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SKLEPI IN DODATNI SKLEP 

^ SKLEP 

O Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o denacionalizaciji 

Državni zbor Republike Slovenije je na 15. izredni seji, dne 
16.10.1997, ob obravnavi predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-B) - druga 
obravnava na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
denacionalizaciji (ZDen-B) za tretjo obravnavo pripravijo poslanci 
in poslanke Državnega zbora, predlagatelji zakona, in sicer: Igor 
Bavčar, Jože Lenič, Anton Anderlič, Banko Jane, Maksimiljan 
Lavrinc, mag. Janez Kopač, Darja Lavtižar - Bebler, Zmago 
Jelinčič, Polonca Dobrajc, Rafael Kužnik, Miran Potrč in Franc/ 
Feri/Horvat. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
sodniški službi 

O Državni zbor Republike Slovenije je na obravnavi predloga 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o sodniški službi 
(ZSS-B) - skrajšani postopek, na 15. izredni seji, dne 2.10.1997, 
na podlagi četrtega odstavka 204. a člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Druga in tretja obravnava predloga zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o sodniški službi (ZSS-B) -EPA 224-II, se 
opravita po rednem postopku. 

SKLEP IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1997 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
proračuna Republike Slovenije za leto 1997 (DP97) na 15. 
izredni seji, dne 2.10.1997, na podlagi 216. a člena in 173. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije nadaljuje postopek sprejemanja 
predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1997. 

Državni zbor je sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj izdelke, ki so financirani s 
proračunskimi sredstvi pod postavko 15 Vladne službe - 1522 
Statistični urad Republike Slovenije - 6967 "Redne letne raziskave 
- ankete" ažurno pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije. 
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Predlog resolucije o 

PROTIPRAVNEM DELOVANJU 

KOMUNISTIČNEGA TOTALITARNEGA 

REŽIMA (RePDKTR) 

- EPA 294 - II - 

Na podlagi 166. in 170. člena poslovnika Državnega zbora RS 
podpisana poslanca kot predlagatelja pošiljata 

- PREDLOG RESOLUCIJE O PROTIPRAVNEM DELOVANJU 
KOMUNISTIČNEGA TOTALITARNEGA REŽIMA, 

ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval in sprejel. 

V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora RS bosta 
pri obravnavi predloga resolucije v Državnem zboru RS in pri 
delu njegovih delovnih teles sodelovala kot predlagatelja. 

Janez Janša, l.r. 
Lojze Peterle, l.r. 

PREAMBULA 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema to resolucijo zavedajoč 
se moralne in pravne obveznosti, da uredi odnos do komunistič- 
nega totalitarnega režima in omogoči odpravo njegovih posledic, 
še posebej posledic sistematičnega kršenja človekovih pravic in 
temeljnih političnih svoboščin. 

KOMUNISTIČNI TOTALITARNI REŽIM 

1. (bistvo totalitarnega režima) " 

Komunistični režim je: 
a.) sistematično in trajno kršil človekove pravice in temeljne 
svoboščine, pri čemer je še posebej v prvem obdobju svoje 
vladavine načrtno uničeval nekatere politične, verske in socialne 
skupnosti državljanov; 
b.) sistematično odvzemal državljanom možnost svobodnega 
izražanja politične volje in jih silil k skrivanju lastnega pogleda na 
stanje v državi. Državljanje je s pregonom oziroma z grožnjo 
pregona njih samih ali njihovih družin silil k javnemu zagovarjanju 
tistega, kar je bilo zanje laž ali zločin; 

c.) kršil temelje pravne države, mednarodne pogodbe in zlorabljal 
lastne zakone ter z akti, objavljenimi v tajnem uradnem listu, 
vzpostavljal vzporeden tajni pravni sistem, s čimer je postavil 
delovanje Komunistične partije oziroma Zveze komunistov ter 
njenih predstavnikov izven zakona. 

2. (kršitve človekovih pravic) 

Komunistični režim je za uresničevanje svojih ciljev iz prve točke 
te resolucije zlorabljal državne organe in institucije, še posebej 
tajno policijo, pravosodni sistem in državno upravo, tako da je: 
- moril in zapiral državljane, v zaporih pa uporabljal brutalne metode 
s telesnim nasiljem in psihičnim mučenjem, tako da so bili zaporniki 
izpostavljeni nečloveškemu trpljenju, 
- ustanavljal posebna taborišča na osnovi neobjavljenih ali v tajnem 
uradnem listu objavljenih aktov, 
- državljanom svojevoljno odvzemal premoženje in kršil njihove 
pravice do lastnine, 
- državljanom onemogočal zaposlitev ali izobraževanje, 
- omejeval svobodno potovanje v tujino, za režim nezaželenim 
državljanom pa tudi preprečeval vrnitev iz tujine, 
- preprečeval kakršne koli sankcije med ljudmi, ki so svojevoljno 
ali po naročilu izvajali zločine nad državljani v imenu revolucije 
oziroma komunističnega režima, 
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- dodeljeval neupravičene privilegije tistim, ki so organizirali in 
izvajali posamične ali množične umore oziroma organizirali ali 
izvajali druge oblike nasilja nad državljani. 

3. (odgovornost za zločine) 

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je Komunistična 
partija Slovenije (KPS), kasneje imenovana Zveza komunistov 
Slovenije (ZKS) in še posebej njeno vodstvo odgovorno za način 
vladanja v Republiki Sloveniji v letih od 1945 do 15. maja 1990 - to 
je od konca druge svetovne vojne do prisege prve demokratično 
izvoljene vlade. 

Vodilni funkcionarji oziroma člani najožjega vodstva Zveze 
komunistov Slovenije oziroma Komunistične partije Slovenije (v 
nadaljevanju: Komunistične partije) so odgovorni zlasti: 
- za sistematično in zavestno kršenje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, 
- za načrtno uničevanje vrednot evropske civilizacije, 
- za pravosodne zločine, teror in zlorabo psihiatrije za 
onemogočanje normalnega življenja in delovanja ljudi drugačnega 
mnenja, 
- za poboje in umore nasprotnikov komunističnega režima doma 
in v tujini, 
- za zlorabljanje sredstev za vzgojo, izobraževanje, znanost in 
kulturo v politične in ideološke namene, 
- za na zločinskem revolucionarnem pravu temelječo zaplembo 
premoženja desettisočev državljanov in za številne osebne in 
družinske tragedije, ki so izvirale iz procesov nacionalizacije, 
- za uvedbo neučinkovitega ekonomskega sistema brez 
upoštevanja tradicionalnih načel lastninskih pravic, 
- za nepopisno trpljenje več kot sto tisoč Slovenk in Slovencev, ki 
so bili prisiljeni v tujini iskati zavetje pred komunističnim terorjem. 

Vodstvo Komunistične partije je v celoti odgovorno za tiste 
medvojne in povojne poboje, v katerih je bilo v imenu komunistične 
revolucije na zverinski način pobitih več kot 10.000 Slovenk in 
Slovencev brez sojenja in možnosti zagovora. 

Kot povojni poboji po tej resoluciji se štejejo množični in posamični 
izvensodni umori na ozemlju sedanje države Slovenije in ozemlju 
sosednjih držav ter umori izpuščenih zapornikov, njihovih 
sorodnikov in drugih Slovencev na ozemlju sedanje države 
Slovenije in v tujini, ki so jih storili posamezniki po nalogu državnih 
institucij ali Komunistične partije, oziroma ljudje, ki so za storjene 
zločine prejeli plačilo v denarju ali uživali privilegije. 

Zločini, navedeni v 2., 3. in 4. odstavku te točke, so zločini proti 
človeštvu in ne zastarajo. 

4. (odgovornost vodilnih komunistov) 

Odgovornosti vodstva Komunistične partije za storjene zločine v 
ničemer ne zmanjšuje dejstvo, da sta bili KPS in ZKS sestavni del 
Komunistične partije Jugoslavije oziroma Zveze komunistov 
Jugoslavije. 

5. (odgovornost agitatorjev) 

Za storjene zločine in druga dejstva, našteta v prvih točkah te 
resolucije, so posredno soodgovorni vsi, ki so v komunističnem 
totalitarnem režimu propagirali oziroma ideološko opravičevali 
kršenje človekovih pravic in kratenje temeljenih političnih 
svoboščin. 

6. (nelegitimnost komunističnega totalitarizma) 

Totalitarni režim, vzpostavljen na komunistični ideologiji, ki je bil v 
Sloveniji na oblasti od konca druge svetovne vojne do 
konstituiranja prve demokratično izvoljene Skupščine Republike 
Slovenije, je bil zaradi dejstev, naštetih v točkah 1 do 4 te resolucije, 
nelegitimen, vreden zavračevanja in v posameznih elementih 
svojega udejanjenja zločinski. 

7. (upor proti totalitarizmu) 

Vsak upor državljanov proti komunističnemu totalitarnemu režimu, 
posamezen ali organiziran, ki je bil: 
- storjen na osnovi demokratičnega, etičnega ali verskega 
prepričanja, 
- izražen s katero koli demokratično obliko politične aktivnosti, 
- zapisan ali javno izgovorjen na ozemlju Slovenije ali v tujini, tudi 
v sodelovanju s tujo demokratično državo ali demokratično 
organizacijo, je bil moralno upravičen, legitimen in zato pravičen 
ter vreden spoštovanja in spomina. 

8. (zadoščenje žrtvam totalitarizma) 

Vsakdo, ki je bil pod komunističnim totalitarnim režimom 
neupravičeno kaznovan, izgnan ali preganjan zaradi svojega 
verskega prepričanja ali se je temu režimu uprl bodisi znotraj, 
bodisi zunaj njegovih institucij, je s to resolucijo deležen časti ter 
moralnega zadoščenja. 
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Predlog zakona o 

ODPRAVI POSLEDIC KOMUNISTIČNEGA 

TOTALITARNEGA REŽIMA (ZOPKTR) 

- EPA 293- li - hitri postopek 

Državni zbor RS 
Poslanec Janez Janša 
Poslanec Lojze Peterle 

Na podlagi 174. in 175. člena poslovnika Državnega zbora RS 
podpisana poslanca kot predlagatelja pošiljata 

- PREDLOG ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC KOMU- 
NISTIČNEGA TOTALITARNEGA REŽIMA, 

ki naj bi ga Državni zbor RS na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora RS obravnaval in sprejel po hitrem postopku. 

V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora RS bova 
pri obravnavi zakona v Državnem zboru RS in pri delu njegovih 
delovnih teles sodelovala kot predlagatelja. 

OBRAZLOŽITEV: 

Zakon predlagata po hitrem postopku zaradi izrednih potreb 
slovenske države, ki je v razvoju demokracije začela močno 
zaostajati za nekaterimi drugimi nekdanjimi komunističnimi 

državami. Ker ni prekinila kontinuitete s prejšnjim totalitarnim 
režimom, postaja Slovenija v mednarodnih odnosih izrazito 
neenakopraven partner, kar zmanjšuje njene razvojne 
možnosti. 

V NATO, ki združuje demokratične države v obrambi svobode 
in demokracije, so bile v prvem krogu sprejete samo tiste 
države, ki so sprejele lustracijski zakon in so tako pravno in 
kadrovsko prekinile kontinuiteto s komunističnim totalitarizmom. 
Pred kratkim pa je tudi romunska vlada poslala v parlamentarno 
proceduro predlog lustracijskega zakona, s čimer se bo ta 
država nedvomno še boij kot že doslej približala trojki držav, ki 
so od vseh postkomunističnih držav najbolj dosledno stopile 
na pot demokracije in se otresle kontinuitete s prejšnjim 
komunističnim režimom. 

S sprejemom zakona po hitrem postopku bomo lahko preprečili 
nadaljnje poslabšanje položaia Slovenije in ji omogočili, da 
nadoknadi zaostanek za ostalimi perspektivnimi srednje- 
evropskimi državami. 

Janez Janša, l.r. 
Lojze Peterle, l.r. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Komunistični totalitarizem je v Sloveniji povzročil veliko trpljenja. 
Že začetek revolucije v času druge svetovne vojne je zahteval 
mnogo nedolžnih žrtev. Med njimi je bilo tudi več sto pripadnikov 
Romov, predvsem ženske in otroci, ki so jih komunistični oddelki 
v akciji etničnega čiščenja pobili v letu 1942. Največji komunistični 
zločin na naših tleh pa je poboj več deset tisoč Slovenk in 

Slovencev neposredno po koncu druge svetovne vojne. Takrat 
so bile v imenu revolucije brez sodnega postopka poleg vrnjenih 
domobrancev in pripadnikov narodnostnih manjšin pobite tudi 
cele družine z otroki vred. Večina teh žrtev še danes leži v zasutih 
kraških jamah in rudniških jaških - največ v Kočevskem rogu, 
manjša grobišča ter posamezni grobovi pa so posejani po vsej 
Sloveniji. Za mnoge pobite žrtve še danes nihče ne ve natančno, 
kje so pokopane. V posebno sramoto Sloveniji je dejstvo, da so 
nekatera znana grobišča - na primer na celjskem območju - 
namerno prekrita s smetišči oziroma z odlagališči industrijskih 
odplak. Zato dejstvo, da so nosilci komunističnega totalitarizma v 
Sloveniji sami svoj režim imenovali "socializem po meri človeka", 
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jasno odraža njihov brezmejni cinizem. Slovenija je edina država 
v Evropi, ki ni bila sposobna poskrbeti za dostojen pokop 
pomorjenih in dostojno ureditev grobišč. 

Čas do prvih demokratičnih volitev leta 1990 je bil čas 
sistematičnega kršenja človekovih pravic. Za odstranjevanje 
drugače mislečih so bile zlorabljene državne institucije, še posebej 
sodišča. Kot vsak totalitarizem, naj si bo nacistični, komunistični 
ali pa fašistični, je tudi socializem (kot se je totalitarni režim na 
naših tleh sam poimenoval) težil k temu, da v uresničevanje svojih 
projektov in "preoblikovanje" ljudi vplete prav vsakega 
posameznika. Režim je zato sistematično prisiljeval ljudi v javno 
zagovarjanje nečesa, kar je bilo zanje laž. Šolstvo je temeljilo na 
"samoupravljanju s temelji marksizma", ne le v obliki posebnega 
predmeta - celotno družboslovje je bilo povsem prepojeno s 
totalitarno ideologijo. Svoje osebno prepričanje, še posebej željo 
po svobodi in svojo vero, so morali državljani prikrivati. Resnične 
svobode izražanja ni bilo. Svoje totalitarno bistvo je režim branil s 
pomočjo tajne politične policije in sodne represije.Tisti, ki so imeli 
dostop do podatkov tajne policije oziroma so uživali naklonjenost 
veljakov tajne policije, so bili v življenju privilegirani in dostopne so 
jim bile ugodnosti, ki vsem drugim državljanom niso bile dosegljive. 
Vrh Zveze komunistov je bil neločljivo prepleten z vrhom države 
in tajne policije. Na ta način se je oblikovala komunistična 
nomenklatura, ki je predstavljala temelj totalitarnega režima. 

Država Slovenija za razliko od Nemčije, Češke, Slovaške, 
Madžarske, Poljske, Bolgarije in Romunije z zakonom še ni 
prekinila kontinuitete s prejšnjim totalitarnim komunističnim 
režimom. Državni zbor tako nikoli ni sprejel niti zakona, ki bi 
obsodil prejšnji režim kot nelegitimen in v preteklosti na načelni 
ravni ločil dobro od slabega, niti ni sprejel zakona, s katerim bi 
posebej uredil ravnanje z arhivi totalitarnega režima. Pri 
sprejemanju zakonodaje so bile sicer predložene nekatere 
določbe, ki naj bi preprečevale, da bi tisti, ki so v prejšnjem režimu 
delovali kot nosilci totalitarizma, ovirali prehod Slovenije v 
demokracijo, toda večina teh določil ni bila sprejeta. Slovenija je 
zato v razvoju demokracije začela močno zaostajati za nekaterimi 
drugimi nekdanjimi komunističnimi državami in to kljub temu, da je 
imela po osamosvojitvi nekatere pomembne izhodiščne prednosti, 
predvsem bolj razvito gospodarstvo, pa tudi mednarodni ugled 
zaradi zmage v vojni za Slovenijo. 

Zaradi zaostajanja v razvoju demokracije so Sloveniji ostala zaprta 
nekatera vrata, kar pomeni tudi zaostajanje v gospodarskem 
razvoju. Slovenija je tako glede možnosti vstopa v NATO povezana 
z Romunijo, za pridružitveni status k Evropski zvezi pa so ji bili 
naloženi pogoji, ki so daleč slabši kot za katerokoli drugo državo 
s tem statusom. Ker ni prekinila kontinuitete s prejšnjim totalitarnim 
režimom, postaja Slovenija v mednarodnih odnosih izrazito 
neenakopraven partner, kar zmanjšuje njene razvojne možnosti. 

V NATO, ki združuje demokratične države v obrambi svobode in 
demokracije, so bile v prvem krogu sprejete samo tiste države, ki 
so sprejele lustracijski zakon in tako pravno in kadrovsko prekinile 
kontinuiteto s komunističnim totalitarizmom. Češka in Madžarska 
sta to storili že pred nekaj leti, Poljska'pa je ta pogoj izpolnila v 
zadnjem hipu, saj je lustracijski zakon sprejela šele konec pomladi 
1997, osem let po prvih demokratičnih volitvah (in to v času, ko je 
imela postkomunistična levica veliko večino v parlamentu!). V 
začetku oktobra 1997 pa je novoizvoljena in iz demokratičnih 
strank sestavljena romunska vlada poslala v parlamentarno 
proceduro predlog lustracijskega zakona, ki predvideva izredno 

natančne in dosledne ukrepe za odpravo posledic več 
desetletnega komunističnega totalitarizma, s čimer se bo ta država 
nedvomno še bolj kot že doslej približala trojki držav, ki so od 
vseh postkomunističnih držav najbolj dosledno stopile na pot 
demokracije in se otresle kontinuitete s prejšnjim komunističnim 
režimom. 

Zato je skrajni čas, da tudi Slovenija prekine kontinuiteto 
totalitarnega režima in si odpre nove poti razvoja in enakopravnega 
sodelovanja v družbi demokratičnih držav. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S sprejetjem predlaganega zakona bo Državni zbor pravno prekinil 
vezi med državo Slovenijo in komunističnim totalitarizmom. Hkrati 
bo zapolnjena pravna praznina, ki jo povzroča dejstvo, da 
vprašanje arhivov tajne policije oziroma prejšnjega totalitarnega 
režima v celoti ni urejeno v nobenem sedanjem zakonu. Zakon 
bo omogočil lažji in hitrejši prehod v demokracijo ter s tem odprl 
Sloveniji pot enakopravnega sodelovanja v družbi demokratičnih 
držav ter s tem nove in boljše razvojne možnosti. 

Zakon predvideva odpravo posledic komunističnega totalitarizma. 
Zakon ureja načela in postopke zbiranja ter urejanja arhivov 
totalitarnega režima. Z zakonom je določena uporaba in zaščita 
podatkov iz teh arhivov ter sankcionirane možne zlorabe ali 
poskusi odtujitve oziroma prikrivanja dokumentov iz teh arhivov. 
Z zakonom so sankcionirani tudi poskusi oviranja dela državnega 
pooblaščenca za arhive totalitarnega režima. Zadnje poglavje 
drugega dela zakona opredeljuje sestavo in pristojnosti 
lustracijskega sodišča. Lustracijsko sodišče bo po predlaganem 
zakonu štelo sedem sodnikov, ki jih bo na predlog Ustavnega 
sodišča izvolil Državni zbor. Zakon dopušča tudi možnost 
neposredne izvolitve sodnikov v primeru, da v predpisanem roku 
Državni zbor lustracijskih sodnikov ne bi izvolil. Pravnomočna 
sodba sodnikov lustracijskega sodišča se bo objavila v sredstvih 
javnega obveščanja. Zakon določa načelo, da je obdobje man- 
data sodnikov lustracijskega sodišča obdobje očiščenja oziroma 
obdobje, ko je demokracija še močno ranljiva. V tem obdobju bo z 
javno objavo pravnomočnih sodb lustracijskega sodišča in 
dokumentov, na katerih bo sodba utemeljena, zadoščeno 
temeljnemu pogoju za demokracijo - pravici državljanov, da vedo, 
kdo odloča o njihovi usodi, jih vodi in informira ter še posebej 
pravici volilcev, da vedo, o kom v resnici odločajo, S tem zakonom 
bodo torej zaščitene demokratične vrednote in temeljne človekove 
pravice vseh slovenskih državljank in državljanov. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Predlagani zakon ima nekatere neposredne finančne posledice. 
V proračunu Republike Slovenije bo potrebno nameniti sredstva 
za organiziranje in delo lustracijskega sodišča ter državnega 
pooblaščenca za arhive totalitarnega režima. V sredstvih za delo 
lustracijskega sodišča bo potrebno zajeti tudi predvidene stroške 
objav sodb. Drugih dodatnih stroškov za proračun sprejetje tega 
zakona ne prinaša. 

Srednje- in dolgoročno pa bo zaradi lustracije prišlo do 
uspešnejšega in skladnejšega gospodarskega ter socialnega 
razvoja, kar bo pozitivno vplivalo na bilanco prihodkov in odhodkov 
proračuna. 

poročevalec, št. 53 8 14. november 1997 



BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
(namen zakona) 

Ta zakon določa sredstva in pogoje za odpravo posledic 
komunističnega totalitarizma v času od 15. maja 1945 do 15. maja 
1990. 

ARHIVI KOMUNISTIČNE PARTIJE IN NJENIH 
PRAVNIH NASLEDNIC TER TAJNE POLICIJE 

2. č'«?" 
(obseg arhivov) 

Arhivi Zveze komunistov Slovenije (ZKS) in Komunistične partije 
Slovenije (KPS) (v nadaljevanju: Komunistične partije) in njenih 
naslednic ter Organizacije za zaščito naroda (OZNA) in njenih 
naslednic (v nadaljevanju: tajne policije) (v nadaljevanju "arhivi") 
obsegajo vse dokumente, nastale v času obstoja totalitarnega 
komunističnega režima v Sloveniji, in sicer kot posledica in v 
zvezi z delovanjem: 
- tajne policije, ne glede na obliko delovanja, poimenovanje (VOS, 
OZNA, UDBA, SDV) in pristojnosti tajne policije v posameznem 
obdobju obstoja komunističnega totalitarnega režima, 
- obveščevalne in protiobveščevalne službe Jugoslovanske 
ljudske armade (JLA) ter 
- organov Komunistične partije ter njenih pravnih naslednic, 
oganov za zaščito in varstvo ustavne ureditve pri predsedstvu in 
republiški vladi oziroma izvršnem svetu, republiškega komiteja 
za SLO in DS, republiškega ministrstva oziroma sekretariata za 
notranje zadeve SRS ter pravosodnih in sodnih organov in institucij 
ter drugih organov in institucij, v kolikor se nanašajo na sistematič- 
no ali posamično kršenje človekovih pravic in omejevanje temeljnih 
človekoh splošnih in še posebej političnih svoboščin. 

Arhivi po prejšnjem odstavku tega člena obsegajo tudi vse akte, 
objavljene v tajnih uradnih listih. 

3. člen 
(vsebina arhivov) 

Za sestavni del arhivov iz prejšnjega člena tega zakona štejejo 
vsi nosilci informacij, ne glede na njihovo obliko in kraj 
shranjevanja, zlasti pa: 
- akti, datoteke, listine, zemljevidi, filmi, fotografije, tonski posnetki 
in drugi zapisi, 
- njihove kopije, prepisi in drugi duplikati, 
- tajni policiji oziroma obveščevalni ali protiobveščevalni službi 
JLA oziroma Komunistični partiji in njenim pravnim naslednicam 
prepuščeni akti sodišč, tožilstev in drugih državnih organov 
oziroma institucij ter kopije teh aktov. 

Za sestavni del arhivov štejejo tudi posebna tehnična ali 
programska sredstva, potrebna za razumevanje oziroma 
obdelavo nosilcev informacij iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Dokumenti oziroma predmeti, ki jih je tajna policija oziroma 
obveščevalna ali protiobveščevalna služba JLA oziroma 
Komunistična partija protipravno odvzela žrtvam nadzora oziroma 
tretjim osebam, niso sestavni del arhivov totalitarnega režima po 
tem zakonu. 

4. člen 
(žrtve nadzora) 

Žrtve nadzora so osebe, o katerih je tajna policija oziroma 

obveščevalna ali protiobveščevalna služba JLA oziroma 
Komunistična partija posebej oziroma usmerjeno zbirala 
informacije. 

5. člen 
(privilegiranci) 

privilegirane! so: 
a.) osebe, ki so imele v celoti ali v bistvenem delu dostop do 
informacij, ki so jih zbirale tajna policija ter obveščevalna ali 
protiobveščevalna služba JLA, oziroma pravico razpolaganja s 
temi informacijami. 
b.) osebe, ki so jih tajna policija ali obveščevalna oziroma proti- 
obveščevalna služba JLA bistveno podpirale, tako da so imele 
materialne ali poklicne oziroma druge prednosti, ki ostalim 
državljanom niso bile dostopne v enakem obsegu pod enakimi 
pogoji ali so jim bile povsem nedostopne. 
c.) osebe, ki jim je bilo zaradi posredovanja ali posega tajne policije 
oziroma obveščevalne ali protiobveščevalne službe JLA oziroma 
Komunistične partije prizaneseno pri kazenskem pregonu za 
klasična kazniva dejanja oziroma do kazenskega pregona ni prišlo 
v zameno za sodelovanje. 
d.) osebe, ki so z vednostjo tajne policije oziroma obveščevalne 
ali protiobveščevalne službe JLA, na ozemlju RS ali v tujini, 
načrtovale, podpirale, organizirale oziroma pripravljale ali izvajale 
kazniva dejanja oziroma dejanja, ki očitno niso združljiva z načeli 
pravnega reda demokratične države. 

6. člen 
(poklicni in uradni registrirani sodelavci) 

Poklicni sodelavci so osebe, ki so bile v delovnem oziroma 
službenem razmerju s tajno policijo oziroma obveščevalno ali 
protiobveščevalno službo JLA. 

Za poklicne sodelavce oziroma privilegirance po tem zakonu ne 
štejejo tiste osebe, ki so bile v uradnem delovnem oziroma 
službenem razmerju s tajno policijo oziroma obveščevalno ali 
protiobveščevalno službo JLA, vendar jim niso bile dostopne 
informacije iz dokumentov iz 3. člena tega zakona ali so jim bile 
dostopne le občasno in v manjšem obsegu oziroma iz tehničnih 
razlogov (strojepiske, tehnično osebje v kopirnicah), tako da se 
z navedenimi informacijami niso mogle okoristiti. 

Uradni registrirani sodelavci so osebe, ki so sodelovale s tajno 
policijo oziroma obveščevalno ali protiobveščevalno službo JLA, 
zanje opravljale različne tajne storitve z ali brez uporabe posebnih 
metod in sredstev in jim sporočale informacije, katerih pridobivanje, 
zbiranje, obdelava in posredovanje je bilo v očitnem nasprotju z 
načeli pravnega.reda demokratične države oziroma je pomenilo 
očitno kršitev človekovih pravic. 

Če se je sodelovanje osebe končalo, preden je ta oseba dopolnila 
18 let starosti, se šteje, da ta oseba ni poklicni oziroma uradni 
registrirani sodelavec po tem zakonu. 

7. člen 
(tretje osebe) 

Tretje osebe so osebe, katerih imena so zapisana v arhivskih 
dokumentih, vendar je iz dokumentov očitno, da tajna policija 
oziroma obveščevalna ali protiobveščevalna služba JLA oziroma 
Komunistično partijo oziroma njena pravna naslednica posebej o 
njih ni usmerjeno zbirala informacij. 

8. člen 
(izvzetje sodelavcev) 

Privilegiranci ter poklicni oziroma uradni registrirani sodelavci (v 

9 poročevalec, št. 53 



nadaljevanju "uradni sodelavci") niso žrtve nadzora. 

9. člen 
(Državni pooblaščenec za arhive totalitarnega 

režima) 

Arhivske dokumente iz 3. člena tega zakona išče, zbira, upravlja 
in uporablja Državni pooblaščenec za arhive totalitarnega režima 
(v nadaljevanju: državni pooblaščenec). Imenuje ga Državni zbor 
na predlog Ustavnega sodišča z večino glasov vseh poslancev. 
Mandatna doba je pet let. Državni pooblaščenec je lahko imenovan 
največ dva mandata zapored. 

Državni pooblaščenec za izvajanje svojih pooblastil in nalog po 
tem zakonu organizira in vodi poseben neodvisni urad. Za 
organizacijo urada in sistemizacijo delovnih mest v uradu izda 
akt, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Pri iskanju, zbiranju, hranitvi ter obdelavi dokumentov so državni 
in občinski organi dolžni nuditi državnemu pooblaščencu vso 
potrebno oziroma zahtevano pomoč. 

10. člen 
(dolžnost prijave dokumentov) 

Vse pravne in fizične osebe, ki imajo v posesti dokumente iz 3. 
člena tega zakona, so o tem dolžne v tridesetih dneh po uveljavitvi 
tega zakona pisno obvestiti državnega pooblaščenca. 

Če funkcionar ali uslužbenec v državni ali občinski upravi ugotovi 
obstoj oziroma posest dokumentov iz 3. člena tega zakona po 
preteku roka iz prvega odstavka tega člena, mora o tem 
najkasneje v treh dneh pisno obvestiti državnega pooblaščenca. 

Obvestilo iz 1. oziroma 2. odstavka tega člena mora obsegati 
točen naslov, kjer se nahajajo dokumenti, ime in naslov lastnika 
dokumentov ter seznam dokumentov. 

11. člen 
(pravica vpogleda) 

Državni pooblaščenec ima pravico zahtevati vpogled v arhive 
oziroma zbirke informacij vseh državnih oziroma javnih institucij. 
Vse državne oziroma javne institucije so na zahtevo državnega 
pooblaščenca dolžne nemudoma omogočiti vpogled v svoje arhive 
oziroma zbirke informacij v tistem obsegu, ki ga zahteva Državni 
pooblaščenec. 

Državni pooblaščenec ima pravico zahtevati tudi vpogled v 
zasebne arhive oziroma zbirke informacij, če obstajajo indici, da 
se tam nahajajo dokumenti oziroma informaci|e iz 3. člena tega 
zakona. 

Če lastnik arhiva ali zbirke informacij ne omogoči državnemu 
pooblaščencu takojšnjega vpogleda v zahtevanem obsegu, lahko 
državni pooblaščenec zahteva pomoč policije, ki mu jo je ta dolžna 
takoj zagotoviti v zahtevanem obsegu. 

Državni pooblaščenec lahko zahteva preiskavo javnega ali 
zasebnega objekta, če obstajajo indici, da se tam nahajajo 
dokumenti iz 3. člena tega zakona. Preiskavo v njegovi prisotnosti 
na osnovi izdanega sodnega naloga opravijo pooblaščeni 
kriminalisti. Sodišče je na utemeljeno zahtevo državnega 
pooblaščenca dolžno izdati nalog za preiskavo objekta v 
najkrajšem možnem času. 

Kadar naloga za preiskavo iz prejšnjega odstavka tega člena ni 
mogoče pridobiti pravočasno, lahko opravi državni pooblaščenec 
preiskavo s pomočjo policije tudi brez naloga sodišča pod pogojem, 

da obstajajo indici, da bi bili dokumenti v času, potrebnem za 
pridobitev naloga lahko uničeni oziroma trajno izgubljeni. 

V času preiskave so prisotni policisti in kriminalisti v celoti pod 
vodstvom in podrejeni navodilom državnega pooblaščenca. 

