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SKLEP
Državnega zbora o odpravi posledic komunističnega totalitarnega režima
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. izredni seji, dne 12/121997 ob obravnavi predloga zakona o odpravi posledic
komunističnega totalitarnega režima (ZOPKTR) - prva
obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o odpravi posledic komunističnega totalitarnega
režima - prva obravnava, se ne sprejme,

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga resolucije o protipravnem delovanju
komunističnega totalitarnega režima
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. izredni seji, dne 10/121997 ob obravnavi predloga resolucije o protipravnem
delovanju komunističnega totalitarnega režima, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog resolucije o protipravnem delovanju komunističnega
totalitarnega režima se ne sprejme.

)
DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. izredni seji, dne 3/121997 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (ZIPRS-A) - hitri postopek, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja
DODATNA

Slovenije, da čimprej pripravi in predloži v obravnavo novi sistemski
zakon o pripravi in izvrševanju proračuna (proračunska načela).
2. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da na podlagi ažurirane analize opravi preverbo
nacionalnih programov in tako imenovanih razvojnih zakonov ter
sprejme oziroma predlaga uskladitev teh aktov po obsegu in
dinamiki z realnimi možnostmi financiranja.

SKLEPA

1. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
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DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih
opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca , ki je prevzel funkcijo v vladi
ministra, v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o
poslancih ne more opravljati funkcije poslanca, opravlja to funkcijo
v skladu z drugim odstavkom 14. člena navedenega zakona, od
25/11-1997 g. Richard Beuermann, rojen 20/4-1954, stanujoč
Vrhnika, Raskovec 11.

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. izredni seji dne 25/11 1997 na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list
RS št. 48/92 in 44/94 - odločba US), sprejel naslednji
SKLEP
V času, dokler poslanec g. Igor Bavčar, ki je bil imenovan za

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih
opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca , ki je prevzel funkcijo v vladi
Državni zbor Republike Slovenije je na 16. izredni seji, dne 25/11 1997 ob določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona
o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca,
ki je prevzel funkcijo v vladi, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji
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SKLEP
Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravlja
poslanec g. Richard Beuermann funkcijo člana v vseh delovnih
telesih, katerih predsednik, podpredsednik ali član je bil poslanec
g. Igor Bavčar, ki mu mandat miruje.
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

ZAKONA

SAMOUPRAVI

0

LOKALNI

(ZLS-I)

- EPA 324 - II - hitri postopek

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika državnega zbora
Republike Slovenije predlaga podpisani poslanec Državnemu
zboru

političnih strank oz. njihovih vodstev. Trenutno veljaven zakon
bi posledično vplival na številne hitre zamenjave v odborih oz./
in na kršitve določil o nezdružljivosti funkcij, z možnimi
kazenskimi sankcijami. Nadaljnja veljavnost člena zakona, za
katerega predlagam spremembo, pomeni ustavno kršitev
človekovih pravic, zato je sprememba po hitrem postopku
nujna.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O LOKALNI
SAMOUPRAVI,
ki ga pošilja v obravnavo po hitrem postopku.

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bo pri delu delovnih teles in državnega zbora Republike
Slovenije sodeloval spodaj podpisani Miroslav Mozetič, dipl.iur.

V skladu z 201. členom Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije utemeljuje obravnavo po hitrem postopku s dejstvom,
da to načrtujejo izredne potrebe lokalnih skupnosti.
Člani nadzornih odborov v občinah so v večini primerov člani

•

Miroslav Mozetič, dipl.iur., I.r.

1. UVOD

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

1.1. Ocena stanja in razlogi za izdajo Predloga zakona
o spremembi Zakona o lokalni samoupravi

Predlagana sprememba Zakona o lokalni samoupravi pomeni
uskladitev določbe 32.a člena z ustavo Republike Slovenije in
osnovnimi načeli demokratične družbe.

Zakon o lokalni samoupravi opredeljuje organizacijske in
vsebinske vidike delovanja Občine, pri tem pa pušča nekaj odprtih
vprašanj. Nedorečenosti v zakonu imajo pogosto za posledico
delovanje, za katerega ne moremo reči, da je neustavno, ni pa
tudi pravilno. Uporabnikom zakona je pogosto dana možnost
osebnega odločanja o kompetencah in odgovornostih oz. možnost
lastne razlage, ki je lahko zelo osebno oblikovana in dopušča
enako možnost pravilnega, kot tudi nepravilnega. To vsekakor ni
sprejemljivo, ker lahko posledično vpliva na tiste odločitve in
dejanja, ki jih lahko preverja računsko sodišče in obravnava na
osnovi drugačnega mnenja.
Ena od takih je tudi razlaga 32.a. člena Zakona o lokalni
samoupravi, ki v tretjem odstavku pušča odprto vprašanje o tem,
kdo vse ne sme biti član nadzornega odbora Občine.

23. december 1997

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE SPREMEMBE
ZAKONA
Predlagana sprememba ne bo povzročila novih obveznosti za
državni proračun, omogočila pa bo, da bodo spoštovana osnovna
načela demokratične družbe.
4. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS 70/97) se v 10.členu v tretjem odstavku
za besedo "sredstev" postavi pika in črta del stavka, ki glasi "ter
člani vodstev političnih strank".
5
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OBRAZLOŽITEV
Občinskega sveta. Člane komisij in odborov, ki delujejo na
občinskem nivoju, imenuje Občinski svet na osnovi predlogov
političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu.
Predlagana omejitev, kot jo uvaja sprejeti zakon, pomeni kršenje
osnovnih človekovih pravic iz 42. člena Ustave, zato predlagam,
da v 3. odstavku 10. člena ostanejo določila, ki onemogočajo
nadzor nad samim seboj. Članstvo v vodstvu politične stranke ne
vpliva na delo članov nadzornega odbora. Taka določba odreka
članom vodstev strank strokovnost, nepristranost in poštenost
in ni z ničemer utemeljena in kot taka protiustavna in nepotrebna.

42.člen ustave določa, da ima vsak državljan pravico do zbiranja
in združevanja. 4.odstavek istega člena določa, da poklicni
pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti člani političnih
strank.
Vsi ostali državljani Republike Slovenije so torej lahko člani političnih
strank, kar pomeni, da ne glede na svojo strankarsko pripadnost
lahko delujejo v družbenem življenju, kamor spada tudi delovanje
na lokalnem nivoju, l/sa lokalna samouprava temelji na strankarski
pripadnosti profesionalnih in neprofesionalnih funkcionarjev, še
posebej župana, podžupana in članov ter predsednika

župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, delavci
občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki
proračunskih sredstev ter člani vodstev političnih strank.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora
zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne
strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog
nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka 37.a člena tega zakona.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve."

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA:
10. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
32.a člen
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta,

poročevalec, št. 61
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

DRUGIH

0

IN

DOPOLNITVAH

UREJANJU

POSEGOV

V

NASELIJ

PROSTOR

IN

(ZUN-H)

- EPA 325 - II - hitri postopek

Jakob Presečnik, poslanec
Slovenske ljudske stranke

80/94, popr.3/95 in 28/96) predlagajo podpisani poslanci v
obravnavo in sprejem

Miran Jerič, poslanec
Liberalno demokratske stranke

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V
PROSTOR - hitri postopek.

Ivan Kebrič, poslanec
DeSUS

Na podlagi 176. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sporočamo, da bomo na seji državnega zbora in
matičnega delovnega telesa sodelovali kot predlagatelji zakona.

Na podlagi 88. člena ustave Republike Slovenije ( UL RS, št.
33/99-1), 19. člena zakona o poslancih ( UL RS, št. 48/92 in 44/
94 - odločba US) ter 174., 175. in 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije ( UL RS, št. 40/93,

Jakob Presečnik, l.r.
Miran Jerič, l.r.
Ivan Kebrič, l.r.

spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda le za
gradnjo avtocest. S predlagano spremembo se ta boniteta razširi
na vse infrastrukturne objekte državnega pomena ter na objekte,
naprave in druge posege v prostor, ki so z zakonom določeni kot
objekti posebnega pomena za obrambo in zaščito.

II. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Zakon o kmetijskih zemljiščih ( UL RS, št. 59/96) dopušča
možnost, da Vlada Republike Slovenije v določenih primerih
investitorja, če ima za to zakonsko podlago, oprosti plačila oziroma
zniža višino odškodnine za spremembo namembnosti
kmetijskega zemljišča ali gozda v delu, ki je prihodek proračuna
R Slovenije in znaša 70% predpisane odškodnine.

2. Cilji in načela zakona
Predlog spremembe in dopolnitve zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor s sprememebo 45.j člena zagotavlja
pocenitev investicijske vrednosti infrastrukturnih objektov in
naprav državnega pomena ter objektov in naprav posebnega
pomena za obrambo in zaščito, katerih investitor je država.

Sedaj veljavni zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
zagotavlja oprostitev oziroma znižanje plačila odškodnine za
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list SRS, Št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, Št. 26/90,18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) se v prvem odstavku 45.j člena spremeni
tako, da se za besedilom "45.g" črta beseda "in" ter postavi
vejica, za besedilom "45.h" pa se doda besedilo " in 45.i".

3. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna
Ker Republike Slovenija pri izgradnji infrastrukturnih objektov in
naprav državnega pomena ter objektov in naprav za potrebe
obrambe in zaščite nastopa kot financer, neposrednih posledic
za državni proračun ni.

2. člen

4. Razlogi za sprejem zakona po hitrem postopku

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

Hitri postopek za sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev
zakona utemeljujejo izredne potrebe države, ki so v tem, da:

IV. ČLEN, KI SE SPREMINJA

- je potrebno zagotoviti hitro in racionalno izgradnjo določenih
infrastrukturnih objektov državnega pomena, kot so železnice,
državne ceste in drugo;
- je potrebno opredeliti ustrezno finančno konstrukcijo za izgradnjo
infrastrukturnih objektov državnega pomena, ki so opredeljeni in
sofinancirani tudi z mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral
Državni zbor Republike Slovenije;
- ima sprejem zakona neposreden vpliv na oblikovanje
proračunskih postavk v okviru proračuna za leto 1998 in pripravo
ustreznih spremljajočih dokumentov.

45.j člen
Določbe 45.a, 45.b, 45.C, 45.Č, 45.d, 45.e, 45.f, 45.h in 45.i člena
tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za druge infrastrukturne
objekte državnega pomena.
Drugi infrastrukturni objekti državnega pomena po tem zakonu
so objekti in naprave prometa in zvez ter energetski,
vodnogospodarski, ekološki in drugi objekti in naprave, ki so v
skladu s predpisi namenjeni izvajanju obveznih republiških javnih
služb in jih določajo prostorske sestavine dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, ter objekti,
naprave in drugi posegi v prostor s področja obrambe, zaščite in
reševanja, ki so z zakonom določeni kot objekti posebnega
pomena za obrambo in zaščito.

III. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni

V. OBRAZLOŽITEV
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor v določbah
od 45.a do 45. h člena ter v 45. j členu določa postopke za pripravo
in sprejemanje lokacijskih načrtov in izdajo dovoljenj za graditev
za infrastrukturne objekte državnega pomena ter za objekte
posebnega pomena za obrambo in zaščito. V 45. i členu zakon
določa oprostitev oziroma zmanjšanje plačila odškodnine zaradi
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda le za

poročevalec, št. 61

objekte avtocest.
Predlagana sprememba in dopolnitev zakona o urejanu naselij in
drugih posegov v prostor zgoraj navedeno oprostitev razširja
tudi na druge infrastrukturne objekte državnega pomena in objekte
posebnega pomena za obrambo in zaščito.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
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IN

DOPOLNITVAH

LOKALNI

SAMOUPRAVI

(ZLS-?)
- EPA 345 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je z dopisom, dne 8. decembra
1997, ki ga je Državni zbor prejel 11. decembra 1997,
predložila v obravnavo predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-?) prva obravnava - EPA 345 - II.
Poslanec Miroslav Mozetič, je dne 10. decembra 1997,
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona
o spremembi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-I) - hitri
postopek - EPA 324 - II, ki ureja enako oziroma podobno
vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je
predložil poslanec Miroslav Mozetič, še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi 174. člena
poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga
zakona, ki ga je predložila Vlada Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 4/12-1997 določila
besedilo:

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:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI,

- mag. Božo GRAFENAUER, minister brez resorja, odgovoren
za področje lokalne samouprave,
- Vesna JUVAN GOTOVAC, državna podsekretarka v Službi
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
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ustanoviteljskih pravic občin v skupnih javnih zavodih, skladih in
javnih podjetjih v času do dogovora (100.a člen), uporaba
predpisov o funkcionarjih in o delavcih v državni upravi ter o
njihovih plačah za občinske funkcionarje in delavce občinske
uprave (100.b člen). Ta novela je bila sprejeta v času konstituiranja
prvih občinskih svetov novih občin in je najbolj vplivala na vsebino
statutov novih občin, s katerimi je bil vzpostavljen sistem
organizacije in delovanja novih občin.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi Predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS F) - EPA 231, ki ga je Vlada Republike Slovenije vložila v sprejem
po skrajšanem postopku, ker so se njegove določbe nanašale
predvsem na uskladitev določb Zakona o lokalni samoupravi z
Ustavo Republike Slovenije, na 7. redni seji dne 30.10.1997, sprejel
sklep, s katerim je zadolžil vlado, da pripravi predlog sistemskih
sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi tako, da ga
bo mogoče obravnavati in sprejeti v rednem zakonodajnem
postopku pred rednimi lokalnimi volitvami v letu 1998. Takšno
zahtevo je izrazilo tudi matično delovno telo - Komisija Državnega
zbora za lokalno samoupravo ob obravnavi istega zakona v juliju
1997.

Tretja novela (50.a člen) je opredelila nadzorstvo nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti na enak način, kot to velja za državno
inšpekcijo.
Četrta novela zakona je bila sprejeta v oktobru 1997. Njene določbe
pomenijo uskladitev določb Zakona o lokalni samoupravi z Ustavo
Republike Slovenije, v skladu s stališči in razlogi, ki jih je v svojih
odločbah navedlo Ustavno sodišče Republike Slovenije. S temi
spremembami in dopolnitvami se postavlja sistemski okvir za
določanje imena in sedeža občine (1. in 2.člen). Zakon je dopolnjen
z določbami, ki na novo ureja celotno področje členitve občin na
dele občin oziroma daje občinam možnost, da z razdelitvijo svojega
območja na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti izvedejo tudi
dekoncentracijo nalog ter v skladu z načelom decentralizacije
približajo odločanje o lokalnih javnih zadevah občanom. Nove
določbe natančno opredeljujejo pravni status delov občin, ki imajo
pravno subjektiviteto, določa njihovo zastopanje, način financiranja
ter odgovornost za obveznosti. Zakon določa, da so krajevne,
vaške in četrtne skupnosti del občine tako po območju, kot v
organizacijskem, funkcijskem, premoženjskem in finančnem
pogledu ter ne omogoča več zadolževanja občin po njenih delih
(3.,4., 5. in 8.člen). Dopolnitev ter operacionalizacijo določb o
občinski upravi, ki občinam omogoča ustanavljanje skupnih
organov občinske uprave vsebujeta določbi 13. in 17. člena, na
pristojnosti župana pa se nanašajo določbe 7., 11. in 15.člena, s
katerimi so jasneje razmejene pristojnosti med občinskim svetom
oziroma člani občinskega sveta in županom glede predlaganja
nekaterih splošnih aktov občine in odločanja o premoženjskih
vprašanjih ter določba 12.člena, s katero je pristojnost imenovanja
tajnika občine prenešena na župana. Dopolnitve določb (9. in
10.člen) o nadzornem odboru poudarjajo vlogo nadzornega odbora
kot tretjega organa občine, ki je pristojen za nadzor nad porabo
javnofinančnih sredstev v občini ter obveznosti drugih organov
občine v zvezi z njegovimi ugotovitvami. 18. člen določa, da
morajo občine uskladiti svoje statute z novelo v šestih mesecih. V
primeru, da statut občine v delu, s katerim je določena delitev
občine na dele in imajo ti deli pravno subjektiviteto, glede
organizacije, delovanja, financiranja in premoženja, ne bodo
usklajeni z novelo do konca 1998. leta, bo pravna subjektiviteta
tem delom občin (krajevnim, vaškim ali četrtnim skupnostim)
prenehala.Sprememba zakona, po kateri imenuje in razrešuje
tajnika občine župan, pa se bo začela uporabljati s konstituiranjem
organov občin po rednih lokalnih volitvah v letu 1998.

Z Zakonom o lokalni samoupravi - ZLS (Uradni list RS št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97), ki ga je Državni zbor sprejel na seji
dne 21.12.1993 in je bil spremenjen s štirimi novelami, v septembru
1994, marcu 1995, maju 1997 in oktobru 1997 je bila, na podlagi
Ustave Republike Slovenije, oblikovana pravna podlaga za
organizacijo in delovanje občin kot temeljnih lokalnih samoupravnih
skupnosti. Strokovna podlaga za pripravo Zakona o lokalni
samoupravi so bile primerjalno pravne študije sistemov lokalne
samouprave v Evropi ter Evropska listina lokalne samouprave,
spremembe in dopolnitve pa so narekovale tako praktične
izkušnje delovanja občin kot tudi zahteve Ustavnega sodišča za
uskladitev nekaterih določb Zakona o lokalni samoupravi z ustavo
oziroma dopolnitev zakona z določbami, zaradi katerih
posamezna področja, ki so vsebina zakona, niso bila urejena v
skladu z Ustavo Republike Slovenije.
Zakon je bil najprej dopolnjen z določbami, pomembnimi za
vzpostavitev prve mreže občin. Novela, s katero so bili določeni
pogoji, ki jih mora izpolnjevati območje, na katerem naj se ustanovi
nova občina (13. in 13.a člen) ter mestna občina (16.člen), kriteriji
in postopek za določitev statusa mesta (15.a člen), je bila sprejeta
še pred oblikovanjem novih občin. Z drugo novelo je bil Zakon o
lokalni samoupravi dopolnjen z določbami o postopku in oblikah
teritorialnih sprememb novih občin (14. in 15.člen), o pravicah
občine v zvezi s statistično, evidenčno in analitično dejavnostjo,
o pravici pridobivanja podatkov od upravljalcev zbirk podatkov
(21 .a člen) ter o določanju posebnega statusa občinam v primeru
interesa države za ohranitev poselitve (26.člen). Obsežnejši je
bil poseg novele v določbe, s katerimi so določene pristojnosti
občinskega sveta (29.člen) in župana (33.člen, 50,člen, 67.člen)
ter spremenjen položaj odborov in komisij (30. in 31 .člen). Novela
zakona je določila tudi, da ima občina lahko podžupana (33.a
člen), kdo je občinski funkcionar (34.a člen), način odločanja
občinskega sveta in druge določbe, pomembne za njegovo delo
ter opredeljen položaj in izvolitev predsednika ter podpredsednika
občinskega sveta kot tudi način zagotavljanja opravil, potrebnih
za delovanje občinskega sveta (35.člen) ter način prenehanja
mandata članu občinskega sveta oziroma drugemu funkcionarju
(37.a in 43.člen). Obsežna vsebina novele je posvečena tudi
nezdružljivosti funkcij občinskih funkcionarjev in nezdružljivosti
opravljanja teh funkcij z delom v občinski upravi ter na nekaterih
nalogah v državni upravi (37.b, 42. in 43. člen). S postopkom
sprejemanja odločitev o ustanovitvi, spremembi ali ukinitvi pokrajin
so bile z novelo dopolnjene tudi določbe o pokrajinah (prvi
odstavek 73. člena). S prehodnimi in končnimi določbami novele
so bila urejena še nekatera vprašanja, ki so bila pomembna za
konstituiranje občine in sicer: sprejem temeljnih aktov (99.člen),
veljavnost predpisov prejšnjih občin - DPS (99.a člen), rok ureditve
premoženjskopravnih vprašanj (100.člen), način izvrševanja
poročevalec, št. 61

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi občine delujejo že skoraj
tri leta. Konec leta 1998 se bo iztekel mandat prvim županom in
prvim občinskim svetom in izvedene bodo redne lokalne volitve.
V tem prvem mandatu je bilo sproženih kar nekaj zahtev za
dograjevanje sistema lokalne samouprave kot ga opredeljuje
Zakon o lokalni samoupravi. Občine so v okviru Stalne konference
lokalnih skupnosti določile delovno skupino, ki je v aprilu 1997
dala pobudo za spremembe in dopolnitve Zakona o lokalni
samoupravi, v kateri je poudarila , da je bilo uvajanje novega
sistema lokalne samouprave v Republiki Sloveniji obremenjeno s
spori in nesporazumi, ki jih je povzročila tudi neprimerna
normativna ureditev tega področja. Delovna skupina meni, da je
potrebno temeljito spremeniti in dopolniti zakonodajo s tega
področja, predvsem Zakon o lokalni samoupravi s ciljem, da se
zagotovi višja raven pravne varnosti državljanov, skladnost
10
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interesov znotraj samoupravnih lokalnih skupnosti in bolj smiselna
delitev pristojnosti med lokalnimi skupnostmi in državo v skladu z
načelom subsidiarnosti. Podobne pobude prihajajo tudi iz
posameznih občin.

