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Vlada Republike Slovenije je na 71. seji dne 23/7-1998 določila
besedilo:

posledic naravnih nesreč, ki so prizadele določena področja
v Republiki Sloveniji že v letu 1997.

-PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC
PLAZENJA TAL IN ODPRAVO POSLEDIC POZEBE, SUŠE
IN NEURJA V LETU 1997,

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

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

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za okolje
in prostor,
- Sonja BESENIČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije
na Upravi RS za varstvo narave.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da zakon obravnava po hitrem postopku,
ker bo le tako omogočena dejanska realizacija interventnega
zakona oziroma zagotovitev nujnih sredstev za odpravo
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2. CILJI IN NAČELA

I. UVOD

S predlagano spremembo se bo omogočila dejanska realizacija
ZZS097.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

3. FINANČNE POSLEDICE

Po ponovni proučitvi določb ZZS097 predlagatelj ugotavlja, da
določbe drugega odstavka 3. člena ni možno realizirati.

Zakon nima finančnih posledic, saj omogoča le realizacijo že
sprejetega zakona.

Skladno s 4. členom zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (v nadaljevanju: ZlPro; Uradni list RS, št. 5/96, 78/97,
87/97 - popr. in 34/98) se lahko za zakon, ki je sprejet med
izvajanjem proračuna, zagotovijo sredstva in odpre proračunska
postavka pod pogojem, da so zagotovljeni prihodki za ta namen.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

Dejanski in ocenjeni prihodki državnega proračuna do konca leta
1998 so nižji od pričakovanih prihodkov, ki so določeni s
proračunom za leto 1998, zato pogoj za realizacijo drugega
odstavka 3. člena ZZS097 - na način, kot ga določa 4. člen ZlPro
- ni izpolnjen.

V zakonu o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal
in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997 (Uradni
list RS, št. 49/98) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da
se glasi:

Glede na to, da je namen ZZS097 zagotovitev sredstev za
odpravo posledic naravnih nesreč, se - skladno s prvim
odstavkom 31. člena zakona o financiranju javne porabe (v
nadaljevanju: ZFJP; Uradni list RS, št. 48/90 in drugi) - lahko za
relizacijo tega uporabijo sredstva rezerv Republike Slovenije.
Skladno s 34. členom ZFJP državni zbor lahko pooblasti vlado,
da odloča o uporabi sredstev rezerv do zneska, ki je določen v
77. členu ZlPro. Ker višina sredstev, ki je določena v ZZS097,
presega ta znesek, vlada o uporabi teh sredstev ne more odločati.

"Sredstva za ta namen se zagotovijo iz sredstev rezerv Republike
Slovenije".
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV
ZIP v 4. členu določa, da se nova proračunska postavka - kot
posledica med izvajanjem proračuna sprejetega zakona - lahko
odpre pod pogojem, da so zagotovljeni prihodki za ta namen.

Glede na to, da je namen ZZS097 zagotovitev sredstev za
odpravo posledic naravnih nesreč, se ■ skladno s prvim
odstavkom 31. člena ZFJP ■ za relizacijo tega lahko uporabijo
sredstva rezerv Republike Slovenije. Skladno s 34. členom ZFJP
državni zbor lahko pooblasti vlado, da odloča o uporabi sredstev
rezerv do določenega zneska. Slednji je določen v 77. členu ZlPro
in sicer v višini 200.000.000 tolarjev. To pomeni, da o uporabi
sredstev rezerv v višini, kije določena v ZZS097, ne more odločati
vlada.

Dejanski in ocenjeni prihodki državnega proračuna do konca leta
1998 so nižji od pričakovanih prihodkov, ki so določeni s
proračunom za leto 1998 (kar izhaja tudi iz makro-fiskalnih okvirov
priprave proračuna Republike Slovenije za leti 1999 in 2000, ki jih
je vlada sprejela na svoji 69. seji, dne 14. 7. 1998), zato ta pogoj za
odprtje nove proračunske postavke ni izpolnjen.

IV. ČLEN, KI SE SPREMINJA

- odpravo posledic plazov 400,000.000 tolarjev,
- odpravo posledic drugih naravnih nesreč 900,000.000 tolarjev.
Sredstva za ta namen se zagotovijo na posebni proračunski
postavki pri ministrstvu, pristojnem za finance v okviru transferov
občinam,

3 £|en
Sredstva za sanacijo posledic plazov in drugih naravnih nesreč
se zagotovijo s proračunom Republike Slovenije za leto 1998 v
višini 1.300,000.000 tolarjev in sicer za:
poročevalec, št. 51
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- EPA 552 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 71. seji dne 23/7-1998 določila
besedilo:

tudi ni docela urejen njen status. Nedvomno pa v Republiki
Sloveniji nujno potrebujemo posebno skupino državnih tožilcev,
ki se bo ukvarjala z zadevami organiziranega in drugega
hudega kriminala, saj je teh zadev vedno več. Glede na
aktualnost problematike obstaja tudi upravičenost za časovno
krajši in čim hitrejši postopek sprejemanja zakona.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da zakon obravnava po hitrem postopku.
Pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije namreč že deluje
skupina državnih tožilcev, ki se ukvarjajo z pregonom
organizirane kriminalitete in drugih hujših kaznivih dejanj. Ker
za delovanje te skupine po sedanjih predpisih ni ustrezne
zakonske podlage, gre za ad hoc ustanovljeno skupino državnih
tožilcev. Zato tudi ni urejeno dodeljevanje zadev tej skupini in

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje,
- Boštjan PENKO, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje.
V
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pravnomočnosti sodne odločbe v posamezni kazenski zadevi
na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Pri izvrševanju svojih
nalog lahko sodeluje z državnim tožilstvom, ki bi bilo pristojno za
obravnavanje zadeve po splošnih predpisih o krajevni in stvarni
pristojnosti.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Predlagatelj ocenjuje, da na področju zakonske ureditve
učinkovitega pregona najzahtevnejših oblik organiziranega
kriminala, ki se zrcali med drugim tudi v veljavni določbi 10. člena
Zakona o državnem tožilstvu, obstajajo nekatere nejasnosti,
pomanjkljivosti in nedorečenosti. Katere so te pomanjkljivosti, bo
jasno razvidno iz nadaljevanja tega uvoda, še posebej iz
predlaganih bistvenih rešitev, ki prinašajo vse tisto, kar v pozitivni
zakonodaji manjka oziroma je pomanjkljivo ali neustrezno
zapisano. Pomanjkljivosti in nedorečenosti na tako pomembnem
področju, kot je borba proti organiziranemu kriminalu, nedvomno
predstavljajo zadosten razlog za sprejem predlaganega Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu.

Policija je dolžna o svojih postopkih pri odkrivanju in preiskovanju
kaznivih dejanj iz prvega odstavka tega člena, v skladu z
določbami Zakona o kazenskem postopku, obveščati pristojna
okrožna državna tožilstva, posebno skupino pa po prejemu
obvestila iz drugega odstavka 61. člena tega zakona.«
2. člen
Za 10. členom se dodata nova 10. a in 10. b. člen, ki se glasita:
»10.a člen
V posebno skupino se dodeli določeno število državnih tožilcev.
Posebno skupino vodi vodja posebne skupine državnih tožilcev.

2. Predlagane bistvene rešitve

Za organiziranost in delo posebne skupine se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o okrožnem državnem tožilstvu.

Predlagane določbe zlasti odpravljajo nejasnosti glede dosedanje
zakonske ureditve skupine državnih tožilcev za posebne zadeve
iz 10. člena Zakona o državnem tožilstvu. Vzpostavlja se statusno
trdnejša oblika skupine, ki je posebej usposobljena za pregon
organizirane kriminalitete na območju celotne države ter
organizirana na nivoju Državnega tožilstva Republike Slovenije.
Urejajo se razmerja med skupino in drugimi tožilstvi, razmerja
znotraj skupine kot tudi razmerja do organov za notranje zadeve.
Predlagana ureditev je ustrezna tudi s primerjalnopravnega
stališča, saj jo v podobni obliki poznajo številne evropske in druge
razvite države.

Na predlog vodje posebne skupine lahko generalni državni tožilec
Republike Slovenije v soglasju z ministrom pristojnim za
pravosodje izda podrobnejše navodilo za organizacijo in delo
posebne skupine.
10.b člen
Potrebno število mest državnih tožilcev v posebni skupini določi
na predlog generalnega državnega tožilca minister, pristojen za
pravosodje v soglasju z Vlado Republike Slovenije.

3. Finančne posledice

Izmed državnih tožilcev dodeljenih v posebno skupino Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra pristojnega za pravosodje
in po prejšnjem mnenju personalne komisije in generalnega
državnega tožilca Republike Slovenije, imenuje vodjo posebne
skupine.«

Zakon ne bo imel finančnih posledic.

BESEDILO ČLENOV

3. člen

1. člen

Na koncu drugega odstavka 13. člena se črta pika in doda
besedilo »in okrožni državni tožilci dodeljeni v posebno skupino.«

10. člen Zakona o državnem tožilstvu (Ur.l. RS, št. 63/94) se
spremeni tako, da se glasi:

4. člen

»10. člen

V prvem odstavku 36. člena se besedilo »ali v drugih primerih,
določenih s tem zakonom (10. člen),« nadomesti z besedilom »ali
če je to potrebno zaradi obravnave več zahtevnih kaznivih dejanj
ali iz drugih zelo tehtnih razlogov,«.

Za pregon storilcev kaznivih dejanj s področja organiziranega
kriminala in drugih hudih kaznivih dejanj, ki za izvajanje
kazenskega pregona zahtevajo posebno organiziranost in
usposobljenost, se pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije
ustanovi posebna skupina državnih tožilcev (v nadaljevanju:
posebna skupina).

5. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:

Za kazniva dejanja s področja organiziranega kriminala se po
tem zakonu štejejo kazniva dejanja povezana s trgovino z mamili
in orožjem, trgovino z belim blagom in pranje denarja. Za druga
huda kazniva dejanja se po tem zakonu štejejo kazniva dejanja
zoper življenje in telo, kazniva dejanja zoper premoženje, kazniva
dejanja zoper gospodarstvo, kazniva dejanja zoper varnost
Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev in kazniva dejanja
zoper človečnost in mednarodno pravo, če je iz načina storitve
kaznivega dejanja razvidno, da gre za organizirano skupino
storilcev ali za mednarodno povezavo in če je za kaznivo dejanje
predpisana kazen pet ali več let zapora.

»37.a člen
Okrožni, višji in vrhovni državni tožilci se lahko dodelijo v posebno
skupino tožilcev iz 10. člena tega zakona. V posebno skupino se
dodelijo državni tožilci, ki so ustrezno usposobljeni in imajo
ustrezne izkušnje pri izvajanju pregona storilcev kaznivih dejanj
iz prvega odstavka 10. člena tega zakona.
O dodelitvi iz prejšnjega odstavka odloča personalna komisija na
predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije in po
predhodnem mnenju vodje državnega tožilstva v katerem državni
tožilec, ki je predlagan za dodelitev, opravlja svojo funkcijo ter po

Posebna skupina izvaja pregon iz prvega odstavka tega člena do

poročevalec, št. 51

6

4. avgust 1998

pisni privolitvi državnega tožilca, ki je predlagan za dodelitev.

pooblastilu drug vrhovni državni tožilec, mora v zadevah, kjer je
osumljenec pridržan, najkasneje v 48 urah od prejetja obvestila o
zadevi iz prvega odstavka 10. člena tega zakona, v rednem
postopku pa v osmih dneh, odločiti o dodelitvi take zadeve. Če
zadevo dodeli v delo posebni skupini, mora o tem takoj obvestiti
pristojno okrožno državno tožilstvo ter tisto organizacijsko enoto
policije, ki pripravlja ovadbo oziroma je ovadbo podala.

Državni tožilec se dodeli v posebno skupino za največ štiri leta z
možnostjo ponovne dodelitve.
Dodelitev v posebno skupino ne posega v položaj in plačo
državnega tožilca.«
6. člen

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

V prvem odstavku 52. člena se za besedami »Državno tožilstvo
Republike Slovenije« dodajo besede »in posebna skupina
državnih tožilcev pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije«
beseda »deluje« pa se nadomesti z besedo »delujeta«.

8. člen
Do ustanovitve posebne skupine po določbah tega zakona deluje
obstoječa skupina tožilcev za posebne zadeve pri Državnem
tožilstvu Republike Slovenije.

7. člen
Posebna skupina po tem zakonu se ustanovi in prične z
delovanjem najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.

V prvem odstavku 61. člena se za besedami »kazenskega
pregona« črta vejica in se doda besedilo: »in v zadevah iz prvega
odstavka 10. člena tega zakona«.

9. člen

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

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

»Generalni državni tožilec Republike Slovenije, ali po njegovem

OBRAZLOŽITEV
Pričujoče spremembe in dopolnitve Zakona o državnem tožilstvu
so vsebovane v devetih medsebojno povezanih členih. Prvi člen
je glede ostalih sprememb temeljne in izvorne narave; določa
stvarno in krajevno pristojnost skupine za obravnavanje
organiziranega kriminala in drugih hudih kaznivih dejanj, ki v
izvajanju kazenskega pregona zahtevajo posebno organiziranost
in usposobljenost državnih tožilcev. Skupina ni več fakultativna
organizacijska oblika, kot je določeno v veljavnem 10. členu
Zakona o državnem tožilstvu, ampak je njena ustanovitev
obligatorna (se ustanovi...). Skupina je organizirana na nivoju
Državnega tožilstva Republike Slovenije, kar zagotavlja podlago
za učinkovito tožilsko postopanje na področju celotne države,
poudarjeno je, da se skupina ukvarja s preganjanjem
najzahtevnejših kaznivih dejanj s področja organiziranega kriminala
(trgovine z mamili in orožjem, trgovine z belim blagom in pranja
denarja). Skupina bo obravnavala tudi druga huda kazniva dejanja,
ki so našteta v poglavjih, kadar bo njihovo obravnavanje zahtevalo
posebno organiziranost in usposobljenost državnih tožilcev in ob
dodatnih kumulativnih pogojih, da gre za kazniva dejanja za katera
je mogoče izreči pet ali več let zapora ter da je iz načina storitve
kaznivega dejanja razvidno, da gre za organizirano skupino
storilcev ali za mednarodno povezavo. Posebna skupina izvaja
pregon do pravnomočnosti sodne odločbe in na celotnem ozemlju
Republike Slovenije, sodeluje pa z tožilstvom, ki bi bilo sicer
pristojno. Da bo lahko delo tožilstev v zadevah organiziranega
kriminala in drugih najhujših kaznivih dejanj teklo nemoteno in da
se bo lahko tožilec, ki bo zadevo obravnaval, vključil že v delo
organov za notranje zadeve (oziroma drugih organov pregona)
in jim dajal ustrezne usmeritve, morajo organi pregona sproti
obveščati tožilstva o zadevah, ki sodijo med kazniva dejanja
določena v drugem odstavku 10. člena tega zakona.

4. avgust 1998

V nadaljnjih določbah Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o državnem tožilstvu se natančneje določa organiziranost
posebne skupine, dodelitev državnih tožilcev v posebno skupino,
dodelitev posamezne zadeve v delo posebni skupini in
medsebojno obveščanje organov, ki sodelujejo pri kazenskem
pregonu.Vsebina sedanjega 10. člena Zakona o državnem
tožilstvu pa je prenesena v 36. člen, ki ureja začasno premestitev
državnega tožilca (4. člen predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu). Upoštevaje dejstvo,
da gre za trajnejšo in statusno trdnejšo obliko tožilskega
organiziranja, kot velja v pozitivni zakonodaji, predlagatelj ocenjuje,
da je dodelitev državnega tožilca na delo v posebno skupino
primernejša od (kratkotrajnejše) premestitve. Vsakokratna
dodelitev je časovno omejena na štiri leta. Časovna omejitev
dodelitve je značilen in poznan protikorupcijski ukrep; določena
oseba lahko na položaju s takšno močjo ostane le omejen čas (ki
pa mora biti zadosti dolg, da pride do izraza specializiranost ter
visoka strokovna usposobljenost državnega tožilca). O dodelitvi
odloči personalna komisija na predlog generalnega državnega
tožilca in po predhodnem mnenju vodje državnega tožilstva, od
koder prihaja državni tožilec na delo v posebno skupino. Pri svoji
odločitvi bo imela personalna komisija pred očmi tudi (in zlasti)
vsebinski kriterij, ki ga mora upoštevati - ustrezno usposobljenost
in izkušnje pri obravnavanju zadev iz pristojnosti posebne skupine.
Da ne bi prihajalo do različnih interpretacij zakona, predlagatelj
tudi jasno navaja, da se skupini lahko dodeli tako okrožni, kot tudi
višji oziroma vrhovni državni tožilec. Glede na to, da se hoče
doseči, da bi kazniva dejanja s področja organizirane kriminalitete
in druga posebno huda kazniva dejanja do pravnomočnosti
odločbe obravnaval isti državni tožilec, ki zadevo dobro pozna, je
potrebno spremeniti tudi 13. člen veljavnega Zakona o državnem
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tožilstvu in sicer tako, da bo lahko v primeru, ko gre za obravnavo
teh kaznivih dejanj, tudi v pritožbenem postopku lahko nastopal
okrožni državni tožilec. Da bo lahko tožilec iz posebne skupine
kar najhitreje prejel v delo zadevo, ki se bo dodelila posebni skupini
in da bo lahko tudi že v predkazenskem postopku usmerjal delo
organov pregona, je v predlogu tega zakona določeno, da mora

generalni državni tožilec (v njegovi odsotnosti lahko tudi njegov
namestnik) oziroma po njem pooblaščeni vrhovni državni tožilec
v relativno kratkem roku odločiti o dodelitvi zadeve in o tem tudi
obvestiti tako po splošnih pravilih pristojno državno tožilstvo, kot
tudi organ, ki je podal ovadbo oziroma ovadbo še pripravlja.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO:

ali v drugih primerih, določenih s tem zakonom (10. člen), sme
generalni državni tožilec Republike Slovenije odrediti, da se državni
tožilec za čas največ šestih mesecev v koledarskem letu premesti
na opravljanje funkcije v drugo državno tožilstvo (v nadaljnjem
besedilu: začasna premestitev) in sicer: okrožni državni tožilec k
drugemu okrožnemu državnemu tožilstvu, višji državni tožilec k
drugemu višjemu državnemu tožilstvu ali k okrožnemu državnemu
tožilstvu, vrhovni državni tožilec k višjemu državnemu tožilstvu.

10. člen
Generalni državni tožilec Republike Slovenije lahko za obravnavo
več zahtevnih kaznivih dejanj ali iz drugih zelo tehtnih razlogov
določi enega ali skupino državnih tožilcev.

Začasno premestitev lahko pod pogoji iz prejšnjega odstavka
podaljša na predlog geralnega državnega tožilca personalna
komisija, vendar največ za čas šestih mesecev.

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko generalni državni tožilec
premesti državnega tožilca na delo v drugo državno tožilstvo v
skladu z določbami tega zakona.

52. člen

13. člen

Državno tožilstvo Republike Slovenije deluje za območje Republike
Slovenije.

Pred sodišči s položajem okrajnih in okrožnih sodišč lahko
nastopajo državni tožilci, ki imajo najmanj položaj okrožnega
državnega tožilca.

Višje državno tožilstvo deluje za območje višjega sodišča s
splošno pristojnostjo.

Pred sodišči s položajem višjih sodišč lahko nastopajo državni
tožilci, ki imajo najmanj položaj višjega državnega tožilca.

Okrožno državno tožilstvo deluje za območje okrožnega sodišča
s splošno pristojnostjo in okrajnih sodišč z območja tega
okrožnega sodišča.

Državne tožilce iz prejšnjih odstavkov lahko nadomeščajo
pomočniki državnega tožilca na delu v okrožnem oziroma višjem
državnem tožilstvu v okviru pooblastil, ki jim jih določi državni
tožilec.

Svoje funkcije pred okrajnimi sodišči izvaja državno tožilstvo s
sedeža državnega tožilstva ali z zunanjega oddelka.

Pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije lahko nastopajo
samo vrhovni državni tožilci.

61. člen
O kazenskih zadevah, ki so širšega javnega pomena ali v katerih
niso jasna temeljna pravna vprašanja kazenskega pregona, so
dolžna okrožna javna tožilstva nemudoma obvestiti Državno
tožilstvo Republike Slovenije.

Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo za pomočnike
državnih tožilcev določbe tega zakona, ki veljajo za državne
tožilce.

Minister za pravosodje lahko v zvezi z izvrševanjem svojih
pristojnosti zahteva, da mu državna tožilstva poročajo o zadevah,
ki jih obravnavajo.

36. člen
Če to narekujejo okoliščine, v katerih bi bilo sicer ogroženo ali
onemogočeno pravočasno izvajanje funkcij državnega tožilstva

poročevalec, št. 51
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

ZAKONA

0

VODAH

(ZV-C)

- EPA 558 - II - skrajšani postopek

Samo Bevk in
skupina poslancev DZ

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

Ljubljana, 30. julija 1998

Predlagatelji:
Samo Bevk in skupina poslancev
Vladimir Čeligoj, l.r.
Branko Tomažič, l.r.
Eda Okretič Salmič, l.r.
Janez Podobnik, l.r.
Zmago Jelinčič, l.r.
Borut Pahor, l.r.
Aurelio Juri, l.r.
Mario Gasparini, l.r.
Ivo Hvalica, l.r.
Josip Baje, l.r.
Davorin Terčon, l.r.
Roberto Battelli, l.r.
Aleksander Merlo, l.r.
Ivan Božič, l.r.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/
92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list, št. 40/93,80/94 in 28/96) vlagajo
podpisani poslanci
- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O VODAH
in ga pošiljajo v obravnavo ter sprejem.
Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagajo, da Državni zbor predlog zakona
obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj
zahtevno spremembo zakona.

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona

predvsem pa ne pravočasnega zavarovanja vodnih virov. Zato bi
s predlogom dopolnitve zakona o vodah, morali omogočiti, da
lahko tudi Vlada Republike Slovenije s posebnim predpisom
zavaruje vodovarstveno območje, ki zajema več občin.

Po določilih 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81
in 29/86; Uradni list RS, št. 15/91) ima le občina kot temeljna
lokalna skupnost možnost, da zavaruje zaloge vode na območju,
na katerem se zajema pitna voda in termalna, mineralna ali
zdravilna voda. To naredi z odlokom o določitvi varstvenega pasu,
pri čemer tudi določi ukrepe za zavarovanje vode. Zakon ne
določa nobene druge institucije, ki bi lahko sprejemala tovrstne
predpise, niti v primeru, če sega varstveni pas na območje več
občin. Tako stanje je problematično saj ne omogoča zadostnega,

V Sloveniji obstajajo številna območja, ki združujejo več lokalnih
skupnosti oz. občin, s katerih je mogoč vpliv na zajem vode za
oskrbo s pitno vodo ali na zajem vode za izkoriščanje mineralne,
termalne, termomineralne ali druge podzemne vode za
proizvodnjo pijač. Taka območja morajo biti zavarovana pred
onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, saj bi v
nasprotnem primeru stihijsko urejanje tega problema lahko vplivalo
na zdravstveno ustreznost voda In tudi na njeno količino. Ker pa
zapleteni vodni tokovi, predvsem podzemeljski, ne poznajo

I. UVOD
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občinskih meja, je potrebno to področje urediti z ustreznim
državnim predpisom.

pa se nam vprašanje, kako vsem zagotoviti enake temeljne
življenjske pogoje in pri tem ohraniti čistost nenadomestljivih kraških
voda? Voda je torej očitno tisti element, ki veže prebivalce kraških
planot in obrobnih dolin v zapleten življenjski splet, ki bo zahteval
nenehno preverjanje, tehtanje in dogovarjanje. To ne bo vedno
lahko, saj je potrebno računati na subjektivno obarvani, dostikrat
nerazsodni ekonomski pohlep in pomanjkanje socialnega čuta.
Čeprav tovrstne strasti niso povsem obvladljive menimo, da se
jim lahko uspešno upremo predvsem s strokovno utemeljenimi in
jasno definiranimi vprašanji in odgovori.

Dosedanja praksa je pokazala, da v Sloveniji nimamo nobenega
večjega vodozbirnega območja na ozemlju večih občin, ki bi bilo
ustrezno zaščiteno s posameznimi občinskimi predpisi, kaj šele,
da bi bili ti med seboj tudi vsebinsko usklajeni.
Eno takšnih območij so tudi razgibane planote zahodne Slovenije
med Sočo, Idrijco, Ljubljanico in Vipavo, ki imajo podobne geološke,
geomorfološke in klimatske danosti in iz njih izhajajoče nacionalno
- gospodarske in ekološke razmere. Od tega vodozbirnega
območja je odvisna kvalitetna oskrba prebivalcev s pitno vodo v
občinah Ajdovščina, Idrija, Kanal, Nova Gorica in Vipava, kot
potencialne onesnaževalce pa tangira še občini Logatec in
Postojna.
Zakrasela višavja in podolja Trnovskega gozda, Banjšic, Hrušice
in Nanosa v obsegu okrog 700 km2 kraškega sveta v višinah od
600 do 1500 m združujemo pod skupnim imenom Visoki kras.
Predstavlja kar dobro tretjino zahodne Slovenije. Ta svojski,
globoko zakraseli, a sorazmerno redko poseljeni svet, je
nenadomestljiv zbiralnik velikih količin dobre pitne vode, prava
zakladnica kakovostnega lesa in cenjeno rekreacijsko območje
s številnimi botaničnimi, morfološkimi, speleološkimi in drugimi
naravnimi znamenitostmi.

Vir: Pri pripravi obrazložitve ocene stanja sem uporabil delo:
J.Janež, J.Čar, P.Habič, R.Podobnik, Vodno gospodarstvo
Visokega krasa, Idrija: Geologija 1997.
2. Cilji in načela zakona
Cilj zakona o dopolnitvi zakona o vodah je zagotoviti možnost
zavarovanja zalog vodnih virov, ki ležijo na ozemlju več občin
oziroma na območjih na katerih se zajema pitna voda in termalna,
mineralna in zdravilna voda, ki se uporablja v več občinah in s
tem na širšem območju od območja občine, kjer leži vodni vir.
Sedanji zakon o vodah ne omogoča, da bi katerakoli institucija
izven občine zavarovala vodne vire, katerih vpliv sega na območje
več občin, kar v praksi lahko povzroča probleme zaradi
zapletenega sprejemanja odloka na številnih svetih občin, ki bi po
sedanjem zakonu morali sprejeti enotno besedilo odloka. Zaradi
pomembnosti zaščite vodnih virov, ki bi lahko bili dolgoročno
ogroženi, če se ustrezno ne zaščitijo, je potrebno odpreti možnost,
da vlada sprejme odlok takrat, ko je pričakovati dolgotrajnejše
postopke sprejemanja odloka na zainteresiranih občinskih svetih.
S tem bi zagotovili zadovoljivo zaščito vodnih virov, ki so sicer
ogroženi, kar lahko spremljamo v vsakodnevni praksi.

Ne preseneča nas torej ugotovitev, da so globoko zakrasele
planote in podolja Visokega krasa zahodne Slovenije z več plati
nadvse pomembni za življenje v močno naseljenih in gospodarsko
razvitih obrobnih dolinah. Celo več. S stališča vodne oskrbe je
ohranjanje naravnega in ekološkega ravnotežja tega območja
usodnega pomena za ljudi v Vipavski dolini, na Idrijskem v srednji
Soški dolini in južnem delu Tolminske. Trnovski gozd in Banjška
planota, Hrušica in Nanos so vodozbirna območja, ki napajajo
pomembne kraške izvire - Divje jezero s Podrotejo ter Hotešk ob
Idrijci, Kajžo in Bolterjev zdenc ob Avščku, Vogršček, Avške izvire
in Mrzlek ob Soči ter izvire Vipave, Hublja in Lijaka v Vipavski
dolini. Iz Podroteje se s pitno vodo delno oskrbuje Idrija, Hubelj
napaja Ajdovščino in sosednje vasi, podobno se iz izvirov pod
Nanosom oskrbuje Vipava z okolico. Mrzlek je zajet za goriški
vodovod, Avče se oskrbujejo iz Bolterjevega zdenca, Kajža pa je
zajeta za oskrbo Kanala. Poleg omenjenih večjih izvirov so na
obrobju Visokega krasa zahodne Slovenije še manjši stalni izviri,
ki so pomembni vodni viri za oskrbo višje ležečih vasi od Solkana
do Razdrtega. Za življenje na kraških planotah so še pomembnejši
sicer šibki izviri, ki se nacejajo iz flišnih in dolomitnih visečih pregrad
na Banjšicah, Čepovanski dolini, okolici Grgarja ter Črnovrški
planoti.

3. Ocena finančnih posledic za proračun RS
Za izvedbo zakona ne bodo potrebna dodatna proračunska
sredstva, zato ne bo imel nobenih finančnih posledic za državni
proračun.
Učinki zakona se sicer lahko pojavijo v delno povečanem obsegu
dela uprave RS za varstvo narave v okviru ministrstva za okolje
in prostor, vendar bodo dolgoročni pozitivni učinki zavarovanja
vodnih virov neprimerljivo ugodnejši od stroškov. Sicer pa so tudi
dosedanje strokovne diskusije pokazale, da bo v bodočnosti
pooblastilo za zaščito vodnih virov potrebno prenesti na vlado.

Veliki kraški izviri v Vipavski, srednji Soški in dolini Idrijce, ki so
skoraj vsi vsaj delno že zajeti za vodooskrbo, predstavljajo na
prvi pogled neizčrpen vir kakovostne pitne vode. Količinsko to
vsekakor drži. Toda tehnično in tehnološko bogato sodobno
življenje na planotah, s številnimi bolj ali manj ekološko prijaznimi
posegi v krhko naravno ravnovesje Visokega krasa še danes
poteka brez potrebnih naravovarstveno varovalnih ukrepov.
Posledica tega je nenehno slabšanje kakovosti podzemne vode
in s tem posredno tudi zajetih In nezajetih izvirov. Poleg tega
obstaja stalna resna nevarnost večjih ekoloških katastrof z
morebitnim izlitjem naftnih derivatov ali celo graditvijo večjih
tehnološko neprimernih obratov. Tovrstne stalne grožnje vzbujajo
nelagodne občutke in zmanjšujejo varno uporabo zajetih in
nezajetih izvirov.

V zakonu o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list
RS, št. 15/91) se drugi odstavek 60. člena na koncu dopolni z
novim stavkom, ki se glasi:

Prebivalci planot Visokega krasa imajo povsem enako pravico do
udobnega sodobnega življenja kot tisti v obrobnih dolinah, zastavlja

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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II. BESEDILO ČLENOV
1.člen

"Območje vodnovarstvenega pasu za zaščito vodnih virov, ki
ležijo na ozemlju več občin oziroma katerih vpliv sega na območje
več občin, določi z odlokom vlada Republike Slovenije."
2. člen
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III. OBRAZLOŽITEV
V prvem členu je opredeljena možnost, da poleg občinskih svetov
o zaščiti vodnih virov sprejema odloke za njihovo zaščito tudi
vlada, če ti vodni viri ležijo na ozemlju več občih oziroma vplivajo
na območje več občin pri vodooskrbnih dejavnostih.

Veljavnost zakona je opredeljena takoj po objavi saj gre za manj
zahtevno spremembo zakona, ki ne terja posebnih predhodnih
priprav za njegovo izvajanje.

IV. BESEDILO ČLENA ZAKONA, KI SE
DOPOLNJUJE

proizvodnja ter mineralni, termalni in zdravilni vrelci ali stabilnost
objektov in tal. Pri vsakem posegu v vodni režim je treba vselej
zagotoviti minimalni pretok na vodotokih.

60. člen

(2) Da se zavarujejo zaloge vode na območju na katerem se
zajema pitna voda in termalna, mineralna ali zdravilna voda, določi
občinska skupščina z odlokom varstveni pas in ukrepe za
zavarovanje voda.

(1) S poseganjem v vodni režim se ne sme spremeniti nivo gladine
in smer podzemnih voda tako, da bi bila ogrožena preskrba s
pitno in tehnološko vodo ali drugačna uporabnost vode, kmetijska

4. avgust 1998
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

VOLITVAH

ZAKONA

0

LOKALNIH

(ZLV-?)

- EPA 551 - II - skrajšani postopek

Poslanca dr. Ciril Ribičič In Tone Partljič sta dne 28.
julija 1998 predložila v obravnavo predlog zakona o
lokalnih volitvah (ZLV-?) - skrajšani postopek (EPA 551II).
Poslanec Janez Kramberger, dr.vet.med. je 12.4.1998
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog
zakona o lokalnih volitvah - hitri postopek (EPA 430II), ki ureja enako oziroma podobno vsebino, kot
predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
predložil poslanec še ni končan, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki sta ga Državnemu zboru v
obravnavo predložila poslanca dr. Ciril Ribičič In Tone
Partljič.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/
92,19/94 in 44/94) ter 174. in 175. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/
95, 28/96, 26/97) vlagata podpisana poslanca v zakonodajni
postopek
V
- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
LOKALNIH VOLITVAH

ker gre za manj zahtevno dopolnitev v skladu z 204. a členom
poslovnika.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega
zbora bosta na sejah delovnih teles in seji državnega zbora
sodelovala sama.
dr. Ciril Ribičič, l.r.
Tone Partljič, l.r.

in ga pošiljata v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku,
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zastavil svoj ugled za sožitje in strpnost ter proti ksenofobiji. V
posebni deklaraciji se je zavzel za takšne spremembe nacionalnih
zakonodaj in mednarodnih instrumentov, ki bodo prispevali k
omejevanju vseh vrst nestrpnosti in razvoju solidarnosti.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona

Evropske države pogosto vežejo pridobitev aktivne volilne pravice
tujcev za lokalne volitve na stalno prebivanje v državi (Madžarska,
Norveška). Druge določajo minimalno dobo prebivanja v državi
(Finska - dve leti, Danska, Norveška in Švedska - tri leta, Estonija
in Nizozemska - pet let). Nekatere države dajejo volilno pravico
samo tujcem, ki so državljani določenih držav, s katerimi so tesneje
povezane (npr. Velika Britanija - Irska). Ni tvegano napovedati, da
bo razvoj slej ko prej privedel do tega, da bodo državljani držav,
povezanih v EZ (morda celo vseh držav, članic Sveta Evrope),
lahko imeli aktivno (in postopno tudi pasivno) volilno pravico vsaj
za lokalne volitve. Če se Slovenija v ta proces vključi takoj ne bo
med prvimi, pa tudi ne zadnjimi evropskimi državami glede tega
področja.

Strpnost, solidarnost, odprtost za sodelovanje in sožitje ljudi, ne
glede na njihovo državljanstvo, nacionalno in drugo pripadnost,
so vrednote, ki morajo v Sloveniji dobiti večji pomen in vlogo, kot
ju imajo.
Sodobne demokratične države omejujejo aktivno in pasivno volilno
pravico za državne volitve (parlamentarne in predsedniške) na
svoje državljanke in državljane. Postopno pa se vendarle vse
širše uporablja ureditev in praksa, ki daje volilno pravico tudi
tistim tujcem, ki dalj časa prebivajo v državi, in sicer predvsem za
volitve organov lokalnih skupnosti in včasih tudi pri volitvah drugega
parlamentarnega zbora.
V Sloveniji imajo volilno pravico državljanke in državljani, ko gre
za parlamentarne in predsedniške volitve, pri volitvah članov
državnega sveta izmed delodajalcev, delojemalcev, kmetov,
obrtnikov, svobodnih poklicev in negospodarskih dejavnosti, pa
imajo aktivno volilno pravico tudi tisti tujci, ki v Sloveniji opravljajo
ustrezno dejavnost oz. so v delovnem razmerju. Tujci, ki dalj časa
živijo v Sloveniji, se pri nas praviloma zaposlijo in tudi sicer vključijo
v življenje in delo, plačujejo davke in drugače delijo usodo z drugimi
občani. Zato je smiselno, da dobijo možnost voliti (aktivna volilna
pravica) organe lokalnih skupnosti. Pri teh organih ne gre za
organe državne oblasti, ampak za organe, ki rešujejo lokalne
zadeve, ki neposredno zadevajo vse prebivalce, ne glede na
njihovo državljanstvo. Ustava Republike Slovenije določa v 43.
členu, da se lahko z zakonom določi primere, v katerih imajo tujci
volilno pravico.

4. Finančne in druge posledice, ki jih bo imel sprejem
zakona
Predlagana sprememba zakona bo povzročila manjše stroške v
zvezi s pripravo volilnih imenikov in ugotavljanje, ali in kateri tujci,
ki prebivajo v Sloveniji, izpolnjujejo pogoje za pridobitev volilne
pravice za lokalne volitve.

III. BESEDILO ČLENOV
ZAKON O DOPOLNITVI ZAKONA O LOKALNIH
VOLITVAH

Glede na to, da gre samo za eno, z zakonodajnega vidika manj
zahtevno dopolnitev in zato, da bi bila sprememba uveljavljena že
za letošnje lokalne volitve, predlagam sprejem zakona po
skrajšanem zakonodajnem postopku.

1. člen
V zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95 in 70/95) se za prvim odstavkom 5. člena, doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:

2. Cilji in načela zakona

"Pravico voliti imajo tudi tujci, ki najmanj tri leta stalno prebivajo v
občini, ob pogoju vzajemnosti."

Zakon bo nedvomno prispeval k enakopravnejšemu položaju in
boljšemu počutju tistih prebivalcev Slovenije, ki v njej dalj časa
trajno bivajo, pa niso državljanke oz. državljani Slovenije.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

Cilj zakona je dati tujcem, ki že dalj časa živijo v Sloveniji, pravico,
da volijo člane občinskih svetov in župane (ne morejo pa
kandidirati za te funkcije) in s tem možnost vplivati na sestavo
organov, ki neposredno odločajo tudi o kakovosti njihovega
življenja v lokalnih skupnostih in porabi davkov, ki jih plačujejo.
Zakon daje aktivno volilno pravico samo tistim državljanom, ki
imajo v občini stalno bivališče dalj kot tri leta.

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

Drugo načelo, iz katerega izhaja zakon je, da bi volilno pravico
pridobili le državljani tistih držav, v katerih imajo slovenski državljani
takšno pravico (načelo recipročnosti). To pomeni, da bo uvajanje
volilne pravice tujcev po tem zakonu omejeno in postopno. Takoj
jo bodo dobili le državljani tistih držav, ki so že, torej prej kot
Slovenija, dali slovenskim državljanom pravico voliti na lokalnih
volitvah.

Predlagani zakon razširja aktivno volilno pravico na tuje državljane,
ki prebivajo v Sloveniji, in sicer pod naslednjimi pogoji:
- tuj državljan mora imeti v Sloveniji stalno bivališče in voli v tisti
občini, v kateri ima stalno bivališče,
- tuj državljan mora imeti prijavljeno stalno bivališče v občini
najmanj tri leta pred dnem volitev,
- državljani Republike Slovenije morajo imeti v državi, katere
državljanstvo ima tujec, pravico voliti na lokalnih volitvah.

3. Ureditev v drugih evropskih državah

S tem, ko pridobijo pravico voliti člane občinskih svetov, dobijo
tujci pod enakimi pogoji tudi pravico voliti na županskih volitvah.

2. člen

Obrazložitev:

Oktobra 1993 je Svet Evrope na vrhunskem sestanku na Dunaju
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Volilna pravica tujcev je omejena na aktivno volilno pravico, to je
na pravico voliti, medtem ko tujci ne bi mogli kandidirati za člane
občinskih svetov in župane.

ČLEN, KI SE DOPOLNJUJE

Predlog zakona določa, da začne veljati že prvi dan po objavi v
Uradnem listu. Smisel te določbe je, da bi lahko pravočasno stekle
priprave za upoštevanje dopolnitve zakona pri letošnjih lokalnih
volitvah.

Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima vsak
državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18
let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

5. člen

Volilno pravico ima državljan v občini, v kateri ima stalno
prebivališče.

v.
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Predlog zakona o

ZDRAVNIŠKI

SLUŽBI

(ZZdrS)

- EPA 1433 - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 71. seji dne 23/7-1998 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov
40. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 10/101996 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- prim. Janez ZAJEC, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu
za zdravstvo.

Hkrati pošilja v obravnavo amandamje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o zdravniški službi - druga
obravnava.

3. člen

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Zdravnik je pri sprejemanju strokovnih odločitev neodvisen.
Zdravnik svobodno Izbere način zdravljenja, ki je v danih
okoliščinah najprimernejši.

1.1. Zdravnik in zdravniška služba
1. člen

Zdravnik se mora pri svojem delu ravnati po spoznanjih
znanosti In strokovno preverjenih metodah.

Zdravnica In zdravnik ter zobozdravnica In zobozdravnik (v
nadaljnjem besedilu: zdravnik) opravljalo zdravstveno
dejavnost kot zdravniško službo v skladu z zakonom o
zdravstveni dejavnosti In tem zakonom.

4. člen
Zdravniška služba je poklicna dejavnost zdravnikov, ki
temelji na spoznanjih znanosti In strokovno preverjenih
metodah.

Zdravnik je temeljni odgovorni nosilec opravljan|a
zdravstvene dejavnosti.

Zdravniška služba obsega:
1. pregled na prisotnost ali odsotnost telesnih ali duševnih
bolezni, poškodb ali anomalij;
2. presojo stanja Iz prve točke s pomočjo mediclnskodlagnostlčnlh sredstev;

2. člen
Zdravnik mora pri uresničevanju svojih dolžnosti, svoboščin
In pravic vselej ravnati tako, da varuje nepristranost In
neodvisnost ter ugled zdravniškega poklica.

4. avgust 1998

17

poročevalec, št. 51

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zdravljenje, habilitacijo oziroma rehabilitacijo;
preprečevanje bolezni, vzgo|o In svetovanje;
skrb za reproduktivno zdravje prebivalstva;
predpisovanje zdravil in zdravstvenih pripomočkov;
obdukcijo mrtvih;
Izdajanje zdravniških spričeval in zdravniških potrdil;
druga dela v skladu s posebnimi predpisi.

2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE
ZDRAVNIŠKE SLUŽBE
2.1. Splošno
10. člen

5. člen

Zdravniki smejo samostojno opravljati zdravniško službo, če poleg
pogojev, določenih z delovnopravnimi predpisi, izpolnjujejo še
posebne pogoje, določene s tem zakonom, imajo ustrezno
izobrazbo in usposobljenost, so vpisani v register zdravnikov in
imajo dovoljenje za samostojno delo (v nadaljnjem besedilu:
licenca).

Zdravniško službo smejo v skladu s svojo strokovno
usposobljenostjo samostojno opravljati zdravniki splošne medicine, zobozdravniki, zdravniki specialisti in zobozdravniki
specialisti, če izpolnjujejo pogoje po tem zakonu.

11. člen
1.2. Razpored zdravniških delovnih mest v okviru
mreže javne zdravstvene službe

Zdravnik pri opravljanju zdravniške službe uporablja slovenski
jezik; na območju italijanske in madžarske narodne skupnosti pa
uporablja tudi italijanski oziroma madžarski jezik, če bolnik, ki živi
na tem območju, uporablja italijanski oziroma madžarski jezik.

6. člen
Zdravniška služba se opravlja na zdravniških delovnih mestih v
okviru mreže javne zdravstvene službe in izven nje.

Znanje jezika se v primeru spora dokazuje z javnim spričevalom,
ki dokazuje znanje tega jezika.

7. člen
12. člen

Zdravniška delovna mesta v javni zdravstveni službi se razporedijo
po območjih in po specialističnih področjih tako, da imajo prebivalci
čim bolj enako dostopnost do zdravstvenih storitev in kakovost
zdravstvenih storitev.

Zdravnik je usposobljen za samostojno delo, če ima diplomo
medicinske fakultete ali nostrificirano diplomo tuje univerze in je
opravil:
- zobozdravnik: pripravništvo;
- zdravnik splošne medicine: sekundariat;
- zdravnik specialist: zdravniško specializacijo.

Zdravniška delovna mesta se v mreži javne zdravstvene službe
in izven nje razporedijo po določenih strokovnih področjih v:
- javnih zavodih,
- drugih pravnih osebah s koncesijo,
- zasebnih zdravnikih s koncesijo,
- drugih pravnih osebah, ki opravljajo zdravniško službo.

2.2. Pripravništvo in sekundarijat

8. člen

13. člen

Razpored zdravniških delovnih mest v mreži javne zdravstvene
službe določi minister za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).

Zdravnik, ki je končal študij stomatologije, se zaposli kot
zobozdravnik pripravnik. Pripravništvo traja eno leto in se konča
s strokovnim izpitom.

9. člen

Vsebino in potek pripravništva s strokovnim izpitom predpiše
minister v sodelovanju z Zbornico.

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica)
v zvezi z razporedom zdravniških delovnih mest v mreži javne
zdravstvene službe in izven nje:
- spremlja zasedenost zdravniških delovnih mest;
- nezaposlenim zdravnikom posreduje informacije o prostih
zdravniških delovnih mestih, delodajalcem pa informacije o
nezaposlenih zdravnikih;
- daje mnenja k podeljevanju koncesij zasebnim zdravnikom;
- v skladu s potrebami in starostno strukturo zdravnikov
posameznih strok sodeluje pri načrtovanju specializacij.

14. člen
Zdravnik, ki je končal študij medicine, se zaposli kot sekundarij.
Sekundarijat traja dve leti in se konča s preiskusom usposobljenosti.
Pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja sekundarija so enake
pravicam in dolžnostim pripravnika.
Vsebino in potek sekundariata s preskusom usposobljenosti določi
Zbornica v soglasju z ministrom.

Vsako objavo prostega zdravniškega delovnega mesta je treba
hkrati s prijavo Zavodu za zaposlovanje posredovati Zbornici.
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Na podlagi uspešno opravljenega preskusa usposobljenosti
Zbornica zdravniku izda licenco za opravljanje zdravniškega
poklica na področju splošne medicine.
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Sredstva za specializacije za zdravniška delovna mesta v mreži
javne zdravstvene službe se zagotavljajo v okviru cen
zdravstvenih storitev.

15. člen
Zobozdravniki pripravniki in zdravniki sekundariji smejo opravljati
zravniško službo, za katero se usposabljajo, le pod vodstvom
mentorja.

2.5. Mentorji
24. člen

2.3. Zdravniške specializacije

Mentorje imenuje Zbornica na predlog zdravstvenega učnega
zavoda oziroma zdravstvene učne ordinacije.

16. člen
Zdravnik, ki je opravil sekundariat oziroma zobozdravnik, ki je
končal pripravništvo, se lahko specializira na posameznem
področju. Specializacija se konča s specialističnim izpitom.
Tisti del sekundariata, ki po vsebini ustreza programu
specializacije, se všteva v specializacijo.

25. člen
Mentor:
- vodi usposabljanje zdravnika v skladu s programom ter dosežki
znanosti in strokovno preverjenimi metodami;
- nudi zdravniku organizacijsko in strokovno pomoč, ki je potrebna
za dosego zahtevanega znanja na področju, za katerega je kot
mentor odgovoren;
- mora biti zdravniku zgled strokovno in etično neoporečnega
ravnanja z bolnikom in dobrega kolegialnega odnosa med
zdravniki;
- vodi podatke o strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju
zdravnika in jih posreduje Zbornici.

17. člen
Veljavnost v tujini opravljene specializacije, ki po vsebini in trajanju
ustreza zahtevam 17. člena, se prizna po postopku in na način, ki
ga določi Zbornica v soglasju z ministrom.
18. člen
Zdravniki specializanti smejo opravljati zdravniško službo, za
katero specializirajo, le pod vodstvom mentorja.

26. člen
Mentor ima pravico do ustreznih pogojev za delo.

Zdravniki specialisti smejo opravljati zdravniško službo le na
področju specialnosti, za katero imajo licenco.

Mentor sme odkloniti delo z zdravnikom, ki kljub večkratnemu
opozorilu ne izvaja ali malomarno izvaja program usposabljanja.
2.4. Učna mesta zdravnikov

Pogoje za opravljanje mentorstva določi Zbornica v soglasju z
ministrom.

19. člen
Minister na predlog Zbornice predpiše pogoje, ki jih mora
izpolnjevati zdravstveni zavod ali zasebna ordinacija za izvajanje
pripravništva, sekundariata in specializacij.

2.6. Vpis v Register zdravnikov
27. člen

20. člen
Zdravnik sme začeti opravljati zdravniško službo z vpisom v
Register zdravnikov, ki ga vodi Zbornica.

Zdravstvenim zavodom in zasebnim ordinacijam, ki izpolnjujejo
pogoje iz prejšnjega člena, minister na predlog Zbornice podeli
naziv "zdravstveni učni zavod" oziroma "zdravstvena učna
ordinacija" in določi število učnih delovnih mest zdravnikov.

28. člen
Vpis v Register se opravi na zahtevo zdravnika, ki izpolnjuje
pogoje, določene s tem zakonom.

21. člen
Zdravstveni učni zavodi in zdravstvene učne ordinacije morajo
ponuditi zaposlitev pripravnikom, sekundarijem in specializantom,
v okviru števila odobrenih učnih delovnih mest zdravnikov.