Neizpolnjevanje navodil državnega pooblaščenca se šteje kot 
neizpolnjevanje delovne obveznosti policista. 

12. člen 
(obveznost izročitve) 

Lastnik arhiva oziroma zbirke informacij iz prejšnjega člena tega 
zakona je na zahtevo Državnage pooblaščenca dolžan ie-temu 
takoj izročiti vse zahtevane dokumente aii informacije. Lastnik 
arhiva oziroma zbirke informacij je državnemu pooblaščencu 
dolžan izročiti originalne dokumente, na posebno zahtevo pa tudi 
vse kopije teh dokumentov. 

Kadar lastnik arhiva oziroma zbirke informacij iz prejšnjega člena 
ne izroči nemudoma vseh zahtevanih dokumentov oziroma drugih 
zbirk informacij, se ti na osnovi naloga državnega pooblaščenca 
odvzamejo prisilno. Pri prisilnem odvzemu je policija podrejena 
navodilom Državnega pooblaščenca. 

13. člen 
(pravne naslednice) 

Državni pooblaščenec ima pravico vpogleda v vse dokumente in 
zbirke informacij Komunistične partije ter njenih pravnih naslednic. 
Prav tako ima pravico vpogleda v vse dokumente in zbirke 
informacij s Komunistično partijo povezanih drugih masovnih, tako 
imenovanih družbenopolitičnih organizacij in njihovih pravnih 
naslednic. 

Za izročitev zahtevanih dokumentov iz prejšnjega odstavka se 
uporabijo določila 12. člena tega zakona. 

V primerih, ko pravna naslednica Komunistične partije oziroma 
katera od pravnih naslednic tako imenovanih družbenopolitičnih 
organizacij ne dovoli vpogleda v vse dokumente oziroma zbirke 
informacij, je državni pooblaščenec dolžan ukrepati v skladu z 
določili 11. in 12. člena tega zakona. 

14. člen 
(vrnitev dokumentov) 

Dokumente, ki niso povezani z izvajanjem njegovih nalog po tem 
zakonu, državni pooblaščenec nemudoma vrne prejšnjemu 
lastniku. 

15. člen 
(vloga oseb) 

Za vsako informacijo posebej je potrebno ugotoviti, katere v njej 
navedene osebe so žrtve nadzora in katere privilegiranci oziroma 
uradni sodelavci ter katere so tretje osebe. 

Dokumentov oziroma informacij, v katerih vloga oseb še ni 
ugotovljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, ni 
dovoljeno vnašati v arhive totalitarnega režima. 

16. člen 
(pravice državljana) 

Vsak državljan ali njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec 
ima po preteku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega zakona 
pravico od državnega pooblaščenca zahtevati informacijo o tem, 
ali se v arhivih totalitarnega režima nahaja tudi njegovo ime in 

poročevalec, št. 53 10 14. november 1997 



priimek ter osebni podatki ter kopije tistih dokumentov, v katerih 
se nahajajo njegovi osebni podatki. 

Bližnji sorodniki lahko dobijo informacije ter dokumente iz prvega 
odstavka tega člena za: 
a. rehabilitiranje umrlih ali pogrešanih, 
b. zaščito osebnih pravic umrlih ali pogrešanih, 
c. ugotovitev usode pogrešanih ali umrlih. 
Informacije lahko dobijo na osnovi prošnje, v kateri verodostojno 
navedejo namen, za katerega jih potrebujejo. Prošnji morajo priložiti 
dokumentacijo, s katero dokažejo sorodstveno razmerje s 
pogrešanim ali umrlim. 

O odklonitvi izročitve informacije iz prejšnjega odstavka tega člena 
je dopustna pritožba na vrhovno sodišče. 

Kopije dokumentov se pred izročitvijo upravičencem iz prvega in 
drugega odstavka tega člena anonimizirajo tako, da se imena 
drugih žrtev nadzora ter tretjih oseb v njih prekrijejo. Anonimiziranje 
dokumentov ni potrebno, če se s tem strinjajo v njih navedene 
žrtve nadzora in tretje osebe. 

Vsak državljan lahko tako dobljene informacije uporablja v okviru 
splošnih zakonov. 

17. člen 
(pravice pravnih oseb) 

Pravne osebe imajo pravico dostopa do dokumentov v arhivih 
totalitarnega režima le, če to določa oziroma dovoljuje zakon in 
če utemeljijo svoj pravni interes. 

18. člen 
(pravica do opombe) 

Če državni pooblaščenec ugotovi, da osebne informacije v 
dokumentih niso pravilne ali če oseba, na katero se nanašajo, 
zanika njihovo verodostojnost, se to zabeleži na posebni list in 
doda k dokumentu. 

19. člen 
(zaščita pravic žrtev) 

Uporaba osebnih informacij o žrtvah nadzora in tretjih osebah v 
njihovo škodo je kazniva po zakonu o varstvu osebnih podatkov. 

20. člen 
(prednost vpogleda) 

Državni pooblaščenec prednostno dovoli vpogled v arhive v 
naslednjih primerih: 
a. informacija je nujna zaradi rehabilitiranja, 
b. informacija je nujna zaradi poprave škode, ki jo je povzročil 
totalitarni komunistični režim, 
c. informacija je nujna za razbremenitev javnega očitka o 
sodelovanju z institucijami totalitarnega režima, predvsem s tajno 
policijo. 
Nujnost prošnje za vpogled v arhive mora predlagatelj utemeljiti 
ob njeni vložitvi. 

21. člen 
(vpogled po dolžnosti) 

Državni pooblaščenec v potrebnem obsegu omogoči razisko- 
valnim parlamentarnim komisijam, sodiščem, državnim organom, 
upravi oziroma javnim službam, vpogled v arhive v naslednjih 
primerih: 
a. rehabilitacija, še posebej rehabilitacija pogrešanih in umrlih; 
b. poprava škode, ki jo je povzročil komunistični totalitarni režim; 
c. pojasnitev usode pogrešanih in nerešenih smrtnih primerov; 
d. preverjanje, ali so bili privilegirane! oziroma sodelavci: 

- predsednik države, 
- predsednik in podpredsednik vlade, 
- ministri in državni sekretarji, 
- poslanci v državnem zboru in člani državnega sveta, 
- predstojniki upravnih organov in upravnih organizacij v sestavi 
ministrstev in predstojniki vladnih služb ter drugi državni 
funkcionarji, ki jih imenuje vlada ali državni zbor, 
- sodniki in tožilci, 
- funkcionarji v lokalni samoupravi oziroma člani občinskih 
organov, 
- novinarji ter uredniki, 
- osebe, ki so zaposlene v državni in občinski upravi oziroma v 
javnih službah na vodilnih delovnih mestih (načelniki upravnih 
enot, sekretarji, direktorji in drugi uslužbenci na enakem nivoju), 
- Notarji in advokati, 
- člani upravnih odborov in drugi vodilni uslužbenci v posameznih 
pravnih osebah, ki so v celoti ali v delu v javni oziroma državni 
lasti. 
e. varnostna kontrola oseb, ki so jim zaradi nujnega varovanja 
tajnosti v javnem interesu zaupana drugim nedostopna dejstva, 
predmeti ali spoznanja, oziroma oseb, ki lahko dobijo dostop do 
njih ter oseb, ki so zaposlena na varnostno občutljivih mestih 
življenjsko ali obrambno pomembnih ustanov; 
f. priznavanje posebnih dodatkov ali ugodnosti po zakonu o 
pokojnini; 

1 g. izdaja orožnega dovoljenja; 
h. podelitev državnih odlikovanj; 
i. pregon kaznivih dejanj, še posebej kaznivih dejanj v povezavi s 
komunističnim totalitarnim režimom. 

V primerih iz točk d. in e. prvega odstavka tega člena se omogoči 
tudi preverjanje oziroma varnostna kontrola vseh oseb, ki 
kandidirajo za posamezno funkcijo oziroma se potegujejo za 
sprejem v službo. 

Upravičenci iz prvega odstavka tega člena lahko dobijo informacije 
na osnovi vloge, v kateri verodostojno navedejo namen, za 
katerega jih potrebujejo. Informacija obsega ugotovitev državnega 
pooblaščenca, ali je posameznik privilegiranec oziroma poklicni 
ali uradni sodelavec ali žrtev oziroma tretja oseba. 

O odklonitvi izročitve informacije iz prejšnjega odstavka tega 
člena je dopustna pritožba na vrhovno sodišče. 

LUSTRACIJA 

22. člen 
(poziv k odstopu) 

Državni pooblaščenec o svojih ugotovitvah iz 21. člena tega 
zakona obvesti organ, pristojen za izvedbo volitev, imenovanje 
ali zaposlitev in osebo, o kateri je opravil preverjanje. 

Državni pooblaščenec pozove funkcionarja oziroma kandidata, 
za katerega je ugotovil, da je privilegiranec ali uradni sodelavec, 
da v roku osmih dni po vročitvi obvestila odstopi s funkcije, ki jo 
opravlja, oziroma od kandidature za to funkcijo. Če privilegiranec 
ali uradni sodelavec s funkcije, ki jo opravlja, oziroma od 
kandidature za to funkcijo, ne odstopi v predpisanem roku, državni 
pooblaščenec o tem obvesti lustracijsko sodišče. 

23. člen 
(lustracijsko sodišče) 

Državni zbor na predlog Ustavnega sodišča z večino vseh glasov 
poslancev izvoli sedem sodnikov lustracijskega sodišča. Sodniki 
lustracijskega sodišča morajo izpolnjevati pogoje za trajno 
sodniško funkcijo. Sodnik lustracijskega sodišča ne more postati 
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državljan, ki je bil priviligiranec ali sodelavec tajnih služb 
totalitarnega režima. Mandat sodnikov lustracijskega sodišča je 
deset let. 

Sodniki lustracijskega sodišča z večino vseh glasov izmed sebe 
izvolijo predsednika lustracijskega sodišča. Mandat predsednika 
lustracijskega sodišča je dve leti, predsednik pa ne more biti 
izvoljen dvakrat zaporedoma. 

Lustracijsko sodišče pri svoji organizaciji in delu smiselno upošteva 
postopke, ki so predpisani za Ustavno sodišče, razen v primerih, 
ki jih ta zakon ureja drugače. 

24. člen 
(uvedba postopka) / 

Predlog za uvedbo postopka pred lustracijskim sodiščem lahko 
da vsak državljan. Predlog mora biti obrazložen, lahko pa ga 
predlagatelj tudi utemelji z predložitvijo posameznih gradiv, 
dokumentov oziroma verodostojnih pisnih izjav prič. 

Lustracijsko sodišče kopije gradiv, dokumentov oziroma pisnih 
izjav prič iz prejšnjega odstavka tega člena pošlje državnemu 
pooblaščencu. 

Lustracijsko sodišče odloča o predlogu za uvedbo postopka na 
svoji seji. Predlog za uvedbo postopka je sprejet, če zanj glasujejo 
vsaj trije sodniki. Predlog za uvedbo postopka je sprejet tudi, če 
tak sklep naknadno podpišejo vsaj trije sodniki. 

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena mora lustracijsko sodišče 
sprožiti postopek na osnovi obvestila iz drugega odstavka 22. 
člena tega zakona. 

Lustracijsko sodišče prednostno obravnava primere, kadar gre 
za ugotavljanje vloge funkcionarjev oziroma kandidatov za funkcije 
iz prve do osme alinee točke d. 21. člena tega zakona, in sicer po 
vrstnem zaporedju alinej. Pri preostalih postopkih upošteva vrstno 
zaporedje alinej točke d. 

25. člen 
(pritožba) 

Oseba, ki meni, da ugotovitev državnega pooblaščenca, da je ta 
oseba privilegiranec ali uradni sodelavec, ni pravilna, lahko 
ugotovitve državnega pooblaščenca izpodbija s pritožbo na 
lustracijsko sodišče. 

26. člen 
(odločitev lustracijskega sodišča) 

Lustracijsko sodišče odloča z večino glasov vseh članov. 
Odločitev lustracijskega sodišča je dokončna. 

27. člen 
(lustracija) 

Pravnomočna sodba lustracijskega sodišča se objavi v Uradnem 
listu in sredstvih javnega obveščanja. Sodba se objavi skupaj z 
obrazložitvijo, lahko pa tudi z dokumenti, na katerih je sodba 
utemeljena. 

Kopije dokumentov se pred javno objavo anonimizirajo tako, da 
se imena žrtev nadzora ter tretjih oseb v njih prekrijejo. 
Anonimiziranje dokumentov ni potrebno, če se s tem strinjajo v 
njih navedene žrtve nadzora in tretje osebe. 

Oseba, za katero lustracijsko sodišče s pravnomočno sodbo 
ugotovi, da je privilegiranec, poklicni ali uradni sodelavec tajnih 

služb totalitarnega režima, do poteka mandata sodnikom 
lustracijskega sodišča, vendar ne manj kot pet let, ne more 
opravljati funkcij oziroma del iz 21. člena tega zakona. 

Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena je dolžna nemudoma 
odstopiti s funkcije ali od kandidature za to funkcijo oziroma 
zahtevati premestitev na drugo delovno mesto. 

Pristojni organ za izvolitev, imenovanje oziroma zaposlitev osebe 
iz prejšnjega odstavka tega člena je dolžan v roku 15 dni po 
prejetem uradnem obvestilu o sodbi lustracijskega sodišča sprejeti 
ugotovitveni sklep o ničnosti kandidature, razrešiti imenovanega 
funkcionarja oziroma osebo premestiti na drugo delovno mesto, 
ki ni zajeto v določilih točke d. ali e. 21. člena tega zakona. 

Osebam iz tretjega odstavka tega člena, ki opravljajo neposredno 
izvoljeno funkcijo, 60. dan po pravnomočnosti sodbe lustracijskega 
sodišča preneha mandat, tudi če sami ne odstopijo. V teh primerih 
pristojni organ najkasneje 8. dan po prejetem uradnem obvestilu 
o sodbi lustracijskega sodišča razpiše predčasne volitve. 

Ne glede na splošne predpise so državni organi dolžni preprečiti, 
da bi se osebam, ki ravnajo v nasprotju z določili 4. odstavka tega 
člena, na katerikoli način še izkazovala državniška čast, in sicer 
ne glede na funkcijo ali delovno mesto, ki jo opravlja oziroma jo je 
opravljala v preteklosti. 

KAZENSKE DOLOČBE 

28. člen 

Uničenje, neizročitev v predpisanem roku oziroma odtujitev 
dokumentov ali kopij dokumentov iz 3. člena tega zakona, oviranje 
državnega pooblaščenca pri izvajanju dolžnosti po tem zakonu 
ali javna objava dokumentov iz 3. člena tega zakona, ki niso 
anonimizirani v skladu z drugim odstavkom 27. člena, je kaznivo 
dejanje. 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT in z zaporno kaznijo od 
šestih mesecev do petih let se kaznuje posameznik ali odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori kazniva dejanja iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

Oseba, za katero lustracijsko sodišče s pravnomočno sodbo 
ugotovi, da je privilegiranec ali uradni sodelavec totalitarnega 
režima, ki je dolžna nemudoma odstopiti s funkcije ali od 
kandidature za to funkcijo oziroma zahtevati premestitev na drugo 
delovno mesto in ki tega ne stori ali pa ponovno kandidira pred 
potekom roka iz 27. člena tega zakona, se kaznuje z denarno 
kaznijo najmanj 5.000.000 SIT. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

29. člen 
(poprava vseh krivic) 

Ustavno sodišče mora državnemu zboru predložiti predloge 
kandidatov za sodnike lustracijskega sodišča v tridesetih dneh 
po uveljavitvi tega zakona. - 

Če Ustavno sodišče ne predlaga vseh ali če Državni zbor iz 
kateregakoli vzroka ne izvoli sodnikov lustracijskega sodišča v 
roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona, se sodniki izvolijo 
z neposrednim tajnim glasovanjem na splošnih volitvah po 
dvokrožnem večinskem volilnem sistemu. Kandidate lahko 
predlaga najmanj 500 volilcev. Slovenija se razdeli na sedem po 
številu volilcev približno enako velikih volilnih enot, za izvedbo 
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volitev pa se smiselno uporabijo določbe zakona o volitvah 
predsednika države. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje iz 23. 
člena tega zakona. 

30. člen 

Čas mandata sodnikov lustracijskega sodišča je obdobje 
očiščenja Slovenije oziroma lustracije. 

Po koncu obdobja očiščenja prenehajo veljati določbe poglavja o 
očiščenju in določbe o državnem pooblaščencu. Arhivi 
Komunistične partije in njenih pravnih naslednic ter tajne policije 
postanejo sestavni del arhivov Republike Slovenije in se z njimi 
ravna v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. 

31. člen 
(nezastaranje kaznivih dejanj iz političnih razlogov) 

Ne glede na določbe kazenskega zakonika za vsa kazniva 
dejanja, ki so bila izvedena iz političnih, razrednih ali ideoloških 
razlogov, nezdružljivih z načeli pravnega reda demokratične 
države ali pa ki prav zaradi teh razlogov niso bila s pravnomočno 
obsodbo sankcionirana, zastaralni roki začnejo veljati šele z 
iztekom mandata sodnikov lustracijskega sodišča. 

32. člen 

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

OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

V prvem členu je določen namen zakona. Zakon določa sredstva 
in pogoje za odpravo posledic komunističnega totalitarizma v 
času od 15. maja 1945 do 15. maja 1990, t.j. od konca druge 
svetovne vojne do prisege prve demokratično izvoljene slovenske 
vlade. 

Drugi člen določa obseg arhivov totalitarnega režima, ki obsegajo 
vse dokumente, nastale v času obstoja totalitarnega komunistič- 
nega režima v Sloveniji, pri delovanju tajne policije, ne glede na 
obliko delovanja, poimenovanje (OZNA, UDBA, VOS, SDV) in 
pristojnosti tajne policije v posameznem obdobju obstoja 
komunističnega totalitarnega režima; obveščevalne in protiobveš- 
čevalne službe JLA ter Komunistične partije oziroma Zveze 
komunistov ter njenih pravnih naslednic, pa tudi vse akte, 
objavljene v tajnih uradnih listih. 

Tretji člen določa, da za sestavni del arhivov iz prejšnjega člena 
tega zakona štejejo vsi nosilci informacij, ne glede na njihovo 
obliko in kraj shranjevanja, vključno z Komunistični partiji ali Zvezi 
komunistov in njenim pravnim naslednicam prepuščenimi akti 
sodišč, tožilstev in drugih državnih organov oziroma institucij ter 
kopije teh aktov, ter da za sestavni del arhivov štejejo tudi posebna 
tehnična ali programska sredstva, potrebna za razumevanje 
oziroma obdelavo nosilcev informacij. Enajsti člen nadalje določa, 
da dokumenti oziroma predmeti, ki jih je tajna policija oziroma 
obveščevalna ali protiobveščevalna služba JLA oziroma 
Komunistična partija aH Zveza komunistov protipravno odvzela 
žrtvam nadzora oziroma tretjim osebam, niso sestavni del arhivov 
po tem zakonu. 

Četrti člen določa, da so žrtve nadzora osebe, o katerih je tajna 
policija oziroma obveščevalna ali protiobveščevalna služba JLA 
oziroma Komunistična partija ali Zveza komunistov posebej 
oziroma usmerjeno zbirala informacije. 

Peti člen določa, da so privilegiranci totalitarnega režima tako 
osebe, ki so imele v celoti ali v bistvenem delu dostop do 
informacij, ki so jih zbirale tajna policija oziroma obveščevalna ali 
protiobveščevalna služba JLA oziroma Komunistična partija ali 
Zveza komunistov, kot tudi osebe, ki so jih tajna policija ali 
obveščevalna oziroma protiobveščevalna služba JLA oziroma 
Komunistična partija ali Zveza komunistov bistveno podpirale, 
tako da so imele materialne ali poklicne oziroma druge prednosti, 
ki ostalim državljanom niso bile dostopne v enakem obsegu ali so 

bile povsem nedostopne. Peti člen nadalje določa, da so 
privilegiranci tudi osebe, ki jim je bilo zaradi posredovanja ali 
posega tajne policije oziroma obveščevalne ali protiobveščevalne 
službe JLA oziroma Komunistične partije ali Zveze komunistov 
prizaneseno pri kazenskem pregonu oziroma do kazenskega 
pregona ni prišlo ter osebe, ki so z vednostjo tajne policije oziroma 
obveščevalne ali protiobveščevalne službe JLA oziroma 
Komunistične partije ali Zveze komunistov načrtovale, podpirale, 
organizirale oziroma pripravljale ali izvajale kazniva dejanja oziroma 
dejanja, ki očitno niso združljiva z načeli pravnega reda 
demokratične države. 

Šesti člen določa, da so poklicni sodelavci osebe, ki so bile v 
uradnem delovnem oziroma službenem razmerju s tajno policijo 
oziroma obveščevalno ali protiobveščevalno službo JLA oziroma 
Komunistično partijo ali Zvezo komunistov. Šesti člen določa tudi 
izjeme, tako da za poklicne sodelavce po tem zakonu ne štejejo 
tiste osebe, ki so bile v uradnem delovnem oziroma službenem 
razmerju s Komunistično partijo ali Zvezo komunistov, vendar jim 
niso bile dostopne informacije iz drugega odstavka prejšnjega 
člena. Šesti člen nadalje določa, da so uradni sodelavci osebe, ki 
so sodelovale s tajno policijo oziroma obveščevalno ali 
protiobveščevalno službo JLA oziroma Komunistično partijo ali 
Zvezo komunistov in jim sporočale informacije, katerih 
pridobivanje, zbiranje, obdelava in posredovanje je bilo v očitnem 
nasprotju z načeli pravnega reda demokratične države oziroma 
je pomenilo očitno kršitev človekovih pravic. 
Šesti člen določa tudi izjeme, ki niso privilegiranci oziroma uradni 
sodelavci po tem zakonu, in sicer kot temeljno merilo določa 
količino prejetih informacij ter okoriščanje z njimi. Štirinajsti člen 
nadalje določa, da oseba ni uradni sodelavec po tem zakonu, če 
se je sodelovanje te osebe končalo, preden je ta oseba dopolnila 
18 let starosti. 

Sedmi člen določa, da so tretje osebe tiste osebe, katerih imena 
so zapisana v arhivskih dokumentih, vendar je iz dokumentov 
očitno, da tajna policija oziroma obveščevalna ali protiobvešče- 
valna služba JLA oziroma Komunistična partija ali Zveza 
komunistov oziroma njena pravna naslednica posebej o njih ni 
usmerjeno zbirala informacij. 

Osmi člen določa, da privilegiranci ter poklicni in uradni sodelavci 
niso žrtve nadzora po tem zakonu. 
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Deveti člen določa, da dokumente išče, zbira, upravlja in uporablja 
državni pooblaščenec, ki ga za mandatno dobo petih let imenuje 
Državni zbor na predlog Ustavnega sodišča z večino glasov 
vseh poslancev. Deveti člen določa tudi, da je državni 
pooblaščenec lahko imenovan največ dva mandata zapored. 
Deveti člen nadalje določa, da državni pooblaščenec za izvajanje 
svojih pooblastil in nalog organizira in vodi poseben neodvisni 
urad ter da so državni, pokrajinski in občinski organi dolžni pri 
iskanju, zbiranju, hranitvi ter obdelavi dokumentov nuditi 
državnemu pooblaščencu vso potrebno oziroma zahtevano 
pomoč. 

Deseti člen določa, da so vse pravne in fizične osebe, ki imajo v 
posesti dokumente iz 3. člena tega zakona, o tem dolžne v 
tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona pisno obvestiti državnega 
pooblaščenca, če pa funkcionar ali uslužbenec v državni ali 
občinski upravi oziroma polnoleten državljan ugotovi obstoj 
oziroma posest dokumentov iz 3. člena tega zakona po preteku 
roka iz prvega odstavka tega člena, mora o tem najkasneje v 
treh dneh pisno obvestiti državnega pooblaščenca tako, da 
sporoči točen naslov, kjer se nahajajo dokumenti, ime in naslov 
lastnika dokumentov ter seznam dokumentov. 

Enajsti člen določa, da ima državni pooblaščenec pravico 
zahtevati vpogled v arhive oziroma zbirke informacij vseh državnih 
oziroma javnih institucij, ki so mu dolžne nemudoma omogočiti 
vpogled v svoje arhive oziroma zbirke informacij v tistem obsegu, 
ki ga zahteva državni pooblaščenec. Enajsti člen določa tudi, da 
ima državni pooblaščenec pravico zahtevati vpogled v zasebne 
arhive oziroma zbirke informacij, če obstajajo indici, da se tam 
nahajajo dokumenti oziroma informacije iz 3. člena tega zakona, 
ter da ima državni pooblaščenec pravico zahtevati pomoč policije, 
ki mu jo je ta dolžna takoj zagotoviti v zahtevanem obsegu, če mu 
lastnik arhiva ne omogoči vpogleda v zahtevanem obsegu. 
Državni pooblaščenec lahko tudi zahteva sodni nalog za preiskavo 
javnega ali zasebnega objekta, lahko pa preiskavo opravi tudi 
brez naloga pod pogojem, da obstajajo indici, da bi bili dokumenti 
v času, potrebnem za pridobitev naloga" lahko uničeni oziroma 
trajno izgubljeni. Enajsti člen določa tudi, da so v času preiskave 
prisotni policisti v celoti po vodstvom in podrejeni navodilom 
državnega pooblaščenca in da se neizpolnjevanje navodil 
državnega pooblaščenca šteje kot neizpolnjevanje delovne 
obveznosti policista. 

Dvanajsti člen določa, da je lastnik arhiva oziroma zbirke 
informacij iz prejšnjega člena tega zakona na zahtevo Državnega 
pooblaščenca dolžan le-temu takoj izročiti vse zahtevane 
dokumente ali informacije, na posebno zahtevo pa tudi vse kopije 
teh dokumentov, sicer se dokumenti odvzamejo prisilno. 

Trinajsti člen določa, da ima Državni pooblaščenec pravico 
zahtevati vpogled v vse dokumente in zbirke informacije Zveze 
komunistov ter njenih pravnih naslednic, pa tudi pravico vpogleda 
v vse dokumente in zbirke informacij z Zvezo komunistov 
povezanih drugih masovnih, tako imenovanih družbeno-potitičnih 
organizacij in njihovih pravnih naslednic ter da v primeru, da katera 
od pravnih naslednic teh organizacij državnemu pooblaščencu 
odkloni pravico do vpogleda, državni pooblaščenec ukrepa v 
skladu z določili 11. in 12. člena tega zakona. 

Štirinajsti člen določa, da dokumente, ki niso povezani z izvajanjem 
njegovih nalog po tem zakonu, državni pooblaščenec vrne 
prejšnjemu lastniku. 

Petnajsti člen določa, da je za vsako informacijo posebej potrebno 
ugotoviti, katere v njej navedene osebe so žrtve nadzora in katere 
privilegiranei oziroma uradni sodelavci ter katere so tretje osebe, 
pri čemer je za ugotavljanje merodajno, s kakšnim namenom so 
bile informacije o posamezni osebi vključene v dokumente ter da 

dokumentov oziroma informacij, v katerih vloga oseb še ni 
ugotovljena, ni dovoljeno vnašati v arhiv. 

Šestnajsti člen določa, da ima vsak državljan ali njegov zakoniti 
zastopnik oziroma pooblaščenec pravico od državnega 
pooblaščenca zahtevati informacijo o tem, ali se v arhivih nahaja 
tudi njegovo ime in priimek ter osebni podatki ter kopije tistih 
dokumentov, v katerih se nahajajo njegovi osebni podatki, prav 
tako pa lahko dobijo informacije bližnji sorodniki, vendar le v 
primerih, ko gre za rehabilitiranje, zaščito osebnih pravic ali 
ugotovitev usode umrlih ali pogrešanih, informacije pa dobijo na 
osnovi posebne prošnje, v kateri morajo verodostojno navesti 
namen, za katerega jih potrebujejo in ji priložiti dokumentacijo, s 
katero dokažejo sorodstveno razmerje s pogrešanim ali umrlim 
ter da je o odklonitvi izročitve informacije iz prejšnjega odstavka 
tega člena dopustna pritožba na vrhovno sodišče. Šestnajsti 
člen določa tudi, da se kopije dokumentov pred izročitvijo 
upravičencem iz prvega in drugega odstavka tega člena 
anonimizirajo tako, da se imena drugih žrtev nadzora ter tretjih 
oseb v njih prekrijejo, vendar anonimiziranje ni potrebno, če se s 
tem strinjajo v njih navedene žrtve nadzora in tretje osebe. 
Šestnajsti člen nadalje določa, da lahko vsak državljan tako 
dobljene informacije uporablja v okviru splošnih zakonov. 

Sedemnajsti člen določa, da imajo pravne osebe pravico dostopa 
do dokumentov v arhivih le, če to določa oziroma dovoljuje zakon 
in če utemeljijo svoj pravni interes. 

Osemnajsti člen določa, da se v primerih, ko državni pooblaščenec 
ugotovi, da osebne informacije v dokumentih niso pravilne ali če 
oseba, na katero se nanašajo, zanika njihovo verodostojnost, to 
zabeleži na posebni list in doda k dokumentu. 

Devetnajsti člen določa, da je uporaba osebnih informacij o žrtvah 
nadzora in tretjih osebah v njihovo škodo kazniva po zakonu o 
varstvu osebnih podatkov. 

Dvajseti člen določa, da državni pooblaščenec prednostno dovoli 
vpogled v arhive, kadar je informacija nujna zaradi rehabilitiranja, 
poprave škode, ki jo je povzročil totalitarni komunistični režim ali 
za razbremenitev javnega očitka o sodelovanju z institucijami 
totalitarnega režima, predvsem s tajno policijo ter da mora 
predlagatelj nujnost prošnje za vpogled v arhive utemeljiti ob njeni 
vložitvi. 

Enaindvajseti člen določa, da državni pooblaščenec v potrebnem 
obsegu omogoči raziskovalnim parlamentarnim komisijam, 
sodiščem, državnim organom, upravi oziroma javnim službam, 
vpogled v arhive, in sicer zaradi rehabilitacije; poprave škode, ki 
jo je povzročil komunistični totalitarni režim; pojasnitve usode 
pogrešanih in nerešenih smrtnih 'primerov; preverjanje, ali so bili 
privilegirana oziroma sodelavci državni in občinski funkcionarji, 
osebe, zaposlene v upravi na vodilnih delovnih mestih, novinarji 
in uredniki, notarji in advokati ter drugi vodilni uslužbenci v 
posameznih pravnih osebah, ki so vsaj delno v javni oziroma 
državni lasti. Enaindvajseti člen nadalje določa, da državni 
pooblaščenec v potrebnem obsegu omogoči vpogled v arhive 
tudi v primerih varnostne kontrola oseb, ki so jim zaradi nujnega 
varovanja tajnosti v javnem interesu zaupana drugim nedostopna 
dejstva, predmeti ali spoznanja, oziroma oseb. ki lahko dobijo 
dostop do njih ter oseb, ki so zaposlena na varnostno občutljivih 
mestih življenjsko ali obrambno pomembnih ustanov; priznavanja 
posebnih dodatkov ali ugodnosti po zakonu o pokojnini; izdaje 
orožnega dovoljenja; podelitve državnih odlikovanj in pregona 
kaznivih dejanj, še posebej kaznivih dejanj v povezavi s 
komunističnim totalitarnim režimom ter da se omogoči tudi 
preverjanje oziroma varnostna kontrola vseh oseb, ki kandidirajo 
za posamezno funkcijo oziroma se potegujejo za sprejem v 
službo. Enaindvajseti člen določa tudi, da upravičenci lahko dobijo 
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informacije na osnovi vloge, v kateri verodostojno navedejo namen, 
za katerega jih potrebujejo ter da informacija obsega ugotovitev 
državnega pooblaščenca, ali je posameznik privilegiranec 
oziroma uradni sodelavec ali žrtev oziroma tretja oseba; v primeru 
odklonitve izročitve informacije pa je dopustna pritožba na vrhovno 
sodišče. 