Problematika razmejitve pristojnosti je temeljni razlog za
spremembo načina vodenja občinskega sveta ter za večjo
povezanost med njim in županom. Predlog temelji na ugotovitvi,
da v lokalnih skupnostih ni ne potrebe ne nujnosti za strogo ločitev
med "zakonodajno oblastjo" in "izvršilno oblastjo", da mora
izvajanje lokalne oblasti temeljiti na skupni odgovornosti obeh
občinskih organov za izvajanje javnih zadev lokalnega pomena
ter da soodvisnost obeh organov pomeni večjo učinkovitost
njunega delovanja. Tudi po predlagani ureditvi ostaja občinski svet
najvišji organ odločanja v občini, župan pa izvrševalec odločitev
občinskega sveta, predstavnik občine in njen zastopnik ter
predstojnik občinske uprave. Delovna telesa občinskega sveta
sestavljajo le člani občinskega sveta. Delovna telesa oblikujejo
mnenja in stališča o posameznih zadevah iz delovnega področja
občinskega sveta ter lahko občinskemu svetu predlagajo v
sprejem odloke in druge akte, razen aktov, za katere zakon
določa, da jih predlaga župan. Prav tako so podžupani imenovani
izmed članov občinskega sveta. Občina ima najmanj enega
podžupana. Njegova naloga je pomagati županu pri njegovem
delu ter ga nadomeščati ob njegovi odsotnosti ali zadržanosti. Za
odsotnost se šteje tudi čas od morebitnega predčasnega
prenehanja mandata do izvolitve novega župana. Naloge tajnika
so zahtevne strokovne naloge vodenja občinske uprave, zato
zakon zanj predpisuje minimalno stopnjo potrebne izobrazbe, ki
bo občini zagotovila, da bo njena uprava strokovno in dobro
vodena.

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo je ob
izvajanju strokovne pomoči občinam in po strokovni presoji
številnih pripomb na zakon in pobud za njegovo spreminjanje
ugotovila, da nekatere določbe veljavnega zakona o lokalni
samoupravi v praksi res povzročajo nepotrebne težave in jih je
treba spremeniti ali dopolniti, pretežno pa vendarle gre za določbe,
ki jih je težko izvajati, ker sistemsko niso v skladu z naravo
izvajanja lokalne oblasti in vsebino lokalnih javnih zadev.
Razmejitev pristojnosti med občinskim svetom in županom kljub
temu, da so bile z določbami sprememb in dopolnitev zakona o
lokalni samoupravi te natančneje razmejene in določene, še vedno
ni dovolj natačna in povzroča blokade, oteženo delovanje in
ponekod neizvajanje najpomembnejših lokalnih javnih zadev.
Določbe, s katerimi je občinam dana možnost, da s prostovoljnim
povezovanjem in sodelovanjem skupno izvajajo določene javne
zadeve lokalnega pomena, so presplošne. Nekatere določbe, s
katerimi se urejuje posebni status mestnih občin, so takšne, da
dopuščajo različne razlage. Zato pomenijo oviro pri nadaljnjem
zakonskem urejanju mestnih občin, predvsem njihovih posebnih
pristojnosti, to je tistih z zakonom določenih nalog iz državne
pristojnosti, ki so pomembne za razvoj mest in ki jih v skladu z
drugim odstavkom 141.člena Ustave Republike Slovenije, kot
svoje opravlja mestna občina. Določba drugega odstavka
140.člena Ustave Republike Slovenije, s katero je določeno, da
se lahko občini v izvajanje, po njenem predhodnem soglasju, z
zakonom prenese posamezne naloge iz državne pristojnosti, v
zakonu ni izvedena tako, da bi bilo mogoče tak prenos realizirati.
Ureditev oblik neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
o lokalnih javnih zadevah je presplošna in onemogoča izvedbo
nekaterih oblik, predvsem lokalnega referenduma na zahtevo
volivcev in ljudske iniciative.Nadzor nad zakonitostjo delovanja
občinskih organov je urejen v dveh zakonih, Zakonu o upravi in
Zakonu o lokalni samoupravi in ne omogoča učinkovitega nadzora
nad delom občinskih organov. Način urejanja premoženjskopravnih vprašanj med novimi občinami, ki so nastale na območju
prejšnjih, kot ga je uredil zakon, ni upošteval dejstva, da je način
sporazumevanja in pogajanja neprimeren, kadar so za to
pooblaščeni oziroma pristojni kolektivni organi. Te ugotovitve pa
so narekovale obsežne spremembe in dopolnitve določb
veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, ki v velikem delu
spreminjajo nekatere njegove sistemske rešitve.

Zakon o lokalni samoupravi dopušča občinam, da se zaradi
urejanja in opravljanji lokalnih zadev širšega pomena povezujejo
v skupnosti ali zveze, način povezovanja ter položaj skupnosti
pa določijo s svojimi statuti. Zakon tudi omogoča občinam, da v
skladu z načelom prostovoljnosti in solidarnosti sodelujejo med
seboj, v ta namen združujejo sredstva, oblikujejo skupne organe,
organizacije in službe za opravljanje skupnih zadev. Določbe je
bilo treba dopolniti in omogočiti, da bodo občine s povezovanjem
v skupnosti ali zveze dejansko lahko lažje in bolj ekonomično
izvajale nekatere zadeve, ki so jim skupne ali pri katerih imajo
skupne interese.
Ustava Republike Slovenije določa posebni status mestne občine.
Status mestne občine lahko dobi mesto po postopku in ob pogojih,
ki jih določa zakon (prvi odstavek 141.člena Ustave). Mestna
občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz
državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest (drugi odstavek
141.člena Ustave). Mestna občina je urejena v 4.,16.,16.a, 22.in
23.členu Zakona o lokalni samoupravi. Ureditev so vse do sedaj
spremljale različne razlage, ki so se nanašale predvsem na
vprašanje, ali je treba mestne občine urediti s posebnim zakonom
o mestnih občinah, ki bo vseboval tudi vse naloge v skladu z
drugim odstavkom 141.člena Ustave, ali pa naj naloge mestnih
občin uredi področna zakonodaja, sicer pa je ureditev v Zakonu
o lokalni samoupravi zadostna. Ne glede na različne razlage pa je
bilo treba te določbe urediti, saj so napačno povzemale ustavno
določbo o posebnih pristojnostih mestnih občin - v 16.členu kot o
"prenešenih", v 22.členu kot o "izvirnih".

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilj sprememb in dopolnitev zakona je:
• odpraviti nepovezano delovanje občinskega sveta in župana,
zagotoviti večjo koordinacijo delovanja občinskih organov,
natančneje opredeliti pravice in dolžnosti posameznih občinskih
funkcionarjev ter poveriti izvajanje občinskih funkcij le
neposredno izvoljenim funkcionarjem;
• določiti oblike sodelovanja, združevanja in povezovanja občin;
• uskladiti določbe zakona, s katerimi se urejuje posebni status
mestnih občin tako, da bo ustavno določbo mogoče uresničiti;
• sistemsko urediti postopek prenosa posameznih nalog iz
državne pristojnosti v izvajanje občinam;
■ urediti oblike neposrednega sodelovanja občanov pri
sprejemanju odločitev v občini;
• določiti pravno nasledstvo in način razdelitve premoženja v
primeru spremembe območij občin in ustanovitve novih občin;
• dopolniti sistemsko ureditev nadzorstva nad zakonitostjo
delovanja občinskih organov.
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Kljub določbam o možnosti prenosa posameznih nalog iz državne
pristojnosti v izvajanje občinam, ki jih vsebuje Zakon o lokalni
samoupravi, država teh možnosti še ni izkoristila. Veljavne določbe
so zelo splošne in omogočajo zelo različno razlago, za katere
posamezne naloge iz državne pristojnosti je mogoče izvesti
prenos in na koga (le na vse občine ali tudi na posamezno, občine
na določenem območju, mestne občine), kakšen naj bo postopek
prenosa in kdaj je treba pridobiti predhodno soglasje občine, zato
je bilo nujno dopolniti določbe zakona, ki so omogočale prenos.
Ob tem je bilo upoštevano, da mora biti v interesu države poiskati
vse možnosti za racionalnejše in učinkovitejše izvajanje njenih
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Če občinski organ svojega akta ne uskladi z ustavo in zakonom,
mora nadzorni organ predlagati vladi, da zahteva začetek postopka
pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa z ustavo
in zakonom. Pristojna ministrstva imajo tudi dolžnost opozoriti
občinski organ, za katerega ugotovijo, da ne ravna v skladu z
zakonom ali drugim predpisom, na pravilnost ravnanja in mu
predlagati ustrezne ukrepe. Ureditev ni omogočala učinkovitega
ukrepanja vlade in pristojnih ministrstev v primerih, ko je zaradi
evidentno nezakonitega ravnanja občinskih organov, prišlo do
škodljivih posledic za posameznika, pravno osebo ali lokalno
skupnost v celoti. V teh primerih je nujno omogočiti vladi in
pristojnemu ministrstvu, da s predlogom za začasno zadržanje
odločitve občinskega organa ali pa z ureditvijo zadeve za račun
občine, zavaruje pravice in interese posameznika in lokalne
skupnosti do odločitve pristojnega organa oziroma prepreči
nastanek škodljivih posledic za življenje ali zdravje ljudi, za naravno
oziroma življenjsko okolje ali premoženje. Gre za primere splošnih
odločitev, ki sodijo v pristojnost ustavnega sodišča ter za odločitve,
ki so individualne narave, vsebinske odločitve v okviru občinskega
proračuna (neizpolnjevanje finančnih obveznosti do uporabnikov
proračuna), neizvrševanje naloge zagotavljanja javne službe ter
nadzorstvo nad zakonitostjo dela občinskih organov v zvezi z
izvajanjem zakona o lokalni samoupravi. Predlagane določbe
omogočajo Državnemu zboru, da na predlog vlade v najhujših
primerih nezakonitega delovanja občinskih organov oziroma v
primeru, ko ti ne izvršujejo svojih nalog, ki bi jih v skladu z zakonom
morali, razpusti občinski svet, razreši župana, postavi začasnega
upravitelja občine in razpiše predčasne volitve.

nalog ter da mora zato imeti ustrezno pravno podlago, s katero
ji bo omogočeno:
• da prenese v izvajanje občinam naloge, ki so povezane z
izvajanjem lokalnih javnih zadev, katerih izvajanje po organih
občine bo pozitivno vplivalo na Izvajanje nalog občine ter tako
na razvoj lokalne samouprave oziroma demokracije;
• da prenesene naloge iz državne pristojnosti ne bodo po
nepotrebnem obremenjevale občin z opravljanjem upravnih,
nalog;
• da se lahko opravi prenos v izvajanje vsem občinam, ali le
nekaterim oziroma posamezni, če gre za naloge iz državne
pristojnosti, ki so posebej povezane z geografskimi,
gospodarskimi, kulturnimi oziroma drugimi značilnostmi in
posebnostmi posameznih oziroma posamezne občine.
Nekateri novejši zakoni s področja lokalne samouprave ponovno
poudarjajo pomembnost oblik neposrednega odločanja občanov
pri sprejemanju odločitev v občini. Predvsem je zelo pomembna
oblika zbor občanov. Predlagana je dopolnitev zakona z vprašanji,
ki jih morajo občine pravno urediti v svojem statutu. Dopolnitev
zakona v zvezi z lokalnimi referendumi je nujna, ker je zaradi
odsotnosti teh določb izvajanje referendumov v praksi zelo
zapleteno ali celo nemogoče, to pa je v nasprotju s pravico
občanov do referendumskega odločanja v lokalni samoupravi.
Podobno kot za referendum velja tudi za ljudsko iniciativo. V zakonu
je zastavljeno, da je tudi to področje predmet avtonomnega
lokalnega prava. S predlaganimi določbami je področje
neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini urejeno
tako, da bo vsem državljanom zagotovljena enakost pravice
sodelovanja v vseh oblikah neposrednega odločanja v občini.
Določena je obvezna vsebina statuta občine, ki se nanaša na
oblike neposrednega odločanja ter dolžnosti občinskih organov
glede organiziranja in izvedbe teh oblik, kot tudi glede upoštevanja
na zborih, referendumih ter ob ljudski iniciativi sprejetih
neposrednih odločitvah občanov.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo povzročile
novih obveznosti za državni proračun in za občinske proračune.
Spremembe in dopolnitve bodo terjale zakonsko ureditev mestnih
občin z njihovimi posebnimi nalogami in uskladitev nekaterih
zakonov, predvsem Zakona o upravi ter omogočile pripravo določb
posebnih zakonov oziroma zakonov, s katerimi bodo občinam v
izvajanje prenešene posamezne naloge iz državne pristojnosti,
po njihovem predhodnem soglasju in če bodo občine lahko
zagotovile racionalnejše in učinkovitejše izvajanje teh nalog.
Sistemske spremembe, ki so namen tega predloga, bodo
dokončno izvedene šele z uskladitvijo občinskih statutov v tistih
delih, s katerimi je določena organizacija in delovanje občinskih
organov, predvsem občinskega sveta in župana pa tudi občinske
uprave ter določb o oblikah neposrednega sodelovanja občanov
pri sprejemanju odločitev v občini.

Predlagane določbe o pravnem nasledstvu in delitvi premoženja
se nanašajo na primere sprememb območij občin in ustanovitve
novih občin oziroma priključitve območij k drugi občini. Ureditev
temelji na pravnem nasledstvu lokalne oblasti, katere temeljna
elementa sta območje in prebivalstvo ter na ugotovitvi, da je vse
premoženje občine javno premoženje, ki je kot materialna osnova
namenjeno izvrševanju nalog občine.
Zakonitost dela organov lokalnih skupnosti v skladu s 144.členom
Ustave Republike Slovenije nadzorujejo državni organi Na podlagi
ustavne določbe so pristojnosti nadzora določene z zakonom.
Zakonske določbe, ki urejajo nadzor nad zakonitostjo dela lokalne
skupnosti, upoštevajo njeno samostojnost oziroma v skladu z
zakonom avtonomno urejanje javnih zadev lokalnega pomena.
Po določbi tretjega odstavka 88.člena zakona o lokalni samoupravi
opravljajo državni nadzor nad delom organov lokalnih skupnosti
vlada in ministrstva, enako v skladu z 10.členom zakona o upravi
nadzoruje zakonitost dela organov lokalnih skupnosti uprava.
Naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva po resornem
načelu. Ministrstva opravljajo nadzorstvo nad zakonitostjo dela
organov lokalnih skupnosti, vsako na svojem področju dela (nad
izvajanjem zakonov, ki urejajo področje dela ministrstva oziroma
sodijo v njegov resor s splošnimi in posamičnimi akti občin)
predvsem na podlagi 57.člena Zakona o upravi. Upravne enote
opravljajo določene naloge iz pristojnosti ministrstev v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti
na podlagi drugega odstavka 34.člena zakona o upravi. Nadzor
nad zakonitostjo dela občinskih organov, ki ga izvajajo ministrstva
oziroma upravne enote, pa v zadevah iz izvirne pristojnosti občin
ne pomeni, da ima nadzorni organ pravico izdati akt, s katerim
razveljavi ali spremeni odločitev občinskega organa, temveč mora
organ občine opozoriti, da obravnavani akt, ki ga je izdal, ni v
skladu z ustavo in zakonom ter mu predlagati ustrezno rešitev.
poročevalec, št. 61

BESEDILO ČLENOV
1.člen
V Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba
US, 45/94 - odločba US, št. 57/94,14/95, 20/95 - odločba US, 63/
95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 39/96 - odločba US, 44/
96 - odločba US, 26/97, 70/97) se v celotnem zakonu besedilo
"lokalne samoupravne skupnosti" nadomesti z besedilom
"samoupravne lokalne skupnosti" v ustreznih sklonih.
2.čien
6.člen se spremeni tako, da se glasi:
"Samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno
sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev
javnega pomena. V ta namen lahko združujejo sredstva in v skladu
z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne
občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode,
12
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Župan predseduje občinskemu svetu in je po svoji funkciji član
občinskega sveta s pravico glasovanja.
(VARIANTA: Župan predseduje občinskemu svetu.)
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in
zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega
sveta.

javna oziroma druga podjetja ter se povezujejo v skupnosti,
združenja in zveze.
Samoupravne lokalne skupnosti, njihova združenja in zveze lahko
sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z
mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
3.člen

Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine.

V drugem odstavku 8.člena se beseda "Občinam" nadomesti z
besedami "Samoupravnim lokalnim skupnostim", za besedo
"slabše" pa doda beseda "gospodarske".

Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je
neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem
ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti
razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi,
se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču
zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

4.člen
V 16. členu se črta tretji odstavek. Dosedanji četrti, peti in šesti
odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
5.člen

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da
je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim
aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno
odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za
zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta
župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve.
Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču.

Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene
naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest."
6. člen
V prvem odstavku 24. člena ZLS se besedi "z občino" nadomestita
z besedo "občine".

Če se odločitev občinskega sveta nanaša ha Zadevo, ki je z
zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve."

Dodajo se novi drugi, tretji in četrrti odstavek, ki se glasijo:
"Na občino se lahko prenese izvajanje posameznih nalog iz
državne pristojnosti, ki se lahko bolj racionalno in učinkovito
opravljajo v občini. Z zakonom se lahko določi, da se opravljanje
posameznih nalog iz državne pristojnosti prenese na vse občine,
na mestne občine, na občine na določenem območju ali na
posamezno občino. Pogoje in razloge za izvajanje posameznih
nalog iz državne pristojnosti v občini predpiše zakon.

10. člen
33. a člen se spremeni tako, da se glasi:
"Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje
občinski svet na predlog župana izmed članov občinskega sveta.
Z aktom o imenovanju podžupana določi občinski svet na predlog
župana podžupana, ki bo, v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana, opravljal funkcijo župana do izvolitve novega
župana.

Zakon lahko določi, da se opravljanje posameznih nalog iz državne
pristojnosti prenese na občine ob pogoju, da s tem soglašajo vse
občine v Republiki Sloveniji ali da s tem soglašajo vse mestne
občine, ali da s tem soglašajo vse občine na določenem območju.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.

Državni zbor mora pred sprejemom zakona, s katerim se občini
v izvajanje prenesejo posamezne naloge iz državne pristojnosti,
pridobiti predhodno soglasje občine."

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali
zadržanosti.Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana
tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši
podžupan.

Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek.
7. člen
V drugem stavku drugega odstavka 30. člena se črta besedilo
"lahko pa tudi izmed drugih občanov."

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta
opravljati svoje funkcije, nadomešča župana najstarejši član
občinskega sveta."

8. člen

11. člen

V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega
sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega
računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v
statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog
župana."

34. a člen se spremeni tako, da se glasi:
"Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so občinski
funkcionarji."
12. člen

j.':!'.
.
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino glasov
navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzočih
večina članov občinskega sveta.

9. člen
33.člen se spremeni tako, da se glasi:
"Župan predstavlja in zastopa občino.
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predloge, pobude in mnenja ali odločajo."

Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan lahko za
vodenje seje občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega
člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi, da župan ne more
voditi že sklicane seje občinskega sveta, jo vodi podžupan, če pa
tudi ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši član občinskega
sveta.

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen posamezen
del.
Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z
zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva pet odstotkov
volivcev v občini oziroma v njenem posameznem delu, lahko pa
ga skliče na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali sveta
ožjega dela občine.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta
občine in poslovnika občinskega sveta, mora pa jih sklicati najmanj
štirikrat letno. Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to
zahteva četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic
seje Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega
sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega
sveta mora biti priložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni
red predlagane točke, lahko pa dopolni dnevni red še z novimi
točkami.

S statutom občine se predpišejo:
• zadeve, ki jih obravnavajo občani na zboru, o njih oblikujejo
svoja stališča oziroma o njih odločajo,
• način vložitve zahteve in postopek odločanja o sklicu zbora
občanov, če sklic zahtevajo volivci,
• način sklica zbora občanov,
• število volivcev, ki morajo sodelovati na zboru, da so stališča in
odločitve veljavno sprejete,
•
• kako sprejeta stališča in odločitve zavezujejo občinske organe
in
• druga vprašanja, pomembna za izvedbo zbora občanov ter
uveljavljanje njihovih stališč in odločitev."

Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta
opravlja občinska uprava."
13. člen
V 37. a členu se v prvi vrsti prvega odstavka za besedo "sveta"
doda vejica in besedi "županu in podžupanu".

18. člen

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat
z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za
prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka".

46.člen se spremeni tako, da se glasi:
"Občani lahko odločajo na lokalnem referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in zaključnem
računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z
zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani
potrdijo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.

14. člen
V prvem stavku prvega odstavka 37. b člena se črta beseda
"praviloma". Drugi stavek prvega odstavka se črta.

Referendum lahko razpiše občinski svet na lastno pobudo, na
predlog župana ali najmanj tretjine članov občinskega sveta,
mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev
v občini in če tako določa zakon ali statut občine. Predlog za
razpis referenduma je treba vložiti v sedmih dneh po sprejemu
splošnega akta. Če je vložen predlog za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o razpisu
oziroma do odločitve na referendumu.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s članstvom v
nadzornem odboru občine in z delom v občinski upravi, funkciji
župana in podžupana pa nista združljivi s članstvom v nadzornem
odboru občine, z delom v občinski upravi ter v poslovodstvih
javnih zavodov, javnih in drugih podjetij ali gospodarskih družb,
skladov in drugih organizacij, ki jih je občina ustanovila, dodelila
koncesijo ali so porabniki občinskega proračuna."

Občinski svet razpiše referendum v sedmih dneh po prejemu
predloga ali zahteve volivcev, ki je vložena v skladu s tem
zakonom. Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vsebino vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu, in
referendumsko območje.

V tretjem odstavku se za besedo "sveta" doda vejica in besedi
"župana in podžupana".
15. člen

Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne določbe na
referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo
izida referenduma. Če sprejeti splošni akt ali njegove posamezne
določbe niso potrjene, se splošni akt ne objavi, dokler se ob
upoštevanju volje volivcev ne spremeni. Odločitev volivcev na
referendumu zavezuje občinski svet do konca njegovega mandata.

Tretji odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
"S statutom občine se določi, ali župan oziroma podžupan opravlja
svojo funkcijo poklicno oziroma nepoklicno.
Sprememba statuta občine, s katero se spreminja način opravljanja
funkcije župana in podžupana, lahko začne veljati šele po
prenehanju oziroma izteku njunega mandata."
16. člen

Da ugotovi voljo občanov, lahko občinski svet pred odločanjem o
posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše tudi svetovalni
referendum. Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali
za njen del.

17. člen

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje
občinskih organov.

45.člen se spremeni tako, da se glasi :
"Občani na zboru v skladu z zakonom ali statutom občine
obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča, dajejo

Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi
o drugih vprašanjih, če tako določa zakon. Referendum se opravi
v skladu z določbami zakona, ki referendum predpisuje.

Črta se 43. člen.
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volivcev v občini oziroma v delu občine, za katega se bo
samoprispevek uvedel.

19. člen
47.člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma
lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet ožjega
dela občine. Pobuda mora vsebovati zahtevo za razpis
referenduma, ki mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj
bo predmet referenduma, ter obrazložitev. Statut občine lahko
določi, da mora biti pobuda podprta s podpisi določenega števila
volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov:
ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje volilna komisija
občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine
določen za objavo splošnih aktov občine."
21. člen
V 48.členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Glede pobude volivcev za vložitev zahteve iz prejšnjega
odstavka in postopka s pobudo se uporabljajo določbe 47.člena
tega zakona."

Pobudnik predloži pobudo županu. Če župan meni, da pobuda z
zahtevo ni oblikovana v skladu s predhodnim odstavkom, se
šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika. Če župan meni, da je pobuda
z zahtevo v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v
osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove,
da ugotovljeno neskladnost odpravi in predloži novo pobudo v
tridesetih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni
bila vložena.

Drugi odstavek postane tretji odstavek.
22. člen
za 49.č členom se doda nov 49.d člen, ki se glasi:
"Občinski svet na predlog župana določi s splošnim aktom, s
katerim določi organizacijo in delovno področje organov občinske
uprave oziroma z aktom o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave, izobrazbo, ki jo mora imeti kandidat za delovno mesto
tajnika občine oziroma kandidat za delovno mesto predstojnika
organa skupne občinske uprave.

Predlagatelj lahko v osmih dneh po prejemu obvestil iz
predhodnega odstavka zahteva, naj njegovo odločitev preizkusi
upravno sodišče, če upravno sodišče ugotovi, da je odločitev
neutemeljena, jo razveljavi. Sodišče odloči v tridesetih dneh.

Izobrazba tajnika občine mora biti najmanj višja.

Statut občine določi, na kakšen način lahko dajejo volivci podporo
zahtevi za razpis referenduma: na zborih volivcev, s podpisovanjem
na seznamu, z osebnim podpisovanjem pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice na obrazcu, ki ga
določi občinski svet Če statut določa različne načine, odloči o
načinu dajanja podpore zahtevi za razpis referenduma župan ter
določi dan, ko bo sklical zbor občanov oziroma določi rok za
zbiranje podpisov za podporo zahtevi. Če se podpisi zbirajo na
seznamu, mora seznam vsebovati jasno izraženo zahtevo za
razpis referenduma ter druge zahtevane osebne podatke iz
prvega odstavka tega člena. Podpise volivcev na seznamu overi
državni organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice.

Za odločanje o upravnih stvareh je lahko pooblaščen kdor
izpolnjuje tudi predpisane pogoje glede izobrazbe uradnih oseb
upravnega organa za opravljanje dejanj v upravnem postopku in
za odločanje o upravnih stvareh."
23.člen
Za 51.členom se dodajo trije novi členi, ki se glasijo:
"51 .a člen

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, ko jo je
na zboru občanov podprlo zadostno število volivcev oziroma, če
je v določenem roku podprlo zahtevo s svojim podpisom zadostno
število volivcev."

Če se dvoje ali več sosednjih občin združi v novo občino, postane
z dnem ustanovitve nove občine njihovo premoženje v celoti
premoženje nove občine.

20. člen

Če se občina razdeli na dvoje ali več novih občin ali če se del
občine izloči in se ustanovi nova občina, postane z dnem
ustanovitve nove občine, če se občine v roku treh mesecev od
konstituiranja občinskih svetov ne dogovorijo o ureditvi
medsebojnih premoženjskopravnih vprašanj in sporazumno ne
razdelijo premoženja drugače, vse premično oziroma
nepremično premoženje občine vključno z javnim dobrom, ki
pomeni materialno osnovo za izvajanje lokalnih javnih zadev in
leži na območju nove občine oziroma tvori sredstva za delo javnih
zavodov in javnih podjetij oziroma njihovih delov s sedežem na
območju nove občine ali je premoženje skladov, premoženje nove
občine. Občino bremenijo tudi vsa bremena prevzetega
premoženja.

51 .b člen

Za 47.členom se dodata dva nova člena, ki se glasita:
"47.a člen
Občinski svet razpiše referendum v tridesetih dneh od dneva
vložitve zahteve za razpis referenduma.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je določen s
statutom občine za objavo splošnih aktov občine.
47.b člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico
voliti člane občinskega sveta. Postopek za izvedbo referenduma
vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Podrobneje določi postopek za izvedbo referenduma statut občine
v skladu z zakonom.

Nova občina prevzame ustanoviteljske pravice v javnih zavodih
in javnih podjetjih s sedežem na svojem območju.
Druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostni
papirji ter bremena, ki niso nastala zaradi financiranja izgradnje
ali pridobitve premoženja iz prvega odstavka, se razdelijo v
sorazmerju z deležem odmerjene in obračunane dohodnine na
posameznem območju.

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina
volivcev, ki so glasovali. Odločitev o uvedbi krajevnega
samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh
23. december 1997
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poročevalec, št. 61

Če je bil javni zavod ali javno podjetje ustanovljeno za celotno
območje občine, se pravice upravljanja in lastninska pravica na
kapitalu, sredstvih za delo, opremi ter bremenih zavoda oziroma
podjetja, ki so v skladu z zakonom deljive, razdelijo med občino,
na katere izločenem delu je nova občina ustanovljena in novo
občino oziroma med občinami, ki so ustanovljene na razdeljenem
območju prejšnje občine, sorazmerno s številom prebivalstva
oziroma, če je del javnega zavoda ali javnega podjetja izvajal
dejavnost v kraju, ki leži na območju nove občine in je ta v skladu
s prvim odstavkom tega člena postala lastnica nepremičnega in
premičnega premoženja tega dela zavoda ali podjetja v
sorazmerju, ki pomeni idealni delež lastnine posamezne občine
na premičnem in nepremičnem premoženju, namenjenim za
izvajanje dejavnosti zavoda ali podjetja. Stvari, ki so namenjene
izvajanju dejavnosti in z njimi upravlja javni zavod ali javno podjetje
ni mogoče fizično deliti.

podjetja. Stvari, ki so namenjene izvajanju dejavnosti in z njimi
upravlja javni zavod ali javno podjetje ni mogoče fizično deliti.
Dokler se občinski sveti občin iz prvega odstavka tega člena ne
dogovorijo o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih vprašanj,
ne opravijo delitve premoženja oziroma se ne dogovorijo o izvajanju
svojih ustanoviteljskih pravic do javnih zavodov, skladov in javnih
podjetij oziroma do razdelitve premoženja in ureditve drugih
premoženjskopravnih vprašanj v skladu z njim, opravljajo posle
rednega upravljanja s skupnim premoženjem in v tem obsegu
tudi ustanoviteljske pravice do javnih zavodov, skladov in javnih
podjetij organi občine, v kateri je sedež javnega zavoda, sklada
ali javnega podjetja oziroma, na katere območju je premoženje."
24. člen
Tretji odstavek 52. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Država zagotavlja občinam, ki ne morejo financirati lokalnih zadev
javnega pomena v primerni višini iz lastnih virov, dodatna sredstva.
Višino in način zagotavljanja dodatnih sredstev določa zakon."

Dokler se občinski sveti občin iz prvega odstavka tega člena ne
dogovorijo o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih vprašanj,
ne opravijo delitve premoženja oziroma se ne dogovorijo o izvajanju
svojih ustanoviteljskih pravic do javnih zavodov, skladov in javnih
podjetij oziroma do razdelitve premoženja in ureditve drugih
premoženjskopravnih vprašanj v skladu z njim, opravljajo posle
rednega upravljanja s skupnim premoženjem in v tem obsegu
tudi ustanoviteljske pravice do javnih zavodov, skladov in javnih
podjetij organi občine, v kateri je sedež javnega zavoda, sklada
ali javnega podjetja oziroma, na katere območju je premoženje,
če se je občina razdelila na dvoje ali več občin, oziroma organi
občine, iz katere se je del izločil.

25. člen
58. člen se črta
26. člen
Drugi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:
- neposredno v okviru občinske uprave;
- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij:
- z dajanjem koncesij;
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega
prava."

51. c člen
Če se del občine izloči iz občine in priključi k sosednji občini,
postane z dnem izločitve ter njegove priključitve k sosednji občini,
če se občine v roku treh mesecev ne dogovorijo o ureditvi
medsebojnih premoženjskopravnih vprašanj in sporazumno ne
razdelijo premoženja drugače, vse premično oziroma nepremično
premoženje občine vključno z javnim dobrom, iz katere se je del
izločil in ki pomeni materialno osnovo za izvajanje lokalnih javnih
zadev in leži na izločenem delu občine oziroma tvori sredstva za
delo javnih zavodov in javnih podjetij oziroma njihovih delov s
sedežem na tem območju in premoženje skladov, premoženje
občine, h kateri se je ta del občine priključil. Občino bremenijo tudi
vsa bremena prevzetega premoženja.

Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
"Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in
učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni
zavod ali javno podjetje.

Ustanoviteljske pravice do javnih zavodov in javnih podjetij s
sedežem na območju, ki se je izločilo, prevzame občina, h kateri
se je območje priključilo.

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skladu z aktom o
ustanovitvi in statutom javnega zavoda ali javnega podjetja iz
predhodnega odstavka ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi
z zagotavljanjem javnih služb, lahko občinski sveti udeleženih
občin ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani. Akt o
ustanovitvi skupnega organa mora določati njegove naloge,
organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in
delitev stroškov med občinami.

Denarna sredstva in vrednostni papirji ter bremena, ki niso nastala
zaradi financiranja izgradje ali pridobitve premoženja iz prvega
odstavka, se razdelijo v sorazmerju z deležem odmerjene in
obračunane dohodnine na posameznem območju.

Skupni organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki
so ga ustanovile. Sedež organa je v občini, v kateri je sedež
javnega zavoda ali javnega podjetja. Strokovne naloge za skupni
organ opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež

Če je bil javni zavod ali javno podjetje ustanovljeno za celotno
območje občine, katere del se je izločil, se pravice upravljanja in
lastninska pravica na kapitalu, sredstvih za delo, opremi ter
bremenih zavoda oziroma podjetja, ki so v skladu z zakonom
deljive, razdelijo med to občino in občino, h kateri se je izločeno
območje priključilo sorazmerno s številom prebivalstva občine,
katere območje se je z izločitvijo spremenilo in območja, ki se je
izločilo oziroma, če je del javnega zavoda ali javnega podjetja
izvajal dejavnost v kraju, ki v delu občine, ki se je izločil in priključil
k sosednji občini ter je ta v skladu s prvim odstavkom tega člena
postala lastnica nepremičnega in premičnega premoženja tega
dela zavoda ali podjetja v sorazmerju, ki pomeni idealni delež
lastnine posamezne občine na premičnem in nepremičnem
premoženju, namenjenim za izvajanje dejavnosti zavoda ali

27. člen

poročevalec, št. 61

86.člen se spremeni tako, da se glasi:
"Občine se zaradi uveljavljanja določenih skupnih interesov,
urejanja posameznih lokalnih zadev širšega pomena ter
zagotavljanja položaja samoupravnih lokalnih skupnosti lahko
povezujejo v združenja ali zveze občin.
Z ustanovnim aktom združenja ali zveze se določijo njune naloge,
organi in financiranje združenja ali zveze občin."
28.člen
Za 88.členom se doda novi 88.a člen, ki se glasi:
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ki se v skladu z ustavo tičejo koristi samoupravnih lokalnih
skupnosti, pridobiti njihovo mnenje. Če se predpis nanaša na
posamezno samoupravno lokalno skupnost in posega v njene
koristi, jo je treba seznaniti z namenom takšnega predpisa pred
njegovim sprejemom."

"88.a člen
Nadzorstvo nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov občin
v zadevah iz njihove pristojnosti izvršujejo ministrstva, vsako na
svojem področju.

31.člen

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo
dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno
obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

Prvi odstavek 100. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Prvi občinski sveti občin, ustanovljenih z zakonom o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/
94) na območju posameznih prejšnjih občin morajo v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona opraviti delitev premoženja, ki je ob
ustanovitvi prešlo v njihovo skupno lastnino in urediti vsa druga
medsebojna premoženjskopravna razmerja."
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Če spora tudi z arbitražo ni mogoče rešiti v roku iz prvega
odstavka tega člena oziroma arbitraže ni bilo mogoče oblikovati,
odloči Upravno sodišče v upravnem sporu meritorno."

