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SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi točke pripravljenosti Republike Slovenije na vstop v
Evropsko zvezo
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. izredni seji, dne 23/51997 ob obravnavi točke pripravljenost Republike Slovenije
na vstop v Evropsko zvezo na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednje

3. Državni zbor podpira ustanovitev stalne koordinacije
parlamentarnih strank kot možnost za politično usklajevanje v
zvezi z vključevanjem Slovenije v Evropsko zvezo, pri čemer
predlaga, da se posveti tudi vprašanjem spremembe ustave pod
pogojem predhodne priprave zaščitne ureditve glede nekaterih
ključnih nacionalnih vrednot v skladu s pravnimi standardi
Evropske zveze.

SKLEPE
1. Vlada naj čim prej predloži celovito strategijo vključevanja
Slovenije v Evropsko zvezo, program usklajevanja slovenske
zakonodaje z zakonodajo Evropske zveze, ki bo vključeval tudi
podzakonske akte, program gospodarskih socialnih in upravnih
reform ter začne z izčrpnim informiranjem slovenske javnosti o
vključevanju Slovenije v Evropsko zvezo.

4. V Državnem zboru naj se čim prej okrepi strokovna služba
Komisije za evropske zadeve in analitsko - dokumentacijska
služba in Služba za mednarodne odnose.
5. Državni zbor izraža odločenost, da izvede proces harmonizacije
slovenske zakonodaje z ureditvijo v Evropski uniji, vključno s
spremembo ustave. Državni zbor bo v skladu s Sporazumom o
pridružitvi sprejel zakonodajo, ki bo omogočila postopno sprostitev
slovenskega trga, in ustrezno zavaroval nacionalne interese v
skladu s standardi in prakso držav članic Evropske unije.

2. Državni zbor bo ob ratifikaciji Evropskega sporazuma
prednostno odločal o zadevah, ki so povezane z njegovo
uveljavitvijo in interesom Republike Slovenije, da se vključi v prvo
\ skupino držav kandidatk za polnopravno članstvo v Evropski
' zvezi.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga sklepa o začetku postopka za ustanovitev
občin ter za določitev njihovih območij
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. izredni seji dne 23/51997 ob obravnavi točke: predlog sklepa o začetku postopka
za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij, na
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Vlada Republike Slovenije pri oblikovanju predloga za začetek
postopka za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij
poleg odločbe Ustavnega sodišča upošteva tudi vse predloge za
ustanovitev občin ter za določitev oziroma za spremembo njihovih
območij, imen in sedežev, ki so bili vloženi po uveljavitvi zakona o
postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij.
Vlada Republike Slovenije pri oblikovanju predloga o začetku
postopka za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij
prouči tudi pobude, ki so bile vložene po uveljavitvi zakona o
postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij.

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije začenja postopek za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij v zvezi z
Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi
neskladnosti 2. in 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij z ustavo (Uradni list RS, št. 73/94).
20. junij 1997

Vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru Republike
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Slovenije predlog za začetek postopka za ustanovitev občin ter
za določitev njihovih območij iz prejšnjega odstavka najkasneje
do 16. junija 1997.

SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi točke: Vključevanje Slovenije v polnopravno članstvo
zveze NATO
širitve NATO.

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. izredni seji, dne 23/51997 ob obravnavi točke: Vključevanje Slovenije v polnopravno
članstvo zveze NATO, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednje

4. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da bo Republika
Slovenija z vstopom v NATO prevzela obveznosti izhajajoče iz
Severnoatlantskega sporazuma in doseženih dogovorov vseh
zaveznic.

SKLEPE

5. Državni zbor Republike Slovenije bo sprejel ustrezne
zakonodajne ukrepe povezane s članstvom Republike Slovenije
v NATO.

1. Vlada Republike Slovenije naj najpozneje do 15.6.1997 predloži
Državnemu zboru poročilo o stopnji kompatibilnosti vojaške
opreme slovenske vojske s standardi zveze NATO in poročilo o
nabavi vojaške opreme v letih 1995-1996 in predvideni nabavi do
leta 2000.

6. Državni zbor Republike Slovenije poziva vse druge organe in
ustanove Republike Slovenije ter nevladne organizacije, da v
okviru svojih pristojnosti pospešijo in okrepijo proces vključevanja
v Atlantsko zavezništvo.

2. Državni zbor Republike Slovenije v skladu z dosedanjimi stališči,
še posebej s sklepi Državnega zbora z dne 11. aprila 1996 in
Skupno izjavo parlamentarnih strank v podporo slovenskemu
vključevanju v zvezo NATO z dne 17. aprila 1997, ponovno
potrjuje, daje članstvo v NATO prioritetni in strateški cilj Republike
Slovenije.

7. Državni zbor Republike Slovenije meni, da je potrebno sprotno
obveščanje javnosti o vključevanju Republike Slovenije v NATO.
8. Državni zbor Republike Slovenije naj v zadnjih tednih pred
Madridskim vrhom okrepi mednarodno dejavnost in izkoristi vsako
priložnost za pridobitev neposredne podpore parlamentarcev iz
držav članic zveze NATO, da bi Slovenijo povabili v prvem krogu
širitve NATO.

3. Državni zbor Republike Slovenije izraža interes, da se Republika
Slovenija glede na izpolnjevanje pogojev za članstvo ter na
doseženo visoko raven demokratičnega in gospodarskega
razvoja, uvrsti v skupino držav, ki bodo povabljene v prvi krog

UGOTOVITVENI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga ugotovitvenega sklepa v zvezi z zahtevo za
razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji
Državni zbor Republike Slovenije je na 5. izredni seji, dne 6.6.1997
ob obravnavi predloga ugotovitvenega sklepa v zvezi z
zahtevo za razpis predhodnega zakonodajnega
referenduma o predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o denacionalizaciji, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

spremembe referendumskega vprašanja po odločbi Ustavnega
sodišča Republike Slovenije (U-l-121/97) z dne 3. junija 1997
umaknil zahtevo za razpis predhodnega zakonodajnega
referenduma glede predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o denacionalizaciji, Državni zbor ugotavlja, da ni pogojev
za odločanje o zahtevi za razpis referenduma in je postopek
glede te zahteve končan.

UGOTOVITVENI SKLEP
Ker je predstavnik predlagateljev zahteve zaradi bistvene
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Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 12. junija 1997
določila besedilo:

povezave med popolno uveljavitvijo Evropskega sporazuma
in ob tem za uresničevanje političnih, gospodarskih in pravnih
reform v Sloveniji, želi Vlada RS z imenovanjem ministrov brez
resorja, ki bodo pristojni za evropske povezave, ki so
izrednega pomena z državo, zagotoviti primeren okvir za
vključitev Slovenije v Evropsko unijo in mnogotere evropske
projekte.

' - PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O VLADI
REPUBLIKE SLOVENIJE,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za
izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije. S tem
umika iz zakonodajnega postopka predlog zakona o
spremembi zakona o Vladi Republike Slovenije, ki ga je poslala
v obravnavo z dopisom št. 020-04/97-6 dne 7/3-1997.

Podpisnice Evropskega sporazuma so si enotne, da pridružitev
vključuje prehodno obdobje, ki bo dejansko preizkus za
Slovenijo v evropskih integracijah, ki traja največ šest let in je
razdeljeno na dve zaporedni fazi, od katerih prva traja načeloma
štiri leta in druga dve leti. Prva faza se začne z začetkom
veljavnosti sporazuma, zato Slovenija mora zagotoviti
organizacijo na ministrskem nivoju, ki bodo vodili in usklajevali
mnoge projekte, ki bodo izhajali iz sporazuma in so
usklajevalne in pospeševalne narave v pristojnosti izvršilne
oblasti.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
sprejme zakon po hitrem postopku, ker gre za izredne potrebe
države. Gre namreč le za izločitev že obstoječega delovnega
področja iz Ministrstva za gospodarske dejavnosti ter za
prenos tega področja v novo ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem in s tem za imenovanje novega ministra, ki bo
odgovoren in bo skrbel za razvoj teh dejavnosti. Poudarjamo,
da so te naloge upravne in pospeševalne naloge uprave in jih
zato ne more opravljati minister brez resorja.

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

Zavedajoč se pomembnosti Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije na drugi strani, Vlada Republike Slovenije želi
poudariti vzpostavljanje resnega in kakovostnega pristopa
Republike Slovenije k evropskim zadevam. Za ustvarjanje

20. junij 1997

- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve,
- dr. Gorazd TRPIN, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.
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zagotovitev dodatnih sredstev za plačo ministra in državnih
sekretarjev, delavci, ki že sedaj opravljajo obravnavano področje
dela, pa naj bi v skladu s spremembami in dopolnitvami Zakona o
organizaciji in delovnem področju ministrstev nadaljevali delo v
novem ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Po volitvah poslancev v Državni zbor leta 1996 je, v skladu z
Ustavo, Vladi Republike Slovenije prenehal mandat, zato je
mandatar za sestavo Vlade Republike Slovenije dolžan predložiti
Državnemu zboru v imenovanje ministre v novo vlado. Zakon o
Vladi Republike Slovenije določa, za katera delovna področja se
imenujejo ministri. Že v prejšnji sestavi Vlade se je pokazala nujnost
posebne skrbi za razvoj malega gospodarstva, turizma ter
gostinstva in obrti kot podpodročja dejavnosti, predvsem zaradi
razvojnih ciljev in približevanja slovenskega malega gospodarstva
zahtevam držav ES. Slednje je posebej poudarjeno v Strategiji
razvoja malega gospodarstva, ki jo je Vlada Republike Slovenije
sprejela julija 1996 in jo posredovala državnemu zboru v sprejem.
Poudariti je treba, da so za ta delovna področja v ureditvi vlade
pred letom 1993 skrbela dva ministra.

BESEDILO ČLENA
1.člen
V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in
23/96) se drugi in tretji odstavek 8. člena spremenita tako, da se
glasita:
" V vlado se imenujejo ministri za področja:
- financ,
- notranjih zadev,
- zunanjih zadev,
- pravosodja,
- obrambe,
- dela, družine in socialnih zadev,
- ekonomskih odnosov in razvoja,
- gospodarskih dejavnosti,
- kmetijstva, gozdarstva in prehrane,
- malega gospodarstva in turizma,
- kulture,
- okolja in prostora,
- prometa in zvez,
- šolstva in športa,
- zdravstva,
- znanosti in tehnologije.

2. Cilji in načela zakona
Cilj predlagane spremembe zakona je, da se v novi vladi z
imenovanjem ministra, pristojnega za malo gospodarstvo in
turizem ter gostinstvo in obrt, zagotovi samostojen položaj in s
tem uspešnejši razvoj teh dejavnosti. Predlagana rešitev bo tudi
nedvomno, vsaj delno, razbremenila izjemno široko področje dela
sedanjega ministra, pristojnega za gospodarstvo.
Kar zadeva določbe, da so v vladi tudi ministri brez resorja, brez
navajanja števila teh ministrov, predlagatelj zakona meni, da naj
bi bila s to določbo mandatarju za sestavo vlade dana možnost
bolj operativnega dela glede racionalnosti in nujnosti vodenja in
razvoja področij, ki niso v delovnem področju drugih ministrstev.
Gre dejansko za bolj usklajevalne in pospeševalne naloge
izvršilne oblasti, ki niso hkrati upravne in oblastne naloge izvršilne
oblasti.

V vlado se lahko imenujejo tudi ministri brez resorja."
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3. Finančne in druge posledice
Predlagana sprememba zakona bo imela za finančno posledico

OBRAZL OŽITEV
odgovornost za samostojen razvoj teh področjih.
Pred uveljavitvijo Zakona o Vladi Republike Slovenije, so se
področja malega gospodarstva, turizma ter gostinstva in obrti,
Sodelovanje ministrov brez resorjev v vladi naj bi poudarilo
kot podpodročja dela, opravljala v samostojnih ministrstvih.
razvojno in pospeševalno vlogo vlade, gre dejansko za takšne
Prenos teh dejavnosti v delovno področje ministra za gospodarske
naloge izvršilne oblasti, ki niso hkrati upravne in oblastne naloge
dejavnosti, ki je pristojen še za druga zahtevna področja
izvršilne oblasti. Za ustvarjanje povezave med popolno uveljavitvijo
gospodarskih dejavnosti, ni bil najbolj racionalen. Nagel razvoj
Evropskega sporazuma in ob tem za uresničevanje političnih,
gospodarskih in pravnih reform v Sloveniji, želi vlada z
malega gospodarstva, turizma ter gostinstva in obrti in zlasti
imenovanjem ministra brez resorja, ki bo pristojen za evropske
približevanje Evropski skupnosti, narekujeta izločitev teh področij
iz sicer obsežnega področja dela ministra za gospodarstvo in
povezave, ki so izrednega pomena za državo, zagotoviti primeren
okvir za vključitev Slovenije v Evropsko unijo in v mnogotere
zlasti skrb in odgovornost enega ministra izključno za ta področja.
evropske projekte. Zato mora Slovenija zagotoviti organizacijo
Zato predlagatelj zakona meni, da je treba ob oblikovanju nove
na nivoju ministra, ki bo vodil in usklajeval projekte, ki bodo izhajali
vlade po volitvah poslancev v Državni zbor leta 1996, tudi z
iz Sporazuma in so usklajevalne in pospeševalne narave v
imenovanjem ministra, poudariti zahtevnost, nujnost in
pristojnosti izvršilne oblasti.

poročevalec, št. 24
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- notranje zadeve,
- obrambo,
- okolje in prostor,
- pravosodje,
- promet in zveze,
- šolstvo in šport,
- zdravstvo,
- znanost in tehnologijo,
- zunanje zadeve.