Dvaindvajseti člen določa, da državni pooblaščenec o svojih 
ugotovitvah iz 21. člena tega zakona obvesti organ, pristojen za 
izvedbo volitev, imenovanje aH zaposlitev in osebo, o kateri je 
opravil preverjanje ter pozove funkcionarja oziroma kandidata, 
za katerega je ugotovil, da je privilegiranec ali uradni sodelavec, 
da v roku osmih dni po vročitvi obvestila odstopi s funkcije, ki jo 
opravlja, oziroma od kandidature za to funkcijo; v nasprotnem 
primeru državni pooblaščenec o tem obvesti lustracijsko sodišče. 

Triindvajseti člen določa, da Državni zbor na predlog Ustavnega 
sodišča z večino vseh glasov poslancev izvoli sedem sodnikov 
lustracijskega sodišča, ki morajo izpolnjevati pogoje za trajno 
sodniško funkcijo in da sodnik lustracijskega sodišča ne more 
postati državljan, ki je bil član Komunistične partije oziroma Zveze 
komunistov ali sodelavec tajnih služb totalitarnega režima. 
Triindvajseti člen določa tudi, da je mandat sodnikov lustracijskega 
sodišča deset let. Triindvajseti člen nadalje določa, da sodniki 
lustracijskega sodišča z večino vseh glasov izmed sebe izvolijo 
predsednika lustracijskega sodišča, katerega mandat je dve leti 
in ne more biti izvoljen dvakrat zaporedoma ter da lustracijsko 
sodišče pri svoji organizaciji in delu smiselno upošteva postopke, 
ki so predpisani za Ustavno sodišče, razen v primerih, ki jih ta 
zakon ureja drugače. 

Štiriindvajseti člen določa, da lahko predlog za uvedbo postopka 
pred lustracijskim sodiščem da vsak državljan ter da mora biti 
predlog obrazložen, lahko pa ga predlagatelj tudi utemelji z 
predložitvijo posameznih gradiv, dokumentov oziroma verodostoj- 
nih pisnih izjav prič in da lustracijsko sodišče kopije teh gradiv, 
dokumentov oziroma pisnih izjav prič pošlje državnemu 
pooblaščencu. Štiriindvajseti člen določa tudi, da je predlog za 
uvedbo postopka sprejet, če zanj glasujejo ali ga naknadno 
podpišejo vsaj trije sodniki, da pa mora ne glede na to določilo 
lustracijsko sodišče sprožiti postopek na osnovi obvestila 
državnega pooblaščenca. Štiriindvajseti člen nadalje določa, da 
mora lustracijsko sodišče prednostno obravnavati primere, kadar 
gre za ugotavljanje vloge funkcionarjev oziroma kandidatov za 
funkcije iz prve do osme alinee točke d. 21. člena tega zakona, in 
sicer po vrstnem zaporedju alinej, preostale primere pa obravnava 
po zaporedju alinej točke d. 

Petindvajseti člen določa, da oseba, ki meni, da ugotovitev 
državnega pooblaščenca, da je ta oseba privilegiranec ali uradni 
sodelavec, ni pravilna, lahko ugotovitve državnega pooblaščenca 
izpodbija s pritožbo na lustracijsko sodišče. 

Šestindvajseti člen določa, da lustracijsko sodišče odloča z večino 
glasov vseh članov in da je odločitev lustracijskega sodišča 
dokončna. 

Sedemindvajseti člen določa, da se pravnomočna sodba 
lustracijskega sodišča objavi v sredstvih javnega obveščanja 
skupaj z obrazložitvijo in dokumenti, na katerih je utemeljena, 
vendar se kopije dokumentov pred javno objavo anonimizirajo 
tako, da se imena žrtev nadzora ter tretjih oseb v njih prekrijejo. 
Anonimiziranje dokumentov ni potrebno, če se s tem strinjajo v 
njih navedene žrtve nadzora in tretje osebe. Sedemindvajseti 
člen nadalje določa, da oseba, za katero lustracijsko sodišče s 

pravnomočno sodbo ugotovi, da je privilegiranec ali uradni 
sodelavec totalitarnega režima, do poteka mandata sodnikom 
lustracijskega sodišča, vendar ne manj kot pet let, ne more 
opravljati funkcij oziroma del iz 21. člena tega zakona in da je 
dolžna nemudoma odstopiti s funkcije ali od kandidature za to 
funkcijo oziroma zahtevati premestitev na drugo delovno mesto. 
Sedemindvajseti člen določa tudi, da so državni organi ne glede 
na splošne predpise dolžni preprečiti, da bi se taki osebi na 
katerikoli način kadarkoli še izkazovala čast, in sicer ne glede na 
funkcijo ali delovno mesto, ki jo opravlja. Sedemindvajseti člen 
nadalje določa, da z neposrednim glasovanjem volilcev izvoljenim 
funkcionarjem 60. dan po pravnomočnosti sodbe lustracijskega 
sodišča preneha mandat, v tem času pa morajo biti opravljene 
nadomestne volitve. 

Osemindvajseti člen določa, da je kaznivo dejanje vsako uničenje, 
neizročitev oziroma odtujitev dokumentov ali kopij dokumentov iz 
3. člena tega zakona, oviranje državnega pooblaščenca pri 
izvajanju dolžnosti po tem zakonu ali javna objava dokumentov iz 
3. člena tega zakona, ki niso anonimizirani v skladu z drugim 
odstavkom 27. člena ter da se z denarno kaznijo najmanj 100.000 
SIT in z zaporno kaznijo od šestih mesecev do petih let kaznuje 
posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, ki stori kazniva 
dejanja iz prejšnjega odstavka tega člena. Osemindvajseti člen 
določa tudi, da se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 5.000.000 
SIT oseba, za katero lustracijsko sodišče s pravnomočno sodbo 
ugotovi, da je privilegiranec aH uradni sodelavec totalitarnega 
režima in je torej dolžna nemudoma odstopiti s funkcije aH od 
kandidature za to funkcijo oziroma zahtevati premestitev na drugo 
delovno mesto in ki tega ne stori ali pa ponovno kandidira pred 
potekom roka iz 27. člena tega zakona. 

Devetindvajseti člen določa, da mora Ustavno sodišče 
Državnemu zboru predložiti predloge kandidatov za sodnike 
lustracijskega sodišča v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona, 
če pa Državni zbor iz kateregakoli vzroka ne izvoli sodnikov 
lustracijskega sodišča v roku treh mesecev po uveljavitvi tega 
zakona, se sodniki izvolijo z neposrednim tajnim glasovanjem na 
splošnih volitvah po dvokrožnem večinskem volilnem sistemu, 
pri čemer se Slovenija razdeli na sedem po številu volilcev približno 
enakih volilnih enot, za izvedbo volitev smiselno uporabijo določbe 
zakona o volitvah predsednika države. 

Trideseti člen določa, da je čas mandata sodnikov lustracijskega 
sodišča obdobje očiščenja Slovenije oziroma lustracije in da po 
koncu obdobja očiščenja prenehajo veljati določbe poglavja o 
očiščenju in določbe o državnem pooblaščencu. Arhivi 
Komunistične partije in ni en i h pravnih naslednic ter tajne policije 
po preteku mandata sodnikom lustracijskega sodišča postanejo 
sestavni del arhivov Republike Slovenije in se z njimi ravna v 
skladu s predpisi, ki urejajo to področje. 

V enaintridesetem členu je določeno, da ne glede na določbe 
kazenskega zakonika za vsa kazniva dejanja, ki so bila izvedena 
iz političnih, razrednih ali ideoloških razlogov, nezdružljivih z načeli 
pravnega reda demokratične države ali pa ki prav zaradi takih 
razlogov niso bila s pravnomočno obsodbo sankcionirana, 
zastaralni roki začnejo veljati šele z iztekom mandata sodnikov 
lustracijskega sodišča. S tem se veže začetek zastaralnih rokov 
na konec obdobja lustracije. 

Dvaintrideseti člen določa, da ta zakon začne veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 

GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-C) 

(ZAMENJANO BESEDILO PREDLOGA) 

- EPA 287- II - skrajšani postopek 

Podpisani poslanec je dne 24. oktobra letos, v zakonodajno 
proceduro Državnemu zboru Republike Slovenije, vložil Predlog 
zakona o spremembi zakona o gospodarskih družbah (Ur. list 
RS, št. 30/93, 24/94, 82/94). Po vložitvi zakona je ugotovil, daje 
pomotoma oddal eno od svojih delovnih verzij zakona. 

Glede na to, da zakon še ni bil obravnavan na nobenem 
delovnem telesu Državnega zbora, posreduje pravo verzijo 

svojega zakona, to je tisto, ki jo je nameravat vložiti. 

Prosi, da se ta sprememba upošteva pri nadaljnjem postopku 
v zvezi s Predlogom zakona o spremembi zakona o 
gospodarskih družbah. 

Bojan Kontič, l.r. 
poslanec DZ 

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

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
GOSPODARSKIH DRUŽBAH 

in ga pošilja v obravnavo ter sprejem. 

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike 

Slovenije predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava 
po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno spre- 
membo zakona 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora, bo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora 
sodeloval predlagatelj. 

Predlagatelj 
Bojan Kontič, l.r. 
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UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Ob sprejemanju zakona o gospodarskih družbah v začetku leta 
1993 se je realno pričakovalo, da bodo procesi ekonomskih 
sprememb, povzročeni s spremembo lastninske strukture v 
državi tudi, omogočili hitro učinkovanje novih lastnikov na sistem 
plač tako delavcev plačanih na osnovi kolektivnih pogodb, kakor 
tudi tistih zaposlenih, ki opravljajo poslovodeče funkcije na osnovi 
individualnih pogodb. Pričakovanja iz leta 1993 pa se žal niso 
izpolnila. Procesi lastninjenja so se zaradi različnih razlogov 
nenačrtovano podaljšali, novi lastniki pa tudi še ne opravljajo 
pričakovane vloge v omejevanju stroškov za zaposlene v upravah 
gospodarskih družb na drug način, kot da "uspešno" omejujejo 
plače in druge pravice zaposlenih po kolektivnih pogodbah.Tako 
stanje je tudi posledica odsotnosti prave kontrole nad pravicami 
poslovodnih struktur predvsem zaradi slabega dela nadzornih 
svetov, v katerih se zbirajo iste gospodarske elite, ki krožijo po 
različnih nadzornih svetih oziroma upravnih odborih gospodarskih 
družb. To sicer ni nič neobičajnega v razvitem svetu, pri nas pa 
so, ravno zaradi obdobja prehoda v katerem smo, učinki takega 
stanja prej negativni kot pozitivni. Očitno bo potrebno še precej 
let, da bomo tudi dejansko ločili sedaj mnogokrat podvajane funkcije 
poslovodenja in lastniškega nadzora. 

Ker se je leta 1993 pričakovalo, da bodo novi lastniki postavili v 
položaj najemnih delavcev tudi uprave družb, ki so praviloma 
plačane po individualnih pogodbah, je bila v zakonu o gospodarskih 
družbah predvidena zaščita tudi zanje. Poleg drugih zaščit se je 
predvidela tudi odpravnina v primeru, če nadzorni svet odpokliče 
člana ali predsednika uprave oziroma poslovodjo brez utemeljenih 
razlogov, kot so: hujša kršitev obveznosti, nesposobnost za 
vodenje poslov ali izrek nezaupnice s strani skupščine družbe. 
Pri določitvi višine odpravnine v takih primerih se je upoštevalo 
dotedanjo prakso, ki so si jo določili direktorji v društvu manager 
in je znašala najmanj 24-kratnik njegove mesečne plače. 

Do leta 1997 skoraj nismo poznali razrešitev predsednika ali 
člana uprave družbe oziroma poslovodje proti njegovi volji, razen 
v primerih, ko je prišlo do večjih konfliktov v kolektivih ali pa v 
primerih kriznega managementa, ko pa so se pogodbe za 
poslovodenje tudi običajno sklepale za krajši čas izvedbe projekta. 
Zaradi tega, pa tudi zaradi vmesnega obdobja omejitve dohodkov 
vsem zaposlenim, ki so presegali določeno višino plače, v javnosti 
ni bila posebna pozornost usmerjena v urejanje pravic tistih, ki 
svoje pravice na delu in iz dela, urejajo z individualnimi pogodbami. 

V zadnjem času smo priča večjemu številu razrešitev članov ali 
predsednikov uprave družb, ob katerih pa se je ponovno odprlo 
vprašanje do kakšnih odpravnin so upravičeni vodilni delavci v 
družbah, v primeru odpoklica brez utemeljenega razloga. Javnost 
je ponovno začela primerjati pravice delavcev, ki izgubljajo delo 
zaradi težav v podjetjih in so ugotovljeni kot presežni delavci ali 
so izgubili delo zaradi stečaja podjetja. Tudi v teh primerih gre za 
"odpoklic" brez utemeljenega razloga s strani delavca, pa so 
pravice teh delavcev popolnoma neprimerljive s pravicami članov 
ali predsednika uprave družbe. Delavci v takih primerih lahko 
uveljavijo pravico do odpravnine le redko, ker gre praviloma za 
nesolventna podjetja ali za relativno nizko stečajno maso v kateri 
lahko uveljavijo le del terjatev Ti delavci bodo lahko tako uveljavili 
del svojih pravic šele preko jamstvenega sklada in to v zanemarljivi 
višini. Zato ne preseneča veliko nezadovoljstvo javnosti s tako 
zakonsko ureditvijo, ki omogoča nekaterim, da dobijo v primeru 
odpoklica odpravnine v višini več deset milijonov tolarjev. To so 
zneski, ki jih številni delavci ne bi zaslužili niti s stoletnim poštenim 
delom. Zato je nujno potrebno spremeniti zakonsko normo, ki to 

i omogoča oziroma celo zapoveduje, če želimo obvladovati tudi 
dohodkovno politiko v bodoče 

2. Cilji in načela zakona 

Cilj zakona o sprememDi zakona o gospodarskih družbah je 
odprava nesorazmerno visoke pravice člana ali predsednika 
uprave družbe oziroma poslovodje, v primerjavi z ostalimi 
zaposlenimi v Republiki Sloveniji, do odpravnine v primeru 
odpoklica brez utemeljenih razlogov. Pri tem predlog zakona 
izhaja iz načela enakih pravic vseh državljanov, kakor jih 
zagotavlja slovenska ustava. 
Čeprav pravica člana ali predsednika uprave družbe oziroma 
poslovodje do odpravnine v primeru neutemeljenega odpoklica 
izhaja iz zakona, je vendarle nesorazmerna s pravicami ostalih 
zaposlenih. Še posebno je taka višina odpravnine sporna z vidika 
socialne pravičnosti ob upoštevanju obdobja prehoda, v katerem 
se nahajamo in v katerem se srečujemo s socialno stisko in 
revščino vse večjega števila državljank in državljanov. 

3. Ocena finančnih posledic za proračun RS 

Za izvedbo zakona ne bodo potrebna nobena proračunska 
sredstva, zato ne bo imel nobenih finančnih posledic za letošnji 
državni proračun. 

Učinki zakona se sicer lahko delno pojavijo v znižanih prilivih iz 
naslova dohodnine, vendar bodo njegovi pozitivni učinki pomenili 
precejšen prispevek k vodenju dohodkovne politike v državi. Tako 
bodo morebitni majhni izpadi sredstev proračuna v prihodnjih 
letih zanemarljivi, v primerjavi s pozitivnimi posledicami zakona. 

BESEDILO ČLENOV 

"l.člen 

V zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/ 
94 in 82/94) se drugi odstavek 250. člena spremeni tako, da se 
glasi: 

"(2) Če nadzorni svet odpokliče člana ali predsednika uprave 
brez utemeljenega razloga iz prejšnjega odstavka, ima odpoklicani 
pravico do odpravnine v višini največ 12-kratne povprečne 
mesečne plače, ki jo je dosegel v zadnjih 12 mesecih, ko je 
opravljal funkcijo člana ali predsednika uprave. Če je opravljal 
funkcijo člana ali predsednika uprave manj kot 12 mesecev, se 
izračuna njegova povprečna mesečna plača za obdobje, ko je 
opravljal funkcijo." 

2. člen 

V 449. členu se v tretjem odstavku spremeni prva alinea tako, da 
se glasi: 

odpravnino v višini največ 12-kratne povprečne mesečne plače, 
ki jo je dosegel v zadnjih 12 mesecih, ko je opravljal funkcijo 
poslovodje, če je bil mandat poslovodje določen za štiri leta ali 
dalj. Če je opravljal funkcijo poslovodje manj kot 12 mesecev, se 
izračuna njegova povprečna plača za obdobje, ko je opravljal 
funkcijo;" 

3. člen 

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

V prvem in drugem členu se na novo opredeljuje višina odpravnine 
članu ali predsedniku uprave oziroma poslovodji, v primeru 
njegovega odpoklica brez utemeljenega razloga. Dosedanja višina, 
ki je bila najmanj 24-kratnik plače se znižuje na največ 12-kratnik. 

V novih določilih se tudi spreminja osnova izračuna odpravnine, 

ki se spreminja iz zadnje mesečne plače v povprečno mesečno 
plačo doseženo v zadnjih dvanajstih mesecih opravljanja funkcije, 
s čimer se izognemo možnim zlorabam. 

Glede na manjše spremembe in aktualnost predlaganih sprememb 
predlagam veljavnost zakona naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu RS. 

BESEDILO ČLENOV ZAKONA, KI SE 
SPREMINJATA 

250. člen 

(1) Člane uprave in predsednika imenuje nadzorni svet za dobo 
največ petih let, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. 
Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred 
iztekom mandata. Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega 
člana uprave oziroma predsednika, če ugotovi, da huje krši 
obveznosti oziroma da ni sposoben voditi poslov, oziroma ga 
razreši, če mu skupščina izreče nezaupnico. 

(2) Če nadzorni svet odpokliče člana ali predsednika uprave 
brez utemeljenega razloga iz prejšnjega odstavka, ima odpoklicani 
pravico do odpravnine v višini najmanj 24-kratne njegove zadnje 
mesečne plače. 

449. člen 

(1) Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na lastno 
odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo. 
(2) V družbeni pogodbi je lahko določeno, da se poslovodja imenuje 
za določen čas, ki ne sme biti krajši od dveh let. Ista oseba je 
lahko ponovno imenovana za poslovodjo. 
(3) Skupščina družbenikov lahko kadar koli odpokliče poslovodjo 
ne glede na to, ali je imenovan za določen ali nedoločen čas. Če 
je skupščina poslovodjo odpoklicala brez utemeljenega razloga, 
mu je dolžna izplačati: 
- odpravnino v višini najmanj 24-kratne njegove zadnje mesečne 
plače, če je bil mandat poslovodje določen za štiri leta ali dalj; 
- ustrezno nižjo odpravnino, če je bil mandat poslovodje krajši kot 
štiri leta. 
(4) Če ima družba nadzorni svet, imenuje in odpokliče poslovodjo 
ta svet. 
(5) Družba ima lahko tudi več poslovodij. Družbena pogodba 
določa, ali delujejo skupno ali kot posamični poslovodje. 
(6) Za poslovodjo veljajo smiselno določbe četrtega in petega 
odstavka 246. člena tega zakona. 

"■ 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 JAMSTVENEM SKLADU 

REPUDLIKE SLOVENIJE (ZJSRS-A) 

- EPA 291-II - skrajšani postopek 

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

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAMSTVENEM SKLADU REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

in ga pošiljajo v obravnavo ter sprejem. 

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike 

Slovenije predlagalo, da Državni zbor predlog zakona obrav- 
nava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne 
spremembe zakona. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora, bodo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora 
sodelovali predlagatelji. 

Predlagatelji: 
Miran Potrč, l.r. 

Bojan Kontič, l.r. 
Boris Sovič, l.r. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o jamstvenem skladu Republike Slovenije je sprejel Državni 
zbor v aprilu 1997, da bi z ustanovitvijo jamstvenega sklada 
poskrbel za varstvo pravic tistih delavcev, ki so izgubili delo zaradi 
insolventnosti delodajalca. Po zakonu naj bi država poskrbela za 
izplačilo vsaj dela pravic zaradi neizplačanih plač za obdobje 
zadnjih treh mesecev pred izgubo dela delavca, za izplačilo 
neizplačanih nadomestil plače za plačane odsotnosti z dela v 
obdobju zadnjih treh mesecev pred izgubo dela, za izplačilo 
neizplačanega nadomestila za čas neizrabljenega letnega dopusta 
v tekočem koledarskem letu in za izplačilo neizplačane 
odpravnine ob izgubi dela. Vse navedene pravice naj bi se skupaj 
izplačale največ do višine štiri in pol minimalne oz. zajamčene 
plače brez davkov in prispevkov iz obdobja, ko bi delavec pravice 
moral uveljaviti. 

Že ob nastajanju zakona je bilo precej opozoril na neustrezne 
predlagane rešitve, ki bodo dajale prizadetim delavcem samo 
formalne pravice, čeprav so predstavniki vlade sprejem tega 
zakona predstavljali kot pomemben dosežek za pravice delavcev, 
ki so delo izgubili zaradi insolventnosti delodajalca. Zakon naj bi 
tudi uredil pomanjkljivosti, na katere je opozorilo ustavno sodišče 
ob obravnavi 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji. Zakon je ta vprašanja sicer uredil, vendar so sprejete 
rešitve za prizadete delavce prezahtevne. Na pomanjkljivosti v 
sprejetem zakonu opozarjajo sindikati že vse od njegovega 
sprejema. Posebno Svobodni sindikati so v poglobljeni analizi 
pripravili pripombe na sam zakon, ki jih ustrezno povzemamo v 
predlogu sprememb in dopolnitev zakona. 
Ker naj bi sklad začel delovati že 3. novembra 1997 in bodo od 
takrat začeli teči roki za vlaganje zahtev upravičencev po tem 
zakonu, je potrebno po skrajšanem postopku spremeniti zakon, 
da bi omogočili normalno uveljavljanje pravic prizadetih delavcev. 
Pričakovati je sicer bilo, da bo vlada, glede na veliko število 
pripomb, pripravila svoj predlog sprememb zakona, ker pa ga ni, 
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je potrebno zagotoviti vsaj najnujnejše spremembe zakona, da 
se prepreči škodljive posledice, ki bi nastale kasneje zaradi 
različnih pogojev uresničevanja pravic prizadetih. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se želi 
zagotoviti delavkam in delavcem, ki so izgubili delo zaradi 
insolventnosti delodajalca, da bi lahko normalno uveljavili pravice 
iz zakona o jamstvenem skladu. Uzakonitev pravice posameznim 
kategorijam državljank in državljanov, ki je opredeljena tako, da je 
njeno uveljavljanje za večino upravičencev prezahtevno, je 
nesprejemljiva. Zato predlagamo rešitve, ki bodo olajšale 
prizadetim uveljavljanje njihovih pravic, jamstvenemu skladu pa 
omogočile normalno delo. 

Z dopolnitvami in spremembami zakona se bodo, po načelu 
pravičnosti, tudi izenačili pogoji za pridobitev pravic različnih 
kategorij upravičencev po zakonu o jamstvenem skladu. S tem 
se bo zagotovilo pravice tudi tistim delavcem, ki pri delodajalcu 
pred izgubo dela niso bili zaposleni vsaj šest mesecev, saj pravice 
po tem zakonu ne morejo biti pogojevane z dolžino predhodne 
zaposlitve pri delodajalcu, ampak z izgubo dela zaradi 
insolventnosti delodajalca. 

Spremembe in dopolnitve zakona naj bi, s poenostavitvijo pogojev 
za uveljavljanje pravic, zagotovile, da bo jamstveni sklad lahko 
odločil o zahtevkih za pravice po tem zakonu, za stare zahtevke 
od 2. 1. 1994 do začetka delovanja sklada, v zakonsko 
opredeljenem roku šest mesecev. Izkušnje pri uveljavljanju 
nekaterih drugih pravic, n. pr. iz vojnih zakonov, nam namreč 
kažejo, da bo težko zagotoviti izpolnitev pravic vsem pričakovanim 
upravičencem, kljub novim zaposlitvam, ki jih načrtuje republiški 
zavod za zaposlovanje za te naloge. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Zakon bo pomembno povečal potrebna proračunska sredstva 
za izvedbo zakona o jamstvenem skladu, bo pa tudi bistveno 
pospešil izvajanje zakona o jamstvenem skladu in tako zmanjšal 
potrebe po novih zaposlitvah na republiškem zavodu za 
zaposlovanje za izvajanje zakona. Sprememba glede potrebnih 
finančnih sredstev iz proračuna se bo pojavila predvsem, če se 
sprejme sprememba 19. člena zakona, ki določa enotno višino 
pravic upravičencev, sicer pa bo sprememba v dinamiki 
izplačevanja pravic, tako da bodo sredstva potrebna hitreje, kot 
je bilo planirano, če bi ostale v zakonu rešitve, ki zahtevajo izjemno 
težke, birokratske poti za uveljavitev pravic brezposelnih zaradi 
insolventnosti delodajalca. 

BESEDILO ČLENOV ZAKONA 

1. člen 

V 16. členu zakona o jamstvenem skladu Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 25/97) se črta besedilo: "pri katerem je bil 
zaposlen neprekinjeno najmanj šest mesecev pred datumom 
prenehanja delovnega razmerja" 

2. člen 

Na koncu prve alinee 17. člena se doda besedilo: "je prenehal s 
poslovanjem na osnovi drugih zakonov". 

3. člen 

V 18. členu se črtata drugi in tretji odstavek. 

4. člen 

V 19. členu se v drugem odstavku v vseh alineah besedilo: "za 
obdobje, za katero se zahteva izplačilo po tem zakonu" nadomesti 
z besedilom: "na dan izplačila" 

5. člen 

V drugem odstavku 24. člena se število "60" zamenja s številom 
"90". 

6. člen 

V 25. členu se v drugem odstavku črta besedilo: "ter dokazilo o 
izpolnitvi pogoja iz drugega odstavka 18. člena tega zakona" in 
doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"Dokumentacijo, ki zadeva podatke o neizplačanih plačah, 
neizplačanih nadomestilih plač in neizplačanih odpravninah iz 19. 
člena tega zakona mora delavcu pripraviti in vročiti delodajalec, 
stečajni upravitelj ali upravitelj prisilne poravnave najkasneje v 30 
dneh od prejema pisne vloge delavca. Po preteku 30-dnevnega 
roka lahko delavec vloži zahtevo tudi brez zahtevanih dokazil, 
dokazila pa si od delodajalca oziroma pristojnega sodišča, ki je 
vodilo stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave, priskrbi 
enota Republiškega zavoda za zaposlovanje iz 24. člena tega 
zakona." 

7. člen 

V 30. členu se črta drugi odstavek. 

8. člen 

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

K 1. členu 
V prvem čienu se odpravlja pogoj najmanj šestmesečne zaposlitve 
pri delodajalcu pred prenehanjem delovnega razmerja, saj 
postavlja v neenakopraven položaj delavce, ki so izgubili delo 
prej kot v šestih mesecih po zaposlitvi pri delodajalcu. Pravico do 
poplačila po zakonu o jamstvenem skladu naj bi imeli delavci, ki 
določenih sredstev zaradi insolventnosti delodajalca niso prejeli, 
kar pa nima nobene neposredne povezave z dolžino zaposlitve. 
Prav tako pravice po zakonu o jamstvenem skladu RS niso v 
ničemer vezane na delovno dobo oz. zavarovalno dobo, saj 
sredstva zagotavljajo delodajalci in Republika Slovenija preko 
proračuna. 

K 2. členu 
V drugem členu se natančneje ureja vprašanje kdaj je delodajalec 
insolventen, kar je pogoj za uveljavitev pravic delavcev, ki so 
izgubili delo. Vprašanja, kaj je insolventnost, so se pojavila že ob 
obravnavi sedaj veljavnega zakona. Tudi takrat je bilo opozorjeno, 
da je predlagana definicija insolventnosti v zakonu definirana 
drugače, kot je običajno ta pojem opredeljen v ekonomiji in drugače 
kot ga opredeljuje zakon o Agenciji RS za plačilni promet, kjer je 
plačilna nesposobnost opredeljena na način, daje imetnik računa 
plačilno nesposoben, če na računih pri Agenciji nima dovolj 
sredstev za plačilo vseh dospelih obveznosti. Načelo pravičnosti 
bi zahtevalo, da imajo enake pravice do sredstev iz jamstvenega 
sklada RS vsi delavci, ki jim preneha delovno razmerje zaradi 
prenehanja dela delodajalca, ki je postal insolventen in ne samo 
tisti, ki so se znašli brez dela zaradi stečaja aH prisilne poravnave. 

K 3. členu 
S črtanjem dveh odstavkov v 18. členu bi se odpravilo pogojevanje 
poplačila iz sklada s predhodnimi prijavami pravic v stečajnem 
postopku ali zavarovanja pravic v primerih prisilne poravnave. 
Predlagana sprememba bo zagotovila, da se bodo sredstva iz 
skiada izplačala vsem, ki so izgubili delo zaradi insolventnosti 
delodajalca in to ne glede na to, ali so terjatve v postopkih 
prenehanja delovnega razmerja prijavili ali ne. 
Predlagana sprememba je pomembna zlasti za delavce, ki so 
izgubili delo po 2. 1. 1994 in so upravičenci po zakonu o jamstvenem 
skladu. Od leta 1994 dalje so delavci prijavljali terjatve po stečajnem 
zakonu, ki je kot terjatve omenjal neizplačane plače, sprememba 
zakona iz leta 1997 pa navaja kot možne terjatve delavcev tudi 
nadomestila plač za čas neizrabljenega dopusta za tekoče leto in 
odpravnine. Zato prizadeti v stečajnih postopkih tudi, če so imeli 
pravno pomoč sindikatov, pred 1. 7. 1997 praviloma niti niso 
prijavljali nadomestila za neizkoriščen letni dopust in odpravnine. 
Sindikati opozarjajo celo na primere, ko so bile te terjatve 
prijavljene, a so bile s strani stečajnih upraviteljev prerekane, pa 
tudi sodna praksa ni priznavala navederuh terjatev prizadetim 
delavcem. V kolikome bo sprejeta predlagana sprememba zakona, 
bodo delavci, ki bodo uveljavljali pravice za obdobje po 1. 7. 1997 
v bistveno ugodnejšem položaju kol tisti, ki bodo uveljavljali pravico 
za obdobje pred tem dnem, kar pa gotovo ni bil namen 
zakonodajalca pri sprejemanju zakona. 
Tudi za uveljavljanje pravic tistih delavcev, ki so izgubili delo zaradi 
prisilne poravnave, so v zakonu postavljeni nerazumljivi pogoji, ki 
jih predlog sprememb odpravita. V kolikor so namreč delavci 
opredeljeni kot presežni po programu, ki ga sprejme sodišče v 
postopku prisilne poravnave, je namreč sila nelogično, da bi morali 
prizadeti delavci iskati svojo zaščito in plačevati visoke sodne 
stroške še za dodatne sodne spore. Pri tem ni nepomembno, da 
zakon napotuje na varstvo pravic v rokih in na način, določen v 
predpisih, ki urejajo delovna razmerja. Zakon o delovnih razmerjih 
pa o materialnih pravicah delavcev, ki izgubijo delo v prisilni 
poravnavi, ne govori. 
Dosedanja ureditev v zakonu tudi izključuje kot pogoj za 

uveljavitev pravice prijavljeno terjatev v primeru, če je bil stečajni 
postopek zaključen ne da bi bila opravljena delitev upnikom zaradi 
premajhne stečajne mase. Ta ureditev je brezpredmetna, saj mora 
upravičenec do dajatve iz jamstvenega sklada vložiti zahtevo 
največ v 60 dneh po tem, ko je postal brezposeien, prijave terjatev 
v stečajnem postopku pa imajo tudi rok 60 dni po objavi stečaja v 
Uradnem listu RS. Šele po prijavi vseh terjatev in izdelavi bilance 
je mogoče ugotoviti stečajno maso. Torej delavec, ki naj bi uveljavil 
pravico iz jamstvenega sklada, v nobenem primeru ne more 
razpolagati s potrebno informacijo o stečajnem postopku v roku, 
ko bi moral vložiti zahtevo na jamstveni sklad. 