Ministrstvo mora opozoriti organ občine, ki je izdal akt, ki ni v
skladu z ustavo in zakonom, in mu predlagati ustrezne rešitve.
Ministrstvo mora opozoriti pristojni občinski organ tudi, če ugotovi,
da občinska uprava ne ravna v skladu z zakonom ali drugim
predpisom, in predlagati ustrezne ukrepe.
Če organ občine ne uskladi svojega splošnega akta z ustavo ali
zakonom, mora ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek
postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti splošnega
akta občihe z ustavo in zakonom.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
"Dokler se občinski sveti občin iz prvega odstavka tega člena ne
dogovorijo o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih vprašanj,
ne opravijo delitve premoženja oziroma se ne dogovorijo o izvajanju
svojih ustanoviteljskih pravic do javnih zavodov, skladov in javnih
podjetij, opravljajo posle rednega upravljanja s skupnim premoženjem in v tem obsegu tudi ustanoviteljske pravice do javnih
zavodov, skladov in javnih podjetij organi občine, na katere
območju je premoženje oziroma, v kateri je sedež javnega zavoda,
sklada ali javnega podjetja."

Na predlog ministrstva vlada predlaga ustavnemu sodišču, da
zadrži izvrševanje splošnega akta občine, za katerega
ministrstvo oziroma vlada meni, da bi z njegovo izvršitvijo lahko
nastale večje motnje v izvrševanju nalog občine in bi zato nastale
škodljive posledice za zdravje ali življenje ljudi, ali večja
gospodarska škoda, ali pa bi izvrševanje takega akta pomenilo
kršitev z ustavo in zakonom zagotovljenih pravic in svoboščin
občanov."
29.člen

32.člen

Za 90.členom se dodata dva nova člena, ki se glasita:
100.a člen se črta
"90.a člen

33.člen

Če občina ne izvaja nalog iz izvirne pristojnosti v skladu z
zakonom, jo pristojno ministrstvo opozori in ji predlaga izpolnitev
naloge. Če občina v določenem v roku naloge ne izvrši, mora
ministrstvo posamezno nalogo iz pristojnosti občine na stroške
občine neposredno opraviti, če bi zaradi opustitve utegnile nastati
škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma
življenjsko okolje ali premoženje.

V prvem odstavku 100.b člena se za besedo "župana" črta vejica,
doda beseda "in" ter črtata besedi "in tajnika občine".
V drugem stavku drugega odstavka se za besedama "tajnika
občine" dodajo besede "in predstojnika organa skupne občinske
uprave".

90. b člen

»

Državni zbor lahko na predlog Vlade RS razpusti občinski svet:
• če občinski svet sprejema svoje akte v nasprotju z ustavo ali
zakonom ter ne izvršuje odločb pristojnih sodišč, ne izpolnjuje
svojih zakonitih nalog ali s svojimi odločitvami drugače krši
zakone in kljub opozorilom ministrstev nezakonitosti ne odpravi;
• če občinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za
prihodnje leto ne sprejme proračuna, ki bi lahko začel veljati ob
začetku leta, ali
• če se po najmanj trikratnem sklicu občinskega sveta v obdobju
šestih mesecev občinski svet ne sestane na sklepčni seji.

Občinski sveti morajo uskladiti statute in druge splošne akte občin
s tem zakonom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi, vendar
najkasneje do razpisa rednih lokalnih volitev v letu 1998.
Glede volitev v občinske svete se v število članov občinskega
sveta ne šteje župana. Ista oseba ne more na istih volitvah hkrati
kandidirati za člana občinskega sveta in župana.
Določbe tega zakona, na podlagi katerih predseduje občinskemu
svetu župan, se podžupani in člani odborov in komisij občinskega
sveta imenujejo izmed članov občinskega sveta, se spremeni
položaj in vsebina nalog tajnika občine, določbe o nezdružljivosti
posameznih funkcij in določba 4. alinee 37. a člena zakona, se
začno uporabljati s konstituiranjem novih občinskih organov
oziroma s prevzemom funkcij občinskih funkcionarjev po rednih
lokalnih volitvah v letu 1998.

V primeru razpustitve občinskega sveta državni zbor razreši
župana in podžupana ter imenuje začasnega upravitelja. Začasni
upravitelj do izvolitve novih organov občine opravlja naloge, ki jih
v skladu z zakonom opravlja župan.
Ob razpustitvi občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne
volitve občinskega sveta in župana."

35. člen

30.člen

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

94.člen se spremeni tako, da se glasi:
"Državni zbor mora pred sprejemom zakonov in drugih predpisov,

23. december 1997

34. člen

17

OBRAZLOŽITEV:
K 9.ČLENU: Župan je samostojen občinski organ, po funkciji pa
tudi član občinskega sveta s pravico glasovanja. Opravlja nalogo
vodenja občinskega sveta, predstavlja občino ter jo zastopa. Samo
župan ima predlagateljsko pravico proračuna in zaključnega
računa, sicer pa tudi predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke
in druge akte ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Z
novim šestim odstavkom je odpravljena praznina glede županove
odgovornosti za zakonito delovanje občine. Gre za odločitve, ki
jih občinski svet sprejema, pa nimajo značaja splošnega akta.
Župan je dolžan zadržati takšno odločitev, če meni, da je
nezakonita, ali v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom
občine ter predlagati ponovno odločanje. Na nezakonitost mora
župan opozoriti resorno ministrstvo, da to opravi svoje naloge v
zvezi z nadzorom nad zakonitostjo dela občinskih organov. Če
občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko tudi župan
začne postopek pred upravnim sodiščem.
(VARIANTA: v varianti so upoštevani strokovni pomisleki v zvezi
s primernostjo ureditve, s katero je omogočeno, da samostojni
občinski organ nastopa tudi v vlogi člana občinskega sveta, še
posebej glede na volilni sistem, ki predpisuje posebne volitve za
župana in za člane občinskega sveta in v katerih so programi
kandidatov za župane neodvisni od programov kandidatov za
člane občinskega sveta, kot tud glede na vlogo župana kot "varuha
zakonitosti" v občini.)

K 1.in 3.ČLENU: Besedilo "samoupravne lokalne skupnosti", s
katerim se nadomešča besedilo "lokalne samoupravne skupnosti"
uporablja Ustava Republike Slovenije. Gre torej za terminološko
uskladitev z ustavnim besedilom.
K 2., 26. in 27. ČLENU: Vsebina sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti je skupno urejanje in opravljanje lokalnih zadev
javnega pomena. Oblike, v katerih lahko za ta namen združujejo
sredstva so zelo različne. To so naprimer skupni organi, ki jih
ustanovijo za usklajevanje nalog občin v zvezi z zagotavljanjem
javnih služb ter za izvajanje ustanoviteljskih pravic občin do
javnega zavoda ali javnega podjetja, ki so ga skupaj ustanovile,
organi skupne občinske uprave, ki izvajajo vse ali posamezne
naloge občinske uprave za dvoje ali več občin, finančne ustanove
in skladi ali pa druge skupnosti, združenja aH zveze. Združenja in
zveze imajo širši pomen. Gre za oblike povezovanja zaradi
uveljavljanja določenih skupnih interesov, urejanja lokalnih zadev
širšega pomena ter zagotavljanja položaja samoupravnih lokalnih
skupnosti npr. v odnosu do državnih organov ali v čezmejnem
oziroma mednarodnem sodelovanju. Praviloma oblike povezovanja občin, ki jih določa ta zakon, nimajo pravne subjektivitete,
razen če gre za obliko, za katero drug zakon omogoča določitev
pravne subjektivitete.
K 4. in 5. ČLENU: Četrti odstavek 16.člena zakona je napačno
določal, da lahko država z zakonom prenese v izvajanje mestni
občini naloge iz svoje pristojnosti, ki so pomembne za razvoj
mest. Mestna občina v skladu z ustavo "kot svoje" opravlja z
zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki so
pomembne za razvoj mest. Torej ne gre za prenešene naloge, ne
za izvirne lokalne naloge, temveč za posebne naloge mestnih
občin, ki so in ostanejo naloge iz državne pristojnosti, vendar jih
kot svoje opravljajo mestne občine. Določbo je bilo treba črtati in
urediti v 22. členu, v katerem so primeroma te naloge naštete,
sicer se določijo z zakonom (enim ali po področjih).

K 10.ČLENU: Podžupan je lahko imenovan le izmed članov
občinskega sveta. Izvoljen je kot občinski funkcionar neposredno,
za podžupana pa ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Vsaka občina mora imeti najmanj enega podžupana. Poleg drugih
je najpomembnejša vsebina podžupanske funkcije, nadomeščanje
župana v njegovi odsotnosti ali zadržanosti. Za zadržanost se
šteje tudi čas od morebitnega predčasnega prenehanja funkcije
županu, pa do izvolitve novega župana. Za ta primer mora občinski
svet že ob imenovanju podžupana, na predlog župana določiti
podžupana, ki bo v tem času opravljal funkcijo župana. Določba
izpeljuje nadomeščanje tako, da se ne more zgoditi, da v občini
ne bi bile izvrševane pristojnosti in pooblastila župana.

K 6. ČLENU: Temeljni princip prenosa posameznih nalog iz državne pristojnosti v izvajanje občinam, je večja racionalnost in
učinkovitost opravljanja v občini. Prenos je mogoč na vse občine,
na mestne občine, na občine na določenem območju ali na
posamezno občino. Razloge za prenos in pogoje, ki jih je treba
izpolnjevati za prenos se določi z zakonom. Predhodno soglasje
občine, ki ga predpisuje že ustava, mora državni zbor pridobiti
pred sprejemom zakona. Kdaj, v kateri fazi zakonodajnega
postopka, bo določeno s poslovnikom Državnega zbora.

K 11., 22. in 33.ČLENU: Tajnik občine je strokovni, neposredni
vodja občinske uprave. Z zakonom so predpisani pogoji izobrazbe
za tajnika občine, ki ni več občinski funcionar. Imenuje in razrešuje
ga župan, ki opravlja naloge predstojnika občinske uprave. Glede
sklenitve delovnega razmerja, imenovanja in razrešitve ter pravic
in obveznosti iz delovnega razmerja se smiselno uporabljajo
predpisi, ki veljajo za delavce v državni upravi, v kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno.

K 7. IN 8.ČLENU: Delovna telesa občinskega sveta so sestavljena
le izmed članov občinskega sveta. Glede na raznolikost nalog, ki
jih občinski svet ima, je tak način dela občinskega sveta smiselen
in v praksi zelo uporabljan. Težave, s katerimi so se srečevala
dosedanja delovna telesa, so izhajala predvsem iz tega, da ni bilo
jasno, ali lahko delovno telo, ki je bilo sestavljeno tudi izmed drugih
občanov, sprejema samostojne odločitve oziroma, ali so občinski
svet in župan tem telesom odgovorni in morajo izpolnjevati njihove
zahteve. Pogosto so bili za člane delovnih teles imenovani ljudje,
katerih siceršnje delo ni bilo združljivo s članstvom v občinskem
svetu (delavci občinske uprave, podžupani in tajniki), z delom v
delovnem telesu pa so zaradi dejanskega upoštevanja predlogov,
pobud in sklepov teh teles, lahko odločilno vplivali na odločitve
občinskega sveta. Ker so delovna telesa le oblika dela občinskega
sveta je prav, da jih sestavljajo neposredno izvoljeni funkcionarji.
Z dopolnitvijo 31.člena (8.člen novele) je delovnim telesom dana
enaka predlagateljska pravica kot jo imajo člani občinskega sveta.
Sprememba temelji na načelu, da naj zaradi odgovornosti pred
volivci, opravljajo naloge občinskih organov neposredno izvoljeni
občinski funkcionarji.

K 12.ČLENU: Položaj župana kot vodje občinskega sveta,
samostojnega organa, predstojnika občinske uprave, je zelo
močan in zahteva, da se z zakonom določi njegova obveznost
sklicevanja sej občinskega sveta oziroma pravica članov
občinskega sveta, da sejo skličejo, če je župan ne skliče v roku,
določenim z zakonom. Z določbo četrtega odstavka, ki določa,
da strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta
opravlja občinska uprava, je odpravljena določba, da lahko za
opravljanje teh nalog občinski svet imenuje sekretarja občinskega
sveta. Sekretar je bil po tej določbi, če je bil v delovnem razmerju
na občini, delavec občinske uprave. Ob novi ureditvi vodenja
občinskega sveta posebno delovno mesto, ki bi bilo določeno z
zakonom, ni več potrebno. Župan bo v aktu o sistemizaciji delovnih
mest v občinski upravi primerno določil naloge potrebne za
izvajanje dela občinskega sveta.
K 13. 14 IN 16.ČLENU: Glede na zastavljen način delovanja
občinskih organov je bilo treba urediti tudi določbe, s katerimi so
določeni razlogi za predčasno prenehanje mandata in urejena
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19.člena je urejen postopek razpisa referenduma na zahtevo
volivcev, v 20.členu postopek glasovanja ter v 21.členu postopek
vložitve ljudske iniciative. Ureditev lokalnega referenduma v
Zakonu o lokalni samoupravi je bila ena od možnosti. Del strokovne
javnosti sicer meni, da bi bilo bolje celotno področje neposrednega
odločanja državljanov urediti v enem sistemskem zakonu, vendar
stališča niso še poenotena. Ker pa delovanje občin terja takojšnjo
ureditev tega področja, je predlagatelj s predlaganimi določbami
dopolnil ZLS.

nezdružljivost občinskih funkcij z opravljanjem nekaterih drugih
nalog. Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s članstvom
v nadzornem odboru občine in z delom v občinski upravi, župana
in podžupana pa še z delom v poslovodstvih javnih zavodov,
javnih podjetij, gospodarskih družb, skladov in drugih organizacij,
ki jih je občina ustanovila, jim dodelila koncesijo ali so porabniki
občinskega proračuna. Nezdružljivost temelji na ugotovitvi, da bi
sočasno opravljanje občinskih funkcij in teh dejavnosti, zaradi
vpliva na odločanje v občini, lahko pomenilo neupravičeno dajanje
posebnih materialnih oziroma kakšnih drugih ugodnosti.
Nezdružljivost s funkcijo načelnika upravne enote, vodje notranje
organizacijske enote v upravni enoti ter z delom v državni upravi
na delovnih mestih, na katerih se izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma primernostjo in
strokovnostjo dela organov občine, ostaja enaka kot do sedaj.
Nova je določba, po kateri je članstvo v občinskem svetu
nepoklicno. Glede na celoten sistem odločanja v občini ni nikakršne
potrebe, da so člani občinskih svetov poklicni funkcionarji.
Organizacijsko delo v zvezi s sklicevanjem sej občinskega sveta
in delovnih teles ter izvrševanjem odločitev občinskega sveta
lahko opravita župan in podžupan z občinsko upravo, ki opravi
tudi vse strokovno in administrativno delo za občinski svet. Zaradi
novih določb o nezdružljivosti je bilo treba črtati 43.člen ZLS.

K 23., 31. in 32. ČLENU: Zakon o lokalni samoupravi ne vsebuje
izrecne določbe o pravnem nasledstvu novih občin na premoženju
prejšnjih družbenopolitičnih skupnosti in ne opredeljuje načina
razdelitve nepremičnega in premičnega premoženja, ustanoviteljskih pravic in kapitalskih vlaganj. Lokalnim skupnostim je
prepustil, da same avtonomno uredijo svoja premoženjskopravna
razmerja, ki so nastala zaradi sprememb območij, ter da pri tem
upoštevajo vso veljavno zakonodajo. Zakon o lokalni samoupravi
tudi ne vsebuje izrecne določbe, s katero bi zakonodajalec
prenesel premoženje v družbeni lastnini in upravljanju nekdanjih
občin v lastnino novih občin, temveč to izhaja iz vsebine in namena
njegovih določb, določb posebnih zakonov, predvsem pa iz nalog,
ki so v skladu z ustavo po zakonu o lokalni samoupravi naloge
lokalne skupnosti. Ustavno sodišče Republike Slovenije je v
obrazložitvi svoje odločbe U-l- 75/96 (Uradni list RS, št 68/96)
zavzelo stališče, da je vse premoženje nekdanjih občin postalo
lastnina novih občin, ki so nastale na območju starih. V nadaljevanju
obrazložitve Ustavno sodišče tudi ugotavlja, da so na območju
nekdanjih občin nastale nove občine, ki so pravne naslednice
starih ter nadalje, da pravne naslednice nekdanje občine
razpolagajo s skupnim premoženjem sporazumno. To premoženje
je po 2.odstavku 18.člena zakona o temeljnih lastninskopravnih
razmerij njihova skupna lastnina vse do trenutka, ko bodo občine
uredile svoja medsebojna premoženjskopravna razmerja in
razdelile premoženje. Za upravljanje in razpolaganje s
premoženjem do razdelitve se uporabljajo pravna pravila, ki veljajo
za ravnanje lastnikov stvari v skupni lastnini. Način izvrševanja
ustanoviteljskih pravic občin, za čas do ureditve premoženjskih
vprašanj oziroma do dogovora o izvrševanju ustanoviteljskih
pra vic med njimi, določa 100. a člen zakona o lokalni samoupra vi. V
skladu s to določbo izvršujejo ustanoviteljske pravice, na podlagi
zakona (zakon o zavodih in področni zakoni) in statuta zavoda
organi občine, na območju katere je sedež zavoda v soglasju z
organi ostalih občin z območja, za katerega je bil zavod
ustanovljen. Določba 100.a.člena temelji na ugotovitvi, da so
občine, ki so bile ustanovljene na območju, za katerega so bili
ustanovljeni javni zavodi, javna podjetja, skladi..., skupno pravne
naslednice ustanoviteljskih pravic v teh zavodih in ureja le način
izvrševanja ustanoviteljskih pravic, obstoječih v času nastanka
oziroma ustanovitve novih občin (v skladu z zakonom in
ustanovnim aktom). Ostala lastmnskopravna upravičenja, ki so
pripadala ustanovitelju, pa so predmet urejanja po 100. členu
ZLS.Ureditev v praksi povzroča vrsto težav. Več kot polovica
občin se še ni uspela dogovoriti o ureditvi premoženjskopravnih
vprašanj in razdeliti premoženja. Težave so celo pri oblikovanju
arbitraž. O teh vprašanjih namreč odločajo občinski sveti, v katerih
je zelo težko sprejemati takšne odločitve.Nova ureditev temelji
na ugotovitvi, da je premoženje občin njihova materialna osnova
in je namenjeno izvrševanju občinskih nalog. Temeljna elementa
za delitev tega premoženja in presojo pravnega nasledstva sta
območje občine in prebivalstvo. Zakon sicer omogoča občinam,
da se dogovorijo drugače, vendar jih omejuje z rokom. Če v
zakonitem roku tega ne opravijo, se delitev opravi v skladu z
zakonom tako,da postane premoženje (premično in nepremično),
ki leži na območju posamezne občine in je namenjeno izvrševanju
občinskih nalog, premoženje te občin. Občina prevzame tudi
bremena, ki to premoženje neposredno obremenjuje (zadolžitve
iz obveznic, posojil, hipoteke, služnosti, osebna bremena).
Ustanoviteljske pravice in druge pravice do javnih zavodov in