O vpisu v Register Zbornica izda odločbo v upravnem postopku.

22. člen

Za vodenje Registra zdravnikov Zbornica zbira naslednje osebne
podatke:
- priimek in ime, rojstni datum in kraj rojstva;
- naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);
- državljanstvo;
- naziv in naslov zavoda ter delovno mesto zaposlitve ali naziv in
naslov zasebne ordinacije;
- osebna številka zdravnika;
- kraj in datum diplome;
- datum strokovnega izpita;
- datum in vrsta opravljene specializacije;
- datum in vrsta pridobljenega dodatnega znanja;
- datum ter področje magisterija in doktorata;
- pridobljeni strokovni nazivi;

29. člen

Zdravstveni učni zavodi in zdravstvene učne ordinacije sproti
sporočijo Zbornici:
- seznam prostih in zasedenih zdravniških učnih delovnih mest
zdravnikov,
- seznam mentorjev,
- seznam zaposlenih pripravnikov, sekundarijev in specializantov
ter predviden zaključek njihovega izobraževanja.
23. člen
Plače in nadomestila pripravnikov in sekundarijev se zagotavljajo
iz sredstev državnega proračuna.
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- pridobljeni pedagoški nazivi;
- članstvo v domačih in tujih zdravniških združenjih.

35. člen
Zdravnik, ki mu je podeljena koncesija, sklene pogodbo z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za program,
opredeljen v koncesijski pogodbi. Če se zdravnik neupravičeno
ne javi razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje, se mu
koncesija odvzame.

3. ZASEBNA ZDRAVNIŠKA SLUŽBA

36. člen

3.1. Splošno

Ko zasebni zdravnik preneha z dejavnostjo, izroči vso
zdravstveno dokumentacijo zdravniku, ki s soglasjem Zbornice
prevzame opravljanje njegove dejavnosti.

30. člen
Zdravnik lahko samostojno opravlja zdravniško službo kot
zasebno dejavnost, če je vpisan v Register zasebnih zdravnikov,
ki ga vodi Zbornica.

Če si zasebni zdravnik ob prenehanju dejavnosti ni določil
prevzemnika, imenuje Zbornica začasnega upravitelja zdravstvene dokumentacije.

31. člen
Zbornica vpiše zdravnika v Register zasebnih zdravnikov, če
zdravnik izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima veljavno licenco;
- ima slovensko državljanstvo, če je tuj državljan, pa dovoljenje
za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji;
- ni v delovnem razmerju;
- ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če zahteva
narava dela, tudi ustrezne kadre.

37. člen
Določbe prejšnjega člena se uporabljajo tudi, če zasebni zdravnik
umre. V tem primeru ima začasni upravitelj pravico do vstopa v
ordinacijo in do prevzema zdravstvene dokumentacije.

4. DOLŽNOSTI IN PRAVICE
ZDRAVNIKOV PRI OPRAVLJANJU
ZDRAVNIŠKE SLUŽBE

O vpisu v register zasebnih zdravnikov izda Zbornica odločbo v
upravnem postopku.
32. člen
Za vodenje Registra zasebnih zdravnikov Zbornica poleg
podatkov iz 29. člena tega zakona zbira tudi naslednje podatke:
- datum in trajanje vpisa v Register zasebnih zdravnikov;
- datum začetka in prenehanja opravljanja zasebne dejavnosti;
- področje in kraj opravljanja zasebne dejavnosti;
- datum, področje in trajanje podeljene koncesije;
- datum sklenitve in trajanje pogodbe z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije ter področje in obseg programa, za
katerega je sklenjena pogodba z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.

4.1. Nujna zdravniška pomoč
38. člen
Nujna zdravniška pomoč obsega nujne storitve, katerih opustitev
bi v kratkem času vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja
ali smrt.Tako pomoč je dolžan nuditi zdravnik v skladu s Kodeksom
medicinske deontologije in v skladu z dosežki znanosti in strokovno
preverjenimi metodami.
Zdravnik ne sme pogojevati nuđenja nujne zdravniške pomoči z
vnaprejšnjim plačilom.

33. člen
Zdravnik se izbriše iz Registra zasebnih zdravnikov, če:
- ne začne opravljati dejavnosti v enem letu po vpisu v Register;
- odjavi opravljanje zasebne zdravniške dejavnosti;
- umre;
- mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
dejavnosti oziroma poklica;
- opravlja dejavnost v nasprotju z vpisom v register;
- se ugotovi, da več ne izpolnjuje predpisanih pogojev za
opravljanje dejavnosti.

39. člen
Zdravnik, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnosti v okviru
mreže javne zdravstvene službe, se mora vključiti v program
zagotavljanja nujne medicinske pomoči na svojem območju.
40. člen
Zdravnik mora v skladu z veljavnimi spoznanji znanosti in
strokovno preverjenimi metodami, s svojo dejavnostjo in
krajevnimi pogoji imeti na razpolago nujne medicinske pripomočke
in nujna zdravila, ki jih bolniku posreduje kot začetek nujnega
zdravljenja.

Zbornica izda odločbo o izbrisu iz Registra zasebnih zdravnikov
v upravnem postopku.
34. člen

Seznam nujnih medicinskih pripomočkov in nujnih zdravil iz
prejšnjega odstavka predpiše minister.

Koncesijo za opravljanje zdravniške službe v mreži javne
zdravstvene službe lahko pridobi zdravnik, ki je vpisan v Register zasebnih zdravnikov, na podlagi javnega razpisa.

4.2. Medsebojni odnosi

Ob enakem izpolnjevanju pogojev ima pri podelitvi koncesije
prednost zdravnik, ki je že dotlej opravljal zdravniško službo v
meži javne zdravstvene službe na določenem območju in
strokovnem področju.
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Zdravnik rie sme ukrepati brez bolnikove privolitve oziroma
privolitve staršev oziroma skrbnika, kadar gre za mladoletno
osebo.

5. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
ZDRAVNIŠKEGA DELA

Ukrepi brez privolitve bolnika so dopustni le, če bi opustitev
zdravljenja povzročila bolniku zdravstveno škodo in bolnik ni
sposoben odločanja o sebi zaradi motenj zavesti ali hude oslabitve
umskih sposobnosti ali umske manjrazvitosti ali duševne motnje,
zaradi katere je hudo motena bolnikova presoja.

5.1. Strokovno medicinska doktrina
49. člen
Zdravnik se mora pri svojem delu ravnati po smernicah strokovno
medicinske doktrine, ki jo v dodiplomskem in podiplomskem
izobraževanju oblikuje Medicinska fakulteta, v podiplomskem
usposabljanju in izpopolnjevanju zdravnikov pa ministrstvo,
Zdravniška zbornica in Slovensko zdravniško društvo.

42. člen
Zdravnik ni odgovoren za potek in uspeh zdravljenja bolnika, ki:
- zdravniku navaja neresnične podatke o svojem zdravstvenem
počutju;
- se ne ravna po navodilih zdravnika;
- ne sodeluje pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja.

5.2. Strokovno izpopolnjevanje

43. člen

50. člen

Zdravnik lahko odkloni zdravniški poseg, če sodi, da ni v skladu
z njegovo vestjo, če ne gre za nujno zdravniško pomoč. O svojem
ugovoru vesti mora bolnika pravočasno obvestiti in ga napotiti k
drugemu usposobljenemu zdravniku, oziroma, če je zaposlen,
mora o zavrnitvi posega obvestiti svojega delodajalca.

Zdravnik ima pravico in dolžnost strokovnega izpopolnjevanja, ki
obsega:
- stalno spremljanje razvoja medicinskih ved,
- občasno praktično izpopolnjevanje v ustreznih zdravstvenih
zavodih.

44. člen

Delodajalec mora zdravniku omogočiti strokovno izpopolnjevanje
najmanj v obsegu, ki omogoča zdravniku podaljševanje licence
brez preskusa strokovne usposobljenosti.

Zdravnik mora voditi dokumentacijo o zdravstvenem stanju in
zdravljenju bolnika in druge evidence v skladu s posebnim
zakonom.
45. člen

5.3. Podeljevanje in podaljševanje licenc

Zdravnik mora varovati kot poklicno skrivnost podatke o
zdravstvenem stanju bolnika in podatke o vzrokih, okoliščinah in
posledicah tega stanja.

51. člen
Zdravniku, ki izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje
zdravniške službe, Zbornica izda dovoljenje za delo - licenco, ki
določa strokovno področje, za katerega je zdravnik usposobljen,
in čas veljavnosti licence.

46. člen
Podatki iz prejšnjega člena se ne smejo dajati drugim ljudem
oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, ki bi omogočal
razkriti posameznika, na katerega se nanašajo.

52. člen
Zdravniki morajo vsakih sedem let dokazati strokovno
usposobljenost za nadaljnje delo v svoji stroki.

Dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti lahko zdravnika razreši
bolnik sam ali sodišče v skladu z zakonom, za mladoletne osebe
in za osebe pod skrbništvom pa starši oziroma skrbniki.

Natančnejše pogoje za določitev dosežkov kot dokaza strokovne
usposobljenosti, vsebino, roke in postopke preizkusa strokovne
usposobljenosti, kolikor zdravnik ne izpolnjuje pogoja strokovnih
dosežkov ter potrebne evidence določi Zbornica, ki določi tudi
zgornjo starostno mejo za opavljanje preskusa usposobljenosti.

Dolžnost varovanja poklicne skrivnosti ne preneha po smrti
bolnika.
47. člen

Zdravnik, ki ne opravi uspešno preizkusa strokovne usposobljenosti ali ne pride na preskus v določenem roku, se mora na svoje
stroške ob rednem delu dodatno strokovno izpopolnjevati na
ustreznem strokovnem področju.

Brez predhodnega soglasja bolnika lahko podatke iz 45. člena
daje bolnikovim ožjim sorodnikom ali skrbnikom le zdravnik, ki
bolnika zdravi, če oceni, da je to v bolnikovo korist.
48. člen

Po drugem neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti
oziroma če se drugič ne odzove na poziv za opravljanje preskusa,
zdravniku Zbornica odvzame licenco.

V primeru premestitve ali preselitve bolnika ali če bolnik izbere
drugega zdravnika, mora zdravnik ali zdravstveni zavod na novo
izbranemu zdravniku brezplačno posredovati vso zdravstveno
dokumentacijo o bolniku.

5.4. Strokovni nadzor s svetovanjem
53. člen
Zbornica opravlja strokovni nadzor s svetovanjem nad delom
zdravnikov, v skladu s pravilnikom in letnim programom, ki ga
sprejme v soglasju z ministrom.
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61. člen

Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister sam odredi strokovni
nadzor.

Zdravniku, ki izpolnjuje pogoje, minister podeli naziv primarij, svetnik
in višji svetnik.

54. člen
Izredni strokovni nadzor s svetovanjem mimo sprejetega letnega
programa opravi Zbornica na lastno pobudo, na predlog ministra,
plačnika zdravstvenih storitev ali drugega naročnika.

Pogoje in postopek za podelitev naziva iz prejšnjega odstavka,
predpiše minister.
62. člen

55. člen

Republika Slovenija podeljuje zdravnikom nagrade in priznanja
kot posebna družbena priznanja za izjemne uspehe širšega
družbenega pomena, ki prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti
zdravstvenega varstva.

O opravljenem strokovnem nadzoru mora biti najkasneje v 15
dneh po pregledu sestavljen ugotovitveni zapisnik, ki se pošlje
zdravnikovemu delodajalcu oziroma zasebnemu zdravniku in
Ministrstvu za zdravstvo; kadar gre za izredni strokovni nadzor
pa tudi predlagatelju nadzora.
56. člen

6. ZDRAVNIŠKA ZBORNICA
SLOVENIJE

Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo večje strokovne
pomanjkljivosti ali napake, lahko Zbornica v skladu s svojimi akti:
- izreče opomin;
- zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje zdravnika, za
katerega se ugotovi pomanjkljiva usposobljenost;
- zdravniku odvzame licenco;
- predlaga druge ukrepe Ministrstvu za zdravstvo.

6.1. Splošne določbe in članstvo
63. člen
Zdravniki se združujejo v Zdravniško zbornico Slovenije, ki
zastopa njihove poklicne, socialne in ekonomske interese, skrbi
za ugled in čast zdravniškega poklica ter izpolnjevanje zdravniških
dolžnosti.

57. člen
Strokovni nadzor iz 53. člena tega zakona se financira iz
državnega proračuna.

Zbornica je pravna oseba.

Strokovni nadzor iz 54. člena plača predlagatelj nadzora.

64. člen
Članstvo v Zbornici je obvezno za vse, ki na območju Republike
Slovenije opravljajo zdravniško službo.

5.5. Zavarovanje odgovornosti

Članstvo v Zbornici je prostovoljno za zdravnike:
- ki ne opravljajo zdravniške službe;
- ki opravljajo zdravniško službo izven Republike Slovenije, pa
imajo v Republiki Sloveniji stalno bivališče;
- upokojence;
- nezaposlene.

58. člen
Zdravnik, ki dela neposredno z bolniki, mora biti zavarovan za
odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njegovem delu.
Zaposlenega zdravnika zavaruje delodajalec.
Zavarovalno vsoto po posameznih specialnostih vsako leto določi
Zbornica, v soglasju z ministrom.

6.2. Naloge in javna pooblastila Zbornice
65. člen

5.6. Nazivi, nagrade in priznanja

Zbornica ima naslednje naloge:
1. sprejema kodeksa medicinske deontologije, preverja ravnanje
zdravnikov in ukrepa v zvezi s kršenjem kodeksa;
2. daje, podaljšuje in odvzema licence;
3. načrtuje, spremlja in nadzoruje sekundarijat, specializacijo in
druge oblike podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja
svojih članov s preverjanjem usposobljenosti;
4. izvaja strokovni nadzor s svetovanjem;
5. sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov,
kadrovskih načrtov in drugih predpisov s področja zdravstva;
6. soodloča pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
7. zastopa interese zasebnih zdravnikov pri sklepanju pogodb
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
8. sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb v imenu zasebnih
zdravnikov kot delodajalcev;
9. vodi Register zdravnikov, Register zasebnih zdravnikov;
10. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.

59. člen
Zdravniški nazivi "zobozdravnik pripravnik", "zdravnik sekundarij",
"zdravnik splošne medicine", "zobozdravnik", "specialist"
ustreznega področja, se smejo uporabljati le v skladu z doseženo
izobrazbo.
60. člen
»Šef zdravnik« je specialist, ki vodi bolniški oddelek za najmanj
25 posteljami ali specialist, ki v okviru bolnišnice vodi inštitut brez
postelj.
»Nadzorni zdravnik« je speicalist, ki ima najmanj 5 let samostojnih
izkušenj v specialistični dejavnosti in je odgovoren za delo najmanj
še dveh zdravnikov specialistov.
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Naloge iz 2., 3., 4. in 9. točke prejšnjega odstavka opravlja Zbornica
kot javna pooblastila.

72. člen

Naloge, ki jih opravlja Zbornica kot javna pooblastila, se financirajo
iz sredstev državnega proračuna.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek zavod, gospodarska družba, samostojni podjetnik
posameznik ali zasebni zdravnik, ki kot delodajalec ne zavaruje
zdravnikove odgovornosti za škodo (58. člen).

66. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.

Zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, samostojni
podjetniki posamezniki in zasebni zdravniki, ki zaposlujejo
zdravnike, morajo Zbornici, na njeno zahtevo, posredovati podatke
o zdravnikih iz 29. in 32. člena tega zakona.

73. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek zavod, gospodarska družba, samostojni podjetnik
posameznik ali zasebni zdravnik, ki Zbornici ne posreduje
podatkov iz 29. in 32. člena tega zakona.

Medicinska fakulteta Zbornici na njeno zahtevo posreduje podatke
o številu študentov in seznam diplomantov ter podatke o strokovni
izobrazbi zdravnikov, ki jih Zbornica potrebuje za izvajanje nalog
iz 3. in 5. točke 65. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.

67. člen
Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Vlada Republike
Slovenije v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil.

74. člen

68. člen

Z denarno kaznijo najmanj 120.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek, kdor začne samostojno opravljati zdravniško službo
pa ne izpolnjuje pogojev iz 10. člena tega zakona.

Zbornica pridobiva svoja sredstva:
- s članarino,
- iz državnega proračuna za izvajanje javnih pooblastil,
- s prodajo svojih storitev,
- z donatorstvom, volili, darili in iz drugih virov.

75. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek zdravnik:
1. če opravlja dejavnost v nasprotju s 15. in 18. členom tega
zakona;
2. če ne opravlja zdravstvene službe le na področju specializacije,
za katero ima licenco (drugi odstavek 18. člena),
3. če začne opravjati zdravniško službo brez vpisa v register
zdravnikov (27. člen),
4. če začne opravljati zasebno zdravniško dejavnost brez vpisa
v register zasebnih zdravnikov (30. člen),
5. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 36. člena tega zakona,
6. če pogojuje nuđenje nujne zdravniške pomoči z vnaprejšnjim
plačilom (drugi odstavek 38. člena),
7. če se ne vključi v program zagotavljanja nujne medicinske
pomoči v skladu s 39. členom tega zakona,
8. če ukrepa v nasprotju z drugim odstavkom 41. člena tega
zakona.

Na podlagi soglasja zaposlenega zdravnika je zavod oziroma
njegov delodajalec ali zasebni zdravnik dolžan zbirati obračunavati
mesečno članarino in jo nakazovati Zbornici.

7. SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO
DRUŠTVO
69. člen
Zdravniki se prostovoljno združujejo v Slovensko zdravniško
društvo, ki deluje v javnem interesu.
70. člen
Slovensko zdravniško društvo:
- sodeluje pri določanju vsebine podiplomskega usposabljanja in
izpopolnjevanja zdravnikov;
- predstavlja in zastopa strokovne interese slovenskih zdravnikov
v mednarodnih strokovnih združenjih;

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
76. člen
Zdravniška zbornica Slovenije ima kot pravna naslednica
Zdravniške zbornice za Dravsko banovino pravico do vrnitve
premoženja v skladu s predpisi o denacionalizaciji.

8. KAZENSKE DOLOČBE

77. člen

71. člen

Zdravnik, ki je pred uveljavitvijo tega zakona pričel s sprecializacijo
brez končanega sekundarijata, nadaljuje specializacijo po
predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek zdravstveni učni zavod in zasebni zdravnik, ki ima
zdravstveno učno ordinacijo in ravna v nasprotju s 22. členom
tega zakona.

78. člen
Postopek za uskladitev Kolektivne pogodbe za zdravnike s tem
zakonom se prične takoj po uveljavitvi tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
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79. člen

85. člen

V enem mesecu po uveljavitvi tega zakona Ministrstvo za
zdravstvo izroči Zbornici register zasebnih zdravnikov z vso
dokumentacijo, arhivom in še nerešenimi vlogami.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe zakona
o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS št. 9/92, 37/95 in 8/96) glede
vprašanj, ki so urejena s tem zakonom.

80. člen

86. člen

Vloge za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki so jih
zdravniki vložili pred uveljavitvijo tega zakona, se rešujejo po
predpisih, ki so veljali na dan vložitve.

Do izdaje izvršilnih predpisov po tem zakonu se uporabljajo, kolikor
niso v nasprotju s tem zakonom, naslednji predpisi:
I. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na
področju zdravstvene dejavnosti (Ur. I. RS št. 59/92 in 59/
96).
2 Program pripravništva za poklic zdravnik (Ur. I. RS št. 33/95,
60/95, 59/96, 62/96).
3. Pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata (Ur.l. RS št. 39/93,
83/97).
4. Pravilnik o izdaji, podaljšanju in odvzemu licence (Ur .I. RS št.
56/94).
5. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi
ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov
pripravništva, sekundarijata in specializacij (Ur. I. RS št. 25/
93).
6. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi
za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in
študentov visokošolskih zavodov in za podelitev naziva učni
zavod (Ur.l. RS št. 25/93).
7. Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev
(Ur. I. RS št. 24/92).
8. Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene
dejavnosti (Ur. I. RS št. 24/92).
9. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Ur. I. RS št.
56/94).
10. Pravilnik o podeljevanju naziva primarij (Ur. I. RS št. 6/93).
II. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobtev naziva svetnik ali
višji svetnik (Ur. I. RS št.7/95, 34/95).
12. Pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu
(Ur.l. RS št. 41/94 in 14/97).

81. člen
V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona minister:
- predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod ali
zasebna ordinacija za izvajanje pripravništva, sekundarijata in
specializacij (20. člen);
- predpiše seznam nujnih pripomočkov in nujnih zdravil iz drugega
odstavka 40. člena tega zakona.
82. člen
V dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona minister določi
razpored zdravniških delovnih mest v javni zdravstveni službi (8.
člen).
83. člen
V dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona Zbornica:
- določi postopek in način priznanja v tujini opravljene
specializacije (17. člen);
- določi pogoje za opravljanaje mentorstva (26. člen).
84. člen
Zavarovanje odgovornosti zdravnika za škodo iz 55. člena tega
zakona se mora zagotoviti najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega zakona.

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

OBRAZLOŽITEV:
Državni zbor Republike Slovenije je na 40. seji dne 10.10.1996
prvič obravnaval predlog zakona o zdravnikih in sklenil, da je
primeren za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
Predlog naj pripravi Vlada Republike Slovenije v skladu s sprejetimi
stališči.

Predlagatelj je proučil stališče glede opredelitve v 1. členu, da so
zdravniki »temeljni in odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti«.
Pri tem je upošteval vlogo zdravnikov pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti, saj so kot vodje skupin oziroma teamov odgovorni za
zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov. Pod njihovim vodstvom pa
tudi nadzorom opravljajo svoje storitve v okviru zdravstvene
dejavnosti vsi drugi zdravstveni delavci in sodelavci, ki jih določa
Zakon o zdravstveni dejavnosti. Z Zakonom o zdravstveni
dejavnosti so sicer opredeljeni kot njeni izvajalci zdravstveni zavodi
ter druge pravne in fizične osebe, v tem zakonu pa opredeljujemo
določen poklic kot nosilca dejavnosti, saj so zaposleni tisti, ki
opravljajo dejavnost zavoda.. Na podoben način opravljajo

Predlagatelj je sprejete sklepe in stališča upošteval in v predlog
zakona za drugo obravnavo vključil naslednje spremembe:
Naslov zakona se v skladu s sprejetimi stališči spremeni tako, da
primerneje izraža vsebino zakona in sicer tako, da se naslov
glasi »Zakon o zdravniški službi«.
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Če je zdravnik plačevan po učinku oziroma nagrajevan za kvaliteto
dela, ne pomeni, da je tudi strokovno odvisen, oziroma, da sta
ogrožena strokovnost in etičnost njegovega dela. Sicer pa menimo,
da mora biti tudi zdravniška služba podrejena osnovnim načelom,
ki so vsebina medicinske stroke, kodeksa medicinske etike in
zdravstvene zakonodaje s podzakonskimi akti.

pravosodno funkcijo v državi sodišča, sodniško službo pa
opravljajo sodniki. Zato v zvezi z določbo 1. člena predloga zakona
ne gre za nikakršno deljeno odgovornost med javnimi
zdravstvenimi zavodi oziroma pravnimi in fizičnimi osebami, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost in zdravniki, temveč gre le za
opredelitev temeljne vsebine zdravnikovega dela. Zdravniška
služba je del zdravstvene dejavnosti, ki zajema poleg storitev
zdravnikov tudi storitve drugih zdravstvenih delavcev in
sodelavcev. Zato je predlagatelj 1. člen dopolnil in spremenil tako,
da je jasneje določeno, da je zdravniška služba del zdravstvene
dejavnosti, pri čemer je zdravnik temeljni odgovorni nosilec
neposrednega izvajanja zdravstvene dejavnosti.

V zvezi z »ugovorom vesti« iz 43. člena predlagatelj opozarja, da
je takšna določba povzeta iz 56. člena Zakona o zdravstveni
dejavnosti. Glede dilem, ko se zdravnik odloča v nasprotju z
interesi svojega pacienta, predlagatelj opozarja, da so te stare,
kot je star zdravniški poklic in se niso pojavile šele z osnutkom
tega zakona. Ta vprašanja zelo podrobno razčlenjuje in rešuje
Kodeks medicinske etike. Predlagani zakon želi zagotoviti le
zdravnikovo dosledno spoštovanje dosežkov znanosti, strokovno
preverjenih metod in izkušenj, ter spoštovanje pacientove privolitve
k vsakemu posegu (41. člen).

S spremembo poimenovanja »medicinske doktrine« v 3. členu
zakona in ostalem besedilu zakona je z dosledno nadomestitvijo
tega izraza z »dosežki znanosti in strokovno preverjenimi
metodami« v skladu s stališči ta pojem na novo in vsebinsko
ustrezneje določen. Glede možnosti vključitve »mnenja
specialistov« v besedilu 3. člena predlagatelj ugotavlja, da je
zdravnik za svoje delo odgovoren sam. Te odgovornosti ga ne
odveže mnenje drugega zdravnika specialista na drugem
področju, razen v kolikor ni to mnenje konkretizacija dosežkov
znanosti in strokovno preverjenih metod in izkušenj, ki po mnenju
predlagatelja vključuje tudi »mnenje specialista«, ki pa jim je
zdravnik pri svojem delu podrejen. Predlagatelj je opustil v skladu
s stališči določilo o zdravnikovem odločanju o sestavi delovne
skupine.

V smislu razmejitev pristojnosti in odgovornosti zbornice in
ministrstva je predlagatelj dopolnil 53. člen tako, da lahko minister
tudi sam odredi strokovni nadzor nad delom zdravnikov.
Predlagatelj je ponovno proučil usklajenost določil členov glede
plačila pri tveganju za odgovornost zdravstvenega dela in ocenil,
da ne gre za neskladje omenjenih določb, ker cena zdravnikovega
dela vključuje med drugim odgovornost in tveganje za opravljeno
storitev v smislu strokovne zahtevnosti opravljene storitve in ne
v smislu odškodninske odgovorosti. Predlagatelj pa je ocenil, da
je posledično neustrezno z zakonom določiti najnižjo zavarovalno
vsoto, ker bi to lahko pomenilo pri določenih specialnostih
neustrezen porast cen zdravniških storitev.

Predlagatelj je ponovno preveril ustreznost obsega zdravniške
službe, ki ga navaja 4. člen predloga zakona in ocenil, da je dovolj
natančen za urejanje vprašanj s področja tega zakona.
Predlagatelj je 7. člen v skladu s stališči dopolnil tako, da se
zagotavlja vsem prebivalcem poleg enake dostopnosti tudi enaka
kvaliteta zdravstvenih storitev ter določil način razporeditve
delovnih mest v mreži javne zdravstvene službe.

V skladu s sklepom Državnega zbora je črtano šesto poglavje
»Plačevanje zdravniških storitev.«
K stališču o ustreznosti opredeljevanja Slovenskega zdravniškega
društva predlagatelj pripominja, da iz ustanovitvenega akta
Slovenskega zdravniškega društva izhajajo naloge in namen
društva. Slovensko zdravniško društvo - Zveza zdravniških
društev, združuje zdravniška društva v Republiki Sloveniji. Naloge
dnjštva so zlasti: usklajevanje, spodbujanje in usmerjanje delovanja
zdravniških društev v Sloveniji; izvajanje dogovorjenih enotnih
programov društev; aktivno vključevanje v načrtovanje
dodiplomskoga in podiplomskega izobraževanja zdravnikov in
zobozdravnikov; izvajanje stalnega in načrtnega strokovnega
izpopolnjevanja članov z organizacijo kongresov, simpozijev,
strokovnih sestankov in razstav; gojenje etike zdravniškega
poklica v skladu s kodeksom zdravstvenih delavcev; vodenje
centralnega registra članstva, itd.

Po ponovni proučitvi določil, ki urejajo specializacijo in s tem v
zvezi pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije, je glede na samo
vsebino in pomen zdravniških specializacij potrebno pojasniti, da
te ne sodijo v podiplomsko izobraževanje, ki ga vodi Medicinska
fakulteta, ampak v podiplomsko usposabljanje, kije domena stroke
in je namenjeno predvsem vedno novim zahtevam »terena«.
Predlagatlej je nalogo zbornice iz četrte alineje 9. člena, ki jo ima
pri določanju razporeda zdravniških delovnih mest omejil le na
sodelovanje pri načrtovanju specializacij. V zvezi s tem je
predlagatelj proučil in ocenil, da ni smiselno v tem zakonu urejati
načina določanja vrst specializacij, njihovega trajanja in
odobravanja, ker je to že doovlj ustrezno urejeno v Zakonu o
zdravstveni dejavnosti, zato je črtal določila 17. in 18. člena.

Slovenskemu zdravniškemu društvu je bil 10. 06. 1996 podeljen
status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstva.

Predlagatelj je v skladu s stališči glede pristojnosti Zdravniške
zbornice Slovenije črtal besedilo členov, ki se nanašajo na dodatno
izpopolnjevanje zdravnikov.

V Slovensko zdravniško društvo je prostovoljno vklučenih 85 %
slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov. Društvo ima
vzpostavljeno dobro regionalno društveno mrežo, v sklopu katere
že sedaj poteka stalno usposabljanje in izpopolnjevanje
zdravnikov po regijskem principu, po drugi strani pa ima
vzpostavljeno tudi strokovno nadgradnjo s svojimi strokovnimi
sekcijami, društvi in združenji, ki povezujejo strokovnjake
posameznih ožjih specialnosti v 65 strokovnih podenotah
Slovenskega zdravniškega društva. Iz povedanega je razvidno,
da je Slovensko zdravniško društvo trenutno edino usposobljeno,
da zagotovi ustrezno stalno podiplomsko izpopolnjevanje in
usposabljanje zdravnikov, kar je z dosedanjim 136 letnim delom
tudi ves čas dokazovalo.

V skladu s stališčem je spremenjen prvi odstavek 26. člena tako,
da je določeno, da ima mentor pravico le do ustreznih pogojev za
delo.
Predlagatelj je proučil stališče Državnega zbora in črtal prepoved
opravljanja določenih področij dela v organizaciji zasebnikov, ker
to opredeljuje že 38. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti.
Glede naloge, da se izdela metodologija varovanja nepristranskosti in neodvisnosti izvajanja zdravniške službe se predlagatelj
zaveda negativne dediščine, po kateri je bil zdravnik tudi
profesionalno le eden od zdravstvenih »delavcev«, in da ni možno
tega stanja čez noč prerasti. Pa vendarle predstavlja predlagani
zakon pomemben korak v smeri večje poklicne samostojnosti.
4. avgust 1998

V zvezi z opredelitvijo in razmejitvijo pristojnosti in odgovornosti
Ministrstva za zdravstvo na eni strani in Zdravniške zbornice
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po oceni predlagatelja dovolj usposobljena, da opravlja naloge po
tem predlogu zakona.

Slovenije na drugi strani, predlagatelj pojasnjuje, da je upošteval
stališče Državnega zbora tako, da je ohranil javna pooblastila
zbornice, ki so že določena z Zakonom o zdravstveni dejavnosti.
Širitev nalog zbornice se tako v predlogu zakona nanaša le na
vodenje registra zdravnikov. Podeljevanje licenc in podaljevanje
koncesij sta namreč dva vsebinsko popolnoma različna postopka
in jih ne smemo med seboj zamenjevati. Tudi kar se tiče ustrezne
strokovne usposobljenosti zdravniške zbornice, je na tem mestu
potrebno poudariti, da so v Zdravniško zbornico Slovenije vključeni
vsi zdravniki, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in delajo
neposredno z bolniki, torej tudi vsi vrhunski strokovnjaki, zato je

Glede obravnave pacientov, ki ne govorijo nobenega od svetovnih
jezikov, predlagatelj meni, da si mora tak bolnik sam preskrbeti
prevajalca ali pa mu ga preskrbi tisti, pri katerem je bolnik
zavarovan. Pripombo bi veljalo upoštevati pri pripravi dopolnitev
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
V predlog zakona za drugo branje je predlagatelj vključil tudi
potrebne redakcijske popravke in opravil preštevilčenje členov.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

razmerja sekundarija, ki opravlja program pripravništva, so enake
pravicam in dolžnostim pripravnika. Vsebino in potek programa
opravljanja pripravništva s strokovnim izpitom predpiše minister
v sodelovanju z zbornico. Po opravljenem strokovnem izpitu
nadaljuje zdravnik program sekundariata«.

1.) K 10. členu

Obrazložitev:
Z amandmajem se na novo določa pripravništvo oziroma program pripravništva, ki ga opravlja zdravnik v času opravljanja
sekundariata. S predlagano spremembo tudi glede opravljanja
strokovnega izpita se želi natančneje razmejiti izobraževanje, ki
je potrebno tako za nadaljevanje sekundariata, kot tudi za začetek
morebitne specializacije.

a) Za besedo »zakonom« se postavi pika in črta besedilo »imajo
ustrezno izobrazbo in usposobljenost, so vpisani v register
zdravnikov in imajo dovoljenje za samostojno delo (v nadaljnjem
besedilu: licenca).«
b) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zdravnik mora:
- imeti ustrezno izobrazbo,
- biti vpisan v register zdravnikov,
- imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe
na določenem strokovnem področju (v nadaljnjem besedilu:
licenca).«

4.) K 16. členu
Besedilo se spremeni tako, da se glasi:
» Zdravnik oziroma zobozdravnik, ki je opravil strokovni izpit se
lahko specializira na posameznem strokovnem področju.
Specializacija se končna s specialističnim izpitom.

Obrazložitev:
Amandmaje redakcijske narave, potreben pa je zaradi izboljšanja
kakovosti besedila in predvsem boljše preglednosti.

Zdravniku se lahko v program specializacije delno ali v celoti
všteva tisti del programa opravljenega sekundariata, ki po vsebini
ustreza programu specializacije«.

2.) K 12. členu

Obrazložitev:
S tem amandmajem je v skladu s prejšnjim amandmajem
omogočen začetek specializacije tistim zdravnikom, ki so opravili
program pripravništva v okviru sekundariata.

Za tretjo alinejo se doda nova 4. alineja, ki se glasi:
» - zobozdravnik specialist: zobozdravniško specializacijo«.
Obrazložitev:
Z amandmajem se redakcijsko dopolnjuje besedilo zakona glede
na že veljavno zakonsko ureditev.

5.) K 20. členu
Na koncu stavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»upoštevaje potrebo po enakomerni zasedenosti teh mest v
celoletnem obdobju.«

3.) K 14. členu

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave, potreben je zaradi lažjega
razumevanja besedila.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Prvih šest mesecev opravlja sekundarij program pripravništva,
ki ga konča s strokovnim izpitom. Pravice in dolžnosti iz delovnega
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6.) K 23. členu

11.) K 32. členu

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za specializacije za zdravniška delovna mesta v mreži
javne zdravstvene službe se zagotavljajo v okviru cen
zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja«.

Besedilo tega člena se črta.
Obrazložitev:
Amandma je potreben zaradi racionalizacije vodenja različnih vrst
registrov.

Obrazložitev:
Z amandmajem je natančneje definiran vir sredstev za
specializacije za zdravniška delovna mesta.

12.) K 33. členu
Besedilo tega člena se črta.

7.) K 28. členu

Obrazložitev:
Amandma je redakcijski zaradi uskladitve z amandmajem k 30. in
32. členu.

Na koncu prvega odstavka tega člena se doda besedilo:
»in v skladu s Pravilnikom, ki ga sprejme zbornica«.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave, daje pa nedvoumno pooblastilo
zbornici, da lahko s splošnim aktom podrobneje uredi postopek
vpisa v register, saj bi sicer po nepotrebnem obremenjevali besedilo
zakona z določbami, ki so bolj ali manj tehničnega in
administrativnega značaja.

13.) K 34. členu
a) Prvi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesijo za opravljanje zasebne zdravniške službe v mreži
javne zdravstvene službe lahko pridobi zdravnik, ki izpolnjuje
pogoje iz 30. člena na podlagi javnega razpisa in pogojev,
določenih z zakonom.

8.) K 29. členu

b) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravniku podeli koncesijo minister za zdravstvo.«

a) četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
» - naziv in naslov zdravniškega delovnega mesta«

Obrazložitev:
V prvem odstavku je amandma redakcijske narave. V drugem
odstavku se z amandmajem določa pristojnost ministra za
zdravstvo pri podelitvi koncesije tudi za primamo raven, za katero
je bil pristojen občinski organ. Z amandmajem pa se daje možnost
enakopravnega položaja zdravnikov pri podelitvi koncesije, saj bi
zakonsko določena prednost zdravnika, ki je že dotlej opravljal
zdravniško službo v mreži javne zdravstvene službe pomenila
neenakopraven položaj zdravnikov pri podelitvi koncesije.

b) za osmo alinejo se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
» - datum, vrsto in trajanje podeljene licence«
c) za zadnjo alinejo se dodata novi petnajsta in šestnajsta alineja,
ki se glasita:
» - način opravljanja zdravniške službe,
- druge podatke, ki so potrebni za opravljanje nalog in javnih
pooblastil zbornice«.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave.

14.) K 35. členu
Drugi stavek tega člena se črta.

9.) K 30. členu

Obrazložitev:
Amandma se predlaga zato, ker že Zakon o zdravstveni
dejavnosti določa razloge za odvzem koncesije.

Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
» Zdravnik lahko opravlja zasebno zdravniško službo kot zasebni
zdravnik, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon in če je vpisan
v Register zdravnikov, ki ga vodi zbornica.«

15.) K 36. členu

Obrazložitev:
Amandma se predlaga zaradi uskladitve z Zakonom o zdravstveni
dejavnosti, ki določa pogoje za opravljanje zasebne zdravstvene
dejavnosti.

Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
» Ko zasebni zdravnik preneha z opravljanjem zasebne
zdravniške službe, izroči vso zdravstveno dokumentacijo
zdravniku, ki s soglasjem zbornice prevzame opravljanje njegove
zdravniške službe.

10.) K 31. členu

Če si zasebni zdravnik ob prenehanju zdravniške službe ni določil
prevzemnika, imenuje zbornica začasnega upravitelja zdravstvene dokumentacije.«

Besedilo tega člena se črta.
Obrazložitev:
Amandma je potreben zaradi uskladitve z amandmajem k 30.
členu.

4. avgust 1998

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave zaradi terminološke uskladitve.
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16.) K 37. členu

prejšnjih alinej,

V drugem stavku tega člena se za besedami »vstopa v ordinacijo«
dodajo besede »oziroma njegove prostore«.

- odreditev nujnih prevozov z reševalnimi in drugimi vozili,
- vse zdravniške storitve za otroke do 18. leta starosti,

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in natančneje določa pravico
začasnega upravitelja, da omogoči pacientom nemoteno
zdravstveno varstvo tudi v primeru smrti njihovega izbranega
zdravnika.

- vse zdravniške storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom,
- vse zdravniške storitve za bolnike stare nad 65 let.«
Obrazložitev:
Zaradi zagotovitve nujnega obsega zdravstvenega varstva tudi
v času stavke so določene storitve, ki so neobhodno potrebne, in
jih je potrebno opravljati tudi v času stavke.

17.) K 38. členu
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
» 38. a člen

19.) K 41. členu

Zdravniku, ki je dopolnil 50 let starosti ni potrebno opravljati dežurne
službe.«

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravnik ne sme ukrepati brez bolnikove privolitve oziroma
privolitve staršev za osebe mlajše od 15 let oziroma skrbnika,
kadar gre za osebe pod skrbništvom.«

Obrazložitev:
Dopuščena je možnost, da zdravnik lahko po 50 letu starosti
izkoristi pravico, da mu ni potrebno opravljati dežurne službe.

Obrazložitev:
Amandma je potreben glede na že obstoječo ureditev v Zakonu o
zdravstveni dejavnosti, ki to vprašanje ureja na enak način.

18.) K 40. členu
Za 40. členom se doda nov 40. a člen, ki se glasi:

20.) K 48. členu

» 40.a člen

Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
» V primeru premestitve ali preselitve bolnika ali če bolnik izbere
drugega zdravnika, mora zdravnik na novo izbranemu zdravniku
posredovati vso zdravstveno dokumentacijo o bolniku.«.

V času stavke je zdravnik dolžan zagotavljati zdravniške storitve,
katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopraviljivo hudo
okvaro zdravja ali smrt. Take zdravniške storitve se štejejo za
nujno medicinsko pomoč.

Obrazložitev:
Z amandmajem se želi poudariti individualna obveznost in
odgovornost zdravnika v skladu s predpisanim ravnanjem z
zdravstveno dokumentacijo.

Nujna zdravniška pomoč iz prejšnjega odstavka obsega zlasti
zdravniške storitve, ki zagotavljajo:
- ohranitev življensko pomembnih funkcij, zaustavljanje večjih
krvavitev oziroma preprečitev izkrvavitve,

21.) K 49. členu

- preprečitev nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki
bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali
življenjskih funkcij,

a) Pred 49. členom se črta podpoglavje 5.1. Strokovno medicinska
doktrina.

- zdravljenje šoka,

b) Besedilo tega člena se črta.

- storitve pri kroničnih boleznih in stanjih, katerih opustitev bi
neposredno in v kratkem času povzročila poslabšanje
zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja
ali smrt,

Obrazložitev:
Amandma se predlagato zato, ker je ravnanje zdravnikov po
smernicah strokovno medicinske doktrine in oblikovanje le-te že
ustrezno določeno v Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

- zdravljenje vročinskih stanj in preprečevanje širjenja infekcije,
ki bi utegnila voditi do septičnega stanja,
22.) K 50. členu
- zdravljenje oziroma preprečevanje zastrupitev,

Druga alineja prvega odstavka tega člena se spremeni tako, da
se glasi:

- zdravljenje zlomov kosti, izvinov ter drugih poškodb, pri katerih
je nujno posredovanje zdravnika,

» - pridobivanje novega znanja«
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave, saj spremljanje razvoja
medicinskih ved in pridobivanje novega znanja vključuje tudi
praktično izpopolnjevanje.

- obvladovanje nalezljivih bolezni v skladu z zakonom,
- predpisovanje zdravil s pozitivne liste na recept za zdravljenje
stanj iz
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23.) K 60. členu

bi bila posledično razvidna cena zdravnikovega dela v okviru
celotne cene zdravstvene storitve. Določitev deleža sredstev za
vrednotenje zdravniškega dela bo osnova za dogovarjanje cene
zdravstvene storitve in cene programov.

Besedilo tega člena se črta.
Obrazložitev:
Predlagatelj želi z amandmajem ohraniti delodajalcem pravico, da
v skladu z organizacijo dejavnosti določa nazive in odgovornosti
za posamezna delovna mesta.

Cene zdravniških storitev izven obsega obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo v pristojnosti ministra.
V skladu z veljavno ureditvijo sistema določanja plač v zdravstveni
dejavnosti se bo tudi zdravniku plačni sistem podrobneje uredil s
kolektivno pogodbo.

24.) K 61. členu
Besedilo tega člena se črta.

27.) K 65. členu

Obrazložitev:
Amandma se predlaga, ker je podelitev nazivov za zdravnike že
urejena z Zakonom o zdravstveni dejavnosti.

9. točka tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»vodi register zdravnikov«.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in je potreben zaradi uskladitve
z amandmajem k 33. členu.

25.) K 62. členu
Za 62. členom se doda novo 5.a poglavje:
» 5 a VREDNOTENJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE«

28.) K 73. členu

in novi 64.a , 64.b., 64.c. in 64. d. členi, ki se glasijo:

V prvem odstavku se za številko 31 črtata besedi »in 34".

»64.a člen

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave zaradi amandmaja k 34. členu.

Ministrstvo za zdravstvo, Zdravniška zbornica Slovenije in Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
zavod) se vsako leto dogovorijo o deležu sredstev za vrednotenje
zdravniškega dela znotraj finančnega načrta zavoda.
Obseg sredstev se določi na podlagi števila zdravniških delovnih
mest v mreži javne zdravstvene službe in poklicne kolektivne
pogodbe za zdravnike in zobozdravnike in zakona. Tako določen
delež sredstev predstavlja izhodišče za oblikovanje cen in obsega
programov v okviru dogovora o programu storitev iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja na podlagi 63. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

29.) K 75. členu
4. točka tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če začne opravljati zasebno zdravniško službo v nasprotju s
30. členom tega zakona.«
Obrazložitev:
Amandma je potreben zaradi uskladitve z amandmajem k 30.členu.

64.b člen
Zasebni zdravniki s koncesijo prejemajo plačilo za svoje delo v
ceni celotnega programa, dogovorjenega v pogodbi z zavodom.

30.) K 79. členu
Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi:
» V enem mesecu po uveljavitvi pravilnika iz 28. člena tega zakona
Ministrstvo za zdravstvo izroči zbornici register zasebnih
zdravnikov z vso dokumentacijo, arhivom in še nerešenimi
vlogami.«

64.c člen
Metodologijo za določanje cen zdravniških storitev, ki niso predmet
obveznega zdravstvenega zavarovanja, določi na predlog
zbornice minister.

Obrazložitev:
Amandma je potreben zaradi uskladitve z amandmajem k 28.
členu.

64.d. člen
Postopek in merila za določitev plač zdravnikov se določi s poklicno
kolektivno pogodbo v skladu z zakonom.
Obrazložitev:
Vloga zdravnika kot osnovnega nosilca zdravstvene dejavnosti,
prav tako pa tudi nove organizacijske oblike zdravstvene službe
zahtevajo večjo preglednost določanja vrednosti zdravniške
storitve v okviru celotne vrednosti zdravstvene storitve. Zato se
s tem amandmajem določa, da pristojni partnerji za dogovarjanje
o programu zdravstvenih storitev, zmogljivostih in izhodiščih za
financiranje (Ministrstvo za zdravstvo, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, pristojne zbornice,) dogovorijo ločena
potrebna sredstva za vrednotenje zdravniškega dela. Na ta način
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31.) K 83. členu
Doda se nov drugi odstavek tega člena, ki se glasi:
» V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona izda zbornica pravilnik
iz 28. člena tega zakona.«
Obrazložitev:
Amandma je potreben zaradi uskladitve z amandmajem k 28.
členu.

29

poročevalec, št. 51

medtem ko zdravniška služba po svoji temeljni naravi in
poslanstvu ne more biti obravnavana kot tržna dejavnost. Pri tem
je potrebno poudariti, da določenih načel tržnosti, ki sicer veljajo
v poslovanju in organiziranosti zdravstva, ne moremo povezovati
z načeli zdravnikovega dela. Pojmi, kot so vsebovani v določbi 7.
člena Zakona o delovnih razmerjih (izkoriščanje tehničnih,
proizvodnih in poslovnih znanj, poslovnih zvez, ipd.), pri delu
zdravnika niso prisotni, saj gre pri teh pojmih za tako imenovana
zaščitna tržna dejstva, medtem ko v zdravnikovem delu niti ne
sme biti poslovnih skrivnosti, kaj šele povezovanja teh pojmov s
tržno logiko. Ekskluzivnih znanj, ki bi jih bilo dopustno varovati kot
tržno prednost, v zdravniški službi torej ni, nasprotno, širjenje
znanj in njihova izmenjava, pretok, je le zaželen in družbeno
potreben.

32.) K 85. členu
a) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in
organih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 18/94 in 36/96) se
uporablja za zdravnike do sklenitve kolektivne pogodbe iz
64.d člena tega zakona.«
b) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za zdravnike iz 10. člena ne velja 7. člen Zakona o delovnih
razmerjih (Ur.list RS, št. 14/90, 5/91, 71/93 in 2/94). »
Obrazložitev:
Amandma v prvem delu pomeni uskladitev z novim 64.d členom
tega zakona.
Drugi del predlaganega amandmaja je posledica opredelitve in
značaja zdravniškega poklica, za katerega ne more veljati splošna
določba delovnopravne zakonodaje, ki jo poznamo pod pojmom
»konkurenčna prepoved«. Gre torej za izključitveno normo, ki iz
splošnega predpisa izdvaja zaposlene v zdravniški službi.
Utemeljenost te določbe izhaja iz splošnih načel zdravniške
službe, ki po svoji naravi ni dejavnost, za katero bi bilo možno in
dopustno omejitve urejati z inštitutom konkurenčne klavzule. Le
ta je predvsem določba zaščitnega prava trga in tržnih subjektov,
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33.) K 86. členu
V tem členu se črtata točki 10. in 11.
Obrazložitev:
Amandma je potreben zaradi uskladitve z amandmajem k 61.
členu.
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Predlog zakona o

VARNOSTI

IN

ZDRAVJU

PRI

DELU

(ZVZD)
- EPA 1212 - druga obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 71. seji dne 23/7-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 7.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 18/11-1997
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve,
- Tatjana PETRIČEK, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za zunanje zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

2. člen

BESEDILO ČLENOV

t
Določbe tega zakona se uporabljajo v vseh dejavnostih za vse
osebe, ki so po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju ter zdravstvenem zavarovanju zavarovane za
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, kakor tudi za vse
druge osebe, ki so navzoče v delovnem procesu.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in
delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu .

Določbe tega zakona se ne uporabljajo v tistih dejavnostih, ali
delih dejavnosti, v katerih je zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu urejeno s posebnimi predpisi.