K 4. členu 
Sedanja ureditev zakona o jamstvenem skladu veže pravico 
izplačila dajatve prizadetim delavcem na minimalno oz. zajamčeno 
plačo. Pri tem se kot izhodišče uporablja minimalna oziroma 
zajamčena plača za obdobje, za katero se zahteva izplačilo. Taka 
ureditev je posebno sporna in neobičajna, ker zakon ne 
predvideva valorizacije zneskov in bi bile posamezne kategorije 
delavcev v bistveno različnem položaju pri izplačilih sredstev 
glede na obdobje, v katerem so izgubili zaposlitev. Najbolj bi bili 
prizadeti delavci, ki so izgubili zaposlitev v letu 1994, nato tisti iz 
teta 1995 itd. Tako bi npr. delavec, ki je izgubil zaposlitev v začetku 
leta 1994 in pred tem ni dobil nobenih izplačil, ki jih navaja zakon 
o jamstvenem skladu, lahko dobil največ 83.727 tolarjev neto (4,5 
zajamčene plače), delavec, ki pa je pod istimi pogoji izgubil delo 
v juliju 1997, pa bi prejel 184.145 tolarjev neto. Ob tem je potrebno 
upoštevati, da bo sklad o zahtevkih odločal kar nekaj časa pred 
izplačilom, kar bo dodatno spreminjalo položaj prejemnikov dajatve 
sklada. 
Zaradi vsega navedenega se predlaga ureditev, ki izenačuje 
pravice vseh prizadetih delavcev ne glede na datum izgube 
zaposlitve. To se bo doseglo, če se kot višina dajatve upošteva 
višina minimalne plače na dan izplačila dajatve. 
Po opozorilih sindikatov, bi brez spremembe določila 19. člena 
lahko prišlo še do dodatnih nesmislov, ko bi lahko v posameznih 
slučajih prišlo do primerov, ko bi nekateri izgubili pravice po 
zakonu, pa čeprav jim je v resnici uspelo iz stečajnega postopka 
uveljaviti le 10% neizplačane plače. Do tega bi lahko prišlo, ker se 
terjatve iz stečajnega postopka obrestujejo v višini zakonitih 
zamudnih obrest in bi tako že nekateri nizki zneski izplačil lahko 
presegli zajamčeno plačo iz tistega obdobja. 

K 5. členu 
V členu se predlaga sprememba roka za vložitev zahteve delavca 
iz 60 na 90 dni. S tem bi ustrezno uskladili prekiuzivni rok za 
vložitev zahteve delavca z rokom, ki je določen za vložitev prijave 
terjatev v stečajnem postopku. S tem bi tudi olajšali prizadetim 
zbiranje potrebne dokumentacije, kar bo za mnoge upravičence 
zelo zahtevna naloga. 

K 6. členu 
V tem členu se opredeljuje obveznost delodajalca, stečajnega 
upravitelja oziroma upravitelja prisilne poravnave, da delavcu 
pripravi potrebno dokumentacijo, ki jo potrebuje za uveljavitev 
pravic iz zakona o jamstvenem skladu. Dejstvo je, da se v praksi 
delavci težko dokopljejo do potrebne dokumentacije, kljub veliki 
pomoči sindikatov in s tem postajajo sicer priznane pravice le 
formalne. Zakon sicer v 26 in 32. členu opredeljuje obveznost 
delodajalcev, sodišč in stečajnih upraviteljev, da posredujejo 
potrebne podatke jamstvenemu skladu in bi bilo smiselno, da 
enake podatke posreduje tudi prizadetim delavcem. S predlagano 
ureditvijo bi se izognili dvotirnosti in ponovnemu proučevanju 
zahtevkov delavcev, če bi prišlo do različnih podatkov. 
V 6. členu se predlaga tudi sprememba, kije posledica predlagane 
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spremembe 18. člena zakona o jamstvenem skladu, kar se bo 
doseglo s črtanjem besedila v drugem odstavku 25. člena. 

K 7. členu 
Predlagana sprememba v 30. členu zakona o jamstvenem skladu 
je posledica predlagane spremembe v 19. členu zakona. 

K 8. členu 
Glede na aktualnost, saj bo sklad začel poslovati že 3. 11. 1997, 
predlagamo, da zakon začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. S tem bi omogočili čimprejšnjo 
poenostavitev delovanja sklada in hitrejše reševanje zahtevkov 
prizadetih delavcev. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO ALI DOPOLNJUJEJO 

16. člen 

Pravice po tem zakonu ima delavec, ki mu je delovno razmerje 
prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca, pri katerem je bil 
zaposlen neprekinjeno najmanj šest mesecev pred datumom 
prenehanja delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: 
upravičenec). 

17. člen 

Delodajalec po tem zakonu je pravna in fizična oseba s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki zaposluje delavce. 
Delodajalec je insolventen po tem zakonu: 
- če je nad njim začet stečajni postopek ali 
- če je sklep o potrditvi prisilne poravnave z načrtom finančne 
reorganizacije nad njim postal pravnomočen. 

18. člen 

Upravičenec pridobi pravice po tem zakonu z dnem prenehanja 
delovnega razmerja. 
Pogoj za pridobitev pravic je: 
- v primeru iz prve alinee drugega odstavka prejšnjega člena, da 
je svoje pravice prijavil v rokih in na način, določen v zakonu o 
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji za prijavljanje terjatev; 
- v primeru iz druge alinee drugega odstavka prejšnjega člena, 
da je zahteval varstvo svojih pravic v rokih in na način, določen v 
predpisih, ki urejajo delovna razmerja, če mu pravice niso bile 
priznane v skladu s temi predpisi. 
Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka prijava 
terjatve v stečajnem postopku ni pogoj za pridobitev pravic po 
tem zakonu, če je bil stečajni postopek zaključen, ne de bi bila 
opravljena delitev upnikom, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno 
maso, ni zadoščalo niti za stroške stečajnega postopka oziroma 
je bilo neznatne vrednosti. 

19. člen 

Pravice po tem zakonu so pravice do izplačila: 
- neizplačanih plač za obdobje zadnjih treh mesecev pred 
datumom prenehanja delovnega razmerja, 
- neizplačanih nadomestil plače za plačane odsotnosti z dela v 
obdobju treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega 
razmerja, 
- nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do 
katerega je upravičen v tekočem koledarskem letu, 
- odpravnine, v višini in pod pogoji, kot jih za presežne delavce 

določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja. 
Izplačilo po prejšnjem odstavku se upravičencu zagotavlja: 
- za pravice iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka največ 
do zneska v višini treh minimalnih plač, določenih z zakonom za 
obdobje, za katero se zahteva izplačilo po tem zakonu, zmanjšanih 
za davke in prispevke, 
- za pravico iz tretje alinee prejšnjega odstavka največ do zneska 
v višini ene polovice minimalne plače, določene z zakonom za 
obdobje, za katero se zahteva izplačilo po tem zakonu, zmanjšane 
za davke in prispevke, 
- za pravico iz četrte alinee prejšnjega odstavka največ do zneska 
v višini ene minimalne plače določene z zakonom za obdobje, za 
katero se zahteva izplačilo po tem zakonu, zmanjšane za davke 
in prispevke. 
Davke in prispevke od plač oziroma nadomestil plgče iz prejšnjega 
odstavka obračuna in plača sklad ob njihovem izplačilu. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obračun in plačilo 
davkov in prispevkov ne opravi, če so bili le-ti že plačani s strani 
delodajalca, oziroma se obračunajo in plačajo v ustreznem 
odstotku, če je bilo njihovo plačilo izvršeno le delno. 

24. člen 

Postopek za uveljavitev pravic po tem zakonu se začne na zahtevo 
upravičenca. 
Zahteva mora biti vložena najkasneje v roku 60 dni od datuma 
prenehanja delovnega razmerja. 
Zahteva se vloži pri enoti Republiškega zavoda za zaposlovanje 
po sedežu delodajalca. 

25. člen 

Zahteva iz prejšnjega člena se vloži na posebnem obrazcu. 
Zahtevi mora upravičenec obvezno priložiti sklep o prenehanju 
delovnega rezmerja ter dokazilo o izpolnitvi pogoja iz drugega 
odstavka 18. člena tega zakona. 
Vsebino obrazca ter dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti 
obrazcu, predpiše minister, pristojen za delo, v roku 30 dni od 
dneva uveljavitve tega zakona 

30. člen 

Pravice po tem zakonu imajo tudi upravičenci, ki jim je prenehalo 
delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajalca v obdobju od 
2. 1. 1994 do dneva začetka poslovanja sklada po tem zakonu, 
če jim terjatev iz naslova neporavnane pravice po tem zakonu ni 
bila poravnana najmanj v obsegu, določenem s tem zakonom. 
Pri izračunu višine izplačil v skladu z drugim odstavkom 19. člena 
tega zakona se za obdobje, za katero ni bila zakonsko določena 
minimalna plača, upošteva zajamčena plača. 
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Predlog zakona o 

PRIZNANJU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

POSLOVNO ODLIČNOST (ZPPO) 

■ EPA 1140 ■ tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 35. seji dne 6. novembra 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PRIZNANJU REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA POSLOVNO ODLIČNOST, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 5. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 3/6-1997 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo uskladitvene amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o priznanju Republike 
Slovenije za poslovno odličnost - tretja obravnava. 

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

- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo, 
- dr. Verica TRSTENJAK, državna sekretarka v Ministrstvu za 
znanost in tehnologijo, 
- dr. Bogdan TOPIČ, direktor Urada za standardizacijo in 
meroslovje. 

1. člen 

Priznanje Republike Slovenije za kakovost (v nadaljnjem besedilu: 
priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije v okviru 
nacionalnega programa kakovosti Republike Slovenije za dosežke 
na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti 
poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. 

2. člen 

Namen priznanja je spodbujanje slovenskih gospodarskih družb, 
zavodov in drugih pravnih oseb ter državnih organov (v nadaljnjem 
besedilu: osebe) k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in 
celovitega doseganja kakovosti ter k načrtovanju in izvajanju 
sodobnega procesa poslovanja za zagotovitev konkurenčnosti 
proizvodov in storitev. , 

3. člen 

Vsako leto se lahko podelijo štiri priznanja osebam v naslednjih 
kategorijah: 
- eno priznanje osebi z več kot 250 zaposlenimi, na področju 
izdelkov 

- eno priznanje osebi z manj kot 250 zaposlenimi, na področju 
izdelkov 
- eno priznanje osebi z več kot 250 zaposlenimi, na področju 
storitev 
- eno priznanje osebi z manj kot 250 zaposlenimi, na področju 
storitev. 

4. člen 

Priznanje se ne more podeliti osebi, ki je v času postopka 
ocenjevanja in podeljevanja priznanja iz katerega koli razloga 
prenehala ali je v postopku prenehanja. 

5. člen 

Priznanje se izkazuje s skulpturo ter posebno listino. 

6. člen 

Priznanje podeljuje Odbor za Priznanja Republike Slovenije za 
kakovost (v nadaljnjem besedilu: odbor), ki ga imenuje Vlada 
Republike Slovenije. 
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Odbor ima sedem članov. 

Po položaju so člani odbora minister, pristojen za znanost in 
tehnologijo, minister, pristojen za gospodarske dejavnosti, in 
predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. 

Drugi člani odbora so trije direktorji gospodarskih družb ter en 
direktor javnega zavoda. 

Člane odbora iz prejšnjega odstavka imenuje Vlada Republike 
Slovenije za dobo štirih let na predlog ministra, pristojnega za 
znanost in tehnologijo, s tem da se na vsaki dve leti zamenja 
polovica članov odbora. Pri prvem imenovanju je polovica članov 
odbora imenovana za dve leti in polovica članov odbora za štiri 
leta. Predsednika odbora izvolijo izmed sebe člani odbora. 

Odbor imenuje posebno ocenjevalno komisijo, ki pripravi 
strokovne ocene o posameznih predlogih. 

7. člen 

Odbor uredi način svojega dela s pravilnikom o delu odbora (v 
nadaljnjem besedilu: pravilnik). Pravilnik določa zlasti: 
- pravice, dolžnosti in način delovanja odbora, 
- obliko in vsebino javnega razpisa za zbiranje prijav, 
- obliko, material in znake na skulpturi ter vsebino listine iz 5. 
člena tega zakona, 
- sestavo, pristojnosti in naloge ocenjevalne komisije, 
- merila in sistem ocenjevanja ter 

- dan in način podelitve priznanja, 
- podrobnejše kriterije za podelitve priznanja in način predlaganja 
kandidatov. 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, pred tem pa mora dati nanj soglasje Vlada 
Republike Slovenije. 

8. čleri 

Strokovna in administrativna dela za odbor opravlja Urad 
Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje. 

9. člen 

Sredstva za izvajanje tega zakona se zagotovijo v proračunu 
Republike Slovenije. 

10. člen 

Odbor se imenuje najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

Odbor sprejme pravilnik najkasneje tri mesece po imenovanju 
odbora. 

11. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji, dne 3. 6. 1997 
obravnaval predlog Zakona o priznanju Republike Slovenije za 
kakovost v drugi obravnavi in sklenil, da predlog zakona za tretjo 
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. Za tretjo obravnavo 
je pripravljen predlog zakona skladno s sprejetimi amandmaji. Ti 
so bili sprejeti k členu 3 in 6 ter k naslovu. 

Ker se je spremenil naslov zakona iz Zakona o priznanju 
Republike Slovenije za kakovost v Zakon o priznanju Republike 
Slovenije za poslovno odličnost, bo treba sprejeti še uskladitvene 
amandmaje k 1. čl. in 6. čl., ker še vedno govorijo o priznanju za 
kakovost. Predlagatelj za predlaga sprejem uskladitvenih 
amandmajev v skladu s 198 čl. Poslovnika Državnega zbora. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

k 1. členu 

V 1. členu se za besedami »Priznanje Republike Slovenije za« 
beseda »kakovost« nadomesti z besedama »poslovno odličnost«. 

k 6. členu 

V prvem odstavku 6. člena se beseda »kakovost« nadomesti z 
besedama »poslovno odličnost«. 

Obrazložitev 

S sprejetjem amandmajev k naslovu zakona v 2. obravnavi se je 
naslov zakona spremenil iz zakona o priznanju Republike 
Slovenije v zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno 
odličnost. S tem je bila porušena medsebojna skladnost k 1. in 6. 
členu zakona, ker še vedno govorita o priznanju za kakovost, in 
zato je treba sprejeti še uskladitvene amandmaje k navedenim 
členom. V 3. obravnavi ni mogoče predlagati amandmajev k 1. in 
6. členu, ker ta člena v 2. obravnavi nista bila amandmirana. 
Predlagatelj zato predlaga sprejem uskladitvenih amandmajev v 
skladu s 198. členom Poslovnika Državnega zbora, ki bodo v 
Državnem zboru sprejeti po opravljenem glasovanju v 3. 
obravnavi . 
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Predlog akta o 

NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA 

KONVENCIJE 0 MEDNARODNI 

HIDROGRAFSKI ORGANIZACIJI 

(MNKMHO) 

- EPA 290 - II - 

Vlade Republike Slovenije je na 33. seji dne 23. oktobra 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA AKTA O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA 
KONVENCIJE O MEDNARODNI HIDROGRAFSKI ORGANI- 
ZACIJI, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze; 
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve; 
- Aldo BABIČ, državni sekretar v Ministrstvu za promet in 
zveze; 
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar Ministrstva za zunanje 
zadeve; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

AKT 

O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA 
KONVENCIJE O MEDNARODNI 
HIDROGRAFSKI ORGANIZACIJI 

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(Ur.l. RS, št. 1/91-1) v zvezi z določbami 1. člena Ustanovnega 

zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33/91 
in 21/94), Državni zbor Republike Slovenije odloča, da se notificira 
nasledstvo Republike Slovenije glede: 

Konvencije o mednarodni hidrografski organizaciji, sprejete 
v Monaku 3. maja 1967, objavljene v Ur.l. SFRJ - MR št. 5/68. 

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

Nasledstvo Konvencije o mednarodni hidrografski organizaciji je 
za Republiko Slovenijo pomembno predvsem, ker do sedaj 
Hidrografski urad Slovenije ni bil vključen v aktivnosti koordinacije 
nacionalnih hidrografskih uradov, s katero se zagotavlja enotnost 
pomorskih zemljevidov in drugih navigacijskih publikacij in njihova 
izmenjava, prav tako Slovenija ne more sodelovati pri sprejemanju 
zanesljivih in učinkovitih metod za opravljanje in uporabo 
hidrografskih merjenj, s tem pa nastaja siva lisa na mednarodnih 
pomorskih zemljevidih tam kjer je slovensko morje. To posledično 
lahko povzroči izogibanje plovbi po slovenskem morju, kar bi 
imelo neugodne posledice za razvoj slovenskega pomorstva 
nasploh, še zlasti pa za razvoj koprskega pristanišča in navtičnega 
turizma. 

Konvencija ustanavlja mednarodno hidrografsko organizacijo, ki 
ima posvetovalni in tehnični značaj, njene članice so pogodbenice 
konvencije. Obsega Mednarodno hidrografsko konferenco in 

Mednarodni hidrografski urad, ki ga vodita upravni in finančni 
odbor. Organizacija zaseda vsakih pet let, stroški se krijejo z 
rednimi letnimi prispevki držav, določenimi v skladu z lestvico, ki 
temelji na tonaži ladjevja in drugimi viri. Dveletni zaostanek plačila 
letnega prispevka ima za poseldico izgubo vseh pravic in koristi. 
Vsaka država -članica ima na konferenci en glas in enega 
predstavnika v finančnem odboru. 

Članstvo v Mednarodni hidrografski organizaciji bo predvidoma 
povzročilo naslednje stroške: 
■ redni letni prispevek v višini dveh deležev (dva deleža sta 
minimalni prispevek glede na tonažo slovenskega ladjevja), za 
leto 2000 bi tak prispevek znašal 50.092 francoskih frankov. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah, 
sprejme Akt o notifikaciji nasledstva Državni zbor Republike 
Slovenije. 

* 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

DOPOLNITVI SPORAZUMA MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE HRVAŠKE O UKINITVI 

VIZUMOV (BHRDSUV) 

- EPA 292 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 33. seji dne 23. oktobra 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
DOPOLNITVI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O UKINITVI 
VIZUMOV, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve; 
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve; 
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar Ministrstva za zunanje 
zadeve 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve; 
- Milivoj BUTINAR, državni podsekretar v Ministrstvu za 
zunanje zadeve; 

"l.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum o dopolnitvi Sporazuma med Vlado Sporazum se v izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku ter v 
Republike Slovenije inVIado Republike Hrvaške o ukinitvi vizumov, prevodu v slovenskem jeziku glasi: 
sklenjen z izmenjavo not dne 28. aprila 1997. 
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Št. 1674/97 Št. 1069/SN/97. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje 
odlično spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike 
Hrvaške in ima čast predlagati dopolnitev Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ukinitvi vizumov, 
sklenjenega z izmenjavo not z dne 7. aprila 1992 in 15. maja 1992 
tako, da se med dokumente za prehajanje državne meje vključi 
tudi veljavna osebna izkaznica in sicer na naslednji način: 

1. točka 
Za besedami "Hrvaški državljani, ki imajo veljavno potno listino" 
'se doda "ali veljavno osebno izkaznico". 

2. točka 
Za besedami "Slovenski državljani, ki imajo veljavno potno listino" 
se doda "ali veljavno osebno izkaznico". 

3. točka 
Za besedami "vzorce veljavnih potnih listin" se doda "in osebnih 
izkaznic". 

4. točka 
Za besedami "uvede novo potno listino" se doda "ali novo osebno 
izkaznico". 

7. točka 
Za besedami "ki imajo veljavno potno listino" se doda "ali veljavno 
osebno izkaznico". 

8. točka 
Za besedami "ki nimajo veljavne potne listine" se doda" ali osebne 
izkaznice". 

Če se Vlada Republike Hrvaške strinja z zgoraj navedenim, bosta 
ta nota in nota-odgovor predstavljali Sporazum o dopolnitvi 
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o ukinitvi vizumov, ki bo začel veljati z dnem prejema 
zadnjega izmed obvestil o izpolnjenih notranjepravnih pogojih za 
njegovo uveljavitev. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej 
priložnosti Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Hrvaške 
izraža svoje odlično spoštovanje. 

Ljubljana, dne 28. aprila 1997 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 
REPUBLIKE HRVAŠKE 
ZAGREB 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Hrvaške izraža svoje 
odlično spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike 
Slovenije ter ima čast potrditi prejem note Ministrstva za zunanje 
zadeve Republike Slovenije št. 1674/97 z dne 28. aprila 1997, ki 
se v prevodu v hrvaški jezik glasi: 

"Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje 
odlično spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike 
Hrvaške in ima čast predlagati dopolnitev Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ukinitvi vizumov, 
sklenjenega z izmenjavo not dne 7. aprila 1992 in 15. maja 1992 
tako, da se med dokumente za prehajanje državne meje vključi 
tudi veljavna osebna izkaznica in sicer na naslednji način: 

1. točka 
Za besedami "Hrvaški državljani, ki imajo veljavno potno listino" 
se doda "ali veljavno osebno izkaznico". 

2.točka 
Za besedami "Slovenski državljani, ki imajo veljavno potno listino" 
se doda "ali veljavno osebno izkaznico". 

3.točka 
Za besedami "vzorce veljavnih potnih listin" se doda "in osebnih 
izkaznic". 

4. točka 
Za besedami "uvede novo potno listino" se doda "ali novo osebno 
izkaznico". 

7. točka 
Za besedami "ki imajo veljavno potno listino" se doda "ali veljavno 
osebno izkaznico". 

8. točka 
Za besedami "ki nimajo veljavne potne listine" se doda "ali osebne 
izkaznice". 

Če se Vlada Republike Hrvaške strinja z zgoraj navedenim, bosta 
ta nota in nota-odgovor predstavljali Sporazum o dopolnitvi 
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o ukinitvi vizumov, ki bo začel veljati z dnem prejema 
zadnjega izmed obvestil o izpolnjenih notranjepravnih pogojih za 
njegovo uveljavitev. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej 
priložnosti Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Hrvaške 
izraža svoje odlično spoštovanje." 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Hrvaške ima čast 
obvestiti da Vlada Republike Hrvaške soglaša z zgoraj navedenim 
predlogom, tako da nota Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije številka 1674/97 z dne 28. aprila 1997 in ta nota 
predstavljata Sporazum o dopolnitvi Sporazuma med Vlado 
Republike Hrvaške in Vlado Republike Slovenije o ukinitvi vizumov. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Hrvaške ob tej 
priložnosti Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije 
ponovno izraža svoje odlično spoštovanje. 

Zagreb, 28. aprila 1997 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 
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3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. • Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 
Sporazum o dopolnitvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Republike Hrvaške o ukinitvi vizumov je bil sklenjen z 
izmenjavo not dne 28. aprila 1997 in predstavlja dopolnitev 
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o ukinitvi vizumov, kije bil prav tako sklenjen z izmenjavo 
not z dne 7. aprila 1992 in 15. maja 1992, veljati pa je začel 28. 
avgusta 1992. 

Sporazum o dopolnitvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Republike Hrvaške o ukinitvi vizumov predstavlja le 

formalizacijo obstoječega stanja, saj državljani obeh držav že 
sedaj lahko prehajajo mejo z veljavno osebno izkaznico na podlagi 
dogovora ministrstev obeh držav z dne 4. oktobra 1991. 

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

Ratifikacija sporazuma ne narekuje spremembe ali izdaje novih 
predpisov, niti dodatnega angažiranja proračunskih sredstev. 
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Predlog odloka o 

USTANOVITVI FUNDACIJE ZA ŠPORT V 

REPUBLIKI SLOVENIJI (OdFŠ) 

- EPA 296 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 34. seji dne 30. oktobra 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI FUNDACIJE ZA 
ŠPORT V REPUBLIKI SLOVENIJI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 172. in 229. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

S tem umika predlog odloka o ustanovitvi slovenske Fundacije 
za financiranje športnih organizacij, ki smo vam ga poslali z 

dopisom, št. 025-05/96-2/2-8 dne 18/6-1996. 

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: 

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Janko STREL, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo in 
šport. 

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije (Ur.l. RS, št.44/96 in 47/97) in 
172. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur.l. RS, št.40/93, 80/ 
94, 28/96 in 26/97) je Državni zbor Republike Slovenije na seji 
dne 1997 sprejel 

ODLOK 
O USTANOVITVI 

FUNDACIJE ZA ŠPORT V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet ureditve) 

S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za 
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. 

Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Državni zbor). 

2. člen 
(ime in sedež) 

Ime fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji je Fundacija za šport v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: 
fundacija). 
Skrajšano ime fundacije je Fundacija za šport. 
Sedež fundacije je v prostorih delniške družbe Loterije Slovenije. 

3. člen 
(pečat in znak fundacije) 

Fundacija ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm, z grbom 
Republike Slovenije v sredini, na obodu sta izpisana ime in sedež 
fundacije. 
Fundacija ima pečat premera 20 mm z enakim besedilom. 
Fundacija ima znak, ki se ga določi s pravili fundacije, in je sestavni 
del imena fundacije. 
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4. člen 
(statusna opredelitev) 

Fundacija je pravna oseba javnega prava. 
V pravnem prometu nastopa samostojno, v okviru svoje 
dejavnosti, in sicer v svojem imenu in za svoj račun v okviru, ki je 
določen s tem odlokom na podlagi določb Zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije. 

2. NAMEN FUNDACIJE 

5. člen 
(namen ustanovitve) 

Fundacija je ustanovljena za upravljanje s sredstvi, pridobljenimi 
iz dajatev, na podlagi določb 19., 46., in 48. člena Zakona o igrah 
na srečo (Ur. I. RS, št. 27/95), ki so namenjena za financiranje 
dejavnosti športnih organizacij v Republiki Sloveniji zaradi 
uresničevanja javnega interesa na področju športa. 
Namen fundacije je trajen in splošno koristen. Fundacija je 
neprofitna, njeno delo je javno. 

6. člen 
(način uresničevanja namena) 

Fundacija uresničuje svoj namen s financiranjem izvajanja športnih 
programov oziroma projektov in na njihovih podlagah sprejetih 
letnih programov športa. S programom dela fundacije se določi 
obseg nalog v posameznem letu. 
Namena delovanja fundacije ni mogoče spremeniti, razen če bi 
postalo izvajanje tega namena nemogoče. 

3. USTANOVITVENO PREMOŽENJE 

7. člen 
(ustanovitveno premoženje) 

Ustanovitveno premoženje fundacije je vrednost 10 % navadnih 
imenskih delnic osnovnega kapitala Loterije Slovenije, ki jih Loterija 
Slovenija, p.o., na podlagi 1. člena Zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije po preoblikovanju v delniško 
družbo prenese v last in posest fundacije. 
Nominalna vrednost ustanovitvenega premoženja na dan 
01.01.1993 znaša 74.280.000,00 SIT. 
Vrednost ustanovitvenega premoženja se lahko poveča na podlagi 
7. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. 

8. člen 
(upravljanje z ustanovitvenim premoženjem) 

Fundacija upravlja z ustanovitvenim premoženjem, tako da se 
njegova vrednost ne zmanjša, razen če tako zaradi izjemnega 
položaja odloči svet fundacije in k tej odločitvi da soglasje Državni 
zbor. 

4. PRIHODKI FUNDACIJE 

9. člen 
(prihodki iz javnih virov) 

Fundacija pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti iz 
dajatev prirediteljev iger na srečo po določbah Zakona o igrah na 
srečo, in sicer: 
- s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na 
srečo, 

- s plačili koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, 
- s plačili dajatev za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo. 

10. člen 
(prihodki iz drugih virov) 

Fundacija lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih virov, in sicer z 
upravljanjem z ustanovitvenim premoženjem, z darili, drugimi 
naklonitvami, prihodki od opravljanja dejavnosti in na druge načine. 
V fundacijo lahko naklonijo premoženje domače in tuje fizične in 
pravne osebe (donatorji). 
Fundacija ne sme najemati kreditov in izdajati dolžniških 
vrednostnih papirjev. 

11. člen 
(obseg odgovornosti) 

Prihodki fundacije se uporabljajo le za izvajanje namena fundacije 
in za poslovanje fundacije. 
Fundacija odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, ki 
jih dobi za izvajanje svojih dejavnosti ne glede na njihov vir. 

12. člen 
(obseg odgovornosti ustanoviteljice) 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti fundacije, ki so opredeljene 
v nacionalnem programu športa in na njegovi podlagi sprejetimi 
izvedbenimi akti do višine sredstev, ki jih zagotavlja fundaciji v 
skladu z določbo 9. člena tega odloka. 

5. DELOVANJE FUNDACIJE 

13. člen 
(dejavnost fundacije) 

Osnovna dejavnost fundacije za šport, s katero bo uresničevala 
svoj namen, je financiranje oziroma sofinanciranje: 
-športne dejavnosti, 
-gradnje športnih objektov, 
-raziskovanja in razvoja športa, 
-založništva v športu. 

14. člen 
(način izvajanja dejavnosti) 

Fundacija odloča o delitvi sredstev, namenjenih njeni dejavnosti, 
na podlagi letnega programa dela oziroma finančnega načrta in 
pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev, sprejetih na 
podlagi aktov iz 6. člena tega odloka. 

15. člen 
(izvajalci dejavnosti) 

Izvajalci dejavnosti, ki se financirajo po tem odloku, so vse pravne 
osebe javnega ali zasebnega prava (zavodi, društva, ustanove, 
zveze in združenja, gospodarske družbe) in zasebniki, ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju 
športa (v nadaljevanju: izvajalci). 

16. člen 
(izbira izvajalcev) 

Izvajalce letnega programa fundacije izbere svet fundacije na 
podlagi javnega razpisa. 
Izjemoma lahko določi izvajalca letnega programa brez javnega 
razpisa, v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS št.24/97), 
če gre za program, ki ga je treba nujno izvesti. 
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17. člen 
(izvedba postopka delitve sredstev) 

Postopek izbire izvajalcev opravi komisija za izbiro, ki jo imenuje 
svet fundacije. 
Komisija po izvedenem postopku poda predlog izbire v odločitev 
svetu fundacije. 

18. člen 
(način in postopek izbire izvajalcev) 

Merila, pogoje, način in postopek izbire izvajalcev določi svet 
fundacije s pravilnikom. 

19. člen 
(vodenje knjigovodstva) 

Fundacija mora voditi poslovne knjige ter izdelati letno poročilo v 
skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in izdelavo 
računovodskih poročil za zavode. 
Fundacija vodi ločene knjigovodske evidence o sredstvih, 
pridobljenih iz javnih (fiskalnih) virov in drugih virov. 
Fundacija ima en žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za 
plačilni promet oziroma pri poslovni banki. 