K 15.ČLENU: Župan in podžupan lahko opravljata svoji funkciji
poklicno ali nepoklicno. S statutom občine, ki je temeljni
organizacijski akt občine, se določi, kako bosta opravljala funkciji.
Način opravljanja funkcije mora biti znan v naprej vsem kandidatom
za župana ali podžupana, v času mandata se način opravljanja
funkcije ne sme spreminjati oziroma, če se določba spremeni,
lahko začne veljati šele po izteku mandata. Za iztek mandata
šteje tudi predčasno prenehanje mandata.
K 17.ČLENU: Zbor občanov je najpomembnejša oblika
sodelovanja občanov pri odločanju v občini. Glede na to, da kar
nekaj zakonov zahteva, da se pred odločitvijo občinskih organov
opravi zbor občanov oziroma imajo zbori občanov subsidiarno
pravico predlagatelja za začetek postopka za spremembo
območja občine ali ustanovitev občine, je bilo potrebno z zakonom
določiti obvezno vsebino statuta občine, s katero bo občanom
zagotovljeno sodelovanje pri določenih odločitvah ter urejen
primeren postopek sklica zbora, sprejemanja odločitev ter vpliva
odločitev na odločanje v občini.
K 18. ,19. ,20. IN 21.ČLENU: Zakon o lokalni samoupravi je urejal
dve obliki lokalnega referenduma - referendum o aktu ali drugi
odločitvi občinskega sveta in posvetovalni referendum o
posameznih pomembnih vprašanjih. Ureditev je bila zelo splošna,
kar je povzročalo precej nejasnosti in težav. Smiselna uporaba
določb zakona o referendumu in ljudski iniciativi pa ni bila vedno
mogoča in tudi ni smiselna. Dopolnitev zakona je bila nujna, ker je
bilo zaradi odsotnosti teh določb izvajanje referendumov v praksi
zelo zapleteno ali celo nemogoče, to pa je bilo v nasprotju s
pravico občanov do referendumskega odločanja v lokalni
samoupravi. Podobno kot za referendum velja tudi za ljudsko
iniciativo. V zakonu je zastavljeno, da je tudi to področje predmet
avtonomnega lokalnega prava, vendar pa je predpisano, da se
referendum lahko opravi le o splošnih aktih občine, razen o
proračunu, zaključnem računu ter splošnih aktih, s katerimi se
predpisujejo občinski davki in druge davščine. Referendum se
opravi tudi o samoprispevku ter o drugih vprašanjih, kadar tako
določa zakon, seveda na podlagi in v skladu z določbami zakona,
ki določa referendum kot obliko odločanja. Referendum v skladu
z zakonom o lokalni samoupravi se lahko opravi kot naknadni
referendum, odločitev pa zavezuje občinske organe ves čas do
izteka mandata. Odločitev na referendumu, ki ne potrdi posamezne
določbe ali celega splošnega akta ne pomeni razveljavitve, ker je
v zakon vgrajen rok, v katerem je mogoče predlagati in razpisati
referendum in obveznost zadržanja objave takega akta. Z določbo
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naravno življensko okolje ali premoženje, neposredno opravi.
Stroški izvedbe bremenijo občino. Z novo določbo 90.b člena je
spremenjena in dopolnjena določba 58. člena veljavnega zakona.
Pri ureditvi je upoštevano tudi to, da je v skladu s predlogom
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi, župan predsedujoči občinskemu svetu ter po tunkciji
njegov član s pravico glasovanja. Državni zbor tako lahko na
predlog vlade razpusti občinski svet, razreši župana ter razpiše
predčasne volitve. Razlogi so dopolnjeni v prvi alinei in sicer gre
za primer, ko občinski svet sprejema svoje akte v nasprotju z
ustavo ali zakonom in je to ugotovljeno z odločbami pristojnih
sodišč (ustavnega ali upravnega), ki pa jih občinski svet ne
izvršuje, ter za primer, ko občinski svet ne izpolnjuje nalog, ki jih
ima po zakonu ali s svojimi odločitvami krši zakone in kljub
opozorilom pristojnih organov nezakonitosti ne odpravi. Ker
ureditev vključuje razrešitev vseh občinskih funkcionarjev je bilo
treba urediti začasno opravljanje funkcije župana. Za ta primer je
predvideno imenovanje začasnega upravitelja. Zaradi drugačne
ureditve je bilo treba črtati 58. člen Zakona o lokalni samoupravi.

javnih podjetij se presojajo po sedežu, če pa opravljajo dejavnost
za širše omočje (dveh ali več občin) se razdelijo v sorazmerju s
številom prebivalcev. Stvari, s katerimi javni zavod ali javno podjetje
izvaja svojo dejavnost in na katerih imajo občine lastninsko pravico
ne morejo biti fizično razdeljene. Denarna sredstva in vrednostni
papirji ter tista bremena, ki se ne nanašajo na prevzeto premoženje
po območju in drugih kriterijih, se razdelijo v sorazmerju z deležem
dohodnine. Za čas do dogovora oziroma razdelitve premoženja
po zakonu bo občina, na območju katere se premoženje nahaja
opravljala posle rednega upravljanja s premoženjem in v obsegu
"rednega upravljanja" tudi izvajala obstoječe ustanoviteljske
pravice do javnih zavodov in skladov.
K 24.ČLENU .Predlagani določbi se nanašata na ureditev
dopolnilnega financiranja občin po posebnem zakonu. Sprememba
je potrebna zaradi nujne spremembe veljavnega sistema po
Zakonu o financiranju občin, ki jo terja dejansko stanje, ugotovljeno
ob analizi učinkov tega zakona kot tudi uveljavitev Evropske
listine lokalne samouprave.
K25.,28. IN29.ČLENU: Predlagane določbe temeljijo na ugotovitvi,
da mora biti v Zakonu o lokalni samoupravi, ki sistemsko ureja
lokalno samoupravo v Republiki Sloveniji, urejeno tudi področje
nadzora nad zakonitostjo delovanja občinskih organov, ki je sicer
lahko dograjeno v drugem zakonu (Zakon o upravi), ne more pa
biti urejeno samo tam. V skladu s to ugotovitvijo je poglavje X.
zakona dopolnjeno z določbo novega 88.a člena, s katero je
urejeno nadzorstvo nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov
občin iz njihove izvirne pristojnosti. Nadzor vključuje predvsem
ustrezno sodelovanje med pristojnim ministrstvom in občino ter
strokovno pomoč nadzornega organa. Možnost predlagati
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnega
akta občine pred ustavnim sodiščem je razširjena še na možnost
predlagati začasno zadržanje izvajanja splošnega akta v primerih,
ko bi po mnenju ministrstva lahko z izvršitvijo akta nastale večje
motnje v izvrševanju nalog občine to pa bi povzročilo škodljive
posledice za zdravje ali življenje občanov, večjo gospodarsko
škodo oziroma bi z izvršitvijo akta prišlo do kršitve z ustavo in
zakonom zagotovljenih pravic in svoboščin občanov. Z novo
določbo 90.a člena je zagotovljen nadzor nad izvajanjem z
zakonom določenih lokalnih javnih zadev, ki so v pristojnosti občin
ter možnost, da ministrstvo tako nalogo, če bi zaradi opustitve
lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi, za

K 30.ČLENU: Sprememba 94.člena je bila potrebna zaradi
poenotenja doiočb Zakona o lokalni samoupravi, ki določajo
sodelovanje občin v zakonodajnem postopku. V teh primerili (6.člen
in 30. člen) je uporabljeno besedilo "pred sprejemom zakona ", ki
omogoča državnemu zboru, da s poslovnikom državnega zbora
uredi, kdaj ■ v kateri fazi zakonodajnega postopka in kako bo
pridobil mnenje ali soglasje občin.
K 34.ČLENU: Spremembe in dopolnitve zakona so podlaga za
spremembe statutov občin ter nekaterih drugih občinskih splošnih
aktov. Te bo treba uskladiti v šestih mesecih oziroma najkasneje
do razpisa rednih lokalnih volitev v letu 1998. Z drugim odstavkom
je predlagana sprememba oziroma dopolnitev Zakona o lokalnih
volitvah, ki je posledica spremenjenega vodenja občinskega sveta,
naravnana pa je tako, da ne bo potrebe po spremembi volilnega
sistema. Tako je predvideno, da se župana za volitve ne šteje v
število članov občinskega sveta ter da ista oseba ne more
kandidirati za župana in za občinskega svetanika na istih lokalnih
volitvah. S predlagano določbo je tudi urejena uporaba zakona v
primerih, ko posegajo določbe v mandate občinskih funkcionarjev. Te se začno uporabljati šele s konstituiranjem novih organov
oziroma s prevzemom funkcij občinskih funkcionarjev.

3. člen

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

Občine se samostojno odločajo o povezovanju v širše lokalne
samoupravne skupnosti, tudi v pokrajine.

1. člen

Pokrajine urejajo in opravljajo lokalne zadeve širšega pomena, ki
presegajo zmogljivosti občin.

Ta zakon določa načela za ureditev lokalnih samoupravnih
skupnosti.

Po predhodnem soglasju oziroma sporazumu s pokrajino lahko
država z zakonom prenese na pokrajino opravljanje posameznih
nalog iz svoje pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva.

2. člen
Občine so temeljne lokalne samoupravne skupnosti.

6. člen

Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja
svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Lokalne samoupravne skupnosti sodelujejo med seboj na načelih
prostovoljnosti in solidarnosti, lahko združujejo v ta namen
sredstva in oblikujejo skupne organe, organizacije in službe za
opravljanje skupnih zadev.

Po predhodnem soglasju občine lahko država z zakonom prenese
na občino opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti, če
za to zagotovi tudi sredstva.
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22. člen

Lokalne samoupravne skupnosti sodelujejo tudi z lokalnimi
skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami
lokalnih skupnosti.

Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna občina opravlja še
naloge, ki se nanašajo na razvoj mesta.
Mestna občina zlasti:
- skrbi za smotrn razvoj na območju mesta kot celote;
- skrbi za mestne prometne naprave in mestne javne zgradbe;
- določa namembnost mestnega prostora in usklajuje rabo
prostora z mejnimi občinami;
- urejuje mestni promet;
- zagotavlja delovanje informacijsko-dokumentacijskih, kulturnih,
znanstvenih, socialnih, varstvenih in zdravstvenih ustanov, ki
imajo pomen za širšo lokalno skupnost ali za republiko;
- zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov riaobmočju
mesta, ki so lokalnega pomena;
- določa posebne davke v skladu z zakonom za opravljanje funkcij
mesta;
- ustanavlja službe za širše območje na področju vzgoje,
izobraževanja, poklicnega usposabljanja, socialnega skrbstva
in otroškega varstva ter druge sluŽDe javnega pomena.

7. člen
Lokalne samoupravne skupnosti so osebe javnega prava s
pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami
premoženja.
8. člen
Lokalne samoupravne skupnosti se financirajo Iz lastnih virov.
Občinam, ki zaradi slabše razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti
izvajanja z zakonom določenih nalog, zagotovi potrebna dodatna
sredstva država.
10. člen
Lokalne samoupravne skupnosti imajo pravico do uporabe
lastnega grba in zastave. Grb in zastava se morata razlikovati od
grbov in zastav drugih lokalnih samoupravnih skupnosti.

24. člen
Po predhodnem soglasju z občino lahko država z zakonom
prenese na občino izvajanje posameznih nalog iz državne
pristojnosti.

Lokalne samoupravne skupnosti uporabljajo pečat, ki mora
vsebovati označbo in ime lokalne samoupravne skupnosti.
11. člen

Za prenesene naloge zagotavlja država občini tudi ustrezna
sredstva za njihovo opravljanje.

Osebe, ki imajo na območju lokalne samoupravne skupnosti
stalno prebivališče, so člani lokalne samoupravne skupnosti (v
nadaljnjem besedilu: občani).

30. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta.

Občani v lokalnih samoupravnih skupnosti odločajo o zadevah
lokalne samouprave preko svetov, sestavljenih iz članov, ki jih
volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne, enake in splošne
volilne pravice.

Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore kot
svoja delovna telesa. Člane komisij in odborov imenuje izmed
članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov.

Občani v lokalnih samoupravnih skupnostih odločajo o zadevah
lokalne samouprave tudi neposredno - na svojih zborih z
referendumom in preko ljudske iniciative.

Občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom
ustanovi tudi' krajevne, vaške ali četrtne odbore. Člane teh
odborov imenuje in razrešuje občinski svet. Imenuje jih izmed
prebivalcev posameznih ožjih delov občine, če v občini niso
ustanovljeni ožji deli, pa izmed prebivalcev posameznih območij
občine, določenih z odlokom. S statutom občine ali odlokom se
lahko določi, da člane teh odborov imenujejo in razrešujejo na
svojih zborih prebivalci ožjih delov oziroma z odlokom določenih
območij občine. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da
ima krajevni, vaški ali četrtni odbor pravico občinskemu svetu
predlagati odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Če tako
določa statut občine ali odlok, mora občinski svet pred vsako
odločitvijo, ki se nanaša na ožji del občine, obvezno pridobiti
mnenje krajevnega, vaškega oziroma četrtnega odbora.

16. člen
Na območju mesta se zaradi enotnega prostorskega in
urbanističnega urejanja, zadovoljevanja komunalnih potreb in
planiranja razvoja ustanovi mestna občina.
Mestna občina je gosto in strnjeno naselje ali več naselij, povezanih
v enoten prostorski organizem in mestno okolico, ki jo povezuje
dnevna migracija prebivalstva.
Na mestno občino država lahko prenese opravljanje določenih
nalog iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta.

31. člen

Mesto lahko dobi status mestne občine, če ima najmanj 20.000
prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, od tega najmanj
polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih in je geografsko,
gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega
območja.

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega
področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Mestno občino ustanovi Državni zbor z zakonom. Z zakonom se
določita območje in ime mestne občine.

33. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.

Ime mestne občine se določi po imenu mesta, na območju
katerega se ustanovi mestna občina.

23. december 1997

Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in
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zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega
sveta. Odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta lahko
predloži tudi vsak posamezni član občinskega sveta, razen
proračuna in zaključnega računa proračuna ter drugih aktov, za
katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme
občinski svet na predlog župana.

37. a člen
Članu občinskega sveta preneha mandat:
- če izgubi volilno pravico,
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen
zapora, daljšo od šest mesecev,
- če v treh mesecih po potrditvi mandata na preneha opravljati
dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva
s funkcijo člana občinskega sveta,
- če odstopi.

Župan ima pravico udeleževati se sej občinskega sveta in na njih
razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje občinskega
sveta ter predlaga obravnavanje določenih zadev na seji
občinskega sveta.

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski
svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.

Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine. Će predsednik občinskega sveta na predlog župana ne
skliče seje v roku enega meseca od podanega predloga, jo lahko
skliče župan.

Ne glede na določbo 30. člena zakona o lokalnih volitvah, v
primerih prenehanja funkcije zaradi razlogov iz prve do pete alinee
prvega odstavka tega člena, nadomesti člana občinskega sveta,
ki mu preneha funkcija, naslednji kandidat z iste liste kandidatov.
Če takega kandidata ni, ga nadomesti kandidat z istoimenske
liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v
razmerju do količnika v volilni enoti.

Župan zadrži objavo splo^pega akta občinskega sveta, če meni,
da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da
o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora
navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji
odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem
sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in
zakonom.

37. b člen
Člani občinskega sveta praviloma opravljajo svojo funkcijo
nepoklicno. Način opravljanja funkcije določa občinski statut.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z
zakonom prenešena na občino, župan opozori pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana,
podžupana in člana nadzornega odbora kot tudi ne z delom v
občinski upravi.

33. a člen:
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu.

V statutu občine se določi, kdo nadomešča župana v primeru
njegove odsotnosti ali zadržanosti.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo
načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v
upravni enoti, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih
mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela organov občine.

34. a člen

42. člen

Člani občinskega sveta, župan, podžupan in tajnik občine so
občinski funkcionarji.

Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče, na
neposrednih tajnih volitvah.

Župan lahko pooblasti podžupana za opravljanje posameznih
nalog iz svoje pristojnosti.

35. člen

Mandatna doba župana traja 4 leta.

Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino glasov
navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzočih
večina članov.

Glede prenehanja mandata župana se primerno uporabljajo
določbe 37. a člena tega zakona.
43. člen

Občinski svet izmed svojih članov izvoli predsednika, lahko pa
tudi enega ali več podpredsednikov občinskega sveta.

Funkciji župana in podžupana nista združljivi s funkcijo članov
občinskega sveta in članov nadzornega odbora ter z delom v
občinski upravi, kot tudi ne tudi s funkcijami in deli iz tretjega
odstavka 37. b člena tega zakona.

Predsednik občinskega sveta predstavlja svet, ga sklicuje in vodi
njegove seje.
Podpredsednik občinskega sveta pomaga predsedniku pri
njegovem delu, ga nadomešča v odsotnosti ali v primeru
zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne
zadeve z njegovega delovnega področja.

Če je član občinskega sveta izvoljen za župana, mu preneha
mandat člana občinskega sveta.
Če je član občinskega sveta imenovan za podžupana, v času
opravljanja te funkcije ne more opravljati funkcije člana občinskega
sveta. V tem času opravlja funkcijo člana občinskega sveta
naslednji kandidat z iste liste kandidatov. Če takega kandidata ni,
opravlja funkcijo članov občinskega sveta kandidat z istoimenske
liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v
razmerju do količnika v volilni enoti.

Strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej
občinskega sveta, njegovih komisij in odborov zagotavlja župan
z zaposlenimi v občinski upravi. Občinski svet za opravljanje teh
del lahko imenuje sekretarja občinskega sveta. Če sekretar
opravlja svoje delo na podlagi delovnega razmerja, sklene delovno
razmerje v občinski upravi.
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22

javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne
javne službe).

45. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen posamezen
del. Skliče ga župan na lastno pobudo, na pobudo sveta ali na
zahtevo petih odstotkov volivcev v občini oziroma v njenem delu,
ki ga določi statut.

Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:
- neposredno v okviru občinskih služb (občinske uprave);
- z ustanavljanjem javnih gospodarskih in drugih javnih zavodov
ter javnih gospodarskih služb;
- z dajanjem koncesij;
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega
prava.

46. člen
Občinski svet lahko o kakšnem svojem aktu ali drugi odločitvi
razpiše referendum na lastno pobudo, mora pa ga razpisati, če to
zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v občini.

86. člen

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico
voliti člane občinskega sveta. Odločitev na referendumu je
sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.