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA
8. člen
Vlado sestavljajo predsednik in ministri.
V vladi so ministri za:
• delo, družino in socialne zadeve,
■ ekonomske odnose in razvoj,
• finance,
- gospodarske dejavnosti,
■ krhetijstvo in gozdarstvo,
- kulturo,

20. junij 1997

V vladi so lahko tudi največ trije ministri brez resorja.
Funkcijo podpredsednika opravlja minister, ki ga določi predsednik
vlade.
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Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 12. junija 1997
določila besedilo:

nega pristopa Slovenije k evropskim zadevam, med drugim
tudi razvoju malega gospodarstva, turizma ter gostinstva in
obrti. Za ustvarjanje povezave med uveljavitvijo Evropskega
sporazuma in o tem za uresničevanje političnih, gospodarskih
in pravnih reform v Sloveniji želi Vlada Republike Slovenije z
organiziranjem novega ministrstva zagotoviti okvir za
vključitev Slovenije tudi na navedenih področjih v Evropsko
unijo.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU
MINISTRSTEV,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za
izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije. S tem
umika iz zakonodajnega postopka predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev, ki je poslala v obravnavo z dopisom št.
021-03/97-4 dne 7/3-1997.

Podpisnice Evropskega sporazuma so si enotne, da
pridružitev vključuje prehodno obdobje, ki traja največ šest
let in je razdeljeno na dve zaporedni fazi, od katerih prva traja
načeloma štiri leta in druga dve leti. Prva faza se začne v
začetku veljavnosti sporazuma, zato mora Slovenija zagotoviti
organizacijo na nivoju ministrstva in vlade, ki bo skrbela za
razvoj navedenih področij, kot tudi za tovrstne projekte in
sodelovanje, ki bodo izhajali iz Sporazuma.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
sprejme zakon po hitrem postopku, ker gre za izredne potrebe
države. Gre namreč za izločitev pristojnosti že obstoječega
delovnega področja iz Ministrstva za gospodarske dejavnosti
v ministrstvo, ki bo skrbelo izključno za razvoj malega
gospodarstva, turizma ter gostinstva in obrti. Poudarjamo, da
so te naloge upravne in pospeševalne naloge uprave in jih ne
more opravljati minister brez resorja.

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

Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na
eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki deluje v okviru Evropske unije na drugi strani,
narekuje Vladi Republike Slovenije vzpostavljanje kakovost-
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- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve,
- dr. Gorazd TRPIN, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.
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proizvode. Perspektiva obrti v Sloveniji je v čim hitrejšem
zmanjševanju razvojnega zaostanka in v približevanju
standardom kvalitete razvitih sosednjih držav, tako pri proizvodih
kot storitvah - po približnih ocenah Obrtne zbornice Slovenije je
okoli 10.000 obrtnih enot v Sloveniji tehnološko konkurenčnih
razviti Evropi. Razvoj kvalitetnega poklicnega usposabljanja, od
katerega bodo imela koristi tudi mala podjetja, usposabljanje za
vodenje obrtnih podjetjih in uvajanje novih proizvodov in tehnologije
pomeni povečano skrb države za razvoj obrti v Sloveniji. Zato
predlagatelj predlaga, da se področja dela Urada za obrt, ki je
organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo, prenese v novo
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Pred uveljavitvijo Zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) so področja turizma, malega
gospodarstva ter gostinstva in obrti bila v pristojnosti posebnih
ministrstev. Ob reorganizaciji delovnih področij ministrstev leta
1994 so navedena področja določena kot pristojnost enega
ministrstva, in sicer Ministrstva za gospodarstvo. To ministrstvo
ima, poleg dejavnosti, ki se opravlja v ministrstvu, še osem organov
v sestavi: en urad, tri direkcije, eno agencijo in tri inšpektorje. Zato
se navedena rešitev ni izkazala kot najbolj racionalna, še zlasti
se je pokazala nujnost posebne skrbi za čim bolj pospešen razvoj
obravnavanih dejavnosti. Organizacija teh dejavnosti v enem
ministrstvu, ki je pristojno za izjemno široko področje dela, ni
ravno omogočala prepotrebne specializacije le za področje malega
gospodarstva, turizma ter gostinstva in obrti, kot podpodročja
dela, zato predlagatelj zakona meni, da je zaradi pomembnosti
področij nujno zagotoviti samostojno organizacijo teh nalog v
posebnem resorju, Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem.

Vse vlade zahodnih gospodarstev dajo velik pomen podpori
sektorja malega gospodarstva. Primerjava med državami ES ne
kaže nekega posebnega okvira čeprav je povsod sprejeto, da so
mala podjetja izjemno pomembna.
Zato se organizacijsko politiko malega gospodarstva izvaja v
različnih oblikah. Belgija in Luksemburg imata posebna ministrstva
za malo gospodarstvo, Nemčija in Nizozemska imata oddelek za
malo gospodarstvo pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.
Predlagatelj zakona zato meni, da je potrebno, zaradi razvijajočega
se malega gospodarstva v novih pogojih gospodarjenja Evropske
skupnosti, zagotoviti tako organizacijsko obliko državnega organa,
katerega izključna skrb bo malo gospodarstvo v Sloveniji.

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, ki je nastajala v letih
1994 in 1995, sprejema kot izhodišče, da bo svetovno
gospodarstvo naraščalo z 2-3% stopnjo rasti in evropsko
gospodarstvo 3-4%. Vlada je kot strateški cilj sprejela, da bo
Slovenija polagoma ujela razvitejše države, in sicer, da bo hitrejšo
rast dosegla s povečano konkurenčnostjo, ki jo bo dosegla s
stabilizacijo makroekonomskih pogojev, z graditvijo ustrezne
ekonomske in socialne strukture in z razvojem faktorjev
gospodarskega razvoja. Ob tem je poseben poudarek dan kvaliteti
delovne sile, hitrejšemu tehnološkemu napredku in rasti
podjetništva. Pospeševanje konkurenčnosti je zato naloga vseh
subjektov gospodarskega in družbenega življenja: podjetij,
poslovnežev in države.

Predlagatelj zakona ugotavlja, da se po veljavni zakonodaji
evropske zadeve opravljajo v organu v sestavi Ministrstva za
zunanje zadeve, v Uradu za evropske zadeve. Poudarjajoč
pomembnost evropskih povezav med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, vlada želi z
izločitvijo Urada iz ministrstva in s prenosom evropskih zadev na
vladno službo, zagotoviti primeren okvir za vključitev Slovenije v
Evropsko unijo in v evropske projekte.

Zato je v Strategiji razvoja malega gospodarstva določeno,
obravnavana je na Vladi Republike Slovenije julija 1996, da bo
država v splošnem podpirala tudi ves sektor malega gospodarstva, vendar bo imela prednost politika podpore hitro rastočim, inovativnim in izvozno usmerjenim malim podjetjem in
vstopu novih podjetij, ki zaposlujejo manj kot 50 ljudi in prihajajo iz
sektorja samostojnih podjetnikov, sive ekonomije in nekdanjega
družbenega sektorja.

2. Cilji in načela zakona
Cilj predlagane novele zakona je, da se z novo organizacijo na
nivoju države zagotovi samostojen položaj in s tem uspešnejši
razvoj malega gospodarstva, turizma, gostinstva in obrti.
Predlagana rešitev bo tudi nadvomno razbremenila izjemno široko
področje dela sedanjega Ministrstva za gospodarstvo, predvsem
pri operacionalizaciji programa uresničevanja Strategije razvoja
malega gospodarstva.

Predlagatelj zakona v Strategiji ugotavlja, da je v Sloveniji
razvojnega zaostanka potrebna bistveno hitrejša rast sektorja
malega gospodarstva kot v primerljivih evropskih državah. Tak
razvoj zahteva velike finančne, tehnične in človeške vire, ki morajo
biti uporabljeni na ustvarjalen in inovativen način.

Kar zadeva področje evropskih zadev, predlagatelj zakona želi,
da se te zadeve prenesejo iz organa v sestavi ministrstva, urad
se namreč ustanovi za opravljanje določenih organizacijskih ali
specializiranih strokovnih in z njimi povezanih upravnih nalog z
delovnega področja ministrstva. Evropske zadeve vsekakor niso
zadeve le enega ministrstva, gre za vodenje politik na vseh
področjih sodelovanja in usklajevanja z Evropsko unijo, kar je
izključna domena vlade.

Kot izhaja iz Strategije malega gospodarstva in ciljev, ki so
zastavljeni na razvoj malega gospodarstva v Sloveniji, bo moralo
novo ministrstvo do leta 2005 izvajati zelo zahtevne razvojne
naloge. V zahodnoevropskih državah igra sektor malega
gospodarstva pomembno vlogo, ki se je okrepila zlasti v letih
1970 in 1980. Glavni ekonomski razlogi za to so razpadanje velikih
multinacionalk in korporacij na manjše dele, razvoj kooperantskih
odnosov in hitrejši razvoj storitvenega sektorja, v katerem
prevladujejo manjša podjetja. Isti faktorji igrajo vlogo pri hitrem
razvoju slovenskega malega gospodarstva, le da so zaradi
neuravnotežene strukture podjetij po velikosti ti faktorji še
močnejše poudarjeni.

3. Finančne in druge posledice
Predlagana novela zakona bo imela določene finančne posledice,
za najem prostorov za novo ministrstvo bo vsekakor treba
zagotoviti določena finančna sredstva v proračunu Republike
Slovenije, dodatnih finančnih sredstev za računalniško podporo
in pisarniško opremo ter za nove zaposlitve ni treba zagotoviti,
ker se bodo prenesli iz obstoječega v novo ministrstvo.

Slovenska obrt je bistven del malega gospodarstva in posebna
oblika ekonomske aktivnosti. Obrtnik je moral za obstanek v
konkurenčnem okolju tehnidio obvladati svojo obrt, ugotavljati
potrebe kupcev in snovati in razvijati nove, zlasti unikatne
poročevalec, št. 24
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zadeve na vlado, ni treba zagotoviti novih prostorov, opreme ali
računalniške podpore, kot tudi kadrov ne.

druge pristojbine za razvoj turizma; na druge zadeve malega
gospodarstva, turizma, gostinstva in obrti."
Prehodna in končna določba

BESEDILO ČLENOV

5. člen

1. člen

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem začne z delom z
dnem zaprisege ministra, pristojnega za malo gospodarstvo in
turizem ter hkrati prevzame od Ministrstva za gospodarske
dejavnosti delavce, ki so na dan uveljavitve tega zakona opravljali
naloge iz prvega odstavka 2. člena tega zakona in naloge
spremljanja in usmerjanja razvoja obrti, kot tudi opremo, inventar,
dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve, ki se nanašajo na
malo gospodarstvo, turizem, gostinstvo in obrt.

V Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni
list RS, št. 71/94), se v 4. točki 2. člena črta prva alinea.
V 15. točki se črta druga alinea.
Za 15. točko se doda nova 16. točka, ki se glasi: "Ministrstvo za
malo gospodarstvo in turizem".

Minister iz prejšnjega odstavka tega člena mora najkasneje v
dveh mesecih od dneva, ko ministrstvo začne z delom, izdati
akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

2. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta besedilo:"... na razvoj turizma
in gostinstva; na turistično promocijo Republike Slovenije; na
organiziranje potovanj in turistično posredovanje in prostočasno
dejavnost; na turistično takso in druge pristojbine za razvoj turizma."

6. člen
Vlada mora najkasneje v osmih dneh od dneva uveljavitve tega
zakona izdati odlok, s katerim se ustanovi vladna služba, pristojna
za evropske zadeve.

V 6. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek
postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

Vladna služba, ki prevzema naloge Urada za evropske zadeve,
hkrati prevzame od Ministrstva za zunanje zadeve delavce, ki so
na dan uveljavitve tega zakona opravljali strokovne naloge, ki se
nanašajo na sodelovanje Republike Slovenije z evropskimi
integracijami; na vključevanje Republike Slovenije v evropske
integracijske procese ter na vodenje in vsklajevanje medresorskih
priprav za pogajanja z institucijami evropskih integracij, kot tudi
opremo inventar, dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve.