Ta zakon določa tudi organe, pristojne za varnost in zdravje pri
delu.

3. člen
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:

Izvršilne predpise s področja varnosti in zdravja pri delu izdaja
minister, pristojen za delo in minister, na katerega pristojnost se
izvršilni predpis nanaša.

1. Delavec je oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo, na podlagi
pogodbe o zaposlitvi.

Podrobnejše varnostne ukrepe določi delodajalec v skladu s tem
zakonom in drugimi predpisi.
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Kot delavec v smislu tega zakona se šteje tudi oseba, ki na
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kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca,
ali opravlja samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost
in oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja.

II. TEMELJNA NAČELA
5. člen
Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v
zvezi z delom. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe,
potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s
preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi
materialnimi sredstvi.

2. Delodajalec je oseba, ki na podlagi pogodbe o zaposlitvi
zaposluje delavca.
Kot delodajalec v smislu tega zakona se šteje tudi oseba, ki
na kakršnikoli drugi pravni podlagi zaposluje delavca.
Kot delodajalec se šteje tudi kmet ali fizična oseba^ ki sam ali
s člani
svojih gospodarstev oziroma z družinskimi člani
opravlja kmetijsko,pridobitno ali drugo dejavnost kot edini ali
glavni poklic in ne zaposluje drugih oseb.

6. člen
Delodajalec izvaja ukrepe iz prejšnjega člena, tako da pri tem
upošteva naslednja temeljna načela :
- izogibanje tveganjem ;
- ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti;
- obvladovanje tveganj pri njihovem viru;
- prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem
delovnega mesta indelovnega okolja, izbiro delovne opreme ter
delovnih in proizvajalnih metod;
- zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja;
- prilagajanje tehničnemu napredku;
- nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim;
- razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo,
organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter
dejavnike delovnega okolja;
- dajanje prednosti splošnim varnostnim ukrepom pred posebnim;
- dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.

3. Delovno mesto je prostor, ki je namenjen za izvajanje dela in
se nahaja v zgradbah delodajalca kot tudi na začasnih ali
premičnih deloviščih do katerih ima delavec dostop v času
svoje zaposlitve in je pod neposrednim ali posrednim
nadzorstvom delodajalca.
4. Delovno okolje je prostor, v katerem se izvaja delo in vključuje
delovna mesta, delovne razmere, delovne postopke, socialne
odnose in druge vplive zunanjega okolja.
5. Sredstvo za delo je:
objekt namenjen za delovne in pomožne prostore,
delovna oprema,
sredstvo in oprema za osebno varnost pri delu,
snovi in pripravki,
drugo sredstvo, ki se uporablja v delovnem procesu ali je
kakorkoli povezano z delovnim procesom.

7. člen
Vse dolžnosti delodajalca po tem zakonu in predpisih, izdanih na
njegovi podlagi, so hkrati pravice delavca v zvezi z zagotavljanjem
njegove varnosti in zdravja pri delu.

6. Delovna oprema je vsak stroj ali naprava, aparat, orodje in
druga oprema, ki se uporablja pri delu.

8. člen

7. Nevarna snov je snov, ki lahko zaradi fizikalnih, kemijskih in
bioloških škodljivosti povzroči poškodbe ali zdravstvene
okvare.

Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja
varnost in zdravje pri delu.

8. Izjava o varnosti je listina, ki vsebuje opis delovnega procesa
z ocenjevanjem tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare
ter določa varnostne ukrepe.

Delovni proces mora biti prilagojen telesnim in duševnim
zmožnostim delavca, delovno okolje in sredstva za delo pa morajo
glede na naravo dela zagotavljati delavcu varnost in ne smejo
ogrožati njegovega zdravja.

9. Strokovni delavec je oseba, ki mu delodajalec poveri
opravljanje strokovnih nalog varstva pri delu.

9. člen

10. Pooblaščeni zdravnik je zdravnik specialist s področja medicine dela, ki mu delodajalec poveri opravljanje strokovnih
nalog zdravstvenega varstva pri delu.

Delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu.

4. člen

Delavec mora opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da s tem
varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih
oseb.

Državni zbor Republike Slovenije sprejme nacionalni program
varnosti in zdravja pri delu ( v nadaljnjem besedilu : nacionalni
program).

Delavec mora uporabljati varnostne naprave ter sredstva in
opremo za osebno varnost pri delu skladno z njihovim namenom,
pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem stanju.

V nacionalnem programu se določi strategija razvoja področja
varnosti in zdravja pri delu, katerega namen je varovanje življenja,
zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanje poškodb
pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, ki so posledica dela ali so z
delom povezane.

10. člen
Delodajalci in delavci oziroma njihovi predstavniki se morajo o
vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati,
skupno posvetovati ter soodločati v skladu s tem zakonom in
predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Predlog nacionalnega programa pripravi Vlada Republike Slovenije
po posvetovanju s strokovno javnostjo, organizacijami
delodajalcev in sindikati.

11. člen
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ne sme delavcu povzročiti
finančnih obveznosti, prav tako ne smejo zdravstvene posledice
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opravljanja dela prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z
delom pridobljeni materialni in socialni položaj.

16. člen

Delodajalec nosi vse stroške izvajanja obveznosti po tem zakonu
in predpisih, izdanih na njegovi podlagi.

Delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati delavci za delo v delovnem procesu ali za uporabo
posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene
pooblaščenega zdravnika.

12. člen
17. člen

Delodajalci, združenja delodajalcev, zavarovalnice, pravne in
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zagotavljanja varnosti in
zdravja pri delu, in zavodi s področja zdravstvenega zavarovanja
ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja sodelujejo pri
načrtovanju skupnih dejavnosti za dosego višje ravni varnosti in
zdravja pri delu ter za splošen razvoj varnostne kulture in
zagotavljajo sredstva, ki so za ta namen potrebna, v skladu z
zakonom.

Delodajalec sme dati nevarne snovi v uporabo delavcem samo
pod pogojem, da so opremljene z listino v slovenskem jeziku, v
kateri je proizvajalec oziroma dobavitelj v skladu s posebnimi
predpisi navedel vse varnostno-tehnične podatke, ki so pomembni
za ocenjevanje tveganja pri delu s temi snovmi in da so
zagotovljeni vsi varnostni ukrepi, ki jih določa listina.
Delodajalec mora, kadar je to potrebno, zagotoviti prevod listine
iz prejšnjega odstavka v jezik, ki ga delavec razume .

Obveznost delodajalca iz zavarovanja za primer poškodbe pri
delu in poklicne bolezni je odvisna od ravni varnosti in zdravja pri
delu.

18.člen
Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z
zagotavljanjem varnosti pri delu določiti enega ali več strokovnih
delavcev.
Delodajalec določi vrsto, stopnjo in smer strokovne izobrazbe ter
število strokovnih delavcev iz prejšnjega odstavka glede na:
- organizacijo, naravo in obsežnost delovnega procesa,
- število delavcev, ki sodelujejo v delovnem procesu,
- število delovnih izmen,
- število krajevno ločenih delovnih enot.

13. člen
Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu
sta sestavni del splošnega in poklicnega izobraževanja na šolah
vseh vrst in stopenj ter sestavni del uvajanja v delo in stalnega
strokovnega usposabljanja delavca.
III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA
14. člen

Strokovni delavec je za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri
delu neposredno odgovoren delodajalcu.

Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni
obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in
spremembi ravni tveganja.

Delodajalec mora strokovnemu delavcu omogočiti strokovno
neodvisno opravljanje nalog po tem zakonu, mu zagotoviti
primeren čas ter dostop do vseh potrebnih podatkov, strokovni
delavec pa zaradi svojega dela ne sme biti postavljen v manj
ugoden položaj ali trpeti drugih škodljivih posledic v zvezi s svojim
delom.

Izjava o varnosti temelji na ugotovitvi o možnih vrstah nevarnosti
in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter
ocenjevanju tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih
okvar.
Minister, pristojen za delo, predpiše način izdelave izjave o
varnosti, njeno vsebino ter podatke, na katerih mora temeljiti
ocenjevanje tveganja.

Opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in
zagotavljanja varnosti pri delu iz 19.člena tega zakona, lahko
delodajalec zagotovi z zunanjimi strokovnimi delavci ali zunanjimi
strokovnimi službami, ki imajo dovoljenje za delo po 46.členu
tega zakona.

15. člen

19.člen

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu zlasti
tako, da:

Strokovni delavec opravlja zlasti naslednje naloge:
1. svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in
vzdrževanju sredstev za delo;
2. svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede
delovnega okolja;
3. izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti;
4. opravlja periodične preiskave kemijskih, fizikalnih in bioloških
škodljivosti v delovnem okolju;
5. opravlja periodične preglede in preizkuse delovne opreme;
6. opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno
delo;
7. izdeluje navodila za varno delo;
8. spremlja stanje v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi
boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, odkriva vzroke zanje
in pripravlja poročila za delodajalca s predlogi ukrepov;
9. pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo.

- poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu,
naloge varovanja zdravja pri delu pa pooblaščenemu zdravniku;
- sprejme ukrepe za zagotavljanje požarnega varstva v skladu s
posebnimi predpisi ;
- sprejme ukrepe za zagotavljanje prve pomoči in evakuacije v
primeru ogroženosti;
- obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo
ter o nevarnostih za poškodbe in zdravstvene okvare, ki so
povezane z njimi ter izdaja navodila za varno delo;
- usposablja delavce za varno delo;
- zagotavlja delavcem sredstva in opremo za osebno varnost pri
delu in njihovo
- uporabo, če sredstvo za delo in delovno okolje, kljub varnostnim
ukrepom ne.zagotavlja varnosti in zdravja pri delu;
- zagotavlja periodične preiskave delovnega okolja in periodične
preglede in preizkuse delovne opreme;
- zagotavlja zdravstvene preglede delavcev.
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prvega odstavka tega člena, če izpolnjuje pogoje za opravljanje
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teh nalog, ki so določeni s predpisom iz prvega odstavka 48.člena
tega zakona.

24. člen
Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela
ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo,
ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob
spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo
varnosti pri delu.

20.člen
Delodajalec mora zagotoviti, da naloge zdravstvenega varstva
pri delu opravlja pooblaščeni zdravnik.
Pooblaščeni zdravnik opravlja zlasti naslednje naloge:

Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta
in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi
obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in
vrste nevarnosti.

1. seznanja delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom
na delovnem mestu ter opravlja naloge zdravstvene vzgoje
delavcev;
2. ugotavlja in proučuje vzroke za nastanek poklicnih bolezni in
bolezni v zvezi z delom;
3. opravlja preventivne zdravstvene preglede delavcev v skladu
s posebnimi predpisi;
4. izvaja zdravstveno varstvo poklicno obolelih delavcev, nudi
prvo pomoč pri poškodbah pri delu in pri akutni obolelosti
delavcev;
5. organizira prvo pomoč, reševanje in evakuacijo v primeru
poškodb pri delu in kolektivnih nesreč;
6. ugotavlja vzroke za nastanek delovne invalidnosti ter predlaga
ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma preprečevanje,
sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri
drugega ustreznega dela;
7. delodajalcu predlaga ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev,
ki so pri delu izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe in
zdravstvene okvare;
8. svetuje delodajalcu glede poteka delovnega procesa;
9. vodi evidence in zbira podatke v skladu s posebnimi predpisi.

Preizkus praktične usposobljenosti za varno delo preverja
delodajalec na delovnem mestu.
Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse praktične
usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem
mestu, kjer je večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare
in za tiste delavce, ki delajo na delovnih mestih, kjer so poškodbe
pri delu in zdravstvene okvare pogostejše.
Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti
daljši od dveh let.
Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu
odredi uskladitev programa usposabljanja s posebnostmi
delovnega mesta glede na oblike in vrste nevarnosti. Inšpektor
za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu odredi
tudi preizkus praktične usposobljenosti za varno delo.
Delodajalec, pri katerem na podlagi pogodbe opravljajo delo delavci
drugega delodajalca, se mora pred začetkom del prepričati ali so
ti delavci usposobljeni za vamo delo .

21. člen
Naloge iz prejšnjega člena lahko opravlja:

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem
delovnem času in za delavce brezplačno.

- javni zdravstveni zavod,
- pravna ali fizična oseba s koncesijo za opravljanje dejavnosti v
mreži zdravstvene službe, v skladu z zdravstvenimi predpisi.

25. člen
Na deloviščih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev,
morajo ti s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca, odgovornega
za izvajanje teh ukrepov.

22. člen
Delodajalec mora zagotoviti zdravstvene preglede delavcev.
Vrste, način, obseg in roke opravljanja zdravstvenih pregledov iz
prejšnjega odstavka tega člena, predpiše minister, pristojen za
zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo.

26. člen
Delodajalec mora o začetku del obvestiti inšpekcijo dela najmanj
petnajst dni pred začetkom delovnega procesa, pri katerem
obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare.

23. člen
Delodajalec mora delavce obveščati o varnem delu tako, da izdaja
pisna obvestila in navodila. V izjemnih primerih, kadar delavcem
grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, so obvestila
in navodila lahko tudi v ustni obliki.

27. člen
Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako smrtno
poškodbo oziroma hujšo poškodbo pri delu, kolektivno nesrečo
ali ugotovljeno poklicno bolezen.

Delodajalec mora delavce seznaniti o vrstah nevarnosti na
delovnem mestu ter o varnostnih ukrepih, potrebnih za
preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje škodljivih posledic.

Delodajalec mora o smrtni ali hujši poškodbi pri delu takoj obvestiti
tudi organ, pristojen za notranje zadeve.

Delodajalec, pri katerem na podlagi pogodbe opravljajo delo delavci
drugega delodajalca , mora poskrbeti da delavci prejmejo vse
informacije o tveganjih za varnost in zdravje pri delu , kakor tudi
informacije o delavcu, ki je določen za prvo pomoč, požarno
varstvo in evakuacijo delavcev.

28. člen
Delodajalec mora delavcem ali njihovim predstavnikom omogočiti,
da sodelujejo pri odločanju o vseh vprašanjih, ki zadevajo
zagotavljanje varnega in zdravega dela ,v skladu s tem zakonom
in drugimi predpisi.

Delodajalec mora delovna mesta in sredstva za delo opremiti z
znaki za obvestila in za nevarnost ter navodili za varno delo v
skladu s posebnimi predpisi.
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Naloge iz prejšnjega odstavka opravlja svet delavcev, v skladu s
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polni delovni čas oziroma ponoči, če bi mu v skladu z mnenjem
pooblaščenega zdravnika takšno delo poslabšalo zdravstveno
stanje.

Delodajalec mora svetu delavcev in sindikatom posredovati izjavo
o varnosti iz 14. člena tega zakona, poročilo o stanju varnosti in
zdravja pri delu ter o izvedenih varnostnih ukrepih iz 40. člena ter
evidence iz 39. člena tega zakona.

V primeru, da delodajalec ne odpravi nevarnosti ali ne ravna v
skladu z mnenjem pooblaščenega zdravnika, lahko delavec
zahteva posredovanje inšpekcije dela ter o tem obvesti svet
delavcev ali delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu.

Delodajalec se mora s svetom delavcev posvetovati o vsakem
ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu, o izbiri
strokovnega delavca iz 18. člena in pooblaščenega zdravnika iz
20. člena tega zakona , o izjavi o varnosti ter o obveščanju
delavcev.

34. člen
Delavec ima v primeru neposredne in neizogibne nevarnosti za
življenje ali zdravje pravico ustrezno ukrepati, skladno s svojim
znanjem in tehničnimi sredstvi, ki jih ima na razpolago in zapustiti
nevarno delovno mesto, delovni proces oziroma delovno okolje.

29. člen
Pri delodajalcu, kjer ni organiziranega sveta delavcev, opravlja
naloge iz prejšnjega člena tega zakona delavski zaupnik za
varnost in zdravje pri delu.

V primerih iz prejšnjega odstavka delavec ni odgovoren za škodo,
ki bi nastala iz njegovega delovanja, razen če je škodo povzročil
sam naklepno ali iz velike malomarnosti.

Delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu se mora
omogočiti način dela in zagotoviti pravice, ki veljajo za svet
delavcev.

35. člen
30. člen
Za izvolitev delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu
se smiselno uporabljajo določbe o izvolitvi sveta delavcev v
zakonu, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Delavec lahko dela na delovnem mestu oziroma v razmerah, kjer
obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare,
pod pogoji, določenimi s posebnimi predpisi in na podlagi strokovne
ocene pooblaščenega zdravnika, da je za to delo zmožen.

31. člen

36. člen

Svet delavcev ali delavski zaupnik lahko od delodajalca zahteva
sprejem primernih ukrepov za odpravo in zmanjšanje tveganj za
varnost in zdravje pri delu.

Delavec mora upoštevati predpisane varnostne ukrepe, uporabljati
predpisana sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in se
odzvati na zdravstvene preglede v skladu s tem zakonom in
predpisi izdanimi na njegovi podlagi.

Svet delavcev ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu
lahko zahteva inšpekcijsko nadzorstvo inšpekcije za delo, kadar
meni, da delodajalec ni zagotovil varnostnih ukrepov.

Če delavec ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje,
da ogroža svojo varnost in zdravje ter varnost in zdravje drugih
delavcev:

Predstavnik sveta delavcev ali delavski zaupnik za varnost in
zdravje pri delu ima pravico prisostvovati inšpekcijskem
nadzorstvu ali nadzorstvu drugega organa, kadar ta opravlja
nadzor nad zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu.

Če delavec ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena,
huje krši obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi česar mu
lahko delovno razmerje preneha.
37. člen

Delodajalec mora seznaniti svet delavcev ali delavskega zaupnika
za varnost in zdravje pri delu ter sindikate delodajalca z
ugotovitvami, predlogi ali ukrepi organov nadzora.

Delavec mora delodajalca pisno ali ustno preko svojih
predstavnikov takoj obvestiti o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti,
okvari ali o drugem pojavu, ki bi lahko pri delu ogrozil njegovo
zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih delavcev.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVCEV
32. člen

Če delodajalec pojavov iz prejšnjega odstavka po obvestilu ne
odpravi ali če je delavec mnenja, da za odpravo ugotovljenih
pojavov niso bili izvedeni ustrezni varnostni ukrepi, lahko zahteva
posredovanje inšpekcije dela ter o tem obvesti svet delavcev ali
delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu.

Delavec ima pravico in dolžnost, da se seznanja z varnostnimi
ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter, da se usposablja za
njihovo izvajanje.
Delavec ima pravico in dolžnost dajati delavcem iz 9. in 10. točke
3. člena tega zakona predloge, pripombe in obvestila o vprašanjih
varnosti in zdravja pri delu.

V. EVIDENCE IN POROČILA
38. člen

33. člen

Delodajalec hrani vso dokumentacijo po tem zakonu.

Delavec ima pravico odkloniti delo, če ni bil predhodno seznanjen
z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu ali če delodajalec ni
zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda.

39. člen
Delodajalec mora voditi evidenco o :

Delavec ima pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna
nevarnost za življenje in zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani
varnostni ukrepi, in zahtevati, da se nevarnost odpravi.

1. periodičnih preiskavah kemičnih, fizikalnih in bioloških
škodljivostih;

Delavec ima pravico odkloniti delo v primeru, da dela več kot

2. periodičnih preizkusih in pregledih delovne opreme;
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3. preizkusih in pregledih sredstev in opreme za osebno varnost
pri delu;

- izvaja druge naloge v skladu s tem zakonom, predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi in drugimi predpisi.

4. opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih
praktičnega znanja;

43. člen

6. preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev;

Državni organi, zavodi, inštituti in druge organizacije, ki opravljajo
zadeve, ki so skupnega pomena za varnost in zdravje pri delu,
morajo dati Uradu na njegovo zahtevo podatke, ki se nanašajo
na varnost in zdravje pri delu.

7. poškodbah pri delu in ugotovljenih poklicnih boleznih in o
boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih;

VII. SVET ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

5. posebnih zdravstvenih zahtevah iz 16.člena tega zakona;

44. člen

8. obvestilih iz 26. člena tega zakona;

Pri Vladi Republike Slovenije se kot strokovno posvetovalno telo
ustanovi Svet za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu:
Svet).

9. nevarnih snoveh, ki jih uporablja, če tako določajo posebni
predpisi.
40. člen

Svet obravnava ter sprejema stališča in priporočila:

Poročilo o stanju varstva in zdravja pri delu ter o izvedenih
varnostnih ukrepih pripravi delodajalec na zahtevo inšpekcije dela.

- o nacionalnem programu,
- o stanju, strategiji ter o izvajanju enotne politike preprečevanja
poškodb pri delu, poklicnih bolezni in drugih bolezni in poškodb,
ki so posledica dela ali so z delom povezane,
- o strokovnih podlagah za zakone in druge predpise,
- o aktih mednarodnih organizacij, ki se nanašajo na varnost in
zdravje pri delu.

41. člen
Minister, pristojen za delo, predpiše vsebino evidenc, način
vodenja in hrambe dokumentacije ter roke za sestavo evidenc iz
39. člena tega zakona.

45. člen
VI. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST IN
ZDRAVJE PRI DELU

Svet, ki ima 15 članov, sestavljajo predstavniki strokovne javnosti,
organizacij delodajalcev ter sindikatov, reprezentativnih za
območje države, in predstavniki Vlade Republike Slovenije.

42. člen
Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu (v
nadaljnjem besedilu: Urad), ki je v sestavi ministrstva, pristojnega
za delo, opravlja naslednje naloge:

Člane Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog
subjektov iz prejšnjega odstavka tega člena.

- spremlja in ocenjuje stanje varnosti in zdravja pri delu ter na tej
podlagi pripravlja rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja
pri delu, ki so predmet tega zakona in drugih predpisov;

VIII. DOVOLJENJE ZA DELO

- pripravlja strokovne podlage za izdelavo nacionalnega programa
ter spremlja njegovo uresničevanje;

Minister, pristojen za delo, izda pravni osebi ali samostojnemu
podjetniku posamezniku, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske,
tehnične in druge pogoje, dovoljenje za opravljanje naslednjih
strokovnih nalog:

46. člen

- pripravlja strokovne podlage za zakone in druge predpise;

- opravljanje periodičnih preiskav kemijskih, fizikalnih in bioloških
škodljivosti v delovnem okolju;
- opravljanje periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme;
- izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
- pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo.

- raziskuje in spodbuja razvoj na področju humanizacije dela;
- proučuje nevarnosti pri delu, ki imajo za posledico poškodbe pri
delu, poklicne bolezni ter druge bolezni v zvezi z delom;
- oblikuje strokovna mnenja s področja varnosti in zdravja pri
delu;

Minister, pristojen za delo, odvzame dovoljenje iz prejšnjega
odstavka:

- pripravlja metodologije za izvajanje strokovnih nalog varnosti in
zdravja pri delu;

- če ugotovi, da pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev dovoljenja;
- če v roku enega leta od dneva izdaje dovoljenja pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik ne začne opravljati nalog,
ki so določene v dovoljenju;
- če je bilo dovoljenje izdano na podlagi neresničnih podatkov;
- na predlog inšpekcije dela, če gre za ugotovitev, da se naloge
nestrokovno opravljajo.

- izvaja preizkuse in strokovne ocene periodičnih pregledov in
preizkusovdelovne opreme ter preiskav kemičnih, fizikalnih in
bioloških škodljivosti ter mikroklime v delovnem okolju;
- vodi informacijsko-dokumentacijsko dejavnost varnosti in
zdravja pri delu in seznanja javnost s prirejanjem posvetovanj
in objavljanjem različnih gradiv;

47.člen

- opravlja publicistično dejavnost za področje varnosti in zdravja
pri delu;
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55. člen

Stroške postopka plača pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik.

Inšpekcija, ki opravlja nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona,
predpisov izdanih na njegovi podlagi, on drugih predpisov o varnosti
in zdravju pri delu ter nad varnostnimi ukrepi o svojih ugotovitvah
obvesti svet delavcev oziroma delavskega zaupnika za varnost
in zdraje pri delu ter reprezentativne sindikate pri delodajalcu.

Z dnem izvršljivosti odločbe se dovoljenje ali odvzem dovoljenja
vpiše v vpisnik, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za delo.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko prične
opravljati strokovne naloge z dnem vpisa v vpisnik.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

Podatki iz vpisnika so javni.
48.člen

56. člen

Minister, pristojen za delo, določi kadrovske, organizacijske,
tehnične in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe
ali samostojni podjetniki posamezniki za pridobitev dovoljenja za
delo, sestavo komisije ter predpiše vodenje vpisnika.

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek delodajalec:
1. če ne izdela in sprejme izjave o varnosti v pisni obliki ali jo ne
izdela na predpisan način in v predpisani vsebini ( prvi in tretji
odstavek 14.člena);

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena, minister pristojen
za delo, predpiše pogoje, način in program za opravljanje
strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu.

2. če ne določi posebnih zdravstvenih zahtev, ki jih morajo
izpolnjevati delavci za delo v delovnem procesu ali za uporabo
posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene
pooblaščenega zdravnika (16.člen);

IX. ZBORNICA

3. če da nevarne snovi v uporabo delavcem, ki niso opremljene
s posebno listino v slovenskem jeziku, v kateri je proizvajalec
oziroma dobavitelj v skladu s posebnimi predpisi navedel vse
varnostno-tehnične podatke, ki so pomembni za ocenjevanje
tveganja pri delu s temi snovmi ali ne zagotovi vseh varnostnih
ukrepov, ki jih določa listina (prvi odstvek 17,člena);

49. člen
Strokovni delavci in pooblaščeni zdravniki, ki opravljajo naloge
varnosti in zdravja pri delu, se lahko združujejo v zbornico.
50. člen
Zbornica opravlja naloge, določene s tem zakonom in statutom,
zlasti pa:

4. če ne zagotovi, kadar je to potrebno, prevoda listine, v kateri
je proizvajalec oziroma dobavitelj v skladu s posebnimi
predpisi navedel vse varnostno tehnične podatke, ki so
pomembni za ocenjevanje tveganja pri delu s temi snovmi, v
jezik, ki ga delavec razume (drugi odstavek 17. člena)

- spremlja in opravlja nadzor nad delom svojih članov v skladu s
svojimi pravili;
- sprejema kodeks poklicne etike;
- vodi evidenco članov.

5. če ne določi enega ali več strokovnih delavcev za opravljanje
strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu
(prvi odstavek 18.člena);

X. NADZORSTVO

6. če strokovnemu delavcu ne omogoči strokovno neodvisno
opravljanje nalog po tem zakonu ali mu ne zagotovi primeren
čas ter dostop do vseh potrebnih podatkov, ali strokovnega
delavca zaradi njegovega dela postavi v manj ugoden položaj
ali v položaj, da trpi druge škodljive posledice v zvezi z
njegovim delom (četrti odstavek 18.člena);

51. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, predpisov, izdanih na
njegovi podlagi, in drugih predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
ter nad varnostnimi ukrepi, določenimi s splošnimi akti delodajalca
in kolektivnimi pogodbami, opravlja inšpekcija dela.

7. če opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in
zagotavljanja varnosti pri delu iz 19.člena tega zakona zagotovi
s zunanjimi strokovnimi delavci ali zunanjimi strokovnimi
službami, ki nimajo dovoljenja za delo po 46.členu tega zakona
(peti odstavek 18.člena zakona);

52. člen
Nadzorstvo iz 51 .člena tega zakona pri izvajanju rudarskih del
ter podzemnih gradbenih del, ki se izvajajo z rudarskimi metodami
dela in v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi, opravlja rudarska inšpekcija.
53. člen

8. če ne zagotovi, da se naloge iz 3.,4.,5. in 9.točke prvega
odstavka 19.člena opravljajo v skladu s predpisanimi pogoji
(drugi odstavek 19.člena);

Nadzorstvo iz 51. člena tega zakona na ladjah in čolnih za
gospodarske namene, razen ribiških ladij, opravlja Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo.

9. če ne zagotovi, da naloge zdravstvenega varstva pri delu
opravlja pooblaščeni zdravnik (prvi odstavek 20.člena);

54. člen

10. če ne zagotovi zdravstvenih pregledov delavcev (prvi
odstavek 22.člena);

Nadzorstvo iz 51 .člena tega zakona pri delu članov posadk zračnih
plovil opravlja inšpekcija, pristojna za zračno plovbo.

4. avgust 1998

11. če ne obvešča delavcev o varnem delu ali jih ne seznanja o
vrstah nevarnosti na delovnem mestu ter o potrebnih
varnostnih ukrepih (prvi in drugi odstavek 23.člena);
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12. če ne poskrbi, da delavci prejmejo informacije o tveganjih
glede varnosti in zdravja pri delu in informacij o delavcu, ki je
določen za prvo pomoč, požarno varstvo in evakuacijo
delavcev (tretji odstavek 23. člena);

58. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
delodajalec:
1. če ne zagotavlja delavcem sredstev in opreme za osebno
varnost pri delu in njihovo uporabo, če sredstvo za delo in
delovno okolje, kljub varnostnim ukrepom ne zagotavlja
varnosti in zdravja pri delu (šesta alinea prvega odstavka 15.
člena);

13. če ne usposablja delavcev za varno opravljanje dela ali ne
prilagaja in po potrebi obnavlja ter spreminja vsebino
usposabljanja (prvi in drugi odstavek 24.člena);
14. če ne preverja praktične usposobljenosti za varno delo na
delovnem mestu (tretji odstavek 24.člena);

2. če ne zagotavlja periodične preiskave delovnega okolja in
periodične preglede in preizkuse delovne opreme (sedma
alinea prvega odstavka 15. člena);

15. če ne določi obveznih občasnih preizkusov praktične
usposobljenosti za varno delo ali ne spoštuje predpisanega
roka (četrti in peti odstavek 24.člena);

3. če ne opremi delovnih mest in sredstev za delo z znaki za
obvestila in za nevarnost ter navodili za varno delo,v skladu s
posebnimi predpisi četrti odstavek 23.člena).

16. če ne izvrši odrejenih inšpekcijskih ukrepov (šesti odstavek
24.člena);
17. če ne zagotovi usposabljanja delavcev v njihovem delovnem
času in za delavce brezplačno (osmi odstavek 24.člena);

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba delodajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.

18. če s pisnim sporazumom ne določi skupnih ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca,
odgovornega za izvajanje teh ukrepov na delovišču, kjer hkrati
opravlja dela dvoje ali več delodajalcev (25.člen);

Denarno kazen iz prvega odstavka tega člena izterja inšpektor
na kraju samem.
59. člen

19. če o začetku del ne obvesti inšpekcijo dela najmanj petnajst
dni pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo
večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare (26.
člen);

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek delavec:
če ne upošteva predpisanih varnostnih ukrepov ali ne uporablja
predpisana sredstva in opremo za osebno varnost pri delu ali
se ne odzove na zdravstvene preglede v skladu s tem zakonom
in predpisi izdanimi.na njegovi podlagi (prvi odstavek 36.člena).

20. če ne prijavi takoj inšpekciji dela vsake smrtne poškodbe ali
hujše poškodbe pri delu ali kolektivne nesreče ali ugotovljene
poklicne bolezni ali če o smrtni poškodbi ali hujši poškodbi pri
delu takoj ne obvesti takoj organ, pristojen za notranje zadeve
(prvi in drugi odstavek 27. člena);

Denarno kazen iz prejšnjega odstavka tega člena izterja inšpektor
na kraju samem.

21. če ne omogoči delavcem ali njihovim predstavnikom, da
sodelujejo pri odločanju o vseh vprašanjih, ki zadevajo
zagotavljanje varnega in zdravega dela v skladu s tem
zakonom in drugimi predpisi (prvi odstavek 28.člena);

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
Delodajalci morajo v roku dveh let od dneva uveljavitve tega
zakona urediti varnost in zdravje pri delu v skladu z določbami
tega zakona.

22. če ne posreduje svetu delavcev izjave o varnosti, poročila o
stanju varnosti in zdravja pri delu ter o izvedenih varnostnih
ukrepih ter evidenc (tretji odstavek 28. člena);

61. člen

23. če se s svetom delavcev ne posvetuje o vsakem ukrepu, ki
lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu, o izbiri strokovnega
delavca in pooblaščenega zdravnika, o izjavi o varnosti ter o
obveščanju delavcev;

Do 31.12.2003 lahko opravlja naloge pooblaščenega zdravnika
iz 20.člena tega zakona, tudi zdravnik z opravljenim podiplomskim
tečajem s področja medicine dela.

24. če ne hrani trajno vso dokumentacijo po tem zakonu ali ne
vodi predpisane evidence (38. in 39. člen);

62. člen
Pravne in fizične osebe, ki imajo za opravljanje strokovnih nalog
po 46.členu tega zakona pridobljeno pooblastilo po 42. členu
zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74,16/80, 25/86
in 47/86, p.b.) lahko nadaljujejo z opravljanjem strokovnih nalog
skladno s pooblastilom, do uveljavitve predpisa iz prvega odstavka
48. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba delodajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
57. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
delavec:

63. člen
Delodajalec je dolžan do izdaje izvršilnega predpisa, ki bo
nadomestil Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in
preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št.35/88) zagotavljati
periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede in
preizkuse delovne opreme, v rokih, ki ne smejo biti daljši od treh
let.

če delodajalca takoj ne obvesti o vsaki pomanjkljivosti,
škodljivosti, okvari ali o drugem pojavu, ki bi lahko pri delu
ogrozil njegovo zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih
delavcev (prvi odstavek 37.člena).
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dvigali (Uradni list SFRJ, št.30/69)
- Pravilnik o sredstvih za osebno varstvo pri delu in o osebni
varstveni opremi (Uradni list SFRJ, št.35/69)
- Pravilnik o varstvu pri izdelovanju razstreliv in smodnika in pri
manipuliranjuz razstrelivi in smodnikom (Uradni list SFRJ, št.55/
69)
- Pravilnik o posebnih ukrepih in normativih za varstvo pri
obdelovanju in predelovanju kož, krna in krznenih odpadkov
(Uradni list SFRJ, št.47/70)
- Pravilnik o opremi in postopku za prvo pomoč in o organiziranju
službe za primer nesreče pri delu (Uradni list SFRJ, št.21/71)
- Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu
pred ropotom v delovnih prostorih (Uradni list SFRJ, št.29/71)
- Pravilnik o varstvu pri delu pri termičnem obdelovanju zlitin lahkih
kovin v kopelih z nitratnimi solmi (Uradni list SRS, št.26/75)
- Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu
(Uradni list SRS, št.9/78)
- Pravilnik o tehničnih normativih za livarsko industrijo (Uradni list
SFRJ, št. 14/79)
- Pravilnik o varstvu pri delu v gozdarstvu (Uradni list SRS, št.15/
79)
- Navodilo o evidencah s področja varstva pri delu (Uradni list
SRS, št.32/80)
- Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu
(Uradni list SRS, št.1/84, 18/87 in 35/88)
- Pravilnik o varstvenih ukrepih za delo s snovmi, ki vsebujejo
poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene in poliklorirane
terfenile (Uradni list SRS, št.13/85)
- Pravilnik o osnovah za opravljanje nalog varstva pri delu (Uradni
list SRS, št. 27/87)
- Pravilnik o listinah za sredstva za delo (Uradni list SRS, št.26/
88 in 31/88)
- Pravilnik o varstvu pri delu pri gradnji predorov, rovov in
podkopov (Uradni list SRS, št.26/88)
- Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih
sredstev za delo (Uradni list SRS, št.35/88)
• Pravilnik o varstvu pri delu na železnicah (Uradni list SRS,
št.36/89)
- Pravilnik o varstvenih ukrepih pri izdelavi in dodelavi papirja,
kartona in lesovine (Uradni list SRS, št.36/89)
- Pravilnik o ukrepih in normativih za varstvo pri delu z delovnimi
pripravami (Uradni list SFRJ, št.18/91)
- Pravilnik o varstvu pri delu v grafični industriji (Uradni list RS,
št .7/92)
- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka
(Uradni list RS, št.29/92)
- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varstva pri delu
(Uradni list RS, št.17/96)
- Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena
organizacija, ki opravlja strokovne naloge s področja varstva
pri delu (Uradni list RS, št.61/96)

64. člen
Minister, pristojen za delo in minister, pristojen za zdravstvo izdata
izvršilne predpise iz tega zakona v roku dvanajst mesecev po
uveljavitvi tega zakona.
65. člen
Vlada Republike Slovenije mora v roku enega leta od uveljavitve
tega zakona predložiti Državnemu zboru v obravnavo predlog
nacionalnega programa iz 4. člena tega zakona.
66. člen
Dokler ne bodo izdani izvršilni predpisi o varnosti in zdravju pri
delu, se uporabljajo, če niso v nasprotju z določbami tega zakona
in drugimi predpisi, naslednji izvršilni predpisi:
- Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu v
konopljarnah (Uradni list FLRJ, št. 46/47)
- Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu v
steklarnah (Uradni list FLRJ, št.14/48 in 17/48)
- Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu v
kamnolomihin opekarnah ter pri kopanju gline, peska in gramoza
(Uradni list FLRJ, št. 69/48)
- Pravilnik o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelivom in
obstreljevanju,miniranju, v rudnikih, kamnolomih in drugih delih
(priloga št.8 Uradnega lista FLRJ, št.98/49)
- Splošni pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri
delu (Uradni list FLRJ, št.16/47 in 36/50, členi:11 do 25, 33 do
39, 40 in 41, 42 do 49, 76, 77, 86, 87,100 do 103, 152 do 183)
- Pravilnik o tehničnih in zdravstveno tehničnih ukrepih pri delu
pri kemično tehnoloških procesih (priloga št.9 Uradnega lista
FLRJ, št.55/50, razen 86.člena)
- Pravilnik o tehničnih in zdravstveno tehničnih varnostnih ukrepih
pri delu v črni metalurgiji (Uradni list FLRJ, št.7/55)
- Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih na morskih
ladjah (Uradni list FLRJ, št. 6/57 in 32/58)
- Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri
potapljaških ladjah (Uradni list FLRJ, št.36/58)
- Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri
mehaničnem predelovanju in obdelovanju lesa in podobnih
materialov (Uradni list FLJR, št.40/61)
- Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri luškem
transportnem delu (Uradni list SFRJ, št.14/64)
- Pravilnik o varstvu pri vzdrževanju motornih vozil in prevozu z
motornimi vozili (Uradni list SFRJ, št. 55/65)
- Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju motornih vozil
(Uradni list SFRJ, št. 17/66)
- Pravilnik o varstvu pri delu in o tehničnih ukrepih za acetilenske
razvijalnike in acetilenske postaje (Uradni list SFRJ, št.6/67 in
27/69)
- Pravilnik o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelilnimi
sredstvi in pri rudarskem miniranju (Uradni list SFRJ, št.9/67,
35/67 in 35/72)
- Odredba o prepovedi razmaščevanja in čiščenja kovinskih
delov in predmetov in drugih snovi z motornimi bencini (Uradni
list SFRJ, št.23/67)
- Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih varstva pri delu za
gradbeneobjekte, namenjene za delovne in pomožne prostore
(Uradni list SFRJ, št.27/67, 29/68 in 41/68)
- Pravilnik o varstvu pri kmetijskem delu (Uradni list SFRJ, št. 34/
68) .
- Pravilnik o zagotovitvi nastanitve in prehrane oziroma prevoza
delavcev od kraja, kjer stanujejo, do kraja, kjer delajo in nazaj
(Uradni list SFRJ, št. 41/68)
- Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu (Uradni list SFRJ, št.42/
68)
- Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z
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67. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o varstvu
pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80, 25/86 in 47/86),razen
48.člena, ki se uporablja do uveljavitve novega zakona o delovnih
razmerjih, 115., 120. in 121. člen zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list SRS, Št. 24/77, 30/78, 27/82, 45/82, 11/83, 24/83, 5/
86, 18/88 ), prva, druga, tretja, četrta in peta alinea prvega
odstavka in drugi odstavek 9.člena, 10. in 11. člen ter 2. in 3. točka
95. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Uradni, list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96 in 29/98).
68. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:
nanašajo na obveznosti projektanta, uvoznika, dobavitelja ali
proizvajalca ter ščitijo uporabnika objekta, stroja ali proizvoda.
Nekatere od teh obveznosti so namreč že pokrite z zakonodajo
s področja graditve, druge pa bodo morale biti pokrite v procesu
prilagajanja zakonodaje na področju gospodarskih dejavnosti.

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 18. 11. 1997
opravil prvo obravnavo zakona o varnosti in zdravju pri delu in
Vladi Republike Slovenije kot predlagatelju naložil, da pripravi
predlog zakona za drugo obravnavo v skladu z naslednjimi stališči:
1. Upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve
2 Upošteva mnenje Državnega sveta
3. Upošteva stališča ekonomsko socialnega sveta
4. Prouči možnost, da se ustanovi vrhunska strokovna institucija
na področju varstva in zdravja pri delu
5. Prouči zakon ter ustrezno popravi tiste določbe, ki niso
stimulativne za male in srednje delodajalce (npr. organizacije
strokovne službe in naloge pooblaščenih delavcev, odbor za
varnost in zdravje pri delu).
6. Uskladi določbe zakona, ki zadevajo obveznosti delodajalca
z ustreznimi določbami direktive 89/391 EEC.

Glede na stališča Državnega zbora je predlagatelj vsebinsko in
redakcijsko uskladil predlog zakona v poglavju o obveznostih
delodajalca. Poglavitne dolžnosti delodajalca v direktivi 391 so
poleg že omenjene dolžnosti ocenjevanja tveganja, še organizacija
strokovnih služb, požarno varstvo, organizacija prve pomoči in
evakuacije, obveščanje delavcev, usposabljanje delavcev za
varno delo, zagotavljanje sredstev za osebno varnost,
posvetovanje z delavci in soodločanje delavcev v zadevah, ki se
nanašajo na varnost in zdravje pri delu, v skladu z nacionalno
zakonodajo države članice ter medicinski nadzor. Na podlagi tako
opredeljenih obveznosti v zakonodaji EU so bile spremenjene in
dopolnjene določbe predloga zakona . Ob tem so bile smiselno
upoštevane tudi pripombe Ekonomsko-socialnega sveta,
Državnega sveta ter stališče Državnega zbora, da je potrebno
proučiti zakon ter ustrezno popraviti tiste določbe, ki niso
stimulativne za male in srednje delodajalce. Tako je npr. odpravljen
kriterij, ki je bil določen za obvezno zaposlitev - sklenitev delovnega
razmerja s strokovnim delavcem ter kriterij za obvezno oblikovanje
odbora za varnost in zdravje pri delu. Delodajalcu je v skladu s
predlaganim 18. členom dana možnost izbire ali bo zaposlil
strokovnega delavca, ali pa bo vse ali del nalog zaupal zunanjemu
strokovnjaku ali strokovni službi. Glede obveznosti posvetovanja
delodajalca z delavci (28., 29., 30.in 31. člen) oz soodločanja
delavcev, se sedaj predlog navezuje na ureditev, ki je za področje
varnosti in zdravja pri delu predvidena v zakonu o sodelovanju
delavcev pri upravljanju.

Državni zbor je z dodatnim sklepom Vladi Republike Slovenije
naložil naj do druge obravnave predloga zakona o varnosti in
zdravju pri delu pripravi primerjalni pregled ureditve varstva pri
delu med državami članicami Evropske skupnosti.
Glede na stališče Državnega zbora, da naj predlagatelj prouči
zakon in ustrezno popravi tiste določbe, ki niso stimulativne za
male in srednje delodajalce, je predlagatelj ustrezno preoblikoval
določbe 20., 25., 26. ,28., 31., 49. in 53.člena predloga zakona za
prvo obravnavo. Hkrati je upošteval stališče Državnega zbora in
ponovno preučil zakon z vidika skladnosti z direktivo 89/391
EEC. Na podlagi te ocene je predlagatelj spremenil določbe 15.,
16., 17., 20., 21., 25. in 35. člena zakona ter je skladno s temi
vsebinskimi spremembami opravil redakcijo besedila zakona tako,
da je sistematiko zakonskih določb zaradi večje preglednosti
uskladil s sistematiko določb direktive.

V poglavju o pravicah in obveznostih delavca gre za spremembe
redakcijske narave ter za spremembe, povezane s predpisi, ki
se pripravljajo na področju delovnih razmerij in zdravstvenega
zavarovanja ter zdravstvene dejavnosti. (35. člen).

Glede na pripombo sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
je predlagatelj ponovno proučil pojme, uporabljene v zakonu in
bolj natančno ter v smislu nove delovnopravne zakonodaje
opredelil pojma delavca in delodajalca ter opravil redakcijske
spremembe drugih pojmov. (2. člen).

V členih 39, 40 in 41 gre prav tako za spremembe redakcijske
narave.

Glede na stališče Državnega zbora, da naj predlagatelj uskladi
določbe zakona, ki zadevajo obveznosti delodajalca z ustreznimi
določbami direktive 391, je bilo preoblikovano poglavje o temeljnih
načelih ter upoštevane splošne določbe iz direktive (5.in 6. člen).

Glede stališča Državnega zbora , da naj predlagatelj prouči
možnost, da se ustanovi vrhunska institucija na področju varnosti
in zdravja pri delu, je predlagatelj zbral podatke o obstoju in vrsti
institucij v evropskih državah in Združenih državah Amerike.
Ugotovljeno je bilo, da univerzalnega modela ni. Vzhodnoevropski
model pozna strogo delitev pristojnosti med medicino dela in
tehnično varnostjo in tako obstajajo inštituti ali javni zavodi za
področje tehnične varnosti in inštituti, ki se ukvarjajo z medicino
dela, kot delom javnega zdravstva. (Madžarska, Češka). Nemčija
in Španija sta eni redkih držav, ki imata organiziran institut- javni
zavod, ki opravlja strokovne naloge za obe področji, tako tehnično
varnost, kot medicino dela. Finska, kjer področje varnosti in
zdravja pri delu resorno pokriva Ministrstvo za socialno blaginjo
ima institut za medicino dela. Švedska in Avstrija imata Nacionalni
svet, ki ima pristojnosti na obeh področjih, v Švici pa je osrednja
institucija zavarovalnica SUVA.

Predlagatelj je v smislu zgoraj navedenega stališča Državnega
zbora ponovno proučil poglavje o predhodnih ukrepih za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti pa določbo 15.
člena, ki obvezuje delodajalca, da pred vzpostavitvijo delovnega
procesa pripravi poročilo o varnostni analizi delovnega procesa.
Ta obveznost delodajalca ima svoje temelje v sedaj veljavni ureditvi
varstva pri delu, ki delodajalcu nalaga obveznost izdelave
elaborata o varstvu pri delu. Nova ureditev področja varnosti in
zdravju pri delu v Evropi pa temelji na obveznosti delodajalca, da
sproti ugotavlja vrste možnih nevarnosti na delovnem mestu in
ocenjuje tveganje za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar
delavcev ter glede na ugotovitve predvidi in izvaja ukrepe za
varnost pri delu, kakor tudi ukrepe za varovanje zdravja delavcev.
Na teh predpostvkah temelji institut izjave o varnosti, ki je sedaj
na novo opredeljen v 14. členu predloga zakona in tako smiselno
povzema tudi pripombo Državnega sveta.