Občine se zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega
pomena lahko povezujejo tudi v skupnosti ali zveze dveli ali več
občin.

Podrobneje določi način glasovanja na referendumu statut občine
v skladu z zakonom.

Način povezovanja ter položaj teh skupnosti določijo statuti občin,
ki se povezujejo v skupnost ali zvezo občin.

Občinski svet določi rok za razpis referenduma na podlagi zakona.

94. člen

47. člen

Državni zbor mora pred izdajo zakonov in drugih predpisov, ki se
v skladu z ustavo tičejo koristi občin in pokrajin, pridobiti njihovo
mnenje. Če se predpis nanaša na posamezne občine oziroma
pokrajine in posega v njihove koristi, mora izdajatelj predpisa
pred njegovo izdajo seznaniti prizadeto občino oziroma pokrajino
o namenu takšnega urejanja.

Občinski svet lahko razpiše svetovalni referendum o posameznih
vprašanjih posebnega pomena iz občinske pristojnosti, da se
ugotovi volja občanov.
Svetovalni referendum ne zavezuje občinskih organov.

100. člen
Referendum se razpiše za vso občino ali za njen del. Statut občine
lahko določi, da se referendum razpiše tudi na zahtevo določenega
števila volivcev, ki ga predpiše statut.

Občinski sveti morajo do 30. septembra 1995 urediti medsebojna
premoženjskopravna razmerja.
Osnova za delitev premoženja je zlasti:
- število prebivalstva;
- udeležba posameznih delov občine v zagotavljanju premoženja
občine;
- lastna udeležba posameznih delov občine pri izgradnji ali
oblikovanju premoženja v občini:
- obstoječa bremena občin ter terjatve, ki bodo dospevale v
naslednjih letih.

48. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali
razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti
občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
Organ, na katerega je naslovljena zadeva iz prvega odstavka, je
dolžan v roku, ki ga določi statut občine, najkasneje pa v treh
mesecih odločiti o zahtevi.
52. člen

Če pride do spora glede delitve premoženja sprte strani oblikujejo
arbitražo, v kateri sodeluje predstavnik vlade, ter enako število
predstavnikov sprtih strani.
Če spora ni mogoče rešiti na način iz prejšnjega odstavka, odloči
Vrhovno sodišče v upravnem sporu meritorno.

Lokalne zadeve javnega pomena financira občina iz lastnih virov,
sredstev države in iz zadolžitve.
Lastni viri občine so:
1. davki in druge dajatve,
2. dohodki od njenega premoženja.

100. a člen

Država zagotavlja občinam finančno izravnavo v takšni višini, da
bo javna poraba na prebivalca v vsaki občini dosegla v povprečju
najmanj 90 odstotkov povprečne zagotovljene porabe na
prebivalca v občinah v Republiki Sloveniji.

Dokler se občine ne dogovorijo o izvrševanju ustanoviteljskih
pravic do javnih zavodov, skladov in javnih podjetij, ustanovljenih
za območje več občin, izvršujejo ustanoviteljske pravice organi
občine, v kateri je sedež javnega zavoda oziroma javnega
podjetja, ob soglasju organov vseh občin na tem območju.

58. člen

100. b člen

Državni zbor lahko razpusti občinski svet in razpiše predčasne
volitve:
- če občinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za
prihodnje leto ne sprejme proračuna, ki bi lahko začel veljati ob
začetku leta ali
- če se po najmanj trikratnemu sklicu občinskega sveta v obdobju
šestih mesecev občinski svet ne sestane na sklepčni seji.

Za člane občinskega sveta, župana, podžupana in tajnika občine
se uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih
(Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93) in določbe
zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94).
Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih
razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi. Pri tem
se lahko za delovno mesto tajnika občine določi količnik za
določitev osnovne plače največ v višini, ki ne dosega količnika
delovnega mesta načelnika upravne enote.

61. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

ZA

VARSTVO

OKVIRNE

NARODNIH

KONVENCIJE

MANJŠIN

(MKUNM)
- EPA 343 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 4. decembra 1997
določila besedilo:

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

• PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI OKVIRNE KONVENCIJE ZA VARSTVO NARODNIH MANJŠIN,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- Mihaela LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve;
- Peter VVINKLER, šef Urada Vlade RS za narodnosti;
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar Ministrstva za zunanje
zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

1. člen

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
» svojimi članicami z namenom ohranjati in uresničevati ideale in
načela, ki so njihova skupna dediščina,

Ratificira se Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, ki
je bila podpisana 1. februarja 1995 v Strasbourgu.

glede na to, da je eden od načinov, s katerimi si prizadevajo za
dosego tega cilja, ohranjanje in nadaljnje uresničevanje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin,

2. člen
Besedilo konvencije se v angleškem izvirniku in slovenskem
prevodu glasi:

v želji, da bi sledile Deklaraciji voditeljev držav in vlad držav članic
Sveta Evrope, sprejeti 9. oktobra 1993 na Dunaju,
odločene, da na svojih ozemljih varujejo obstoj narodnih manjšin,

OKVIRNA KONVENCIJA
ZA VARSTVO NARODNIH MANJŠIN

glede na to, da so prevrati v evropski zgodovini pokazali, da je
varstvo narodnih manjšin bistvenega pomena za stabilnost,
demokratično varnost in mir na tej celini,

Države članice Sveta Evrope in druge države, podpisnice te
okvirne konvencije, so se
23. december 1997

glede na to, da bi morala pluralistična in resnično demokratična
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družba ne le spoštovati etnično, kulturno, jezikovno in versko
identiteto vsakega pripadnika narodne manjšine, ampak tudi
ustvariti primerne razmere, ki pripadnikom narodnih manjšin
omogočajo, da izražajo, ohranjajo in razvijajo to identiteto,

temelji na pripadnosti narodni manjšini.
2. Pogodbenice se obvezujejo sprejeti, če je to potrebno, na vseh
področjih gospodarskega, družbenega, političnega in kulturnega
življenja ustrezne ukrepe za pospeševanje polne in učinkovite
enakosti med pripadniki narodne manjšine in pripadniki
večinskega naroda. V tem pogledu morajo dovolj upoštevati
posebne razmere pripadnikov narodnih manjšin.

glede na to. da je ustvarjanje ozračja strpnosti in dialoga potrebno
za to, da kulturna raznolikost ni vir in dejavnik razdvajanja, ampak
bogatenja vsake družbe,
glede na to, da uresničevanje strpnosti in napredka v Evropi ni
odvisno le od sodelovanja med državami, ampak je za to potrebno
tudi čezmejno sodelovanje med lokalnimi in regionalnimi oblastmi,
kar pa ne vpliva na ustavno ureditev in ozemeljsko celovitost
vsake države,

3. Ukrepi, sprejeti v skladu z drugim odstavkom, se ne štejejo za
dejanje diskriminacije.
5. člen
1. Pogodbenice se obvezujejo spodbujati take razmere, ki so
potrebne, da pripadniki narodnih manjšin ohranjajo in razvijajo
svojo kulturo ter ohranjajo bistvene sestavine svoje identitete, in
sicer svojo vero, jezik, tradicijo in kulturno dediščino.

ob upoštevanju Konvencije o varstu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in njenih protokolov,
ob upoštevanju prevzetih obveznosti glede varstva narodnih
manjšin v konvencijah in deklaracijah Združenih narodov in v
dokumentih Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, še
zlasti kopenhagenskem dokumentu z dne 29. junija 1990,

2. Brez poseganja v ukrepe splošne politike povezovanja so se
pogodbenice dolžne vzdržati politike in prakse, katerih namen je
asimilacija pripadnikov narodnih manjšin proti njihovi volji, in morajo
zaščititi te osebe pred kakršnimi koli dejanji, katerih namen je
taka asimilacija.

odločene, da opredelijo načela, ki jih je treba spoštovati, in
obveznosti, ki izhajajo iz njih, da bi v državah članicah in drugih
državah, ki bi postale pogodbenice tega instrumenta, znotraj
vladavine prava zagotovile učinkovito varstvo narodnih manjšin
ter pravic in svoboščin njihovih pripadnikov ob spoštovanju
ozemeljske celovitosti in suverenosti držav,

6. člen
1. Pogodbenice spodbujajo duh strpnosti in medkulturnega dialoga
in sprejemajo učinkovite ukrepe za pospeševanje medsebojnega
spoštovanja in razumevanja ter sodelovanja med vsemi osebami,
ki živijo na njihovem ozemlju, ne glede na njihovo etnično, kulturno,
jezikovno ali versko identiteto, še zlasti v izobraževanju, kulturi in
javnih občilih.

odločene, da uresničujejo načela, določena v tej okvirni konvenciji,
s pomočjo notranje zakonodaje in ustrezne vladne politike,
dogovorile, kot sledi:

2. Pogodbenice se obvezujejo sprejeti ustrezne ukrepe za varstvo
oseb, ki so lahko ogrožene zaradi diskriminacije ali pa so
izpostavljene dejanjem diskriminacije, sovraštvu ali nasilju, do
katerih prihaja zaradi njihove etnične, kulturne, jezikovne ali verske
identitete.

1. poglavje
1. člen

7. člen

Varstvo narodnih manjšin ter pravic in svoboščin pripadnikov teh
manjšin je sestavni del mednarodnega varstva človekovih pravic
in kot tako spada v okvir mednarodnega sodelovanja.

Pogodbenice zagotavljajo spoštovanje pravice vsakega pripadnika
narodne manjšine do svobode mirnega zborovanja, svobode
združevanja, svobode izražanja ter svobode mišljenja, vesti in
veroizpovedi.

2. člen
Določbe te okvirne konvencije se uporabljajo v dobri veri, v duhu
razumevanja in strpnosti ter v skladu z načeli dobrega sosedstva,
prijateljskih odnosov in sodelovanja med državami.

8. člen
Pogodbenice se obvezujejo priznavati vsakemu pripadniku
narodne manjšine pravico do izražanja njegove vere ali prepričanja
in do ustanavljanja verskih ustanov, organizacij in združenj.

3. člen
1 Vsak pripadnik narodne manjšine ima pravico do proste izbire,
da je ali ni obravnavan kot pripadnik narodne manjšine, in iz te
njegove izbire ali uresničevanja pravic, ki so z njo povezane, ne
izhajajo nobene neugodne posledice.

9. člen
1. Pogodbenice se obvezujejo priznati, da pravica vsakega
pripadnika narodne manjšine do svobode izražanja vključuje
svobodo mnenja, sprejemanja in dajanja informacij ter idej v jeziku
manjšine brez vmešavanja javnih organov in ne glede na meje.
Pogodbenice v okviru svojih pravnih sistemov zagotavljajo, da
pripadniki narodnih manjšin pri svojem dostopu do javnih občil
niso zapostavljeni.

2. Pripadniki narodnih manjšin lahko posamično kakor tudi v
skupnosti z drugimi uresničujejo pravice in uživajo svoboščine,
ki izvirajo iz načel te okvirne konvencije.
II. poglavje
4. člen

2. Prvi odstavek ne preprečuje pogodbenicam, da ne bi brez
diskriminacije in na podlagi objektivnih meril zahtevale dovoljenja
za radijsko in televizijsko oddajanje ali za filmsko dejavnost.

1. Pogodbenice se obvezujejo zagotoviti pripadnikom narodnih
manjšin pravico do enakosti pred zakonom in enakega pravnega
varstva. V tem pogledu je prepovedana vsaka diskriminacija, ki

3. Pogodbenice ne smejo ovirati pripadnikov narodnih manjšin pri
ustanavljanju in uporabi tiskanih občil. V pravni ureditvi radijskega
in televizijskega oddajanja v kar največjem obsegu in ob
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2. Uresničevanje te pravice nima za posledico nobenih finančnih
obveznosti za pogodbenice.

upoštevanju določb prvega odstavka zagotavljajo, da se
pripadnikom narodnih manjšin da možnost, da ustanavljajo in
uporabljajo svoja lastna občila.

14. člen

4. V okviru svojih pravnih sistemov sprejmejo pogodbenice
ustrezne ukrepe, z namenom da pripadnikom narodnih manjšin
olajšajo dostop do javnih občil in pospešujejo strpnost in omogočajo
kulturni pluralizem.

1. Pogodbenice se zavezujejo priznavati vsakemu pripadniku
narodne manjšine pravico, da se uči jezika svoje manjšine.
2. Na območjih, na katerih že tradicionalno ali v znatnem številu
prebivajo pripadniki narodnih manjšin, in če je za to dovolj zahtev,
si pogodbenice prizadevajo, da v okviru svojih izobraževalnih
sistemov v kar največji možni meri zagotovijo, da imajo pripadniki
narodnih manjšin enake možnosti za učenje jezika manjšine ali
za izobraževanje v tem jeziku.

10. člen
1. Pogodbenice se obvezujejo priznavati vsakemu pripadniku
narodne manjšine pravico, da svobodno in brez vmešavanja
uporablja svoj jezik manjšine, in to zasebno in v javnosti ter ustno
in pisno.

3. Izvajanje drugega odstavka tega člena ne vpliva na učenje
uradnega jezika ali poučevanje v uradnem jeziku.

2. Če na območjih, na katerih že tradicionalno ali v znatnem številu
prebivajo pripadniki narodnih manjšin, ti tako zahtevajo in njihova
zahteva ustreza dejanskim potrebam, si pogodbenice prizadevajo
v kar največji možni meri zagotoviti take razmere, ki bi omogočale
uporabo jezika manjšine v odnosih med pripadniki manjšine in
upravnimi organi.

15. člen
Pogodbenice ustvarijo razmere, potrebne za učinkovito
sodelovanje pripadnikov narodnih manjšin v kulturnem,
družbenem in gospodarskem življenju ter v javnih zadevah, še
zlasti pri tistih, ki jih neposredno zadevajo.

3. Pogodbenice se obvezujejo zagotoviti vsakemu pripadniku
narodne manjšine pravico biti takoj obveščen v jeziku, ki ga
razume, o razlogih za odvzem prostosti ter o naravi in vzroku za
kakršne koli obtožbe proti njemu kakor tudi pravico, da se brani
v tem jeziku, če je potrebno z brezplačno pomočjo tolmača.

16. člen
Pogodbenice se vzdržijo ukrepov, ki spreminjajo razmerje
prebivalstva na območjih, na katerih prebivajo pripadniki narodnih
manjšin, in so namenjeni omejevanju pravic in svoboščin, ki izvirajo
iz načel te okvirne konvencije.

11. člen
1. Pogodbenice se obvezujejo priznavati vsakemu pripadniku
narodne manjšine pravico, da uporablja svoj priimek (patronim)
in imena v jeziku manjšine, ter pravico do uradnega priznanja teh
imen v skladu z načini, določenimi v pravnem sistemu pogodbenic.

17. člen
1. Pogodbenice se obvezujejo, da ne bodo posegale v pravico
pripadnikov narodnih manjšin, da navezujejo in vzdržujejo proste
in miroljubne čezmejne stike z osebami, ki zakonito bivajo v drugih
državah, še zlasti s tistimi, s katerimi imajo skupno etnično,
kulturno, jezikovno ali versko identiteto ali kulturno dediščino.

2. Pogodbenice se obvezujejo priznavati vsakemu pripadniku
narodne manjšine pravico, da v jeziku svoje manjšine namešča
znake, napise in druge informacije zasebne narave, namenjene
očem javnosti.

2. Pogodbenice se obvezujejo, da ne bodo posegale v pravico
pripadnikov narodnih manjšin, da sodelujejo v dejavnostih
nevladnih organizacij tako na državni kot na mednarodni ravni

3. Na območjih, kjer v znatnem številu prebivajo pripadniki narodnih
manjšin, si pogodbenice prizadevajo, da v okviru svojega
pravnega sistema in po potrebi vključno s sporazumi z drugimi
državami ter ob upoštevanju svojih posebnih pogojev poskrbijo
za napise tradicionalnih krajevnih imen, imen ulic in drugih
topografskih znakov, namenjenih javnosti, tudi v jeziku manjšin,
kadar je za take oznake dovolj zahtev.

18. člen
1. Pogodbenice si prizadevajo po potrebi sklepati dvostranske in
mnogostranske sporazume z drugimi, zlasti s sosednjimi
državami, z namenom da zagotovijo varstvo pripadnikov zadevnih
narodnih manjšin.

12. člen

2. Pogodbenice sprejmejo ukrepe za spodbujanje čezmejnega
sodelovanja, kadar je to ustrezno.

1. Pogodbenice sprejmejo, kadar je to primerno, ukrepe na
področju izobraževanja in raziskav, da s tem spodbujajo
poznavanje kulture, zgodovine, jezika in vere svojih narodnih
manjšin in večinskega naroda.

19. člen
Pogodbenice se obvezujejo spoštovati in uresničevati načela te
okvirne konvencije, pri čemer bodo po potrebi uveljavljale le take
omejitve, prepovedi ali ukinitve, ki so predvidene v mednarodnopravnih instrumentih, še zlasti v Konvenciji o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, kolikor so te pomembne za pravice
in svoboščine, ki izvirajo iz teh načel.

2. V zvezi s tem pogodbenice med drugim zagotavljajo ustrezne
možnosti za usposabljanje učiteljev in dostop do učbenikov ter
olajšujejo stike med učenci, študenti in učitelji različnih skupnosti.
3. Pogodbenice se obvezujejo za pripadnike narodnih manjšin
pospeševati enake možnosti za dostop do izobraževanja na vseh
ravneh.
13. člen

III. poglavje

1. V okviru svojih izobraževalnih sistemov pogodbenice priznavajo,
da imajo pripadniki narodnih manjšin pravico do ustanavljanja in
vodenja lastnih zasebnih ustanov za izobraževanje in usposabljanje.

20. člen
Pri uresničevanju pravic in svoboščin, ki izvirajo iz načel te okvirne
konvencije, vsak pripadnik narodne manjšine spoštuje
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za podpis tudi vsaki drugi državi, ki jo k temu povabi Odbor
ministrov. Konvencijo je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine
o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se hranijo pri generalnem
sekretarju Sveta Evrope.

zakonodajo države ter pravice drugih, še zlasti pravice pripadnikov
večinskega naroda in pripadnikov drugih narodnih manjšin.
21. člen

28. člen

Nič v tej okvirni konvenciji se ne razlaga tako, kot da vključuje
kakršno koli pravico, da sodeluje pri kakršni koli dejavnosti ali
stori kakršno koli dejanje, ki je v nasprotju s temeljnimi načeli
mednarodnega prava in zlasti suverene enakosti, ozemeljske
celovitosti ter politične neodvisnosti držav.

1. Ta okvirna konvencija začne veljati prvi dan meseca, ki sledi
izteku trimesečnega obdobja po datumu, ko je dvanajst držav
članic Sveta Evrope privolilo, da jih ta konvencija zavezuje v
skladu z določbami 27. člena.