3. člen
V 17. členu se črta tretji odstavek.
4. člen
Za 17. členom se doda nov 17. a člen, ki se glasi:

Predstojnik, ki vodi vladno službo iz prejšnjega odstavka, mora
najkasneje v enem mesecu od dneva, ko služba začne z delom,
izdati akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

"Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem opravlja zadeve, ki
se nanašajo na skrb za spremljanje in usmerjanje razvoja malega
gospodarstva, turizma, gostinstva in obrti, na njihovo
pospeševanje z ukrepi sistemske narave ter ukrepi tekoče
ekonomske politike in na usklajeno izvajanje le-teh na vseh
področjih gospodarskega razvoja; na turistično promocijo
Republike Slovenije; na organiziranje potovanj in turistično
posredovanje in prostočasno dejavnost; na turistično takso in

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

Pred uveljavitvijo Zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev, ki se spreminja, sta se področji malega gospodarstva,
turizma ter gostinstva in obrti opravljali v samostojnih ministrstvih.
Racionalizacija dela, torej prenos teh dejavnosti v delovnem
področju Ministrstva za gospodarstvo, se ni pokazala za
racionalno, ker siceršnje delovno področje tega ministrstva, zaradi
zahtevnega položaja gospodarstva v Sloveniji, ne omogoča
področjema malega gospodarstva in turizma ter gostinstva in
obrti razvoja, ki ga narekuje povezovanje z ES. Zato je zaradi
narave dejavnosti in naglega razvoja malega gospodarstva,
turizma ter gostinstva in obrti, kot podpodročje dela, nujna izločitev
teh področij iz tudi sicer obsežnega področja dela gospodarstva
in predvsem skrb v enem resorju izključno za to področje.

vlade zagotoviti tudi posebno skrb za področje malega gospodarstva, turizma, obrti in gostinstva.
Kar zadeva prenos nalog evropskih integracij iz organa v sestavi
ministrstva na vlado, predlagatelj zakona želi poudariti, da so to
naloge, ki so izrednega pomena za Slovenijo. Gre namreč za
uresničevanje političnih, gospodarskih in pravnih reform v državi,
ki jih vsekakor mora pričeti in nadzirati vlada. Minister brez resorja,
ki bo odgovoren za vodenje in usklajevanje projektov, ki bodo
izhajali iz evropskih integracij, mora sodelovati s specializiranimi
kadri, ki bodo zaposleni na nivoju vlade in bodo skrbeli izključno
za nemoteno strokovno medresorsko in medevropsko povezavo
na teh področjih. Zato predlagatelj zakona meni, da je nujno, tudi
v izogib podvajanju nalog, navedene naloge prenesti na vladni
nivo.

Zato predlagatelj zakona meni, da je treba ob oblikovanju nove

20. junij 1997
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Ministrstvo za gospodarske dejavnosti opravlja zadeve, ki se
nanašajo na razvoj gospodarstva ter njegovo pospeševanje z
ekonomskimi in drugimi ukrepi sistemske narave; opredeljuje in
vodi gospodarsko politiko za posamezne panoge in podjetja v
industriji in rudarstvu ter zadeve povezane z malimi in srednje
velikimi podjetji ter svetovalnimi in pospeševalnimi organizacijami
na tem področju; na primarno in transformirano energijo, na
pridobivanje, predelavo ali dodelavo virov energije (premog, uran,
nafta, zemeljski plin, biomase in novi obnovljivi viri) in na racionalno
ravnanje z njimi; na ravnanje z iztrošenim jedrskim gorivom; na
primarno in predelovalno industrijo ter na gradbeništvo; na razvoj
turizma in gostinstva; na turistično promocijo Republike Slovenije;
na organiziranje potovanj in turistično posredovanje in
prostočasno dejavnost; na turistične takse in druge pristojbine za
razvoj turizma.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO:
4. točka 2. člena:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti;
v njegovi sestavi so:
- Urad Republike Slovenije za obrt,
- Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo,
- Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije,
- Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva,
- Direkcija Republike Slovenije za poslovno informacijsko središče,
- Republiški energetski inšpektorat,
- Republiški rudarski inšpektorat,
- Republiški gradbeni inšpektorat,

Urad Republike Slovenije za obrt skrbi za spremljanje in usmerjanje
razvoja obrti.

15. točka 2. člena:

Tretji odstavek 17. člena:

Ministrstvo za zunanje zadeve:

Urad Republike Slovenije za evropske zadeve opravlja strokovne
naloge, ki se nanašajo na sodelovanje Republike Slovenije z
evropskimi integracijami; na vključevanje Republike Slovenije v
evropski integracijski proces ter na vodenje in usklajevanje
medresorskih priprav za pogajanja z institucijami evropskih
integracij.

v njegovi sestavi sta:
- Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
- Urad Republike Slovenije za evropske zadeve.
Prvi in drugi odstavek 6. člena zakona:

poročevalec, št. 24
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Predlog

ZAKONA

0

SPREMEMBAH

DOPOLNITVAH

VOJNEGA

ZAKONA

NASILJA

0

IN

ŽRTVAH

(ZZVN-C)

- EPA 161-11 - skrajšani postopek

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, pt. 48/92)
ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS,
št. 40/93 in 80/94) vlagajo podpisani poslanci v sprejem

obravnave predloga zakona, saj gre za manj zahtevno
dopolnitev ter uskladitev z odločbo Ustavnega Sodišča RS z
dne 14.11.1996 (Ur. list RS št. 68/96). V skladu s 1. odstavkom
176. člena Poslovnika Državnega zbora RS bodo pri obravnavi
predloga sprememb in dopolnitev v Državnem zboru in pri
delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji:

■ PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA
in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka
174. člena Poslovnika Državnega zbora.

prim. Majda Kregelj Zbačnik, dr. med., I.r.
Bogomir Špiletič, I.r.
Miroslav Luci, dr. med., I.r.
Franc Čebulj, I.r.

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zvora RS
predlagajo, da predlog zakona Dražavni zbor obravnava in
sprejme po skrajšanem postopku ter na isti seji opravi vse tri

glede viška pokojninske dobe tem mobilizirancem pripada
bonifikacija ali vsaj odškodovanje za tiste dajatve iz delovnega
razmerja, ko je moral delati dalj časa z večjim naporom za dosego
polne pokojninske dobe, saj mu ob upokojitvi brez njegove krivde
ni bil priznan čas nasilja v pokojninsko dobo. Odločba Ustavnega
sodišča RS od 14.11. 1996 (Ur. I RS št. 68/96) v 4. točki nalaga
zakonodajalcu, da je dolžan protiustavnost navedenih točk 2 in 3
odpraviti v 6 mesecih od objave odločbe v uradnem listu.

UVOD
1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Zakon o žrtvah vojnega nasilja priznava prisilno mobiliziranost v
nemško vojsko v pokojninsko dobo, vendar le do skupno štirideset
!et pokojninske dobe. Ugotovljeno pa je bilo, da je precejšnje
število mobiliziranih zaradi manjkajoče zakonodaje v zadnjih
petdesetih letih v delovnem razmerju delalo do polne pokojninske
dobe. Zakon o pokojninskem zavarovanju glede na maksimalno
40-letno pokojninsko dobo tem osebam ne dovoljuje nobenega
zvišanja pokojninske dobe, čeprav so dejansko delali več let, kot
bi morali, in so s tem v neenakem položaju napram drugim, ki
nimajo polne pokojninske dobe in se jim čas nasilja lahko všteje.
Ustavno sodišče RS je ta primer obravnavalo in ugotovilo, da
20. junij 1997

Šest mesecev po objavi bo preteklo v maju 1997, vendar noben
državni organ, zlasti ne pristojno ministrstvo za delo, do danes nI
predložilo v razpravo odločitve, ki jih zahteva ustavno sodišče
RS. najbolj enostavna razrešitev tega problema, kot jo predlaga
Ustavno sodišče je, da se mobilizirancem prizna odškodnina,
kakor to določa Zakon o žrtvah vojnega nasilja v členu 16, ki za
druge kategorije žrtev vojnega nasilja določa doživljenjsko
mesečno rento.

13

poročevalec, št. 24

"Doživljenjska mesečna renta je oblika delnega materialnega
zadoščenja žrtvi vojnega nasilja iz 2. člena in 4. člena tega zakona,
ki se valorizira tako kot pokojnine in znaša za vsak mesec nasilja:
- za taboriščnika, zapornika in prisilnega mobiliziranca po 300
tolarjev,
- za izgnanca in interniranca po 200 tolarjev
- za delovnega deportiranca in pobeglega pred izgonom po 120
tolarjev,

2. CILJ ZAKONA
V predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žrtvah
vojnega nasilja predlagamo spremembo 16. člena veljavnega
zakona, ki naj se spremeni in dopolni tako, da pripada tudi prisilno
mobiliziranim ta renta po 1. alineji 16. člena veljavnega zakona,
kakor za taboriščnike, zapornike in ukradene otroke, tj. po 300
SIT za vsak mesec nasilja.

Upravičenec do denarne rente ne plačuje davka od dohodka."

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA

2. člen

Predlagane spremembe bodo zahtevale cca. 25 mio SIT letno
finančnih sredstev iz državnega proračuna, ker gre le za manjše
število ljudi.

V 22. členu se za besedo "deportaciji" črta beseda "ali", doda se
vejica in naslednje besedilo
"na prisilni izselitvi ali prisilni mobilizaciji"
3. člen

BESEDILO ČLENOV

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

1. člen
V zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Ur. I. RS št 63/95, 8/96 in
44/96) se 16. člen dopolni tako, da se glasi:

t
OBRAZLOŽITEV
1. člen določa, da prisilnim mobilizirancem pripada bonifikacija oz.
odškodovanje za dajatve iz delovnega razmerja, ko je moral
delati dalj časa z večjim naporom za dosego polne pokojninske
dobe, ob upokojitvi brez njegove krivde pa ni bil priznan čas

nasilja v pokojninsko dobo. Z 2. členom se doda kot posebna
kategorija žrtev vojnega nasilja Slovenci, ki so bili mobilizirani v
nemško vojsko,

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO

konfinaciji, deportaciji ali na prisilni izselitvi v pokojninsko dobo
kot posebno dobo v dejanskem trajanju ali odločbe o priznanju
statusa vojaškega vojnega invalida ali civilnega invalida vojne,
uveljavlja oseba status žrtve vojnega nasilja tako, da zahteva pri
upravni enoti vpis v evidenco žrtev vojnega nasilja (v nadaljnjem
besedilu: evidenca) ter izdajo potrdila o statusu žrtve vojnega
nasilja.

16. člen
Doživljenjska mesečna renta je oblika delovnega 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.

Če upravna enota v primeru iz prejšnjega odstavka zavrne vpis
v evidenco in izdajo potrdila o statusu žrtev vojnega nasilja, izda
o tem ustrezno odločbo.
Po opravljeni reviziji odločbe o priznanju statusa žrtve vojnega
nasilja vpiše upravna enota po uradni dolžnosti to osebo v
evidenco.

22. člen
Na podlagi odločbe o priznanju časa, prebitega v zaporih, internaciji,
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- EPA 166-11 - skrajšani postopek

Podpisani poslanec Dražavnega zbora vlaga na podlagi 88.
člena Ustave RS in 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS,
št. 48/92) ter na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega
zbora RS (Ur.l. RS, št. 40/93 in 80/94,

Zakon namreč predvideva zgolj spremembo dveh členov
(35. in 37.), ki bosta ustrezneje določila dolžino letnega
dopusta zaposlenim v državnih organih in organih lokalnih
skupnosti. Gre torej za manj zahtevne spremembe in
uskladitev z drugimi zakoni, ki ne presegajo zakonodajnih
okvirov veljavnega zakona in tudi ne bodo imele finančnih
posledic za proračun Republike Slovenije.

-PREDLOG ZAKONA O SPREMEBAH ZAKONA O DELAVCIH
V DRŽAVNIH ORGANIH
in ga pošilja Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.

V skladu s 1. členom 176. člena Poslovnika Državnega zbora
RS bo pri obravnavi predloga zakona na sejah Državnega
zbora in njegovih delovnih teles sodeloval predlagatelj zakona.

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlaga, da predlog zakona Državni zbor obravnava
in sprejme po skrajšanem postopku, ter na isti seji opravi vse
tri obravnave.

Bojan Kontič, l.r.

neenakopraven položaj v primerjavi z drugimi zaposlenimi v
Republiki Sloveniji. Če dolžino letnega dopusta delavcev v
državnih organih in organih lokalnih skupnosti primerjamo z dolžino
dopusta delavcev v drugih dejavnostih ugotovimo, da imajo
zaposleni v državnih organih in lokalnih skupnostih v povprečju
najmanj 2 dni manj dopusta, kakor zaposleni v drugih dejavnostih.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Zakon o delavcih v državnih organih, ki je bil objavljen v Uradnem
'istu, št. 15/90 in doplnjen s spremembami (Ur.l. RS, št. 5/91,
18/91, 22/91 in 4/93) se uporablja tudi kot osnova za določanje
dolžine letnega dopusta zaposlenih v državnih organih in organih
lokalnih skupnosti.