Za ureditev tega vprašanja v zakonu je predlagatelj izbral nekoliko
modificiran irski model. Irska je po uveljavitvi direktive 391
popolnoma reformirala področje varnosti in zdravja pri delu in že
leta 1989 sprejela nov zakon . Na podlagi tega zakona je bil
ustanovljen urad t i. Health and Safety Authotity, ki je upravni,
inšpekcijski in organ s strokovnimi nalogami.Podoben status ima
angleški Health and Safety Executive, v ZDA pa opravljata
strokovne nalge tako OSHA (upravni organ), kakor tudi NIOSH

Predlagatelj je v smislu uskladitve določb tega zakona z ureditvijo
tega področja v zakonodaji EU iz predloga izpustil vse tiste
določbe, ki ne urejajo razmerja delodajalec delavec, ampak se
poročevalec, št. 51
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(institut). Predlagatelj ocenjuje, da je nekoliko prilagojen irski model
za Slovenijo v tem pogledu ustreznejši kot nemški, ki ga sicer
slovenska strokovna javnost običajno jemlje za vzor. Primernejši
je tako glede na velikost države, število prebivalcev razvitost
gospodarstva in ekonomsko moč v času reforme .
Tako je predlagatelj v 42. členu Uradu za varnost in zdravje pri
delu (ki se ne ustanavlja na podlagi tega zakona, ampak je bil
ustanovljen na podlagi zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev, kot organ v sestavi Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve) zaupal kot osrednjemu organu, ki naj bi pokrival
tako področje tehničnega varstva, kot tudi področje varovanja
zdravja pri delu, nekatere upravne naloge, kakor tudi večino
strokovnih nalog. Te naj bi se po predlogu za prvo obravnavo
delile med dva javna zavoda. Tako predlagana ureditev pa ne
predstavlja ovire, da se specifične strokovne naloge s področja
medicine dela, zlasti pa medicinska doktrina še naprej razvija v
Inštitutu medicine dela, prometa in športa ali drugem javnem
zavodu, ki bi se na podlagi predpisov s področja zdravstva na
novo oblikoval za te potrebe.
S predlagano rešitvijo je smiselno upoštevano mnenje Državnega
sveta, naj se določijo nosilci nalog iz VIII., IX., in X. Poglavja predloga
zakona in naj se ne ustanavlja novih institucij.
Na podlagi spremenjenih organizacijskih določb je bila posledično
spremenjena tudi določba 45. člena glede pristojnosti za nadzor.
Za nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, predpisov izdanih
na njegovi podlagi in drugih predpisov o varnosti in zdravju pri
delu ter varnostnimi ukrepi, določenimi s splošnimi akti delodajalca,
je po novem 51. členu pristojna inšpekcija za delo, ki naj pristojnosti
na tem področju ne bi več delila z sanitarno oz. zdravstveno
inšpekcijo. Direktiva tega vprašanja sicer ne ureja, vendar je v
vseh državah članicah EU pristojnost zaupana le inšpekciji za
delo.
Predlagatelj je upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve Državnega zbora in ponovno proučil ter spremenil
kazenske določbe v skladu z zadnjo novelo zakona o prekrških.
Predlagatelj je proučil tudi pripombo Ekonomsko socialnega sveta,
ki se nanaša na finančne spodbude delodajalcem za zagotavljanje
varnega in zdravega dela. Navedeno sicer ni materija tega zakona,
vendar si bo predlagatelj prizadeval pripombe izražene ob
obravnavi tega zakona upoštevati pri pripravi sprememb
zavarovalniške in davčne zakonodaje. Spremembi na tem
področju je namenjena tudi pozornost pri reformi pokojninskega
in invalidskega zavarovanja in sicer v delu, ki se nanaša na
refoprmo invalidskega zavarovanja za primer poklicne bolezni in
poškodbe pri delu. Kot usmeritev na tem področju pa je predlagatelj
vendarle določil, da je obveznost delodajalca iz invalidskega in
zdravstvenega zavarovanja za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni odvisna od ravni varnosti in zdravja pri delu pri
konkretnem delodajalcu. ( drugi odstavek 12. člena). S tem je
predlagatelj sledil mnenju Ekonomsko socialnega sveta o tem
vprašanju.
Predlagatelj je predlog zakona za drugo obravnavo v največji
možni meri uskladil z zahtevami Ekonomsko socialnega sveta
ter na podlagi razprave popravil zlasti določbe zakona o
sodelovanju delavcev in njihovih predstavnikov pri obravnavi
vprašanj, ki zadevajo varnost in zdravje pri delu pri delodajalcu
ter določbe, ki urejajo seznanjanje delavcev in njihovih
predstavnikov z ugotovitvami inšpekcije dela ob inšpekcijskih
pregledih pri delodajalcu, (tretji odstavek 31. člena).

in i/ členih 4 in 45, namesto termina združenja delodajalcev "
uporabil termin "organizacije delodajalcev", pri čemer so mišljene
vse tiste organizacije, ki po veljavnih predpisih sodelujejo v
socialnem dialogu.
Glede na dodatni sklep Državnega zbora je predlagatelj pripravil
tudi primerjalni pregled ureditve področja varnosti in zdravja pri
delu v zakonih nekaterih držav članic Evropske skupnosti in
Združenih držav Amerike.
Avstrija
V Avstriji je 1. 1. 1995 začel veljati nov Zvezni zakon o varnosti in
zdravju pri delu. Zakon določa ukrepe za izboljšanje varnosti in
zdravja delavcev pri delu. Opredeljuje obveznost delodajalcev,
da opredelijo nevarnosti, ki pretijo delavcem na delovnem mestu,
ocenjujejo tveganje za nastanek zdravstvenih okvar in poškodb
pri delu ter določijo ukrepe za preprečevanje poškodb in
zdravstvenih okvar delavcev. Zakon obvezuje vse delodajalce
ne glede na velikost ali število zaposlenih delavcev.
Zakon povzema določbe več kot 20 evropskih direktiv ter daje
podlago za sprejem uredb, ki se nanašajo na posamezna področja
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
Finska
Na Finskem je področje varnosti in zdravja pri delu urejeno v
Zakonu o varstvu delavcev, ki je bil nazadnje spremenjen in
dopolnjen leta 1993.
Zakon določa obveznosti deodajalcev in delavcev, vendar posega
tudi na širše področje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu,
tako da določa obveznosti delodajalcev glede področja planiranja
dela z vidika dimenzioniranja strojne opreme ter obveznosti
konstruktorjev delovnega procesa in strojev.Delodajalec mora
po zakonu zagotoviti ustrezno delovno okolje, kar vključuje tako
higiensko-zdravstvene zahteve, kakor tudi tehnične pogoje .
Nadzor nad izvajanjem zakona opravlja inšpekcija za delo.
Francija
Področje varnosti in zdravja pri delu je v Franciji urejeno v Zakoniku
o delu. V poglavju o higieni in varnosti ter delovnih pogojih zakonik
ureja higiensko-tehnične zadeve. Posebno pozornost posveča
preventivnim ukrepom , varstvu mater in mladih delavcev,
posebnim določbam za gradbeništvo, posebnim določbam o
samozaposlenih , projektiranju in vzdrževanju delovnega mesta,
o pristojnostih in nalogah odborov za higieno varnost in delovne
pogoje , ki so jih dolžni ustanoviti tisti delodajalci, ki zaposlujejo
več kot 50 delavcev.Zakonik vsebuje tudi poglavje o medicini
dela. Določbe se nanašajo na organizacijo službe medicine dela,
pri čemer so podrobnejše določbe o organizaciji in nalogah službe
medicine dela prepuščene dekretom, izdanim na podlagi zakona.
Zakonik ima le splošno določbo, po kateri služba medicine dela
svetuje delodajalcu ukrepe za zagotavljanje zdravja delavcev pri
delu, delodajalec pa mora predloge medicine dela obvezno proučiti
ter svoje razloge za nasprotovanje obrazložiti. V primeru spora o
zadevi odloči pristojen inšpektor za delo.
Zakonik nadalje opredeljuje pristojnost in naloge inšpekcije za
delo, ki je v Franciji pristojna za nadzor nad izvajanjem predpisov
tako s področja higiene kot tudi varnosti pri delu.

Predlagatelj je upošteval tudi stališče Ekonomsko socialnega sveta
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Irska

Velika Britanija

Cilj zakona o varnosti, zdravju in blaginji pri delu, sprejetega leta
1989 je urediti celotno področje varnosti na delovnem mestu,
instrumente za doseganje tega cilja obveznosti in naloge
delodajalcev , samozaposlenih in delavcev ter vzpostaviti
mehanizme za izvajanje zakona.

V Veliki Britaniji ureja področje varovanja zdravja in varstva pri
delu zakon iz leta 1974. Zakon povzema mnogo v preteklosti
sprejetih predpisov, saj urejanje tega področja v Veliki Britaniji
sega v leto 1802. Zakon o zdravju in varnosti pri delu iz leta 1974
prvič formalno ureja to področje tudi za šolske ustanove ter
predstavlja podlago za ostale predpise.

Skladno z zakonom, so delodajalci prvenstveno odgovorni za
vzpostavitev in vzdrževanje varnega in zdravega delovnega
mesta. V ta namen morajo izdelati pisno izjavo o varnosti z
opredelitvijo možnih nevarnosti in ukrepov za zagotavljanje
varnosti delavcev . Ta ocena se mora periodično preverjati in po
potrebi spreminjati in dopolnjevati ter mora predstavljati sestavni
del dokumentacije delodajalca. Zakon določa, da stroški
zagotavljanja varnosti pri delu ne smejo bremeniti delavcev.
Delodajalec mora določiti delavce, ki bodo zanj izvajali naloge
zagotavljanja varnosti pri delu.Kadar več delodajalcev opravlja
delo na istem delovišču, morajo dogovoriti način zagotavljanja
varnosti in zdravja na takem delovišču.Delodajalec se mora
posvetovati z delavci o zadevah, ki se nanašajo na njihovo
varnost, delavski zaupniki za področje varnosti in zdravja pri
delu pa morajo biti vnaprej določeni. Kadar je ugotovljeno tveganje
za nastanek zdravstvenih okvar, mora biti zagotovljen zdravstveni
nadzorna delovnem mestu. Delodajalec mora usposobiti delavce
za pravilno rabo sredstev za delo in delovne opreme in zagotoviti
osebna varovalna sredstva. Zagotovljena mora biti tudi varnost
obiskovalcev delovnega mesta in naključnih mimoidočih, zakon
vsebuje tudi določbe o obveznostih proizvajalcev in dobaviteljev
strojev in opreme, ki se nanašajo na varnost.

Zakon opredeljuje osnovne dolžnosti delodajalcev in delavcev.
Odgovornost za izvajanje zakona in spremeljajočih predpisov
nosi upravni organ (Health and Safety Executive), ki opravlja tudi
naloge priprave novih predpisov in standardov, inšpekcijskega
nadzorstva, raziskav nesreč pri delu in z delom povezanih bolezni,
publicistično dejavnost in svetovanje, informacijsko službo in
razvoj.
Direktiva 89/391 ter še nakatere druge so implementirane v Management of Health and Safetyat VVork Regulations iz leta 1992, to
je predpis, ki konkretizira osnovne zahteve iz zakona in se tako
kot zakon, nanaša na vsa področja dela. Glavna zahteva tega
predpisa je izdelava ocene tveganja, po principu enostavnosti za
enostavna oziroma nenevarna delovna mesta. V pisni obliki je
ocena tveganja zahtevana pri delodajalcih, ki zaposlujejo več kot
pet delavcev.
Health and Safety Executive izdaja v okviru svoje dejavnosti
neobvezna navodila ter tehnične nasvete za pravilno razumevanje
in uporabo zakonskih predpisov.
Praktični primeri dobre prakse in nasvetov so zajeti v Approved
Codes of Practise, ki prav tako niso obvezujoči, imajo pa poseben
pravni status, prtedvsem v primerih sodnih postopkov zoper
delodajalca.

Nadzostvo nad izvajanjem zakona opravlja Health and Safety
Authority. Inšpektor lahko izdaja odločbe s katerimi naloži
izboljšanje stanja ali pa odločbe, s katerimi prepove nadaljnje
opravljanje nevarnega dela. Za kršitve zakona in predpisov se
izreče denarna kazen ali celo kazen zapora.
Zakon dopolnjujejo izvršilni prepisi izdani v zbirki Safety, Health
and VVelfare at VVork Regulations iz leta 1993, ki hkrati pomenijo
uskladitev irskih predpisov s sprejetimi direktivami.

V inšpekcijskem nadzorstvu je predvideno dvostopensko
odločanje za primere nespoštovanja odločitev, pa v sodnih
postopkih denarne kazni. V primerih hujših kršitev je v sodnem
postopku možna neomejena denarna kazen in zaporna kazen
do dveh let zapora.

Nemčija

Združene države Amerike

V Nemčiji je 7. 8. 1996 začel veljati novi zakon o varnosti pri delu.
S tem zakonom in uredbami izdanimi na njegovi podlagi se Nemčija
uvršča med tiste države, ki so področje varnosti pri delu uredile
na novih predpostavkah, v skladu z zakonodajo EU., zlasti pa z
okvirno dierktivo s tega področja. Tako zakon ureja vse institute
na katerih sloni direktiva, to je dolžnost delodajalca, da opredeli
možne nevarnosti, ocenjuje tveganje za nastanek poškodb in
zdravstvenih okvar, določa varnostne ukrepe, seznanja deavce
o možnih tveganjih, usposablja delavce in se z njimi posvetuje
glede zadev, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu ter
zagotavlja varovanje zdravja pri delu.Ureditev varnosti in zdravja
pri delu poleg navedenega zakona temelji tudi na zakonu iz leta
1976, ki kot materialno pravni predpis ureja naloge in delovanje
strokovnih služb za obe področji.Zakon določa tudi ustanovitev
Urada za varnost pri delu, katerega naloga je širše poznavanje,
analiziranje in raziskovanje varnostne problematike, kot tudi
organiziranje izobraževanja ter prirejanje posvetovanj in razstav,
vodenje knjižnice in podatkovnice ter razvijanje modelov določenih
rešitev. Pri uradu deluje sosvet, kot poseben posvetovalni organ.
Kot organ v sestavi ministrstva je v Nemčiji tudi Urad za medicino
dela.

V ZDA je področje varnosti in zdravja pri delu urejeno z zveznimi
in državnimi zakoni in predpisi. V primeru neusklajenosti predpisov
posameznih držav z zveznim zakonom in drugimi zveznimi
predpisi, se uporablja zvezni prepis.
Temeljni zvezni zakon, ki ureja področje varovanja zdravja ter
varnosti delavcev na delovnem mestu je bil sprejet kot odgovor
na zvišanje števila smrtnih in drugih nesreč povezanih z delom.
Zakon nalaga Ministrstvu za delo, da sprejme oziroma razglasi
predpise in standardena področju varnosti in zdravja z namenom
varovanja delavcev in njihovih družin. Inšpektorji so pooblaščeni,
da zagotavljajo spoštovanje predpisov, preverjajo razmere glede
katerih so vložene pritožbe in ugotavljajo, kakšne predpise je
potrebno sprejeti. V primeru ugotovitve kršitev predpisov je
predvideno dvostopensko odločanje ter sodno varstvo.
Delodajalcu so glede na vrsto in težo kršitev lahko naložene
denarne kazni, v primeru neposrednega ogrožanja delavcev pa
lahko Ministrstvo za delo prepove opravljanje dejavnosti
delodajalca.

poročevalec, št. 51

Z zveznim zaskonom je ustanovljen Nacionalni inštitut za varnost
in zdravje pri delu (NIOSH) kot organ, podrejen Ministrstvu za
delo.
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PROIZVAJALCIH

ENERGIJE

ELEKTRIČNE

(ZLNPEE)

- EPA 555 - II - prva obravnava

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
Skupina poslancev
Ljubljana, 28. julij 1998

zbora RS in njegovih delovnih teles Boris Sovič.
1. Boris Sovič, l.r.
2. Lenič Andrej, l.r.
3. Borut Pahor, l.r.
4. Izidor Rejc, l.r.
5. Ivan Božič, l.r.
6. Vladimir Čeligoj, l.r.
7. Ciril Ribičič, l.r.
8. Miran Jerič, l.r.
9. Branko Jane, l.r.
10. Zoran Lešnik, l.r.
11. Zmago Jelinčič, l.r.
12. Rafael Kužnik, l.r.
13. Jakob Presečnik, l.r.
14. Eda Okretič Salmič, l.r.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih ter 174. in 175. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, vlagajo
podpisani poslanci v zakonodajni postopek
- PREDLOG ZAKONA O LOKALNIH NEODVISNIH PROIZVAJALCIH ELEKTRIČNE ENERGIJE - prva obravnava,
ki naj ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava po
rednem postopku.
V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sporočajo, da bo predstavnik na sejah Državnega

lasti, kar je posledica prehojene poti družbenega in tehnološkega
razvoja, ki ga je determinirala družbena in državna lastnina ter
centralno vodenje elektrogospodarstva. V takih okoliščinah so
ostale neizkoriščene naravne in tehnične priložnosti, ki izrabljajo
krajevne danosti, in za katere je primernejša manj centralizirana
lastniška in upravljalska struktura. V Sloveniji se proizvede v malih
zasebnih, industrijskih in krajevnih elektrarnah (zunaj sistema
elektrogospodarskih podjetij) okoli 4,9 % vse elektrike, v večini
držav Evropske unije pa je ustrezni odstotek med 10 in 20 %.
Soproizvodnja elektrike in toplote, ki je ena izmed (lokalnih)
priložnosti za visoko stopnjo skupnega izkoristka je v Sloveniji

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Proizvodnja električne energije je pomembna za zadostno.
zanesljivo, gospodarno in kakovostno oskrbo z električno energijo
v Sloveniji, kar je eden izmed nujnih pogojev za uspešno
gospodarjenje in razvoj družbe. Sedaj v Sloveniji prevladuje
proizvodnja električne energije v velikih elektrarnah, ki so v državni
4. avgust 1998
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energije na lokalni ravni se kaže zlasti v pomanjkanju določenih
pogojev in pravil, ki bi ustrezno omogočila izkoriščanje naravnih,
tehničnih, organizacijskih in finančnih potencialov, ki so bili
ugotovljeni s strokovnimi študijami. Predvsem je potrebno
zagotoviti pravno in varnost glede možnosti izvedbe priključka
na omrežje ter stabilne pogoje prodaje električne in toplotne
energije.

zastopana s 4,5% proizvodnje, povprečje EU je 10,2%,
deklarirana strategija EU pa je podvojitev do leta 2010. Podobno
zaostaja Slovenija pri izrabi drugih obnovljivih virov, izrabi ostankov
in odpadkov v energetske namene ter posebno glede na ugodne
danosti za izrabo lesne in druge biomase.
Zakonsko ureditev področja energetike oziroma elektroenergetike
opredeljujeta predvsem dva zakona, in sicer Zakon o
energetskem gospodarstvu iz leta 1981 oz. 1986 (ZEG) ter Zakon
o gospodarskih javnih službah iz leta 1993 (ZGJS).

Pričakovanja in cilje na tem področju je državni zbor na predlog
vlade izrazil v Resoluciji o strategiji rabe in oskrbe z energijo
(ReSROE, Uradni list RS 9/96). Resolucija se opredeljuje za razvoj
lokalne proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije
ter uvaja tudi pojem "kvalificiranih proizvajalcev", ki poleg
proizvodnje iz obnovljivih virov vključuje tudi proizvodnjo z visoko
stopnjo skupnega izkoristka. Najbolj značilna možnost za
doseganje visokega skupnega izkoristka je soproizvodnja
električne energije in toplote.

Večina členov ZEG je razveljavljena s kasnejšimi določili. (Prvotna
objava Zakona o energetskem gospodarstvu: Uradni list SRS, št.
33-1550/81, SRS 29-1405/86 (spremembe in dopolnitve), SRS
32-1706/89 (razveljavitev določb, ki določajo obveznost
ustanovitve SIS in kmetijskih zemljiških skupnosti ter določb o
planiranju), SRS 42-2183/89 (delna razveljavitev; samoupravne
interesne skupnosti, ki so bile ustanovljene na podlagi zakona o
energetskem gospodarstvu, prenehajo z delom 31. decembra
1989), RS 32-1350/93 (razveljavitev, razen določb 2. do 10., 12.,
13., 19., 21., 63. in 65. do 88. člena), RS 29-1356/95 (prenos
upravnih nalog, ki so v zakonu določene kot pristojnosti občinskih
organov, na upravne enote). V veljavi je še 12. člen, ki izrecno
določa, da občani in civilne pravne osebe lahko svoje energetske
potrebe pokrivajo z naložbami v lastne proizvodne objekte po
predhodnem soglasju ustreznega organa, sedaj Ministrstva za
gospodarske dejavnosti. V soglasju je lahko določeno, da se v
primeru, ko proizvedena energija v lastnih proizvodnih objektih
presega potrebe teh uporabnikov, tak presežek vključuje v
elektrogospodarski sistem oziroma v toplovodni sistem. V 13.
členu pa se opredeljuje izkoriščanje "nekonvencionalnih virov
energije", kar vključuje proizvodnjo in uporabo sistemov, ki
izkoriščajo sončno in geotermično energijo, energijo vetra, razne
vrste odpadne toplote, odpadke in podobno, kot del energetskih
dejavnosti in razvoj teh dejavnosti kot zadevo posebnega
družbenega pomena.

V nadaljnjem so navedena nekatera značilna stališča v ReSROE.
V razdelku "Učinkovita raba energije" je besedilo: "Za doseganje
manjše specifične rabe energije na enoto proizvoda bo treba
povečati izkoristke v proizvodnji, pretvarjanju in rabi energije,
uvajati soproizvodnjo elektrike in toplote, širiti rabo obnovljivih
virov in podpirati nadomeščanje okoljevarstveno neprimernih goriv
s kakovostnejšimi" in dalje, da bo "spodbujeno oddajanje
proizvedene električne energije v javna omrežja, destimulirano
pa bo čezmerno oddajanje odpadne toplote v okolje" in da bodo
spodbujane naložbe "v naprave za ponovno koristno uporabo
odpadne toplote, soproizvodnjo toplote in električne energije,
energetsko optimiranje tehnoloških postopkov, ukrepe za
učinkovito rabo energije, računalniško podprto upravljanje z
energijo".
V razdelku "Oskrba z energijo" je bilo v ReSROE sprejeto stališče,
da bodo "pri oskrbi z energijo upoštevana ustrezna izhodišča:
izkoriščanje vseh tehničnih možnosti za učinkovito rabo energije
ter rabo domače in obnovljive energije (hidroenergija, sončna
energija, toplota iz okolja in geotermalna energija, biomasa) in
odpadne toplote iz industrijskih procesov". Resolucija uvaja pojem
kvalificirane proizvodnje: "proizvodnja električne energije, ki
dosega zelo visok izkoristek ali izkorišča odpadke ali obnovljive
energetske vire gospodarsko in okoljevarstveno primerno", kot
razvojni cilj pa opredeljuje "podvojitev deleža pridobivanja
električne energije kvalificiranih proizvajalcev" in pri tem ponovno
navaja "soproizvodnjo v industriji in daljinskem ogrevanju mest z
uporabo plinske tehnologije, pa tudi izkoriščanje biomase, malih
hidroelektrarn in geotermalne energije". ReSROE opredeljuje
nekatera načela spodbujanja proizvodnje koristne energije iz
obnovljivih virov in v kvalificirani proizvodnji, kar naj bi bilo
podrobneje urejeno po sprejetju resolucije.

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, 231741/93) se navezuje na področje proizvodnje električne energije
s tem, da v 2. členu predvideva določitev gospodarskih javnih
služb s področnimi zakoni. Do sprejetja področnih zakonov pa v
68. členu določa kot gospodarske javne službe vse dejavnosti, ki
so bile prej opredeljene kot dejavnosti posebnega družbenega
pomena. Po ZEG so dejavnosti posebnega družbenega pomena
vsa proizvodnja električne energije in toplote ter razvoj
"nekonvencionalnih" virov, kar sedaj označujemo z izrazom
"obnovljivi viri".
ZGJS z opredelitvijo javnih služb uvaja v slovensko zakonodajo
enega izmed možnih pristopov k vprašanju naravnomonopolnih
gospodarskih dejavnosti, kar so tisti deli energetike, ki so vezani
na prostorski monopol in oskrbo iz omrežij: elektrika, zemeljski
plin in toplota. ZGJS na splošno določa, da država ali lokalna
skupnost opredelita oskrbo z določenimi vrstami blaga ali storitev
kot gospodarsko javno službo, njeno izvajanje pa zagotavlja
država oziroma lokalna skupnost bodisi v lastni režiji državne ali
lokalne skupnosti, v javnem podjetju ali pod koncesijo. ZGJS je v
prehodnih določbah dal pravno podlago za podržavljenje celotne
energetske infrastrukture in podjetij, ki jo upravljajo.

V razdelku "Cene" je v ReSROE predvideno, da se bo cena
odkupa električne energije od kvalificiranih proizvajalcev oblikovala
po načelu "stroškovne nevtralnosti". V ReSROE je bil napovedan
pravilnik o oblikovanju cene odkupa.
Ureditev področja lokalnih neodvisnih proizvajalcev je potrebna
zaradi pričakovanih energetsko-gospodarskih učinkov, ki jih s
sedanjo ureditvijo ni možno doseči. Neizkoriščeni potenciali za
izrabljanje obnovljivih virov in soproizvodnjo elektrike in toplote
bodo pomembno dopolnjevali sedanje vire. Proizvodne zmogljivosti
za električno energijo v Sloveniji ne zadostujejo za pokrivanje
pričakovane porabe v prihodnosti, posebno glede na dotrajanost
nekaterih objektov. Pomemben vidik je tudi odločitev o vstopu
Slovenije v Evropsko unijo. Po vstopu se bo domača proizvodnja
električne energije srečala s konkurenčno tujo proizvodnjo. Po
pravilih notranjega trga EU bo možnost za zaščito domače
proizvodnje zelo omejena, razen za proizvodnjo iz lokalnih
obnovljivih virov in soproizvodnjo.

Ob tem, da je bil Zakon o energetskem gospodarstvu sprejet v
povsem drugačnih družbeno-gospodarskih okoliščinah in da
Zakon o gospodarskih javnih službah področje energetike ureja
■ le okvirno, se je v sedanji praksi pokazala nujna potreba po pravni
ureditvi področja neodvisne in lokalne proizvodnje električne
energije in uporabe obnovljivih virov za proizvodnjo električne
energije.
Neustreznost sedanje ureditve neodvisne proizvodnje električne
poročevalec, št. 51
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Na podlagi vrste strokovnih študij so bile v novejših energetskoprogramskih dokumentih sprejete naslednje ocene neposrednih
in širših potencialov za lokalno neodvisno proizvodnjo.Energija
za Slovenijo - možnosti razvoja (Republiški sekretariat za
energetiko, Ljubljana 1991) navaja: "V sistem oskrbe z električno
energijo lahko vključimo tudi nesistemske proizvajalce. Potencial
je ocenjen na: do leta 1998 okoli 37 MW malih hidroelektrarn s
specifično ceno okrog 2 mio ECU/MVV, do leta 1995 približno 160
MW industrijskih postrojenj za kombinirano proizvodnjo električne
energije in toplote s specifično ceno okrog 1 mio ECU/MVV."

kovitejši način pretvarjanja komercialnih goriv v koristne oblike
energije. Potrebnost zakonske ureditve podpirajo številne pravnotehnične študije, ki so bile opravljene tudi z vidika pribli-ževanja
Slovenije k pravni ureditvi Evropske unije. Nezadostnost pravno
sistemske ureditve se kaže predvsem v premajhni učinkovitosti
elektroenergetskega sektorja. Soočeni s podobnim problemom,
so se v Evropski uniji odločili vzpostaviti ureditev, ki spodbuja
konkurenčni nastop ponudnikov blaga in storitev tudi na področju
oskrbe z energijo; brez diskriminacije in z ustrezno pravno varnostjo.

Kasneje je v dokumentu "Strategija učinkovite rabe in oskrbe
Slovenije z energijo - strokovne osnove" (Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Ljubljana, junij 1994) navedeno: "Cilj do
leta 2010 je povečati delež kvalificirane pridobivanja energije s
sedanjih 4,5 % na 10 %. Za to je potrebna gradnja 120-150 MW
kvalificiranih postrojev. Po grobih ocenah je v Sloveniji okoli
260 MW tovrstnih neizkoriščenih zmogljivosti, predvsem v
soproizvodnji v industriji in daljinskem ogrevanju mest z uporabo
plinske tehnologije, pa tudi pri izkoriščanja biomase, malih
hidroelektrarn ter v geotermalni energiji." Navedena je je tudi druga
strokovna ocena: 350 MW. Po vrstah obratov je v osnovni oceni
navedeno: soproizvodnja v industriji in komunalni energetiki (140
MVVe), male HE (100 MWe), drugi obnovljivi viri (20 MVVe).

2. Cilji zakona
Cilji predlaganega zakona so zlasti:
- zagotoviti ugodne razmer za proizvodnjo električne energije iz
obnovljivih virov, vključno z ostanki in odpadki, in proizvodnjo
elektrike in toplote z visokim izkoristkom pretvorb energije goriv,
- omogočiti trženje tako proizvedene energije v javnem
elektroenergetskem omrežju in s tem podpreti procese odpiranje
trga električne energije,
- sprostiti (zasebno) podjetniško pobudo na področju oskrbe z
električno energijo in toploto ter tako prispevati k zmanjšanju
pritiska na javno finančna sredstva in državna jamstva pri nujni
posodobitvi zmogljivosti za proizvodnjo električne energije,
- prispevati k učinkovitejši rabi energije v Sloveniji, k približevanju
ciljem EU na področju soproizvodnje elektrike in toplote in k
večji rabi obnovljivih virov energije,
- prispevati k zmanjšanju specifičnih emisij toplogrednih plinov in
drugih polutantov na enoto končne energije,
- opredeliti status kvalificiranih neodvisnih proizvajalcev električne
energije in določiti javno gospodarsko službo glede na sprejem
energije od lokalnih neodvisnih proizvajalcev ter naloge državnih
organov.

Nova zmogljivost LNEOP okoli 200 MW bi povečala delež tovrstne
zmogljivosti v Sloveniji na okoli 15 % po moči in nekaj čez 10 % po
energiji. Po najbolj ugodnih scenarijih razvoja pa bi se ta potencial
povečal na več kot 600 MW električne moči, kar bi perspektivno
predstavljalo okoli 25% zmogljivosti in nekoliko manjši delež
proizvodnje. Sedanji predlog zakona je usmerjen v vzpostavljanje
osnovnih začetnih pogojev, s katerimi bi dosegli vsaj nižjo oceno
neposrednega potenciala LNEOP.
Te potrebne nove zmogljivosti za proizvodnjo električne energije
lahko ob ustrezni zakonski ureditvi področja Slovenija pridobi
brez obremenjevanja javnih financ, s pretežno zasebnimi
projektnim načinom financiranja.

3. Načela zakona
Zakon temelji na naslednjih načelih:
- Lokalni neodvisni proizvajalci (LNEOP) so opredeljeni po
funkcionalnem in lastniškem načelu. LNEOP so fizične ali pravne
osebe, ki proizvajajo električno energijo v lastnih elektrarnah, ki
oddajajo električno energijo v distribucijsko omrežje. Pravne
osebe smejo biti največ do 49 % v lasti javnih podjetij za oskrbo
z energijo.
- Osnovno načelo zakona je spodbujanje razvoja LNEOP z
ustvarjanjem stabilnih pravnih in poslovnih razmer. Materialne
spodbude so povezane s kazalci učinkovitosti in oddano energijo.
- Omogočanje priključitve lokalnih elektrarn, sprejem, transport
in prodaja električne energije proizvedene v lokalnih elektrarnah
je opredeljena kot del gospodarske javne službe distribucije
električne energije.
- Elektrarne, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov,
odpadkov ali ostankov, ter tiste elektrarne ali toplarne, ki
dosegajo v zakonu določena merila učinkovitosti, so opredeljene
kot kvalificirane elektrarne (KE). Opredeljene so vrste KE.
- Od izvajalcev javne službe distribucije električne energije je v
predlogu zakona zahtevano nediskriminatorno ravnanje do
lokalnih proizvajalcev v primerjavi z drugimi dobavitelji električne
energije. Za kvalificirane elektrarne je predviden prednostni
položaj glede na doseženi kazalec učinkovitosti.
- Opredeljen je številčni kazalec učinkovitosti kot kazalec deleža
obnovljivih virov, manjvrednih goriv (ostankov in odpadkov),
oziroma učinkovitosti pretvorbe. Številčni kriterij kazalca
učinkovitosti je postavljen tako, da je pri najnižji stopnji (IU=100)
zahtevana učinkovitost višja kot v najboljših primerjalnih postrojih
(elektrarna brez soproizvodnje ali kotlovnica), predvideni pa
sta še dve stopnji (IU> 120 oziroma IU > 140), ki jih dosegajo le
obrati, ki pretežno uporabljajo obnovljive vire ali zelo visoke
skupne učinke pretvorbe komercialnih goriv.

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov oziroma z
visokim izkoristkom bo izboljšala tudi druge energetske kazalce
v državi. Predvsem bodo poleg ekonomskih vidikov v bližnji
prihodnosti aktualni okoljski kriteriji. Z ustrezno izvedbo bodo
LNEOP izpolnjevali vse lokalne okoljske zahteve, poleg tega pa
so zmanjšane tudi emisije toplogrednih plinov (C02 in drugi), kar
bo morala Slovenija izpolniti glede na obveznosti sprejete v Kjotu.
Primer manj uspešnega posega slovenske skupščine na področju
razvoja soproizvodnje je Zakon o jamstvu Republike Slovenije za
najetje kreditov in izdajo obveznic za ekološke in energetske
projekte (ZJNKI, Ur. I. RS 38/92). Izmed projektov, za katere
zakon zagotavlja državnofinančne inštrumente, so trije izvedeni
(razžveplevanje dimnih plinov bloka IV TE Šoštanj, dokončanje
gradnje HE Vrhovo in remont JE Krško); edinb "projekti za
pretvarjanje energije z visokim izkoriščanjem primarnega vira",
za katere je po 2. členu predvideno državno jamstvo za 52, 5 mio
DEM, kar naj bi predstavljalo 35 % delež investicije, do sedaj niso
izvedeni. Za projekte soproizvodnje očitno niso bili zagotovljeni
drugi pravno- in ekonomskosistemski pogoji, med temi niso bile
določene tehnične zahteve in pogoji oddaje električne energije v
omrežje, predvsem pa prodajna cena električne energije.
Izkušnje z obstoječo pravno ureditvijo kažejo nujno potrebo po
pravni ureditvi lokalne neodvisne proizvodnje električne energije,
tako zaradi potrebne diverzifikacije lastniške in organizacijske
strukture v energetiki kot tudi zato, da se ustvarijo razmere za
smotrni razvoj izrabljanja obnovljivih virov energije, vključno z
energijsko izrabo ostankov in odpadkov, ter izrabljanje priložnosti
za soproizvodnjo električne energije in toplote, kar je najučin4. avgust 1998
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- Lokalne skupnosti, ki vzpostavijo javno službo oskrbe s toploto
na določenih oskrbovalnih območjih, morajo določiti tudi
nediskriminatorne pogoje priključevanja in oddaje toplote v
toplotna omrežja za LNEOP oziroma prednostne pogoje za
kvalificirane proizvajalce.
- Določene so obveznosti in roki za izdajo podzakonskih aktov, s
katerimi ministrstvo, pristojno za energetiko, na podlagi načel,
podanih v zakonu, podrobneje ureja področje lokalne
proizvodnje električne energije in izvajanje za to dejavnost
pomembnih javnih služb.

- Izvajalec javne službe distribucije električne energije
(elektrodistribucijsko podjetje) je dolžno omogočiti priključitev
lokalne elektrarne, če izpolnjujejo predpisane tehnične pogoje
za priključitev glede na varno obratovanje distribucijskega
omrežja, pod pogoji, ki so opredeljeni z določili o izvajanju javne
službe.
- Če ponudba novih kvalificiranih elektrarn presega določeno letno
kvoto lahko elektrodistribucijska podjetja izberejo najugodnejše
ponudnike glede na ceno na razpisu. Elektrodistribucijska
podjetja so s tem postavljena v aktivno vlogo spodbujanja
cenovno čim ugodnejših projektov lokalnih elektrarn. Ne glede
na skupni obseg ponudb je elektrodistribucijsko podjetje dolžno
sprejemati ponudbe za kvalificirane elektrarne KE do električne
priključne moči 1 MW.
- Izvajalec javne službe distribucije električne energije je dolžan
skleniti dolgoročno pogodbo o odkupu električne energije, od
kvalificiranih elektrarn pa odkupiti vso ponujeno električno
energijo. Za večje elektrarne, če te elektrarne predstavljajo
znaten delež razpoložljive moči, lahko ministrstvo določi
restriktivne pogoje odjema.
- Za nove ali pomembno rekonstruirane lokalne elektrarne se
odkupna cena določi v pogodbi za dobo desetih let.
- Odkupna cena je sestavljena iz osnovne cene in spodbud.
Osnovna cena je za distribucijsko podjetje stroškovno nevtralna
v primerjavi z dobavami iz drugih virov, upoštevano je tudi
zmanjšanje glede na to, da sistemski dobavitelj zagotavlja tudi
omrežne storitve (regulacija moči, napetosti, frekvence in
rezerva).
- Elektrodistribucijska podjetja lahko z izvedbo uspešnih razpisov
za nove lokalne elektrarne dosežejo nižjo povprečno ceno za
nove elektrarne, ki se šteje kot "cena v skladu z zakonom" za
ostale lokalne elektrarne.
- Problem "vsiljene energije", ki nastane zaradi dobav iz neodvisnih
elektrarn v omrežje v obdobju nizkih potreb po električni energiji
oziroma v obdobju, ko so za pokrivanje odjema na razpolago
drugi ugodni viri, se rešuje z izdatnim diferenciranjem odkupne
cene glede na čas, oziroma s tem, da je predvideno plačilo za
moč le V skladu s potrebami sistema, če se moč meri. Dodatno
lahko za večje elektrarne (nad 10 MW) pristojno ministrstvo
določi za čas manjših dnevnih obremenitev (čas manjše tarife:
MT) obračun na podlagi dejanske trenutne vrednosti energije
oziroma pogoje v elektroenergetskem sistemu, v katerih se
oddana energija ne obračunava (na primer v času prelivov na
sistemskih hidroelektrarnah).
- Spodbude so utemeljene z ugodnimi posrednimi vplivi.
Konceptualno se dve tretjini spodbude pripišeta zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov (C02), preostalo pa drugim posrednim
ugodnim vplivom: povečanje energijske učinkovitosti,
zmanjšanje uvozne odvisnosti itd. Spodbude so predvidene v
dveh stopnjah, glede na doseženi kazalec učinkovitosti, pri
čemer višja stopnja velja tudi za proizvodnjo iz obnovljivih virov.
Izvajalec javne službe je upravičen do poračuna spodbud z
zmanjšanjem lastnih obveznosti glede na okoljske takse in/ali
do delnega poračuna z drugimi izvajalci javnih služb na področju
oskrbe z električno energijo.
- Določeni sta dodatna investicijska spodbuda v prvih letih po
dograditvi in spodbuda za objekte na demografsko ogroženih in
obmejnih območjih, ki pa pripada lokalni skupnosti.
- S tem da spodbude lastnikom ne pripadajo, dokler elektrarna
nima veljavnega uporabnega dovoljenja, se spodbuja dokončanje
elektrarne v skladu s pogoji iz lokacijskega dovoljenja.
- Omrežne storitve (regulacija moči, napetosti, frekvence in
možnost otočnega obratovanja) se priznajo LNEOP glede na
realno vrednost in potrebo po teh storitvah.
- Vlada glede oskrbe z gorivi za LNEOP ne sme določiti večjih
davščin, trošarin in taks kot za druge proizvajalce električne
energije, glede oskrbe z naravnim plinom iz prenosnega omrežja
pa vsaj enake pogoje kot za druge proizvajalce električne
energije, vključno z možnostjo neposrednih nakupov.
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4. Ureditev v drugih državah
Nacionalne energetske politike v številnih državah bodisi-s
posebnimi pravnimi akti in odloki bodisi s praktičnimi ukrepi
upravnih organov podpirajo "kvalificirano " proizvodnjo električne
energije iz obnovljivih virov, odpadkov ter soproizvodnjo elektrike
in toplote (kogeneracijo). V primerjavi s Slovenijo, v kateri je okoli
5 % je električne energije proizvedene v kogeneracijskih
postrojenjih, je v zahodnoevropskih državah ta delež precej višji:
v Avstriji 23 %, v Italiji 11 % in v Nemčiji 14%. Največji delež
soproizvodnjo električne energije v Evropi ima Danska, in sicer
41 %.
Avstrija
Dostop neodvisnih proizvajalcev do javnega omrežja je definiran
v zakonu o elektrogospodarstvu, odkupne cene električne energije
pa urejuje zakon o cenah. Glede na prekomerno ponudbo hidro
energije v poletnih mesecih ter primanjkljaj v zimskih mesecih se
posveča posebna pozornost usmerjanju proizvajalcev k
časovnemu prilagajanju potrebam elektroenergetskega sistema.
Država finančno podpira pridobivanje električne energije iz vetra,
energije sonca ter soproizvodnjo toplote in električne energije iz
biomase. Od leta 1992 je v veljavi nov tarifni sistem, ki spodbuja
razvoj neodvisne proizvodnje električne energije. Odkupne cene
električne energije od neodvisnih proizvajalcev so sestavljene iz
osnovne cene (postavka za energijo in v primeru instalirane
električne moči nad nad 2.000 kW tudi postavka za moč) in
spodbud (do 25 % osnovne cene v zimskih mesecih in v času
visoke tarife), ki se spreminjajo v odvisnosti od sezone in časa
oddaje električne energije. Višje odkupne cene električne enegije
so omogočile pospešen razvoj neodvisne proizvodnje predvsem
industrijskih kogeneracij. Tako se je v obdobju 1992 - 1996
povečala količina električne energije proizvedene v industrijskih
kogeneracijskih postrojenjih za 31 %.
Danska
Vrsta zakonov urejuje institucionalni položaj neodvisnih
proizvajalcev električne energije, dostop do javnega omrežja,
odkupne cene električne energije, davčne olajšave itn. Na
Danskem je močno razvita lokalna soproizvodnja toplote in
električne energije v sistemih daljinskega ogrevanja ter proizvodnja
električne energije iz obnovljivih virov. Tako je bilo v letu 1995
proizvedeno z veternicami 3,4 % vse proizvedene električne
energije.
Odkup električne energije, ki se proizvaja iz obnovljvih virov je
zakonsko reguliran in obvezen. Podjetja za distribucijo električne
energije odkupujejo celotno količino električne energije
proizvedene iz obnovljivih virov po ceni, ki znaša 85 % cene
električne energije, ki jo plačuje veliki porabnik električne energije.
Električna energija, ki jo proizvajajo neodvisni proizvajalci, pa se
odkupuje po cenah, ki temeljijo na izogibnih stroških elektrogospodarstva (proizvodnja + prenos). Način izračuna teh cen je
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določen v dveh zakonih iz leta 1992 oziroma 1996. V odkupno
ceno je vključena tudi spodbuda, ki je vezana na nižje emisije
COj pri uporabi zemeljskega plina oziroma biomase za proizvodnjo
električne energije. Odkupna cena električne energije v nekaterih
primerih vsebuje tudi pribitek za instalirano moč. Pri prodaji
električne energije se neodvisnemu proizvajalcu, ki prodaja
podjetju za distribucijo celotno količino proizvedene energije, ne
zaračuna strošek uporabe prenosnega omrežja. V primeru, ko
neodvisni proizvajalec oddaja samo viške električne energije, je
odkupna cena odvisna od stroškov lokalne distribucije v času
proizvodnje električne energije ter od napetostnega nivoja, na
katerem je neodvisni proizvajalec priključen na javno omrežje.

št. 9 ureja več zadev s področja energetike. S tem zakonom je
odpravljena omejitev instalirane električne moči za neodvisne
proizvajalce električne energije, ki je znašala 3 MW. Prav tako je
omogočena prodaja električne energije v javno omrežje oziroma
prenos proizvedene električne energije iz enega obrata, ki je v
lasti neodvisnega proizvajalca, po omrežju do drugega obrata v
njegovi lastni. Zakon št. 10 je določil institucionalni okvir neodvisnih
proizvajalcev električne energije in opredelil indikator energetske
učinkovitosti kot pokazatelja deleža obnovljivih virov, ostankov in
odpadkov ter učinkovitosti energetske pretvorbe. S tem zakonom
je predvideno tudi nepovratno sofinanciranje tovrstnih projektov
v višini od 30 do 50 % investicijskih stroškov, kar je bilo kasneje
nadomeščeno z višjo odkupno ceno električne energije..

Predvidena je tudi obvezna kogeneracijska zasnova prenovljenih
in novih sistemov za daljinsko ogrevanje, ki so večji od 1 MW
toplotne moči. Male in industrijske kogeneracije se subvencionirajo
z ugodno odkupno ceno električne energije in zagotovljenim trgom
toplote z obvezo priključitve na sistem daljinskega ogrevanja.

V dekretu Medministrskega sveta za cene iz leta 1992 je
opredeljen model, na osnovi katerega se določa odkupna cena
električne energije. Odkupna cena električne energije je
sestavljena iz osnovne cene in spodbude v prvih osmih letih
obratovanja, višina pa je odvisna od energetskega vira. Spodbudo
plačujejo vsi porabniki električne energije skozi ceno električne
energije. Odkupne cene električne energije določa na letnem
nivoju Medministrski svet za cene, in sicer na osnovi izogibnih
stroškov elektrogospodarstva. Višina odkupne cene se določa
na osnovi indikatorja energetske učinkovitosti ter tarif, ki se
spreminjajo v odvisnosti od sezone in časa prozvodnje električne
energije. Pogodba med elektrogospodarstvom in neodvisnim
proizvajalcem električne energije je standardna in ni časovno
omejena.

Nemčija
V absolutnih številkah ima Nemčija največ kogeneracijskih
proizvajalcev električne energije v celi Evropi. V preteklosti je bil
razvoj soproizvodnje toplote in električne energije v vzhodnih
deželah Nemčije pod vplivom centralnega načrtovanja, sedaj pa
z državno finančno podporo prenavljajo sisteme daljinskega
ogrevanja in toplarne. Razvoj industrijske kogeneracije v
zahodnem delu Nemčije pa so pospešile z visoke cene električne
energije, kar industrijske samoproizvajalce električne energije
spodbuja k investicijam v kogeneracijo

5. Skladnost zakona z uredbami in smernicami
Evropske Unije

Za Nemčijo je značilen obstoj večjega števila komunalnih
energetskih podjetij, ki imajo največkrat tudi lastne elektrarne, za
ostale neodvisne proizvajalce električne energije pa odkupn ni
zakonsko predpisan, razen v primeru, če gre za odkup električne
energije proizvedene iz obnovljivih virov. Obstaja sporazum med
Združenjem industrijskih samoproizvajalcev električne energije,
Združenjem za industrijo ter Združenjem elektrogospodarstva,
na osnovi katere se urejuje nakup in prodaja električene energije
kvalificiranih industrijskih kogeneratorjev (maksimalna dovoljena
specifična poraba toplote 6.255 kJ/kWh) ter proizvajalcev
električne energije iz obnovljivih virov. Sporazum določa minimalne
odkupne cene za posamezna tarifna obdobja ter plačevanje
dodatka na dolgoročno zanesljivost dobav. Sporazumom je
določeno, da elektrogospodarstvo ne bo zaračunavalo
neodvisnem proizvajalcu stroškov vzporednega obratovanja.

Predlog zakona upošteva in je usklajen z posameznimi dokumenti
obveznosti članstva v Evropski uniji (aquis communitaire), ki
posegajo na področje neodvisnih proizvajalcev električne energije,
oskrbe z energijo in obnovljivih virov energije. Obravnavani
dokumenti obveznosti članstva so navedeni v časovnem vrstnem
redu njihove uveljavitve:
1. 88/611/EEC - Priporočilo Ministrskega Sveta o sodelovanju
med javnimi podjetji za oskrbo (distribucija) in samoproizvajaici
električne energije
2. COM(95)682 - Bela knjiga »Energetska politika Evropske
Unije«
3. Smernica 96/92/EC o skupnih pravilih za delovanje notranjega
trga z električno energijo
4. COM(97)514 final - Strategija skupnosti za spodbujanje
soproizvodnje toplote in električne energije in odstranjevanje
ovir za njen razvoj

Raven odkupnih cen se od podjetja do podjetja nekoliko razlikuje,
saj velja tudi načelo, da naj bo poslovanje z neodvisnimi
proizvajalci električne energije za elektrogospodarstvo
dohodkovno nevtralno. Neodvisni proizvajalci električne energije
sklepajo ločene pogodbe za rezervno napajanje iz javnega
omrežja v primeru, ko njihove lastne zmogljivosti niso na
razpolago.

Italija

Samostojni proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov,
odpadne energije in tisti, ki uporabljajo soproizvodnjo toplote in
električne energije so v priporočilu 88/611/EEC obravnavani pod
skupnim imenom "obnovljivi viri, odpadki, kogeneracija - neodvisni
proizvajalci". Državam članicam priporoča, da sprejmejo ustrezen
okvir za razvoj neodvisnih proizvajalcev v sodelovanju s podjetji
za dobavo električne energije glede na možnost priključitve na
omrežje in dobavo električne energije. Prodajna cena neodvisnih
proizvajalcev bi morala: "...primarno temeljiti na dolgoročnih
povprečnih stroških, ki se jim javni sistem za dobavo električne
energije izogiba na določenem območju." Nadaljnja priporočila so
dana v zvezi z enakopravnostjo neodvisnih proizvajalcev pri
nabavi energije iz javnega omrežja.

V Italiji so od leta 1990 podvojili inštalirane zmogljivosti naprav za
kvalificirano proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov,
odpadne toplote, odpadkov in v kogeneracijskih napravah. Ta
razvoj sta omogočila predvsem dva zakona iz leta 1991. Zakon

Bela knjiga »Energetska politika Evropske Unije«, COM(95)682,
postavlja v ospredje povečanje konkurenčnosti, sigurnosti oskrbe
z energijo in zaščito okolja. Osnovna ugotovitev je, da obnovljivi
viri energije pomembno prispevajo k doseganju teh ciljev in se

Kriterij učinkovitosti za uveljavljanje nižjih davkov za zemeljski
plin oziroma kurilno olje je celotni izkoristek sistema za
soproizvodnjo toplote in električne energije višji od 60 %. zaradi
visokih stroškov tovrstne storitve se praviloma ne uporablja javno
omrežja za prodajo električne energije znanemu kupcu.
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zato predvideva podvojitev oskrbe z energijo s pomočjo obnovljivih
virov do leta 2010. Od držav članic pa se pričakuje, da bodo za ta
namen pripravile lastne akcijske plane. Urediti je potrebno
zakonodajo in prakso pri izdajanju predvsem koncesij in drugih
dovoljenj.