20. člen 
(nadzor nad poslovanjem) 

Fundacija je dolžna letno do konca marca predložiti poročilo o 
delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu 
ministrstvu, pristojnemu za šport. 
Za finančni nadzor nad poslovanjem fundacije se smiselno 
uporabljajo določila Zakona o računskem sodišču, ki veljajo za 
sklade, ki jih je ustanovila Republika Slovenija. 

21. člen 
(javnost dela) 

Javnost dela fundacije zagotavljajo organi fundacije s poročili 
uporabnikom oziroma izvajalcem in drugim predstavnikom javnosti 
o javnih objavah razpisov za izbiro izvajalcev ter o rezultatih 
izbirnega postopka in končne realizacije letnega načrta dela. 
Način, oblika in postopek javnega poročanja o delu fundacije se 
določi s pravili fundacije. 

6. ORGANI FUNDACIJE 

22. člen 
(organ upravljanja) 

Svet fundacije (v nadaljevanju: svet) ima 13 članov, ki jih za dobo 
pet let imenuje Državni zbor, in sicer: 
-5 članov na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja 
športnih zvez, 
-1 člana na predlog Planinske zveze Slovenije, 
•1 člana na predlog Zveze za šport otrok in mladine, 
-1 člana na predlog Slovenske univerzitetne študentske športne 
zveze, 
-2 člana na predlog občin, 
-2 člana na predlog Zveze društev učiteljev in profesorjev športne 
vzgoje Slovenije, 
-in 1 člana na predlog Inštituta za šport. 
Predsednika sveta izvolijo člani izmed sebe na prvi konstitutivni 
seji, ki se opravi najkasneje v 30 dneh od imenovanja članov 
sveta. 

23. člen 
(pogoji za imenovanje članov sveta) 

Člani sveta ne morejo biti osebe.: 
- ki niso polnoletne ali ki niso poslovno sposobne, 
- zaposlene v fundaciji, 
- ki opravljajo nadzor nad fundacijo. 
Pred iztekom mandata članov sveta imenuje Državni zbor nove 
člane sveta. 

24. člen 
(razrešitev sveta ali članov sveta) 

Če svet ali posamezni član sveta ne izpolnjuje nalog, določenih s 
tem odlokom oziroma pravili, ga ustanovitelj lahko predčasno 
razreši. 

25. člen 
(naloge sveta fundacije) 

Svet sprejema pravila in druge splošne akte fundacije, določa 
finančni načrt in sprejema zaključni račun, določa merila in pogoje 
za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene, odloča o 
razporejanju sredstev na posamezne uporabnike, upravlja s 
svojimi delnicami Loterije Slovenije, imenuje direktorja fundacije, 
daje ustanoviteljici in direktorju fundacije predloge in mnenja o 
posameznih vprašanjih in opravlja druge, z zakonom ali s tem 
odlokom oziroma s pravili fundacije določene naloge. 

26. člen 
(način odločanja) 

Svet je sklepčen, če se seje udeleži večina članov in sprejema 
odločitve z večino glasov prisotnih članov, razen če je s pravili 
predpisano drugače. 

27. člen 
(poslovodni organ fundacije) 

Poslovodni organ fundacije je direktor, ki ga imenuje svet za dobo 
petih let. K njegovemu imenovanju daje soglasje Državni zbor. 

28. člen 
(pristojnosti direktorja) 

Direktor organizira in vodi poslovanje fundacije, predstavlja in 
zastopa fundacijo in je odgovoren za zakonitost dela fundacije. 
Pogoje in postopek imenovanja direktorja fundacije določajo 
pravila. 

29. člen 
(stroški dela organov) 

Člani sveta in direktor opravljajo delo nepoklicno in imajo pravico 
do povračila potnih stroškov, dnevnic in sejnine. 
Za povračilo stroškov se uporabljajo zneski povračil, nadomestil 
in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih, ki jih določa 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 
Merila in pogoji za izplačevanje sejnine in povračila drugih 
stroškov ter druga izplačila za člane organov fundacije se določijo 
s pravili fundacije. 

7. AKTI FUNDACIJE 

t 30. člen 
(pravila) 

V pravilih fundacije se uredijo zlasti: organizacija fundacije, način 
dela organov in strokovnih teles fundacije, pravila postopka 
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sprejemanja odločitev pri izvajanju dejavnosti, pravila o upravljanju, 
poslovodenju in zastopanju fundacije ter druge zadeve, 
pomembne za delovanje fundacije. 
Pravila sprejme svet. 
Pravila se po pridobitvi soglasja Državnega zbora objavijo v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

31. člen 
(pravilnik) 

Pravilnik iz 18. člena tega odloka sprejme svet in ga po pridobitvi 
soglasja Državnega zbora objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

8. PRENEHANJE FUNDACIJE 

32. člen 
(prenehanje fundacije) 

Fundacija preneha, če premoženje ne zadošča za nadaljnja 
izpolnjevanja namena fundacije in v drugih primerih, ko ustanovitelj 
ugotovi, da ni pogojev za nadaljni obstoj fundacije. 
O razlogih in času prenehanja fundacije odloči Državni zbor. 
Na podlagi odločitve o prenehanju fundacije sodišče izvede 
postopek likvidacije oziroma stečaja v skladu z zakonom o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji. 
Ostanek premoženja likvidacijske oziroma stečajne mase se 
prenese v državni proračun. 

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

33. člen 
(izvajanje dejavnosti v prehodnem obdobju) 

Do pridobitve soglasja Državnega zbora k pravilniku o merilih in 
pogojih za uporabo sredstev fundacije se smiselno uporabljajo 
določbe Pravilnika o razporejanju sredstev za socialno 
humanitarne in športne dejavnosti na posamezne organizacije, ki 
gaje sprejel Loterijski svet na svoji 5. seji dne 23.07.1991, na 17. 
seji dne 18.09.1992, na 19. seji dne 25.10.1995 in na 9. seji dne 
18.12.1996, v kolikor s tem odlokom ni drugače določeno, razen 
določb II. poglavja pravilnika. 

34. člen 
(opravljanje strokovnih in tehnično-administrativnih 

nalog) 

Do pridobitve soglasja Državnega zbora k pravilom fundacije za 
šport Loterija Slovenije zagotovi opravljanje strokovnih in tehnično- 
administrativnih nalog fundacije na enak način, kot ga je 
zagotavljala za Loterijski svet. 

35. člen 
(konstitutivna seja) 

Konstitutivno sejo sveta skliče dosedanji predsednik Loterijskega 
sveta. 

Konstitutivna seja sveta mora biti sklicana v roku 30 dni po 
imenovanju članov sveta. 

36. člen 
(nakazovanje sredstev fundacije) 

Denarna sredstva za financiranje dejavnosti na področju športa, 
ki so bila od sprejetja Zakona o igrah na srečo (Ur. I. RS št.27/95) 
zadržana na računu št. 50100-699-000-0990700 Ministrstva za 
šolstvo in šport oziroma vplačana na žiro račun št. 50100-840- 
061-62296 in še neprenešena na žiro račun št. 50100-699-000- 
0990700, ter vsa naknadno prispela sredstva, ki pripadajo tej 
fundaciji in se nakažejo na enega od navedenih žiro računov, se 
v 8 dneh po uveljavitvi tega odloka oziroma odprtju žiro računa 
nakažejo na žiro račun fundacije. 

37. člen 
(vplačevanje dajatev v prehodnem obdobju) 

Dajatve iz tretje alinee prvega odstavka 9. člena tega odloka se 
do sprejetja posebnega predpisa na podlagi 19. člena Zakona o 
igrah na srečo vplačujejo v rokih in na način, kot jih določi minister 
za finance, v dovoljenju za prireditev posamezne klasične igre na 
srečo. 

38. člen 
(imenovanje prvega sveta) 

Za člane prvega sveta imenuje Državni zbor na predlog: 
-Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez 5 
članov, 
-Planinske zveze Slovenije 1 člana, 
-Zveze za šport otrok in mladine 1 člana, 
-Slovenske univerzitetne študentske športne zveze 1 člana, 
-občin 2 člana, 
-Zveze društev učiteljev in profesorjev športne vzgoje Slovenije 
2 člana, 
-Inštituta za šport enega člana. 
Imenovanje prvega sveta se opravi hkrati s sprejemom tega 
odloka. 

39. člen 
(roki za sprejetje aktov) 

Svet mora pravila in pravilnik o merilih in pogojih za uporabo 
sredstev fundacije sprejeti najkasneje v 60 dneh od uveljavitve 
tega odloka. 

40. člen 
(uveljavitev tega akta) 

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

» 
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OBRAZLOŽITEV: 

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 
se ustanavlja s tem aktom na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije, ki določa da sprejme 
ustanovitveni akt Državni zbor v 30 dneh od uveljavitve zakona. 
Vlada Republike Slovenije je pripravila ustanovitveni akt Fundacije 
za šport za obravnavo in sprejem v Državnem zboru na podlagi 
pooblastila predsednika Državnega zbora (dopis 300-01/94-19/ 
2 z dne 10.9.1996). 
Predlog ustanovitvenega akta je Vlada že 18. 9. 1996 poslala v 
obravnavo Državnemu zboru (Poročevalec št. 36/96), vendar se 
je še pred njegovo obravnavo Zakon o lastninskem preoblikovanju 
Loterije Slovenije spremenil v členu, ki določa sestavo sveta 
Fundacije za šport (Ur. I. I.RS, št. 47/97). 
Zato Vlada po uveljavitvi sprememb citiranega zakona ponovno 
vlaga predlog ustanovitvenega akta, v katerem je zadevne rešitve 
uskladila Skladno s spremembami navedenega zakona in obenem 
poglavitne rešitve prilagodila konceptu nastajajoče zakonodaje 
na področju športa, zlasti zakonu o športu ter izoblikovala rešitve 
za izvajanje tega odloka v prehodnem obdobju, torej do sprejetja 
zakona o športu in nacionalnega programa športa. 
Fundacija bi delila razpoložljiva sredstva na podlagi letnega 
programa financiranja dejavnosti s področja športa, ki ga sprejme 
svet fundacije na podlagi letnega programa izvedbe nacionalnega 
programa športa v delu oziroma obsegu dejavnosti, ki je 
opredeljena s tem aktom, in sicer za financiranje oziroma 
sofinanciranje gradnje športnih objektov, športne dejavnosti, 
založništva v športu ter raziskovanja in razvoja športa. Postopek 
izbire izvajalca in merila ter pogoje za delitev sredstev se uredijo 
s pravilnikom, h kateremu da soglasje Državni zbor. 
Poleg pravne podlage za rešitve v tem odloku, ki izhajajo iz zakona 
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in nekaterih določb 
zakona o igrah na srečo, na katere se v odloku izrecno sklicuje, 
so nekatere rešitve smiselno povzete po Zakonu o ustanovah in 
usklajene z določbami nekaterih drugih zakonov, ki urejajo 
problematiko javnega sektorja, kar naj bi veljalo do zakonske 
ureditve javnih skladov kot posebnih oblik pravnih oseb javnega 
prava. 

1. Splošne določbe 

V Odloku o ustanovitvi Fundacije za šport v Republiki Sloveniji je 
v splošnih določbah opredeljeno, da Državni zbor na podlagi 
Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ustanavlja 
fundacijo in izvršuje ustanoviteljske pristojnosti (1. člen). 
Z odlokom je določeno ime fundacije, skrajšano ime in sedež ter 
oblika in vsebina pečata fundacije, znak fundacije, kot sestavni 
del imena pa se določi s pravili fundacije (2. in 3. člen). 
Fundacija je s tem aktom o ustanovitvi opredeljena kot pravna 
oseba javnega prava, z vsemi pravicami in obveznostmi v 
pravnem prometu, ki ji na podlagi tega odloka pripadajo (4. člen). 

2. Namen fundacije 

Namen fundacije je upravljati s sredstvi, pridobljenimi iz dela 
dajatev, kijih vplačujejo prireditelji iger na srečo na podlagi Zakona 
o igrah na srečo, tako da s temi sredstvi fundacija zagotavlja 
financiranje izvajanja športnih programov oz. projektov In na 
njihovih podlagah sprejetih letnih programov športa. Tako bi davčna 
sredstva iz navedenih virov, ki se izjemoma ne bi iztekala v 
integralni državni proračun, na poseben način po tem odloku 
zagotavljala izvajanje javnega interesa na področju športa. Prav 
s tem bi se uresničeval trajen in splošno koristen namen 
ustanovitve fundacije (5. in 6. člen). 

3. Ustanovitveno premoženje 

Ustanovitveno premoženje, ki je na podlagi potrjenega programa 
lastninskega preoblikovanja Loterije Slovenije v delniško družbo, 
v tem odloku nominalno ovrednoteno, se prenese na fundacijo po 
uveljavitvi tega akta. Njegova vrednost se ne sme zmanjšati razen, 
če to določi iz posebnih razlogov upravni organ fundacije in mu to 
odobri Državni zbor kar pomeni, da fundacija mora stalno skrbeti 
za ohranjanje vrednosti ustanovitvenega premoženja. Če pa bo 
prišlo do povečanja ustanovitvenega premoženja v skladu s 7. 
členom Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije 
bo Državni zbor o tem posebej odločal (7. in 8. člen). 

4. Prihodki fundacije 

Fundaciji so zagotovljeni prihodki iz dajatev prirediteljev iger na 
srečo na podlagi Zakona o igrah na srečo, torej iz fiskalnih virov, 
lahko pa pridobiva sredstva tudi iz drugih nefiskalnih virov. 
Pridobljena donatorska sredstva ne smejo spreminjati ali kako 
drugače vplivati na izvajanje dejavnosti fundacije, kot je na primer 
pravica donatorja do odločanja o razpolaganju s sredstvi, ki velja 
za fundacije kot osebe zasebnega prava. Omejitev, ki je izrecno 
opredeljena v tem odloku, ne dopušča, da bi se fundacija kakorkoli 
materialno zadolževala pri izvajanju svoje dejavnosti. 
Tako se vsi prihodki fundacije porabljajo strogo namensko in 
fundacija odgovarja v celoti za svoje obveznosti do višine sredstev, 
ki se ji na podlagi Zakona o igrah na srečo zagotavljajo ter za 
izkazana pridobljena sredstva iz drugih virov. V tem okviru 
razpolaga tudi s plodovi ustanovitvenega premoženja. 
Za zagotavljanje delovanja oziroma uresničevanja namena 
fundacije odgovarja država kot ustanoviteljica do višine sredstev, 
kijih na podlagi Zakona o igrah na srečo tudi neposredno zagotavlja 
fundaciji (9., 10., 11. in 12. člen). 

5. Dejavnost fundacije 

Osnovna dejavnost fundacije je financiranje in sofinanciranje 
športne dejavnosti, gradnje športnih objektov, raziskovanja in 
razvoja športa in založništva v športu. Osnove, iz katerih izhajajo 
merila oziroma pravila odločanja fundacije, so postavljene v 
zakonu o športu in nacionalnem programu športa, ki so v postopku 
sprejemanja. Na tej podlagi bi fundacija, po uveljaviti navedenih 
aktov in sprejetju letnega programa dela oziroma finančnega 
načrta za posamezno obdobje, delila sredstva izvajalcem 
določene dejavnosti, ki bi jih izbrala v okviru javnega razpisa po 
merilih in postopku, ki se opredeli s pravilnikom, h kateremu da 
soglasje Državni zbor. Po tako opredeljenem postopku bi fundacija 
izbirala najustreznejše izvajalce posameznih programov oziroma 
projektov iz letnega programa dela oziroma finačnega načrta. 
Izvajalci, ki bi se potegovali za izvajanje določene dejavnosti bodisi 
v enem proračunskem obdobju ali pa glede na trajanje 
posameznega projekta oziroma izvedbo oziroma trajanje izvajanja 
določenega programa, bi morali izpolnjevati določene pogoje, 
opredeljene v zakonu o športu in na njegovi podlagi sprejetimi 
predpisi (13., 14., 15., 16. 17. in 18. člen). 
Statusna opredelitev in njen namen narekujeta, da fundacija pri 
svojem poslovanju vodi knjigovodstvo na način, ki velja za sorodne 
pravne osebe javnega prava (zavode), saj delovanje javnih 
skladov ni še enotno urejeno s posebnim zakonom. 
Nadzor nad poslovanjem je v odloku povzet po določbah zakona 
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in je vsebinsko 
primerljiv z rešitvijo, ki po zakonu o ustanovah velja za fundacije 
kot osebe zasebnega prava, 
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Zakon je le v tem okviru prenesel del ustanoviteljskih upravičenj 
na pristojen vladni resor, sicer jih v glavnem izvršuje kar Državni 
zbor. V odloku je opredeljen način uresničevanja javnosti dela 
fundacije tako, da bo o izbiri in končni realizaciji svoje dejavnosti 
javno poročala na način in v rokih, ki se podrobneje opredelijo s 
pravili fundacije (19., 20. in 21. člen). 

6. Organi fundacije 

Organ upravljanja fundacije, katerega sestava in pristojnost ter 
mandat so že določeni z Zakonom o lastninskem preoblikovanju 
Loterije Slovenije tvorijo predstavniki nacionalnih športnih zvez 
oziroma strokovnjaki s področja športa. 
V odloku je povzeta rešitev iz zakona o ustanovah o pogojih za 
imenovanje članov sveta fundacije, katere namen je zagotoviti 
objektivnost oziroma nepristanost pri odločanju o izbiri tako 
programov oziroma projektov kot tudi izvajalcev le teh. To dejansko 
pomeni, da je funkcija člana sveta fundacije nezdružljiva s funkcijo 
oziroma zaposlitvijo in nadzorom. Na tej podlagi bi imenovani 
člani sveta fundacije morati tovrstno razmerje v mandatnem 
obdobju zamrzniti ali pa odstopiti z določene funkcije, ki je s to 
nezdružljiva (22., 23., 24. in 25. člen). 
Svet fundacije odloča z navadno večino glasov vseh prisotnih 
članov (26. člen, 30. in 31. člen). 
Prav tako je v tem odloku le povzeta z citiranim zakonom določena 
pristojnost in mandat poslovodnega organa. Z odlokom je za 
plačevanje stroškov in dela organov in zaposlenih opredeljeno 
pravilo, ki velja za zaposlene v državnih organih, merila in pogoji 
za izplačevanje le teh ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem 
organov fundacije pa se uredijo s pravili fundacije (27., 28. in 29. 
člen). 

7. Akti fundacije 

Oba temeljna akta fundacije sta predvidena že s citiranim 
zakonom, prav tako tudi njuna vsebina in način sprejemanja razen 
specifične rešitve glede sprejemanja s kvalificirano večino, ki je 
nujna oziroma smiselna prav zaradi predpisanega soglasja 
Državnega zbora k obema aktoma (30. in 31. člen). 

8. Prenehanje fundacije 

Rešitev i/ tem poglavju je tudi smiselno povzeta po določbah 
zakona o ustanovah, s specifiko, ki velja za pravno osebo javnega 
prava, ki izvaja neposredno financiranje dejavnosti v okviru javne 
službe, da se ostanek premoženja po likvidaciji oziroma stečaju 
prenese v državni proračun za financiranje na področju športne 
dejavnosti (32. člen). 

9. Prehodne in končne določbe 

Fundacija bo začela izvajati svojo dejavnost na način, ki je 
opredeljen v materialnih določbah tega odloka, ko bodo uveljavljeni 
vsi predpisi oziroma akti, ki urejajo vprašanja, pomembna za 
izvajanje dejavnosti fundacije. 
Glede na to, da je delovanje fundacije po določbah tega 
ustanovitvenega akta pogojeno s sprejetjem pravil in pravilnika o 
merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, ki jih mora potrditi 
Državni zbor, je v prehodnem obdobju, torej do sprejetja teh aktov, 
predvidena smiselna uporaba določb Pravilnika o razporejanju 
sredstev za socialno humanitarne in športne dejavnosti na 
posamezne organizacije. 
Navedene akte je nujno čim prej sprejeti, saj so od uveljavitve 
Zakona o igrah na srečo, to je 4. junija 1995 leta sredstva, ki so 
zadržana oziroma sproti pritekajo na določen račun nerazporejena 
oziroma neizkoriščena. 
Opravljanje strokovnih in tehnično-administrativnih nalog v 
prehodnem obdobju zagotovi Loterija Slovenije na enak način, 
kot je to zagotavljala za Loterijski svet (33. člen). Konstitutivno 
sejo skliče dosedanji predsednik Loterijskega sveta v roku 30 dni 
po imenovanju članov sveta fundacije. 
Vsa zadržana in prispevajoča sredstva, ki se iztekajo na posebna 
žiro računa je treba po uveljavitvi tega akta in odprtju žiro računa 
fundacije nakazati na njen žiro račun (37. člen). 
Glede na to, da je po določbi 19. člena Zakona o igrah na srečo 
predviden poseben predpis, ki bo uredil način in postopek 
vplačevanja dajatev pri občasnem prirejanju klasičnih iger na 
srečo, je do uveljavitve tega predpisa nujno to določiti v 
posamičnem upravnem aktu, s katerim se dovoli prirejanje 
tovrstnih iger na srečo (37. člen). 
V končnih določbah ustanovitveni akt vsebuje določbe o 
imenovanju prvega organa upravljanja fundacije (38. člen). 
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Predlog odloka o 

USTANOVITVI FUNDACIJE ZA 

FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN 

HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V 

REPUBLIKI SLOVENIJI (OdFINO) 

- EPA 297 - II ■ 

Vlada Republike Slovenije je na 34. seji 30. oktobra 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI FUNDACIJE ZA 
FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANI- 
ZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 172. in 229. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

S tem umikam predlog odloka o ustanovitvi slovenske Fundacije 
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ki smo 

vam ga poslali z dopisom, št. 025-03/96-2/2-8 z dne 18/9- 
1996. 

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: 

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- Lidija APOHAL - VUČKOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadve. 

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/ 
97) in 172. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 
40/93, 80/94 in 28/96) je Državni zbor Republike Slovenije na seji 
dne sprejel 

ODLOK O USTANOVITVI 

FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE 

INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH 

ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 

1. člen 

S tem odlokom se ustanavlja Fundacija za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem 
besedilu: fundacija) kot pravna oseba javnega prava ter se 
opredelijo njen namen, ustanovitveno premoženje, dejavnost, 
razpolaganje s prihodki, organizacija in druge določbe, pomembne 
za fundacijo. 

2. člen 

Ustanovitelj fundacije je Republika Slovenija. 

3. člen 

Ime fundacije: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih 
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organizacij v Republiki Sloveniji. 

Skrajšano ime fundacije je: Fundacija za invalidske in humanitarne 
organizacije (FIHO). 

Sedež fundacije je v prostorih delniške družbe Loterije Slovenije, 
Ljubljana. 

4. člen 

Invalidske organizacije po tem aktu so invalidske organizacije po 
64. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/92, 56/92 
- popr. in 42/94 - odi. US RS). 

Humanitarne organizacije po tem aktu so dobrodelne organizacije 
po 62. členu in organizacije za samopomoč po 63. členu zakona 
iz prejšnjega odstavka. 

5. člen 

Ustanovitveno premoženje fundacije predstavlja 40 % navadnih 
imenskih delnic, ki jih na podlagi 1. člena Zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije, Loterija Slovenije, p.o., po 
preoblikovanju v delniško družbo, prenese na fundacijo. 

Nominalna vrednost ustanovitvenega premoženja na dan 
1.1.1993 znaša 297.120.000,00 SIT. 

Vrednost ustanovitvenega premoženja se lahko poveča na podlagi 
7. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. 

6. člen 

Fundacija se ustanovi za trajne in splošnokoristne namene pri 
financiranju dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij na 
celotnem območju Republike Slovenije. 

Fundacija je nepridobitna, njeno delo je javno. 

7. člen 

Fundacija upravlja s sredstvi, ki jih pridobiva s plačevanjem dajatev 
za prirejanje iger na srečo po določbah Zakona o igrah na srečo, 
in sicer: 

- s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na 
srečo; 

- s plačili koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo; 

- s plačili dajatev za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo. 

Fundacija upravlja tudi s sredstvi, ki jih pridobiva z darili, volili in 
drugimi prihodki. 

Fundacija ima stalen dotok sredstev po 46. členu Zakona o igrah 
na srečo, ki izvirajo iz sredstev za plačila koncesije za trajno 
prirejanje klasičnih iger na srečo in sredstev za plačila koncesije 
za prirejanje posebnih iger na srečo. 

V fundacijo vplačujejo sredstva posebne dajatve po 19. členu 
Zakona o igrah na srečo prireditelji po tem zakonu, ki prirejajo 
posamezno igro na srečo, z vseh področij razen s področja 
športa. Posebno dajatev vplačujejo v rokih in na način, kot to 
določi minister, pristojen za finance, v dovoljenju za prireditev 
posamezne klasične igre na srečo. 

8. člen 

Osnovna dejavnost fundacije, s katero bo uresničevala svoj 
namen, je financiranje oziroma sofinanciranje: 

- izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih 
organizacij oziroma programov humanitarnih organizacij za 
reševanje socialnih stisk In težav oziroma reševanje socialnih 
potreb posameznikov, 

)i j 
- delovanja invalidskih oziroma humanitarnih organizacij, 

- naložb v osnovna sredstva invalidskih oziroma humanitarnih 
organizacij ter njihovo vzdrževanje. 

9. člen 

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji ima 27 članov. Dva člana sta 
predstavnika Vlade Republike Slovenije in jih imenuje Vlada 
Republike Slovenije. 25 članov je predstavnikov uporabnikov in 
jih na predlog uporabnikov imenuje Državni zbor Republike 
Slovenije. Po enega predstavnika uporabnikov Državni zbor 
Republike Slovenije imenuje na predlog Rdečega križa Slovenije, 
Slovenskega karitasa in Gorske reševalne službe, 14 
predstavnikov uporabnikov imenuje na predlog invalidskih 
organizacij, osem predstavnikov uporabnikov pa imenuje na 
predlog organizacij za samopomoč ljudi s posebnimi življenjskimi 
potrebami in drugih dobrodelnih organizacij. 

10. člen 

Prvo imenovanje članov sveta se opravi hkrati s sprejemom akta 
o ustanovitvi fundacije. 

Svet fundacije izvoli predsednika izmed svojih članov. Svet 
fundacije izmed svojih članov izvoli tudi namestnika predsednika 
sveta fundacije, če je tako določeno s pravili fundacije. 

Državni zbor Republike Slovenije 30 dni pred iztekom mandata 
članom sveta imenuje nov svet. Člani sveta sc lahko ponovno 
imenovani. 

Če svet ali posamezni član sveta ne izpolnjuje nalog, določenih z 
aktom o ustanovitvi fundacije ali s pravili oziroma delovanje ni v 
skladu z interesom fundacije, lahko Državni zbor Republike 
Slovenije oziroma Vlada Republike Slovenije predčasno razreši 
člana, ki ga je imenoval oziroma imenovala. 

Državni zbor Republike Slovenije razreši tudi posameznega člana 
sveta, predstavnika invalidske oziroma humanitarne organizacije, 
če organizacija, katere predstavnik je, preneha delovati kot 
invalidska oziroma humanitarna organizacija. 

11. člen 

Svet fundacije sprejema pravila in druge splošne akte fundacije, 
določa finančni načrt in sprejema zaključni račun, določa merila 
in pogoje za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene, 
odloča o razporajenju sredstev na posamezne uporabnike, 
upravlja s svojimi delnicami Loterije Slovenije, gospodari z 
nepremičninami in drugo lastnino fundacije, imenuje direktorja 
fundacije, daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge in 
mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali 
z aktom o ustanovitvi oziroma s pravili fundacije, določene zadeve 

dobite jC, 
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K pravilom fundacije daje soglasje Državni zbor Republike 
Slovenije. Pravila fundacije se po pridobitvi soglasja Državnega 
zbora Republike Slovenije objavijo v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

Svet je sklepčen, če se seje udeleži večina članov, in sprejema 
odločitve z večino glasov članov, razen v primerih, ko je s pravili 
fundacije določeno drugače. 

12. člen 
url i c 

Poslovodni organ fundacije je direktor. 

Direktorja imenuje svet za dobo petih let. K njegovem imenovanju 
daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije. 

Direktor organizira in vodi poslovanje fundacije, predstavlja in 
zastopa fundacijo in je odgovoren za zakonitost njenega dela. 

Pogoje in postopek za imenovanje in razrešitev direktorja določajo 
pravila fundacije. 

13. člen 

Člani sveta in direktor opravljajo delo nepoklicno, imajo pa pravico 
do povračila potnih stroškov in dnevnic oziroma do sejnine. 

Za povračilo stroškov se uporabljajo zneski povračil, nadomestil 
in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih, ki jih v 
Uradnem listu RS objavlja ministrstvo, pristojno za državno 
upravo. 

Merila in pogoji za izplačevanje sejnine in povračila stroškov ter 
druga izplačila za člane organov fundacije se določijo s pravili 
fundacije. 

14. člen 

Fundacija uporablja sredstva za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v skladu s pravilnikom o merilih in pogojih 
za uporabo sredstev fundacije, ki ga sprejme svet fundacije. 

K pravilniku daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Po 
pridobitvi soglasja Državnega zbora Republike Slovenije se 
pravilnik objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

15. člen 

Fundacija mora voditi poslovne knjige ter izdelati letno poročilo v 
skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in izdelavo 
računovodskih poročil-za zavode. 

Enkrat letno, do konca marca, je fundacija dolžna predložiti 
poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem 
letu Državnemu zboru Republike Slovenije, Uradu Vlade Republike 
Slovenije za invalide in ministrstvu, pristojnemu za področje 
delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij. 

Finančni nadzor nad poslovanjem fundacije opravlja Računsko 
sodišče. 

16. člen 

Podrobnejšo organizacijo, delovanje ter način pridobivanja in 
razpolaganje s prihodki fundacije določajo pravila, ki jih sprejme 
svet in začnejo veljati po pridobitvi soglasja Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

17. člen 

Svet po razdelitvi delnic iz 5. člena tega akta obvesti o njeni 
denarni vrednosti Državni zbor Republike Slovenije in Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve. 

18. člen 

Fundacija preneha, če premoženje ne zadošča za nadaljna 
izpolnjevanja namena fundacije, in v drugih primerih, ko 
ustanovitelj ugotovi, da ni pogojev za nadaljni obstoj fundacije. 

O prenehanju fundacije odloči ustanovitelj. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 

Svet fundacije mora pravila fundacije sprejeti najkasneje v roku 3 
mesecev od ustanovitve fundacije. 

Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije mora 
svet fundacije sprejeti najkasneje v roku 6 mesecev od 
ustanovitve fundacije. 

20. člen 

Do pridobitve soglasja Državnega zbora Republike Slovenije k 
pravilom fundacije Loterija Slovenije zagotovi opravljanje 
strokovnih in tehnično-administrativnih nalog fundacije v zvezi z 
njenim delovanjem na enak način, kot ga je zagotavljala za 
Loterijski svet. 

Konstitutivno sejo sveta fundacije skliče dosedanji predsednik 
Loterijskega sveta. 

Konstitutivna seja sveta fundacije mora biti sklicana v roku 30 dni 
po imenovanju članov sveta fundacije. 

21. člen 

Do pridobitve soglasja Državnega zbora Republike Slovenije k 
pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije se 
smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o razporejanju foterijskih 
sredstev za socialno humanitarne in športne dejavnosti na 
posamezne organizacije, ki ga je Loterijski svet sprejel na 5. seji 
dne 23.7.1991, na 17. seji dne 18.9.1992, na 19. seji dne 25.10.1995 
in na 29. seji dne 18.12.1996, kolikor s tem aktom ni drugače 
določeno, razen določb III. poglavja pravilnika. 