Zakoni in kolektivne pogodbe za druge dejavnosti namreč
določajo, da je najmanjše število dni dopusta, ki se delavcu lahko
odmeri, 18 dni. Zakon, katerega spremembo predlagam, pa v 35.
členu določa, da je to najmanjše število 16 dni.
Podatki, ki so rezultat pogajanj med delodajalci in delojemalci v
razvitih državah kažejo, da je v večini zahodnoevropskih in
srednjeevropskih držav dopust v trajanju 5 tednov nekaj
običajnega. Dopust je ena temeljnih pravic delavcev. Ustrezna
dolžina dopusta praviloma ugodno vpilva na stopnjo zadovoljstva

V okviru členov od 34. do vključno 42. zakon določa merila za
določanje letnega dopusta.
Uporaba meril iz zakona je za delavce v državnih organih in
organih lokalnih skupnosti neugodna, ker jih postavlja v
20. junij 1997
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delavcev, na obnavljanje njihove psihofizične sposobnosti za delo
ter na njihovo zdravstveno stanje.

dela zaradi bolniških dopustov, saj izkušnje kažejo, da delavci, ki
imajo manjše število dni dopusta, že za vsak pregled pri zdravniku
zaprosijo za pravico do bolniškega dopusta.

Zahodnoevropski delodajalci vzpodbujajo delavce, da dopust v
čim večji meri izrabijo v enem delu, čemur prilagajajo organizacijo
dela v času, ko so delavci na dopustu. Tudi v vzhodnoevropskih
državah v zadnjih letih postopoma naraščajo pravice delavcev
do ustreznega in daljšega letnega dopusta. Praktično edina izjema
v svetu je Japonska, kjer so letni dopusti krajši, vendar se tudi v
tej državi postopoma podaljšujejo.

3. Ocena finančnih posledic sprejema zakona
Sprejem zakona ne bo povzročil obremenitve državnega
proračuna. Narava dela v državnih organih in lokalnih skupnostih
je takšna, da zaradi pravice do podaljšanja dopusta, ki bi jo po
tem zakonu pridobili posamezni delavci, ne bo moten delovni
proces, niti ne bodo zato bolj obremenjena proračunska sredstva
lokalnih skupnosti.

Primer izračuna dolžine letnega dopusta za delavca, ki je zaposlen
v državnih organih ali v lokalnih skupnostih kaže, da delavec, ki
ima višjo izobrazbo (takšnih delavcev je v upravi praktično največ)
ter na primer od 7 do 10 let delovne dobe, pridobi pravico do
naslednjega dopusta.

BESEDILO ČLENOV

- po 35. členu zakona 18 dni;
- po 36. členu zakona 3 dni;
Skupaj torej 21 dni.

1. člen
V Zakonu o delavcih v državnih organih (Ur.l. RS, št. 15/90, 5/91,
18/91, 22/91, 4/93) se 35. člen spremeni tako, da se glasi:

Dopust se temu delavcu lahko še podaljša za uspešnost dela za
največ 3 dni (če tako določi predstojnik), kar pa v praksi ni pogost
pojav, saj so delavci zaradi omejitve sredstev, ki so namenjena
za nagrajevanje uspešnosti dela (3 % po Zakonu o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti), v glavnem tudi ocenjeni s 3 % uspešnostjo dela.

"Delavcem pripada glede na delovno dobo največ 26 dni dopusta,
in sicer:
- do 3 let delovne dobe
- nad 3 do 7 let delovne dobe
- nad 7 do 10 let delovne dobe
- nad 10 do 15 let delovne dobe
- nad 15 do 20 let delovne dobe
- nad 20 do 25 let delovne dobe
- nad 25 let delovne dobe

Sedanja ureditev meril za določanje dolžine letnega dopusta
delavcev v državni upravi in lokalnih skupnostih, postavlja te
delavce v neenakopraven položaj v primerjavi z zaposlenimi v
drugih dejavnostih, predvsem zaradi določila 35. člena. Ker pa 37.
člen tudi ni obvezujoč za delodajalce, imajo delavci v različnih
organih državne uprave in po različnih lokalnih skupnostih zelo
neenotno in neenakopravno določeno dolžino letnega dopusta.

18 dni,
19 dni,
20 dni,
22 dni,
24 dni,
25 dni,
26 dni."

2. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:

2. Cilji in predlagane rešitve zakona

"Glede na delovno uspešnost pripada delavcu naslednje število
dni letnega dopusta

Namen predlaganega zakona je, da se delavcem v državnih
organih in lokalnih skupnostih zagotovi takšna dolžina letnega
dopusta, ki bo primerljiva in enakopravna z dolžino dopustov v
drugih dejavnostih.

- za delovno uspešnost do 3 %
- za delovno uspešnost nad 3 do 10 %
- za delovno uspešnost nad 10 %
3. člen

S spremembo 37. člena zakona pa bo dosežena enotna uporaba
določil zakona v praksi.

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

Sprejem zakona bo vplival na zmanjšanje odstotka odsotnosti z

Primerjalno imajo delavci v državnih oraganih in lokalnih skupnostih
v povprečju 2 dni dopusta manj kot delavci v drugih dejavnostih.
S predlaganimi spremembami Zakona o delavcih v državnih
organih bi dosegli primerljivo in enakopravno dolžino dopustov,
kar bi bilo pravilno, saj gre za eno temeljnih pravic vsakega
delavca.

dva dni, tako, da bo delavcem v državnih organih in lokalnih
skupnostih pripadalo največ 26 dni dopusta (sedaj 24).
V 2. členu (sprememba 37. člena zakona) podaljšanje dopusta za
največ 3 dni glede na delovno uspešnost prilagajamo z
metodologijo nagrajevanja uspešnosti delavcev v državnih
organih po Zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti.

Zato v 1. členu (sprememba 35. člena zakona) povečujemo trajanje
dopusta glede na doseženo delovno dobo po vseh skupinah za
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1 dan,
2 dni,
3 dni"
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- nad 7 do 10 let delovne dobe
- nad 10 do 15 let delovne dobe
- nad 15 do 20 let delovne dobe
- nad 20 do 25 let delovne dobe
- nad 25 let delovne dobe

DOLOČBE ZAKONA, KI SE
SPREMINJAJO
35. člen
Delavcem pripada glede na delovno dobo največ 24 dni dopusta,
in sicer:
■ do 3 let delovne dobe
- nad 3 do 7 let delovne dobe

20. junij 1997

18 dni,
20 dni,
22 dni,
23 dni,
24 dni.

37. člen
Glede na delovno uspešnost pripadjo delavcu največ trije dnevi
letnega dopusta.

16 dni,
17 dni,
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tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 16. seji dne 5. junija 1997
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O OSEBNI IZKAZNICI,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 4. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 12/5-1997 in 195.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve.

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slovenije
k predlogu zakona o osebni izkaznici - tretja obravnava.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka ima pravico do osebne izkaznice
tudi državljan z začasnim prebivališčem, ki v času izdaje osebne
izkaznice še nima urejene prijave stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan) dokazuje svojo
istovetnost in državljanstvo.

Državljan sme imeti samo eno osebno izkaznico.
3. člen

Osebno izkaznico lahko državljan uporablja za prehod državne
meje v primerih in pod pogoji, kot je to določeno z meddržavnim
sporazumom.

Državljan mora osebno izkaznico ali javno listino iz drugega
odstavka prejšnjega člena na zahtevo uradne osebe, ki je po
zakonu za to pooblaščena, dati na vpogled.

2. člen

Državljan svoje osebne izkaznice ne sme dati ali posoditi drugi
osebi ali uporabiti tuje osebne izkaznice kot svojo.

Pravico do osebne izkaznice ima državljan s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji.

Osebne izkaznice se ne sme zastaviti niti tuje osebne izkaznice
vzeti z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice.

Državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dopolni
18 let starosti in nima veljavne javne listine, opremljene s fotografijo,
ki jo je Izdal državni organ, mora imeti osebno izkaznico.
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prejšnjega člena tega zakona, se šteje, da so prenehali razlogi za
prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje.

II. PRISTOJNOST IN NAČIN IZDAJE
OSEBNE IZKAZNICE

Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, pristojni organ v
osebni izkaznici na zahtevo državljana izbriše prepoved uporabe
osebne izkaznice za prehod državne meje.

4. člen
Osebno izkaznico izda pristojna upravna enota, na območju
katere ima državljan stalno prebivališče (v nadaljnjem besedilu:
pristojni organ).

10. člen
Državljan mora izročiti pristojnemu organu osebno izkaznico
najpozneje v 30 dneh, če:

V primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona osebno
izkaznico izda upravna enota, na območju katere ima državljan
začasno prebivališče.

1. spremeni priimek ali ime;
2. spremeni stalno prebivališče;
3. fotografija ne kaže več njegove prave podobe;
4. je poškodovana oziroma obrabljena ali če iz kakšnega drugega
razloga ni več uporabna.

5. člen
Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister,
pristojen za upravo. Obrazce osebnih izkaznic, osebne izkaznice
in obrazce vlog za izdajo osebne izkaznice izdeluje podjetje ali
organizacija, ki jo pooblasti minister, pristojen za upravo.

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko državljan vloži vlogo za
izdajo nove osebne izkaznice na način, določen v 13. členu tega
zakona.

6. člen

11. člen

Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in
madžarska narodna skupnost, izda pristojni organ dvojezično
osebno izkaznico.

Ne glede na določbo 7. člena tega zakona veljavnost osebne
izkaznice preneha:
1. s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije;
2. če državljan odjavi stalno prebivališče zaradi odselitve iz
Republike Slovenije.

III. VELJAVNOST OSEBNE IZKAZNICE
7. člen

Imetnik osebne izkaznice iz 1. točke oziroma državljan iz 2. točke
prejšnjega odstavka mora osebno izkaznico izročiti pristojnemu
organu v osmih dneh po nastopu razloga iz 1. ali 2. točke prejšnjega
odstavka.

Osebna izkaznica se izda z veljavnostjo desetih let.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu, ki še ni
dopolnil starosti 18 let, izda osebna izkaznica z veljavnostjo petih
let.

IV. IZDAJA OSEBNE IZKAZNICE

Državljanu, ki izgubi, pogreši ali odtuji dve ali več osebnih izkaznic,
se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.

12. člen

V primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona se osebna
izkaznica izda z veljavnostjo enega leta.

Vlogo za izdajo osebne izkaznice vloži državljan osebno pri
pristojnem organu.

8. člen

Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni
poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik.

Pristojni organ na zahtevo sodišča ali organa, ki je po Zakonu o
potnih listinah državljanov Republike Slovenije pristojen zahtevati
zavrnitev izdaje potne listine, iz tam navedenih razlogov prepove
uporabo osebne izkaznice za prehod državne meje.

Pristojni organ izda vlagatelju potrdilo o prejemu vloge.
13. člen

O prepovedi izda pristojni organ odločbo in o tem obvesti organ iz
prejšnjega odstavka. Prepoved se označi v osebni izkaznici na
način, ki ga predpiše minister, pristojen za upravo.

Vloga za izdajo osebne izkaznice se vloži na predpisanem
obrazcu.

Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene
izvršitve.

Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. priimek in ime;
k
2. EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;

9. člen
O prenehanju razlogov za prepoved uporabe osebne izkaznice
za prehod državne meje mora pristojno sodišče ali organ iz prvega
odstavka prejšnjega člena takoj obvestiti pristojni organ.

3. stalno prebivališče (v primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega
zakona začasno prebivališče);
4. državljanstvo;

Če pristojno sodišče ali organ ne obnovi zahteve po preteku
enega leta od dneva vložitve zahteve iz prvega odstavka
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5. datum in kraj vložitve vloge;
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Vlogi za izdajo osebne izkaznice je potrebno priložiti fotografijo
predpisane velikosti.

Osebne podatke Iz 13. člena tega zakona sme uporabljati
pooblaščeno podjetje ali organizacija Iz 5. člena tega zakona samo
za potrebe vpisa podatkov na obrazec osebne izkaznice in jih
mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.

V vlogi za izdajo osebne izkaznice je potrebno navesti resnične
podatke.

VI. NADZOR

6. priimek in ime ter stalno prebivališče zakonitega zastopnika;

14. člen

17. člen

Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev)
osebne izkaznice mora državljan v osmih dneh naznaniti
pristojnemu organu na obrazcu, ki vsebuje podatke iz 1., 2., 3. in
6. točke drugega odstavka prejšnjega člena, podatke iz četrte
alinee drugega odstavka 15. člena tega zakona ter navedbo
okoliščin pogrešitve osebne izkaznice.

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno
za upravo.
KAZENSKE DOLOČBE

Pogrešitev osebne izkaznice v tujini mora državljan v osmih dneh
po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti pristojnemu organu na
način, določen v prejšnjem odstavku.

18. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek državljan:

Za prijavo pogrešitve osebne izkaznice se smiselno uporabljajo
določbe 12. člena tega zakona.