22. člen
2. Za državo članico, ki naknadno izrazi soglasje, da jo ta okvirna
konvencija zavezuje, le-ta začne veljati prvi dan meseca, ki sledi
izteku trimesečnega obdobja po datumu deponiranja listine o
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

Nič v tej okvirni konvenciji se ne razlaga, kot da omejuje ali krati
človekove pravice in temeljne svoboščine, ki se lahko zagotovijo
po zakonih katere koli pogodbenice ali po katerem koli sporazumu,
ki to pogodbenico zavezuje.

29. člen
23. člen

1. Po začetku veljavnosti te okvirne konvencije in po posvetovanju
z državami pogodbenicami lahko Odbor ministrov Sveta Evrope
povabi vsako državo nečlanico Sveta Evrope, ki je bila povabljena
k podpisu konvencije v skladu z določbami 27. člena, pa tega še
ni storila, kot tudi katero koli drugo državo nečlanico, da pristopi
h konvenciji, in sicer s sklepom, ki ga sprejme večina, kot je
določeno v 20. d členu Statuta Sveta Evrope.

Pravice in svoboščine, ki izvirajo iz načel te okvirne konvencije,
kolikor so predmet ustrezne določbe Konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali njenih protokolov, je
treba razumeti, da so z njimi skladne.
IV. poglavje

2. Za vsako državo, ki pristopi k okvirni konvenciji, začne ta
veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po
datumu deponiranja listine o pristopu pri generalnem sekietarju
Sveta Evrope.

24. člen
1. Odbor ministrov Sveta Evrope spremlja, kako pogodbenice
uresničujejo to okvirno konvencijo.

30. člen

2. Pogodbenice, ki niso članice Sveta Evrope, sodelujejo pri
mehanizmu za izvajanje konvencije v skladu s pogoji, ki jih je
treba še določiti.

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi določi ozemlje ali ozemlja, za katerih
mednarodne odnose je odgovorna in za katera bo veljala ta okvirna
konvencija.

25. člen

2. Vsaka država lahko kadar koli pozneje z izjavo, naslovljeno na
generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi uporabo te okvirne
konvencije na katero koli drugo ozemlje, določeno v tej izjavi. Za
tako ozemlje začne ta okvirna konvencija veljati prvi dan meseca,
ki sledi izteku trimesečnega obdobja po datumu, ko je generalni
sekretar prejel tako izjavo.

1. V enem letu po začetku veljavnosti te okvirne konvencije za
posamezno pogodbenico mora ta poslati generalnemu sekretarju
Sveta Evrope polno informacijo o zakonodajnih in drugih ukrepih,
ki jih je sprejela za uveljavitev načel iz te okvirne konvencije.
2. Nato vsaka pogodbenica občasno, in kadar to zahteva Odbor
ministrov, sporoči generalnemu sekretarju katero koli dodatno
informacijo, ki je pomembna za uresničevanje te okvirne
konvencije.
3. Generalni sekretar pošlje Odboru ministrov informacije, ki jih je
prejel v skladu z določbami tega člena.

3. Vsaka izjava iz prejšnjih dveh odstavkov, ki se nanaša na
ozemlja, omenjena v tej izjavi, se lahko prekliče z notifikacijo,
naslovljeno na generalnega sekretarja. Preklic začne veljati prvi
dan meseca, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po datumu, ko
je generalni sekretar prejel tako notifikacijo.

26. člen

31. člen

1. Pri presojanju primernosti ukrepov, ki jih je pogodbenica sprejela
za uresničevanje načel te okvirne konvencije, pomaga Odboru
ministrov svetovalni odbor, katerega člani morajo imeti priznano
strokovno znanje s področja varstva narodnih manjšin.

1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove to okvirno
konvencijo z notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja
Sveta Evrope.
2. Taka odpoved začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku
šestmesečnega obdobja po datumu, ko je generalni sekretar
prejel to notifikacijo.

2. Odbor ministrov določi sestavo svetovalnega odbora in njegov
poslovnik v enem letu po začetku veljavnosti te okvirne konvencije.

32. člen
V. poglavje

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članico Sveta,
druge države podpisnice in vsako državo, ki je pristopila k tej
okvirni konvenciji, o:

27. člen
Ta okvirna konvencija je na voljo za podpis državam članicam
Sveta Evrope. Do datuma, ko začne konvencija veljati, je na voljo
poročevalec, št. 61
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b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu,

Sveta Evrope in vsaki državi, ki je bila povabljena, da podpiše to
okvirno konvencijo ali k njej pristopi.

c) vsakem datumu začetka veljavnosti te okvirne konvencije v
skladu z 28., 29. in 30. členom,
d) vsakem drugem dejanju, notifikaciji ali sporočilu v zvezi s to
okvirno konvencijo.

3. člen

V dokaz tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni,
podpisali to okvirno konvencijo.

Za izvajanje te konvencije skrbi Urad za narodnosti pri Vladi
Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje
zadeve.

Sestavljeno v Strasbourgu 1. februarja 1995 v angleščini in
francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem
samem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni
sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi članici

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin je bila podpisana
1. februarja 1995 v Strasbourgu. Do 5. novembra 1997 jo je
podpisalo 36 držav članic Sveta Evrope in ena nečlanica, od teh
je konvencijo ratificiralo 14 držav članic, med njimi Hrvaška
(11.10.1997), Madžarska (25.9.1995) in Italija (3.11.1997). Samo
v letu 1997 je konvencijo ratificiralo 7 držav.

2. Temeljne značilnosti konvencije
Besedilo okvirne konvencije povzema do sedaj sprejeta načela
mednarodne skupnosti, kakor tudi spoznanja o celoti in pomenu
mednarodnopravnega varstva človekovih pravic in pravic manjšin
ter medsebojne povezanosti med ravnijo uresničevanja teh pravic
in stopnjo demokratičnosti sodobnih družb. V takem pristopu je
dovolj prostora tako za obravnavo pravic pripadnikov posameznih
narodnih manjšin kot tudi za ravnanje posameznih držav ob
sprejemanju ukrepov za ohranjanje in izražanje identitete narodnih
manjšin in njihovih pripadnikov.

Republika Slovenija je Okvirno konvencijo za varstvo narodnih
manjšin podpisala 1. februarja 1995.
Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin bo začela veljati
1. februarja 1998, po izteku časovnega obdobja po tem, ko je
dvanajst držav članic Sveta Evrope ratificiralo to konvencijo (28.
člen konvencije).

Temeljno izhodišče je, da je okvirna konvencija programski
dokument, ki naj z ohlapno dikcijo zagotovi dovolj prostora za
presojo državam o sprejemanju najustreznejših ukrepov, ki naj
pripadnikom posamezne manjšine zagotovijo možnosti za
ohranjanje in izražanje identitete.

1. Uvod
Na srečanju najvišjih predstavnikov držav članic Sveta Evrope
na Dunaju, oktobra 1993, so se po več predhodnih priporočilih
parlamentarne skupščine SE odločili, da se pripravi širše
zasnovana konvencija o varstvu narodnih manjšin, ki bo
sprejemljiva za čim širši krog držav in odprta tudi za nečlanice. V
januarju 1994 je v okviru SE začel delovati poseben odbor
strokovnjakov (CAHMIN - Ad hoc odbor za varstvo narodnih
manjšin) z nalogo, da v skladu z že sprejetimi mednarodnopravnimi
dokumenti ter načeli in političnimi sklepi KVSE pripravi osnutek
okvirne konvencije in dodatnega protokola k Evropski konvenciji
o človekovih pravicah. CAHMIN je v relativno kratkem času uspel
pripraviti besedilo okvirne konvencije, ki ga je ministrski odbor SE
sprejel na sestanku 10.11.1994. Po dolgoletnih študijskih naporih
in številnih poskusih in pripravljenih predlogih posameznih
strokovnjakov, skupin, nevladnih organizacij in posameznih držav,
je CAHMIN-u uspelo uresničiti zamisel o sprejetju obvezujočega
mednarodnega dokumenta o varstvu narodnih manjšin in s tem
izpolniti prvi del mandata Dunajske deklaracije, ki je bila sprejeta
na vrhunskem sestanku na Dunaju oktobra 1993. Pri delu odbora
je vladala pripravljenost vseh sodelujočih za iskanje kompromisnih
rešitev kar kaže, da je prodrlo spoznanje o pomenu varstva
narodnih manjšin za Evropo kot celoto, ob upoštevanju in
ohranjanju različnosti, ki jo bogatijo.
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• V tem svojem izročilu pomeni pripravljeni tekst okvirne
konvencije korak naprej v mednarodnopravnem varstvu
manjšin in kakovosten premik v obravnavi manjšin v
mednarodnih odnosih.
• Okvirna konvencija vsebuje pomembna načela, ki zadevajo
interpretacijo konvencije. Konvencija ne more služiti kot podlaga
za dejavnosti, ki so v nasprotju z ozemeljsko integriteto in politično
nec '/isnostjo držav. Nobena določba v okvirni konvenciji ne
more biti podlaga za omejevanje višjih standardov varstva
človekovih pravic in narodnih manjšin, zagotovljenih v drugih
mednarodnih instrumentih ali v notranji zakonodaji.
• Poleg splošnih načel, ki jih vsebuje konvencija, so tu predvsem
tudi posebne določbe, ki se nanašajo na ne-diskriminacijo
uveljavljanje dejanske enakopravnosti, ohranitev in razvoj
kulture, veroizpovedi, jezika in običajev, svobodo združevan/a,
izražanja misli, jezikovne svoboščine, izobraževanja,
vključevanja v ekonomsko kulturno in socialno življenje in
prepoved nasilne asimilacije.
• Konvencija je t.i. krovni dokument, kar pomeni, da načela, kijih
vsebuje, niso neposredno izvršljiva, ampak jih bodo države
uveljavljale prek sprejete notranje zakonodaje in ustrezne vladne
politike.
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• Okvirna konvencija ne vsebuje splošne definicije narodnih
• manjšin temveč uveljavlja pragmatičen pristop, ker v tej fazi ni
bilo mogoče priti do definicije, ki bi imela splošno podporo vseh
članic SE.
• Odločitev o pripadnosti manjšini je stvar svobodnega osebnega
izbora vsakega posameznika.
• Pripadniki narodnih manjšin lahko uresničujejo pravice in uživajo
svoboščine, ki izhajajo iz načel okvirne konvencije, kot
posamezniki ter v skupnosti z drugimi.
• Glede obveznosti držav, okvirna konvencija navaja potrebo po
sprejemanju ustreznih ukrepov za ohranjanje identitete narodnih
manjšin. Ti ukrepi so vezani na določeno območje, ki ga pripadniki
manjšine tradicionalno naseljujejo (avtohtoni) in so predvideni
"dokler in kjer" so potrebni. Konvencija pa se namenoma
vzdržuje definiranja "območij, na katerih že po tradiciji ali v večjem
številu živijo pripadniki narodnih manjšin" in dovoljuje, da se
upoštevajo posebne okoliščine vsake pogodbenice. Izraz "živijo
... po tradiciji" se ne nanaša na zgodovinske manjšine, temveč
manjšine, ki še živijo na istem zemljepisnem območju.
• Pomembna je tudi formulacija v konvenciji, ki obvezuje pripadnike
narodnih manjšin, da spoštujejo ustavno ureditev in drugo
notranjo zakonodajo. Prav tako morajo pripadniki narodnih
manjšin spoštovati pravice drugih (20. člen).
• Implementacija oz. nadzor nad izvajanjem konvencije so
prepuščeni Odboru ministrov SE na podlagi predloženih poročil
držav pogodbenic. V ta namen bo imenovan poseben svetovalni
odbor strokovnjakov iz držav pogodbenic konvencije.
Strokovnjake bo imenoval Odbor ministrov SE.
• Nekatere od pravic pripadnikov narodnih manjšin so že vključene
v Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, vendar so v tem
primeru potrebne zaradi didaktične narave konvencije, ker je
konvencija odprta za podpis tudi državam nečlanicam SE (v
dikciji "druge države - nečlanice" je razumeti, da gre za države
udeleženke OVSE).

ustvarjanju strpnosti in medsebojnega dialoga. To pa so načela, ki
jih Slovenija v praksi"že v celoti spoštuje in je že do sedaj bistveno
prispevala k uveljavitvi teh načel.
3.1. Urad za narodnosti pri Vladi Republike Slovenije je že aprila
1996 pripravil pregled najpomembnejših predpisov o posebnih
pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki
Sloveniji. V Republiki Sloveniji se na narodne skupnosti nanaša
več kot 30 zakonov in izvršilnih predpisov.
Slovenije (Ur.l. RS št. 1-4/91) v svojem III. delu pravi, da Republika
Slovenija zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije, ne glede
na njihovo narodno pripadnost, brez sleherne diskriminacije,
skladno z ustavo Republike Slovenije in z veljavnimi mednarodnimi
pogodbami. Italijanski in madžarski narodni skupnosti v Republiki
Sloveniji in njunim pripadnikom so zagotovljene vse pravice iz
ustave Republike Slovenije in veljavnih mednarodnih pogodb.
Ustava Republike Slovenije (Ur.l.RS št. 33/91) v 5. členu pravi, da
je Slovenija na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne
svoboščine. Varuje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in
madžarske narodne skupnosti. Skrbi za avtohtone slovenske
narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence
in zdomce, ter pospešuje njihove stike z domovino.
11. člen ■ Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območ/ih
občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost,
je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina.
14. člen (enakost pred zakonom) - V Sloveniji so vsakomur
zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine,
ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj
ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.
61. člen (izražanje narodne pripadnosti) - Vsakdo ima pravico, da
svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni
skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in
pisavo.
62. člen (pravica do uporabe svojega jezika in pisave) - Vsakdo
ima pravico, da pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter v
postopkih pred državnimi in drugimi organi, ki opravljajo javno
službo, uporablja svoj jezik in pisavo na način, ki ga določi zakon
64. člen (posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske
narodne skupnosti v Sloveniji) - Avtohtoni italijanski in madžarski
narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je zagotovljena pravica,
da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje
svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo
gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter
dejavnosti na področju javnega obveščanja in založništva. V skladu
z zakonom imata ti narodni skupnosti in njuni pripadniki pravico
do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in
razvijanja te vzgoje in izobraževanja. Zakon določa območja, na
katerih je dvojezično šolstvo obvezno. Narodnima skupnostima
in njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da gojijo odnose s
svojima matičnima narodoma in njunima državama. Država
gmotno in moralno podpira uveljavljanje teh pravic.
Na območjih, kjer ti skupnosti živita, ustanovijo njuni pripadniki za
uresničevanje svojih pravic svoje samoupravne skupnosti. Na
njihov predlog lahko država pooblasti samoupravne narodne
skupnosti za opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti
ter zagotavlja sredstva za njihovo uresničevanje.
Narodni skupnosti sta neposredno zastopani v predstavniških
organih lokalne samouprave in v državnem zboru.
Zakon ureja položaj in način uresničevanja pravic italijanske
oziroma madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer živita,
obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti za uresničevanje
teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh narodnih skupnosti
uresničujejo tudi zunaj teh območij. Pravice obeh narodnih

Bistvene točke za uresničevanje konvencije so v tem, da njene
določbe puščajo državam prostor v implementaciji (v notranji
zakonodaji) tako, da lahko pri tem vzamejo v poštev posebne
okoliščine.
Pogodbenice se skladno s 1. odst. 5. člena konvencije tudi
obvezujejo spodbujati potrebne razmere za ohranjanje in razvijanje
bistvenih sestavin identitete narodne manjšine, kar pa ne pomeni,
da vse etnične, kulturne, verske in jezikovne razlike nujno vodijo
k ustvarjanju narodne manjšine. To pomeni, da je to stvar presoje
posamezne države.
Ohlapna dikcija konvencije je poudarjena še posebej ob členih, ki
se nanašajo na določene pravice (predvsem členi 10., 11. in 14).
Pri tem je najbolj bistveno to, da te določbe ne vsebujejo pozitivnih
obveznosti za državo, posebej še tistih, ki so finančne narave.
V primerjavi z nekaterimi drugimi mednarodnimi instrumenti, ki
zadevajo človekove pravice in pravice manjšin, predvsem
Mednarodnim paktom o političnih in državljanskih pra\,ijah in
Mednarodno konvencijo o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije
in seveda Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, velja poudariti, da je okvirna konvencija
bistveno manj obvezujoča v postopkih izvajanja in kontrole.
3. Ratifikacija konvencije in njen vpliv na notranjo
zakonodajo
Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin s programsko
naravo določb zastavlja cilje, ki jim morajo pogodbenice slediti in
jim prepušča prostor za presojo o konkretnih ukrepih. Le-ti pa
morajo temeljiti na upoštevanju splošnih mednarodno veljavnih
načel in spoštovanju različnosti, identitete in posebnosti,
poročevalec, št. 61
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skupnosti ter njunih pripadnikov so zagotovljene ne glede na
število pripadnikov the skupnosti.
Zakoni, drugi predpisi in splošni akti, ki zadevajo uresničevanje v
ustavi določenih pravic in položaja zgolj narodnih skupnosti, ne
morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov narodnih
skupnosti.

razdruževanju in odpravi naselij in ulic ter o določitvi območij
naselij odloča občinska skupščina. Na območjih, ker živijo
pripadniki slovenskega naroda in pripadniki madžarske oz.
italijanske narodnosti soodločajo v postopku tudi SIS za prosveto
in kulturo ustrezne narodnosti.
Zakon o sodiščih (Ur.l.št. 19/94)

Uresničevanje temeljnih ustavnih določb o posebnih pravicah
narodnih skupnosti na posameznih območjih, je nadalje zajeto v
številnih zakonih in podzakonskih aktih, ki zajemajo naslednje
tematske sklope oz. področja:

Zllstvu (Ur.l.RS št. 63/941
Statuti občin na narodnostno mešanih območjih
■ organiziranost narodnosti in sodelovanje v organih oblasti

• območje, na katerem živita italijanska in madžarska narodna
skupnost
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur.l.RS
št. 60/94) - 5. člen Narodnostno mešana območja so po tem
zakonu tista, ki jih kot taka opredeljujejo sedanji statuti občin
Lendava, Murska Sobota, Koper, Izola in Piran.
Statuti občin na narodnostno mešanih območjih.