Določbe 7. člena pravilnika iz prejšnjega odstavka se do pridobitve 
soglasja Državnega zbora k pravilniku o merilih in pogojih za 
uporabo sredstev fundacije smiselno uporabljajo za invalidske in 
humanitarne organizacije, navedene v tem členu, inf druge 
invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz 
22. člena tega odloka. 

22. člen 

Na predlog invalidskih organizacij Državni zbor Republike Slovenije 
za člane prvega sveta fundacije imenuje 14 predstavnikov 
invalidskih organizacij, ki: 

- so po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne' klasifikacije 
dejavnosti (Ur. I. RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95 in 15/96) 
razvrščene pod šifro dejavnosti N/85.322; 
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• izvajajo posebne socialne programe in storitve na državni ravni; 

- v katere se lahko vključijo invalidi s celotnega območja države. 

Na predlog humaniiarnih organizacij in organizacij za samopomoč 
Državni zbor Republike Slovenije za člane prvega sveta fundacije 
imenuje 8 predstavnikov humanitarnih organizacij (dobrodelnih 
organizacij in organizacij za samopomoč), ki: 

- so po uredbi iz prve alinee prejšnjega odstavka razvrščene pod 
šifro dejavnosti N/85.323 in N/85.324; 

- izvajajo programe za reševanje socialnih stisk in težav oziroma 
reševanje socialnih potreb posemeznikov in 

- v katere se lahko vključijo posamezniki s celotnega območja 
države. 

23. člen 

Denarna sredstva za financiranje dejavnosti invalidskih in 
humanitarnih organizacij, ki so bila od sprejetja Zakona o igrah na 
srečo (Ur. I. RS, št 27/95) zadržana na žiro račun št. 50100-699- 
000-0990716 Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 
oziroma vplačana na žiro račun št. 50100-840-061-62296 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in še ne prenešena 
na žiro račun 50100-699-000-0990716 ter vsa naknadno prispela 
sredstva, ki pripadajo tej fundaciji in se nakažejo na enega od 
navedenih žiro računov, se v osmih dneh po uveljavitvi tega odloka 
oziroma odprtju žiro računa fundacije nakažejo na njen žiro račun. 

24. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je 24. julija 1996 sprejel Zakon 
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki je bil objavljen 
v Uradnem iistu Republike Slovenije št. 44 dne 9. avgusta 1996 in 
je začel veljati 15. dan po objavi. Po 8: členu navedenega zakona 
Državni zbor Republike Slovenije sprejme Akt o ustanovitvi 
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji. 

Državni zbor Republike Slovenije je z dopisom št. 300-01/94-19/ 
2zdne 10.9.1996pooblastil Vlado Republike Slovenije, naj pripravi 
ustanovitveni akt za obravnavo in sprejem Državnemu zboru 
Republike Slovenije. Predlog ustanovitvenega akta je Vlada 
Republike Slovenije poslala Državnemu zboru v obravnavo dne 
18.9.1996 (Poročevalec št. 36/96). Pred obravnavo predloga se 
je Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije spremenil 
v členil, ki"določa sestavo sveta Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij (Ur. 1. RS, št. 47/97). Predlog 

, . ,iitiho) ' 
Si Mirt 08 I;1 

ustanovitvenega akta je usklajen s spremembami navedenega 
zakona. 

S predloženim gradivom se ustanovi Fundacija za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij kot pravna oseba javnega 
prava in opredelijo njen namen, ustanovitveno premoženje, 
dejavnost, razpolaganje s prihodki in organizacija. Nominalna 
vrednost ustanovitvenega premoženja je kot obvezna sestavina 
akta o ustanovitvi fundacije ugotovljena na dan 1.1.1993. Pravo 
vrednost ustanovitvenega premoženja predstavlja premoženje 
na dan ustanovitve fundacije, to je na dan po objavi odloka o 
ustanovitvi v Uradnem listu Republike Slovenije. S prehodnimi 
določbami se omogoči delovanje fundacije od ustanovitve do 
sprejet/a pravil in pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev 
fundacije oziroma do pridobitve soglasja Državnega zbora 
Republike Slovenije k omenjenima aktoma. 

.'iuriij .i 
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Poročilo o 

STANJU NA TRGU VREUNUSTNIH 

PAPIRJEV V PRVI PULOVICI LETA 1997 

Agencija za trg vrednostnih papirjev na podlagi določila 151. PAPIRJEV V PRVI POLOVICI LETA 1997. 
člena zakona o trgu vrednostnih papirjev v prilogi pošilja: 

Tatjana Merčun, l.r. 
- POROČILO O STANJU NA TRGU VREDNOSTNIH Agencija za trg vrednostnih p&pit^ev 

Primarni trg vrednostnih papirjev v Sloveniji še vedno nima tako 
pomembne vloge, kot naj bi jo imel. Edine, ki zbirajo sredstva z 
javno ponudbo vrednostnih papirjev, so banke, ki so v prvi polovici 
leta 1997 izdajale predvsem obveznice. Država in podjetja niso 
aktivni udeleženci na trgu. 

Na sekundarnem trgu privatizacijske delnice podjetij iz realnega 
sektorja izpodrivajo "stare delnice" predvsem finančnih 
posrednikov tako po prometnosti kot po zastopanosti v tržni 
kapitalizaciji. V začetku februarja je Banka Slovenije za tuje 
investitorje uvedla skrbniške račune ter bankam postavila zahtevo 
po usklajevanju devizne pozicije tudi v zvezi z naložbami tujih 
investitorjev v vrednostne papirje. Reakcija na trgu je bila silovita, 
saj je SBI v nekaj dneh izgubil 22 % svoje vrednosti. Omilitvi 
režima tujih portfeljskih naložb v juniju je sledilo izjemno povečanje 
prometa (julijski promet z delnicami je znašal dobrih 16 mrd SIT) 
ter hitra rast tečajev delnic najpomembnejših podjetij. 

Pooblaščene investicijske družbe so do konca junija 97 vnovčile 
slabih 40 % certifikatov, tako da neizkoriščeni certifikati 
predstavljajo večji del njihove aktive. Prvi posli z delnicami 
pooblaščenih investicijskih družb so bili sklenjeni izven 
organiziranega trga v februarju, do konca junija pa na organizirani 
trg ni bila uvrščena še nobena delnica pooblaščene investicijske 
družbe. Vrednost naložb petnajstih vzajemnih skladov je v 
primerjavi s koncem leta 1996 ostala nespremenjena na ravni 2.3 
mrd SIT. 

1. JAVNE PONUDBE VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV 

Javne ponudbe vrednostnih papirjev po vsebini razdelimo na: 

- javne ponudbe vrednostnih papirjev ob izdaji (primarni trg), 
- nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev, ki so bili izdani 
brez javne ponudbe, vnaprej znanim investitorjem, 
- javne prodaje delnic podjetij v okviru lastninskega preoblikovanja, 
- javne prodaje delnic pooblaščenih investicijskih družb. 

1.1. JAVNE PONUDBE VREDNOSTNIH PAPIRJEV OB 
IZDAJI (JAVNI PRIMARNI TRG) 

Na primarnem trgu vrednostnih papirjev investitorji kupujejo 
novoizdane vrednostne papirje od izdajateljev, ki s tem pridobivajo 
dodatna sredstva za svoje poslovanje. V prvi polovici leta 1997 
sta bili izvedeni le dve javni ponudbi vrednostnih papirjev v skupni 
nominalni vrednosti 5.4 mrd SIT. Ponudba obveznic LB SB Velenje 
je uspela (vpisane in vplačane so bile vse obveznice), vpis in 
vplačilo obveznic NLB pa sta potekala še po 30.6.1997, ponudba 
torej še ni bila zaključena. 

Iz podatkov lahko razberemo, da primarni trg vrednostnih papirjev 
v Sloveniji še vedno nima tako pomembne vloge, kot naj bi jo imel. 
Obe javni ponudbi sta namreč izvedli banki, ki sta trgu ponudili 
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svoje obveznice, kar je po vsebini bolj podobno zbiranju depozitov 2, ki podaja agregatno sliko dogajanja od marca 1994 do konca 
(razlika je v ročnosti in likvidnosti) in s tem bolj sodi na področje leta 1996. 
posrednih financ, podobno dogajanje pa je razvidno tudi iz Tabele 

Tabela l Javne ponudbe vrednostnih papirjev ob izdaji v prvi polovici leta 1997 

Zap. št. Izdajatelj Vrsta vrednostnega papirja Nominalna vrednost izdaje 

I LB SB Velenje d.d. obveznica na ime 800.000.000 SIT 

2 Nova Ljubljnaska banka d.d. obveznica na ime 2.730.000.000 SIT 
20.000.000 DEM 

Skupaj 5.349.568.000 SIT* 

Opomba ""devizni del izdaje obveznic NLB je preračunan v SIT po srednjem tečaju BS na dan izdaje dovoljenja za 
javno ponudbo 
Vir: Agencija 

Tabela 2: Javni primarni trg v letih 1994 - 1996 (nom. vr. v mio SIT) 

Leto Bančni VP VP ostalih izdajateljev Skupaj 

izdaje delnic izdaje dolžniških VP izdaje delnie izdaje dolžniških VP 

št. nom. vred. št. nom. vred. št. nom. vred. št. nom. vred. 

1994 6 5.600 5 3.480 0 0 1 4.000 13.080 

1995 5 632 7 4.509 3 373 2 703 6.217 

1996 2 865 8 7.809 1 314 1 724 9.712 

Skupaj 13 7.097 20 15.798 4 687 4 5.427 29.009 

Opomba: vrednostni papirji, nominirani v tuji valuti so preračunani v SIT po srednjem tečaju BS na dan izdaje 
dovoljenja za javno ponudbo 
Vir: Agencija 

1.2. NEJAVNI PRIMARNI TRG 

V prvi polovici leta 1997 je bilo izvedenih 23 nejavnih ponudb 
vrednostnih papirjev, Za izvedbo primarne nejavne prodaje 
vrednostnih papirjev ni potrebno izvesti javne ponudbe, zato 
izdajateljem nejavnih vrednostnih papirjev Agencija ne izdaja 
dovoljenj. Podatki o značilnostih nejavnih izdelj so pridobljeni na 
osnovi obvestil izdajateljev. 

Skupna nominalna vrednost 15 nejavnih izdaj delnic je znašala 
3,7 mrd SIT. V 3 primerih je bil razlog za izdajo delnic povečanje 
osnovnega kapitala zaradi pripojitve dužbe, v 2 primerih je šlo za 
simultano ustanovitev delniške družbe, v ostalih primerih pa za 
povečanje osnovnega kapitala z vložki. 

Izvedenih je bilo 5 nejavnih ponudb obveznic. Skupna nominalna 
vrednost treh, ki so nominirane v DEM znaša 15,5 mio DEM, 
nominalna vrednost dveh izdaj nominiranih v SIT pa 625 mio SIT. 

V prvi polovici leta 1997 so bile izdane tri nejavne izdaje 
komercialnih zapisov v skupni vrednosti 140,5 mio SIT (dve izdaji) 
in 394.000 DEM (ena izdaja). 

Banka Slovenije je v prvi polovici leta 1997 izvedla dve javni 
ponudbi vrednostnih papirjev: 
- dvodelni blagajniški zapis Banke Slovenije - prva serija osme 
emisije, ki je bila javno ponujena dne 1.2.1997, 
- blagajniški zapis Banke Slovenije z nakupnim bonom - sedma 
izdaja, ki je bila javno ponujena dne 1.6.1997. 

1.3. NADALJNJE JAVNE PRODAJE VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV 

Do nadaljnje prodaje vrednostnih papirjev pride takrat, ko izdajatelj 
pridobi dovoljenje Agencije za nadaljnjo prodajo vrednostnih 
papirjev, ki so jih ob izdaji kupili (dobili) vnaprej znani investitorji, 
zaradi česar takrat ni bila opravljena javna ponudba. S takšnimi 
vrednostnimi papirji se lahko prične trgovati na organiziranem 
trgu šele, ko je pridobljeno dovoljenje za njihovo nadaljnjo javno 
prodajo. V prvi polovici leta 1997 je Agencija izdala dve takšni 
dovoljenji (Tabela 3). Delnice družbe Upimo group so uvrščene 
na organizirani trg C, delnice podjetij Pekarstvo in slaščičarstvo 
Kruh Koper pa po svojih lastnostih niso primerne za organizirano 
trgovanje, saj je pri njihovem prenosu izven kroga obstoječih 
delničarjev potrebno soglasje nadzornega sveta družbe. 
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Tabela 3: Nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev v prvi polovici leta 1997 

Zap. št. Izdajatelj 

— 

V rsta vrednostnega 
papirja 

Nominalna vrednost 
izdaje 

I Pekarstvo in slaščičarstvo kruh Koper d. d redna delnica na ime 104.500.000 SIT 

2 Upimo Group d. d. redna delnica na prinosnika 250.000.000 Sl i 

Skupaj i i 
354.500.000 SI i 

Opomba: v letu 1994 sta bili izvedeni 2 nadaljnji javni prodaji v skupni nominalni vrednosti 4,6 mi d SIT, v letu 1995 
ni bilo nadaljnjih javnih prodaj, v letu 1996 pa sta bili 2 v skupni nominalni vrednosti 3,6 mrd SIT 
Vir: Agencija 

1.4. JAVNE PRODAJE DELNIC PODJETIJ V OKVIRU 
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA 

V prvi polovici leta 1997 se je z javno prodajo delnic lastninsko 
preoblikovalo še 5 podjetij. Skupna vrednost ponujenih izdaj je 

znašala 1,78 mrd SIT. To so bile zadnje prodaje delnic, ki so bile 
izvedene v postopku lastninskega preoblikovanja, saj s 
prenehanjem veljavnosti lastninskih certifikatov po 30.6.1997 to 
ni več mogoče. 

Tabela 4: Javne prodaje v procesu lastninskega preoblikovanja v prvi polovici leta 1997 

Zap. št. Izdajatelj Nominalna vrednost izdaje 

1 IMP črpalke d.d. Ljubljana 56.798.000 SIT 

2 Žito d.o.o. Ljubljana 545.700.000 SIT 

3 Agrokombinat Maribor p o. 
] 

108.949.000 SI I- 

4 Kmetijski kombinat Ptuj p o. 
1 

982.542.000 SIT 

5 Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest p.o.Celje 78.539.000 SIT 

Skupaj • 1.772.528.000 SIT 

Vir Agencija 

Proces lastninskega preoblikovanja z javno prodajo delnic se je preoblikovanju z javno prodajo pa so prikazani v Tabeli 5. 
torej v prvi polovici leta 1997 končal, zbirni podatki o lastninskem 

Tabela 5 Javne prodaje v procesu lastninskega preoblikovanja v letih 1994 - 1996 

Leto Število javnih prodaj Skupna nominalna vrednost 

1994 18 38.112.395 000 SIT 

1995 59 36.595 439.000 SIT 

1996 43 8.655.748.000 SIT 
- 

Vu Agencija 

1.5. JAVNE PRODAJE DELNIC POOBLAŠČENIH 
INVESTICIJSKIH DRUŽB 

V prvi polovic leta 1997 Agencija ni izdajala novih dovoljenj za 
javno ponudbo delnic pooblaščenih investicijskih družb, kljub temu 
pa je javna ponudba potekala v 12 Pl D, ki so dovoljenja pridobile 
že v letu 1996. 

2. SEKUNDARNI TRG VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV JAVNIH DRUŽB 

Tudi v prvi polovici leta 1997 se je število vrednostnih papirjev, s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu, pomembno povečalo. 
Na organizirani trg je bilo uvrščenih 29 vrednostnih papirjev, in 
sicer 20 delnic ter 9 obveznic. Posledica povečevanja števila 
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vrednostnih papirjev je povečanje tržne kapitalizacije, ki je 
30.6.1997 zna$a|a 333 mrd SIT, pri tem je pomembno navesti, da 
polovico prirasta kapitalizacije predstavljata tržni vrednosti dveh 
družb: Krka, d.d. (50 mrd SIT) ter Petrol, d.d. (29 mrd SIT). Kljub 

povečevanju števila vrednostnih papirjev pa promet ostaja na 
nivoju leta 1996. Vrednost SBI se je v prvem polletju povečala za 
6,7 %. 

Tabela 6: Osnovni podatki o organiziranem trgu 

3I 12 1995 31.12.1996 30.6.1997 

tržna kapitalizacija (mrd SIT) 110 178 333 

SBI 1.390 1.183 1.262 

število vrednostnih papirjev 47 82 109 

delnice 27 52 71 

obveznice 20 30 38 

promet (mrd SIT) 88,1* 87* 45,8** 

Opombi: * promet v obdobju od 1.1. do 31.12 
** promet v obdobju od 1.1 do 30.6 

Vir: Ljubljanska borza d.d. 

2.1. TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA 
ORGANIZIRANIHTRGIH V PRVI POLOVICI LETA 1997 

2.1.1. Uvrščanje vrednostnih papirjev na organizirani 
trg 

V prvi polovici leta se je število vrednostnih papirjev na 

organiziranem trgu povečalo za 27. Konec junija 1997 je bilo v 
kotaciji A in B na borzi vrednostnih papirjev uvrščenih 54 
vrednostnih papirjev (29 delnic in 25 obveznic), na OTC pa 55 
vrednostnih papirjev (42 delnic in 13 obveznic). 

Podatki o vrednostnih papirjih, S katerimi se je pričelo trgovati na 
organiziranem trgu v prvi polovici leta 1997, so prikazani v Tabeli 
7 in v Tabeli 7a v prilogi. 

Tabela 7: Novi vrednostni papirji 

• Delnice Obveznice Skupaj 

borzna kotacija A 3 6 9 

borzna kotacija B 1 2 3 

OTC trg 16 1 17 

Skupaj 20 9 29 

Vir Ljubljanska borza d.d. 

Vrednostne papirje, s katerimi se je pričelo trgovati na 
organiziranem trgu, lahko razdelimo v dve skupini: 
- prosto prenosljive delnice podjetij, ki so se lastninila z javno 
prodajo (20), 
- vrednostni papirji podjetij iz finančnega sektorja, predvsem bank 
(9). 

Doganjanje v prvem polletju leta 1997 je potrdilo ugotovitev, da se 
v podjetjih, ki so se lastninila z javno prodajo, praviloma ne odločajo 
za uvrstitev v borzno kontacijo. 

Od 20 privatizacijskih delnic, ki so bile uvrščene na organizirani 
trg v prvi polovici leta, so se le v 4 družbah odločili za borzno 
kontacijo, z ostalimi delnicami pa se trguje na OTC trgu. V borzno 
kotacijo A so bile uvrščene delnice družb Istrabenz d.d., Petrol 
d.d. in Radenska d.d., delnice Etol d.d. pa so bile uvrščene v 

kotacijo B. 

Podjetja iz finančnega sektorja so svoje vrednostne papirje 
uvrščala v borzno kotacijo, le z novo uvrščenimi obveznicami 
Slovenskega odškodninskega sklada se trguje na OTC trgu. V 
borzno kotacijo je bilo na novo uvrščenih 6 bančnih obveznic, 
državna obveznica RSI ter obveznica družbe BTC d.d. 

2.1.2. Struktura in obseg prometa z vrednostnimi 
papirji na organiziranem trgu 

Promet z vrednostnimi papirjij ,vtprvi po)ovic leta 1997 ostaja ria 
ravni prometa predhodnih let, medtem ko se sestava prometa iz 
lpta v leto spreminja v korist dolgoročnih vrednostnih papirjev, 
predvsem v korist delnic. 
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o rttfiiso'fli.:*-- 

Tabela 8: Promet z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu od 1994 do 1997 leta 

Leto Delnice Obveznice Dolgoročni Kratkoročni Skupaj 

vred. pap. vred. pap. 

1994 

1995 
1996 
1997* 

53,4 33 86,4 26,5 112,8 

45,2 22,7 67,9 20,1 88,1 
67,1 13,2 80,3 6,7 87 
37,7 6 43.7 2.1 45,8 

Opomba: * promet v mrd SIT v obdobju od 1.1 do 30.6. 
Vir: Ljubljanska borza d.d. 

V strukturi prometa v prvem polletju leta 1997 prevladujejo delnice 
z 82,3% deležem, sledijo obveznice s 13,1% deležem ter 
kratkoročni vrednostni papirji s 4,5% deležem. Sklenjenih je bilo 
62.881 poslov, od tega 90 % predstavljajo posli z delnicami. V 
povprečju je bilo na trgovalni dan sklenjenih 547 poslov s 
povprečno vrednostjo 662.875 SIT. 

Iz spodnje slike je razvidno, da v prvem polletju po posameznih 
mesecih ni velikih sprememb v strukturi prometa, ko lahko 
ugotovimo, daje bila v prvih 2 mesecih opravljena večina prometa, 
in sicer kar 62 %. Relativno visok obseg prometa v januarju ip 
februarju v primerjavi s prometom zadnjega tromesečja v letu 
1996 gre pripisati zanimanju tujih investitorjev, upad prometa pa 
sovpada z uvedbo skrbniških računov za tuje investitorje. 

Slika: Struktura prometa na organiziranem trgu v prvi polovici leta 1997 

* * .... . . 1 i-.MO 
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Skrbniški računi so bili uvedni s Sklepom Banke Slovenije o načinu 
opravljanja plačilnega prometa s tujino. Sklep določa, da mora 
pooblaščena banka vse prilive iz tujine, namenjene za naložbe v 
vrednostne papirje ali druge oblike portfeljskih naložb, knjižiti na 
skrbniškem računu tuje osebe. Pooblaščena banka odpre in vodi 
tolarski in devizni račun tuje osebe na podlagi pogodbe o vodenju 
skrbniškega računa, ki jo sklene s tujo osebo. Banka na 
skrbniškem računu knjiži vsak posel nakupa ali prodaje 
vrednostnega papirja oziroma naložbe v druge instrumente. 

Z uveidbo skrbniških računov se je povečala varnost sredstev 
tujih investitorjev v primeru stečaja pooblaščene banke, saj 
sredstva na skrbniškem tolarskem računu ostanejo last tuje osebe 
in se vključujejo v depozit pri Banki Slovenije. 

Ob uvedbi skrbniških računov je Banka Slovenije postavila 
zahtevo, da mora banka v višini stanja sredstev na skrbniških 
računih oblikovati devizne rezerve. Na tak način se preprečuje 
neto uvoz kapitala preko nakupa vrednostnih papirjev s stranih 
tujih investitorjev. Z oblikovanjem deviznih rezerv v obliki depozita 
pri banki v tujini ali v vrednostnih papirjih centralne banke v tuji 
valuti namesto odobritve posojila, je banka prisiljena v investiranje 
v naložbe z nižjim donosom. Tako z vidika banke stroški 
skrbniškega računa obsegajo stroške vodenja računa in 
oportunitetne stroške. 

Reakcija trga ob uvedbi skrbniških računov je bila silovita. Od 
torka 11.2.97 do četrtka 13.2.97 je slovenski borzni indeks izgubil 
22 % vrednosti, saj je vrednost SBI upadla z ravni 1.655 točk na 
1.295 točk. Iz podatkov o lastniški udeležbi tujcev v najpo- 
membnejših družbah, ki kotirajo na organiziranih trgih izhaja, da 
padec cen v februarju niso povzročile razprodaje delnic s strani 
tujcev. V obdobju od 31.1.97 do 14.2.97 seje lastninska udeležba 
povečala v leku, Krki, Kolinski, Drogi, Termah Čatež, Luki Koper, 
Tovarni sladkorja Ormož in Istrabenzu, od pomembnejših 
vrednostnih papirjev so bili tujci neto prodajalci le pri delnici 

Mercator v obsegu cca. 2.500 lotov. 

Sklepamo lahko, da je hiter upad tečajev delnic povzročilo 
sporočilo trgu, da tujci preko borznega posrednika, ki je v 
predhodnjih mesecih opravil večino nakupov delnic, prodajajo 
delnice, nikakor pa ne sama količina prodanih delnic. 

Strokovni svet Agencije je ob obravnavi dogodkov v zvezi z 
uvedbo skrbniških računov ugotovil, da je objava sklepa na trgu 
kapitala povzročila določene nejanosti glede načina izvajanja 
sklepa ter njegovih posledic (predvsem nejasnost v zvezi z 
morebitnimi dodatnimi stroškicbank, ki bodo odpirale in vodile 
skrbniške račune za tujcei). 

Konec junija je Banka Slovenije omilila zahtevo po usklajevanju 
devizne pozicije banke v zvezi s portfolio naložbami tujih 
investitorjev. V primeru, ko se tuja oseba zaveže, da pridobljenih 
delnic v naslednjih sedmih letih od dneva vknjižbe delnic v korist 
tuje osebe ne bo odtujila, niti z njimi kako drugače razpolagala ter 
da sme banka dovoliti prenos delnic samo v primerih, če se 
delnice pod enakimi pogoji odsvojijo drugi tuji osebi, banki ni 
potrebno povečati terjatev do tujine iz naslova portfeljskih naložb 
tujih oseb. 

Podatki o trgovanju kažejo, d<* se je ob spremembi regulative na 
področju skrbniških računov za tuje osebe pomembno povečal 
promet, vrednost SBI ter cene najpomembnejših delnic. V juliju je 
promet z delnicami znašal 16 mrd SIT, SBI pa je porastel za 23 % 
na vrednost 1.554 točk. 

V Tabeli 9 so prikazani podatki o deležu lastništva tujcev na 
začetku leta 1997 in ob polletju. V navednih podjetjih se je izjemno 
v Termah Čatež in Luki Koper udeležba tujcev povečala. Vrednost 
naložb tujih investitorjev v navedenih podjetjih na dan 30.06.1997 
znaša 26,8 mrd SIT. 

Tabela 9: Lastništvo tujcev v izbranih podjetjih dne 1.1.97 in dne 30.6.97 

Delež v % dne 1.1.1997 Delež v % dne 30.6.1997 Vrednost v SIT na dan 30.6.1997 

SKB BANKA 

Lek 

BTC 

ISTRABENZ 

DROGA 

TS ORMOŽ 
KRKA 

koLINSKA 

TERME ČATEŽ 

PS MERCATOR 

PETROL 

UJKA 

RADENSKA 

28,91% 

17,19% 

0,75% 

1,56% 

23,03% 

26,86% 

0,65% 

10,25% 

13,96% 

3,08% 

0,17% 

0,44% 

0,28% 

48,99% 

19,56% 

39,62% 

16,74% 

24,15% 

27,25% 

1,89% 

11,70% 

13,70% 

3,49% 

0,94% 

0,42% 

0,81% 

8.697.860.964 
8.339.885 058 

4.161.331 170 

2.504.416.320 
1 945.957 928 

1.601.067 186 

1.135 738.368 
802.766.112 

709.591.500 

512.702.696 
337.851.864 

100.638.692 

68 796.606 
SKUPAJ 26 757.273.294 

O' - ,iv -32.(011' 
Opomba: * vrednoteno po enotnem tečaju na dan 30.6.97 
Vir Klirinško depotna družba d.d. 
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Največji porast lastniškega deleža tujcev je opazen pri delnicah 
SKB banke d.d. in BTC d.d., kar je posledica uspešne izpeljave 
GDR programa. Informacija o izdaji GDR potrdil SKB banke ter o 
kotaciji na Londonski borzi je povzročila veliko povpraševanje in 
dvig cene delnice na Ljubljanski borzi na raven 78.000 SIT. 

2.1.3. Borzni indeksi 

Ljubljanska borza je 3. februarja 1997 začela izračunavati in 
obljavljati indeks SBI po novi metodologiji. Vrednost indeksa se 
računa kot serija tržnih vrednosti izbrane košare delnic. Sestavne 
dele košare predstavljajo kapitalizacije posameznih delnic izražene 
v tolarjih. SBI sestavlja enajst najprometnejših delnic, ki so 
vključene v borzni kotaciji A oziroma B Ljubljanske borze: delnica 

Leka, SKB banke, Kolinske, Droge Portorož, Term Čatež, 
Blagovno trgovinskega centra, Dolenjske banke, Sajusa, Nike, 
Probanke in Kovinotehne. 

f-cisor:: 
Redne delnice morajo za vključitev v SBI izpolnjevati naslednje 
pogoje: vključitev v uradno borzno kontacijo A oziroma B, 
kapitalizacija v višini najmanj 500 milijonov tolarjev, trgovanje 
najmanja 80 % vseh razpoložljivih trgovalnih dni v obdobju zadnjih 
štirih mesecev, najmanj dva meseca trgovanj od dneva uvrstitve 
v borzno kontacijo A oziroma B, poleg tega pa delež posameznega 
izdajatelja ne sme presegati 20 % kapitalizacije košarice SBI. 

Revizija indeksa SBI se opravlja trikrat na leto, in sicer 15. januarja, 
15. maja in 15. septembra. 

Slika : Slovenski borzni indeks v prvi polovici leta 1997 
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SBI mesečni promet z delnicami 

Vir: Ljubljanska bor/a d.d 

Borzni indeks obveznic (BIO) se zaračunava kot Lespeyersev 
indeks trenutnih enotnih tečajev obveznic, vključenih v BIO, v 
primerjavi z enotnimi tečaji teh obveznic v baznem obdobju. Pon- 
der je vrednost prometa s posamezno obveznico v odbobju 

zadnjega pol leta. Od 1. julija 1997 indeks BIO sestavlja šest 
obveznic: obveznici A banke -1. in 2. izdaja, obvezpica Blagovno 
trgovinskega centra, Factor banke, obveznica Republike Slovenije 
2 in obveznica SKB banke. 
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Slika: Borzni indeks obveznic v prvi polovici leta 1997 

Likvidnost na trgu obveznic je še vedno skromna. Nekoliko večji 
promet beležimo v aprilu, ko je začel veljati nov medbančni 
sporazum o nižjih pasivnih obrestnih merah, kar je nekoliko 
spodbudilo povpraševanje po obveznicah nominiranih v tolarjih. 

2.1.4. Najprometnejši vrednostni papirji na 
organiziranih trgih 

V Tabeli 10 je prikazan promet z desetimi najprometnejšimi 
delnicami na borzi v prvi polovici leta 1997, njihov delež v celotnem 
prometu ter tržnost. Deset najbolj trgovanih delnic predstavlja 
91,5 % celotnega prometa delnic. Medtem ko so se v letu 1996 
med deset najprometnejših delnic na borzi uvrstile 4 privatizacijske 
delnice (Lek, Kolinska,Terme Čatež in Droga), pa so v prvi polovici 
leta 97 delnice iz realnega sektorja po prometnosti prekašale 
delnice podjetjih iz finančnega sektorja. 

\- 
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Tabela 10: Deset najprometnejših delnic na borzi v prvi polovici leta 1997 

Vrednostni papir Promet v SIT Delež v skupnem 

prometu delnic (%) 

Tržnost* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

Lek redna - serija A 

SKB redna . . 