1. ki nima osebne izkaznice ali veljavne javne listine, opremljene
s fotografijo, ki jo je izdal državni organ (drugi odstavek 2. člena);

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena izda pristojni
organ potrdilo, na podlagi katerega državljan prekliče osebno
izkaznico v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. ki na zahtevo uradne osebe, ki je po zakonu za to pooblaščena,
noče dati na vpogled osebne izkaznice ali javne listine (prvi
odstavek 3. člena);

Pristojni organ na vlogo državljana izda novo osebno izkaznico
po objavi preklica v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. ki svojo osebno izkaznico da ali posodi drugi osebi ali uporabi
tujo osebno izkaznico kot svojo (drugi odstavek 3. člena);

V. EVIDENCE

4. ki v vlogi za izdajo osebne izkaznice navede neresnične podatke
(četrti odstavek 13. člena).

15. člen

19. člen

Pristojni organi vodijo in vzdržujejo evidenco o izdanih osebnih
izkaznicah.

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek:

Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:

1. državljan, ki ima več kot eno osebno Izkaznico (četrti odstavek
2. člena);

- podatke iz drugega in tretjega odstavka 13. člena tega zakona,
- datum izdaje osebne izkaznice,
- veljavnost osebne izkaznice,
- serijsko in registrsko številko osebne izkaznice,
- podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih osebnih izkaznicah,
- podatke iz prvega odstavka 8. člena tega zakona.

2. oseba, ki zastavi osebno izkaznico ali vzame tujo osebno
izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice
(tretji odstavek 3. člena);
3. državljan, ki osebne izkaznice v določenem roku ne izroči
pristojnemu organu (prvi odstavek 10. člena);

Osebni podatki se v evidenci vodijo in hranijo še pet let po izdaji
nove osebne izkaznice, vendar najdalj 20 let od dneva izdaje
oziroma 5 let po prenehanju veljavnosti osebne izkaznice Iz 11.
člena tega zakona, razen podatkov iz 8. člena tega zakona, ki jih
pristojni organ uniči po enem letu, ko preneha razlog za njihovo
vodenje.

4. kdor osebne izkaznice v določenem roku po nastopu razlogov
za prenehanje njene veljavnosti ne izroči pristojnemu organu (drugi
odstavek 11. člena);
5. državljan, ki v določenem roku In na predpisan način ne naznani
pristojnemu organu pogrešitve osebne izkaznice (prvi, drugi in
tretji odstavek 14. člena).

16. člen
Podatke iz evidence o izdanih osebnih izkaznicah lahko uporabljajo
delavci pristojnega organa za opravljanje nalog s svojega
delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi pooblaščene
uradne osebe Ministrstva za notranje zadeve, če gre za
izvrševanje z zakonom določenih nalog, v primerih iz 8. člena
tega zakona pa tudi pristojna sodišča in Ministrstvo za obrambo.

20. junij 1997

Z denarno kaznijo od 20.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki
vzame tujo osebno Izkaznico z namenom zavarovanja kakšne
koristi ali pravice (tretji odstavek 3. člena).

21

poročevalec, št. 24

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

pravilnika o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list
RS, št. 33/91), se lahko uporablja do izteka njene veljavnosti,
vendar največ tri leta po uveljavitvi tega zakona.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Osebna izkaznica, izdana pred uveljavitvijo pravilnika iz prejšnjega
odstavka, se lahko uporablja še tri mesece od pričetka uporabe
tega zakona.

20. člen

22. člen

Minister, pristojen za upravo, v dveh mesecih po uveljavitvi tega
zakona:
1. predpiše obrazce iz 5., 13. in 14. člena tega zakona in način
označitve prepovedi iz drugega odstavka 8. člena tega zakona;
2. predpiše način vodenja evidence iz 15. člena tega zakona;
3. predpiše postopek in način izdelave, izdaje in preklica osebne
izkaznice ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja
podatkov iz 13. člena tega zakona, ki jih uporablja pooblaščeno
podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona;
4. določi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača pristojnemu
organu.

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, se v Republiki Sloveniji
preneha uporabljati Zakon o temeljnih podatkih za osebno
izkaznico (Uradni list SFRJ, št. 6/73).
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, prenehata veljati Zakon
o osebni izkaznici (Uradni list SRS, št. 16/74, 29/79 in 42/86) in
Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list
SRS, št. 16/81, 2/89 in Uradni list RS, št. 33/91).
23. člen

21. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po preteku šestih
mesecev od uveljavitve.

Osebna izkaznica, izdana po uveljavitvi Pravilnika o spremembi

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji, dne 12.5.1997, ob
obravnavi predloga zakona o osebni izkaznici (ZOIzk) - druga
obravnava, na podlagi 173. in drugega odstavka 195. člena
Poslovnika Državnega zbora sprejel sklep, da Vlada Republike
Slovenije pripravi predlog zakona o osebni izkaznici za tretjo
obravnavo.

za tretje branje upoštevani in vključeni v besedilo.

Vsi sprejeti amandmaji so pri pripravi besedila predloga zakona

V besedilu predloga zakona za tretjo obravnavo je glede na črtanje
20. člena opravljeno preštevilčenje členov. Ker je bil sprejet
amandma k 2. členu in amandma na amandma Vlade Republike
Slovenije k drugemu odstavku 8. člena, so ustrezno redakcijsko
popravljene določbe 5., 17., 19. in 20. člena. Opravljeni so tudi
nekateri jezikovni in nomotehnični popravki, insicerv3., 22. in 23.
členu, ki ne vplivajo na vsebino teh določb, niti na vsebino zakona
kot celote, s čimer je besedilo predloga zakona redakcijsko
izboljšano.

AMANDMA VLADE

Obrazložitev:

Amandma k 6. členu:

Amandma je redakcijske narave. V skladu z Ustavo Republike
Slovenije je potrebno upoštevati, da pripadniki narodnih skupnosti
ne živijo na območjih istih občin, kot bi to lahko napačno izhajalo
iz uporabe besede "in".

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 2., 4., 6., 7., 8., 9.,
11.,13., 15., 18., 19., 20., 21. in 24. členu zakona.

Besedilo člena se spremeni tako, da se beseda "in" nadomesti z
besedo "oziroma".

poročevalec, št. 24
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Predlog

ZAKONA

0

SPREMEMBAH

DOPOLNITVAH

ZAKONA

REFERENDUMU

INICIATIVI
- EPA 168 -

IN

0

IN

0

LJODSKI

(ZRLI-D)

prva obravnava

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92)
ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Ur. list RS, št. 40/93,80/94, in 28/96), vlagajo podpisani
poslanci

delovnih teles DZ sodelovala Miran POTRČ in dr. Ciril RIBIČIČ.
Miran POTRČ, I. r.
dr. Ciril RIBIČIČ, I. r.
Samo BEVK, I. r.
Aurelio JURI, I. r.
Bojan KONTIČ, I. r.
Borut PAHOR, I. r.
Boris SOVIČ, I. r.
Janko VEBER, I. r.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI - prva
obravnava
in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem.
Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bosta v imenu predlagateljev na sejah DZ in na sejah

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM ZAKONA

o ljudski iniciativi. Formalno so ga nato v proceduro Vložili
predstavniki vseh poslanskih skupin, zastopanih v državnem
zboru.

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi je bil sprejet v marcu
1994. Sprejetje bil šele na podlagi številnih opozoril prestavnikov
takratnih parlamentarnih strank, da ni sprejemljivo, da daljši čas
po uveljavitvi nove ustave še ni urejeno uveljavljanje ljudske
iniciative, posebej z referendumom. Značilno pri tem je, da
predlagatelj tega zakona ni bila vlada, saj ta ni pokazala pravega
interesa za to, da se tak zakon pripravi in predloži v obravnavo in
sprejem državnemu zboru. Zato so predstavniki vseh
parlamentarnih strank naprosili skupino strokovnjakov, ki so
sodelovali v pripravljanju ustave in novega poslovnika državnega
zbora, da pripravijo delovno besedilo za zakon o referendumu in

Zakon je v razpravi v državnem zboru doživel precejšnji interes.
Ob njem so se kresala predvsem stališča o tem, ali omogočiti
referendum in ljudsko iniciativo s čim manj formalnimi ovirami, ali
pa je treba te postopke predpisati v zakonu tako, da bo razpis
referenduma zahteval določene predhodne postopke, izpolnitev
določenih obličnosti, predvsem pa, da bo predpostavljal, da stoji
za predlagatelji referenduma dovolj izražena in jasno oblikovana
ljudska volja. Večino so dobili predstavniki druge usmeritve.

20. junij 1997

Na podlagi veljavnega zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
je bil doslej izveden le en sam referendum z več konkurenčnimi
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vprašanji o uzakonitvi različnih volilnih sistemov. Pobud za to, da
se na podlagi veljavnega zakona izvede referendum pa je bilo
več. Večina je bila zavrnjenih zato, ker pobude ni podprlo zadostno
število volilcev. V štirih primerih - ob zahtevi za zaprtje nuklearke,
ob zahtevi za prepoved dvojnega državljanstva, ob zahtevi za
onemogočanje privilegiranega upokojevanja poslancev in ob
zahtevi za referendum o potrditvi zakona o volilni kampanji pobudniki niso zbrali zadostne podpore volilcev. Za vsaj dve od
navedenih pobud je mogoče predpostaviti, da pobudniki niso niti
želeli zagotoviti podpore za referendum, temveč soželeli odločanje
o zakonu le preložiti v čas, ko njegov sprejem ne bi bil več aktualen
ali smiselen za predlagatelje. V enem primeru pa so pobudniki
sicer uspeli v rekordnem času zbrati preko 52.000 podpisov
volilk in volilcev, pa je na zahtevo državnega zbora ustavno
sodišče odločilo, da večina referendumskih vprašanj ni skladnih
z ustavo. Zato so predstavniki pobudnikov umaknili zahtevo in
državni zbor je z ugotovitvenim sklepom postopek za razpis
referenduma zaključil.

Predlagatelji menimo, da uresničevanje ljudske iniciative in
predlaganje zakonodajnega referenduma ne sme biti uzakonjeno
tako, da bi omogočalo medsebojno izigravanje upravičencev do
pobude ali zahteva, da bi omogočalo nepotrebno zavlačevanje
odločanja in zgolj proceduralne ovire za uspešno in odgovorno
delovanje državnega zbora, predvsem pa, da bi institucijam
sistema, vključno z državnim zborom in ustavnim sodiščem dajalo
pristojnosti, ki praktično, glede na večino in njene politične interese,
lahko izničijo vsako ljudsko iniciativo in onemogočijo vsak referendum. Jasno je namreč, da imajo svoj pravi smisel predvsem
referendumi o vprašanjih, glede katerih je javnost razdeljena. Prav
tako so smiselni referendumi o vprašanjih, ki so politična in glede
katerih so nesporno možne tudi diametralno nasprotne rešitve.
Končno so referendumi smiselni takrat, kadar si tudi politika ni
enotna o določenih vprašanjih, predvsem pa kadar želi
parlamentarna manjšina preizkusiti, ali ima večinsko podporo med
ljudmi glede določenega pomembnega vprašanja. In prav zaradi
takih značilnosti referenduma mora biti zakon napisan tako, da
večina nikoli ne bo imela možnosti, da referendum prepreči samo
zato, ker je politično v nasprotju z njenimi interesi in se zato boji,
da bi na referendumu doživelo njeno stališče poraz. Tudi ustavno
sodišče ne sme imeti možnosti političnega arbitriranja o smiselnosti
referenduma.

Ob gornjih dejstvih je mogoče ugotoviti, da se je zakon v času
veljavnosti preizkusil do te mere, da so že mogoče resnejše
ocene njegove primernosti ter potrebnih sprememb in dopolnitev:
1. V zvezi z oportunostjo referendumov se je v javnosti oblikovalo
kar precej nasprotujočih si mnenj. Vse več je primerov, ko se
posamezniki ali skupine žele poslužiti referenduma kot sredstva
za oceno večinske ljudske volje. In vse več je politikov, pa tudi
predstavnikov drugih javnosti, ki menijo, da bi morali možnosti za
izvedbo referenduma omejiti v čim večji meri. Vse do tistih, ki
menijo, da bi bil smotrn le potrditveni referendum. V zvezi s tem
opozarjamo, da v ustavi ni podlage za zakonsko omejevanje
referendumov, ki jih mora državni zbor razpisati, če tako zahteva
40.000 državljanov, državni svet ali tretjina poslancev.

CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami želimo doseči
naslednje cilje:
1. Odpraviti želimo nepreciznosti, ki omogočajo državnemu zboru,
da različno ravna s posameznimi predlogi in pobudami. Zato v
zakonu preciziramo določbe o tem, kakšna mora biti vsebina
predloga, pobude ali zahteve; kdo so predlagatelji, kdo pobudniki
in kdo vlagatelji zahteve; kako sme In mora ravnati predsednik
državnega zbora v primeru nepopolnih vlog; kdo in kdaj odloča o
spornih vprašanjih in kdo o pritožbi predlagateljev ali pobudnikov.