Zakon o volitvah v državni zbor (Ur.l. št. 44/92)
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93) - 5. člen ■ Občine
se na območjih, ker živijo pripadniki madžarske in italijanske
narodne skupnosti, oblikujejo tako, da je v njih zagotovljeno
uresničevanje posebnih pravic narodnih skupnosti.
39. člen - Na narodnostno mešanih območjih, določenih z
zakonom, kjer živita italijanska oz. madžarska narodna skupnost,
imata narodni skupnosti v občinskem svetu najmanj po enega
predstavnika. S statutom občine se določi neposredna
zastopanost narodnih skupnosti tudi v drugih organih občine. V
okviru svojih pristojnosti občine s posebnimi akti urejajo vprašanja,
ki zadevajo uresničevanje pravic ter financiranje narodnih
skupnosti. ...40. člen, 72. člen, 77. člen, 83. člen, 85. člen.
Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l.RS št. 72/93)

• uporaba jezika in narodnostnih simbolov
Zakon o upravi (Ur.l.RS št. 67/941 - 4. člen - Uradni jezik v upravi
je slovenščina. Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni
italijanska in madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi
italijanščina ali madžarščina. Na teh območjih uprava posluje,
vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v slovenščini in v
jeziku narodne skupnosti, ki živi na tem območju, uporablja
italijanski oziroma madžarski jezik. Kadar je upravni organ na prvi
stopnji vodil postopek tudi v italijanščini oziroma madžarščini,
mora biti tudi drugostopna odločba izdana v istem jeziku. Osebo,
ki ne obvlada urednega jezika, mora upravni organ seznaniti z
gradivom in svojim delom v njenem jeziku in ji omogočiti, da
spremlja postopek po tolmaču.
Zakon o delavcih v državnih organih (Ur.l.RS št. 15/90) - 2. odst.
4. člena - Za višje upravne delavce in upravne delavce ter za tiste
strokovno tehnične delavce, ki opravljajo neposredno delo s
strankami, je pogoj za sklenitev delovnega razmerja tudi aktivno
znanje slovenskega jezika; na območjih, na katerih je določena
enakopravnost italijanskega oziroma madžarskega jezika, pa tudi
jezikov teh narodnosti.
Uredba o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki
jih imenuje Vlada RS. in drugih zaposlenih v službah Vlade RS.
upravnih organih in upravnih enotah (Ur.l.RS št. 82/94) - 10. člen
• Na območjih lokalnih skupnosti, v katerih živita italijanska in
madžarska narodna skupnost, se za delovna mesta, za katera
je v aktu o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest
predpisan pogoj znanje jezika narodne skupnosti, se osnovna
plača poveča za: - aktivno znanje jezika narodne skupnosti v
višini 6%, - pasivno znanje jezika narodne skupnosti v višini 3%.
Zakon o matičnih knjigah (Ur.l. RS št. 2/87) - 2. odst. 30. člena - Na
območjih, ker živijo pripadniki italijanske oz. madžarske narodnosti
so matičarji dolžni izdajati izpiske in potrdila iz matičnih knjig tudi
v italijanskem oz. madžarskem jeziku.
Zakon o osebnem imenu (Ur.l.RS št. 2/87) - 3. člen - Osebno ime
pripadnika italijanske oz. madžarske narodnosti se vpiše v
italijanski oz. madžarski pisavi in obliki, razen, če se pripadnik
narodnosti opredeli drugače.
Zakon o osebni izkaznici (Ur.l.RS št. 16/74. 29/79) ■ 4.a člen ■ Na
območjih, na katerih živijo poleg pripadnikov slovenskega naroda
pripadniki italijanske oz. madžarske narodnosti, se izdaja osebna
izkaznica na dvojezičnem obrazcu.
Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Ur.l.RS
št. 1/911 - 16. člen - Obrazci potnih listin in vizumi se tiskajo v
slovenščini, angleščini in francoščini, na območjih, določenih z
zakonom, ker avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega
narodna tudi pripadniki italijanske oz. madžarske narodnosti, pa
namesto francoščine v italijanščini ali madžarščini.
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur.l.RS
št. 5/80) - 8. člen - O imenovanju, preimenovanju, združevanju,
23. december 1997

- informiranje
Zakon o javnih glasilih (Ur.l.RS št. 18/94)
Zakon o RTV Slovenija (Ur.l.RS št. 18/94)
- zdravstvo
63. člen - Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja
svoje delo v neposrednem stiku z bolniki, mora obvladati slovenski
jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti. Izpolnjevanje
pogoja iz prejšnjega odstavka se dokazuje z javnim spričevalom
o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.
■ vzgoja in izobraževanje
Zakon o zavodih (Ur.l.RS št. 12/91)
s gnantu vzooie
(Url.RS ŠU21WCI
inj*obraz9XdPjj
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l.RS št. 12/
m

Zakon o osnovni šoli (Ur.l.RS št. 12/96)
Zakon o gimnazijah (Ur.l.RS št. 12/96)
Zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in
madžarske narodnosti na oodročiu vzgoje in izobraževanja
(Ur.l.RS Št- 12/821
- kultura
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Ur.l.RS št. 75/94)
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur.l.RS št. 1/81)
- sodelovanje z matičnim narodom
Ustava Republike Slovenije - 64. člen
madžarske narodnosti na oodročiu vzooie in izobraževani,-i
- gospodarski razvoj
oodlaoi zakona o lastninskem preoblikovanju nodietii iUr.l RS št.
45/95)
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področju šolstva. Za vzgojo in izobraževanje, na območjih s
posebnimi razvojnimi problemi, za narodno mešanih območjih,
otrok romov...
Zakon o osnovni šoli lUr.l.RS št. 12/96) - 9. člen (pravice romske
skupnosti) - Osnovnošolsko izobraževanje pripadnikov romske
skupnosti v Republiki Sloveniji se izvaja v skladu s tem zakonom
in drugimi predpisi.

3.2. Skladno z ustavo pa v Republiki Sloveniji pa poleg italijanske
in madžarske narodne skupnosti, poseben položaj uživajo tudi
pripadniki romske skupnosti, na katere se nanaša nekaj zakonov
in predpisov:
da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji,
ureja zakon.
Zakon o lokalni samoupravi (UrJ. RS št. 72/93) - 5. odst. 39. člena
■ Na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost,
imajo Romi v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika.
Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l.RS št. 72/93) - 7. člen - Pravico
voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ■ predstavnika romske
skupnosti imajo pripadniki te skupnosti, ki imajo volilno pravico.
3. odst. 8. člena - Volilna pravica državljanov za volitve predstavnika
romske skupnosti se evidentira s posebnim občinskim volilnim
imenikom občanov - pripadnikov te skupnosti.
2. odst. 10. člena, 23. člen, 3. odst. 33. člena, 36. člen, 2. odst. 49.
člena
Zakon o organizaciji in financiranju vzaole in izobraževanja
/Ur.l.RS št. 12/96I - 17. alinea 25. člena ■ Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje sprejema tudi program
dopolnilnega izobraževanja za otroke Romov.
3. alinea 7. odst. 81. člena - Iz državnega proračuna se zagotavljajo
tudi sredstva za pripravo in za subvencioniranje cene učbenikov
in učil za osnovno šolo, za šolstvo narodne skupnosti in za
izobraževanje pripadnikov slovenskega naroda v zamejstvu in
zdomstvu ter Romov.
84. člen (normativi in standardi) ■ Javnim šolam se zagotavljajo
sredstva v skladu z normativi in standardi, ki jih določi minister.
Pred določitvijo normativov in standardov si minister pridobi mnenje
pristojnega strokovnega sveta in reprezentativnih sindikatov na

3.3. Ob upoštevanju ustave in notranje zakonodaje Republika
Slovenija, ki obravnava kot narodne manjšine avtohtoni italijansko
in madžarsko narodno manjšino, na podlagi 65. člena ustave pa
priznava položaj in posebne pravice tudi romski skupnosti v
Sloveniji, ratifikacija Okvirne konvencije za varstvo narodnih
manjšin, v Republiki Sloveniji ne bo zahtevala sprejemanja nove
ali spreminjanja obstoječe zakonodaje.
Ob deponiranju listine o ratifikaciji konvencije, bo Vlada Republike
Slovenije podala izjavo o tem, da se bo konvencija uporabljala za
avtohtoni italijansko in madžarsko narodno manjšino in za
pripadnike avtohtone romske skupnosti, ki živijo v Sloveniji.
4. Ocena potrebnih finančnih sredstev za
uresničevanje konvencije in organ, ki bo konvencijo
ratificiral
Ratifikacija in uresničevanje konvencije (ob zgornji predpostavki)
ne bosta zahtevala zagotovitve novih finančnih sredstev.
Konvencijo v skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

PREDLOG

kot narodne manjšine, Vlada Republike Slovenije v skladu z ustavo
in notranjo zakonodajo izjavlja, da sta to avtohtoni italijanska in
madžarska narodna manjšina. V skladu z ustavo in notranjo
zakonodajo Republike Slovenije se bodo določbe Okvirne
konvencije uporabljale tudi za pripadnike avtohtone romske
skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji."

IZJAVA
"Glede na to, da Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin
ne vsebuje definicije pojma narodne manjšine in je državam
pogodbenicam prepuščeno da določijo skupine ki jih obravnavajo

OBRAZLOŽITEV
1. Vlada Republike Slovenije bo ob deponiranju listine o ratifikaciji
Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin podala izjavo,
da kot narodni manjšini v Republiki Sloveniji, skladno z ustavo in
notranjo zakonodajo, obravnava avtohtoni italijansko in madžarsko
narodno manjšino, poseben položaj in pravice pa uživajo tudi
pripadniki avtohtone romske skupnosti, ki živijo v Sloveniji.

2. Republika Slovenija je Okvirno konvencijo za varstvo narodnih
manjšin podpisala 1. februarja 1995 Že tedaj so se pojavili določeni
pomisleki, da bi njena ratifikacija utegnila omogočiti pripadnikom
narodnosti v Sloveniji, ki nimajo v ustavi opredeljenega
manjšinskega statusa, pridobitev takega statusa, s sklicevanjem
na omenjeno konvencijo.

Glede na to, da Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin
ne vsebuje splošne definicije narodne manjšine, je prepuščeno
državam, da določijo skupine, ki jih obravnavajo kot narodne
manjšine. Take interpretativne izjave so podale tudi nekatere druge
države, kot so Nemčija, Danska, Estonija, Finska.

Glede na to, da konvencija zaradi svoje pravne narave ni direktno
uresničljiva, prepušča posamezni državi uresničevanje z notranjo
zakonodajo in vladno politiko. Podpis konvencije ni dal nikakršne
podlage za razširitev manjšinskih pravic v Sloveniji na pripadnike
različnih drugih narodnosti, izven tistih, ki so navedeni v 5. členu

poročevalec, št. 61
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ustave kot avtohtone narodne manjšine.

razumevanju pojma narodne manjšine, kot izhaja iz njene ustave
in zakonske ureditve.

Postopek ratifikacije konvencije namreč ponuja pravne možnosti,
da se Slovenija izogne morebitnim različnim interpretacijam
definicije narodne manjšine in morebitnim nesporazumom glede
uresničevanja konvencije (skladno z Dunajsko konvencijo o
pogodbenem pravu iz leta 1969) in vztraja pri opredelitvi in

3. Glede na to, da ne gre za pridržek h konvenciji, temveč za
izjavo, ki ne posega v njeno vsebino, predlagamo, da se izjava
sprejme s sklepom vlade.

I

)
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Predlog deklaracije o

PROTIPRAVNEM

DELOVANJU

KOMUNISTIČNEGA

REŽIMA

TOTALITARNEGA

(DePDKTR)

- EPA 349 - II -

ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval in sprejel po enofaznem
postopku.

Državni zbor RS
poslanec Janez Janša
poslanec Lojze Peterle

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

Na podlagi 166. in 169. člena poslovnika Državnega zbora RS
podpisana poslanca kot predlagatelja pošiljata

Janez Janša, l.r.
Lojze Peterle, l.r.

- PREDLOG DEKLARACIJE O PROTIPRAVNEM DELOVANJU KOMUNISTIČNEGA TOTALITARNEGA REŽIMA,

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. Državljane je s pregonom oziroma z grožnio
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 iri zlorabljal
lastne zakone ter z akti, objavljenimi v tajnem uradnem listu
vzpostavljal vzporeden tajni pravni sistem, s čemer je postavil
delovanje Komunistične partije oziroma Zveze komunistov ter
njenih predstavnikov izven zakona

DEKLARACIJA O PROTIPRAVNEM
DELOVANJU KOMUNISTIČNEGA
TOTALITARNEGA REŽIMA
PREAMBULA
Državni zbor Republike Slovenije sprejema to deklaracijo
zavedajoč se moralne in pravne obveznosti, da uredi odnos do
komunističnega totalitarnega režima in omogoči odpravo njegovih
posledic, še posebej posledic sistematičnega kršenja človekovih
pravic in temeljnih političnih svoboščin.

Komunistični totalitarni režim je imel tri različna obdobja, v katerih
je z različnimi sredstvi in metodami kršil človekove pravice in
omejeval svobodo državljanov. V prvem obdobju je bil zločinski
totalitarni sistem, za katerega so bili značilni množični izvensodni
poboji, moritve brez kakršnegakoli sodnega ugotavljanja krivde

KOMUNISTIČNI TOTALITARNI REŽIM
1. (bistvo totalitarnega režima)
Komunistični totalitarni režim je:
35

in druge oblike zločinstva in drastičnega kršenja človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, ki so značilne za totalitarne sisteme v
prvih obdobjih. V drugem obdobju je vladal klasični socrealistični
sistem državne represije, ki je obračunaval tudi z notranjimi
frakcijami v vladajoči Komunistični partiji, v kolikor so se pojavljala
nasprotna razmišljanja. V tretjem obdobju, še posebej v 80. letih
smo imeli enostrankarski sistem z dvojnim obrazom. Z zunanjim
obrazom, ki se ga je poimenovalo z besedami socializem po meri
človeka. Ta je skušal simpatizirati z nekaterimi klasičnimi
civilizacijskimi vrednotami, kljub temu da je v javni zakonodaji
ohranil sankcijo za verbalni delikt (člen 133), možnost ustanovitve
koncentracijskih taborišč in streljanje na ilegalne prestopnike meje.
Drug, notranji obraz, pa je predstavljal vzporedni pravni sistem s
tajnimi Uradnimi listi, tajno zakonodajo in s posebno izdelanimi
tajnimi uredbami za primer izrednih razmer, v katerih se je
predvidevalo drastično kršenje človekovih pravic. Z uporabo
posebnih metod in sredstev, milice in tajne politične policije (SDV)
pa je sistem do konca deloval proti politični opoziciji.

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 državljanov, ki so bili
prisiljeni v tujini iskati zavetje pred komunističnim terorjem.

2. (kršitve človekovih pravic)

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

Vodstvo takratne Komunistične partije je v celoti odgovorno za
tiste povojne poboje, v katerih je bilo v imenu komunistične
revolucije na zverinski način pobitih več kot 10.000 državl|anov
brez sojenja in možnosti zagovora.
Kot povojni poboji po tej deklaraciji se štejejo množični in posamični
izvensodni umori na ozemlju sedanje države Slovenije in ozemlju
sosednjih držav ter umori izpuščenih zapornikov, njihovih
sorodnikov in drugih ljudi na ozemlju sedanje države Slovenije iri
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.

Komunistični režim je za uresničevanje svojih ciljev iz prve točke
te deklaracije zlorabljal državne organe in institucije, še posebej
tajno policijo, pravosodni sistem in državno upravo, tako da je v
posameznih obdobjih:
- moril ali 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 kakršnekoli sankcije nad ljudmi, ki so svojevoljno
ali po naročilu izvajali zločine nad državljani v imenu revolucije
oziroma komunističnega režima,
- dodeljeval neupravičene privilegije tistim, ki so organizirali in
izvajali posamične ali množične umore oziroma organizirali ali
izvajali druge oblike nasilja nad državljani.

4. (odgovornost vodilnih komunistov).
Odgovornosti vodstva Komunistične partije za storjene zločine v
ničemer ne zmanjšuje dejstvo, da sta bili KPS oziroma ZKS
sestavni del Komunistične partije Jugoslavije oziroma Zveze
komunistov Jugoslavije. Vsakokratno vodstvo KPS oziroma ZKS
je odgovorno za kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin
v času svoje vladavine.
5. (odgovornost agitatorjev)
Za vzdrževanje totalitarnega sistema so moralno soodgovorni
tudi tisti, ki so propagirali oziroma ideološko opravičevali kršenje
človekovih pravic in kratenje temeljnih političnih svoboščin.
6. (nelegitimnost komunističnega totalitarizma)
Totalitarni režim, vzpostavljen na komunistični ideologiji, ki je bil v
Sloveniji na oblasti od konca druge svetovne vo|ne do
konstituiranja prve demokratično izvoljene Skupščine Republike
Slovenije, je bil zaradi dejstev, naštetih v točkah 1 do 4 te
deklaracije, nelegitimen, vreden zavračanja in v posameznih
elementih svojega udejanjanja zločinski.

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.

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 katerokoli 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.

Vodilni funkcionarji oziroma člani najožjega vodstva Zveze
komunistov Slovenije oziroma Komunistične partije Slovenije (v
nadaljevanju: Komunistične partije) so za čas opravljanja omenjenih
funkcij 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 več deset tisoč državljanov in za številne osebne in

8. (zadoščenje žrtvam totalitarizma)
Vsakdo, ki je bil pod komunističnim totalitarnim režimom
neupravičeno kaznovan, izgnan ali preganjan zaradi svojega
prepričanja ali se je temu režimu uprl bodisi znotraj, bodisi zunaj
njegovih institucij, je s to deklaracijo deležen časti ter moralnega
zadoščenja.
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Popravek

PREDLOGA

IN

ZAKONA

DOPOLNITVAH

VOJNEGA

0

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

ŽRTVAH

NASILJA

- EPA 320 - II -

Poslanska skupina DeSUS pošilja v prilogi amandma k Predlogu
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega
nasilja - EPA 320 II - skrajšani postopek.

V besedilu 1. člena se beseda "izgnancu" nadomesti z besedo

Besedilo amandmaja se glasi:

"BEGUNCU"

K 1. členu:

Obrazložitev:
Z amandmajem redakcijsko popravljamo napako, ki je nastala pri
oblikovanju določbe 1. člena.

AMANDMA
K PREDLOGU ZAKONA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA
NASILJA - EPA 320 - II
skrajšani postopek

mag. Franc Žnidaršič, l.r.

Opomba uredništva:
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o žrtvah vojnega nasilja - EPA 320 - II - skrajšani postopek,
je bil objavljen v Poročevalcu št. 58, dne 11.12.1997.

23. december 1997
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Pri tisku PRORAČUNSKEGA MEMORANDUMA 1998 EPA 346 - II ki je bil objavljen v 60/II. št. Poročevalca,
dne 15. decembra 1997, so bile zaradi tehnične napake,
dvakrat objavljene tabele z naslovom "Bilance javnega
financiranja za leto 1998", in sicer prvič na straneh 43
do 68 in drugič na straneh 69 do 94.
Pravilne so bilance, tiskane na straneh 69 do 94.
Za napako se opravičujemo.
Uredništvo
poročevalec, št. 61
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i Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

I Podjetje:
I Davčna številka:
| NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

j

i Datum:
■ Podpis naročnika (-ce)oz. pooblaščene osebe:
I Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
I ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
i

I
i

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, telefon (061) 12-61-222 - Tisk SET Vevče,
Vevška 52, Ljubljana-Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana,
50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169.