Kolinska redna 

Terme Čatež redna 

BTC redna 

Luka Koper redna 

Droga redna 

Petrol redna 

Dolenjska banka redna 

Probanka redna 

7.478.425.500 

6.183.852.960 

1.765.579.887 

1.159.088.340 

819.871.720 

812.981.232 
637.677 540 

636.376.890 

633.882.120 

617.865.770 

33,0 

27,3 

7,8 

5,1 
3,6 

3.6 

2,8 

2.8 

2,8 

2.7 

0,351 

0,98 

0,56 

0,48 

0,22 

0.16 
0.19 

0.04 
0.47 

0,62 

Skupaj 20.745.601.959 91,5 

Opomba: * tiy.no.s t je izračunana kot razmerje med prometom in tržno kapitalizacijo ob predpostavki dvakratnega 
polletnega prometa 
Vir Ljubljanska bor/a d.d 

Pri primerjavi tržnosti posameznih vrednostnih papirjev je po 1.1.1997. Podatki o uvrščanju posameznih vrednostnih papirjev 
potrebno upoštevati, da se z določenimi vrednostnimi papirji ni na organizirani trg so razvidni iz Tabele 7a. 
trgovalo v celotnem polletju, ker so bili v borzno kotacijo uvrščeni 

Tabela l I Deset najprometnejših obveznic na borzi v prvi polovici leta 1997 

Vrednostni papir Promet v SIT Delež v skupnem 

prometu obveznic (%) 

T ržnost 
...... i j . • J ./—< i ■ 1 

1 
2 

3 

| 4 

j 5 

6 

7 

8 

9 
10 

Republika Slovenija 2 

Republika Slovenija 8 

Sklad RS za razvoj 

Probanka 1. izdaja 

Abanka 1 izdaja 

Abanka 2 izdaja 

Republika Slovenija 1510951 

Stanovanjski sklad RS 

BTC hipotekama 

Republika Slovenija 1 

1.259.686.032 
522.089.097 

514.883.749 

490.796 166 

434.605 194 

346.876 733 

286.968.565 
249.645.290 

230.399.931 
219.867,501 

23,4 

9,7 

9,6 

9.1 

8,1 
6,4 

5,3 

4,6 

4,3 

4,1 

0,12 
0,18 

0.28 

1.37 

0.93 
0,76 

0.06 

1,01 

0,15 

0,22 

Skupaj 4.555.818.258 84,6 

Opomba: *tržnost je izračunana kot razmerje med prometom in tržno kapitalizacijo ob predpostavki dvakratnega 
polletnega prometa 
Vn Ljubljanska borza d d 
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Na borznem trgu obveznic so imele tudi tokrat vodilno vlogo 
državne obveznice, le da njihov primat ni tako izrazit kot v letu 
1996. Takrat je trgovanje z državnimi obveznicami predstavljalo 
slabih 70 % celotnega trgovanja z obveznicami na borzi, v prvi 
polovic leta 97 pa 42,5 %. Promet z desetimi najprometnejšimi 
obveznicami, njihov delež v celotnem prometu obveznic na borzi 
ter tržnost, so predstavljeni v Tabeli 11. 

Tabela 12 prikazuje promet z desetimi najprometnejšimi 
vrednostnimi papirji na OTC trgu v prvi polovici leta 1997, Med 
njimi je 9 privatizacijskih delnic in le ena obveznica. Na OTC trgu 
je bilo največ poslov sklenjenih z redno delnico Krke, in sicer za 
6,15 mrd SIT, kar predstavlja slabih 40 % celotnega prometa na 
OTC trgu. Po prometnosti izstopa tudi delnica PS Mercator, sicer 
pa omenjeni delnici med vsemi delnicami po prometnosti zasedata 
tretje in četrto mesto. 

Tabela 12: Deset najprometnejših vrednostnih papirjev na OTC trgu v prvi polovici leta 1997 

Vrednostni papir Promet v SIT Delež v skupnem 

prometu OTC trga (%) 

Tržnost* 

1 
I 

2 

3 

4 

5 

6 

i i 
I 8 

9 

10 

redna delnica Krka 

redna delnica PS Mercator 

redna delnica Istrabenz 

redna delnica Helios Domžale 

redna delnica Tovarna sladkorja Ormož 

redna delnica Zlatorog 

redna delnica Marina Portorož 

obveznica Probanka 2.izdaja 

redna delnica Pmus 

redna delnica Emona Obala 

6.150.105.320 

4.891.225.081 

872.518.885 

770.788.990 

463.540.670 

438 139.410 

304.006.550 

157.490.234 

150.420.280 

134.577.088 

39.3 

31,2 

5,6 

4,9 

3,0 

2.8 

1.9 

1,0 
1,0 

0,9 

0,25 
0.67 | 

0,13 

0,43 

' 0,17 

0.52 

0,34 

0,60 

0,18 

0,08 

Skupaj 14.332.812.508 91,5 1 

Opomba: *tržnost je izračunana kot razmerje med prometom in tržno kapitalizacijo ob predpostavki dvakratnega 
polletnega prometa 
Vir: Ljubljanska borza d.d. 

2.2. POSLI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI IZVEN 
ORGANIZIRANEGA TRGA 

Borzno posredniške družbe in banke so dolžne od 1.1.1997 
Agenciji sporočati podatke o vseh poslih z vrednostnimi papirji, ki 
jih sklenejo izven organiziranega trga. Izven organiziranega trga 
so pooblaščeni udeleženci predvsem odkupovali delnice javnih 
družb pred njihovo uvrstitvijo na organizirani trg, pomemben del 
pa predstavljajo tudi odkupi delnic serije B. V tem primeru gre 
pravzaprav za terminske odkupe delnic, saj delnice niso 
prenosljive ali pa sploh še niso izdane. 

V prvem polletju leta 1997 je bilo izven organiziranega trga z 
delnicami sklenjenih za 11,7 mrd SIT poslov. V prvih štirih mesecih 
je bilo z delnicami serije G (prosto prenosljive delnice) sklenjenih 
več kot dobri dve tretjini poslov, v maju in juniju pa se je pomembno 
povečal delež poslov s terminskimi pogodbami na delnice serije 

B (delnice iz interne razdelitve). Proti koncu polletja seje povečalo 
tudi sklepanje poslov z delnicami pooblaščenih investicijskih družb, 
in to tako po vrednosti kot po številu poslov. Podatki o prometu in 
številu poslov s privatizacijskimi delnicami izven organiziranega 
trga so prikazani v Tabeli 13 v prilogi. 

V Tabeli 14 so navedeni podatki o najprometnejših delnicah izven 
organiziranega trga v prvi polovici leta 1997. Iz podatkov je 
razvidno, da se je največ poslov sklenilo z delnicami Krke in 
Petrola. Po pričetku trgovanja z omenjenimi delnicami na 
organiziranem trgu se je težišče poslov usmerilo ne terminske 
pogodbe za delnice serije B. Med najprometnejšimi delnicami so 
bile poleg delnic velikih javnih družb tudi delnice podjetij, ki niso 
izvedle javne ponudbe (Perutnina Ptuj, Avtocommerce, Siporex, 
Tobačna tovarna,...), vendar je v teh primerih število sklenjenih 
poslov bistveno manjše. 
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Tabela 14: Najprometnejše delnice izven organiziranega trga v prvi polovici leta 1997 

Mesec Izdajatelj Oznaka Promet v SIT Povprečna cena 

v SIT 
Število poslov 

januar Krka tovarna zdravil 

Perutnina Ptuj 

Autocommerce 

Petrol Trgovina 

Zdravilišče Radenska 

KRKG 

PPT 

ACLG 
PETG 

RARG 

l.494.845.135 

258.750.000 

138.631.563 
137.498.511 

121.0?0.088 

14.301 

1.725 

1.938 
12.251 

1.929 

1.056 

1 

7 

804 
138 

februar Krka tovarna zdravil 

Petrol Trgovina 

Krka tovarna zdravil 
Etol 

Petrol Trgovina 

KRKG 

PETG 

KRKB 

ETOG 

PETB 

477.600.300 

442.416.101 

249.788.383 

229.231.000 
129.769.477 

18.297 

17.371 

14.420 

13.773 

15.263 

186 

1.187 

165 

36 

1 17 
marec Petrol Trgovina 

Siporex Zagorje 

Zdravilišče Radenska 

Krka tovarna zdravil 

Petrol Trgovina 

PETG 

SZSG 

RARG 

KRKB 

PETB 

630.048.620 

224.312.500 

174.906.553 

167.259.612 

163.022.837 

19.376 

2.361 

2.161 

13.001 

12.851 

938 

2 

134 

171 

198 
april Tobačna 

Petrol Trgovina 

Krka tovama zdravil 

Julon Ljubljana 

Pivovarna Union 

TOLG 

PETG 

KRKB 

JUG 

PIUG 

733.609.800 

303.350.589 

150.615.200 

142.564.950 

85.681.357 

15.800 

19.188 

12.018 

9.825 

23.359 

8 

617 

194 

49 

165 
maj Krka tovarna zdravil 

Sava Kranj 

Pivovarna Union 

Valkarton 
Petrol Trgovina 

KRKB 
SKRG 

PIUG 

VLOB 

PETB 

264.365.361 

126.912.067 

113.071.622 

77.010.989 

72.189.840 

12.060 

5.056 

24.012 

1.654 

12.292 

224 

194 

178 

140 

103 
junij BTC 

Krka tovarna zdravil 

Vital Mestinje 

UBK banka 

Petrol Trgovina 

BTC 

KRKB 

VIMG 

UBKP 

PETB 

1.601.364.850 

196.064.333 

166.438.100 

136.328.000 

120.565.170 

14.300 

11.712 

2.510 

8.000 

12.231 

5 
179 

4 

3 

127 
Vir: Agencija 

4. INVESTICIJSKI SKLADI 

4.1. POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE DRUŽBE (PID) 

Ob koncu prvega polletja 1997 je bilo vpisanih v sodni register 69 
PID', katerih že registrirani skupni osnovni kapital je znašal 280,5 
mlrd SIT. Dinamika zamenjave certifikatov za realno premoženje 

'V postopku registracije so bile še 3 PID 

je bila PID še vedno precej nenaklonjena, saj so do konca polletja 
v povprečju zamenjali le 38,94 % svojih sredstev, preostalih 61,06 
% so predstavljali neizkoriščeni certifikati. Struktura sredstev vseh 
PID na dan 30.06.1997, je razvidna iz Tabele 15 v prilogi. 

Delež zamenjanih certifikatov se je še vedno precej razlikoval 
med posameznimi PID. Za PID, ki so zbrale večje število 
certifikatov, je značilno, da so še vedno razpolagale z relativno 
večjim deležem certifikatov kot manjše PID. Glede koncentracije 
sredstev po družbah za upravljanje ugotavljamo, da 6 družb za 
upravljanje upravlja z 60 % vseh sredstev PID. V spodnji sliki je 
prikazana višina sredstev PID, katere je upravljalo 23 pooblaščenih 
družb za upravljanje. 
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Slika : SREDSTVA V PID, KI JIH UPRAVLJAJO DZU NA DAN 30.6.1997 (V SIT) 

70 000 000 000 T  ——  

80.000.000.000 J  

Vir: Agencija 

V prvi polovici leta 1997 je bilo z vrednostnimi papirji, ki so jih PID 
pridobile od Sklada RS za razvoj, sklenjenih 261 poslov. Kupnina 
za nakup delnic oz. poslovnih deležev podjetji je bila najpogosteje 
poravnana z drugo delnico (276-krat), sledi plačilo z denarjem 
(147-krat), s certifikati (10-krat) ter poslovnim deležem (6-krat), 
nekajkrat pa so bile uporabljene tudi druge oblike plačila (8-krat - 

pobot s terjatvijo, idr.). Pri nekaterih sklenjenih poslih je prisoten 
kombiniran način plačila, kjer je bila obveznost poravnana v 
različnih oblikah (denar, delnica, ipd.) Da je bil največji del poslov 
med PID sklenjen z namenom medsebojnega urejevanja strukture 
naložb, kaže tudi spodnja tabela, kjer so prikazane skupne 
vrednosti po posameznih oblikah plačila. 

Tabela 16: Oblika plačila pri poslih z delnicami, ki so jih PID pridobile od Sklada RS za razvoj v obdobju 

od 1.1. do 30.6.1997 

Nakupi Prodaje Skupaj 

štev. plačil vrednost (v SIT) štev. plačil vrednost (v SIT) štev. plačil vrednost (v SI T) 

denar 

certifikat 

delnica 
pos. delež 

drugo 

87 466.198.953 

5 153.166.745 

149 3.051.763.719 
0 0 

7 341.836.781 

60 1.107.589 430 

5 340.194.246 

127 3.157.075.120 

6 37 945.922 

1 83.812 480 

147 1.573.788.383 

10 493.360.991 

276 6.208.838.839 

6 37.945.922 

8 425.649.261 

Skupaj 248 4.012 966.198 199 4726.617.198 447 8.739.583.396 

Vir: Agencija 
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4.2. VZAJEMNI SKLADI 

Ob koncu prvega polletja je poslovalo 15 vzajemnih skladov, 
vrednost njihovih naložb pa je znašala 2.3 mlrd SIT. Največji delež 
v strukturi naložb vzajemnih skladov na dan 30.06.97 so imeli 
dolgoročni vrednostni papirji (85,61%). Pomebmen delež naložb 
so predstaljali tudi kratkoročni vrednosti papirji (8,58 %). Struktura 
naložb vzajemnih skladov je predstavljena v Tabeli 17 v prilogi. 

I ' 

i 

Vir: Agencija 

4.2.1. Gibanje vrednosti enot premoženja 

Glede na večje število vzajemnih skladov je smiselna ponazoritev 
tehtanega povprečja2 letnih sprememb vrednosti enot premoženja 

Iz spodnje slike je razvidno, da so vzajemni skladi, ki jih upravlja 
Kmečka družba za upravljanje d.d. razpolagali z največjim 
premoženjem 701,5 mio SIT (30,42 % delež), sledi ji ABH DZU 
d.o.o. (19,87 %) in LB Maksima d.o.o. (16,3 %). Slednji se je 
premoženje, ki ga upravlja v vzajemnem skladu Piramida najbolj 
zmanjšalo, kar se je odrazilo tudi na skupnem neto izplačilu. Pri 
vzajemnem skladu LB Piramida so bila zlasti velika izplačila v 
mesecu aprilu, ob koncu maja in sredi junija (skupaj 195 mio SIT). 

vzajemnih skladov. Iz spodnje slike je razvidno, da se je tehtana 
povprečna sprememba vrednosti enot premoženja vseh 
vzajemnih skladov v prvem polletju povečala za 6,4 %, kar je 
malo manj, kot se je v istem obdobju povečal indeks SBI (6,7 %). 
Slika tudi kaže, da so bile tehtane spremembe vrednosti enot 
premoženja v prvem polletju leta 1997 praviloma nižje ,od 
sprememb indeksa SBI. 

TRŽNI DELEŽI PREMOŽENJA VZAJEMNIH SKLADOV, KI SO JIH UPRAVLJALE DZU 
KONEC JUNIJA 1997 

RDEČA PIKA (4,82%) 

PROBANKA(3,73%) 

PRIFO (7,0%) 

NIKA (7,22%) 

LB MAKSIMA (16.3%) 

VIZIJA (3,12%) 

ABH (19.87%) 

AVIP(5.01%) 

INFOND (2,52%) 

KMEČKA (30,42%) 

!Za utež je upoštevana velikost premoženja v posameznem vzajemnem skladu. 
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SPREMEMBE INDEKSA SBI IN TEHTANO POVPREČJE LETNIH SPREMEMB VEP 
VSEH VZAJEMNIH SKLADOV (v %) 

.m 

S#SjfWfSSS/sWSS///*S& 

-VEP 
-SBI 

Vir: Agencija in Ljubljanska borza d.d. 
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Tabela 7a: Novi vrednostni papirji na organiziranem trgu v prvi polovici leta 1997 

Vrednostni papir 

Delnice redna delnica Avto Celje 
redna delnica Bohor 
redna delnica Cetis 
redna delnica Einona obala Koper 
redna delnica Etol 
redna delnica Istrabenz 
redna delnica Jata Reja 
redna delnica Kovintrade 
redna delnica Krka 
redna delnica Mitol 
redna delnica Novolit 
redna delnica Petrol 
redna delnica Radenska 
redna delnica Saturnus Avtooprema 
redna delnica Svila 
redna delnica Svilanit 
redna delnica Tekstina 
redna delnica Totra tekstil 
redna delnica Tovarna krmil 
redna delnica Valkarton d.d. 

Datum uvrstitve na 
organizirani trg 

4.2.97 
18.6.97 
10.3.97 
28.4.97 
21.2.97 
16.6.97 
24.3.97 
14.4.97 
10.2.97 
15.5.97 
6.1.97 
5.5.97 
3.4.97 
14.4.97 
17.1.97 
14.4.97 
12.2.97 
13.6.97 
10.3.97 
26.6.97 

Segment trga 

OTC trg 
OTC trg 
OTC trg 
OTC trg 
borzna kotacija B 
borzna kotacija A 
OTC trg 
OTC trg 
OTC trg 
OTC trg 
OTC trg 
borzna kotacija A 
borzna kotacija A 
OTC trg 
OTC trg 
OTC trg 
OTC trg 
OTC trg 
OTC.trg ,,;c 

OTC trg 
. iICj 2 ilsc , . 

Obveznice obveznica Abanka d.d - 2. izdaja 14.1 97 
obveznica BTC d d - 1. izdaja 24.2.97 
obveznica Banka Velenje d.d. - 1. izdaja 20.6.97 
obveznica Banka Zasavje d.d. - 2. izdaja 14.71.97 
obveznica Krekova banka d.d. - 1. izdaja 24.2.97 
obveznica Poštna banka Slovenije d.d. - I izdaja 28.2 97 
obveznica Republika Slovenija - serija I 23.1.97 
obveznica SKB banka - 3. izdaja 14.3.97 
obveznica Slovenski odškodninski sklad - 2.izdaja 7.4.97 

borzna kotacija A 
borzna kotacija A 
borzna kotacija A 
borzna kotacija A 
borzna kotacija A 
borzna kotacija B 
borzna kotacija a\ 
borzna kotacija B 
OTC trg 

Vir: Ljubljanska borza d.d. 
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Tabela 13: Posli s privatizacijskimi delnicami izven organiziranega trga 
v prvi polovici leta 1997 

Mesec Vrsta delnic Promet v SIT 
Struktura 

prometa v % Št. poslov 

januar 

delnice serije G 
delnice serije H 
delnice serije C 
delnice serije A 
delnice serije D 
delnice PID 

2.210.693.120 
252.459.321 
118.132.265 
52.200 000 
4.539.188 

83,80% 
9,57% 
4,48% 
1,98% 
0,17% 
0.00% 

2.797 
496 

82 
2 
8 

skupaj 2.638.023.894 100,00% 3.846 

februar 

delnice serije G 
delnice serije B 
delnice serije C 
delnice serije D 
delnice PID 
delnice serije A 

1.429.557.645 
599.882 191 

57.052.996 
4 981.352 

151.930 

68,35% 
28.68% 

2,73% 
0,24% 
0.01% 
0.00% 

2.221 
811 

66 
5 
3 

skupaj 2.091.626.114 100.00% 3.296 

marec 

delnice serije G 
delnice serije B 
delnice serije C 
delnice Pil) 
delnice serije I) 
delnice seriie A 

1.504.899.127 
617 548 154 

33.946.737 
3.119.770 

1 230 400 
29.700 

69,65% 
28,58% 

1,57% 
0,14% 
0,06% 
0.00% 

2.241 
918 
135 
80 

4 
1 

skupai 2 160 773.888 100.00% 3.569 

april 

delnice serije (i 
delnice serije B 
delnice serije A 
delnice seriie G 
delnice serije I) 
delnice Pil) 

1.726.892.371 
472.020.549 

85.775.000 
56.570.844 
45.744.000 
13.109.981 

71.95% 
19,67% 
3.57% 
2,36% 
1.91% 
0.55% 

2.401 
1.005 

3 
162 
121 
245 

skupaj 2 400 112.745 100,00% 4.186 

■na) 

delnice serije B 
delnice serije G 
delnice serije I) 
delnice serije C 
delnice Pil) 
delnice serije A 

593.490.246 
456.823.419 

41.140.733 
28.991.104 
25 464 366 

0 

51,79% 
39.87% 
3.59% 
2.53% 
2.22% 
0,00% 

897 
1.044 

175 
175 
271 

skupaj 1 145.909.868 100,00% 2 754 

junij 

delnice serije (i 
delnice seri je B 
delnice Pil) 
delnice serije C 
delnice serije I) 
delnice serije A 

622 773.622 
598.030.661 

45 141 565 
23.845.845 
12 576.496 

100.800 

47.74% 
45.84% 

3.46% 
1.98% 
0,96% 
0,01% 

944 
802 
861 
112 
70 

1 
skupaj 1.304 468.989 100,00% 2.922 

SKUPAJ 

delnice serije G 
delnice serije H 
delnice serije C 
delnice serije A 
delnice serije l) 
delnice PID 

7.951.639.304 
3 133.431 122 

320.539.791 
138.105.500 
1 10.212.169 
86 987.612 

67.73% 
26.69% 
2.73% 
1.18% 
0,94% 
0,74% 

1 1.648 
4.929 

732 
7 

383 
1.460 

skupaj 11.740.915.498 100.00% 19.159 

Vir Agencija 
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Tabela 15: Prikaz strukture naložb vzajemnih skladov na 30.6.97 (IS/M-1) 

Skupaj Dele/. 

1. Denarna sredstva 

2. Terjatve 

3. Kratkoročni vrednostni papirji (skupaj) 

3 1 Republike Slovenije 

3.2. Banke Slovenije 

3.3. Drugi domači 

3.4. Tuji 

4. Dolgoročni vrednostni papirji (skupaj) 
4 1. Domači (skupaj) 

4 11 Obveznice (skupaj) 

4 III Republike Slovenije 

4.1.1.2. Druge obveznice 
4 1.2. Delnice (skupaj) 

4.1.2.1 Na organiziranem trgu vred. papirjev (A.B.C) 

4.1.2.2. Na neorganiziranem trgu vred. papirjev 

4.2. Tuji (skupaj) 

4.2.1. Obveznice 
4.2.1.1 Državne 

4 2 12 Druge 

42 2 Delnice 

5. Ostali vrednostni papirji 

6. Depoziti v banki in DFO 

7. Nepremičnine 

8. Neizkoriščeni lastninski certifikati 

jy. SKUPAJ 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. 

48.884 

44.863 

197.783 
0 

197.783 

0 

0 

1.974.566 
1.974.566 

667.977 

253708 

414.269 

1.306.589 
1 179.776 

126.812 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

40.243 

H 
0 

2.306.34» 

2,12% 

1,95% 
8,58% 

85,61% 

i 

1 

0,00% 

1,74% 
0,00% 

0,00%! 

100,00% i 
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Tabela 17: Prikaz strukture naložb vzajemnih skladov na 30.6.97 (IS/M-1) 

SKUPAJ delež 
1. Denarna sredstva 
2. Terjatve 
3. Kratkoročni vrednostni papirji (skupaj) 
3 .1 Republike Slovenije 
3.2. Banke Slovenije 
3.3. Drugi domaei 
3.4. Tuji 
4. Dolgoročni vrednostni papirji (skupaj) 
4.1. Domači (skupaj) 
4.1.1. Obveznice (skupaj) 
4.1.1.1. Republike Slovenije 
4 !. 1.2. Druge obveznice 
4.1.2. Delnice (skupaj) 
4.1.2 1. Na organiziranem trgu vred papirjev (A,B,C) 
4.1.2.2. Na neorganiziranem Irgu vred. papirjev 
4.2. Tuji (skupaj) 
4.2.1. Obveznice 
4.2.1.1. Državne 
4.2.1.2. Druge 
4.2.2 Delnice 
5. Ostali vrednostni papirji 
(>. Depoziti v banki in DFO 
7. SKUPAJ 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. 

48.884 
44.863 

197.783 
0 

197.783 
0 
0 

1.974.566 
1.974.566 

667.977 
253.708 
414.269 

1.306.589 
1.179.776 

126.812 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

40.243 
2.306.340 

2,12% 
1,95% 
8,58% 

85,61% 

0,00% 
1,74% 

100,00% 

Vir. Agencija 
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Poročilo o 

IZVAJANJU SKLEPOV DRŽAVNEGA 

ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE NA 

PODROČJU IZVAJANJA ZAPOSLITVENE 

POLITIKE 

Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi sklepa 34. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 28/9-1995 

- POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU IZVAJANJA 

ZAPOSLITVENE POLITIKE, 

ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
in ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na seji dne 16. oktobra 
1997. 

Odbor na nadzor proračuna in drugih javnih financ Državnega 
zbora Republike Slovenije je na svoji 1. seji, 10. junija 1997 
obravnaval nerealizirane sklepe, ki jih je odbor sprejel v prejšnem 
mandatu in tudi nerealizirane sklepe s področja dela odbora, ki jih 
je v mandatu od 1992 do 1996 sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije ter sprejel sklep, s katerim poziva Vlado, Ministrstvo za 
finance in druge, na katere se nanašajo nerealizirani sklepi odbora 
in Državnega zbora Republike Slovenije s tega področja v 
prejšnem mandatu, da pripravijo odgovore oziroma poročila o 
izvajanju sklepov. 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 34. seji dne 28.9.1995 
sprejel med drugim naslednje sklepe: 

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj Odboru za 
nadzor proračuna in drugih javnih financ v roku enega meseca 
posreduje kriterije na podlagi katerih ocenjuje uspešnost ukrepov 
na področju ohranjanja produktivnih delovnih mest, odpiranja novih 
in celotnega izvajanja zaposlitvene politike. Prav tako naj tudi 
posreduje pregled zaključenih projektov z oceno njihove 
uspešnosti. 

2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj Odboru za 
nadzor proračuna in drugih javnih financ v roku 1 meseca predloži 
organigram izvajanja kontrole nad porabo sredstev, s katerimi 

razpolaga za izvajanje zaposlitvene politike. 

3. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj v Uradnem 
listu Republike Slovenije objavi kriterije za dodelitev, s katerimi 
izvaja zaposlitveno politiko. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve daje naslednje 
poročilo: 

1. IZVAJANJE UKREPOV AKTIVNE 
POLITIKE ZAPOSLOVANJA 

1.1. SPLOŠNO 

V okviru z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93 in 38/94) 
predvidenih ukrepov aktivne politike zapslovanja, katerih nosilec 
je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izvaja ministrstvo 
programe, ki so namenjeni delodajalcu, Republiški zavod za 
zaposlovanje pa predvsem programe, ki so namenjeni 
brezposelnim osebam. 
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Ministrstvo tako izvaja: 

- nadomestitev dela stroškov za ohranitev produktivnih delovnih 
mest z dodelitvijo nepovratnih sredstev podjetjem, ki se 
prestrukturirajo; 
- sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest delodajalcem, ki 
na novo zaposlujejo brezposelne osebe; 
- sofinanciranje prekvalifikacij in dokvalifikacij delavcev podjetjem, 
ki se prestrukturirajo in 
- sofinanciranje presežkov v državnih podjetjih in v podjetjih, ki so 
bila v večinski lasti Sklada za razvoj Republike Slovenije. 

Programi namenjeni brezposelnim osebam, ki jih izvaja zavod, 
so programi pospeševanja zaposlovanja, ki so se, kot posledica 
velikih strukturnih sprememb v gospodarstvu in pomanjkanju 
povpraševanja po delovni sili, začeli v večjem obsegu razvijati v 
začetku devetdesetih let, v zadnjem času pa se v sodelovanju z 
izobraževalnimi institucijami razvijajo še novi programi, ki so 
prilagojeni specifičnim potrebam brezposelnih oseb. Programi 
namenjeni pospeševanju zaposlovanja so naslednji: 

- priprava na zaposlitev, ki zajema programe izobraževanja in 
usposabljanja brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve, je kot 
instrument urejanja ponudbe delovne sile eden najpomembnejših 
ukrepov v sklopu aktivne politike zaposlovanja. To so različni 
programi funkcionalnega izpopolnjevanja (programi informiranja 
in motiviranja, pomoči pri iskanju zaposlitve, pomoči pri načrtovanju 
poklicne poti, psihosocialne rehabilitacije in funkcionalnega 
izobraževanja), programi pridobitve strokovne izobrazbe, USO 
programi, usposabljanje z in brez delovnega razmerja; 
- sofinanciranje pripravništva, ki ga je zavod uvedel leta 1991 kot 
ukrep pozitivne spodbude, katerega namen je, da s posrednim 
vplivom na trgu delovne sile poveča povpraševanje po pripravnikih 
ter pripomore k odpiranju novih delovnih mest; 
- pospeševanje samozaposlovanja, ki zajema različne oblike 
seminarjev, usposabljanja, individualno svetovanje zunanjih 
institucij in finančna pomoč ob samozaposlitvi; 
- usposabljanje in zaposlovanje invalidov, kamor sodijo različni 
ukrepi in programi poklicne rehabilitacije zaradi njihove ponovne 
vključitve v zaposlitev, prilagoditev delovnih mest za težje invalide 

in subvencioniranje invalidskih podjetij, ki zaposlujejo invalide; 
- sofinanciranje prekvalifikacij in dokvalifikacij trajno presežnih 
delavcev, ki jim je s pomočjo prekvalifikacije ali dokvalifikacije 
bodisi v matičnem ali v kakšnem drugem podjetju še možno ohraniti 
delovno razmerje; 
- javna dela, ki predstavljajo korektivni dejavnik za ohranjanje 
delovne kondicije brezposelnih, hkrati pa imajo velik pomen zaradi 
ohranjanje delovnih navad, spodbud za samozaposlitev in 
pridobivanja novih znanj ter izkušenj, ki so potrebne za stalno 
zaposlitev; 
- povračilo prispevkov za socialno varnost delodajalcem, ki je 
namenjeno pospeševanju zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve, 
za nove zaposlitve dolgotrajno zaposelnih oseb in tistih, ki so 
upravičeni do denarnih prejemkov iz naslova zavarovanja za 
primer brezposelnosti. 

1.2. KRITERIJI ZA OCENO USPEŠNOSTI UKREPOV 

Ključno merilo oziroma kriterij za oceno uspešnosti posameznih 
ukrepov je število realiziranih zaposlitev, čeprav ni zanemariti 
tudi drugih učinkov, ki se z njimi dosegajo, kot so preprečevanje 
socialne izoliranosti brezposelnih, dvig izobrazbe, usposobljenost, 
ki so prav tako zelo pomembni cilji določenih programov. 
Uspešnost ukrepov pa se ugotavlja tudi z evalvacijami, ki se 
izvajajo za posamezne programe zaposlovanja, ki je primerljiva z 
mednarodnimi standardi. 

1.3. OCENA USPEŠNOSTI UKREPOV 

1.3.1. OCENA USPEŠNOSTI UKREPOV ZA LETO 1994 
IN 1995 

Iz spodaj navedenih tabel je razvidno, da so v obeh letih vključitve 
brezposelnih oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v 
visokem deležu rezultirale prehod v zaposlitev ali pa so bile 
zaposlitve ohranjene skladno s postavljenimi cilji ob uvedbi 
subvencij (najmanj dve leti po prejemu subvencije). 
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Tabela 1: Učinki programov zaposlovanja v letu 1994 

PROGRAM ™ Število 
vključenih 

Povprečni 
stroški po 
udeležencu 

Porabljena sedstva 
skupaj v SIT 

Število 
zaposlitev iz 
programa 

Realizacija v 
% - št. 
zaposlenih 

Subvencioniranje novih delovnih 
mest 

5.693 148.367 172.540.000 5.240 92,5 

Prekvalifikacije in dokvalifikacije 7.045 45.061 317.457.000 7.045 100,0 

Ohranjanje produktivnih delovnih 
mest 

47.986 66.527 3.144.425.000 47.009 98,3 

Reševanje državnih presežkov, sklad 
za razvoj 

14.101 62.401 879.928.000 14.101 100,0 

Sofinanciranje izobraževanja in 
usposabljanja delavcev 

1.618 38.325 62.010.000 1.618 100,0 

Priprava na zaposlitev: 
- usposabljanje z DR 
- druge oblike priprave 

2.555 
8.213 

224.800 
139.265 

812.974.000 2.555 
4.107 

100,0 
50,5* 

Subvencioniranje pripravništva 8.423 301.222 1.500.581.000 5.559 66,0 

Samozaposlovanje: 
-usposabljanje 
-finančna pomoč 

2.836 
2.180 

99.000 
150.000 

649.035.000 
2.284 
1.744 

69,0 
80,0 

Javna dela 4.475 350.000 836.317.000 548 12,2** 

45,0 

100,0 

Invalidi: 
- usposabljanje 867 484.452 

240.395.000 
390 

- subvenc. delovnih mest za invalide 156 250.000 156 

- subvencije invalidskim podjetjem 2.500 180.000 353.116.000 2.500 100,0 

Pvračilo prispevkov delodajalcem: 
- po 48.a členu 
- po zakonu o refun. 