2. Zelo prevladujoče je mnenje, da je zakon do te mere nejasen in
neprecizen, da ga je težko izvajati in da je to tudi temeljni razlog
za spore in različne poglede, ki so spremljali njegovo izvajanje v
nekaj konkretnih primerih. Predlagatelji smo mnenja, da je zakon
smotrno dopolniti in precizirati. Vendar ne samo zaradi njegove
premajhne jasnosti, temveč predvsem zato, ker so med
strankami, pa tudi v institucijah države izraziti poskusi zmanjšati
pomen referenduma in onemogočiti izvajanje ustavnih določb o
referendumu in ljudski iniciativi.

2. Spremembe naj omogočijo, da se v primeru več predlogov,
pobud ali zahtev lahko zavlačuje sprejemanje nekega zakona.
Predlagamo, da se več predlogov, pobud ali zahtev, ki se nanašajo
na isti zakon, lahko vloži le v razmaku največ petnajstih dni.
Hkrati se z našimi predlogi onemogoča, da bi se kljub neuspehu
obnavljale referendumske pobude ali zahteve le zaradi
zavlačevanja zakonodajnega postopka.

3. Predlagatelji predvsem menimo, da je dosedanja praksa
izvajanja zakona pokazala, da zakon potrebuje jasnejše
postopkovne določbe in da mora najprej predvideti rešitve za
čim več različnih možnih situacij, ker se je v praksi uveljavila
Izrazita arbitrarnost pri njegovi uporabi. Vsi državni organi,
predvsem pod vplivom političnih strank, poskušajo iste določbe
zakona različno interpretirati, odvisno od svojih političnih interesov
in ciljev. To sicer ne velja le in predvsem za zakon o referendumu
In o ljudski iniciativi, vendar je tako ravnanje pri tem zakonu še
toliko bolj občutljivo in nesprejemljivo, saj gre za zakon, ki naj bi
za vse volilke in volilce na enak način določal pogoje in postopke
uveljavljanja ene od njihovih temeljnih človekovih pravic, to je
pravice do ljudske iniciative, ki se v modernih demokratičnih
družbah najkvalitetneje izraža prav v pravici do referenduma.
Zato želimo predlagatelji s spremembami in dopolnitvami zakona
onemogočiti samovoljno tolmačenje in zlorabo zakona predvsem
s strani državnih organov in trenutne večine v njih, na škodo
uveljavljanja izvirne ljudske volje in neposredne demokracije, ki je
temeljni element oblasti po naši ustavi.

3. Državnemu zboru nalagamo, da morebitno nejasnost
referendumskih vprašanj ali gesla razjasni čim prej in z jasnimi
stališči. Ni dopustno, da se predlagateljem ali pobudnikom dajejo
nejasni in neformalni odgovori le zato, da se zavlačuje postopek,
da se poskuša vplivati na njih s političnimi sredstvi in preko javnosti,
naj ne vztrajajo pri referendumu ali pa da se jim s tem onemogoča
uporabo rednih pravnih sredstev za uveljavitev njihovih zahtev
ali zgolj zavlačuje, da bi njihova pobuda izgubila smisel. O formalnih
vprašanjih mora v najkrajših rokih odločiti predsednik državnega
zbora, o vsebinskih vprašanjih pa državni zbor. Zoper vse odločitve
pa je predvidena pritožba oziroma sodno varstvo pravic.
4. Tudi v zvezi z oceno ustavnosti referendumskega vprašanja
zahtevamo jasno oceno in argumente predlagateljev ter
državnega zbora. Predvidevamo, da sme oceno predlagati
najmanj deset poslancev in da se odločitev sprejema z večino
vseh poslancev. Tudi ustavno sodišče omejujemo na oceno
utemeljenosti razlogov, ki jih je v svoji odločitvi navedel državni
zbor, ne pa na prosto presojo vseh vprašanj, kakor da bi se
presojala ustavnost zakona.

4. Predlagatelji soglašamo, da so nekateri postopki za uveljavitev
ljudske iniciative zahtevni in da zato ni enostavno po določbah
tega zakona izpolniti formalnih pogojev za razpis referenduma.
Kljub temu predlagamo v tej smeri le minimalne popravke, da ne
bi še bolj iritirali nasprotnikov referenduma, In teh je veliko,
predvsem pa so zelo vplivni.
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Predlagatelji sicer menimo, da so dosedanje izkušnje pokazale,
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da je vključevanje ustavnega sodišča v referendumska vprašanja
vedno imelo za posledico, da se je ustavno sodišče spuščalo v
presojo predvsem političnih vprašanj ali pa vsaj odločalo o
vprašanjih z izrazitimi političnimi posledicami. Mogoča bi sicer bila
tudi rešitev, da bi ustavno sodišče izključili iz postopka predhodne
ocene referendumskih vprašanj. Toda, ker so te določbe že v
zakonu, bi verjetno takšen predlog naletel še na večje
nasprotovanje, zato ga v predlogu zakona ne dajemo. Če bo za
to naklonjenost ob razpravi v državnem zboru, ga bo mogoče
uveljaviti z amandmaji.

3. člen

•• (nii r>
f% rZa 12.a členom se dodajo novi 12.b do 12.t člen, ki se glasijo:
12.b člen
Postopek za odločanje o predhodnem zakonodajnem referendumu se začne:
- na predlog poslanca,
- na zahtevo tretjine poslancev ali državnega sveta,
- na pobudo najmanj tristo volilcev.

5. In končno, v zakon s svojimi predlogi vnašamo več sistematike,
da bi tudi na ta način bilo njegovo izvajanje enostavnejše in z manj
konflikti.

12.c člen

S predlaganimi rešitvami želimo zagotoviti korektno uveljavljanje
z ustavo zagotovljene ljudske iniciative in referenduma, zagotoviti
uveljavljanje načela enakih pravic in enakosti pred zakonom ter
povečati pravno varnost ter zaupanje v državo in njene zakone.

Postopek za odločanje o predhodnem zakonodajnem referendumu se lahko glede posameznega zakona začne od dneva, ko
je predlog zakona predložen državnemu zboru, pa do začetka
tretje obravnave predloga zakona.

FINANČNE POSLEDICE

Potem ko je začet postopek o razpisu predhodnega zakonodajnega referenduma, državni zbor ne more odločiti, da se predlog
zakona zavrne, predlagatelj zakona pa ga ne more umakniti iz
zakonodajne procedure.

Zakon ne bo imel neposrednih posledic za proračun. Glede na to,
da predvideva natančnejše postopke za ugotavljanje izpolnjevanja
formalnih pogojev za referendum tudi pri pobudi na podlagi 300
volilcev ter ugotavljanje izpolnjevanja teh pogojev že pred
zbiranjem podpisov podpore, je mogoče celo pričakovati, da bo
sprejem zakona prinesel prihranke za državni proračun, saj se
ne bodo nepremišljeno povzročali stroški državni upravi za
zbiranje podpisov podpore zahtevi za predhodni zakonodajni referendum.

Dokler postopek za odločanje o predhodnem zakonodajnem
referendumu v državnem zboru ni končan ali dokler ni izveden
referendum, državni zbor ne sme začeti tretje obravnave predloga
zakona.
12.dčlen
Predhodni zakonodajni referendum se lahko nanaša na vprašanje:
- ali naj se določeno vprašanje uredi z zakonom,
- ali naj se s predlaganim zakonom uredi določeno vprašanje
tako, kot je predlagano,
- ali naj se s predlaganim zakonom uredi določeno vprašanje
drugače, kot je predlagano, in kako naj se uredi,
- ali naj se v predlaganem zakonu uredi določeno vprašanje, ki v
zakonu ni urejeno in kako naj se uredi.

BESEDILO ČLENOV ZAKONA
1. člen
Za 9. členom zakona o referendumu in o ljudski iniciativi ( Ur. list
RS št. 15/94 in 38/96 ) se doda nov 9/a člen, ki se glasi:
9.a člen

12.e člen

Državni zbor je vezan na izid referenduma.

Predlog, zahteva ali pobuda iz 12.b člena morajo vsebovati jasno
izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma in morajo biti
obrazložene. Vsebovati morajo tudi geslo, pod katerim se bo
predlog referendumskega vprašanja predstavljal v javnosti. Geslo
mora odražati kratko bistvo referendumskega vprašanja in ne
sme biti zavajajoče. Če se hkrati odloča o več konkurenčnih ali
podobnih referendumskih vprašanjih, se morajo gesla med seboj
razlikovati.

Državni zbor mora pri sprejemanju zakona upoštevati odločitev,
sprejeto na predhodnem zakonodajnem referendumu.
Eno leto po izvedbi referenduma državni zbor ne more sprejeti
zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma, niti ponovno
razpisati referenduma o istem vprašanju.
Pred besedilom 11. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
se vstavi naslov novega podpoglavja, ki se glasi:

12.f člen
Zahteva tretjine poslancev mora vsebovati še imena in priimke
ter lastnoročne podpise najmanj tretjine poslancev in navedbo
poslanca, ki bo predstavnik zahteve.

a) predhodni zakonodajni referendum
2. člen

Predstavnik zahteve državnega sveta je njegov predsednik,
kolikor v zahtevi ni izrecno določeno drugače.

11. člen se spremeni tako, da se glasi:
" Državni zbor lahko razpiše predhodni zakonodajni referendum.

12.g člen
Pobudo v imenu tristo volilcev lahko vloži vsak volilec, politična
stranka ali drugo združenje državljanov.

Predlog za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma
lahko da vsak poslanec. "
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referendumskem vprašanju ali geslu, glede katerega predsednik
državnega zbora meni, da ni oblikovano v skladu s tem zakonom,
lahko predsednik državnega zbora v roku treh dni predlaga
državnemu zboru, da odloči o skladnosti referendumskega
vprašanja ali gesla z določili tega zakona.

Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj tristo volilcev na
seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek,
datum rojstva, naslov in občina stalnega prebivališča.
V pobudi morajo biti navedeni tudi ime in priimek ter naslov
predstavnika pobude.

Če državni zbor odloči, da referendumsko vprašanje ni jasno,
mora svojo odločitev obrazložiti. Iz obrazložitve morajo biti razvidni
razlogi, zaradi katerih referendumsko vprašanje ni jasno in
navedene usmeritve, pod katerimi mora biti referendumsko
vprašanje oblikovano, da bi ga državni zbor štel za jasno
postavljenega.

12.h člen
Predlog, zahteva ali pobuda se vloži pri predsedniku državnega
zbora, ki preizkusi njeno skladnost z določbami tega zakona.
12.i člen

Enako velja za odločitev v zvezi z vsebino gesla referendumskega
vprašanja.

Predsednik državnega zbora najprej preiskusi, ali so predlog,
zahtevo ali pobudo vložili pooblaščeni predlagatelji.

Državni zbor mora odločiti o predlogu predsednika državnega
zbora najkasneje v roku osmih dni. Na sejo, na kateri se bo
sprejemala odločitev, mora biti povabljen predlagatelj oz.
predstavnik zahteve ali pobude, ki ima pravico sodelovati v
razpravi.

V zvezi s pobudo predsednik državnega zbora zahteva od
ministrstva, pristojnega za vodenje evidence volilne pravice,
obvestilo o tem, ali se podatki iz pobude ujemajo s podatki iz
evidence volilne pravice najmanj za tristo volilcev, podpisnikov
pobude.

Če državni zbor odloči, da referendumsko vprašanje ali geslo ni
oblikovano v skladu z določili tega zakona, mora predlagatelj oz.
predstavnik zahteve ali pobude v osmih dneh sporočiti državnemu
zboru v skladu z njegovo odločitvijo oblikovano referendumsko
vprašanje oziroma geslo. Če tega ne stori se šteje, da predlog,
zahteva ali pobuda ni vložena v skladu z določili tega zakona.

Ministrstvo je obvestilo iz predhodnega odstavka dolžno
posredovati predsedniku državnega zbora najkasneje v
oseminštiridesetih urah.
12.j člen

Predlagatelj oz. predstavnik zahteve ali pobude lahko v roku
osmih dni zahteva, da odločitev državnega zbora preizkusi
ustavno sodišče. Če ustavno sodišče ugotovi, da odločitev
državnega zbora ni v skladu z ustavo ali zakonom, jo razveljavi.
Z dnem razveljavitve se šteje, da je predlog, zahteva ali pobuda
za predhodni zakonodajni referendum vložena v skladu z določili
tega zakona.

Predsednik državnega zbora zavrže predlog, zahtevo ali pobudo,
če se ne nanaša na zakon, ki je v postopku obravnave v državnem
zboru, ali če je niso vložili pooblaščeni predlagatelji.
Odločitev iz predhodnega odstavka mora sprejeti v roku treh dni.
Odločitev mora biti obrazložena. Predsednik državnega zbora jo
mora pisno posredovati predlagatelju oziroma predstavniku
zahteve ali pobude.

12.m člen

Zoper odločitev predsednika državnega zbora se lahko
predlagatelj oz. predstavnik zahteve ali pobude v roku treh dni
pritoži na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Vrhovno sodišče
o pritožbi odloči najkasneje v osmih dneh.