Tabela 1: Primerjava nakupa od ELESa ovrednotenega po osnovni
ceni po zakonu in dejanske cene, SIT/kWh (stalna vrednost SIT)

Smernica 96/92/EC, ki uvaja pravila za delovanje notranjega trga
z električno energijo, organizacije elektroenergetskih podjetij ter
dostopa do omrežja bo najglobje posegala v delovanje
elektroenergetskega sistema v EU in tudi v Sloveniji. Državam
članicam nalaga, da omogočijo porabnikom, ki porabijo letno večjo
količino električne enegije od določenega praga, prosto izbiro
dobavitelja električne energije. Ta smernica obravnava obnovljive
vire in soproizvodnjo toplote in električne energije kot prednostne
vire za pridobivanje električne energije. Nemoteno in prednostno
obratovanje neodvisnih proizvajalcev se v skladu s to direktivo
lahko naredi v okviru obveznosti izvajanja javne službe oskrbe z
električno energijo.

1998

2000

Indeks

Nakup distribucije od
ELES ovrednoten po
osnovni ceni v
predlogu zakona

11,25

11,25

100

Dejanska cena nakupa
distribucije od ELES

10,32*

11,87*

115

0,93

-0,52

9,0%

-4,4%

Razlika
Odstotek razlike v
dejanski ceni
* Opomba: pričakovana cena

Strategija Evropske unije za spodbujanje soproizvodnje toplote in
električne energije in odstranjevanje ovir za njen razvoj
COM(97)514 razglaša kogeneracijo za najprimernejšo tehnologijo
za učinkovito izkoriščanje energije tradicionalnih goriv in v zvezi
s tem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Do leta 2010 naj bi
se delež kogeneracije v EU povečal povprečno z 9 % na 18 %.
Članicam EU se priporoča priprava nacionalnih strategij razvoja
soproizvodnje toplote in električne energije.

V predlogu zakona predlagan losnovna cena za leto 1998 vrednoti
više električno energijo od dejanske nabavne cene, v letu 2000
pa se razmere obrnejo. V primerjavi je potrebno upoštevati, da
ELES poleg dobav električne energije opravlja tudi omrežne
storitve: regulacije frekvence, napetosti in moči ter zagotavlja
rezervne zmogljivosti. Na drugi strani pa dobave iz LNEOP
zmanjšujejo izgube na distribucijskem omrežju Z upoštevanjem
zmanjševanja izgub pri dobavah od LNEOP (vrednost reda
velikosti 5 %) in omrežnih storitev pri dobavah iz prenosnega
omrežja (okoli 10 %), ki delujeta v različne smeri, razmerje cen v
letu 2000 v tem približku dobro odraža razmerje vrednosti med
dobavami od ELESa ir> dobavami iz LNEOP.

6. Ocena finančnih in drugih posledic zakona
Zakon ne nalaga finančnih obveznosti, ki bi obremenjevale
proračun. Ena izmed pričakovanih posledic zakona je izgradnja
lokalnih elektrarn z zasebnim kapitalom, kar bi razbremenilo
državni proračun oziroma javna podjetja potreb po investicijskih
sredstvih.

Spodbude, predvidene v zakonu, se na ravni distribucijskih podjetij
poračunajo z okoljskimi taksami in trošarinami, ki bi jih distribucijska
podjetja pobirala oziroma se v varianti strošek spodbud poračuna
na ravni vseh javnih elektroenergetskih podjetij, predvsem na
ravni ELESa, kjer se poračunavajo tudi druge razlike stroškov
proizvodnje, distribucije in oskrbe posameznih porabnikov
električne energije.

Zakon spodbuja konkurenco pri oskrbi z električno in toplotno
energijo, kar bo dolgoročno vplivalo na zmanjševanje stroškov
na tem področju.
Zakon ne bo imel neugodnega vpliva na kupce električne energije,
ker je osnovna cena za odkup električne energije določena na
osnovi cene, ki jo distribucijska podjetja sicer plačujejo za dobave
od ELESa, kot stroškovno nevtralna cena.

Distribucijska podjetja bodo odkupovala električno energijo od
LNEOP po ugodni osnovni ceni, primeren ekonomski položaj
LNEOP pa bo ohranjen s spodbudami. Ker delež dobav LNEOP
v celotni razpoložljivi električni energiji v kratkem ne bo presegel
10% bodo tudi spodbude zelo majhen del finančnega toka
distribucijskih podjetij.

Tabela 1. podaja primerjavo med učinkom osnovne cene po
predlogu zakona (postavke v členu 11) in dejansko ceno nakupov,
ki jih distribucijska podjetja opravljajo pri ELESu. V prvi vrstici so
nakupi pri ELESu ovrednoteni po osnovni ceni predloga zakona',
v stalni vrednosti tolarja glede na življenjske stroške. Vrednost
nakupov je enaka v obeh letih, ker se osnovna cena povečuje
samo s povečevanjem življenskih stroškov, v stalni vrednosti
denarja torej ostaja enaka. V drugi vrstici je dejanska cena dobav.
Predvidoma se bodo cene v elektroenergetskem sistemu realno
povečale za 15 %2.

Za analizo vpliva predloga zakona na podjetja za distribucijo
električne energije je bila izdelana simulacija razmer za obdobje
dveh let po sprejemu zakona. Ob precej optimističnih
predpostavkah o povečanju inštalirane moči MHE za 10 MW,
moči ostalih kvalificiranih elektrarn (predvsem SPTE) pa za 50
MW, ter znatnem povečanju oddaje električne energije v omrežje

1

Osnova za to predpostavko je v poslovnem stanju elektrogospodarstva, ki
izkazuje do 30-odstotne izgube. V Resoluciji o strategiji rabe in oskrbe z
energijo Slovenije je bilo leta 1996 predvideno, da bodo v nekaj prihodnjih
letih cene električne energije naraščale za 7 % letno.

1

Po obračunu brez merjenja moči upoštevajoč dejanski odjem v različnih
obdobjih leta in dneva.
poročevalec, št. 51
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iz že obstoječih elektrarn3, bi lokalne elektrarne (LNEOP in lastna
proizvodnja distribucije) kmalu po letu 2000 dobavljale okoli 7%
vse razpoložljive električne energije na ravni distribucijskega
omrežja.

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Tabela 2 podaja ocene sedanje povprečne odkupne cene
distribucije od LNEOP in ELES, spodbude ter pričakovane razmere
po letu 2000. Ocene so podane v stalnih tolarjih 1998 (inflacija ni
prikazana) in vključujejo predpostavko o 15% povečanju cene
električne energije od ELES do leta 2000 v primerjavi z letom
1998.

1. člen
Lokalni neodvisni proizvajalci električne energije so fizične ali
pravne osebe, ki proizvajajo električno energijo v lastnih
elektrarnah, ki oddajajo električno energijo v distribucijsko omrežje
in ki niso pravno povezane z javnimi podjetji za oskrbo z energijo.
Za lokalne neodvisne proizvajalce se štejejo tudi pravne osebe, v
katerih neposredni ali posredni lastninski delež javnih podjetij za
oskrbo z energijo ne presega 49 %.

Tabela 2: Povprečne nabavne cene distribucije od LNEOP in ELES,
spodbude in delež spodbud v ceni, SIT/kWh (stalna vrednost
SIT)
1998
2000
Indeks
Odkup po sedanji praksi11 11,19

13,83

124

10,55

12,38*

117

Spodbude

1,20

1,35

109

SKUPAJ

11,75

13,69-

117

2. člen
Neodvisna elektrarna je proizvodni obrat lokalnega neodvisnega
proizvajalca električne energije in obsega enega ali več postrojev
za pretvarjanje energije, ki so med sabo tehnološko povezani
znotraj obrata ali prek omrežij, v katera oddajajo električno energijo
ali toploto.

Odkup po predlogu
zakona
Osnovna cena

Za elektrarne z električno priključno močjo do 36 kVA so
upravljavci lahko fizične osebe, ki se jim prizna davčni obračun
na podlagi normiranih stroškov.
II. KVALIFICIRANE ELEKTRARNE

" Opomba: Brez upoštevanja morebitnega znižanja zaradi natečaja, v katerem
bodo LNEOP ponudili nižjo ceno elektrike.

3. člen
Neodvisne elektrarne, ki proizvajajo električno energijo oziroma
električno energijo in toploto izključno iz obnovljivih naravnih virov
ali če pri pretvorbi goriv v elektriko in toploto dosegajo kazalec
učinkovitosti, kot je predpisan po tem zakonu, so kvalificirane
elektrarne (KE).

Osnovna cena za odkup od LNEOP je po predlogu zakona
nekoliko nižja od odkupne cene po sedanji praksi, skupaj s
spodbudami pa nekoliko višja. To takoj omogoči LNEOP
ekonomsko poslovanje. S počasnejšim naraščanjem cene se
izvede gladek prehod iz sedanjega sistema, ki je spodbuden za
male elektrarne, na predlagani sistem, ki bo bolj selektiven.

Vrste kvalificiranih elektrarn so glede na vir energije naslednje:
- vodne elektrarne,
- kvalificirane elektrarne na druge obnovljive vire energije,
- druge kvalificirane elektrarne.

Povečanje povprečne odkupne osnovne cene z indeksom 117
odraža spremembo strukture oddane električne energije.
Pričakovati je, da bo v prihodnje več neodvisnih elektrarn
obratovalo predvsem v višjih tarifnih in sezonskih obdobjih in
bodo izravnavale diagram odjema distribucijskih podjetij od ELESa.

Vodne elektrarne so elektrarne, ki izrabljajo energijo naravnih
vodnih tokov.
Med kvalificirane elektrarne na druge obnovljive vire se uvrstijo
postroji, ki uporabljajo izključno vetrno, sončno, geotermalno ali
energijo morja ali goriva biološkega, vendar ne fosilnega izvora,
ali kombinacijo teh virov, vključno z energijo vodnih tokov, in največ
do 10 % druge pomožne energije.

Razmerje spodbud do nakupne cene distribucije bi se od takojšnjih
okoli 0,2 % dvignil na 0,7 %, kar je potrebno primerjati s stopnjo
obdavčitve električne energije. Sedanji davek 10 % (po sklepu
vlade, ki ima na razpolago razpon od 10 do 30 %) oziroma
morebitna bodoča okoljska taksa na električno energijo je zelo
izdaten vir za poračun spodbud (glej 20. člen). Pričakovati je, da
bo v prihodnosti uvedena primerna okoljska taksa na prodajo
električne energije6.

Med druge kvalificirane elektrarne se uvrstijo obrati, ki uporabljajo
kombinacijo obnovljivih virov in goriv, ali toplarne s soproizvodnjo
električne energije in toplote. Med druge KE se štejejo tudi črpalne
vodne elektrarne in elektrarne, ki izkoriščajo energijo umetnih
vodnih tokov.
4. člen

3

Proizvodnja v neodvisnih elektrarnah je bila leta 1996 skoraj 500 GWh,
oddaja v omrežje pa je bila le 120 GWh. Predvsem industrija oddaja v
distribucijsko omrežje le viške električne energije. Eden od učinkov zakona
bo predvidoma povečanje deleža oddaje.

Kazalec učinkovitosti (IU) se določa na podlagi kazalcev o letnih
količinah energijskih vložkov in proizvedenih količin toplote in
elektrike. Kazalci količin vložkov in proizvodnje se izražajo z
energijskimi enotami.

4

Odkupna cena od malih elektrarn je enaka ceni za energijo za gospodinjstva.
Navidezna enakost cen dejansko zagotavlja distribucijskim podjetjem okoli
25-odstotno maržo, zaradi postavke za moč, ki se pri dobavah iz malih
elektrarn ne upošteva.

Kazalec učinkovitosti je količnik med (števec:) kazalcem količine
proizvedene koristne toplote in dvakratno letno neto proizvedeno
električno energijo pomnoženo s 100 in (imenovalec:) kazalec
energijskih vložkov oziroma v oznakah:
IU = (Q + 2* E) * 100 /G,

8

Z ozirom na uvedbo davka na dodano vrednost bo v letu 1999 znaten skok
cene za končne porabnike elekrične energije, ki bo predvidoma delno
kompenziran z ukinitvijo prometnega davka. Uveljavljanje okoljske takse, ki
bi morala doseči raven od 1,5 do 3 SIT/kWh, da bi bila skladna s takso na
goriva, bo postopno. Minimalna priporočena trošarina V EU je 6 ECU/MWh.
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kjer je: Q kazalec količine koristne toplote; E neto količina
proizvedene električne energije in G kazalec količine energijskih
vložkov.

III. PRIKLJUČITEV NEODVISNIH ELEKTRARN NA
ELEKTRIČNO OMREŽJE IN ODDAJA ELEKTRIČNE
ENERGIJE
6. člen

Kazalec količine energijskih vložkov se izračuna kot vsota
posameznih delnih vložkov oziroma proizvedenih količin,
izračunanih na enega izmed naslednjih načinov:

Omogočanje priključitve lokalnih neodvisnih elektrarn na omrežje
za distribucijo električne energije ter sprejem, transport in prodaja
električne energije, ki jo proizvajajo lokalni neodvisni proizvajalci,
je del gospodarske javne službe na področju oskrbe z električno
energijo.

a) izmerjene energijske vsebnosti vložka, upoštevajoč spodnjo
kurilno vrednost goriv, ali
b) nabavne vrednosti vložka, deljene s primerjalno vrednostjo
goriva, opredeljeno v zadnjem odstavku tega člena.

Izvajalec javne službe distribucije električne energije (elektrodistribucijsko podjetje) je na svojem oskrbovalnem območju dolžan
priključiti na distribucijsko omrežje elektrarno v lasti neodvisnega
proizvajalca električne energije, če je to možno glede na varno
obratovanje distribucijskega omrežja glede na moč in druge
tehnične kazalece elektrarne, pod pogoji, ki jih predpiše Ministrstvo,
pristojno za energetiko,.

Vložek iz obnovljivih virov energije se upošteva z izstopno količino
iz takega vira pridobljene izstopne energije ne glede na dejanski
izkoristek postroja, tako da postroj, ki za proizvodnjo električne
energije uporablja izključno obnovljive vire energije, doseže
kazalec učinkovitosti 200.
Kot vložki se upoštevajo vsi neposredni vložki goriv in druge
energije, vključno z energijo, ki je v obrat vnesena z umetnimi
tokovi snovi, kot na primer z drugje dodano energijo povzročeni
vodni tok.

7. člen
Elektrodistribucijsko podjetje ali več elektrodistribucijskih podjetij
lahko omeji obseg graditve lokalnih elektrarn, če ponudba novih
kvalificiranih elektrarn v obdobju enega leta po predvideni
proizvodnji preseže 3 (tri) odstotke celotnega odjema na
distribucijskem območju distribucijskih podjetij, kar se v nadaljnjem
imenuje letna kvota. V tem primeru elektrodistribucijska podjetja
opravijo razpis za nove lokalne elektrarne, na katerem izberejo
ponudbe glede na ponujeno zmanjšanje prodajne cene v primerjavi
z osnovno ceno, določeno v členih 11. in 12., pri čemer se
ponudbam za KE prizna 5-odstotna prednost. Elektrodistribucijska
podjetja so dolžna sprejeti ponudbe vsaj do izpolnitve letne kvote.

Če je v pogodbi med LNEOP in distribucijskim podjetjem, ki
odkupuje električno energijo, določeno, da KE občasno obratuje
na zahtevo distribucijskega podjetja po posebnem režimu zaradi
izjemnih stanj v distribucijskem omrežju, se lahko ta obdobja
izključijo iz letnega izračuna kazalca učinkovitosti.
Proizvedena toplota se upošteva v izmerjeni količini, če je njena
obračunska vrednost večja, kot je primerjalna vrednost toplote,
opredeljena v zadnjem odstavku tega člena. Sicer se kazalec
količine manjvredne toplote izračuna tako, da se obračunska
vrednost toplote deli s prej navedeno primerjalno vrednostjo.

Če se natečaj ne izvede v roku 13 mesecev od predhodnega
natečaja ali če ponudba ne doseže letne kvote, so elektrodistribucijska podjetja dolžna sprejeti vse ponudbe za KE, za te
ponudbe pa velja osnovna cena po členu 12.

V letu 1998 je primerjalna vrednost goriva 800 SIT/GJ in
primerjalna vrednost toplote 900 SIT/GJ, kasneje pa se povečuje
z indeksom povprečne cene zemeljskega plina iz transportnega
sistema v Sloveniji.

Ne glede na določila prvega odstavka tega člena je elektrodistribucijsko podjetje dolžno sprejemati ponudbe za KE do
električne priključne moči 1 MW. Pogodbena cena za te elektrarne
se določi po 9. in 13. členu.

5. člen
Na podlagi pisne vloge lastnika postroja za proizvodnjo električne
energije ministrstvo, pristojno za energetiko, določi tehnične
pogoje, ki jih mora elektrarna izpolniti za pridobitev statusa
kvalificirane elektrarne (KE). Ministrstvo, pristojno za energetiko,
obratu podeli status KE, če ima elektrarna uporabno dovoljenje in
če dosega postroj kazalec učinkovitosti najmanj 100 in izpolnjuje
druge pogoje, določene s tem zakonom. Status KE velja za vodne
elektrarne in kvalificirane elektrarne na druge obnovljive vire
neomejeno dolgo; za druge kvalificirane elektrarne pa pet let.

8. člen
Elektrodistribucijsko podjetje sklene na zahtevo LNEOP trajno
pogodbo o oddaji električne energije. S pogodbo se določijo pogoji
dobave in plačilni pogoji ter odkupna cena za oddano električno
energijo v skladu s tem zakonom za nove elektrarne za dobo do
deset let. Za nove elektrarne se štejejo tudi elektrarne, pri katerih
je z bila investicijskim posegom povečana priključna moč vsaj za
četrtino ali so bili doseženi pogoji za višjo skupino KE.

Za nove postroje mora vloga za določitev pogojev za KE obsegati
veljavno lokacijsko dovoljenje in projektno dokumentacijo, iz katere
so razvidni predvideni kazalci postroja glede na vstopne in
izstopne količine in vrednosti, kot so predpisani za izračun IU.

Elektrodistribucijsko podjetje je dolžno odkupiti vso električno
energijo iz KE, če moč elektrarne ne presega 10 MW, in če celotna
proizvodnja vseh KE ne presega petine porabe elektrike na
območju distribucijskega podjetja.

Vloga za obnovo statusa KE mora obsegati tehnično in poslovno
dokumentacijo, iz katere so razvidni doseženi kazaleci postroja
glede na vstopne in izstopne količine in vrednosti, kot so predpisani
za izračun IU za vsako polno leto obratovanja. Kazalec
učinkovitosti se izračuna za vsako leto obratovanja. Status KE
se obnovi, če je neodvisni proizvajalec v tem obratu dosegel
mejo učinkovitosti iz prvega odstavka tega člena vsaj v treh
izmed zadnjih petih let.
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Za izjeme iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za
energetiko, določi pogoje odjema, ki morajo biti nediskriminatorni
glede na druge dobavitelje elektrike in za KE prednostni glede na
doseženi kazalec učinkovitosti.
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energije, se uporablja obračun na podlagi izmerjene moči. Če se
moč ne meri, se upoštevajo samo postavke za energijo.

IV. ODKUPNA CENA ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO
9. člen

Ministrstvo, pristojno za energetiko, je dolžno izdati pravilnik o
oblikovanju cene za električno energijo za odkup od LNEOP, če
niso določene s tem zakonom.

Cena za odkup električne energije, proizvedene v lokalnih
elektrarnah, je sestavljena iz osnovne cene, dodatkov za
opravljanje posebnih storitev in spodbud. Za električno energijo
proizvedeno v KE se osnovna cena določi po 14. členu, zmanšana
za odstotek, ki ga je LNEOP ponudil na natečaju po členu 7.

10. člen
Dosežena moč v primeru obračuna na podlagiizmerjene moči se
določi kot povprečje treh izmerjenih moči v 15 minutnih periodah,
v katerih je kupec, elektrodistribucijsko podjetje, dosegel kritično
obremenitev v obračunskem mesecu.

Na podlagi trajne pogodbe o odkupu LNEOP sklene z
distribucijskim podjetjem letno pogodbo, v kateri se odloči za
enega izmed predvidenih načinov obračuna. V obdobju, krajšem
od enega leta, načina obračuna ni možno spreminjati.

Ministrstvo, pristojno za energetiko, mora pri oblikovanju tarifnega
sistema za nakup električne energije za odjemalce, ki imajo lastne
elektrarne in oddajajo v omrežje samo presežke električne energije,
upoštevati stroške, ki jih taki odjemalci objektivno povzročajo v
elektroenergetskem sistemu (na primer zagotovitev namenskih
daljnovodov in rezervne zmogljivosti ob izpadu lastne elektrarne),
in to posebej na ravni distribucijskega podjetja in posebej v drugih
delih elektroenergetskega sistema, ter glede na posameznega
odjemalca ali glede na več poslovno in tehnično povezanih
odjemalcev.

V dveh osnovnih načinih obračuna se uporabljajo različne
postavke za tri letne sezone in za tri dnevna tarifna obdobja. Če
LNEOP oddaja vso neto proizvedeno električno energijo v omrežje
lahko izbere med obračunom na podlagi izmerjene moči in
obračunom brez merjenja moči.
Za elektrarne s priključno močjo do 0,1 MW se lahko uporablja
obračun z dvema dnevnima tarifnima obdobjema z merjenjem
moči ali brez njega. Za elektrarne do priključne moči 36 kVA se
lahko uporablja obračun z dvema dnevnima tarifnima obdobjema
brez merjenja moči in brez upoštevanja sezon. V teh primerih je
cena za vsako tarifno obdobje časovno uteženo povprečje cen
iz podrobnejše tarifne tabele.

11. člen
Za leto 1998 so določene naslednje obračunske postavke za
odkup električne energije od KE.

Pri elektrarnah, ki oddajajo v omrežje samo presežke električne

1 ) Obračun na podlagi Izmerjene moči
Obračunana
moč (SITVkVV)
Sezona
VS
SS
NS

3440,20
2795,20
2150,20

Obračunana energija
(SIT/kWh)
KT
12,00
9,80
7,50

VT
10,70
8,70
8,70

MT
6,70
5,40
3,90

Obračunana jalova e.
(SIT/kvarh)
2,20
1,80
1.40

2.) Obračun brez merjenja moči
Obračunana
moč (SIT/kW)
Sezona
VS
SS
NS

_
-

Obračunana energija
(SIT/kWh)
KT
32,10
28,40
25,40

VT
13,40
10,70
8,10

MT
6.70
5.40
3,90

Obračuna-1
na jalova e
(SIT/kvarh)
2.20
1,80

1-«
Kratice pomenijo:
V8 vitji ••zon« v mesecih januar, februar in december
SS srednja sezona v mesecih marec, april, oktober In november
NS nlija sezona v mesecih: maj, junij, julij, avgust In september
KT konične dnevne tarifne postavke v delavnikih od ponedeljka do petka: v času VS 6 ur dnevno, v času SS 5 ur dnevno
in v času NS 4 ure dnevno Ure določa s planom za vsako leto posebej J P za distribucijo električne eneigije
VT večje dnevne tarifne postavke ob delavnikih od ponedeljka do petka v razdobju, ko se uporablja poletni čas. od 7. do
23. ure, v preostalem času pa od 6. do 22. ure in v sobotah v razdobju, ko se uporablja poletni čas od 7 do 16. ure. v
preostalem času pa od 6 do 15 ure
MT manjSe dnevne tarifne postavke ob delavnikih od ponedeljka do petka v razdobju, ko se uporablja poletni čas, od 00
do 7 ure in od 23 ure daljo, v preostalem času pa od 00. do 6 ure in od 22 ure dalje, v sobotah v razdobju, ko se
uporablja poletni čas, od 00 do 7. in od 16 ure dalje, v preostalem času pa od 00. do 6 in od 15. ure dalje
4. avgust 1998
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V. SPODBUDE ZA V OMREŽJE ODDANO
ELEKTRIČNO ENERGIJO

12. člen
Postavke iz 11. člena se vsako leto povečujejo z indeksom
življenjskih stroškov, dokler v primerjavi z letom 1998 indeks
povprečne prodajne cene električne energije javnih podjetij za
distribucijo električne energije ne preseže indeksa življenjskih
stroškov za 15 %; nato pa se povečujejo z indeksom navedene
prodajne cene za električno energijo.

16. člen
Glede na priključno moč, vrsto in doseženi kazalec učinkovitosti
pripadajo KE spodbude na električno energijo, oddano v
distribucijsko omrežje, po skupinah glede na doseženi IU.
1. skupina: druge KE z doseženim IU, manjšim od 120.

13. člen
Osnovna cena za odkup električne energije od KE po tem zakonu
je cena določena na podlagi postavk v 11. členu in letnega
povečanja po 12. členu.

Spodbuda na doseženi IU ne pripada

Ko proizvodnja vseh novih KE, dokončanih med veljavnostjo tega
zakona, presega 3 (tri) odstotke celotne razpoložljive električne
energije elektrodistribucijskih podjetij, se osnovna cena za KE po
tem zakonu določi na podlagi veljavnih pogodb, ki so bile sklenjene
za nove KE na podlagi tega zakona in ki niso starejše od desetih
let. Določi se povprečje pogodbeno zmanjšanje postavk iz člena
11 tako, da se za preteklo koledarsko leto, zmanjšanja po
posameznih pogodbah utežijo z dobavljeno električno energijo.

Ne glede na vrsto obračuna je spodbuda za proizvedeno energijo
enaka 10 % postavke za energijo po obračunski tabeli za obračun
na podlagi izmerjene moč, za poenostavljene načine obračuna
pa ustrezno časovno uteženo povprečje.

2. skupina: druge KE za doseženi IU med 120 in 140.

3. skupina: vodne elektrarne, elektrarne iz drugih obnovljivih virov
ter druge KE, ki izkažejo IU enak ali večji od 140.
Ne glede na vrsto obračuna je spodbuda za proizvedeno energijo
enaka 20 % postavke za energijo po obračunski tabeli za obračun
na podlagi izmerjene moči, za poenostavljene načine obračuna
pa ustrezno časovno uteženo povprečje.

Osnovno ceno po tem zakonu in obračunske postavke za vse
načine obračuna ugotovi za vsako koledarsko leto s sklepom
Ministrstvo, pristojno za energetiko,, enotno za celotno območje
Republike Slovenije. Pri izračunu povprečja iz predhodnega
odstavka lahko izloči pogodbe, ki niso značilne za KE.

Ministrstvo, pristojno za energetiko, lahko določi za elektrarne iz
drugih obnovljivih virov energije večje spodbude, kot so določene
v točki 3), vendar do največ 40 %.

14. člen
Ministrstvo, pristojno za energetiko, lahko za elektrarne s priključno
močjo nad 10 MW za čas trajanja obdobja manjših dnevnih tarif
(MT) določi obračun energije na podlagi trenutne vrednosti
električne energije v sistemu, vključno z opredelitvijo posebnih
razmer v elektroenergetskem sistemu, ko se oddana energija ne
obračuna.

"

17. člen

Za nove KE se osnovna cena poveča za 10 % za čas petih let od
začetka poskusnega obratovanja, razen za elektrarne s priključno
močjo, večjo od 10 MW.
18. člen

15. člen

Za elektrarne, ki prispevajo k razvoju demografsko ogroženih in
obmejnih območij, se na podlagi odločbe ministrstva, pristojnega
za regionalni razvoj, prizna spodbuda 5 % na osnovno ceno
določeno v 11. členu. Ta spodbuda pripada lokalni skupnosti za
razvojne namene praviloma na energetskem in okoljskem
področju in se obračuna le na podlagi ustrezne pogodbe med
LNEOP in lokalno skupnostjo.

Elektrodistribucijsko podjetje lahko glede na potrebe obratovanja
distribucijskega omrežja ali širših elektroenergetskih omrežij
sklene z LNEOP trajen dogovor o sodelovanju pri zagotavljanju
omrežnih storitev, kot na primer: regulacija napetosti in frekvence,
uravnavanje pretokov moči in energije, zagotavljanje rezervne
zmogljivosti z različnimi karakteristikami v določenih obdobjih. Za
posamezne storitve se pogodbeno določijo dodatki na osnovno
ceno.

19. člen
Spodbude ne pripadajo KE za obdobje, ko nimajo veljavnega
uporabnega dovoljenja.

Sodelovanje pri zagotavljanju omrežnih storitev ne more biti pogoj
za priključitev lokalne elektrarne na omrežje, razen če
distribucijsko podjetje ustrezne storitve ne more pridobiti iz
drugega vira.

Spodbude na podlagi doseganja kazalecja učinkovitosti pripadajo
KE samo za tista leta, v katerih dosežejo raven IU, ki je pogoj za
spodbude.

Neodvisnemu proizvajalcu, ki je sposoben otočnega obratovanja,
se priznava dodatek v višini do 5 % na osnovno ceno v 11.
členu , če je uporaba takega obratovanja tudi v interesu
elektrodistribucijskega podjetja, s katerim sklepa pogodbo o
odkupu.

20. člen
Spodbude iz 16. člena se povečujejo, kot je določeno v 12. členu.
Izvajalec javne službe distribucije električne energije je upravičen
do poračuna spodbud iz členov 16, 17 in 18 z obveznostmi do
okoljskih taks ali trošarin oziroma do poračuna v okviru poslovanja
z drugimi izvajalci javne službe na področju oskrbe z električno
energijo.

Sposobnost otočnega obratovanja mora biti praktično preverjena,
distribucijsko podjetje pa mora o tem izdati ustrezno poročilo.
Način otočnega obratovanja mora biti opredeljen v obratovalnem
dogovoru, sklenjenem med lastnikom elektrarne in elektrodistribucijskim podjetjem.
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VIII. OKOLJSKA PRESOJA

Ministrstvo, pristojno za energetiko, določi način poračuna
izplačanih spodbud iz členov 16,17 in 18 med elektrodistribucijskim
podjetjem in drugimi podjetji, ki opravljajo javno službo oskrbe z
električno energijo.

24. člen
Ministrstvo, pristojno za okoljske presoje, je dolžno pri izdaji
ustreznih soglasij upoštevati morebitne okoljske prednosti KE
pred virom energije, ki ga nadomeščajo.

VI. POGOJI OSKRBE LNEOP Z GORIVI
21. člen

IX. OBVEZNOSTI VLADE IN PREHODNE DOLOČBE

Vlada v okviru splošnih zakonskih pooblastil za določanje davkov,
trošarin in taks za goriva, ki jih porabijo lokalni neodvisni
proizvajalci za proizvodnjo električne energije, ne more določiti
višjih stopenj, kot jih določi za katerega koli drugega proizvajalca
električne energije.

25. člen
Ministrstvo, pristojno za energetiko, je dolžno v treh mesecih po
sprejetju tega zakona izdati:
- predpis o načinu izvajanja javne službe iz prvega odstavka 6.
člena;
- tehnični predpis o priključitvi in obratovanju lokalnih elektrarn na
elektroenergetskem omrežju;
- navodila za sklepanje pogodb o odkupu električne energije od
lokalnih elektrarn z vzorčno pogodbo;
- predpis o načinu izvajanja javne službe iz prvega odstavka 23.
člena;
- navodila o pogojih za priključevanje lokalnih elektrarn na omrežja
za oskrbo s toploto in oddaji toplote v toplotno omrežje;
- navodila za sklepanje pogodb o odkupu toplote od lokalnih
elektrarn z vzorčno pogodbo.

22. člen
Vlada je dolžna v okviru izvajanja javne službe oskrbe z zemeljskim
plinom in drugimi gorivi zagotoviti lokalnim neodvisnim
proizvajalcem nediskriminatorne oziroma za KE prednostne
pogoje pri dobavah v primerjavi z drugimi proizvajalci električne
energije, vključno z možnostjo neposrednega nakupa od
izvajalcev javne službe transporta, drugih ponudnikov na
transportnem plinovodnem omrežju oziroma iz uvoza.
VII. PRIKLJUČITEV NEODVISNIH ELEKTRARN NA
TOPLOTNO OMREŽJE IN ODDAJA TOPLOTE

Elektrodistribucijsko podjetje lahko odloži sprejemanje ponudb
za nove loklane elektararne za tri mesece od veljavnosti tega
zakona zaradi izvedbe razpisa po tretjem odstavku 6. člena.

23. člen
Lokalna skupnost je dolžna v okviru izvajanja javne službe osklrbe
s toploto zagotoviti LNEOP nediskriminatorne oziroma za KE
prednostne pogoje odkupa toplote v primerjavi z drugimi
proizvajalci.

26. revizija člen
Vlada je dolžna vsaj vsako drugo leto pripraviti poročilo o učinkih
tega zakona in ga predložiti državnemu zboru.

Dobavni pogoji in prodajna cena toplote iz neodvisnih elektrarn
ne smejo povečevati stroškov izvajanja javne službe oskrbe s
toploto iz toplotnih omrežij.

Poročilo mora vsebovati predvsem podatke o obsegu obratujočih
in načrtovanih lokalnih neodvisnih elektrarnah, o njihovih
obratovalnih učinkih, vključno s primerjalno oceno okoljskih vplivov,
oceno ustreznosti odkupne cene v primerjavi z nabavno ceno
elektrodistribucijskih podjetij in spodbud gledea na okoljske in
energijske učinke in oceno razvoja lokalnih neodvisnih
proizvajalcev v prihodnosti.

Podjetje za distribucijo toplote je dolžno priključiti KE, ki proizvaja
toploto, na javno omrežje tako, da bo lahko oddajal toploto v
omrežje pod tehničnimi pogoji, ki veljajo za posamezno omrežje,
ter s proizvajalcem skleniti dolgoročno pogodbo o odkupu toplote.

27. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
I. Splošne določbe (členi 1 in 2)

s kombinacijami med obnovljivimi viri in komercialnimi gorivi.

Osnutek zakona v splošnih določbah opredeli lokalne neodvisne
proizvajalce kot pravne in fizične osebe, ki upravljajo elektrarne.
Lokalnost proizvajalca je določena s tem, da je elektrarna
priključena na distribucijsko omrežje, neodvisnost pa s tem, da
so upravljavsko bodisi neodvisna ali pa kvečjemu z manjšinskim
lastniškim deležem povezana z javnimi podjetji za oskrbo z
energijo. Neodvisna elektrarna je opredeljena kot proizvodni obrati
lokalnega neodvisnega proizvajalca.

Status kvalificirane elektrarne je za vodne elektrarne in druge
elektrarne na obnovljive vire LNEOP brez omejitve trajanja, za
preostale KE pa je predvidena ponovna vloga za podljšanje statusa
vsakih pet let.
III. Priključevanje neodvisnih elektrarn na električno
omrežje in prodaja električne energije (člena 6 in 7)
V osnutku zakona je izpeljano eno izmed načel predloga, da so
priključitev lokalnih neodvisnih elektrarn in omogočanje oddaje
električne energije v omrežje del javne službe distribucije električne
energije. Opredeljene so splošne obveznosti izvajalca javne
službe distribucije električne energije, in upravnega organa
(ministrstva pristojnega za energetiko), da predpiše podrobnejše
pogoje priključitve na omrežje in za oddajo električne energije.
Priključitev neodvisnih elektrarn se lahko odkloni le, če bi bilo
zaradi tega ogroženo varno obratovanje distribucijskega omrežja,
kar pa je elektrodistribucijsko podjetje dolžno utemeljiti. Na
posameznih vozliščih distribucijskega omrežja moramo iz tega
razloga pričakovati omejitve glede velikosti in drugih tehničnih
značilnosti elektrarn.

Zaradi manjše zahtevnosti lahko elektrarne do 36 kVA upravljajo
fizične osebe, ki se jim prizna davčni obračun na snovi nominalnih
stroškov.
II. Kvalificirane elektrarne (členi 3 do 5)
Podvrsta neodvisnih elektrarn so kvalificirane elektrarne.
Opredeljene so s tem, da bodisi izrabljajo samo obnovljive vire ali
pa izkazujejo visok izkoristek pretvorbe.
Vodne elektrarne so posebno pogosta zvrst. V osnutku zakona
so vodne elektrarne opredeljene kot tiste, ki izrabljajo izključno
naravne vodne tokove. Namen te izključitve je, da se v primeru
umetnih vodnih tokov preverijo morebitni energijski vložki, ki ne
izvirajo iz naravnih vodnih tokov. Taki so primeri črpainih elektrarn
in elektrarn, ki izkoriščajo energijo vodnega toka, ki je sicer
ustvarjen za druge namene, na primer vodovode.

Določbe tretjega odstavka 6. člena omogočajo aktivno vlogo
elektrodistribucijskih podjetij pri razvoju LNEOP in hkrati stabilno
rast zmogljivosti ter čim nižje cene. Določena je "minimalna" letna
kvota 3 (tri) odstotke celotnega odjema na distribucijskem območju
distribucijskih podjetij. Predvideno je, da elektrodistribucijska
podjetja izvedejo natečaj na katerem se ponudbe rangirajo glede
na ponujeno zmanjšanje cene v primerjavi s ceno definirano s
postavkami navedenimi v zakonu. Ker elektrodistribucijska podjetja
lahko zavrnejo ponudbe nad letno kvoto (sprejeti pa morajo
najmanj tri ponudbe), so elektrodistribucijska podjetja napotena
na spodbujanje oblikovanja ponudb in trga za nove LNEOP. Cene,
ki jih za nove elektrarne dosežejo na podlagi natečaja vplivajo
tudi na cene ostalih (starejših) elektrarn, za katere se cene
določajo po zakonu (glej člen 13).

Elektrarne, ki poleg naravnih obnovljivih virov izrabljajo tudi goriva
ne glede na to, ali gre za komercialna goriva ali manjvredna goriva,
na primer ostanke in odpadke, se lahko uvrstijo med kvalificirane
elektrarne na podlagi kazalecja učinkovitosti. Kazalec učinkovitosti
se določa na podlagi letnih količin vložkov in izložkov energije.
Izračun kazalecja učinkovitosti (lU) temelji na primerjavi z drugimi
postroji za pretvarjanje energije. Najučinkovitejše elektrarne (brez
soproizvodnje) današnjega stanja tehnike dosegajo izkoristek
preko 50 %, kar pa se nanaša na optimalni dosežek in ne na
celoletno povprečje. Kotlovnice praviloma dosegajo izkoristek kot
razmernik med proizvedeno toploto in vloženim gorivom od 85 do
95%. Glede na to, da se upošteva spodnja kurilna vrednost goriv,
je pri uporabi nekaterih goriv (zemeljski plin, ogljikovodiki, goriva
z veliko vlage) s posebnimi izvedbami možno doseči tako definirani
izkoristek celo več kot 100 %, vendar je to izjemen dosežek. V
računski enačbi je za neto proizvedeno električno energijo
upoštevan faktor 2 in za proizvedeno toploto faktor 1, oboje v
primerjavi z energijskim vložkom goriv. Minimalna kvalifikacijska
vrednost 100 je komaj dosegljiva z ločeno proizvodnjo elektrike
ali toplote (na primer z elektrarno s povprečnim letnim izkoristkom
nad 50 % ali s kotlovnico s povprečnim letnim izkoristkom 100 %
(na spodnjo kurilno vrednost).

Razmerje med LNEOP in izvajalcem javne službe distribucije
električne energije je trajne narave, zato je predvideno, da obe
strani skleneta dolgoročno pogodbo o oddaji oziroma sprejemu
električne energije v omrežje.
Obveznost odkupa električne energije je diferencirana glede na
vrsto in velikost neodvisne elektrarne. Zakon ne predpisuje
podrobnosti glede odkupa na splošno za vse neodvisne elektrarne,
pač pa morajo biti pogoji odkupa nediskriminatorni, kar se nanaša
na primerjavo z dobavami iz drugih virov, ki jih ima distribucijsko
podjetje na razpolago. Distribucijsko podjetje je dolžno odkupiti
vso ponujeno električno energijo iz kvalificiranih elektrarn z močjo
do 10 MW, razen če celotna proizvodnja vseh kvalificiranih
elektrarn, ki oddajajo električno energijo elektrodistribucijskemu
podjetju, presega petino vsega odjema. Za večje elektrarne pa
lahko določi pogoje, v katerih elektrike ne sprejme v celotni ponujeni
količini.

V primeru uporabe manjvrednih goriv, kot so ostanki, odpadki ali
tržno in tehnološko manj primerna goriva, je možno uporabiti
vrednostno metodo izračuna količine vložkov. Predpisana je
normativna vrednost komercialnega goriva, ki ustreza ceni
zemeljskega plina iz transportnega omrežja.

IV. Odkupna cena za električno energijo (členi 9 do 15)

Podobno je predpisana tudi vrednostna ocena količine toplote. V
večini primerov je pri toplotnih strojih možna manjvredna uporaba
toplote, na primer za segrevanje polja, vendar to ni polnovredna
izraba toplote. Predpisana primerjalna vrednost ustreza minimalni
ceni toplote, pridobljene s kurjenjem komercialnih goriv. V osnutku
zakona je orisan tudi način upoštevanja uporabljenih obnovljvih
virov. Navedeni način omogoča določanje kazalecja učinkovitosti
tudi za obrate, v katerih se uporablja več virov energije, vključno
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Za odkup električne energije od LNEOP je referenčna cena
določena z zakonom. Cena je sestavljena iz osnovne cene in
spodbud. Predvidenih je več načinov merjenja in obračuna, med
katerimi lahko izbira ponudnik (LNEOP). Načini obračuna se
razlikujejo po zahtevnostih meritev. Praviloma bo za večje
elektrarne ugodnejši podrobnejši način merjenja (na primer
trotarifni na podlagi izmerjene moči), za manjše pa preprostejši
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način (na primer dvotarifni brez merjenja moči). Struktura tarife
spodbuja obratovalce z bolj podrobnim merjenjem, da se bolj
prilagajajo potrebam elektroenergetskega sistema, v tem primeru
pa jim omogoča tudi nekoliko višji iztržek. Za manjše elektrarne je
predvidena možnost enostavnejših meritev in obračuna (9. člen).

Postavke za posamezne načine obračuna iz 9. člena določi upravni
organ pristojen za energetiko.

V 10. členu je določen način merjenja konice, s katerim se
objektivno ugotavlja prispevek neodvisnega proizvajalca k
pokrivanju potrebne moči v distribucijskem omrežju.

Za obračun električne energije pri oddaji iz neodvisnih elektrarn
se upoštevajo tri letne sezone. Postavke za energijo so
diferencirane glede na tarifna obdobja, ki so tri (kritična, večja in
manjša dnevna tarifa). Tarifna obdobja se določijo tako, da odražajo
povprečno pričakovano stanje v elektroenergetskem sistemu,
glede na tip dneva in sezono.

(opisna varianta)11. člen

Drugi odstavek 10. člena opredeljuje enega izmed vidikov razmerja
med distribucijskim podjetjem in tistimi proizvajalci električne
energije, ki oddajajo v omrežje presežke, sicer pa večino lastne
proizvedene elektrike porabijo znotraj podjetja, na primer v
industrijskem obratu, v okviru katerega je elektrarna (samoproizvajalec). Pri samoproizvajalcih se lastna poraba odšteva od
kupljene električne energije. V takem razmerju se pojavlja
vprašanje obračuna moči v primeru izpada lastne elektrarne.
Vladi, ki je pooblaščena za sprejemanje tarifnega sistema, je
naloženo, da v tarifnem pravilniku določi primemo višino plačila
za posebej zgrajeni del distribucijskega omrežja in na primer za
sistemsko rezervo, pri tem pa dovoljuje tudi medsebojno
zagotavljanje rezervne zmogljivosti v okviru združenja
samoproizvajalcev.

Osnovna cena za odkup električne energije se za leto 1998 in za
primer obračuna na podlagi merjenja konice določi tako, da je s
temi postavkami izračunana povprečna cena, upoštevajoč
povprečen odjem distribucijskih podjetij iz prenosnega omrežja v
posameznih tarifnih obdobjih enaka povprečni nabavni ceni
distribucijskih podjetij za dobave iz prenosnega omrežja,
zmanjšane za 5 odstotkov. Postavke za mesečni obračun moči
se določijo tako, da doprinesejo polovico celotne cene. Postavke
za energijo se določijo tako, da njihova razmerja odražajo
razmerje povprečnih kratkoročnih mejnih stroškov dobav iz drugih
virov v distribucijsko omrežje.
Za obračun brez merjenja moči se postavke za energijo povečajo
tako, da se prišteje del mesečne postavke za moč deljen s
povprečnim mesečnim časom trajanja tarifnega obdobja. V kritični
tarifi se upošteva 70% postavke za moč in v višji tarifi 20%
postavke za moč.

Predvideni načini obračuna osnovne cene in postavke, določena
v 11. členu, zagotavljajo za kvalificirane elektrarne, ki oddajajo v
omrežje vso neto proizvedeno električno energijo, nediskriminatomi položaj v primerjavi z drugimi dobavitelji elektrike (tu je
mišljeno predvsem prenosno podjetje). S stališča distribucijskega
podjetja je odkup električne energije od KE po osnovni ceni
stroškovno nevtralen.

Za elektrarne s priključno močjo do 0,1 MW se lahko uporablja
obračun z dvema dnevnima tarifnima obdobjema z ali brez merjenja
moči. Za elektrarne do priključne moči 36 kVA se lahko uporablja
tudi obračun brez upoštevanja sezon. V teh primeru je cena za
vsako tarifno obdobje časovno uteženo povprečje iz podrobnejše
tarifne tabele.

Za proizvajalce, ki oddajajo v omrežje samo presežke
proizvedene električne energije, preostali del električne energije
pa porabijo v drugih obratih (samoproizvajalci) je zapovedan način
obračuna na podlagi izmerjene moči, ali pa se električna energija
plača samo po postavkah za energijo. To določilo izhaja iz
predpostavke, da se je samoproizvajalec odloči, da elektrarne
obračunsko ne bo izpostavil neposrednemu obračunu, ker mu
cenovno bolj ustreza zmanjševanje konice in energije pri odjemu
električne energije iz omrežja. Glej tudi obrazložitev za 10. člena
zgoraj.

Cena za prekomerni odjem jalove energije je enaka kot velja za
odjem električne energije na srednji napetosti.
V 14. členu je določilo, ki omogoča optimizacijsko dispečiranje
elektrarn nad 10 MW. Zakon ne izključuje posebnih dogovorov
med distribucijskim podjetjem in LNEOP glede načina obratovanja.
Distribucijsko podjetje in LNEOP se lahko dogovorita, da bo
LNEOP obratoval z elektrarno tudi glede na potrebe elektroenergetskega sistema. Za elektrarne nad 10 MW pa je predvidena
možnost, da distribucijsko podjetje v času manjše tarife zniža
odkupno ceno v skladu s trenutno vrednostjo električne energije
in v skladu s pravili, ki jih določi Ministrstvo, pristojno za
energetiko,. V posebnih razmerah (na primer izraziti viški
električne energije, ki jih nikakor ni možno oddati porabnikom ali
drugim elektrogospodarskim podjetjem) je predvidena celo
možnost, da se oddana energija ne obračuna. (Vsekakor pa bodo
določene razmere, v katerih se mora neodvisna elektrarna ustaviti
iz varnostnih razlogov.) Možnost zniževanja cene je omejena na
obdobje manjše dnevne tarife (približno polovica vsega fonda
časa). S tem je zagotovljena ekonomska varnost LNEOP, saj bo
praviloma presežek prihodka nad obratovalnimi stroški dosežen
v času večje in kritične tarife in bo s tem omogočeno odplačevanje
investicije. Na drugi strani pa razmere, ko bi elektroenergetski
sistem občutil oddano električno energijo kot "vsiljeno energijo"
nastopajo le v času manjših dnevnih obremenitev sistema (čas
manjše dnevne tarife).

Učinki postavk v 11. členu in povečevanja cene po 12. so
obrazloženi v uvodnem pojasnilu. Do leta 2000 se cena giblje
nekoliko nad stroškovno nevtralnostjo za elektrodistribucijska
podjetja, po tem letu pa bo finančni učinek obratovanja LNEOP
vsaj nevtralen oziroma pozitiven. Pričakujemo lahko, da bodo
LNEOP v natečajih ponudili nižjo ceno od tiste, ki jo določata
člena 11 in 12, tako, da bo finančni učinek za LNEOP še ugodnejši.
Tabela 4 podaja razporeditev časa po tarifnih bdobjih in sezonah,
kot ga opredeljuje 11. člen. Kritična tarifa je zelo kratka, obdobje
manjše tarife pa predstavlja skoraj polovico leta.
Tabela 3 Razporeditev letnega časa po tarifnih obdobjih in sezonah
Ure letno
SEZONA
VS
SS
NS
LETO

KT
(ur)
360
420
420
1200

Tarifno obdobje
VT
MT
(ur)
(ur)
753
1 047
1 104
1 404
1 494
1 758
3 351
4 209

Skupno
2 160
2 928
3 672
8 760

Člen 12 določa način povečevanja cene električne energije. Izhaja
iz načela, da se bo cena za odkup električne energije povečevala
v skladu s povprečno prodajno ceno distribucijskih podjetij.
Izhodiščna cena za leto 1998 določena na ravni, ki upošteva, da

V nadaljnjem je navedena opisna varianta za 11. člen.
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učinkovitosti. S prvim določilom je spodbujeno čim hitrejše
dokončanje elektrarne po pričetku poskusnega obratovanja.

je sedanja cena iz javnih elektrarn nižja od stroškovne cene za
več kot 15%. Spodbujevalni namen za KE je dosežen s tem, da je
cena takoj postavljena na raven pričakovane paritetne cene iz
javnih elektrarn. V začetnem obdobju se cena povečuje le s stopnjo
rasti življenjskih stroškov. Po pričakovanjih se bo v prvih dveh
letih cena električne energije iz javnih elektrarn realno dvignila za
15%, nato pa bi tudi cena za KE naraščala enako kot povprečna
prodajna cena iz distribucijskih podjetij.