906 
359 

226.800 
189.000 

63.675.000 
14.633.000 

906 
359 

100,0 
100,0 

Kapitalizacije DN v enkratnem 
znesku 

1.208 543.287 672.355.000 1.208 100,00 

SKUPAJ 111.121 87.467 9.719.441.000 97.329 87,6 

šolanju 
** realizacija upošteva vključitev udeležencev v redno delovno razmerje po izstopu iz programa javnih del, 
vendar lakho štejemo javna dela kot začasno obliko zaposlitve 

14. november 1997 



t Li 8r ninfc 

Tabela 2: Učinki programov zaposlovanja v letu 1995 

PROGRAM Število 
vključenih 

Poprečni 
stroški po 
udeležencu 

Porabljena 
sredstva skupaj v 
SIT 

Število 
zaposlitev 
iz programa 

Realizacija 
v % - št. 
zaposlenih 

Subvencioniranje novih 
delovnih mest 

4.754 165.488 786.733.00Q, „en 4.516 95,3 

Prekvalifikacije in 
dokvalifikacije 

9.117 48.326 440.587.000 9.117 100,0 

Ohranjanje produktivnih 
delovnih mest 

43.794 76.133 3.334.191.000 42.918 98,1 

Reševanje presežkov v 
državnih in skladovih 
podjetjih 

6.659 123.593 823.007.000 6.193 92,7 

Sofinanciranje 
izobraževanja in 
usposabljanja delavcev 

1.622 33.233 53.905.000 1.622 100,0 

Priprava na zaposlitev: 
- usposabljanje z DR 
- druge oblike priprave 

2.753 
13.703 

352.000 
154.250 

1.304.071.000 
2.753 
6.920 

100,0 
50,5* 

Subvencioniranje 
pripravništva 5.011 334.690 1.469.546.000 3.357 67,0 
Samozaposlovanje: 
-usposabljanje 
-finančna pomoč 

3.970 
2.854 

110.000 
175.000 

921.677.000 
3.211 
2.854 

88,2 
100,0 

Javna dela 4.272 483.893 969.439.000 488 11,4** 

Invalidi: 
- usposabljanje 1.339 531.000 

377.585.000 
617 46,0 

100,0 

100,0 

- subv.ene. delovnih 
mest za invalide 181 250.000 181 
- subvencije 
invalidskim podjetjem 3.100 200.000 534.287.000 3.100 

Povračilo prispevkov 
delodajalcem: 
- po 48.a členu 
- po zakonu o refun. 

2.724 
520 

252.000 
252.000 

212.067.000 
89.000.000 

2.724 

520 

100,0 
100,0 

Kapitalizacije DN v 
enkratnem znesku 

1.176 632.370 761.112.000 1.176 100,0 

SKUPAJ 107.549 112.295 12.077.207.000 92.367 85,9 

* realizacijo zaposlitve je možno spremljati na daljše časovno obdobje enega leta, pri šolninah po končanem 
šolanju 
** realizacija upošteva vključitev udeležencev v redno delovno razmerje po izstopu iz programa javnih del, 
vendar lahko štejemo javna dela kot začasno obliko zaposlitve 
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1.3.2. OCENA USPEŠNOSTI UKREPOV ZA LETO 1996 

Kot posebni značilnosti programa ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja za leto 1996, ki ga je na podlagi določil zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti v maju 
1996 sprejela Vlada Republike Slovenije, naj omenimo, da se je z 
izvajanjem predčasnih ukrepov poskušalo preprečevati, da bi 
sploh prišlo do novo registriranih brezposelnih oseb, predvidena 
je bila bolj fleksibilna uporaba posameznih ukrepov, ki so se 
prilagajali potrebam in stanju na trgu delovne sile. V okviru z 
zakonom predvidenih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki 
so navedeni zgoraj, pa so imeli prednost predvsem naslednji 
ukrepi: 

• sofinanciranje odpiranja novih produktivnih delovnih mest, 
• sofinanciranje prekvalifikacij in dokvalifikacij, 
• nadomestitev dela stroškov za ohranitev produktivnih delovnih 

mest, s poudarkom na delovno intenzivnih panogah in neto 
izvoznikih, 

• nadomestitev dela plače za iskalca prve zaposlitve in ostali 
programi usposabljanja in pospeševanja zaposlovanja 
brezposelnih oseb. 

1.3.2.1. Ukrepi, katerih nosilec je Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve 

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja, katerih nosilec je Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve, so se v letu 1996 izvajali na 
podlagi pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
(Ur.l. RS, št. 23/96 in 68/96), ki je kot nove instrumente za izvajanje 
teh ukrepov uvedel subvencioniranje obrestne mere in poroštva, 
z javnimi razpisi. Z njimi je bila uvedena večja jasnost in določnost 
kriterijev, kar je vplivalo na večjo transparentnost izvajanja ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja. Tako je ministrstvo v začetku maja 
1996 pripravilo in objavilo javne razpise: 

• za subvencioniranje obrestne mere v višini 550.000.000,00 SIT, 
• za neposredne subvencije v višini 700.000.000,00 SIT, 
• za poroštva gospodarskim družbam za najete kredite (dve 

milijardi poroštvenega kapitala) in 
• skupen javni razpis z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti 

v skupni višini 925.000.000,00 SIT. 

Septembra 1996 pa je ministrstvo objavilo še javni razpis za 
neposredno subvencioniranje stroškov gospodarskim družbam 
za nove zaposlitve v višini 200.000.000,00 SIT. 

Z javnimi razpisi je bila dana prioriteta podjetjem, ki spadajo med 
delovno intenzivne panoge ter podjetjem, ki so neto izvozniki. 
Sredstva za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja so 
bila dodeljena 195 družbam, in sicer: 

• za subvencioniranje obrestne mere - 38 družbam (46% 
prijavljenih), 

• za neposredne subvencije - 126 družbam (43% prijavljenih), 
• za skupen javni razpis - 31 družbam (79% prijavljenih), 

Na javni razpis za državna poroštva so prispele le štiri vloge, 
izmed katerih pa pristojna komisija ni predlagala izdaje poroštva 
za nobeno podjetje. Majhno zanimanje za izdajo poroštev kaže 
na to, da so bile družbe bistveno bolj zainteresirane za "sveža" 
sredstva in so poskušale izkoristiti druge oblike sofinanciranja 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, pa tudi na to, da težje 
izpolnjujejo pogoje iz zakona o poroštvih Republike Slovenije. 

Na vseh javnih razpisih je bilo za izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja sofinancirano 61.440 delovnih mest. Po panogah je 
struktura sofinanciranje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
naslednja: 

- tekstilna industrija 52 družb - 26,8%, 
- strojna industrija in predelava nekovinskih rudnin 18 družb - 
9,2% 
- usnjarska industrija 9 družb - 4,6%, 
- proizvodnja električnih strojnih aparatov 20 družb - 10,2% 
- ostalo 51 družb - 26,2% 

Delovno intenzivne panoge so v strukturi udeležene s 73,8%. , 

1.3.2.2. Projekt 11 

Za reševanje določenih večjih problemov v nekaterih podjetjih, 
predvsem v delovno intenzivnih panogah, je Vlada na podlagi 
programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja sprejela Vladni 
projekt pomoči pri kadrovski prenovi podjetij in preprečevanju 
prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost (Projekt 11), 
pri katerem je ministrstvo prvič uporabilo tako imenovani projektni 
pristop, ki pomeni nov, bolj organiziran pristop pri pomoči podjetjem 
v fazah prestrukturiranja, ob hkratnem preprečevanju prehajanja 
delavcev v odprto brezposelnost. Globalni cilj projekta je bil za 
vsaj 30% potencialno presežnih delavcev preprečiti njihovo 
prehajanje v odprto brezposelnost in naslednjim 30% pomagati 
poiskati možnosti prezaposlitve ali preusposobitve v prvih šestih 
mesecih po prehodu v brezposelnost. Cilji naj bi se uresničevali s 
pomočjo naslednjih ukrepov: 

• z zagotavljanjem pomoči podjetjem pri pripravi programov 
kadrovskega prestrukturiranja, 

• z vzpostavitvijo ustrezne kadrovske in programske podpore 
za izvajanje te pomoči ter nuđenje pomoči presežnim delavcem 
pri preusposabljanju, prezaposlovanju in samozaposlovanju, 

• s povezavo z drugimi državnimi in lokalnimi pospeševalno - 
razvojnimi programi, 

• z vzpostavitvijo tokov financiranja izvajanja programa, 
• z zagotovitvijo spremljanja učinkov projekta. 

V Projekt 11 so bila vključena naslednja podjetja TAM, 
Hidromontaža, MTT Melje, Mariborska livarna, Paloma, Peko, 
BPT Tržič, Radeče papir, Cimos in Litostroj, naknadno pa še 
Perutninski kombinat Pivka. 

Za zagotovitev usklajenega posega v ta podjetja je Vlada Republike 
Slovenije imenovala Vladno projektno skupino za usklajevanje 
pristopa in združevanje programov pristojnih ministrstev, ki so jo 
sestavljali predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, Ministrstva za gospodarske dejavnosti. Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Republiškega zavoda za 
zaposlovanje, Sklada Republike Slovenije za razvoj, Sklada za 
skladen regionalni razvoj in posebnosti podeželja in Pospeševal- 
nega centra za malo gospodarstvo. 

Ob zunanji strokovni pomoči so podjetja pripravila poslovne načrte, 
kadrovsko sanacijske programe s programi razreševanja 
presežnih delavcev, ter jih predstavila Vladni projektni skupini. 
Potrditev poslovnega načrta in kadrovsko sanacijskega načrta 
sanacijskega programa je bila osnova za pridobitev dela sredstev 
za ohranjanje delovnih mest in sofinanciranje prekvalifikacij ter 
prezaposlovanja potencionalno presežnih delavcev. 

Republiški zavod za zaposlovanje ]e organiziral izvajanje celotnega 
projekta, hkrati pa izvajal skladno s pravilnikom o izvajanju 
projektnega pristopa pri sofinanciranju programov kadrovske 
prenove podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v 
odprto brezposelnost (Ur.l. RS 55/96) programe prekvalifikacij 
oziroma dokvalifikacij, sofinanciranje prilagoditve delovnih 
prostorov in tehnične opreme za zaposlitev invalidnih oseb, 
stroškov uvajanja v delo za zaposlitev delavcev po stečaju, 
finančno pomoč ob samozaposlitvi in programe sofinanciranja 
pomoči trajno presežnim delavcem pri redefiniranju poklicnega 
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cilja in pripravi načrta samozaposlitve. 

Ob začetku izvajanja projekta je bilo v vključenih podjetjih od 
skupno 15.942 delovnih mes ogroženih kar 12.148. Po izvedenih 
aktivnostih, ki so pomenile poleg posega na kadrovsko področje 
tudi preverjanje ostalih poslovnih funkcij, je štela konec maja 
1997 skupina opredeljenih trajno in potencialno presežnih delavcev 
še 2.168 oseb. V času trajnega projekta je bilo doslej v vključenih 
podjetjih izvedenih preko 5.248 vključitev presežnih delavcev v 
aktivne oblike razreševanja. Konec maja 1997 je bilo zaposlenih 
v teh podjetjih še 12.148 delavcev, prezaposlitev pa je bilo 652, 
skupno torej 12.800. 

V enoletnem obdobju izvajanja projekta do meseca maja 1997 je 
bilo za kadrovsko prenovo in razreševanje trajno presežnih 
delavcev porabljeno iz naslova aktivne politike zaposlovanja 1,4 
miljarde SIT oziroma 107.622,00 SIT na zaposlenega. Delež 
ohranjenih delovnih mest je bil višji od pričakovanega in je znašel 
v povprečju 82,5%. 

Projekt vladne pomoči zgoraj navedenim podjetjem še ni končan, 
določena podjetja še vedno niso v celoti sanirana, zato lahko 
pričakujemo dodatno potrebo po pomoči tem podjetjem pri 
ohranjanju zaposlenosti oziroma razreševanju presežnih delavcev. 

Na podlagi dosedanjih izkušenj Vladna projektna skupina pripravlja 
dopolnjen koncept projektnega pristopa, saj je interes za vstop v 
Projekt 11 izjemno velik. Trenutno je evidentiranih že 63 podjetij z 
več kot 26.000 zaposlenimi. 

Vladna projektna skupina je na podlagi ugotovljene problematike 
predlagala tudi razvoj novih instrumentov za preprečevanje 
brezposelnosti oziroma trajno presežnih delavcev, in sicer: 

• vzpostavitev povratnega sistema financiranja drobnega gospo- 
darstva, ki ga je kot Program finančne pomoči za podjetnike 
začetnike in odpiranje novih delovnih mest sprejela Vlada 
Republike Slovenije konec novembra 1996 in 

• Projekt skladov dela, ki predstavlja aktiven pristop k 
razreševanju trajno presežnih delavcev in v razreševanju 
povezuje delodajalce ter druge zainteresirane na lokalnem in 
državnem nivoju. 

Na podlagi doslej opravljenih aktivnostih pri Projektu 11, se 
ocenjuje, da se že kažejo pozitivni trendi v vklučenih podjetjih. 
Pomembno je, da se je v podjetjih organizirano in dosledno 
pristopilo k izdelavi realnih In poglobljenih poslovno razvojnih 
načrtov in programov kadrovske sanacije. S tem je bil storjen 
odločilni korak k ustvarjanju novih, zdravih jeder v podjetjih, ki so 
bila večinoma že brez pravih ciljev in programov. 

1.3.2.3. Sofinanciranje državnih podjetij in podjetij v 
lasti Sklada za razvoj RS 

V programu kadrovskega prestrukturiranja in sanacije podjetij, ki 
so v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj je bilo v letu 1996 
sofinancirano 25 podjetij. 

Za vse oblike kadrovskega prestrukturiranja in sanacije je bilo 
porabljeno 400.148.253,20 SIT od tega 32,4% za sofinanciranje 
nadomestila plače za čas šestmesečnega odpovednega roka, 
23% za sofinanciranje odpravnin, 41% za prezaposlitve k 
drugemu delodajalcu, 0,7% za prekvalifikacije, 2,8% za 
samozaposlitve in 0,1% za dokupe zavarovalne dobe. 

Med navedenimi ukrepi je bil največji del namenjen prezaposlitvi 

500 delavcev, nadomestila plač so bila izplačana za 435 delavcev, 
odpravnine pa za 301 delavca. 

Slovenskim železarnam, ki so v 100% lasti države, je bilo za 
kadrovsko sanacijo in prestrukturiranje zagotovljeno 
791.882.269,00 SIT. Nadomestila plače v času šestmesečnega 
odpovednega roka v višini 167.149.192,00 SIT so bila nakazana 
za 2.766 delavcev, odpravnine v višini 125.453.750,00 SIT za 
424 delavce, sredstva za prezaposlitve v višini 142.893.290,00 
SIT za19l delavcev, ostalo pa za samozaposlitve in za financiranje 
zaščitenih kategorij delavcev.^ 

1.3.2.4. Programi zaposlovanja, ki jih izvaja Republiški 
zavod za zaposlovanje 

a) Priprava za zaposlitev 

Republiški zavod za zaposlovanje je v lanskem letu pripravil 
metodologijo za analitično spremljanje brezposelnih, vključenih v 
posamezne programe izobraževanja in usposobljanja.V analizo 
je bilo vključenih 15.407 brezposelnih oseb, ki so različne vrste 
programov izobraževanja in uposabljanja zaključile v letu 1995. 
Iz analize je ugotoviti, da so se udeleženci programov vključevali 
v zaposlitev najpogosteje v prvih treh oziroma šestih mesecih po 
zaključku programa, delež vključenih pa upada sorazmerno s 
časovnim obdobjem, ki je preteklo od zaključka programa. Analiza 
je pokazala, da smo z uspešnostjo programov usposabljanja in 
izobraževanja lahko pretežno zadovoljni, saj je primerljiva z 
mednarodnimi standardi. V letu 1996 je zavod, ob upoštevanju 
osnovnih značilnosti brezposelnosti pri nas, v pripravo na 
zaposlitev in sicer v različne programe izobraževanja in 
usposabljanja, prednostno usmerjal dolgotrajno brezposelne 
osebe, iskalce prve zaposlitve, mlajše brez poklicne kvalifikacije 
in starejše od 40 let. V te programe je bilo vključenih preko 18.000 
brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve, od tega 3,491 
brezposelnih oseb v programu usposabljanja z delovnim 
razmerjem, od katerih se je zaposlilo 3.434 udeležencev, kar 
kaže na izredno uspešnost programa. 

b) Program financiranja pripravništva 

Ovrednotenje programa financiranja pripravništva je pokazalo, 
da je bil ukrep v določenem obdobju smiseln, da pa sčasoma ni 
več spodbujal vključevanja najbolj ogroženih ciljnih skupin - 
iskalcev prve zaposlitve. Na osnovi odgovorov, ki izhajajo iz 
anketiranja iskalcev pripravništva in delodajalcev, lahko zaključimo, 
da slaba četrtina prijavljenih potreb so pripravnikih ne predstavlja 
resničnih kadrovskih potreb, temveč je način pridobivanja cenejše 
delovne sile za manj zahteva dela. Pripravniki, ki niso bili ustrezno 
zaposleni, pa se praviloma vračajo na zavod kot ponovni iskalci 
zaposlitve, njihova brezposelnost v večini primerov prehaja v 
dolgotrajno brezposelnost predvsem zaradi nekakovostnega 
izvajanja pripravništva. Zanimivo je, da delodajalci, ki so zaposlili 
pripravnika zaradi trenutno povečanega obsega dela, brez 
subvencije zavoda tega V polovici ne bi zaposlili (55%). Brez 
subvencije pa ne bi zaposlili pripravnika večinoma delodajalci, ki 
so izjavljali, da so z zaposlitvijo želeli pomagati pripravniku do 
redne zaposlitve, V letu 1996 se je v program na novo vključilo 
2.230 pripravnikov, pripravništvo pa končalo 2.195 pripravnikov 
ter se jih 699 ponovno prijavilo pri zavodu, kar pomeni, da je 
zaposlitev ohranilo 1.496 pripravnikov. Ob koncu leta je bilo v 
programu še 1.549 pripravnikov, ki bodo v program vključeni do 
izteka pogodb. V letošnjem letu se ta program ukinja, saj ga pravilnik 
o izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja več ne 
predvideva. 
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c) Program sofinanciranja prekvalifikacij ali 
dokvalifikacij 

Program je namenjen podjetjem, ki so opredelila presežne delavce 
in jim je s pomočjo prekvalifikacije ali dokvalifikacije bodisi v istem 
ali drugem podjetju še mogoče ohraniti delovno razmerje. V letu 
1996 se je s tem ukrepom pripomoglo k ohranitvi zaposlitve 2.086 
presežnim delavcem iz 37 podjetju. Iz podatkov je razvidno, da v 
podjetjih prekvalificirajo predvsem presežne delavce z nižjo 
stopnjo izobrazbe in, da njihova izobrazbena struktura za podjetje 
ni tipična, čeprav so med njimi zastopani vsi izobrazbeni profili. 

č) Program samozaposlovanja 

Ovrednotenje programa samozaposlovanja, ki je zajelo anketirane 
osebe, ki so se samozaposlile s pomočjo zavoda od 1. januarja 
pa do 1. oktobra 1993, je pokazalo spodbudne rezultate, kajti 
relativno majhen delež enot malega gospodarstva, ki so nastale 
s pomočjo tega programa, propade (od 205 anketiranih jih je z 
dejavnostjo prenehalo le 8). Samozaposlitvene enote niso tipični, 
povprečni podjetniški subjekt. Gre za skupino prebivalstva, od 
katere se jih zelo velik del ne bi lotil nikoli samozaposlitve, če ne 
bi izgubil dela in ji zavod ne bi ponudil organizirane možnosti z 
določeno finančno in drugo podporo. Samozaposlitvena podjetja 
so zaradi strukture dejavnosti pomemben dejavnik zadovoljevanja 
potreb na lokalni ravni. S programom samozaposlovanja nastajajo 
enote, ki so sicer v povprečju majhne, vendar po dveh, treh letih 
zaposlujejo dva redno zaposlena V slabih treh letih je desetina 
teh enot že pokazala zaposlitveni potencial z zaposlitvijo več kot 
pet oseb v redni ali pogodbeni zaposlitvi. V letu 1996 se je 
samozaposlilo 2.310 brezposelnih oseb, od tega pa jih je 
subvencijo prejelo 1.971 oseb. V okviru programa za letošnje leto 
pa je predvideno, da bo potekal razvojni program pospeševanja 
kooperativ, samozaposlovanja na podeželju in uvajanje projekta 
dela na domu. 

d) Javna dela 

Javna dela predstavljajo v naši državi že sedmo leto korektivni 
dejavnik za ohranjanje delovne kondicije brezposlenih. V teh letih 
so se razširila skoraj na vsa področja dela, največ pa se jih izvaja 
na področju socialnega varstva, kulture, šolstva in v okviru 
programov urejanja okolja. Za marsikaterega brezposelnega 
Predstavljajo edino možnost za pridobitev minimalnih sredstev 
za preživetje - socialno varnost, velik pomen pa imajo zaradi 
ohranjanja delovnih navad, spodbud za samozaposlitev, 
pridobivanja novih znanj in izkušenj, ki so potrebna za stalno 
zaposlitev. V preteklem letu je bilo realiziranih 983 programov 
javnih del s preko 4.000 udeleženci. Preko javnih del pa je našlo 
trajno zaposlitev ali samozaposlitev 556 brezposelnih oseb. V 
letu 1996 so bile končane naslednje evalvacije o javnih delih: 
- evalvacija intelektualnih programov javnih del, 
" evalvacija javnih del na področju kulturne dediščine in 
bibliotekarstva, 
• evalvacija programov javnih del v kmetijstvu in na podeželju, 
• prehod socialnovarstvenih programov javnih del v neprofitne 
organizacije, 
" evalvacija programov javnih del na področju varovanja okolja in 
■ evalvacija javnih del v turizmu. 
Evalvacije so opozorile, da bo v prihodnje nujno več pozornosti 
Posvetiti povezovanju programov javnih del z drugimi institucijami 
'n nosilci integralnega lokalnega razvoja. 

e) Usposabljanje in zaposlovanje invalidov 

2 ukrepi aktivne politike zaposlovanja se zagotavljajo sistemski, 
materialni in kadrovski viri za učinkovito usposabljanje in 

zaposlovanje invalidov. Podatki kažejo, da se število brezposelnih 
invalidov v primerjavi z ostalo populacijo brezposelnih oseb 
povečuje. Tako se je njihovo število v letu 1996 povečalo za 1506, 
kar pomeni 21% rast. Najintenzivnejšo rastje pri delovnih invalidih, 
saj je v strukturi brezposelnih invalidov njihov delež kar 78,7%. 
Konec decembra 1996 je bilo 8.671 brezposelnih invalidov. Največji 
vpliv na rast brezposelnosti invalidov imajo stečaji podjetij. S 
pomočjo zavoda je v lanskem letu našlo zaposlitev 575 invalidov, 
kar je nekoliko manj kot v letu 1995. Vzrokov za upad števila 
zaposlitev je več, med najpomembnejšimi pa je zmanjševanje 
ponudbe delovnih mest, ki so primerna za invalide. Poseben prob- 
lem predstavljajo tudi osebe z zmanjšanimi sposobnostmi, zato 
je bilo v pravilnik o izvajanju programov aktivne politike 
zaposlovanja sprejeto določilo o subvencioniranju dela plače 
invalidov in drugih težje zaposljivih oseb, ki je namenjeno 
pospeševanju zaposlovanja teh oseb. Različnih oblik usposabljanj 
za invalide je bilo v lanskem letu 1.670, od tega se jih je začelo lani 
kar 1.453. Na razpis za sofinanciranje novih delovnih mest za 
invalide je prispelo 96 vlog in tako je bilo subvencionirano 99 
delovnih mest za njihovo zaposlitev. Za lažje poslovanje invalidskih 
podjetij je Vlada Republike Slovenije v letu 1994 uvedla subvencije, 
ki so odvisne od stopnje prizadetosti zaposlenega invalida. V 
državi je bilo konec leta 100 invalidskih podjetij, ki so prejemala 
subvencije za 3.124 invalidov, hkrati pa so zanje oproščena tudi 
plačila prispevkov za socialno varnost. 

f) Povračilo prispevkov delodajalcem 

Program povračila prispevkov delodajalcem je selektivni ukrep 
aktivne politike zaposlovanja, ki je usmerjen na podjetja. Cilj ukrepa 
je, da vpliva na povečanje povpraševanja po delovni sil in je 
oblikovan kot spodbuda za novo zaposlovanje. Program v času 
od njegove uvedbe v letu 1994 ni doživel bistvenih sprememb. 
Število oseb, ki so se zaposlile na podlagi tega programa, je v 
posameznem letu nihalo, in sicer od 1.265 oseb v letu 1994, 
3.244 oseb v letu 1995, do 2.395 oseb v letu 1996, kar je zmanjšanje 
za 26% v primerjavi s predhodnim letom. Kljub zmanjšanemu 
številu vključitev v letu 1996 je bil za eno tretjino presežen po 
sprejetem programu, ki je predvideval 1.800 vključitev v pro- 
gram. Tako je bilo na podlagi 48. a člena zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti v lanskem letu z delodajalci 
sklenjeno 1.364 pogodb za zaposlitev 1.596 brezposelnih oseb, 
od katerih je bilo 777 iskalcev prve zaposlitve in 820 brezposelnih 
oseb, ki so bile več kot dve leti prijavljene na zavodu. Na podlagi 
zakona o pogojih za refundiranja prispevkov, ki jih,plačujejo 
delodajalci za socialno zavarovanje pa je bilo z delodajalci 
sklenjeno 588 pogodb in na novo zaposlenih 799 brezposelnih 
oseb. Od tega je bilo 639 prejemnikov denarnega nadomestila in 
160 prejemnikov denarne pomoči med brezposelnostjo. 

2. KONTROLA PORABE SREDSTEV 

Že navodilo o postopku za nadomestitev Stroškov delodajalcu za 
ohranitev produktivnih delovnih mest (Ur.l. RS. št. 56/94) je 
vsebovalo določila, ki so urejala kontrolo nad porabo sredstev, ki 
so se dodeljevala podjetjem za namene ohranjanja produktivnih 
delovnih mest in nove zaposlitve delavcev. Tako je predvidevalo: 
- sklenitev pogodbe s prejemnikom sredstev, s katero se določi 
način nadzora za namensko uporabo sredstev, 
- nadzor ministrstva oziroma z njegove strani pooblaščene osebe 
nad porabo sredstev, 
- dolžnost prejemnika sredstev, da pooblaščeni osebi omogoči 
vpogled v dokumentacijo za izvajanje projekta sofinanciranja 
produktivnih delovnih mest, 
- obveznost prejemnika sredstev, da ministrstvu na njegovo 
zahtevo posreduje poročila o namenski porabi sredstev. 
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Skladno z navedenimi določili je ministrstvo z delodajalci, katerim 
je dodelilo sredstva, sklepalo pogodbe o dodelitvi sredstev, ki pa 
jih je sklenilo šele, ko je skladno z zakonom o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije na predlog pogodbe prejelo 
ustrezno soglasje Ministrstva za finance. 

Tako so se delodajalci s pogodbo o dodelitvi sredstev zavezali, 
da bodo: 
- sredstva namensko porabili za namen, za kaferega so jim bila 
dodeljena oziroma jih v nasprotnem primeru vrnili v valoriziranem 
znesku skupaj z obrestmi, 
- polletno obveščali ministrstvo o izvajanju programa 
prestrukturiranja, za katerega so prejeli sredstva, po njegovem 
zaključku pa mu posredovali tudi končno poročilo, 
- ministrstvu omogočili vpogled v dokumentacijo o porabi sredstev, 
- delavcem, s katerimi so imeli v času sklenitve pogodbe sklenjeno 
delovno razmerje za nedoločen čas in so za ohranitev njihove 
zaposlitve prejeli sredstva ministrstva, zagotovili zaposlitev za 
najmanj dve leti od nakazila sredstev. 

Podobna določila ima tudi veljavni pravilnik o izvajanju ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. RS, št. 23/96, 68/96 in 31/97) 
in pogodbe, ki so bile že sklenjene na njegovi podlagi. 

Iz navedenega je razvidno, da kontrolo nad namensko porabo 
dodeljenih sredstev za ohranjanje delovnih mest in nove zaposlitve 
opravlja ministrstvo, in sicer: 
- preko poročil delodajalcev o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti 
in 
- s kontrolo pooblaščenih delavcev ministrstva neposredno pri 
delodajalcih v primeru, če delodajalci poročil ne dostavijo ali so ta 
neustrezna. 

Nadzor nad zakonitostjo in namensko porabo dodeljenih sredstev 
pa opravljajo proračunski inšpektorji Ministrstva za finance in s 
svojimi pregledi tudi Računsko sodišče. 

Kontrolo nad namensko porabo sredstev za programe 
zaposlovanja, ki jih izvaja zavod, opravlja ministrstvo preko poročil 
zavoda, ki jih ta v skladu s sklenjeno letno pogodbo posreduje 
ministrstvu in po potrebi s kontrolo neposredno pri zavodu. 

3. PRAVILNIKI OBJAVLJENI V 
URADNEM LISTU REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je za izvajanje 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Uradnem listu Republike 
Slovenije objavilo naslednje pravilnike: 

- pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. 
RS, št. 23/96, 68/96 in 31/97) - 2 uveljavitvijo tega pravilnika je 
prenehalo veljati navodilo o postopku za nadomestitev dela 
stroškov delodajalcu za ohranitev delovnih mest (Ur.l. RS, št. 56/ 
94) in navodilo za izvajanje programov aktivne politike 
zaposlovanja (Ur.l. RS, št. 10/95). 
- pravilnik o izvajanju projektnega pristopa pri sofinanciranju 
programov kadrovske prenove podjetij in preprečevanju prehoda 
presežnih delavcev v odprto brezposelnost (Ur.l. RS, št. 55/96) in 
- pravilnik o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim 
podjetjem (Ur.l. RS, št. 54/97), ki je nadomestil pravilnik z enakim 
naslovom, objavljen v Ur.l. RS, št. 9/96. 

Republiški zavod za zaposlovanje pa je za izvajanje programov 
zaposlovanja objavil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 71 
dne 13.12.1996 pravilnik o izvajanju programov aktivne politike 
zaposlovanja. 2 njegovo uveljavitvijo je prenehal veljati pravilnik o 
sofinanciranju prekvalifikacije ali dokvalifikacije presežnih delavcev 
(Ur.l. RS, št. 38/94 in 59/95). 

POPRAVEK 
Na 25. strani 49. številke Poročevalca, z dne 21. oktobra 
1997, je bil v obrazložitvi zadržanja predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?)- EPA 278- II - 
skrajšani postopek, napačno napisan priimek poslanca 
Ivana Kebriča. 

Za napako se opravičujemo. 

Uredništvo 
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