Ko predsednik državnega zbora ugotovi, da je pobuda vložena v
skladu z zakonom, obvesti o pobudi ministrstvo, pristojno za
vodenje evidence volilne pravice in določi rok, v katerem se zbirajo
podpisi volilcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega
referenduma. O tem obvesti tudi predstavnika pobudnika in javnost.

12.k člen

Volilec da svojo podporo zahtevi s podpisom na obrazcu, ki ga
določi ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice. V obrazcu
mora biti navedena zahteva za razpis referendumskega
vprašanja, na katero se nanaša podpora volilca in geslo
referendumskega vprašanja. Volilec podpiše zahtevo osebno pred
pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice ali pred
pristojnim organom občine, ki ga za to določi pristojno ministrstvo.
Volilec lahko da podporo s podpisom posamezni zahtevi za podpis
referenduma le enkrat. Če se hkrati zbirajo podpisi v podporo več
med seboj konkurenčnih referendumov, lahko da volilec podporo
le eni od konkurenčnih zahtev.

Če predlog, zahteva ali pobuda ni obrazložena, če ne vsebuje
navedbe predlagatelja, če nima jasno postavljenega referendumskega vprašanja, če ne vsebuje gesla ali če geslo ne odraža
bistvene vsebine referendumskega vprašanja ali je zavajajoče,
predsednik državnega zbora pozove predlagatelja oz.
predstavnika zahteve ali pobude, da v roku treh dni pomanjkljivosti
odpravi.
Če predlagatelj oz. predstavnik zahteve ali pobude v roku treh dni
ne odpravi pomanjkljivosti ali ne sporoči predsedniku državnega
zbora, da vztraja pri vsebini postavljenega referendumskega
vprašanja oziroma gesla, se šteje, da pobuda ni vložena v skladu
z zakonom in predsednik državnega zbora jo zavrže.

12.n člen
Če je pobuda za vložitev zahteve za razpis predhodnega
zakonodajnega referenduma dana pred začetkom prve obravnave
predloga zakona, rok za zbiranje podpisov volilcev za podporo
zahtevi ne sme biti krajši kot petinštirideset dni in ne daljši od
šestdeset dni. Če je ta pobuda dana kasneje, ta rok ne sme biti
krajši kot trideset dni in ne daljši kot petinštirideset dni. Če je dana
pobuda za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o
zakonu, ki so ga kot pobudniki vložili volilci, predlaga rok za
zbiranje podpisov volilcev za podporo zahtevi predstavnik
pobudnika, vendar pa rok za zbiranje podpisov tudi v tem primeru
ne sme biti daljši kot stodvajset dni.

Če predsednik državnega zbora predlog, zahtevo ali pobudo
zavrže, je zoper tako odločitev dovoljena pritožba.
Glede pritožbe in odločanja o njej se uporabljajo določbe 12.j
člena tega zakona.
12.1 člen
Če predlagatelj oz. predstavnik zahteve ali pobude vztraja pri
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delu ni v skladu z ustavo, mora vložiti najmanj deset poslancev.
Obrazložitev mora vsebovati razloge, zaradi katerih državni zbor
meni, da vsebina zahteve za razpis zakonodajnega referenduma
v celoti ali v njegovem določenem delu ni v skladu z ustavo.
Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh poslancev
državnega zbora.

če je dana pobuda za razpis predhodnega zakonodajnega
referenduma, državni zbor ne sme začeti tretje obravnave
predloga zakona niti ne more sprejeti odločitve iz drugega odstavka
12.c člena tega zakona pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
12.o člen
Predstavnik pobudnika mora predsedniku državnega zbora vložiti
zahtevo, podprto z najmanj 40.000 podpisi volilcev najkasneje v
roku osmih dni po preteku roka za zbiranje podpisov iz 12.n
člena tega zakona.

Ustavno sodišče sme presojati le, ali razlogi, navedeni v odločitvi
državnega zbora, utemeljujejo sklep, da zahteva za razpis
predhodnega zakonodajnega referenduma v celoti ali v njegovem
delu ni v skladu z ustavo. O zahtevi mora ustavno sodišče odločiti
v tridesetih dneh.

Če v roku iz prejšnjega odstavka zahteva ni vložena, se šteje, da
je bil postopek zbiranja podpisov podpore pobudi za razpis
predhodnega zakonodajnega referenduma neuspešen.

12.t člen
Če ustavno sodišče ugotovi, da razlogi državnega zbora ne
zadoščajo za sklep, da referendumsko vprašanje v celoti ali v
njegovem delu ni v skladu z ustavo, je državni zbor dolžan
predhodni zakonodajni referendum razpisati v roku osmih dni od
odločitve ustavnega sodišča.

12.p člen
Od dneva, ko je v skladu s tem zakonom vložen prvi predlog,
zahteva ali pobuda za odločanje o predhodnem zakonodajnem
referendumu, se lahko o vprašanjih, ki so vsebina istega zakona,
upoštevajo le predlogi, zahteve ali pobude, vložene v roku petnajst
dni od vložitve prvega predloga, zahteve ali pobude. O vseh se
mora hkrati zaključiti postopek ugotavljanja izpolnitve vseh pogojev
v skladu s tem zakonom in v primeru, da izpolnjujejo pogoje, na
isti dan tudi razpisati referendum.

Kolikor pa ustavno sodišče ugotovi, da je odločitev državnega
zbora v celoti ali deloma utemeljena, pozove predsednik državnega
zbora predlagatelja oz. predstavnika zahteve ali pobude, da
sporoči državnemu zboru, ali še zahteva, da se v spremenjeni
vsebini razpiše predhodni zakonodajni referendum. Če na zahtevi
vztraja, mora državni zbor razpisati predhodni zakonodajni referendum. Kolikor pa sporoči, da zaradi spremenjenega
referendumskega vprašanja zahtevo umika, državnj zbor ugotovi,
da je postopek v zvezi z zahtevo za razpis predhodnega
zakonodajnega referenduma končan,

Če se predlogi, zahteve ali pobude nanašajo na isto vprašanje v
zakonu, le da o njem predlagajo drugačno odločitev na
referendumu, se taka vprašanja štejejo kot konkurenčna. Za
konkurenčna vprašanja veljajo določbe tega zakona, posebej pa
so urejena le vprašanja vsebine glasovnice, načina glasovanja,
veljavnosti glasovnice in ugotavljanja rezultatov glasovanja na
takem referendumu.

3. člen
Členi od vključno 13 do vključno 19 se črtajo.

Roki za zbiranje podpisov podpore volilcev na podlagi vložene
pobude iz 12.n člena tega zakona ne vplivajo na roke, navedene
v predhodnem odstavku tega člena.

Pred 20. členom se vstavi naslov podpoglavja, ki se glasi:
b. Naknadni referendum o zakonu

12.r člen
4. člen
25. člen zakona se črta.

Če je predlog, zahteva ali pobuda zavržena ali če pobuda v
predpisanem roku ni podprta s podpisi najmanj 40.000 volilcev,
isti predlagatelji oz. podpisniki pobude ali zahteve ne morejo začeti
postopka za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma
glede istega zakona v roku enega leta od vložitve predhodnega
predloga, zahteve ali pobude.

5. člen
Za 46. členom zakona se dodata dva člena, ki se glasita:
46.a člen

Predlog, zahteva ali pobuda vložena v nasprotju z določili
predhodnega odstavka, se zavrže.

Če se na referendumu glasuje o več konkurenčnih referendumskih
vprašanjih, se glasuje z eno glasovnico. Na glasovnici so
referendumska vprašanja navedena po vrstnem redu vložitve
zahteve za razpis referenduma. Za vsakim referendumskim
vprašanjem sledita besedi "za" in "proti".

12.s člen
Državni zbor mora odločati o razpisu zakonodajnega referenduma
najkasneje v petnajstih dneh po vložitvi zahteve v skladu z določili
tega zakona, v primerih iz 12.p člena tega zakona pa v osmih
dneh po vložitvi zadnje zahteve.

Volilec glasuje tako, da pri posameznem referendumskem
vprašanju obkroži besedo "za" ali besedo "proti". Volilec se lahko
pri posameznem referendumskem vprašanju tudi ne opredeli in
ne obkroži niti besede "za" niti besede "proti". Besedo "proti"
lahko obkroži pri referendumskih vprašanjih, pri katerih ni obkrožil
besede "za". Besedo "proti" lahko obkroži tudi pri vseh
referendumskih vprašanjih, če pri nobenem referendumskem
vprašanju ni obkrožil besede "za".

12.Š člen
Če državni zbor meni, da vsebina zahteve za razpis predhodnega
zakonodajnega referenduma v celoti ali deloma ni v skladu z
ustavo, zahteva, naj o tem odloči ustavno sodišče.
*
Obrazloženi predlog za odločanje o tem, da zahteva za razpis
predhodnega zakonodajnega referenduma v celoti ali v njenem
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število volilcev, ki so glasovali "proti" ugotovi pri vsakem
referendumskem vprašanju posebej. Ugotovi se tudi število
volilcev, ki so glasovali "proti" pri vseh referendumskih vprašanjih.
Za njih se šteje, da so glasovali pri vsakem referendumskem
vprašanju.

"proti". Glasovnica je neveljavna tudi v drugih primerih, ko iz nje ni
mogoče ugotoviti volje volilca.

Glasovnica je neveljavna, če se volilec ni opredelil do nobenega
od referendumskih vprašanj, ali če je obkrožil besedo "za" pri
več referendumskih vprašanjih, ali če je pri posameznem
referendumskem vprašanju obkrožil tako besedo "za" kot besedo

6. člen

Izglasovan je predlog, za katerega je glasovala večina volilcev, ki
so glasovali.

Ta zakon stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

zagotoviti več uradnih mest za dajanje podpore pobudi. Ker se v
ta zakon vključuje tudi vprašanje izvajanja konkurenčnih
referendumov je tudi predvideno, da lahko da volilec podporo le
enemu od konkurenčnih referendumov (12.m člen ).
- predvideni so roki za zbiranje podpisov podpore. Predviden je
nov stodvajsetdnevni rok, če gre za zakon, ki so ga v proceduro
vložili volilci s pettisoč podpisi (12.n člen).
- posebej in na novo je določeno, da mora biti zahteva z zadostnim
številom podpisov podpore predložena predsedniku državnega
zbora v roku osmih dni po roku za zbiranje podpisov. S tem se želi
zagotoviti, da bodo pobudniki poskrbeli za vložitev zahteve in da
jim ne bo omogočeno eventuelno zavlačevanje postopka ( 12.o
člen ).
- da se ne bi dogajalo, da že vloženi predlog, zahteva ali pobuda
sproži plaz zahtev in s tem za daljši čas onemogoči sprejemanje
zakona je predvideno, da se vsi predlogi, zahteve ali pobude
morajo vložiti v roku 15 dni od vložitve prve ( 12.p člen ).
• zaradi opozorila, da v zakonu ni onemogočeno ponavljanje
neuspelih predlogov, zahtev ali pobud samo zaradi onemogočanja
sprejemanja zakona je predvideno, da leto dni po neuspelem
poskusu glede istega vprašanja ni mogoče ponovno sprožiti
predloga za predhodni zakonodajni referendum (12.r člen ).
- preciziran je postopek odločanja državnega zbora in ustavnega
sodišča o zahtevi, da je referendumsko vprašanje v nasprotju z
ustavo. Takšen predlog lahko da v odločanje državnemu zboru le
najmanj deset poslancev, ne pa vsak poslanec. Predlog mora
natančno navesti, v čem je referendumsko vprašanje v celoti ali
deloma v nasprotju z ustavo in za to navesti tudi obrazložene
razloge. O predlogu odloča državni zbor z večino vseh poslancev
državnega zbora. Ustavno sodišče pa nato presoja le utemeljenost
razlogov, ki so navedeni v odločitvi državnega zbora. S temi
predlogi se želi zagotoviti, da se morajo predlagatelji in državni
zbor potruditi v dokazovanju neustavnosti referendumskega
vprašanja in da ustavno sodišče odločitev presoja le v mejah
sproženih ugovorov, da bi se izognili sedanji praksi, ko zadostuje
že popolnoma formalen sklep o dvomu v ustavnost, pa ima
ustavno sodišče samo pravico in možnost izbirati med razlogi,
za razveljavitev vprašanja (12.s do 12.t člen ).