V 20. členu so okvirno določeni viri sredstev za spodbude.
Predvideno je, da se spodbude poračunajo pri distribucijskem
podjetju z obveznostmi, ki jih to podjetje ima iz naslova okoljskih
taks in trošarin. V kolikor tak poračun iz kateregakoli razloga ni
možen je predviden drugi izravnalni mehanizem, s katerim se
distribucijsko podjetje razbremeni dela ali celotne obveznosti
spodbud v okviru obračuna z drugim podjetji, ki opravljajo javno
službo oskrbe z energijo. Praktično bo prišel v poštev predvsem
poračun s podjetjem za prodajo na debelo oz. prenosnim podjetjem
(sedaj ELES). Na ravni prenosnega podjetja se izravnavajo tudi
druge razlike v stroških med distribucijskimi in proizvodnimi podjetji,
kot tudi različne nabavne cene iz sistemskih elektrarn in znižane
cene za nekatere uporabnike električne energije.

Člen 13. opredeljuje "osnovno ceno po zakonu", ki je bodisi
neposredno določena s postavkami v členu 11. in eskalacijo v
členu 12., ali pa s povprečjem aktualnih osnovnih cen (oziroma
zmanjšanj na postavke v zakonu). Na podlagi razpisov
predvidenih v 6. členu je omogočeno sklepanje pogodb za nove
elektrarne, pri katerih je osnovna cena nižja kot je osnovna cena
po postavkah v 11. členu. Te nižje pogodbene cene vplivajo na
odkupne cene od starejših LNEOP (tistih, ki nimajo več 10-letno
določene cene), vendar šele, ko je na podlagi pogodb za nove
elektrarne proizvedena količina večja od 3 (tri) odstotke celotne
razpoložljive električne energije elektrodistribucijskih podjetij.

VI. Pogoji oskrbe LNEOP z gorivi
V členih 21 in 22 sta navodili za vlado glede ekonomskih pogojev
LNEOP na strani goriva oziroma obdavčenja gOriv. V skladu s
splošnim načelom zakona je predvideno nediskriminatoren položaj
LNEOP v primerjavi z drugimi proizvajalci električne energije.
LNEOP se lahko oskrbujejo z zemeljskim plinom neposredno iz
transportnega plinovoda oziroma lahko zemeljski plin kupujejo iz
konkurenčnih virov.

Člen 15 predvideva obračun drugih omrežnih storitev neodvisnih
elektrarn, v drugem in tretjem odstavku pa okvir plačila za možnost
otočnega obratovanja. Določila zavezujejo distribucijska podjetja,
da opredeli potrebo in normative za posamezne storitve v omrežju,
in da so-izvajanje teh storitev v skladu s potrebami ponudi LNEOP.
Izvajanje omrežnih storitev praviloma ne more biti pogoj za
obratovanje neodvisnih elektrarn, morebitno nujo mora
distribucijsko podjetje opredeliti.

VII. Priključevanje neodvisnih elektrarn na toplotno
omrežje in oddaja toplote
V 23. členu je analogno kot predhodno za električno energijo
opredeljeno, da je odkup toplote od LNEOP del javne službe na
področju oskrbe s toploto. Ker se oskrba s toploto izvaja kot
lokalna javna služba se podrobna določitev načina izvajanja te
javne službe glede na LNEOP nalaga lokalni skupnosti. Ob
upoštevanju predpisanih tehničnih pogojev je priključitev KE na
toplotno omrežje obvezna. Pogoji oddaje toplote morajo biti
nediskriminatornosti in v primeru KE prednostni v primerjavi z
drugimi proizvajalci.

V. Spodbude
Spodbude določene v 16. členu so konceptualno povezano z
ugodnim vplivom kvalificiranih elektrarn z visokim izkoristkom
oziroma glede na uporabo obnovljivih virov na globalne kazalece
oskrbe z energijo v Sloveniji, kot na primer emisije C02, učinkovitost
pretvorbe med primarno in končno energijo, zmanjšanje uvozne
odvisnosti in ranljivosti glede na uvozne cene goriv itd. KE z
izkazanim IU nad 100 in pod 120 ne pripada spodbuda po 16.
členu, čeprav je učinkovitost teh obratov večja kot je učinkovitost
sistemskih elektrarn. KE, ki dosegajo le minimalni kvalifikacijski
IU, uživajo druge prednosti: zagotovljen odkup in prosto
(nedispečirano) obratovanje. Spodbude za oddano električno
energijo se skupini z indeksom učinkovitosti med 120 in 140
gibljejo med 0,39 SIT/kWh v manjši tarifi in nižji sezoni in 1,2 SIT/
kWh v kritični tarifi in visoki sezoni; za najvišjo skupino ostalih
elektrarn in vodne elektrarne pa so spodbude podvojene in znašajo
od 0,78 SIT/kWh v manjši tarifi in nižji sezoni in 2,40 SIT/kWh v
kritični tarifi in visoki sezoni

Drugi odstavek je varovalka, ki bo učinkovala na primer, če je
toplotno omrežje že zadostno oskrbljeno s kakovostnimi viri
toplote. Obstoji možnost, da bi novi vime glede na boljši izkoristek
in konkurenčno ceno toplote povečal skupne stroške oskrbe s
toploto, na primer zaradi stalnih stroškov iz prejšnjih investicij. V
kolikor bi zaradi nakupa toplote od LNEOP nastali večji stroški pri
izvajalcu javne službe oskrbe s toploto, oddaja toplote v omrežje
iz neodvisne elektrarne ne bo možna.
VIII. Okoljska presoja

V 17. členu je določena spodbuda za nove elektrarne. Čeprav je
spodbuda določena za čas od začetka poskusnega obratovanja
pa je v povezavi s 19. členom razvidno, da bo ta spodbuda
pripadala le po dokončanju elektrarne (uporabno dovoljenje).

Lokalne elektrarne niso izvzete iz nobenega pravila okoljskih
presoj, pač pa je določeno, da mora sicer v okviru okoljske presoje
biti upoštevana morebitna okoljska prednost KE pred virom
energije, ki ga nadomešča.

V 18. členu je določena spodbuda za gradnjo elektrarn na
demografsko ogroženih in obmejnih področjih. Določeno je, da ta
spodbuda dejansko pripada lokalni skupnosti, predvsem za
energetsko-razvojne namene. Določilo, da se sredstva te
spodbude uporabijo predvsem za energetsko- in okoljsko razvojne namene je v skladu s splošno utemeljitvijo spodbud in
regresiranjem iz energetskih in okoljskih dajatev, kot je določeno
v 20. členu.

IX. Obveznosti vlade in prehodne določbe
V 25. členu, je naveden rok, v katerem mora pristojno ministrstvo
pripraviti podzakonske akte in omogočiti izvajanje zakona.
Glede na pričakovane znatne spremembe na področju energetike,
ki jih bo prineslo odpiranje trga in vstop v EU, ter dnjgi možni
vzroki, je pomembno določilo 26. člena, ki vladi nalaga spremljanje
učinkov zakona. S tem, da je vlada zavezana izdati poročilo vsaki
dve leti in poročilo predložiti državnemu zboru, je nakazana tudi
zaveza državnega zbora, da po potrebi spremeni določila tega
zakona.

Člen 19 omejuje izplačevanje spodbud na tista leta, ko KE ima
uporabno dovoljenje, t.j. izpolnjuje vse tehnične in okoljske
zahteve, in kadar izpolnjuje predpisani pogoj za kazalec
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Predlog zakona o
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ZAKONA
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0

IN

DOPOLNITVAH

ZDRAVSTVENEM

ZDRAVSTVENEM

VARSTVU

ZAVAROVANJU

(ZZVZZ-?)
- EPA 549 - II - prva obravnava
Poslanec mag. Franc Žnldaršlč |e dne 24. |uli]a 1998
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembah
In dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu In
zdravstvenem zavarovanju - prva obravnava (EPA 549II).
Skupina poslancev, s prvo podpisanim Cirilom Puckom
|e dne 19. junija 1998 predložila Državnemu zboru v
obravnavo predlog zakona o dopolnitvi zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(ZZVZZ-D) - skrajšani postopek (EPA 521-11), ki ureja
enako oziroma podobno vsebino, kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
predložila skupina poslancev še nI končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona, ki ga je Državnemu zboru v
obravnavo predložil poslanec mag. Franc Žnldaršlč.

NEM ZAVAROVANJU - redni postopek, prva obravnava.

Ljubljana, 24. julij 1998
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) ter
174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) vlaga podpisani
poslanec v obravnavo in sprejem

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije bo kot predlagatelj sodeloval na
sejah Državnega zbora in na sejah delovnih teles Državnega
zbora Republike Slovenije.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVE-

mag. Franc Žnidaršič, l.r.
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(2. odstavek na 15. strani) ugotavlja, da so zakonske možnosti
za nadaljnje povečevanje zasebnih sredstev izčrpane, kar
razumem, da so s sklepom Zavoda že uveljavljeni maksimalni
odstotki doplačil k cenam zdravstvenih storitev kot jih dopušča
23. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Državni zbor je 27. marca 1988 sprejel Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Ur.l.RS, št. 29/88). V njem se določa, da se premije
za doplačila k ceni zdravstvenih storitev, ki jih določijo
zavarovalnice, oblikujejo glede na tveganje, kateremu so
izpostavljeni zavarovanci ob upoštevanju starosti, spola, bonusov
in malusov, tablic smrtnosti in bolezenskih tablic, trajanja sklenjenih
pogodb o zavarovanju in višine zavarovalno-tehničnih rezervacij
za starost.

Sredstva za doplačila k zdravstvenim storitvam, za katere so se
zavarovanci zavarovali v Zavodu, po njegovih podatkih
predstavljajo v celotnih sredstvih za izvajanje programov
zdravstvenih storitev 11.98 % ali 0.9 % bruto domačega proizvoda
oz. v letu 1997 so prihodki od zavarovalnih premij za zdravstveno
zavarovaje Zavoda znašali 21.130 milijonov tolarjev.

Prav tako se z navedeno novelo določa, da se za opravljanje
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga bo izvajal Zavod,
ustanovi družbo za vzajemno zavarovanje kot specializirano
zavarovalnico, ki bo poslovala v skladu z Zakonom o
zavarovalnicah.

Predlagatelj novele ni predstavil finančnih posledic, ki jih bodo
čutili zavarovanci, saj se bodo morale premije tudi zaradi stroškov
poslovanja zavarovalnic povečati. V novem 62.c členu je sicer
navedeno, da Zavod prenese med drugim tudi "sredstva" na
vzajemno družbo. Ne pove pa, kako se bo ugotavljala višina
sredstev oz. katera sredstva mora Zavod prenesti na vzajemno
družbo.

Zakon tudi določa, da začasno skupščino družbe največ za dobo
enega leta imenuje skupščina Zavoda izmed oseb, ki so
prostovoljno zavarovane za doplačila do polne cene zdravstvenih
storitev pri Zavodu. K imenovanju začasne skupščine družbe
mora dati soglasje Vlada Republike Slovenije.

Zakon prepušča tudi sestavo začasne skupščine, ki pa bo morala
sprejeti vse potrebne akte Zavoda s tem, da Vlada da soglasje.
Navedeno pomeni, da bodo statut in drugi akti takšne vsebine, ki
bodo odgovarjali Vladi, ne pa zavarovancem. Izbrani člani
skupščine Zavoda do sedaj za sprejemanje odločitev niso
spraševali za mnenje zavarovancev, ampak več ali manj odločajo
tako kot predlaga služba Zavoda.

Nadalje je določeno, da se Zavod in družba dogovorita, da Zavod
opravlja za družbo strokovne in administrativno-tehnične naloge
in o tem skleneta posebno pogodbo.

Na podlagi navedenega predlagam spremembe in dopolnitve
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Sprejete spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju pomenijo velik poseg v pridobljene
pravice na področju zdravstvenega varstva in pomenijo nadaljnje
razgrajevanje socialne države, ki je sicer opredeljena v Ustavi
Republike Slovenije. Prepuščanje odločitev zavarovalnicam, da
na podlagi zdravstvenega stanja, starosti in spola zavarovanca
določajo višino premij za doplačila k ceni zdravstvenih storite, je,
po mojem mnenju, odločitev, ki pomeni ukinjanje solidarnosti na
področju zdravstva ter pomeni, da bo zdravje vrednota, ki jo bo
mogoče le kupiti. Večini delavcev in upokojencev v naši državi ne
bo dosegljiva.

2. Cilji in načela zakona
Odločitve o odstotkih doplačil k zdravstvenim storitvam so za
zavarovance zelo pomembne, ker vplivajo na raven njihove
socialne varnosti. Zato predlagam, da o njih odloča Državni zbor
na predlog skupščine Zavoda. Prav tako predlagam enako rešitev
glede odločitve o odstotkih doplačil k zdravstvenim storitvam.
V noveli k Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju je predvideno oblikovanje začasne skupščine Zavoda
izmed oseb, ki so prostovoljno zavarovane za doplačila do polne
cene zdravstvenih storitev pri Zavodu. Ker začasna skupščina
sprejema pomembne akte, kot so na primer statut in podobno,
predlagam, da se Skupščina oblikuje na isti način kot skupščina
Zavoda.

Določilo v tretji alinei zadnjega odstavka 3. člena, ki zapoveduje
oblikovanje zavarovalno-tehničnih rezervacij za starost, ne rešuje
problema oblikovanja višine premij na podlagi opredeljenih
nesprejemljivih kriterijev. Sicer pa, rezervacije se lahko oblikujejo
le iz ustvarjenega rezultata, na rezultat pa vpliva tudi višina premij.
V letu 1997 je Zavod s svojimi odločitvami s soglasjem Vlade
prenesel vrsto zdravil s pozitivne liste na vmesno listo in tako
povzročil povečanje izdatkov za prostovoljno zdravstveno
zavarovanje in s tem tudi pripomogel k izkazani izgubi na področju
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v letu 1997 v višini
2.556 milijonov tolarjev. Delež predpisanih zdravil s pozitivne liste
se je v letu 1997 zmanjšal za 20 %, delež z vmesne liste pa se je
povečal za 63 %. Odhodki za zdravila iz prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja so se v letu 1997 realno povečali za
30 %. Navedeno pomeni, da kljub omejitvam odstotkov doplačil v
23. členu zakona, Zavod najde druge kreativne rešitve za
povečanje deleža sredstev za zdravstvene storitve iz zasebnih
sredstev.

Prav tako predlagam, da Zavod predloži Državnemu zboru v
potrditev predlog delitvene bilance sredstev in obveznosti virov
sredstev.
3. Ocena finančnih posledic
Za izvedbo zakona na bodo potrebna proračunska sredstva.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

Menim, da na osnovi prej navedenega določila in določil v 3. členu
novele (Ur.l.RS, št. 29/98) lahko prihaja do nasprotij med
odločitvami zavarovalnic in odločitvi Zavoda oz. Vlade. Ob tem pa
je še pomembnejše, da Zavod v Poslovnem poročilu za leto 1997
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V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur.l.RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98) se drugi odstavek 23. člena
spremeni tako, da se glasi:
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"62.c člen

"Odstotke iz 2. do 6. točke prejšnjega odstavka predlaga
Skupščina Zavoda v odločitev Državnemu zboru. Odstotki
za posamezne vrste storitev ali pri posameznih boleznih v
okviru teh točk so lahko različni".

Začasno skupščino sestavlja 25 predstavnikov zavarovancev,
od tega:
- petnajst predstavnikov aktivnih zavarovancev, ki Jih volijo
zainteresirani sindikati izmed oseb, katere so prostovoljno
zavarovane za doplačila do polne cene zdravstvenih
storitev pri Zavodu,
- osem predstavnikov upokojencev, ki jih volijo organizacija
upokojencev Izmed oseb, katere so prostovoljno
zavarovane za doplačila do polne cene zdravstvenih
storitev pri Zavodu,
- en predstavnik kmetov, ki opravlja kmetijsko dejavnost
kot edini in glavni poklic, katerega volijo organizacije s
področja kmetijstva, ki so organizirane za območje države
Izmed oseb, ki so prostovoljno zavarovane za doplačila
do polne cene zdravstvenih storitev pri Zavodu,
- en predstavnik Invalidov, ki ga volijo invalidske organizacije, katere so organizirane za območje države izmed
oseb, ki so prostovoljno zavarovane za doplačilo do polne
cene zdravstvenih storitev pri Zavodu.

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
"Skupščina Zavoda predloži Državnemu zboru poročilo o
razvrščanju zdravil na posamezne liste ter akt o razvrstitvi
zdravil na liste zdravil, ki je v veljavi na dan sprejetja tega
zakona v petnajstih dneh po sprejemu zakona v presojo in
odločitev".
Tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V 62. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Zavarovalnice lahko uvedejo prostovoljno zavarovanje za
doplačila k ceni zdravstvenih storitev Iz 2. do 6. točke 23.
člena tega zakona".

Člani Skupščine se lzbere|o tako, da so praviloma zastopana
vsa območja države

3. člen
V 62.b členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

K statutu družbe daje soglasje Državni zbor.

"Zavod predloži Državnemu zboru v potrditev predlog akta
o delitveni bilanci sredstev In virov sredstev Zavoda na
Zavod in družbo po stanju na dan 30.9.1998 do 30.10.1998
ter predlog akta o delitveni bilanci sredstev In virov sredstev
na dan 31.12.1998 do 31.3.1998".

Zavod in Družba se dogovorita, da Zavod opravlja za družbo
strokovne in administrativno-tehnlčne naloge in o tem
skleneta posebno pogodbo, ki jo potrdi skupščina Družbe".

4. člen

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

5. člen

62. c člen se spremeni tako, da se glasi:

III. OBRAZLOŽITEV
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, se predlaga odločanje
o razvrstitvi zdravil v Državnem zboru.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se želi
preprečiti nadaljnje grobo poseganje v pravice na področju
zdravstvenega varstva in to v pravice predvsem starejših
prebivalcev države in prebivalcev, ki so bolni in potrebni
zdravstvene oskrbe. S predlaganimi spremembami se želi
onemogočiti nadaljnje odločanje o zmanjševanju pravic iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja v ozkih skupinah služb
Zavoda in Ministrstva za zdravstvo. Z odločanjem v Državnem
zboru bi naj bila tudi zagotovljena večja javnost. Navedene
vsebinske spremembe bi naj bile dosežene s spremembo 2.
odstavka 23. člena, ki se nanaša na odločanje o odstotkih doplačil
k cenam zdravstvenih storitev. Glede na to, da je upravni odbor
Zavoda s spremembo razvrstitve zdravil občutno znižal pravice
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S predlaganimi spremembami 62. člena se odpravijo kriteriji za
določanje višine premij, ki zavarovance postavljajo v neenakopraven položaj glede na zdravstveno stanje, spol, starost.
Z dopolnitvijo 62.b člena se predlaga potrditev Državnega zbora
delitve sredstev in obveznosti do virov sredstev Zavoda kot
javnega zavoda na Zavod in vzajemno družbo.
S predlaganimi spremembami 62.c člena se spremenijo določila
o sestavi začasne skupščine in o njeni izvolitvi. Predlaga se tudi,
da se statut družbe sprejme s soglasjem Državnega zbora.
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oskrbe v bolnišnici in zdravilišču kot nadaljevanje bolnišničnega
zdravljenja, ortopedske, ortotične in druge pripomočke v zvezi
z zdravljenjem poškodb izven dela,
- zdravila s pozitivne liste za vse druge primere;

IV. BESEDILA ČLENOV. KI SE
SPREMINJAJO
23. člen

5. največ do 60 % vrednosti za:
- prevoze z reševalnimi vozili, ki niso nujni,
- zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega
zdravljenja;

Z obveznim zavarovanjem je zavarovanim osebam zagotovljeno
plačilo zdravstvenih storitev:
1. v celoti:
- sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, šolske mladine,
študentov, ki se redno šolajo, žensk v zvezi z nosečnostjo in
drugih odraslih oseb v skladu s programom, razen preventivnih
pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo delodajalci,
- zgodnje odkrivanje in preprečevanje bolezni, skladno s
programom,
- zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se
redno šolajo ter otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju,
- zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri
načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom,
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV in nalezljivih
bolezni, za katere je z zakonom določeno izvajanje ukrepov za
preprečevanje njihovega širjenja,
- obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa skladno
s programom,
- zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčnomišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize,
epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne
bolezni, multiple skleroze in psoriaze,
- zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih boleznih in poškodb
pri delu,
- zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in
organov za presaditev drugim osebam,
- nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi,
- patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v
socialnovarstvenih zavodih,
- zdravila na recept v skladu z razvrstitvijo zdravil, ortopedski in
drugi pripomočki v zvezi z zdravljenjem ter ortopedski in drugi
pripomočki v zvezi z zdravljenjem pri osebah in stanjih iz prve
do desete alinee te točke;

6. največ do 50 % vrednosti za:
- zdravila z vmesne liste,
- zobnoprotetično zdravljenje odraslih,
- očesne pripomočke za odrasle.
Odstotke iz 2. do 6. točke prejšnjega odstavka določi Zavod v
soglasju z Vlado Republike Slovenije. Odstotki za posamezne
vrste storitev ali pri posameznih boleznih v okviru teh točk so
lahko različni.
Zavod lahko določi pogoj predhodnega zavarovanja do šest
mesecev za pravice do ortopedskih, ortotičnih, očesnih, slušnih,
zobnoprotetičnih in drugih pripomočkov, razen za pravice iz 1.
točke prvega odstavka tega člena.
62. člen
Zavarovalnice, ki uvedejo prostovoljno zavarovanje za razliko
vrednosti storitev iz 2. do 6. točke 23. člena tega zakona, so
dolžne:
- sprejeti v zavarovanje vse zavarovane osebe, ki se želijo pri
njih zavarovati;
- vse zavarovane osebe obravnavati glede pravic in obveznosti
enako.
Premije za doplačila k ceni zdravstvenih storitev iz 2. do 6. točke
23. člena zakona, ki jih določijo zavarovalnice, se oblikujejo glede
na tveganja, katerim so izpostavljeni zavarovanci, ob upoštevanju
starosti, spola, bonusov in malusov, tablic smrtnosti in
bolezenskih tablic, trajanja sklenjenih pogodb o zavarovanju in
višine zavarovalno-tehničnih rezervacij za starost.
Zavarovalnice, ki uvedejo prostovoljna zavarovanja za doplačila,
morajo:
- takšno zavarovanje organizirati kot dolgoročno zavarovanje;
- sklepati pogodbe za to zavarovalno vrsto ločeno od drugih
zavarovalnih vrst in tudi voditi prihodke in stroške tega
zavarovanja ločeno od drugih zavarovalnih vrst in izdelovati
ločen izkaz uspeha;
- oblikovati zavarovalno-tehnične rezervacije za starost, s katerimi
zagotovijo zavarovancem zdravstveno in socialno varnost za
življenjska obdobja, ko so zdravstvena tveganja in višina
odškodnin višja od povprečno pričakovanih.

2. najmanj 95 % vrednosti:
- storitev v zvezi s presaditvijo organov in z drugimi najzahtevnejšimi operativnimi posegi ne glede na razlog,
- zdravljenja v tujini,
- storitev v zvezi z intenzivno terapijo, radioterapijo, dializo in
drugimi nujnimi najzahtevnejšimi diagnostičnimi, terapevtskimi
in rehabilitacijskimi posegi;
3. najmanj 85 % vrednosti za:
- storitve z zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane
plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo
nosečnosti,
- specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe izven
dela,
- nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču v okviru
nadaljevanja bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe izven
dela,
- storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki niso zajete v 1.
točki ter zdravljenje zobnih in ustnih bolezni,
- ortopedske, ortotične, slušne in druge pripomočke, razen v
primerih iz 1. in 4. točke tega odstavka;

62.b člen
Zavod kot ustanovitelj vzajemne družbe prenese skladno z določili
19. člena Zakona o zavarovalnicah in tega zakona na družbo,
ustanovljeno po prejšnjem členu, vse zavarovalne pogodbe,
sredstva, prenosne premije in rezerve, računalniške programe,
zbirke podatkov s področja prostovoljnega zavarovanja,
obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih pred začetkom
poslovanja družbe in nezapadle neporavnane obveznosti s
področja prostovoljnega zavarovanja ob začetku poslovanja
družbe.
Pri tem je družba dolžna:
- prevzeti od zavoda vse zavarovance in izpolniti do njih vse
obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb med njimi in zavodom;
- obvestiti zavarovance o prenosu njihovih zavarovalnih pogodb
na vzajemno družbo in jim omogočiti, da prekinejo pogodbo, če

4. najmanj 75 % vrednosti za:
- specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in nemedicinski del
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se s tem ne strinjajo;
- zagotoviti, da ne bo prekinila že sklenjenih pogodb z zavodom
pred njihovim iztekom.
Osebe, ki so po zavarovalnih pogodbah iz prvega odstavka tega
člena zavezanci za plačilo premij (zavarovanci), postanejo s
prenosom teh zavarovalnih pogodb na družbo člani družbe v
skladu s statutom družbe.
Člani družbe uveljavljajo svoje pravice v družbi v skupščini
zastopnikov članov skladu s statutom družbe.

4. avgust 1998

62.c člen
Začasno skupščino družbe največ za dobo enega leta imenuje
skupščina zavoda izmed oseb, ki so prostovoljno zavarovane
za doplačila do polne cene zdravstvenih storitev pri zavodu. K
imenovanju začasne skupščine družbe mora dati soglasje Vlada
Republike Slovenije.
Zavod in družba se dogovorita, da zavod opravlja za družbo
strokovne in administrativno-tehnične naloge in o tem skleneta
posebno pogodbo.
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 71. seji dne 23/7-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PREPREČEVANJU DELA IN
ZAPOSLOVANJA NA ČRNO,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Branko OMERZU, državni sekretar v Ministrstvu za delo.
družino in socialne zadeve.

Hkrati pošilja tudi Poročilo o skupnih akcijah odkrivanja in
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno.

Obseg in moč sive ekonomije se v zadnjih letih nenehno povečuje
tudi v Sloveniji. Na to opozarjajo med drugim tudi študiji Inštituta
za ekonomska raziskovanja v Ljubljani in Obrtne zbornice
Slovenije ter opozorila območnih obrtnih zbornic, Republiškega
zavoda za zaposlovanje in posameznih inšpekcijskih služb.

1. OCENA STANJA
a) UVOD
Siva ekonomija je pojav, ki jo najdemo v vseh državah, v vseh
gospodarstvih in v vseh političnih sistemih. V različnem obsegu in
v različni moči je prisotna v vseh fazah družbenega razvoja. Siva
ekonomija v nobeni družbi ni obrobnega pomena. Njeni negativni
vplivi so občutni tako za delodajalce kot delojemalce kot tudi za
državo, socialno zavarovanje, premoženje ter varnost ljudi in
okolja. Ne glede na to, da lahko v posameznih obdobjih tudi
dopolnjuje legalno gospodarstvo in lajša socialne napetosti družbe,
jo države zaradi njenega negativnega vpliva moralno in pravno
obsojajo ter večinoma tudi preganjajo. Vprašanje sive ekonomije
oziroma dela na črno je v tranziciji postsocialističnlh držav še
dodatno obremenjeno z zmedenimi anarhijami in mnogimi odkloni,
kar vse predstavlja plodna tla za njen razvoj.
4. avgust 1998

K povečanju obsega in moči sive ekonomije (dela na črno) v
Sloveniji prispevajo za njen razmah ugodni sledeči pogoji:
- veliko število brezposelnih oseb,
- visoko število relativno mladih upokojencev,
- relativno visoki stroški obremenitve cene dela v legalnih oblikah
zaposlitve ali samozaposlitve,
- dolgotrajni komplicirani in dragi postopki upravnih služb pri
izdajanju dovoljenj za delo oziroma dovoljenj za adaptacije ali
izgradnjo novih delovnih prostorov,
• neprilagojena delovna zakonodaja in nepoznavanje delovnopravne zakonodaje s strani malih delodajalcev in v zvezi s tem
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neuporaba obstoječih fleksibilnih oblik zaposlovanja ter
neorganiziranost posebnih "skupnih servisov", ki bi skrbeli za
urejenost delovno-pravnih razmerij zaposlenih na področju
malega gospodarstva,
nezanesljiva izplačila plač v mnogih branžah,
nestimuliranje delodajalcev za zaposlovanje,
nizek standard precejšnjega števila državljanov, ki iščejo cenejše
storitve in proizvode ali se sami ukvarjajo z delom na črno,
nezadosten informacijski sistem in premajhna kadrovska
zasedenost inšpektoratov,
nizke kazni za ugotovljene kršitve,
dolgotrajni postopki pred sodniki za prekrške in pogosto
zastaranje postopkov ter
neučinkovit sistem izterjave kazni.

Marsikateri dohodek, ki sploh ni bil prijavljen davčni upravi za
obdavčitev oziroma za plačilo prispevkov za socialno varnost, je
statistično registriran ali pa ocenjen, zato ne moremo enačiti
neprijavljenih dohodkov z neregistriranimi dohodki. Dohodki, ki
niso bili prijavljeni davčni upravi, so višji od statistično
neregistriranih dohodkov, ker skuša statistična služba na osnovi
raznih primerjav in ocen neprijavljene ali nepravilno prijavljene
podatke popraviti in jih na vsebinsko smiselno način vključiti v
družbene (nacionalne) račune.
Pri opredeljevanju pojma dela na črno je treba opozoriti na
razlikovanje pomena izrazov dela na črno ter zaposlovanja na
črno. Osnovna razlika je v tem, da gre pri delu na črno za neke
vrste nedovoljeno opravljanje dejavnosti oziroma opravljanje
dejavnosti ali dela v nasprotju z zakonom oziroma za neprijavljeno
dejavnost ali delo, ki omogoča neprijavljen dohodek. O
zaposlovanju na črno pa večinoma govorimo, ko le-to ni v skladu
z veljavnimi delovno-pravnimi predpisi.

b) OPREDELITEV POJMOV SIVA EKONOMIJA, DELO
NA ČRNO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO
Pri proučevanju pojava sive ekonomije naletimo predvsem v
industrializiranih državah s tržno ekonomijo na različne izraze.
Tako ga ponekod imenujemo v nasprotju s tržno in uradno
ekonomijo drugačna ekonomija, kar lahko s stališča opazovanja
imenujemo tudi druga, aktivna, črna, neuradna, podtalna,
vzporedna ali nevidna ekonomija izvenekonomskega sektorja in
podobno.

Pri delu na črno gre v glavnem za tisti sektor, ki iz različnih
vzrokov z vidika državnega knjigovodstva družbenega bruto
dohodka ali uradnega družbenega bogastva ne obstaja.
Glede na to, da so definicije uradne ekonomije različne od države
do države, se tudi definicije neuradne ekonomije razlikujejo, s
tem pa tudi pristopi držav pri njenem preprečevanju.

V glavnem gre za tisti sektor ekonomije, ki zaradi raznih vzrokov
ali nenamerno z vidika državnega knjigovodstva, družbenega
bruto prihodka ali uradnega družbenega bogastva ne obstaja.

Pristopi se razlikujejo tudi po tem, ali se države pri reševanju
problemov nagibajo k spodbujevalni ali prisilni naravnanosti. Tako
je v Italiji velika večina ekonomistov do neuradne ekonomije
zavzela zelo restriktiven pristop in jo imenujejo "potopljena
ekonomija". Največkrat z-njo označujejo manufakturne dejavnosti,
ki se izvajajo v majhnih produkcijskih enotah, v delni ali popolni
prikritosti.

Enotnega koncepta ali definicije za pojem siva ekonomija, ki bi
enoznačno opredelila pojav prikrite proizvodnje, dohodka in
zaposlovanja, ni. Na osnovi študij raznih avtorjev in gradiv ILO in
Eurostata, lahko povzamemo naslednji operativni definiciji:

V ZDA v podtalno ekonomijo ne vključujejo le proizvodnjo dobrin,
temveč tudi vse druge aktivnosti, ki imajo za cilj davčno prevaro,
kakor tudi vse deliktne in kriminalne dejavnosti.
Na mednarodni ravni najdemo zelo splošno opredelitev dela na
črno v mednarodni reviji o delu, ki delo na črno pojmovno opredeljuje
kot "profesionalno aktivnost, edino ali sekundarno, ki se
opravlja na robu ali zunaj zakonskih In pogodbenih
obveznosti s prldobltnlšklm namenom In ne občasno". Ta
definicija s pravnega stališča gotovo ni popolna, je pa dovolj prožna
in obsežna ter kaže na nezakoniti značaj aktivnosti. Na eni strani
določa osnovne konstitutivne elemente prikritega dela na črno
ter profesionalnost, nezakonitost, trajnost, ponavljanje in plačilo
za opravljane ali zahtevane storitve, po drugi strani pa se lahko
aplicira na organizirane ali individualne oblike prikritega dela in na
vse delavce, ki opravljajo prikrite aktivnosti, zaposlene ali
samostojne, ki opravljajo svojo dejavnost sekundarno, neprijavljeno delo ali kot edino delo.

- siva ekonomija v ožjem smislu zajema neregistrirane pridobitne
dejavnosti, ki niso vključene v uradne podatke o bruto domače
proizvodu pa bi morale biti, v skladu z obstoječo metodologijo
sistema nacionalnih računov (SNA),
- siva ekonomija v širšem smislu (neformalno delo) pa zajema
poleg neregistriranih pridobitnih dejavnosti tudi vse tiste
neregistrirane dejavnosti, ki po obstoječi metodologiji SNA ne
prispevajo k oblikovanju bruto domačega proizvoda, ki pa bi jih
po širših kriterijih oziroma definiciji lahko opredelili kot proizvodne
dejavnosti. To so tako imenovane paralelne dejavnosti, ki lahko
bistveno prispevajo k materialnemu položaju in blaginji
posameznih kategorij prebivalstva in zajemajo proizvodnjo blaga
in storitev za potrebe lastnega gospodinjstva, dejavnosti "naredi
si sam" in sosedsko pomoč ter prostovoljno in karitativno delo.
Za pravilno razumevanje in ocenjevanje sive ekonomije v ožjem
smislu (v okviru SNA) je pomembno razlikovati med naslednjimi
pojmi:

Gotovo je zaradi številnih oblik dela na črno težko potegniti ločnico
med legalnim delom in nezakonito aktivnostjo, po svoje pa ta
definicija le prispeva k večji jasnosti. Dejstvo namreč je, da z
izrazom delo na črno ali prikrito delo, pogosto zajemamo polega
nezakonitih oblik dela, ki se opravljajo profesionalno in ponavljajoče, kot na primer nelegalne in stalne zaposlitve, neprijavljeno
delo na domu, in tako dalje, tudi razne mejne oblike, kot so
priložnostna ali začasna dela (prostovoljnost, brezplačno pomoč
sosedom, domača opravila, javna dela, medsebojna pomoč in
podobno).

a) Registriran in neregistriran dohodek, odraža registrirano ali
neregistrirano dejavnost. Primarni namen registriranja
dohodkov je statistično spremljanje dejavnosti;
b) Prijavljen in neprijavljen dohodek, to je glavni namen spremljati
in zagotoviti priliv davkov in prispevkov za proračun in sklade
ter ugotoviti finančne posledice sive ekonomije na višino
proračunov in skladov (zdravstveno, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje) ter njihove primanjkljaje.

poročevalec, št. 51

64

C) OBSEG DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO V
REPUBLIKI SLOVENIJI IN NEKATERIH DRUGIH
DRŽAVAH

V Sloveniji bi za delo na črno (zakonskega termina delo na črno
v Sloveniji nimamo) lahko šteli opravljanje pridobitvene
gospodarske ali negospodarske dejavnosti, če pravna oseba
opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register oziroma,
če fizična oseba nima priglašene dejavnosti pri ustreznem organu
oziroma, če zanjo nima z zakoni predpisanih listin o izpolnjevanju
vseh pogojev za opravljanje dejavnosti.

TUJINA
Poudariti velja, da nobena država ne razpolaga z natančnimi
podatki o obsegu dela na črno, kar kaže na to, da dejanski obseg
praktično ni merljiv. V večini držav pa obstajajo ocene, ki se
določajo v odstotku od bruto domačega proizvoda.

Za delo na črno lahko štejemo tudi opravljanje deliktnih dejavnosti,
na primer prostitucija, trgovina z mamili, in tako dalje. Razlika je v
tem, da deliktno dejavnost preganja tožilstvo, ostalo pa nadzira
tržni inšpektorat RS.

Iz poročil mednarodnega monetarnega sklada je razvidno, da leta uvršča države v dve skupini:
- prva skupina obsega države črne Afrike, bivše komunističnosocialistične države vzhodne Evrope, del srednjeevropskih
držav, za katere je značilno, da se delo na črno epidemično širi,

Zaposlovanje na črno v večini držav, kot tudi po definiciji
mednarodne organizacije dela, štejejo kot enega od segmenta
dela na črno. Nanaša se na vse oblike zaposlovanja pri delodajalcu,
ki niso v skladu z delovno-pravnimi predpisi v posamezni državi.
Ker se delovno-pravni predpisi med državami razlikujejo, se
razlikujejo tudi oblike zaposlovanja na črno.

- v drugo skupino uvršča Evropske in prekomorske države, v
katerih je ocenjen naslednji obseg dela na črno, izražen v
procentu v bruto družbenem proizvodu:
- Indija 48 %,
- Madžarska 33 %,
- Italija 30 %,
- ZDA 25 %,
- Kanada 20 %,
- Francija 15 %,
- Nemčija 10 %,
- Japonska in Švica po 5 %.

Tudi v Sloveniji lahko govorimo o zaposlovanju na črno, kadar
sicer legalen delodajalec daje delo ali dovoli delo v okviru svoje
dejavnosti, v nasprotju z delovno-pravno zakonodajo.
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Iz analize o delu na črno na Bavarskem (ZRN) je razvidno, da je
bilo kar dobrih 40 % vseh kaznovanih oseb zaradi opravljanja
dela na črno, ki je delalo na področju gradbeništva, pri čemer so
bili v ospredju predvsem naslednji poklici: zidarji, štukaterji,
pleskarji, krovci, polagalci estrihov, montažerji centralnih kurjav,
polagalci podov, tesarji, plinski in vodovodni inštalaterji, elektro
inštalaterji, parketarji in stavbni kleparji.
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Dokaj močno samostojno skupino tvori tako imenovano področje
mizarstva, kjer je bilo vseh kaznovanih oseb kar dobrih 8 %.
Podobno delitev branž pri delu na črno najdemo tudi v Franciji,
kjer ocenjujejo, da je približno 25 % dela na črno opravljenih na
področju gradbeništva, največ pri izvajanju vseh vrst inštalacij na
stavbah, pleskanju, polaganju podov in tako dalje, v nekoliko
manjši meri pa pri zidarskih delih ali pri tako imenovani grobi
gradnji.

Drugo večjo skupino tvorijo osebe, ki so opravljale osebne storitve
za potrebe prebivalstva in zajemajo kar dobrih 33 % vseh
kaznovanih oseb. V tej skupini so zajeti predvsem naslednji poklici:
peki, čevljarji, kemični čistilci, steklarji, izdelovalci rolet in žaluzij,
zobotehniki, mesarji, elektromehaniki, krojači, fotografi, frizerji in
avtomehaniki.
4. avgust 1998
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Tudi v Franciji ocenjujejo, da je področje osebnih storitev za potrebe
prebivalstva na drugem mestu, s približno 20 %, ostalo pa odpade
na druge dejavnosti.
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poslovne prostore, v katerih se bo opravljala pridobitna dejavnost
in na njegovi podlagi izdana odločba upravne enote o
izpolnjevanju pogojev. Za opravljanje trgovinske, gostinske
dejavnosti, obrti in prevozov v cestnem prometu pa zakon o
trgovini, zakon o gostinstvu, obrtni zakon ter zakon o prevozih
v cestnem prometu posebej predpisujejo še dodatne posebne
pogoje, ki jih morajo podjetniki posamezniki oziroma gospodarske
družbe izpolnjevati, če želijo opravljati svojo registrirano
pridobitno dejavnost.

Za Francijo je značilno, da je dokaj močno zastopano delo tako
imenovanih delovnih emigrantov, ki pa jih v Franciji statistično
vodijo posebej.
V Italiji, kjer je obseg dela na črno izredno visok, so leta 1994
ocenili, da se z delom na čmo ukvarja kar okoli 7,200.000 oseb.
Ob tem so prav tako ocenili, da so z delom na črno najbolj prizadeta
legalna podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo vodnih inštalacij,
frizerstva, pleskarstva, polaganja ploščic, zidarstva, kozmetike,
električarstva, inštalaterstva kurjav in podobno, saj je prav na teh
področjih obseg dela na črno najmočnejši.

Opravljanje pridobitne dejavnosti brez ustrezne statusne
organizacijske oblike ni dovoljeno. Zakon o gospodarskih družbah
v 573. členu tako med drugim določa, da se za prekršek, za
katerega je zagrožena kazen najmanj 400.000,00 tolarjev kaznuje
podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost pred vložitvijo
priglasitve pri organu, pristojnem za javne prihodke.Ta določba je
tako temeljna podlaga za pregon vseh tistih fizičnih oseb, ki
opravljajo pridobitno dejavnost brez ustrezne statusne oblike.
Trgovinsko oziroma gostinsko dejavnost morajo opravljati subjekti
skladno z zakonom o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) oziroma
zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95), obrtno dejavnost
skladno z obrtnim zakonom (Uradni list RS, št. 50/94), prevoze v
cestnem prometu pa skladno z zakonom o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 in 54/96). V primeru, da
fizična oseba opravlja te dejavnosti, pa za to ni ustrezno
registrirana, zakon o trgovini opredeljuje takšno opravljanje
trgovinske dejavnosti kot prekršek, za katerega je zagrožena
kazen z najmanj 150.000,00 tolarjev. Podobno tudi zakon o
gostinstvu takšno nezakonito opravljanje dejavnosti določa kot
prekršek, za katerega je predpisana denarna kazen najmanj
400.000,00 tolarjev. Enako velja tudi za neizpolnjevanje pogojev
po obrtnem zakonu, po.katerem je predpisana denarna kazen
najmanj 1,000.000,00 tolarjev ter po zakonu o prevozih v cestnem
prometu, po katerem je predpisana kazen najmanj 600.000,00
tolarjev.

SLOVENIJA
Inštitut za ekonomska raziskovanja je v svoji študiji "Siva
ekonomija v Sloveniji" ocenil, da je znašal delež dela na črno v
Sloveniji v letu 1993 med 16,8 % in 21,3 % BDP. Znesek
neprijavljenega dohodka v tem letu naj bi znašal med 240 in 305
milijardami tolarjev. Po podatkih iz strategije razvoja malega
gospodarstva, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti je delež dela na črno ocenjen na 22 %. Obrtna zbornica
Slovenije pa ocenjuje, da je ta delež 25 % bruto družbenega
proizvoda.
Takšen obseg dela na črno v bruto družbenem proizvodu uvršča
Slovenijo v zgornji del evropskih držav. Inštitut za ekonomska
raziskovanja ocenjuje, da je v Sloveniji približno 450.000
potencialnih kandidatov za udeležbo na področju dela na čmo
oziroma okoli 240.000 dejanskih udeležencev v delu na črno, kar
pomeni preračunano v število delovnih ur okoli 80.000 do 85.000
dodatnih delovnih mest.
V Sloveniji najdemo največji obseg dela na čmo v naslednjih
področjih: gradbeništvo, gostinstvo in turizem, obrt in predelovalna
industrija, osebne storitve, storitve gospodinjstvom in poslovne
storitve, kmetijstvo in gozdarstvo (problem dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah).

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je edini pristojen za pregon
fizičnih oseb, ki opravljajo pridobitno dejavnost brez ustrezne
statusne oblike. V primerih, ko inšpektor ugotovi, da fizična oseba
opravlja pridobitno dejavnost, ne da bi bila za to registrirana, izda
v upravnem postopku na podlagi prvega odstavka 15. člena
zakona o tržni inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/97) fizični osebi
odločbo, s katero prepove takšno dejavnost. Tržni inšpektor mora
zoper storilca, poleg upravne odločbe o prepovedi opravljanja
dejavnosti, vložiti pri sodniku za prekrške tudi predlog za uvedbo
postopka o prekršku. Če z dejavnostjo nadaljuje kljub prepovedi,
s tem stori ponovno prekršek, za katerega je predvidena visoka
kazen.

d) VELJAVNA NORMATIVNA UREDITEV
Slovenija še nima jasno opredeljene strategije preprečevanja dela
in zaposlovanja na črno, prav tako pa nimamo zakonske definicije
o delu na črno.
V posameznih zakonih pa obstajajo določila, ki opredeljujejo delo
oziroma zaposlovanje na črno, in sicer:
a) Predpisi, ki prepovedujejo delo na črno:

Tržni inšpektorat ugotavlja, da fizične osebe pogosto kljub
prepovedi opravljanja nezakonite dejavnosti, še vedno nadaljujejo
z opravljanjem takšne dejavnosti in tako ne spoštujejo odločbe
tržnega inšpektorja. Prav tako pa nezakonito dejavnost opravljajo,
čeprav je tržni inšpektor pri sodniku za prekrške vložil tudi predlog
za uvedbo postopka o prekršku. V takšnih primerih lahko tržni
inšpektor prepreči nadaljnje opravljanje nezakonite dejavnosti z
upravno izvršbo po zakonu o splošnem upravnem postopku.
Vendar pa upravna izvršba ni primerna za preprečevanje
nezakonitega opravljanja dejavnosti, saj je dolgotrajna, preveč
formalizirana in neučinkovita. Skrajni ukrep, ki ga lahko tržni
inšpektor skladno z zakonom o splošnem upravnem postopku
izreče je, pečatenje poslovnih prostorov, opreme in naprav, s
katerimi fizična oseba takšno nezakonito dejavnost opravlja. Tudi
ta ukrep največkrat ni učinkovit, saj z njim ni mogoče fizični osebi
popolnoma onemogočiti uporabljati poslovne prostore in opremo.
Ta ukrep je posebej neprimeren v tistih primerih, ko opravlja fizična
oseba nezakonito dejavnost v stanovanjskih prostorih ali na
terenu. Tržni inšpektorji tudi ugotavljajo, da fizične osebe pogosto
odstranijo pečat, s čemer sicer storijo kaznivo dejanje odstranitev

Kot delo na črno so opredeljeni vsi primeri gospodarske aktivnosti,
kadar njihovi nosilci ne izpolnjujejo zakonskih pogojev za
opravljanje dejavnosti. Te pogoje lahko razdelimo v dve skupini:
- v prvo skupino dejavnosti sodijo pogoji za pridobitev potrebne
statusne oblike za opravljanje pridobitne dejavnosti. Skladno z
zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/
94 in 82/94) lahko pridobitno dejavnost opravlja le gospodarska
družba in samostojni podjetnik posameznik. Ce opravlja
pridobitno dejavnost subjekt, ki ni organiziran kot gospodarska
družba ali podjetnik posameznik, lahko štejemo opravljanje
takšne dejavnosti kot delo na črno;
- drugo skupino pogojev sestavljajo pogoji, ki jih mora gospodarska
družba ali samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati pred
pričetkom opravljanja svoje registrirane pridobitne dejavnosti.
Za večino dejavnosti posebni pogoji niso posebej predpisani,
zato za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti največkrat zadošča le uporabno dovoljenje za
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ali poškodovanje uradnega pečala po 306. členu kazenskega
zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in 70/94), vendar pa sodišča
storilcem pogosto izrečejo le pogojno obsodbo s kaznijo zapora
štirih mesecev. Vse to kaže na pomanjkanje učinkovitega
ukrepanja zoper delo na črno.

Republiki Sloveniji na podlagi delovnega dovoljenja. Nadalje
navedeni zakon v 3. členu določa, da delodajalec ne sme skleniti
delovnega razmerja oziroma pogodbe o delu s tujcem, ki nima
delovnega dovoljenja, razen, če je tako določeno z mednarodno
pogodbo. Pogodba o zaposlitvi s tujcem v nasprotju s tem
zakonom je nična. Po 4. členu zakona o zaposlovanju tujcev, je
delovno dovoljenje dokazilo, ki ga mora tujec oziroma delodajalec
predložiti za pridobitev delovnega vizuma v skladu z zakonom.

V zvezi z drugo skupino pogoje pa zakon o gospodarskih družbah
ne določa niti upravnega niti kazenskega ukrepanja zoper
gospodarsko družbo ali podjetnika posameznika, ki opravlja
pridobitno dejavnost pred izpolnitvijo z zakonom določenih pogojev
za opravljanje pridobitne dejavnosti. Ukrep, ki ga lahko tržni
inšpektor v takšnih primerih zoper gospodarske subjekte izreče
je, da izda gospodarskemu subjektu na podlagi drugega odstavka
15. člena zakona o tržni inšpekciji odločbo, s katero prepove
opravljati pridobitno dejavnost do odprave pomanjkljivosti. Zaradi
neučinkovitosti tovrstnega ukrepa gospodarska družba oziroma
podjetnik posameznik tudi v tem primeru pogosto nezakonito
dejavnost še vedno opravlja.

Pri tem je treba razlikovati osebno delovno dovoljenje ter delovno
dovoljenje, ki se izda na vlogo delodajalca. Če tujcu, ki ima osebno
delovno dovoljenje, preneha delovno razmerje pri delodajalcu, se
lahko zaposli v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu, kar pa
ne velja v drugem primeru. Navedeni zakon v 19. členu določa,
da je delodajalec dolžan v roku 8 dni obvestiti Republiški zavod
za zaposlovanje o vsaki sklenitvi in prenehanju delovnega
razmerja s tujcem. V praksi pa se velikokrat zgodi, da delodajalec
ne izpolni navedene obveznosti. Tako tujec, ki ima delovno
dovoljenje, ki se glasi na delodajalca, sklene delovno razmerje
oziroma opravlja dela pri drugem delodajalcu, slednje pa je
zaposlitev na črno. Sklenitev delovnega razmerja s tujcem, ki
nima delovnega dovoljenja, je v 21. členu zakona o zaposlovanju
tujcev opredeljeno kot prekršek.

V nasprotju z nedorečeno ureditvijo zakona o gospodarskih
družbah pa zakon o trgovini, zakon o gostinstvu, obrtni zakon in
zakon o prevozih v cestnem prometu opredeljujejo opravljanje
dejavnosti brez zakonsko predpisanih pogojev kot prekršek, za
katerega so zagrožene minimalne kazni v razponu od 400.000
do 1,000.000 tolarjev. Zaradi višine zagrožene kazni za prekršek
in upravnega ukrepanja so ukrepi tržnega inšpektorja na teh
področjih učinkovitejši, kot pa na drugih področjih, ki niso urejena
s posebnim zakonom.

Problem predstavljajo tudi tujci, ki pridejo v Slovenijo kot turisti ter
opravljajo dela oziroma storitve na območju Republike Slovenije.
Nadzor nad zaposlovanjem na črno je na podlagi zakona o
inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94 in 32/97) domena
Inšpektorata RS za delo.

Popolnoma nedorečeno imamo zakonodajo za preprečevanje in
sankcioniranje tujih oseb (tujcev), ki opravljajo delo na črno.

Zakon o delovnih razmerjih v 11. členu določa, da organizacija
oziroma delodajalec skleneta pogodbo o zaposlitvi, s katero se v
skladu s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom dogovorita
o tistih pravicah in posebnostih, ki se nanašajo na delovno mesto,
za katero delavec sklepa delovno razmerje. Nadalje navedeni
zakon v 12. členu navaja, da delavec ne more začeti delati v
organizaciji oziroma pri delodajalcu, če ni sklenil delovnega
razmerja. Kršitev 12. člena je v 132. členu navedenega zakona
opredeljena kot prekršek.

Inšpektor za delo, ki pri inšpekcijskem nadzorstvu ugotovi kršitev
delovno-pravne zakonodaje v zvezi z zaposlovanjem na črno,
ukrepa na sledeči način:
- na podlagi 15. člena izda odločbo, s katero delodajalcu odredi,
da mora v določenem roku z vsemi delavci skleniti pogodbe o
zaposlitvi oziroma pogodbe o delu, v skladu z zakonom in
kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom,
- v teh primerih na podlagi 17. člena zakona o inšpekciji dela, z
odločbo prepove delodajalcu opravljanje delovnega procesa
oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti,
- na podlagi 22. člena navedenega zakona poda predlog za
uvedbo postopka zaradi prekrška.

Navedeno velja tudi za pripravnike, z izjemo volunterskega
pripravništva, pri katerem pripravnik ne sklene delovnega razmerja
in torej ne pridobi pravic iz njega oziroma v zvezi z njim.

2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

b) Predpisi, ki prepovedujejo zaposlovanje na črno:

Prav tako gre za zaposlovanje na črno, če delodajalec s
prevzemnikom dela ne sklene pogodbe o delu za opravljanje
začasnih oziroma občasnih del, razen, ko delavec opravlja tako
delo na podlagi napotitve preko zavoda za zaposlovanje. Zakon
o delovnih razmerjih v 107. členu določa, da sme delodajalec z
enim ali več prevzemniki dela skleniti pogodbo o delu za opravljanje
začasnih in občasnih del, ki lahko trajajo največ 60 dni v
koledarskem letu in za opravljanje trajnejših kratkotrajnih del, za
največ 8 ur na teden. Kršitev 107. člena je v 132. členu zakona o
delovnih razmerjih opredeljena kot prekršek.

A)
Obseg dela na črno uvršča Slovenijo v sam vrh evropskih držav,
prav tako pa ocene kažejo, da je ta pojav razširjen na več
področjih, kot na primer gradbeništvo, gostinstvo, trgovini, obrti,
storitvah za potrebe gospodinjstev in tako dalje, ter da ga opravljajo
tako legalni subjekti kot tudi posamezniki - ilegalni subjekti.
V primeru, da tega področja ne bomo ustrezno regulirali z zakonom,
se bo gotovo še nadalje razširjalo, predvsem pa se bodo
povečevali številni negativni vplivi, ki ga ta način dela povzroča,
tako za državo kot za socialno zavarovanje, kakor na premoženje
in varnost ljudi in okolja, za delodajalce in tudi za delojemalce.

V praksi je mogoče zaslediti veliko primerov, ko ima delavec
sklenjeno delovno razmerje pri določenem delodajalcu, delo pa
opravlja tudi pri drugih delodajalcih, na primer kabaretne plesalke.

Negativni vplivi za državo in socialno zavarovanje se kažejo v
izgubi prilivov v državni proračun, v povečan odliv za različne
oblike socialnih transferov prebivalstva, katerih osnova za izračun
večinoma temelji na prihodkih prebivalstva iz legalnih oblik dela,
zmanjšan priliv v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, povečuje primanjkljaj in ustvarja povečan pritisk na prora-

Pojavna oblika zaposlovanja na črno je tudi opravljanje dela ob
koncu tedna, na primer estradni umetniki.
Za zaposlovanje na črno se šteje tudi zaposlitev tujca, ki nima
delovnega dovoljenja, saj 2. člen zakona o zaposlovanju tujcev
določa, da lahko tujec sklene delovno razmerje ali opravlja delo v
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cestnem prometu, ..., ki na evropsko primerljiv način urejajo ta
področja.

čun, kar pa povečuje obremenitve davkoplačevalcev in ne
nazadnje, ruši se pravna kultura in varnost družbe ter s tem
najeda temelje pravne države.

Vključevanje Republike Slovenije kot samostojne države v
članstvo Evropske unije pa prav gotovo zahteva, da ustrezno
zakonsko reguliramo tudi področje dela in zaposlovanja na črno
tako ali podobno, kot imajo to urejeno v večini držav EU.

Vpliv na premoženje in varnost ljudi in okolja se kaže v povečanju
možnosti različnih nesreč (požari, eksplozije plina, prometne
nesreče) zaradi nekvalitetno opravljenega dela na črno,
povečujejo se izdatki zavarovalnic, negativni vplivi na okolje so
pri nekontroliranemu odlaganju odpadkov, zlasti gradbeništvu,
avtomehaniki, izpusti plinov v ozračje, predvsem v procesih
varjenja, taljenja, gorenja, pri onesnaževanju voda zaradi posledic
pranja, strojenja kož, galvanike in podobno. In ne nazadnje,
nezmožnost izterjave odškodnin za slabo kvaliteto produktov
ima prav gotovo zelo negativne posledice za potrošnika.

D)
Zaradi dokaj neenotnih kazni za nekatere prekrške dela in
zaposlovanja na črno, kot tudi neustreznega ali premajhnega
nadzora tega pojava s strani inšpektoratov, se v praksi pogosto
pojavljajo očitki, tako na veljavno zakonsko ureditev, kot tudi na
učinkovitost inšpekcijskih služb. Prav zato je treba s popolnoma
novimi rešitvami vse te pomanjkljivosti odpraviti, tako z jasno
definicijo dela in zaposlovanja na črno, jasno opredelitvijo
prekrškov s poenotenjem denarnih kazni, kot tudi z učinkovitejšim
nadzorom tega negativnega pojava.

Negativni vplivi za delodajalce (legalne gospodarske subjekte)
se kažejo na trgu proizvodnje in storitev, ker prihaja zaradi nizkih
stroškov dela in zaposlovanja, ki izvira iz neplačevanja davkov in
prispevkov, do močne nelojalne konkurence, neplačevanje davkov
in prispevkov povečuje stroške legalnega dela in zaposlovanja in
v primerih, ko se delo na čmo izvaja kot dodatno aktivnost ob
rednem delu, se njegove posledice kažejo v povečevanju
absentizma (posebej v dejavnostih z nizkimi plačami), nižji
storilnosti, večji utrujenosti in s tem večjim številom nesreč pri
delu.

E)
Za učinkovito preprečevanje dela in zaposlovanja na črno bo
treba poleg posebnega zakona tudi s spremembami nekaterih
drugih zakonov, odpraviti vzroke, ki ustvarjajo plodna tla za takšne
dejavnosti. V sklopu tega bo treba izboljšati legalne zaposlitvene
možnosti, poenostaviti in skrajšati postopke za pridobitev
ustreznih dovoljenj in vpisov v legalne oblike dela oziroma
opravljanja dejavnosti.

Za delojemalce se kažejo posledice v povečevanju možnosti
izgube legalne zaposlitve, kadar se hkrati izvaja delo ali zaposlitev
na čmo, zmanjšuje se zanimanje brezposelnih oseb za redne
oblike dela in zaposlovanja, povečuje se možnost za nastanek
invalidnosti zaradi preutrujenosti, predvsem, kadar se delo na
črno opravlja kot dopolnitev rednemu delu in kadar se delo in
zaposlitev na črno izvaja kot edina oblika dejavnosti, je za
delojemalca še nevarnejša, saj mu ne omogoča zakonske zaščite,
zlasti s področja zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki mu jo sicer daje legalno delo oziroma legalna
zaposlitev.

3. MEDNARODNA PRIMERJAVA
a) SPLOŠNO

Kljub temu, da ima, poleg številnih negativnih posledic, lahko delo
in zaposlovanje na črno v posameznih obdobjih tudi nekatere
pozitivne učinke, ki se kažejo predvsem v trenutnih denarnih in
ekonomskih prednosti, ki sta jih v takem procesu deležna tako
delodajalec kot delojemalec, in da lahko zaradi tega v določenem
časovnem obdobju olajšajo socialne napetosti. Prav tako ni
zanemarljivo, da lahko neregistrirani dohodki družini hkrati
omogočajo udeležbo pri različnih oblikah (materialnih in
nematerialnih) socialnih transferjih, vendar pa so negativne
posledice, ki jih delo in zaposlovanje na črno povzroča, bistveno
bolj škodljive tudi za subjekte, ki naj bi imeli od tega predvsem
kratkoročne koristi.

V obdobju pred letom 1970 je bilo na nacionalnih ravneh, razen
nekaj uspešnih člankov, ki so pisali o uporabi zakonskih
instrumentov in nekaj spektakularnih dogodkov, delu na črno
namenjenih zelo malo pozornosti. Od tedaj zanimanje za ta pojav
narašča, verjetno zaradi njegove aktualnosti in razsežnosti.
Za to obdobje je značilno, da so tako dnevniki kot tedniki v številnih
državah pogosto opravljali ankete o delu na črno in temu problemu
posvečali cele rubrike. Prav tako so pomembne revije s področja
bančništva, ekonomije, financ in mednarodnega tiska pogosto
objavljale članke, ki zadevajo delo na črno, v obravnavo teh
problemov pa sta se kasneje vključila tudi radio in televizija.
Prav te aktivnosti so v določenih državah imele za posledico, da
so bili predvsem v 70 in 80 letih sprejeti številni ukrepi in iniciative
za odpravo, zmanjšanje ali preprečevanje dela na črno in njegovih
različnih oblik. Ti ukrepi se spreminjajo glede na državo, v nekaterih
primerih so ekonomske narave, nekaterih davčne, preventivni in
tudi represivni.

B)
Pregled zakonske regulative nam kaže, da lahko na podlagi
kazenskih določb večih zakonov le do neke mere sankcioniramo
delo in zaposlovanje na črno, prav tako pa je nadzor nad tem
pojavom glede na sedanjo zakonsko ureditev minimalen, saj
imamo praktično le en inšpektorat, ki lahko nadzira delo na črno
in enega, ki lahko nadzira zaposlovanje na črno.

Čeprav je delo na črno zaradi nezakonitega značaja obsojeno že
v samem principu ker krši zakone, in čeprav nacionalne
zakonodaje vsebujejo številne določbe, ki so posebej namenjene
tej problematiki, so nekatere države ocenile, da je treba sprejeti
splošne zakone, ki bi kaznovali in preprečevali to obliko dela.

C)
Kot posledica osamosvojitve smo na novih ustavnih podlagah
uveljavili popolnoma nov sistem delovanja in organiziranja
subjektov, ki opravljajo pridobitne dejavnosti. V tem času smo
sprejeli vrsto zakonov: zakon o gospodarskih družbah, zakon o
trgovini, obrtni zakon, zakon o gostinstvu, zakon o prevozih v
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Tako je bilo na primer v Franciji leta 1972 popravljen dokaj star
zakon o prikritem delu. Podobno so naredili tudi v Nemčiji leta
1973, kjer pa so koncem leta 1981 sprejeli popolnoma nov zakon,
ki je veliko bolj strogo urejal to področje.
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V Belgiji je bil zakon o preprečevanju nezakonitega dela na
področju komercialnih in obrtnih dejavnosti sprejet 1976, do leta
1981 pa so bili sprejeti novi ukrepi proti delu na črno.

C) FRANCIJA
Dokaj slabi učinki zakonskih določb o preprečevanju dela na
črno so v Franciji imeli za posledico nenehno spreminjanje
tozadevne zakonodaje. Tako so v Franciji 31. 12. 1991 sprejeli
poseben zakon, ki krepi borbo proti delu na črno in borbo proti
organiziranemu prihodu in bivanju tujcev v Franciji. Ta v precejšnji
meri izboljšuje predpise, ki zadevajo delo na črno, določa nekatere
pojme, določa nove komplementarne kazni in dopolnjujejo
obveznosti delodajalcev, ki zaposlujejo delavce. Poleg tega uvaja
novo preventivno določbo, ki izpostavlja obveznost pazljivosti in
katere nespoštovanje lahko privede do denarne odgovornosti
tistega, ki dela na črno in tistega, ki uporablja storitve takšnega
dela posredno ali neposredno. Ta zakon lahko opredelimo kot
razlagalni zakon, ker predvsem pojasnjuje pojme izvajanja in
pozivanja k delu na črno. Temeljne definicije o delu na črno v
Franciji določa zakon (zakonik) o delu (te določbe so bile nazadnje
novelirane leta 1992), ki prepoveduje izvajanje, uporabo in reklamo
dela na črno.

Tudi v Luxembourgu so leta 1977 sprejeli zakon, ki je prepovedoval
prikrito delo in modificiral prejšnje zakone, ki so urejali pogoje za
pridobitev določenega poklica, opravljanje tega poklica kot tudi
osamosvojitev in vodenje podjetja.
Večina teh splošnih zakonov izključuje s svojega področja
določene dejavnosti, kot na primer delo, ki se opravlja v
družinskem krogu in za osebne namene, dejanja reševanja in
izjeme nujnosti, manj pomembna gospodinjska dela in prostovoljno
medsebojno pomoč. Skoraj vsi pa predvidevajo širitev področja
uporabe zakonodaje in uredbe o veljavi povišanih kazni, tako za
ilegalne delavce oziroma delavce na črno, kot za tiste, ki tako
delo dajejo ter okrepitev inšpekcijskih in kontrolnih služb.
Tudi v Sloveniji najdemo iz tega obdobja poseben institut, ki naj bi
preprečeval ilegalno pridobljena sredstva, in sicer tako imenovano
"komisijo za ugotavljanje izvora premoženja". Naloga te komisije
je bila, da bi na podlagi razlik med prihodki in odhodki preiskovane
osebe ugotovila, ali je bilo premoženje pridobljeno z legalnimi ali
ilegalnimi - črnimi sredstvi. Komisije naj bi delovale v povezavi z
davčno inšpekcijo, vendar pa je praksa pokazala, da so bile
dokaj neučinkovite in da so obravnavale le tiste subjekte, za
katere so pridobili prijave.

Definicijo dela na čmo lahko iz navedenih zakonov povzamemo
takole, delo na črno je prikrivanje celotne ali delne dejavnosti
proizvodnje, prenosa, popravila, storitve ali nezakonito opravljanje
trgovskega dejanja. Kot delo na črno je označena aktivnost ene
od naštetih dejavnosti, storjena z namenom pridobitve dobička,
ki jih opravi fizična ali pravna oseba, ki se je izognila eni od
naslednjih obveznosti:
- vpisu (registraciji) v seznam poklicev oziroma trgovski register
ali register družb, kadar je ta vpis obvezen,
- prijava, ki jih zahtevajo organizacije socialnega skrbstva in
davčne administracije,
- v primeru zaposlitve delavca najmanj dvema od naslednjih
formalnosti:
- pridobitev plačilnega listka, vodenje plačilne knjige, predhodna
prijava zaposlitve,
- vpis v enoten register zaposlenih.

Na podlagi ocen učinkovitosti zakonskih predpisov iz tega obdobja
je bilo ugotovljeno, da so bili v večini neučinkoviti. Med razloge, ki
so privedli do neučinkovitosti teh zakonov, so uvrstili:
- nenatančnost definicij in dejstvo, da so številne nacionalne
zakonodaje pravi bile labirint,
- neučinkovitost služb, ki so bile zadolžene za kontrolo,
upoštevanje zakonskih, uredbenih in drugih določil,
- nezadostno število inšpektorjev in težavnost pri določanju kršitev,
- zamude, ki nastanejo pri vzpostavljanju določenih kontrolnih
služb,
- pretirana blagost sodnih oblasti,
- prenizke kazni,
- prevelika toleranca oblasti, delodajalskih in tudi delavskih
organizacij, ter
- negativno javno mnenje do borbe proti delu na črno.

Delo na črno je, razen v primeru nasprotnega dokaza, mišljeno
kot dobičkonosna dejavnost, kadar so prisotni naslednji elementi:
uporaba reklame, pogostost in pomembnost dejavnosti, uporaba
profesionalnega materiala in orodja za opravljanje obrtne
dejavnosti, nefakturiranje ali izstavljanje goljufivih računov, prav
tako je kot kaznivo dejanje označeno nadaljnje opravljanje
dejavnosti po zavrnitvi vpisa v register ali izbrisu iz registrske
evidence. Prepovedana je tudi direktna uporaba ali preko tretje
osebe storitve nekoga, ki svojo dejavnost opravlja v obliki dela na
črno.

Prav te ugotovitve so, predvsem v Franciji in Nemčiji, privedle do
nove veliko bolj natančne in dorečene zakonodaje.
Evropska unija do sedaj še ni pričela z aktivnostmi za
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno oziroma te tematike
še ni uredila v smernicah ali direktivah.

S tem zakon zadeva praktično vse dejavnosti, kjer se lahko
opravlja delo na črno, industrijo, trgovino, obrt, kmetijstvo in
pomorstvo. Prav tako zakon zadeva vse dobičkonosne dejavnosti,
ne glede na to, ali jih opravlja samostojni delavec, delavec s
svobodnim poklicem, družba, združenje ali druga pravna oseba.
V zakonu so opredeljene tudi dejavnosti, ki so klasificirane samo
kot delno zakonite. Med te dejavnosti se uvršča opravljanje
dejavnosti, ki je po svoji vsebini in sredstvih popolnoma različna
od tistih, ki je vpisana v register ali v seznam poklicev, opravljanje
dejavnosti, ki ni prijavljena pri organih socialne zaščite ali davčne
administracije in vzporedno z opravljanjem prvotne dejavnosti, ki
je registrirana, prikrivanje samo enega dela delavcev, medtem ko
podjetje posluje skladno z zakonom za vse druge zaposlene.

b) DANSKA
Danska je uvedla poseben sistem preprečevanja dela na črno na
področju storitev v gospodinjstvih. Ker so ugotovili, da večina
dela na črno nastaja kot posledica nesposobnosti plačevanja
storitev, obremenjenih s prispevki in davki s strani večine
gospodinjstev, so razvili poseben ukrep aktivne politike
zaposlovanja, ki zagotavlja gospodinjstvom 50 % refundacijo
vsakega računa za opravljeno storitev v gospodinjstvu, v primeru,
da je storitev izvedena preko legalne pravne ali fizične osebe.
Obseg projekta iz leta v leto narašča in analize kažejo, da je že v
tretjem letu poslovanja zagotovil od 3.000 do 4.000 novih delovnih
mest v okviru različnih organizacij, ki nudijo storitve gospodinjstvom.
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Kršitev teh določb ni sankcionirana po členu, ki določa delo na
čmo temveč po posebnem členu in bistveno blažje kot delo na
črno.
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- prepoved opravljanja poklicne dejavnosti, za katero se prejema
plačo ali pa je samostojna, za dobo najmanj 5 let,

V sklop dela na črno se ne všteva tista dela, katerih takojšnja
izvedba je potrebna za preprečevanje nesreč ali za organizacijo
reševalnih postopkov. Poleg tega so iz dela na črno izvzete tudi
prostovoljne aktivnosti in dejavnosti medsebojne pomoči. Izključeni
so tudi zasebniki, ki zaposlujejo pomoč pri hišnih opravilih, pod
pogojem, da prijavijo zaposlitev takšne osebe.

- izključitev iz javnega tržišča za obdobje najmanj 5 let,
- kršitev prepovedi opravljanja poklicne dejavnosti in izključitev
iz tržišča se kaznuje z zaporom od 2 mesecev do 2 let, z
denarno kaznijo od 2.000 do 200.000 frankov (možno je izreči
le eno od obeh kazni),

Za kršenje zakonskih določb o delu na črno so kaznovane osebe,
ki so krive opravljanja takšnega dela kot tudi osebe, ki so
uporabljale storitve teh oseb. Za opravljanje dela na črno je lahko
tožen vsak, ki opravlja prikrito poklicno dejavnost - delo na črno,
za katero ne prejema plače oziroma je odgovoren za vodenje
podjetja, v katerikoli obliki. Za prekršek dela na črno je lahko
obsojena oseba, ki sodeluje pri upravljanju podjetja, kljub temu,
da pravno ni odgovorna, če takšno podjetje opravlja delo na črno.
V nobenem primeru pa ne more biti obtožen delavec, ki je v
podjetju legalno zaposlen in za podjetje opravlja delo na črno.
Prav tako je kaznovana oseba - odjemalec, ki uporablja direktno
ali preko tretje osebe storitve oseb, ki opravljajo dejavnost na
črno.

- zaposlitev neprijavljenih oseb se kaznuje z eno denarno kaznijo,
ne glede na število zaposlenih delavcev na črno.
Vse navedene kazni se uporabljajo tudi za pravne osebe, katerim
pa se, poleg teh, lahko izreče še sodni nadzor za najmanj 5 let ali
celo likvidacija.
V primeru, da je za kršitev določb o delu na črno obsojen tuj
državljan, mu je lahko izrečena tudi prepoved bivanja na ozemlju
Francije, za obdobje največ 5 let, razen v primerih, če ta spada v
nekatere kategorije, ki so iz te prepovedi izključene in so posebej
navedene v zakonu o delu.

Poleg kazenske odgovornosti je odjemalec skupaj z delavcem
na črno solidarno vezan za plačilo davkov, taks in prispevkov, ki
jih delavec na črno dolguje državni blagajni in organom socialne
zaščite, plačilo nadomestil in stroškov zaradi dela s prikrito plačo
in če primer to zahteva, tudi povračilo prejete javne pomoči.

d) IRSKA
Irska se je pred 4 leti začela resneje spopadati s problemom dela
na črno. Uvedla je kombinirano strategijo preprečevanja:

Nadzor nad kršitvami zakonskih določb o delu na črno opravljajo
inšpektorji dela, uradniki in predstavniki sodne policije, uradniki
davčne uprave, pooblaščeni kontrolorji za socialne prispevke in
dajatve, carina in uradniki za mornariške zadeve.

- z zakonom je zagotovila oprostitev sankcioniranja vsega
nelegalnega poslovanja za preteklo obdobje,
- uvedla je 6 mesečno prehodno obdobje, znotraj katerega je
stimulirana legalizacijo dela na črno s tem, da je zagotovila
refundacijo vseh vplačanih prispevkov in davkov delodajalcev
do višini 50 %,
- po preteku 6 mesečnega obdobja pa je uvedla izjemno visoke
kazni za odkrito delo na črno.

Vsi ti predstavniki nadzora so pooblaščeni za medsebojno
posredovanje vseh potrebnih podatkov in dokumentov, ki služijo
za opravljanje njihovih nadzornih nalog, uradniki sodne policije pa
lahko v okviru preliminarnih zaslišanj in ugotovitvah kršitev ter z
mandatom preiskovalnega sodnika vstopajo v vse prostore, tudi
stanovanjske in zasebne, če je le podan sum, da se v njih skrivajo
delavci na črno oziroma se v njih opravlja nezakonito delo - delo
na črno. Pomembna značilnost nadzornih organov v Franciji je,
da imajo dokaj velika pooblastila.

Irska izkušnja je bila izjemno pozitivna, saj so delodajalci v
prehodnem 6 mesečnem obdobju legalizirali okoli 50.000 novih
zaposlitev.

Za preprečevanje dela na črno so v Franciji na podlagi zakona o
delu že v letu 1986 ustanovili komisije za borbo proti delu na črno,
katere vodi posebna državna komisija, ki lahko predlaga
zakonodajne ukrepe neposredno francoski vladi. Komisije so tudi
v vseh departmajih, njihova vloga pa je predvsem preventivna,
saj ocenjujejo pojav dela na črno, lahko pa te komisije dajejo
nalog pristojnim inšpekcijam, da v določenih primerih izpeljejo
točno določene akcije.

e) ITALIJA
Italija spada med države, ki nima posebnega zakona o delu na
črno. Ta negativen pojav skušajo v Italiji preprečevati predvsem z
nekaterimi zakonskimi ureditvami na delovno-pravnem področju
in to predvsem pojav zaposlovanja na črno ter z nekaterimi drugimi
specialnimi zakoni, s katerimi skušajo doseči, da je treba pridobiti
določena potrdila legalnih gospodarskih organizacij, kot je na
primer priklop elektrike, plinske instalacije in podobno.

Zanimiva je sestava teh komisij, katerim vedno predseduje
prokurator, sestavljajo pa jo člani iz departmaja, vodje kontrolnih
služb, žandarmerije, policije, delovne inšpekcije, davčne službe,
carine, kmetijske službe, službe za pomorske zadeve kot tudi
druge zainteresirane službe, prav tako pa tudi predstavniki
delodajalskih in delavskih poklicnih organizacij.

Vsa ta zakonska regulativa pa ne daje zadovoljivih učinkov, saj je
delo na črno v Italiji izredno razvito in predstavlja predvsem na
obrtnem delu gospodarstva močno nelojalno konkurenco.
Določene zaščitne določbe na področju obrti je najti le v krovnem
zakonu za obrtno dejavnost, kateri določa, da morajo biti v vsaki
pokrajini ustanovljene pokrajinske komisije za obrt, ki opravljajo
naloge v zvezi z vodenjem registrov in preverjajo obstoj pogojev,
ki so določeni z zakonom za opravljanje obrtne dejavnosti,
opravljajo pa lahko tudi nekatere druge naloge, ki so jim naložene
na podlagi deželnih zakonov.

Kršitve zakonskih določb, povezane s prepovedmi dela na črno,
se v Franciji strogo kaznujejo, in sicer:
- najvišja kazen je zapor od 2 mesecev do 2 let in plačilo denarne
kazni od 2.000 do 200.000 francoskih frankov (možno je izreči
le eno od obeh kazni),

Prav na osnovi te določbe so v deželi Piemont izdali poseben
deželni zakon za zaščito strokovnega dela obrtnikov ter za
zatiranje črnega dela na področju obrti (sprejet leta 1992). Zakon
je bil sprejet izključno zato, da ščiti in podpira strokovno delo

- komplementarna kazen je lahko objava v časopisu, na plakatu,
in zaplemba strojev, orodja in surovin ali vozil, uporabljenih ali
skladiščenih, ki so bila uporabljena v dejavnosti dela na črno,
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materiala in prevoznih sredstev, ki so se uporabljali za opravljanje
dela na črno in tudi dobrine, pridobljene na osnovi dobičkov iz
takega dela.

obrtnikov, ki opravljajo svojo dejavnost skladno z zakonom in
predpisi, in tako jamčijo kakovost uporabnikov in potrošnikov.
Ta zakon daje pristojnost pokrajinski komisiji za obrt, da ob
sodelovanju državnih uprav, pristojnih za spoštovanje zakonov o
davkih in delu, zbirajo in preverjajo opozorila o subjektih, ki le
občasno in proti plačilu opravljajo obrtne dejavnosti na področju
proizvodnje dobrin ali nuđenju storitev tretjim osebam, ne preverjajo
pa tehničnih in strokovnih pogojev, določenih z zakonom in le
izpolnjujejo obveznosti, določene za obrt in tistih, ki se v svoji
dejavnosti nezakonito poslužujejo obrtnih značilnosti, kot so firma
podjetja, blagovne znamke, table za označevanje in podobno.

Za kršitve določil zakona so predvidene dokaj visoke denarne
kazni, vse do višine 50 milijonov lir.
f) NEMČIJA
V Nemčiji je bil koncem leta 1981 sprejet nov zakon o
premagovanju dela na črno, ki je bil nazadnje noveliran leta 1994
in, ki je kot tak še sedaj v veljavi.

Komisija je pristojna, da pripravi predloge za izvajanje
administrativnih sankcij, ki jih je dolžna poslati deželni vladi v
izvajanje. Tako lahko komisija predlaga za kršitve zakona kazen
v višini od 1 do 5 milijonov lir.

Po tem zakonu se za delo na črno šteje delo nekoga, ki izvaja
dela ali storitve v znatnem obsegu, če:
- ni pravočasno izpolnil obveznosti prijave pri ustreznih organih
zveznega urada za delo, pri ustreznem nosilcu pokojninskega
in invalidskega zavarovanja ali pri nosilcu socialne pomoči, kar
je dolžan storiti po veljavni nemški zakonodaji,

Prav tako je komisija zadolžena, da o predlogih za izvajanje sankcij
obvesti tudi organe in urade, ki so pristojni za davke, zavarovanje
in plačevanje obveznih prispevkov ter v primerih, če so
nezakonitosti ugotovljene pri zaposlenih v državni administraciji,
okrajnih ustanovah ter v drugih javnih službah, da pošlje
dokumentacijo tudi javni upravi, kateri takšna oseba pripada.

- ni pravočasno objavil začetka svojega delovanja ali mirujočega
podjetja ali pa si ni pravočasno dobil dovoljenja za opravljanje
potujoče gospodarske dejavnosti,

Naveden predpis je le eden od poskusov preprečevanja dela na
črno v Italiji. Na nivoju države pa je že pred časom Centralna
zveza italijanskih obrtnikov pripravila krovni predpis za zatiranje
sive ekonomije in nelojalne konkurence, ki je bil posredovan v
italijanski parlament, kjer pa še sedaj čaka na obravnavo.

- samostojno opravlja obrtno dejavnost, ne da bi bil vpisan v
obrtni register.
Z navedenim zakonom se sankcionira tudi dajanje naročil za
opravljanje dela na črno. Tako ravna v nasprotju z zakonom oseba,
ki dovoljuje izvajanje del ali storitev v znatnem obsegu, če pooblasti
eno več oseb, ki izvajajo takšne storitve, ali če kot podjetnik
pooblasti drugega podjetnika, za katerega ve ali domneva, da bo
za izpolnitev naročila zaposlil nenemške delojemalce, ki za to
nimajo ustreznega delovnega dovoljenja ali podizvajalsko podjetje,
ki zaposluje delovno silo na črno.

Kljub temu, da je to le predlog zakona, pa nam pokaže na kakšen
način želijo v Italiji preprečevati delo na črno. V predlogu zakona
je definicija dela na črno opredeljena tako, da v področje sive
ekonomije - dela na črno uvršča tiste proizvodne in predelovalne
dejavnosti, popravila dobrin in opravljanja storitev, ki imajo za cilj
dobičkarstvo, ne zagotavljajo pa ustreznih strokovnih in poklicnih
pogojev, ter nimajo ustreznih zakonsko določenih dovoljenj,
potrebnih za opravljanje dejavnosti, prav tako kot tudi ne spoštujejo
zakonskih predpisov v zvezi s plačevanjem davkov in prispevkov
za socialno in pokojninsko varnost.

Prav tako je z zakonom sankcionirana nepoštena reklama v
medijih.
Za nepošteno reklamo se šteje, če oseba, ki za samostojno
opravljanje dela ali storitev, objavi oglas v časopisih, revijah in
ostalih medijih, in ki reklamo posreduje tudi drugam, ne da bi bil
vpisan v ustrezen register.

Za navedena dejanja velja, da so storjena za pridobivanje dobička
vse dotlej, dokler ni drugače dokazano, zanje pa se uporabljajo
takšni materiali, oprema in tehnika, ki po svoji naravi in koeksistenci
kaže na opravljanje gospodarske dejavnosti.

V primerih, ko je reklama posredovana brez imena ali naslova po
telekomunikacijskih priključkih in gre za ravnanja v nasprotju z
zakonodajo ter s kršitvami definicije dela na črno, so ponudniki
telekomunikacijskih storitev na zahtevo obvezni posredovati tudi
ime in naslov udeleženca v telekomunikacijskem prometu.

V področje dela ne črno se ne uvršča dejanja in nujna dela, ki so
potrebna za odpravljanje škode ljudem in na stvareh.
S predlogom je predvideno, da bi nadzor in aktivnosti za borbo
proti delu na črno izvajale nadzorne komisije, ki naj bi bile
ustanovljene v vsaki pokrajini, sestavljale pa naj bi jih predsednik
dežele, predsednik pokrajinske zbornice, predsedniki pokrajinskih
komisij za obrt in po en predstavnik davčne uprave, pristojne za
pokrajino, lokalnega zavoda za socialno varstvo, pokrajinske
inšpekcije za delo, pokrajinskega urada za delo, pokrajinskega
zavarovanja in socialnega skrbstva.

Za opravljanje dela na črno kakor tudi za dajanje naročil za
opravljanje dela na črno, zakon predvideva denarno kazen do
največ 100.000 nemških mark, medtem, ko za reklamiranje objavljanje nepoštene reklame v medijih, je predpisana denarna
kazen do višine 10.000 nemških mark.
V sklop sankcij je vključena tudi izključitev iz javnih razpisov
oseb, ki kandidirajo za opravljanje del, in sicer do trajanja 2 let, če
so bili kaznovani zaradi opravljanja dela na črno ter jim je bila
izrečena denarna kazen, večja od 5.000 nemških mark.

Poleg tega bi direkten nadzor nad ugotavljanjem kršitev zakona
opravljali mestna policija, finančna straža, deželna policija ter
karabinjerjl.

Enako se sankcionira tudi pravne ali fizične osebe, ki so zaposlovale delavce na črno.

Po predlogu zakona so dana velika pooblastila nadzornim
organom, ki naj bi imeli pravico vstopati v vsak objekt, za katerega
utemeljeno sumijo, da se v njem opravlja nedovoljena dejavnost,
ki je določena s tem zakonom.

V zakonu so opredeljene tudi dejavnosti oziroma dela, ki jih ne
štejejo kot delo na črno. Tako za delo na črno ne veljajo dela in
storitve, ki temeljijo na uslugah sosed pomaga sosedu, prav tako

Prav tako je predviden tudi možen zaseg strojev, opreme,
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Temeljni cilj zakona je razmejiti opravljanje dejavnosti ali dela med
legalnim in ilegalnim, torej med tistim, ki zadostuje vsem zakonskim
predpisom in tistim, ki se opravlja popolnoma mimo zakonodaje
ali le z delnim upoštevanjem zakonodaje. Ob temeljnem cilju
potrebne razmejitve, zakon tudi opredeljuje dejavnosti ali dela aktivnosti, ki jih po temeljni razdelitvi ne moremo uvrščati v sklop
dela ali zaposlovanja na črno.

ne, če nekdo pomaga sam sebi, skladno z določbami zakona o
gradnji stanovanj oziroma stanovanjskih hiš, in pa dejanja
samopomoči, ki se izvajajo pri gradnji, in sicer, če jih izvaja lastnik
sam ali s člani njegove družine in tudi z drugimi, vendar brez
plačila in kot povratno uslugo.
Izjeme, ki ne štejejo kot delo na črno, niso posebej opredeljene,
razen definicije, ki je dana v 36.členu zakona o gradnji stanovanj
oziroma stanovanjskih hiš.

Z zakonom se skuša delno zapolniti pravno vrzel na področju
osebnega dela, saj prav na tem področju nimamo ustreznega
zakona, je pa osebno delo eden izmed pogostih pojavov v delu
na čmo. Z zakonom se osebnega dela ne rešuje celovito, vendar
prav gotovo v tolikšni meri, da se zaradi dokaj jasne in ostre
definicije o delu na črno, ne bo oviralo osebnih iniciativ, ki jih bo
mogoče legalno izvajati.

Kaj je šteti za uslugo oziroma za pomoč sosed sosedu, lahko
ocenimo le na podlagi sodne prakse. Za uslugo štejejo dejanja, s
katerimi so opravljanje dela oziroma storitve, ki se ne opravljajo
proti plačilu in v okviru običajnih odnosov v družbi ali pa so takšne
storitve opravljene v nujnih primerih. Praviloma mora pri takšnih
storitvah odpasti značilnost pridobitniške dejavnosti, usluga se
mora izvajati brez plačila in brez kakršnekoli pogodbene
obveznosti.

b) UPORABA TERMINOLOGIJE
Uporaba izrazoslovja "delo na črno", "zaposlovanje na črno",
"nedovoljena dejavnost", "soudeleženec dela na črno", je predmet
odločitve oziroma dogovora v posamezni državni ureditvi.
Pomembno pri tem je, da so izrazi dosledno uporabljeni in da
zagotavljajo vsebinsko jasnost pojma, ki ga opredeljujejo,
kompatibilnost uporabljenih izrazov z izrazoslovjem v mednarodnih
dokumentih in primerjalnih ureditvah ter usklajenost uporabe
izrazov v slovenskem pravnem sistemu.

Za uslugo sosed sosedu se šteje, kadar med naročnikom in
izvajalcem obstaja določena bližina, na primer, če stanujeta v isti
ulici ali istem kraju, obstajajo osebni odnosi, na primer članstvo v
istem združenju, da se lahko pričakuje določene protiusluge in da
ni plačila v smislu pogodbene protiusluge ter se dana pomoč ne
izkaže kot pomoč za opravljanje druge gospodarske dejavnosti.
Iz sodne prakse prav tako izhaja, da se samopomoč, ki je
opredeljena v zakonu o graditvi stanovanj oziroma stanovanjskih
hiš, ne šteje kot taka, kadar je nekdo gradil hišo z namenom, da
bo kasneje imel od nje ekonomski učinek (oddaja, zakup ali
prodaja).

Upoštevaje navedeno, po proučitvi številnih možnosti, se predlaga
uporaba navedenega izrazoslovja, saj ne vnaša podvajanja v
našo pravno terminologijo in ker so podobni termini uporabljeni
tudi vtujih pravnih sistemih (Nemčija, Francija, Belgija, Danska,...).
<

Z namenom, da bi optimalizirali borbo proti delu na čmo, zakon
zavezuje deželne organe, ki so pristojni za nadzor in preganjanje
dela na črno, da sodelujejo predvsem z naslednjimi organi:

c) VLOGA NADZORA NAD IZVAJANJEM ZAKONA
Vloga nadzora na področju zaposlovanja in dela na črno je
razdeljena na neposredni in posredni nadzor. Neposredni nadzor
opravljajo tisti nadzorni organi, ki lahko na podlagi določb tega
zakona in zakonov, ki urejajo njihovo področje dela, tudi
neposredno ukrepajo. Posredni nadzor opravljajo organi, ki pri
opravljanju dela iz svoje pristojnosti, po posebnih zakonih lahko
ugotavljajo sume ali celo kršitve določil tega zakona, vendar ne
morejo neposredno ukrepati, temveč so dolžni obveščati organe
neposrednega nadzora. Tako vzpostavljen nadzor je skladen z
veljavno zakonodajo, omogoča pa celovit nadzor nad izvajanjem
tega zakona.

- zveznim zavodom za delo, nosilci zdravstvenega zavarovanja,
organi oblasti, ki so pristojni po zakonu o tujcih, finančnimi organi
oblasti, nosilci nezgodnega zavarovanja, deželnimi organi, ki
so pristojni za varstvo pri delu in glavnimi carinskimi uradi.
Poleg teh pa so dokaj aktivne na področju preprečevanja dela na
črno tudi obrtne zbornice, za primer lahko navedemo aktivnost
Obrtne zbornice za Muenchen in Zgornjo Bavarsko, ki redno
spremlja oglase v raznih medijih za nuđenje del ter preverja, če
so oglaševalci vpisani v obrtni ali drug register. V primeru, če
ugotovi, da temu ni tako, zbornica sama predlaga uvedbo
postopka zaradi suma kršitve določil zakona o borbi proti delu na
črno, in sicer izvajanje nepoštene reklame.

5. FINANČNE POSLEDICE
Izvajanje predloženega zakona bo zahtevalo nekaj dodatnih
finančnih obremenitev za proračun Republike Slovenije za leto
1999, in sicer:

4. CILJI IN NAČELA ZAKONA
a) UREDITEV SISTEMA DELA IN ZAPOSLOVANJA NA
ČRNO

- za nabavo opreme za delo, ki bi povečala mobilnost in
komunikativnost, predvsem tržnih in delovnih inšpektorjev, bo
potrebno 60 milijonov tolarjev,

Temeljni namen zakona je celovita ureditev področja dela in
zaposlovanja na črno v enem zakonu. Gre za popolnoma nov
zakon, saj do sedaj nismo imeli zakona, ki bi celovito obravnaval
to področje, posamezni zakoni pa so le deloma posegali na
sankcioniranje dela in zaposlovanja na črno.

- za povečanje števila tržnih in delovnih inšpektorjev bo potrebno
134 milijonov tolarjev,
- za povečanje materialnih stroškov bo potrebno 20 milijonov
tolarjev v tem so všteti tudi stroški za delo komisije za odkrivanje
in preprečevanja dela in zaposlovanja na čmo.

Z zakonom se postavlja celovita definicija opravljanja dela na
črno tako za legalne subjekte, ne glede na njihov status in ne
glede, ali gre za domače ali tuje osebe, kakor tudi za ilegalne
subjekte - posameznike. Enako pa se ureja tudi zaposlovanje na
črno.
poročevalec, št. 51
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v proračun Republike Slovenije, za katere se ocenjuje, da bodo
bistveno višji, kot prej navedeni odlivi (obremenitve). Vrednostna
ocenitev je v danem trenutku nemogoča, vendar je nove prilive
realno pričakovati zaradi povečanja števila legalnih subjektov
(davki), s tem povezan povečan priliv v zdravstveno in pokojninsko
blagajno (povečanje števila zavezancev) in prilivi iz naslova
plačanih kazni po tem zakonu.

Nedovoljena dejavnost
4. člen
Za nedovoljeno dejavnost se šteje kadar pravna oseba ali
zasebnik opravlja dejavnost, ki jo ima vpisano v sodni register
oziroma priglašeno pri pristojnem organu, pa zanjo nima z zakonom
predpisanih listin o izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje
registrirane oz. priglašene dejavnosti.
Soudeleženec dela na črno

6. BESEDILO ČLENOV

5. člen
I. SPLOŠNE DOLOČBE

(1) Pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba, ki omogoči eni ali
več osebam opravljanje dela na čmo, za katere ve, da opravljajo
delo na čmo, je soudeleženec dela na črno.

Splošno
1. člen

(2) Pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba, ki sklene pogodbeni
odnos z drugo pravno osebo, zasebnikom ali fizično osebo, za
katere ve, da opravljajo delo na čmo, je soudeleženec dela na
črno.

(1) Zakon določa v katerih primerih se opravljanje dejavnosti
oziroma dela šteje kot delo na črno, v katerih primerih je šteti
zaposlovanje delavcev kot zaposlovanje na črno ter določa
nedovoljeno dejavnost, soudeleženca dela na čmo in nedovoljeno
reklamiranje.

Zaposlovanje na črno
6. člen

(2) Za storjena nedovoljena dejanja po tem zakonu se šteje, da
so storjena z namenom pridobitve protipravne koristi vse dotlej,
dokler ni drugače dokazano.

(1) Nedovoljeno je zaposlovanje na črno, za kar se šteje, če
pravna oseba ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti, daje delo ali dovoli delo v naslednjih primerih:

Pojmi

• če z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe o
delu v skladu s predpisi ali delavca ni prijavil zavodu za
zdravstveno zavarovanje in zavodu za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje,
• če daje ali dovoli delo tujcu ali osebi brez državljanstva v
nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev,

2. člen
(1) Pravna oseba po tem zakonu je gospodarska družba,
zadruga, zavod oziroma druga pravna oseba, ki opravlja
registrirano dejavnost.
(2) Zasebnik po tem zakonu je samostojni podjetnik oziroma
druga fizična oseba, ki opravlja registrirano ali priglašeno
dejavnost.

(2) Za zaposlovanje na črno se šteje, kadar fizična oseba v
svojem imenu in za svoj račun daje ali dovoli delo delavcem, ki
zanj opravljajo delo na črno.

(3) Fizična oseba po tem zakonu je domača ali tuja oseba, ki
opravlja dejavnost oziroma delo brez registracije ali priglasitve in
brez izpolnjevanja drugih z zakonom predpisanih pogojev.

Nedovoljena reklama
7. člen

Delo na črno

(1) Prepovedano je naročanje in objavljanje oglasov (nedovoljena
reklama) v časopisih, revijah, radiu, televiziji in drugih elektronskih
medijih (oglaševalska organizacija) ali posredovanje in objavljanje
reklamnih sporočil na drug način, ki je dostopen javnosti, če:

3. člen
(1) Za delo na črno se šteje opravljanje dejavnosti oziroma dela z
namenom pridobitve protipravne koristi, in sicer:
• če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni
register,
• če zasebnik opravlja dejavnost, ki je nima priglašene pri
pristojnem organu,
• če pravna oseba ali zasebnik opravlja dejavnost kljub začasni
prepovedi opravljanja dejavnosti,
•če tuja pravna oseba ali zasebnik, ki ima sedež oziroma
prebivališče izven Republike Slovenije, opravlja dejavnost na
ozemlju RS ali, če opravlja določene storitve na ozemlju RS
brez izpolnjevanja pogojev in prijave pričetka opravljanja storitev
pri pristojnemu davčnemu uradu,
• če fizična oseba opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisana
ali priglašena kot to določa ta ali drugi zakoni.

• pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba ponuja oziroma
reklamira delo na čmo ali nedovoljeno dejavnosti po 3. in 4.
členu tega zakona,
• pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba objavlja potrebo po
delavcu, katerega delo ni vezano na registrirano oziroma
priglašeno dejavnost.
(2) Naročnik oglasa je dolžan ob naročilu oglasa navesti podatke
o njegovi identiteti: firmo in sedež firme ter ime in priimek odgovorne
osebe ali ime in priimek naročnika ter njegovo stalno prebivališče.
(3) Oglaševalska organizacija ne sme objavljati oglasov, če gre
za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena ali če naročnik oglasa
ne posreduje podatkov iz drugega odstavka tega člena.

(2) Opravljanje dela na čmo iz prvega odstavka tega člena ni
dovoljeno.
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(4) Oglaševalska organizacija je dolžna organom iz 14. člena
tega zakona, na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku
oglasa.
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(3) Dela iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko
opravljajo pod pogojem, če letni prihodki iz naslova tega dela ne
presegajo minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega
leta in da so določena v pravilniku o delih, ki jih je šteti za osebno
dopolnilno delo ter o postopku priglasitve teh del.

II. IZJEME
Aktivnosti, ki niso delo na črno
8. člen
Ne glede na določbe 3. člena tega zakona se za delo na črno ne
šteje opravljanje dejavnosti ali dela v naslednjih primerih:

(4) Fizična oseba je dolžna osebno dopolnilno delo iz prvega in
drugega odstavka tega člena pred pričetkom opravljanja priglasiti
pristojni enoti upravne enote, ki jo vpiše v seznam zavezancev,
ki opravljajo osebno dopolnilno delo.