1. Prvi člen zakona prenaša dosedanje besedilo 25. člena zakona
med začetne določbe poglavja o zakonodajnem referendumu
zato, ker s predlogom teh sprememb In dopolnitev zakona
predlagamo, da se v tem poglavju zaradi preglednosti uvedeta
novi podpoglavji, in sicer:
- Predhodni zakonodajni referendum in
■ Naknadni referendum o zakonu.
Zaradi tega se v kasnejšem besedilu (4. člen) tudi predlaga, da
se 25. člen veljavnega zakona črta.
2. Z 2. in 3. členom zakona se podrobneje predpisuje postopek
predhodnega zakonodajnega referenduma. Bistvene so naslednje
določbe:
- precizirano je, kdo lahko začne postopek za odločanje o
predhodnem zakonodajnem referendumu. Posebej pomemben
pa je predlog spremembe, po kateri mora pobudo podpisati 300
volilcev. S tem predlogom smo želeli prispevati k resnosti pobude
in k opozorilom, da zakon ne sme omogočiti zlorabe referenduma
za onemogočanje zakonodajnega postopka in delovanja DZ( 12.b
člen ).
- določeno je, kdaj je mogoče začeti postopek za razpis
predhodnega zakonodajnega referenduma in kakšne posledice
ima začeti postopek na odločanje o zakonu, glede katerega se
predlaga referendum ( 12.c člen ).
- iz sedanjih določb zakona je zaradi sistematike povzeto, na kaj
se mora nanašati referendumsko vprašanje ( 12.d člen ).
■ precizirano je, kaj morajo vsebovati predlog, zahteva ali pobuda
za referendum (12.e, f in g člen )
- precizirano je, da se predlog, zahteva ali pobuda vloži pri
predsedniku državnega zbora in kako jo predsednik preizkusi,
ali je vložena v skladu z zakonom. Pri tem je pomembno, da so
predvidena tudi pravna sredstva zoper procesne odločitve
predsednika državnega zbora ter kdo in v kakšnih rokih o njih
odloča (12.h do 12.k člen ).
- pomembna novost predloga je, da se mora jasnost
referendumskega vprašanja ugotavljati tudi pri pobudi300 volilcev
že v času pobude, ne pa šele potem, ko je že zbranih 40.000
podpisov v podporo pobudi. Menimo namreč, da se morajo tudi
podpisi podpore zbirati pod nesporno jasno referendumsko
vprašanje, da se tako ne ustvarja negotovost pri volilcih in ne
povzročajo nepotrebni stroški. Enako velja za vsebino gesla, pod
katerim se bo referendumsko vprašanje predstavljalo v javnosti.
O odločitvi državnega zbora, da referendumsko vprašanje ali
geslo ni jasno, je predvideno tudi pravno varstvo (12.1 člen ).
• pri podpori volilcev je predvideno, da se ta lahko daje tudi pred
organom občine, ki ga določi pristojno ministrstvo. S tem se želi
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3. V tretjem členu se predlaga črtanje tistih členov dosedanjega
zakona, ki so urejali predhodni zakonodajni postopek, ki je s tem
predlogom zakona v celoti na novo urejen.
4. 14 5. členu zakona so povzete dosedanje določbe zakona o
načinu glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na
referendumu o volilnem sistemu, saj ni mogoče izključiti, da se
bodo še kdaj pojavila konkurenčna vprašanja.
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referenduma v nasprotju z ustavo, zahteva, naj o tem odloči
ustavno sodišče.

ČLEN, KI SE SPREMINJA IN ČLENI, KI
SE ČRTAJO:

Ustavno sodišče odloči o zahtevi v tridesetih dneh.

11. člen

17. člen

Državni zbor lahko razpiše zakonodajni referendum na svojo
pobudo.

Predlog oziroma zahteva za razpis predhodnega referenduma
se lahko vloži od dneva, ko je predlog zakona predložen
državnemu zboru, do začetka tretje obravnave predloga zakona.

Predlog, naj državni zbor razpiše zakonodajni referendum, lahko
da vsak poslanec.

Če je pobuda za vložitev zahteve za razpis predhodnega
referenduma dana pred začetkom prve obravnave predloga
zakona, rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi ne
sme biti krajši od petinštirideset dni in ne daljši od šestdeset dni.
Če je taka pobuda dana pozneje, ta rok ne sme biti krajši od
trideset dni in ne daljši od petinštirideset dni.

13. člen
Zahtevo volivcev za razpis referenduma vloži njihov predstavnik.
Zahtevi mora biti priloženo najmanj štirideset tisoč podpisov
volivcev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko
da vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov.

Če je dana pobuda za vložitev zahteve za razpis predhodnega
referenduma, državni zbor ne sme začeti tretje obravnave
predloga zakona pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

Pobudnik obvesti o svoji pobudi predsednika državnega zbora.
Pobuda mora vsebovati opredeljeno zahtevo v skladu s 14. členom
tega zakona in mora biti podprta s podpisi najmanj dvesto volivcev
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in
priimek, datum rojstva, naslov in občina stalnega prebivališča.
Obvestilo o pobudi se vloži neposredno pri pristojni službi
državnega zbora.

18. člen
Predhodni referendum se lahko nanaša na vprašanje:
- ali naj se določeno vprašanje uredi z zakonom,
- ali naj se s predlaganim zakonom uredi določeno vprašanje
tako, kot je predlagano,
- ali naj se s predlaganim zakonom uredi določeno vprašanje
drugače, kot je predlagano, in kako naj se uredi,
- ali naj se v predlaganem zakonu uredi določeno vprašanje, ki v
zakonu ni urejeno, in kako naj se uredi.

Predsednik državnega zbora obvesti o dani pobudi najpozneje v
treh dneh po prejemu pobude ministrstvo, pristojno za vodenje
evidence volilne pravice, in določi rok, v katerem se zbirajo podpisi
volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. O tem roku
obvesti tudi pobudnika zahteve.

19. člen
Državni zbor mora razpisati predhodni referendum najkasneje v
tridesetih dneh po vložitvi zahteve za razpis referenduma.

Volivec da svojo podporo zahtevi s podpisom na obrazcu, ki ga
določi ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice. V obrazcu
mora biti navedena zahteva za razpis referenduma, na katero se
nanaša podpora volilca. Volivec podpiše obrazec osebno pred
pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice. Volivec lahko
da podporo s podpisom posamezni zahtevi za razpis referenduma
samo enkrat.

Če je do sprejetja akta o razpisu zakonodajnega referenduma
vloženih več zahtev za razpis predhodnega referenduma o
vprašanjih, ki se med seboj izključujejo, mora Državni zbor
razpisati referendum o vseh vloženih zahtevah na isti dan, in
sicer v 30 dneh od vložitve zadnje zahteve za razpis predhodnega
referenduma.

14. člen
V zahtevi mora biti jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet
referenduma. Zahteva mora biti obrazložena.

Če je v primeru iz prejšnjega odstavka vloženih do sprejema akta
o razpisu zakonodajnega referenduma ena ali več pobud volivcev
za vložitev zahteve za razpis referenduma, razpiše Državni zbor
predhodni referendum v 30 dneh od poteka roka za zbiranje
podpisov v podporo tisti zahtevi za razpis referenduma, glede
katere je bila pobuda vložena prva.

15. člen
Če državni zbor meni, da v zahtevi za razpis referenduma ni
jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, ali če
zahteva ni obrazložena, pozove predstavnika predlagatelja
oziroma pobudnika zahteve, naj jasno opredeli vprašanje oziroma
dopolni zahtevo z obrazložitvijo.

V primeru iz 16. člena mora državni zbor razpisati referendum
najkasneje v sedmih dneh po prejemu odločitve ustavnega
sodišča, da zahteva za referendum ni protiustavna.

Če predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik zahteve vztraja
pri vprašanju Iz prejšnjega odstavka ali če ne dopolni zahteve z
obrazložitvijo, lahko državni zbor odloči, da referenduma ne
razpiše.

25. člen
Državni zbor je vezan na izid referenduma.
Državni zbor mora pri sprejemanju zakona upoštevati odločitev,
sprejeto na predhodnem referendumu.

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko predstavnik predlagatelja
oziroma pobudnik zahteve v osmih dneh po prejemu obvestila o
odločitvi Državnega zbora zahteva, naj to odločitev preizkusi
Ustavno sodišče. Če Ustavno sodišče ugotovi, da je odločitev
Državnega zbora neutemeljena, jo razveljavi.

Eno leto po izvedbi referenduma državni zbor ne more sprejeti
zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma, niti ponoviti
referenduma o Istem vprašanju.

16. člen
Če državni zbor meni, da je vsebina zahteve za razpis
20. junij 1997
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Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora
in njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 15. seji dne 29. maja 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O
PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V LJUBLJANI,

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo
in šport.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 172. in 229. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
1. člen

2. člen

v 3. členu Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni
list RS, št. 82/94, 77/95 se štiriindvajseta alinea spremeni tako, da
se glasi:
"Univerza v Ljubljani
Visoka šola za socialno delo
Skrajšano ime: UL VŠSD
Sedež: Ljubljana, Topniška 33".

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

OBRAZLOŽITEV
Visoka šola za socialno delo se je leta 1995 preselila s
Šaranovičeve 5 v Ljubljani na Topniško 33 v Ljubljani, zato je
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potrebna sprememba sedeža v Odloku o preoblikovanju Univerze
v Ljubljani.
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Podpisani poslanec Državnega zbora podaja na podlagi 208. in
209. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/
93 in 80/94)
'

' PREDLOG ZA OBVEZNO RAZLAGO 12. člena ZAKONA C
GOZDOVIH (Uradni list RS, št. 30/93)
_ . „ ... .
Bojan Kontič, I. r

Predlaga, da Državni zbor sprejme OBVEZNO RAZLAGO
12. člena omenjenega zakona v naslednjem besedilu:

Po določbi 38. člena citiranega zakona mora vsaka lovska
organizacija, ki upravlja lovišče, sprejeti lovskogospodarski načrt
(petletni) ter na njegovi podlagi sestaviti letni načrt gospodarjenja
z divjadjo.

"V prvem odstavku 12. člena navedena vsebina lovskogojitvenih načrtov območij ne obsega letnih načrtov odstrela
divjadi po količini in strukturi za posamezno vrsto divjadi v
posameznem lovskem letu."

Z letnimi načrti gospodarjenja z divjadjo se določijo:
- vrste in obseg del za varstvo in gojitev divjadi,
- obseg odstrela po količini in strukturi za posamezno vrsto divjadi,
- ekonomsko-finančni načrti poslovanja lovske organizacije.

Obrazložitev:
1. Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93 z dne 10.6.1993) v 12.
členu določa, da se v lovskogojitvenem načrtu območja v skladu
z zakonom in ob upoštevanju usmeritev iz splošnih delov
gozdnogospodarskih načrtov območij določijo cilji in usmeritev
ter ukrepi za:

3. Za lovsko leto 1995/96 je Zavod za gozdove Slovenije izdelal
lovskogojitvene načrte za vsa (18) lovskogojitvena območja.
Sestavni del teh načrtov so tudi načrti odstrela divjadi za lovsko
leto 1995/96, ki za celotno lovskogojitveno območje predpisujejo
odstrel posameznih vrst divjadi po številu in po starosti ter spolni
strukturi.

- ohranitev ogroženih populacij divjadi
- zagotovitev naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem.

Lovska zveza Slovenije meni, da je Zavod za gozdove Slovenije
s takim predpisovanjem odstrela divjadi, nepravilno uporabil
določbe 12. člena Zakona o gozdovih.

Po zgoraj navedeni določbi je Zavod za gozdove Slovenije nosilec
lovskogojitvenega načrtovanja.

Lovskogojitveni načrti območij so del načrtovanja za gospodarjenje
z gozdovi (6. člen zakona o gozdovih) in ne morejo nadomestiti
lovskogospodarskih načrtov in letnih načrtov gospodarjenja z
divjadjo, ki jih sestavljajo lovske organizacije, ki upravljajo lovišča
v skladu z Zakonom o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju
lovišča.

V določbi 10. alinee 1. odstavka 56. člena cit. zakona pa je še
konkretizirano, da Zavod za gozdove Slovenije izdeluje
lovskogojitvene načrte območij ter druge strokovne podlage za
gospodarjenje z divjadjo v skladu z zakonom.
2. Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi (Ur.l. SRS št. 25/76 z dne
28.10.1976) v VI. poglavju ureja lovskogospodarsko načrtovanje.
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4. Zato menim (tako ocenjuje tudi Lovska zveza Slovenije), da je
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za gospodarjenje z divjadjo treba uporabljati določila veljavnega
zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč.

ne izhaja, da bi smeli lovskogojitveni načrti območij predpisovati
načrte odstrela divjadi za posamezno lovsko leto.

Prav tako pa tudi menim, da določbe Zakona o gozdovih glede
lovskogojitvenih načrtov območij ni dopustno razlagati tako, da
so ti načrti podlaga za letne načrte gospodarjenja z divjadjo.
Podlaga za te načrte so lahko le petletni lovskogospodarski načrti.
Predvsem pa poudarja, da iz določbe 6. člena Zakona o gozdovih

Glede na navedeno smatram, da je moj predlog obvezne razlage
utemeljen.
Bojan KONTIČ, l.r.

POPRAVEK
V 22. številki Poročevalca, z dne 7. junija 1997 je bil objavljen
predlog za začetek postopka za spremembo 68. člena
Ustave Republike Slovenije (UAI)-EPA 173-II-. Pri objavi
je bilo pomotoma navedeno, da ja bila predlogu dodeljena
EPA 164-II-.
Za napako se opravičujemo.
Uredništvo
poročevalec, št. 24
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