• medsebojna sosedska pomoč,
• opravljanje dela v lastni režiji izključno za osebne potrebe,
• opravljanje nujnih del za preprečitev nesreč ali odstranitev
posledic naravnih in drugih nesreč,
• opravljanje dela za humanitarne ali karitativne organizacije,
• osebno dopolnilno delo.

III. NADZOR
Nadzorni organi

Sosedska pomoč

14. člen

9. člen
(1) Kršitve določil tega zakona ugotavljajo inšpektorati v okviru
pooblastil določenih s posebnimi zakoni.
(2) Posreden nadzor o kršitvah določil tega zakona ugotavljajo:
kmetijski, gozdarski in gradbeni inšpektorat, inšpektorat za okolje
in prostor, zdravstveni inšpektorat, šolska inšpekcija in policija.
Navedeni organi so dolžni o sumih ali ugotovitvah kršitev določil
tega zakona nemudoma pisno obvestiti pristojni organ iz prvega
odstavka tega člena.

Za medsebojno sosedsko pomoč se šteje, kadar med naročnikom
in izvajalcem obstaja določena bližina v smislu prebivanja, da
med njima ni vzpostavljen pogodbeni odnos in da je delo opravljeno
brez plačila ter, da pomoč ne opravi pravna oseba ali zasebnik, ki
opravlja dejavnost, ki je neposredno vezana na opravljeno delo in
druge oblike medsosedske pomoči, določene v drugih zakonih.
Delo v lastni režiji

Državna komisija

10. člen

15. člen

Za opravljanje del v lastni režiji se štejejo vsa dela na
nepremičninah, razen če s posebnim zakonom ni drugače
določeno in premičninah v osebni lasti ter opravljanje storitev,
kadar to opravlja lastnik sam ali njegov zakonec ali oseba, s
katero živi v izvenzakonski skupnosti, ali z osebami, s katerimi je
v sorodstvu v ravni vrsti do 3. kolena.

(1) Za določanje, koordiniranje in spremljanje aktivnosti za
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno imenuje Vlada
Republike Slovenije s sklepom posebno "komisijo za odkrivanje
in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno".

Nujno delo

(2) Komisija iz prvega odstavka koordinira delo inšpekcijskih služb
iz 14. člena tega zakona ter enkrat letno izdela poročilo o aktivnostih
in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno.

11. člen

(3) Poročilo iz prejšnjega odstavka komisija predloži v obravnavo
ekonomsko-socialnemu svetu iri Vladi RS.

Za opravljanje nujnih del za preprečitev nesreč ali odstranitev
posledic naravnih in drugih nesreč se štejejo vsa dela, ki so
namenjena preprečevanju naravnih nesreč (poplave, plazovi...)
ali odstranjevanju posledic naravnih nesreč (odstranjevanje
ruševin, naplavin...) in drugih nesreč (odprava posledic požara in
podobno).

IV. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen

Humanitarno in karitativno delo
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000,00 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba, ki opravlja dejavnost, določeno
v prvi alinei 3. člena.

12. člen
Za humanitarno in karitativno delo se šteje opravljanje dela za
organizacije, ki so registrirane kot humanitarne ali karitativne in
da je delo opravljeno brez plačila.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000,00 tolarjev se za
prekršek kaznuje zasebnik, ki opravlja dejavnost, določeno v
drugi alinei 3. člena.

Osebno dopolnilno delo

(3) Z denarno kaznijo najmanj 800.000,00 tolarjev se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali zasebnik, ki opravlja dejavnost, določeno
v tretji alinei 3. člena.

13. člen
(1) Za osebno dopolnilno delo iz pete alineje 8. člena zakona se
šteje, kadar fizična oseba osebno sama opravlja dela pomoči v
gospodinjstvu in njim slična, nabira in prodaja gozdne sadeže in
zelišča ter opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni
predpisi ne določajo drugače.

(4) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000,00 tolarjev se za
prekršek kaznuje tuja pravna oseba ali zasebnik, ki opravlja
dejavnost, določeno v četrti alinei 3. člena.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se za prekršek
kaznuje fizična oseba, ki opravlja dejavnost, določeno v peti alinei
3. člena.

(2) Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar fizična oseba osebno
sama izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti, za katere ima
pridobljeno mnenje po določbi 15. člena obrtnega zakona.
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(6) Poleg denarne kazni, se za prekršek iz prvega, drugega,
tretjega in petega odstavka tega člena lahko izreče tudi varstveni
ukrep odvzema blaga, delovnih priprav in motornih vozil, ki so bili
uporabljeni pri prekršku.

V. DRUGI UKREPI
22. člen
(1) Fizični osebi preneha pravica do denarnega nadomestila ali
denarne pomoči za primer brezposelnosti ter denarni dodatek za
začasno nezmožnost zagotavljanja sredstev za preživetje, v
primeru:

(7) Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena
odgovorna oseba pri pravni osebi.

• ko je bilo ugotovljeno, da je opravljala delo na črno, določeno v
3. členu tega zakona,
• ko je bilo ugotovljeno, da je bila s svojim pristankom pri
delodajalcu zaposlena na črno.

17. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 600.000,00 tolarjev se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali zasebnik, ki opravlja dejavnost, določeno
v 4. členu.

(2) Organ, ki je odobril in izplačal nadomestilo oziroma pomoč ali
dodatek po prvem odstavku tega člena, naloži fizični osebi, da
vrne že prejeta nadomestila oziroma pomoč ali dodatek za
obdobje, ko je bilo ugotovljeno, da je opravljala delo na črno oziroma
bila zaposlena na črno ter istočasno prejemala nadomestilo
oziroma pomoč ali dodatek.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pri
pravni osebi.
18. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se kaznuje
pravna oseba ali zasebnik, ki je soudeleženec dela na črno po 5.
členu tega zakona.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen

(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev se kaznuje
fizična oseba, ki je soudeleženec dela na črtno po 5. členu tega
zakona.

(1) Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim
za finance, izda pravilnik iz tretjega odstavka 13. člena tega
zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi zakona.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pri pravni osebi iz prvega odstavka tega člena.

(2) Vlada RS sprejme sklep o imenovanju komisije iz 15. člena
tega zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi zakona.

19. člen

24. člen

(1) Z denarno kaznijo 100.000,00 tolarjev se kaznuje pravna
oseba ali zasebnik oziroma fizična oseba, ki stori prekršek po 6.
členu tega zakona.

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, preneha veljati:
• druga točka prvega odstavka 573. člena zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94),
• 43. člen obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94)
• 28. člen zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93).
• 55. člen zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 72/94,18/95 in 54/96),
• 23. člen zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95),
• 12. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji
dela (Uradni list RS, št. 32/97),
• 34. člen zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju - ZZP (Uradni
list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94, 1/95, 28/95 in 58/95),
• tretja in trinajsta točka prvega odstavka 132. člena Zakona o
delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93)
• prva in druga točka 117. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94)
• prva alinea prvega odstavka 84. člena Zakona o javnih glasilih
(Uradni list RS, št. 18/94)
• 90. in 91. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
Št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95 in 8/96)
• druga alinea prvega odstavka 55. člena ter tretja in četrta alinea
prvega odstavka 56. člena Zakona o telekomunikacijah (Uradni
list RS, št. 35/97)
• 60. člen in prva točka prvega odstavka 61. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94 in 8/96)

(2) Z denarno kaznijo 50.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pri pravni osebi.
(3) Pristojni inšpektor lahko takoj na kraju prekrška kaznuje z
denarno kaznijo 100.000,00 pravno osebo, zasebnika ali fizično
osebo za prekršek po 6. členu tega zakona.
(4) Z denarno kaznijo 50.000,00 tolarjev se lahko kaznuje takoj
na kraju prekrška tudi odgovorna oseba pravne osebe za
prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
20. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev se kaznuje
pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba za prekršek po 7. členu
tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pri
pravni osebi.
21. člen
(1) Poleg izrečene denarne kazni se fizični osebi lahko prepove
samostojno opravljanje dejavnosti ali del za dobo do 2. let, če mu
je bila izrečena kazen po 16. členu tega zakona.

25. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporabljati pa se prične po šestih mesecih od njegove
veljavnosti, razen določb 7. in 20. člena, ki se uporabljata z dnem
uveljavitve tega zakona.

(2) Tuji fizični osebi (tujcu) se za storjen prekršek po tem zakonu
lahko izreče varstveni ukrep odstranitve iz države in s prepovedjo
vstopa za dobo do 2. let.
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7. OBRAZLOŽITEV
a) SPLOŠNE DOLOČBE - ČLENI OD 1 DO 7

značaj celo opravljanja določene dejavnosti, vendar so zaradi
tradicionalnih medčloveških odnosov nujna, da se izvzamejo.

S tem zakonom se določa opravljanje dejavnosti ali del, ki jih je
šteti kot delo na črno, zaposlovanje delavcev, ki ga je šteti za
zaposlovanje na črno ter druga dejanja, ki jih ni dovoljeno opravljati.
V 2. členu zakona so posebej obrazloženi posamezni pojmi, ki so
opredeljeni v samem zakonu.

Zakon posebej določa, kaj je možno šteti kot medsebojno
sosedsko pomoč, pri čemer se upoštevajo tudi določbe drugih
zakonov, ki določajo takšno obliko dela, kot na primer 19. člen
zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93). V sklop medsebojne
sosedske pomoči seveda ne moremo šteti dela, ki ga opravi
pravna oseba ali zasebnik, ki ima registrirano ali priglašeno
dejavnost, na katero se nanaša opravljeno delo, ker bi drugače
lahko prišlo do skrivanja opravljanja legalnih dejavnosti v tako
imenovani medsebojni sosedski pomoči.

Za delo na črno se šteje opravljanje kakršnekoli dejavnosti
(pozitivna definicija), ki jo opravlja pravna oseba, zasebnik ali
fizična oseba in je nima vpisane v sodni register oziroma priglašene
pri pristojnem organu. Pri tem se izhaja iz obveznosti vsakršnega
subjekta, ki želi opravljati kakršnokoli dejavnost v skladu z našo
zakonodajo, da to dejavnost registrira oziroma priglasi ter seveda
na osnovi tega pridobi pravno subjektiviteto za nastopanje na
trgu.

Glede na to, da se v mnogih primerih pojavljajo posamezna delovna
opravila, ki se opravljajo v manjšem obsegu in ki imajo osnovne
značilnosti osebnega dopolnilnega dela, kar pomeni, da fizična
oseba sama osebno opravlja takšna dela, z zakonom takšen
način izvzemamo iz dela na črno v omejenem obsegu, kot je
določeno v 13. členu zakona. V omenjenem členu zakona se
nakazuje na katerih področjih je dovoljeno ta dela opravljati,
podrobneje pa bodo dela določena v posebnem podzakonskem
aktu. Predlagana rešitev pomeni, da bo lahko fizična oseba legalno
opravljala manjša dela, katera ni možno uvrščati v sklop klasične
pridobitne dejavnosti, katera je vezana na ustanovitev posebne
pravno organizacijske oblike določene v zakonu o gospodarskih
družbah.

Prav tako se za delo na črno šteje opravljanje kakršnekoli
dejavnosti ali dela, z namenom pridobivanja koristi oziroma ima
takšno značilnost, če ga opravlja posameznik - domača ali tuja
oseba, ki ni vpisan ali priglašen skladno z zakoni, ali pa nima z
zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju vseh pogojev za
opravljanje dejavnosti oziroma dela.
Kadar tuja pravna oseba ali zasebnik (tuje podjetje), ki opravlja
dejavnost in ima prebivališče oziroma sedež izven Slovenije,
opravlja dejavnost direktno na ozemlju Slovenije, se to šteje kot
delo na črno, saj je po 561. členu ZGD dovoljeno tujemu podjetju
opravljati pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji le preko
podružnice. Ne glede na to določbo, pa je v 20. členu ZZP dovoljeno
tujemu podjetju opravljanje določenih storitev na območju
Republike Slovenije pod pogojem, da prijavi pričetek opravljanja
storitev pri pristojnem davčnem organu in je torej opravljanje
storitev v nasprotju z izpolnitvijo zakonsko določenega pogoja
šteti za delo na črno.

Z zakonom se določa, da so fizične osebe dolžne pred pričetkom
opravljanja dela to priglasiti pristojni enoti upravne enote, ki na
podlagi priglasitve vodi poseben seznam teh oseb. Način
priglasitve in vodenje seznama bo določeno v posebnem
podzakonskem aktu.
c) NADZOR ■ ČLENA 14 IN 15

V 4. členu zakon določa, kaj je šteti za nedovoljeno dejavnost,
čeprav je po svoji naravi to element dela na črno, vendar, ker je
izpolnjen temeljni pogoj za pridobitev pravne subjektiviteto subjekta
(registracija ali priglasitev) je smiselno to terminološko ločiti od
dela na črno.

NadzOr nad izvrševanjem tega zakona oziroma ugotavljanje
kršitev je razdeljena v neposredni in posredni nadzor, predvsem
z namenom, da se ne posega na področje specialnih zakonov, ki
urejajo področje dela posameznih nadzornih organov ter, da se
zagotovi čim popolnejši nadzor, torej da bo nadzorno funkcijo
opravljajo čimveč že obstoječih organov.

Glede na to, da delo na črno ne more obstajati samo po sebi, torej
je treba imeti tudi uporabnike tega, zakon uporabnika oziroma
koristnika tega dela opredeljuje kot soudeleženca dela na črno,
kar seveda pomeni, da je istočasno tudi sokriv takšnega dejanja.

Glede na to, da je področje dela in zaposlovanja na črno dokaj
občutljivo področje, je treba, da na področju države določa,
spremlja in koordinira aktivnosti posebna državna komisija, ki jo
imenuje Vlada RS, skladno s svojimi interesi. Ustanovitev takšne
komisije je gotovo potrebna in je racionalnejša ter bistveno cenejša,
kot če bi ustanovili urad za preprečevanje dela in zaposlovanja
na črno.

Za zaposlovanje na črno je šteti vsakršno omogočanje dela
delavcev s strani delodajalcev v nasprotju z delovno-pravno
zakonodajo, v nasprotju z zakonsko ureditvijo zaposlovanja tujih
oseb, kakor tudi indirektno omogočanje zaposlovanja na črno,
preko sklepanja pogodbenih odnosov. Za zaposlovanje na črno
se šteje tudi, kadar fizična oseba organizira in/ali vodi delo enega
ali več delavcev, ki za tako imenovanega fiktivnega delodajalca
opravljajo delo na črno.

d) KAZENSKE DOLOČBE ■ ČLENI OD 16 DO 21
V kazenskih določbah se določajo ravnanja oziroma opustitve
posameznih subjektov kot prekrški, ki so opredeljeni v več
skupinah.

Reklamiranje dela na črno, nedovoljene dejavnosti in zaposlovanja
na črno se z zakonom prepoveduje, kar je logično, če
prepovedujemo določene aktivnosti, tudi ni mogoče dopustiti
reklamiranje prepovedanega.

Kazni, določene za legalne gospodarske subjekte, ki opravljajo
delo na črno, so v zakonu določene najmanj v višini 1 milijona
tolarjev, medtem, ko je za prekršek opravljanja dela na črno
najnižja možna kazen za fizično osebo za polovico nižja.

b) IZJEME - ČLENI OD 8 do 13
Kazni za druge prekrške, kot je na primer kršenje določb
nepoštene reklame kot tudi za soudeleženca pri delu na črno, so
postavljene v sorazmerju do prejšnjih kazni.

Z zakonom se posebej določajo aktivnosti, ki jih ne uvrščamo v
sklop dela na črno in ki se lahko odražajo v delu ali v delu, ki ima
poročevalec, št. 51
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zagotavljati minimalnih sredstev za preživetje, je predvidena
sankcija popolnoma opravičljiva, ker je nezdružljivo, da oseba, ki
dela ali je zaposlena na črno in s tem pridobiva sredstva, prejema
tudi nekatere denarne pomoči iz tako imenovanih socialnih
transferjev.

Za zaposlovanje na črno so kazni povzete po sedanji ureditvi,
vključno z možnostjo mandatnega kaznovanja, predvsem zaradi
možnosti hitrega ukrepanja inšpektorjev.
Poleg denarnih kazni je predviden tudi odvzem blaga, delovnih
priprav in motornih vozil, ki so bili uporabljeni pri prekršku.
Prav tako je predvideno, da se fizični osebi v primeru izrečene
kazni zaradi dela na črno prepove samostojno opravljanje
dejavnosti za dobo do 2 let, tujo osebo pa se lahko odstrani iz
države s prepovedjo vstopa do 2 let.

f) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE - ČLENI OD 23 DO 25
Predlagatelj v prehodnih določbah izvzema iz uporabe kazenske
določbe tistih zakonov, s katerimi so se sankcionirale delno ali v
celoti kršitve, ki so urejene s tem zakonom. Namen tega je, da se
na tem področju popolnoma poenoti kaznovalna politika.

e) DRUGI UKREPI - ČLEN 22
Predlagatelj predlaga, da bi se zakon o delu in zaposlovanju na
črno pričel uporabljati šele po šestih mesecih od njegove
veljavnosti, razen določb, ki se nanašajo na nedovoljeno reklamo,
s čemer bi omogočili:

Zakon kot sankcijo predpisuje prenehanje pravice do denarnega
nadomestila ali denarne pomoči fizični osebi, ki jo prejema kot
nezaposlena oseba, kot tudi prenehanje pravice do denarnega
dodatka, ki ga fizična oseba prejema zaradi začasne nezmožnosti
zagotavljanja sredstev za preživljanje, če je bilo ugotovljeno, da
je opravljal delo na črno oziroma je bil s svojim phstankom pri
delodajalcu zaposlen na črno, poleg tega pa je dolžan vrniti prejeta
nadomestila ali denarne pomoči, če jih je prejemal tudi v času, ko
je delal na črno ali je bil zaposlen na črno. Glede na to, da
prejemanje denarnega nadomestila ali denarne pomoči izhaja iz
primera brezposelnosti, kar pomeni, da oseba z legalnim delom
ne more zagotavljati sredstev za preživljanje, enako funkcijo ima
seveda tudi denarni dodatek v primerih, ko posameznik ni zmožen

- celovito informiranje javnosti o zakonu,
■ omogočili delodajalcem, da legalizirajo na črno zaposlene
delavce in
- omogočili fizičnim osebam, ki opravljajo delo na črno, da to delo
legalizirajo v skladu z zakoni.
Predlagatelj ocenjuje, da bi s tem omogočil vsem, ki s svojimi
dejanji kršijo zakon, da se prilagodijo novi ureditvi in da bi po
preteku tega obdobja zakon pričeli dosledno izvajati.

prekršek pravna oseba, ki opravlja dejavnost iz tega zakona
brez obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register (9. člen).

8. DOLOČBE ZAKONOV, KI
PRENEHAJO VELJATI Z DNEM
UPORABE ZAKONA O
PREPREČEVANJU DELA IN
ZAPOSLOVANJA NA ČRNO:

(2) Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek fizična oseba, ki opravlja dejavnost iz tega zakona brez
obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register (9. člen).
(3) Skupaj z denarno kaznijo se za prekršek iz prvega in drugega
odstavka tega člena izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga
in delovnih priprav, ki so bile uporabljene pri prekršku.

1) Druga točka prvega odstavka 573. člena zakona o
gospodarskih družbah - ZGD (Uradni list RS, št. 30/93, št. 29/84
in št. 82/94)

(4) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjih odstavkov tega člena odgovorna oseba pri
pravni osebi, katera opravlja dejavnost iz tega zakona brez
obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register.

573. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje podjetnik, če:

3) 28. člen zakona o trgovini - ZT (Uradni list RS, št. 18/93)

1. uporablja označbo v nasprotju s 73. členom tega zakona;
2. opravl|a dejavnost pred vložitvijo priglasitve Iz 75. člena
tega zakona;
3. če ne priglasi prenehanja poslovanja v skladu z določbami 76.
člena tega zakona.

28. člen
/
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek, kdor opravlja trgovinsko dejavnost, čeprav za to ni
registriran.

2) 43. člen obrtnega zakona - ObrZ (Uradni list RS, št. 50/94)

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se skupaj z denarno kaznijo
izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga in delovnih priprav, ki
so bile uporabljene pri prekršku.

43. člen

O začasnem zasegu blaga in delovnih priprav mora pristojni tržni
inšpekcijski organ takoj obvestiti pristojnega sodnika za prekrške.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za
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4) 55. člen zakona o prevozih v cestnem prometu - ZPCP (Uradni
list RS, št. 72/94, št. 18/95 in št. 54/96)

13. če sklene pogodbo o delu v nasprotju z določbami 107., 108.,
109. in prvega odstavka 110. člena tega zakona.

55. člen

9). Prva in druga točka 117. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek domači prevoznik - pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, če opravlja prevoze oseb in stvari v notranjem ali
mednarodnem cestnem prometu brez ustrezne licence ali v
nasprotju z izdano licenco (prvi odstavek 4. člena).

117. člen
1. opravlja socialno varstvene storitve, čeprav na izpolnjuje
pogojev iz 65. člena tega zakona;
2. opravlja socialno varstvene storitve v nasprotju z vpisom v
register (67. člen);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena.

10) Prva alinea prvega odstavka 84. člena Zakona o javnih glasilih
(Uradni list RS, št. 18/94)
84. člen

5) 23. člen zakona o gostinstvu - ZGos (Uradni list RS, št. 1/95)

- če ne priglasi javnega glasila pristojnemu organu (5. člen);

23. člen

11) 90. in 91. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95 in 8/96);

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek, kdor opravlja gostinsko dejavnost, za katero ni
registriran.

90. člen
6) 12. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
inšpekciji dela - ZID-A (Uradni list RS, št. 32/97)

Z denarno kaznijo najmanj 50.00 tolarjev se kaznuje za prekršek
zasebni zdravstveni delavec oziroma sodelavec, ki:

12. člen

1) opravlja zasebno zdravstveno dejavnost, pa ne izpolnjuje
pogojev iz 35. člena tega zakona;
2) opravlja zasebno zdravstveno dejavnost na nedovoljenem
področju (38. člen);
3) opravlja zdravstveno dejavnost v nasprotju v vpisom v register (40. člen).

Do sprememb zakona o delovnih razmerjih in do sprememb
zakona o zaposlovanju tujcev se ne glede na 25. člen zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93 in 61/96 - odločba US) z
denarno kaznijo 100.000 tolarjev kaznuje takoj na kraju prekrška
delodajalec - pravna oseba ali posameznik, za vsak prekršek, iz
3. in 13. točke prvega odstavka 132. člena zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/92, 29/92 - odločba US, 71/
93 in popravek v št. 2/94) in prvega odstavka 21. člena zakona o
zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92).

91. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
izvajalec dopolnilne tradicionalne in alternativne oblike diagnostike,
zdravljenja in rehabilitacije, ki svojo dejavnost opravlja brez
predpisanega dovoljenja ali v nasprotju s predpisanimi pogoji (59.
člen).

Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju
prekrška tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.

12) Druga alinea prvega odstavka 55. člena ter tretja in četrta
alinea prvega odstavka 56. člena Zakona o telekomunikacijah
(Uradni list RS, št. 35/97)

7) 34. Člen zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju - ZZP
(Uradni list RS, št. 13/93, št. 66/93, št. 7/94, št. 1/95, št. 28/95 in št.
58/95)

55. člen

34. člen

- opravlja telekomunikacijske storitve brez pridobljene koncesije
za uporabo radiofrekvenčnega spektra (prvi odstavek 17.
člena),

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek tuja pravna oseba, če opravlja v Republiki
Sloveniji storitve v nasprotju s predpisanimi pogoji v prvem in
tretjem odstavku 20. člena tega zakona oziroma ne prijavi začetka
opravljanja storitev na območju Republike Slovenije (drugi
odstavek 20. člena).

56. člen
- ne priglasi opravljanja telekomunikacijskih storitev (drugi
odstavek 15. člena),
• opravlja telekomunikacijske storitve brez dovoljenja (16. člen),

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba tuje pravne osebe,
ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

13) 60. člen in prva točka prvega odstavka 61. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92,13/93, 66/93, 45/
94 in 8/96)

8). Tretja in trinajsta točka prvega odstavka 132. člena Zakona o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93)

60. člen
Zavod se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaznijo
od 1.500 do 45.000 din, če sklepa pogodbe ali opravlja druge
pravne posle izven okvira dejavnosti, ki je vpisana v sodni register (21. člen).

132. člen
3. če se omogoči delo v organizaciji oziroma pri delodajalcu v
nasprotju z 12. členom tega zakona;
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61. člen

Z denarno kaznijo od 300 do 2.500 din se kaznuje za gospodarski
prestopek tudi odgovorna oseba v zavodu, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

1. če začne opravljati dejavnost ali spremeni pogoje za njeno
opravljanje, preden pristojni organ izda odločbo, da so izpolnjeni
pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, pogoji glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani
pogoji (19. člen),

POROČILO O SKUPNIH AKCIJAH
ODKRIVANJA IN PREPREČEVANJA
DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO

nadzoru v gradbeništvu, gostinstvu, turizmu, trgovini, glasbeno scenski, prireditveni dejavnosti, v dejavnosti varovanja oseb in
premoženja in pri prevozu blaga in potnikov.
Posamezne akcije skupnega poostrenega nadzora nad delom in
zaposlovanjem na črno so bile izvedene:

UVOD

• deset v gradbeništvu;
• trinajst v gostinski in turistični dejavnosti;
• štirideset v glazbeno scenski in prireditveni dejavnosti;
• šestnajst v dejavnosti trgovine;
• štiri v dejavnosti varovanja;
• dve v dejavnosti prevoza;
• dvanajst v različnih dejavnostih - kombinirano;
• ena v strojegradnji;
• ena na področju socialnega dela in
• ena v dejavnosti zbiranja sekundarnih surovin.

Siva ekonomija je pojav, ki ga najdemo v vseh državah, v vseh
gospodarstvih in vseh političnih sistemih. V različnem obsegu in
različni moči je prisotna v vseh fazah družbenega razvoja. Siva
ekonomija v nobeni družbi ni obrobnega pomena. Njeni negativni
vplivi so občutni tako za delodajalce in delojemalce kot tudi za
državo, socialno zavarovanje, premoženje ter varnost ljudi in
okolja.
Tudi v Republiki Sloveniji je siva ekonomija močno prisotna, saj
njen delež, po različnih ocenah, predstavlja med 17 in 25% BDP.
Zaradi precejšnega razmaha sive ekonomije in vplivov njenih
negativne posledic je Vlada RS 17.07.1997 sprejela celovit Program odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno.
Glede na to, da sta delo in zaposlovanje na črno prisotna v vseh
panogah in vseh okoljih je Vlada RS ob programu sprejela številne
naloge, ki naj prispevajo k učinkovitemu odkrivanju in
preprečevanju teh dveh pojavov ter omogočijo odpravo njunih
negativnih posledic.

SPECIFIKA AKCIJ
Akcije so bile po svojem obsegu, po načinu dela na samih akcijah
in specifiki same izvedbe ter poteku zelo različne:
• v osmih akcijah je bilo pregledano več subjektov znotraj ene
dejavnosti in v okviru enega ožje zaokroženega območja
hkrati(veletržnica, tržnice, trgovine in boljšji trg);
• šest akcij je bilo izvedenih tako, da je bilo pregledano več
subjektov znotraj ene dejavnosti (taxi služba, dejavnost
varovanja) na večih lokacijah hkrati;
• devetinštirideset akcij je bilo izvedenih tako, da je bilo pregledano
večje število subjektov različnih dejavnostih (npr: trgovina,
gostinstvo in dejavnost varovanja na sejmih; glazbeno scenska
ter prireditvena dejavnost, gostinstvo in dejavnost varovanja v
nočnih lokalih in diskotekah ...) na ožje zaokroženem območju;
• štiri akcije so bile izvedene pri večih subjektih različnih dejavnosti
(trgovina, gostinstvo in storitvena dejavnost) hkrati na širšem
zaokroženem območju.

SKUPNE AKCIJE
Ena od pomembnih aktivnosti pri uresničevanju Programa
odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno so tudi
akcije poostrenega nadzora, odkrivanja in preprečevanja dela in
zaposlovanja na črno v katerih skupno sodelujejo Inšpektorat
RS za delo, Tržni inšpektorat RS, Davčna uprava RS in Ministrstvo
za notranje zadeve.

ŠTEVILO AKCIJ IN PREGLEDANIH DEJAVNOSTI

Ostalih 33 akcij je bilo izvedenih znotraj ene dejavnosti pri enem
subjektu.

V času od 17.7.1997 do 30.4.1998 je bilo opravljeno 100 takšnih
skupnih akcij odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja
na črno in sicer 71 v lanskem letu in 29 v prvih štirih mesecih
letošnjega leta. Akcije so potekale v dejavnostih in v krajih za
katere se je na osnovi zbranega informativnega gradiva ocenilo,
da se pojavlja največ dela in zaposlovanja na črno. Kot je razvidno
iz podatkov je bila do sedaj posebna pozornost posvečena

Posebni pogoji dela in izjemna zahtevnost izvedbe posameznih
akcij narekuje dobro predhodno pripravljenost akcije in visoko
stopnjo medsebojno usklajenega in koordiniranega sodelovanja
posameznih, v akciji, sodelujočih služb. To velja zlasti za tiste
akcije kjer je hkrati pregledano večje število subjektov na večjih
površinah - to pa so akcije pregleda tržnic in veletržnic, novoletnih
sejmov, bolšjih trgov itd. - kot tudi za tiste, kjer se akcije opravijo
v povsem specifičnem okolju - med programom v diskotekah, ko
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ljudje poslužujejo, saj je skoraj leto dni po njegovi uvedbi dnevno
še vedno 10-25 klicev oziroma prijav.

je prisotno 500 do 1500 ljudi ne, da bi se program prekinjal.
Od skupno 100. akcij so bile štiri ponovljene (1x diskoteka; 2x
veletržnica in 1x taxi služba).

ODMEV JAVNOSTI
UGOTOVITVE IN UKREPI

Program odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na
črno je bil v sredstvih javnega obveščanja deležen velike
pozornosti. Ljudje aktivnosti države na tem področju pozitivno
ocenjujejo. Takoj, ko je Vlada RS sprejela program so nekatere
hiše javnega obveščanja izrazile željo, da bi bili njihovi novinarji,
fotoreporterji oziroma snemalci prisotni pri izvedbi akcij. To zaradi
varovanja osebnih in poslovnih podatkov s strani tistih, ki vodijo
upravne postopke ni možno. Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve o akcijah sicer občasno poroča na svojih
novinarskih konferencah, vendar nikoli ne uporablja polnih nazivov
pregledanih subjektov. V svojih poročilih navaja le zbirne podatke
o številu akcij, dejavnostih pregledanih subjektih ter o ugotovitvah
in ukrepih. Največjo medijsko pozornost je izvala akcija
poostrenega nadzora v Ladjedelnici Izola. To so povzročili v sami
ladjedelnici, ko so želeli preko medijev in netočnih podatkov
opravičiti dejansko stanje znotraj firme, zavesti javnost ter s tako
metodo pritiska zamegliti dejstva. V primeru izolske ladjedelnice
je bilo ministrstvo dolžno javnosti posredovati konkretne podatke
o tem, da je v ladjedelnici delalo preko šestdeset tujih državljanov
brez delovnih dovoljenj oziroma poslovnih vizumov, da jih je bilo
preko trideset, ki niso imeli dovoljenja za gibanje in muditev na
mejnem prehodu, kar Ladjedelnica Izola je in, da ladjedelnica za
plačila storitev tujih pravnih oseb ni obračunavala nobenih dajatev,
niti tuje pravne osebe niso prijavile začetek opravljanja storitev
pri pristojnem davčnem organu.

V stotih akcijah je bilo do konca aprila letošnjega leta pregledano
s strani vsaj ene inšpekcijske službe 717 subjektov, 338 subjektov
je bilo pregledanih s strani dveh in 322 subjektov s strani treh
inšpekcijskih služb. Pri 124 subjektih so opravili pregled tudi delavci
MNZ, ki so sicer pri pregledu ostalih subjektov nudili inšpekcijskim
službam asistenco.
Najpogostejše kršitve s področja dela in zaposlovanja na črni so:
• opravljanje dejavnosti brez registracije oziroma priglasitve in
opravljanje dejavnosti brez odločbe upravnega organa o
izpolnjevanju pogojev. Ti dve kršitvi se pojavljata kar v 68,9 %
oziroma pri 233 od skupno 338 pregledanih subjektih;
• kršitve zakonodaje o prometnem davku in pravil o vodenju
evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev so bile ugotovljene
v 47,0% oziroma pri 337 od skupno 717 pregledanih subjektih;
• kršitve s področja zaposlovanja brez pogodb o zaposlitvi
oziroma pogodb o delu in zaposlovanja tujcev brez delovnih
dovoljenj se pojavlja pri 35,4% oziroma pri 114 od 322 skupno
pregledanih subjektih.
Inšpektorji so v 467 primerih podali predlog sodniku za prekrške,
v 111 primerih so izdali odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti
in v 223 primerih izrekli mandatno kazen (kaznovani skoraj v
polovici primerov izkoristijo ugodnost takojšnega plačila mandatne
kazni - samo inšpekcija dela je v tem obdobju takoj pobrala za
skoraj 8 mio SIT mandatnih kazni).

Sam "odmev" aktivnosti na področju omejevanja sive ekonomije
v sredstvih javnega obveščanja daje tiste pozitivne rezultate pri
osveščanju ljudi o negativnih posledicah dela in zaposlovanja na
črno, ki lahko pripomorejo k širšemu družbenemu zavedanju o
škodljivosti tega pojava.

POMOČ PRI AKCIJAH
AKCIJE V 1998 LETU

Eden od pripomočkov za odkrivanje dela in zaposlovanja na črno
je, na Inšpektoratu RS za delo, uveden telefon za anonimno
prijavljanje dela in zaposlovanja na črno (številka tega telefona je
061 310 266). Veliko je bilo mnenj in ocen o uvedbi takšnega
telefona. Večina je bila pozitivnih, ljudje so podprli idejo o možnostih,
da se prekine "kvazi solidarnost" in da jim je omogočeno, da
prijavijo tiste, ki preko dela in zaposlovanja na črno, s tem, da ne
plačujejo davkov in prispevkov, tudi bogatijo.

Tudi v 1998 letu je bila in bo pozornost usmerjena v iste dejavnosti
kot v preteklem letu s tem, da se bodo dosedanjim priključile tudi
dejavnosti oglaševanja (ko bo oglaševano delo in zaposlovanje)
in dejavnost telefonskega vedeževanja ter vročih linij. Akcije bodo
skupno načrtovane in koordinirane tako, da bodo zajete vse najbolj
kritične točke in vsa območja v Sloveniji.

Tudi sami klici potrjujejo, da takšen telefon ljudje želijo in da jim ne
služi le kot sredstvo, s katerim lahko "zagodejo sosedu" ali celo
preko tega izkažejo svojo "fovšijo", temveč kot pomoč pri
reševanju tudi njihovih problemov. Preko njega ne prijavljajo le
dela in zaposlovanja na črno, ampak opozarjajo tudi na
nespoštovanje zakonodaje tudi na drugih področjih.

SKLEP
Že iz samih podatkov opravljenih pregledov, ugotovitev in ukrepanj
izhaja, da so bili nekateri očitki, ob sprejemanju programa, da se
s skupnimi akcijami "dviguje prah" in, da so zgolj "promocijska
evforija" zgrešeni in neutemeljeni. Izhajali so iz nepoznavanja
dejanskih prizadevanj Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, da omeji in v procesu preprečevanja bistveno zmanjša
obseg sive ekonomije pri nas. Skupne akcije so zastavljene
dolgoročno in predvsem v tistih dejavnostih in tistih okoljih kjer se
pričakuje, da je takšnega dela in zaposlovanja največ. Te akcije
nikakor niso nadomestilo rednim inšpekcijskim pregledom saj so
usmerjene le v dodaten in skupen poostren nadzor. Ob njih
potekajo povsem običajni pregledi po programih posameznih služb,

Vse prijave, ki jih inšpekcija dobi na ta način, se vsebinsko
preverijo. Žal je veliko nepopolnih, tako da ni moč identificirati
točnega primera in subjekta. Večina prijav je takih, kjer inšpektorji
ugotovijo kršitve oziroma so jih ugotovili že v pregledih pred prijavo.
Razumljivo je seveda, da je tudi določen odstotek lažnih prijav.
Uvedba anonimnega telefona prav gotovo ni nadomestilo za delo
inšpekcijskih služb in nihče si ne domišlja, da bo na ta način
odpravil sivo ekonomijo. Je zgolj eden od načinov, ki naj ravno
socialno ogroženim omogoči reševanja problemov in, ki se ga
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ki delujejo tudi v skupnih akcijah v skladu in v okviru specifike in
svojih pooblastil.

Priprave posameznih akcij ter njihovo načrtovanje bomo še
okrepili. Izboljšali bomo medsebojno informiranje s podatki
pomembnimi za uspešnost akcij. Ob medsebojnem sodelovanju
vseh, v akcijah sodelujočih služb, bomo tudi v bodoče pri
omejevanju sive ekonomije v Sloveniji svoja prizadevanja usmerjali
na skupne akcije s katerimi smo začeli ob vladnem sprejemu
Programa o odkrivanju in preprečevanju dela in zaposlovanja na
črno.

Akcije skupnega poostrenega nadzora, odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno so dosegle svoj namen in
opravičile potrebnost. Nesporno imajo močan vzgojno preventivni
vpliv in ob materialnih tudi velik psihološki učinek.

I
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Predlog zakona o

JAVNIH

SKLADIH

(ZJS)

- EPA 550 - II - prva obravnava

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
SKUPINA POSLANCEV

ki ga pošiljajo v prvo obravnavo in sprejem.

Ljubljana, 16. julij 1998

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega
zbora sporočajo, da bo na sejah delovnih teles in zbora
sodeloval mag. Janez Kopač.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l.RS št. 48/92) in
prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(Ur.l.RS, št. 44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) vlagajo
podpisani poslanci

Janez Kopač,
Leon Gostiša,
Ciril Pucko,
Izidor Rejc,
Jože Lenič,
Feri Horvat,

- PREDLOG ZAKONA O JAVNIH SKLADIH

- razporejanje presežka in pokrivanje primanjkljaja samostojnega
sklada
- povečanje in zmanjšanje ustanovitvene vloge samostojnega
sklada
- odgovornost za obveznosti samostojnega sklada
- nadzor finančnega poslovanja samostojnega sklada
- prenehanje samostojnega sklada

KAZALO:
UVOD
1. Ocena stanja
2. Razlogi za izdajo zakona

4. Javni sklad, ki ni samostojna pravna oseba
- ustanovitev
- upravljanje proračunskega sklada
- financiranje proračunskega sklada
- izkazovanje poslovnih dogodkov
- razporejanje presežka in pokrivanje primanjkljaja ter povečanje
in zmanjšanje ustanovne vloge proračunskega sklada
- odgovornost za obveznosti proračunskega sklada
- nadzor finančnega poslovanja proračunskega sklada
- prenehanje proračunskega sklada

3. Načela in cilji
4. Finančne in druge posledice
ZAKON O JAVNIH SKLADIH
1. Splošne določbe
2.Ustanovitev

5. Prehodne določbe

3. Javni sklad, ki je samostojna pravna oseba
- ustanovitev
- organa upravljanja
- financiranje samostojnega sklada
- izkazovanje poslovnih dogodkov
4. avgust 1998
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l.r.
l.r.
l.r.
l.r.
l.r.

6. Končne določbe
OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH ČLENOV
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gospodarske družbe ali temu prilagojene oziroma izvedene.
Nobena shema prikazovanja poslovanja pa ne zasleduje učinkov
delovanja sklada oziroma stopnje doseganja namena ustanovitve.

UVOD
1. OCENA STANJA

2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

Konec leta 1996 je imelo v Republiki Sloveniji 185 pravnih oseb v
nazivu firme besedo sklad. Pretežni del skladov je ustanovljenih
na ravni občin ali mest (51%), drugi največji ustanovitelji so delavci
v obrti in samostojnih poklicih (18%), tretji so zasebne družbe in
fizične oziroma pravne osebe (investicijski in vzajemni skladi,
15%) in četrti ustanovitelj je Republika Slovenija (7%). Skladi, ki
jih je ustanovila Republika Slovenija, kljub majhnemu obsegu po
številu predstavljajo pretežni del bilančne vsote vseh skladov.
Konec leta 1996 je bilančna vsota državnih skladov znašala 432
milijard tolarjev.

Osnovni razlog za izdajo zakona, ki ureja področje javnih skladov,
ki jih ustanovi Republika Slovenija ali lokalna skupnost, je doseči
večjo preglednost javnega financiranja. Predlagani zakon naj bi
poenotil ustanavljanje, upravljanje ter urejanje statusnih in
premoženjskih vprašanj, opredelil pravila vodenja računovodstva
in izkazovanja doseganja namena ustanovitve in rezultatov.
Ključnega pomena je določitev okvirjev zadolževanja in nadzora
nad finančnim poslovanjem skladov, da bi preprečili nenadzorovano javno porabo in financiranje te porabe z zadolževanjem.

Na lokalni ravni so bili skladi ustanovljeni predvsem za urejanje
prostorske problematike (stavbna zemljišča, stanovanja) ter
pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva. Delavci v obrti in
samostojnih poklicih so ustanavljali sklade predvsem za
financiranje izobraževanja in razreševanja stanovanjske
problematike. Družbe za upravljanje in ostale zasebne družbe so
ustanoviteljice predvsem skladov investicijskega značaja.
Republika Slovenija je ustanovila sklade predvsem na področju
pospeševanja razvoja, ekologije, stanovanjske problematike in
razreševanja razmerij iz preteklosti. Večina skladov se ukvarja
predvsem s financiranjem dejavnosti področja, za katerega so
bili ustanovljeni.

3. NAČELA IN CILJI
Zakon o javnih skladih ureja sklade, ki jih ustanavlja Republika
Slovenija in lokalne skupnosti, za namene, ki jih ne opredeljujejo
drugi zakoni (zakon o zavodih, zakon o javnih gospodarskih
službah, zakon o ustanovah, zakon o gospodarskih družbah).
Ta zakon ureja ustanovitev, upravljanje ter druga statusna in
premoženjska vprašanja javnih skladov. Javni sklad po tem
zakonu je vsako premoženje, ki ga Republika Slovenija ali lokalna
skupnost nameni za trajnejše doseganje javnih ciljev, in je
organizirano kot samostojno premoženje v obliki pravne
osebe(samostojni sklad) ali pa kot evidenčni račun v okviru
proračuna države oziroma lokalne skupnosti (proračunski sklad).

Sklad se v sedanji zakonodaji RS uporablja "nesistemsko", če
upoštevamo razvrstitev korporacije - ustanove . Zakonodajalec
ga uporablja za opredelitev pravnih oseb, ki jih ustanovi z zakonom,
ki pa imajo različno pravno strukturo. Praviloma tako
zakonodajalec določi takemu, z zakonom ustanovljenemu skladu
še konkretno statusno obliko ali pa ga zgolj zaveže, da deluje v
skladu s predpisi, ki veljajo za določeno statusno obliko. Tako
zakonodajalec enkrat opredelitev sklada uporablja za ustanovitev
korporativnega tipa pravne osebe (npr. Kapitalski sklad je delniška
družba), drugič določa, da sklad deluje v skladu s predpisi, ki
veljajo za javne zavode (npr. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
RS), tretjič pa ga ustanovi kot neki subjekt sui generis (Sklad za
razvoj drobnega gospodarstva). Prav tako se sklad v zadnjem
času v nekaterih zakonih pojavlja kot nova "oblika" za upravljanje
s sredstvi. Če bodo to pravne osebe javnega prava, je seveda
treba upoštevati vse izjeme, ki zanje veljajo (poseben sistem
ustanovitve, določanje organov, potrjevanje aktov ipd.).

Država ali lokalna skupnost ustanovi javni sklad, če je takšna
oblika organiziranja premoženja nujna za smotrno doseganje javnih
ciljev in če je ob ustanovitvi sklada zagotovljeno premoženje, ki
omogoča dosego javnih ciljev. Sklad je na ta način dan v funkcijo
izvajanja politike izvršilne oblasti in volje zakonodajalca.
Javni sklad se lahko ustanovi v obliki samostojne pravne osebe
ali pa v obliki evidenčnega računa v proračunu ustanovitelja, ki
ga upravlja resorno ministrstvo oziroma pristojni organ lokalne
skupnosti. Na predlagani način je zagotovljena enotnost
pravno-organizacijskih oblik oziroma oblik delovanja javnih
skladov.
Namen ustanovitve javnega sklada je doseganje javnih ciljev in je
javno koristen. Osnovni cilj javnega sklada je doseganje namena,
zaradi katerega je bil ustanovljen. S takšno ureditvijo omogočimo
spremljanje doseganja namena ustanovitve in presojo potrebnosti
nadaljnjega obstoja sklada v primerih, ko osnovnih ciljev sklad ne
dosega. Posebej je izpostavljena neprofitnost financiranja
dejavnosti in programov.

Sklad v Sloveniji ni definiran kot posebna vrsta pravne osebe, za
katero bi veljali točno določeni (posebni) predpisi, saj v zakonodaji
niso opredeljene splošne značilnosti skladov. V novejši zakonodaji
zakonodajalec sklad uporablja za poimenovanja raznih statusnih
oblik, ustanovljenih s posebnim zakonom, ter njihovo pravno obliko
ali pa le delovanje veže na že obstoječe statusne zakone (npr.
zakon o gospodarskih družbah, zakon o zavodih) ali pa (skoraj)
v celoti samostojno (torej kot subjekt sui generis) uredi njihovo
delovanje. Državni skladi so bili ustanovljeni s posebnimi zakoni
ali pa s področnimi zakoni.

Zakon določa tudi pravice, ki jih ustanovitelj pridobi na podlagi
premoženja, ki ga vloži v javni sklad. Pridobljene pravice
ustanovitelja se izkažejo z ustanovitveno vlogo v javnem skladu.
Za premoženje, ki ga ustanovitelj namenja za delovanje sklada,
je predpisana sestava in način vrednotenja.

Skladi se v sedanji ureditvi pojavljajo v različnih pravnoorganzacijskih oblikah, kot delniške družbe, družbe z omejeno
odgovornostjo, javni zavodi ali pa nimajo določene pravnoorganizacijske oblike. Odvisno od pravnoorganizacijske oblike
imajo oblikovane organe vodenja, upravljanja in nadzora.

Zakon posebej določa značilnosti sklada kot samostojne pravne
osebe ter proračunskega sklada.
V okviru sklada kot samostojne pravne osebe opredeljuje zakon:

Pri skladih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, je v uporabi pet
različnih bilančnih shem. Večina jih uporablja Slovenske
računovodske standarde, en sklad uporablja shemo predvideno
za banke, poleg teh pa so v uporabi še sheme podobne kot za
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vseh postavk, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti sklada,
v skladu z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Posledice nepravočasne priglasitve za vpis v sodni register,
Organe upravljanja, njihove naloge, pravice in obveznosti,
Financiranje in zadolževanje,
Uporabo začasnih presežkov denarnih sredstev,
Računovodstvo samostojnega sklada,
Razporejanje presežka in pokrivanje primanjkljaja,
Povečanje in zmanjšanje ustanovitvene vloge,
Odgovornost za obveznosti, nadzor finančnega poslovanja
in
13. Prenehanje samostojnega sklada.

Področje reguliranja finančnega poslovanja sklada zajema poleg
opredelitve načinov financiranja tudi uravnavanje likvidnosti
samostojnega sklada, zadolževanje, nadzor finančnega
poslovanja in razporejanje presežka ter pokrivanje primanjkljaja
sklada. Osnovne značilnosti predlagane ureditve so:
1. Določitev začasnih presežkov denarnih sredstev in njihovo
nalaganje,
2. Omejitev zadolževanja sklada na 20% vsote ustanovitvene
vloge in rezerv sklada,
3. Izvajanje nadzora tekočega finančnega poslovanja s strani
organa ustanovitelja, pristojnega za finance,
4. Razporejanje presežkov prihodkov nad odhodki v rezerve
sklada, razen v primerih, ko rezerve presežejo potreben obseg
za zagotavljanje namena ustanovitve (70% ustanovitvene
vloge sklada). V tem primeru se presežek prenese v proračun
ustanovitelja.

Pravice in obveznosti ustanovitelja in sklada so urejene tako, da:
1. Ustanovitelj pridobi na podlagi vrednosti premoženja, ki ga
vloži v javni sklad, svojo ustanovitveno vlogo v javnem skladu.
Samostojni sklad postane lastnik vsega premoženja z dnem
vpisa v sodni register in z njim lahko prosto razpolaga v okviru
doseganja namena, zaradi katerega je bil ustanovljen.
2. Samostojni sklad odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem. Ustanovitelj samostojnega sklada odgovarja
za obveznosti samostojnega sklada neomejeno in subsidiarno.

Zakon ureja tudi prenehanje javnega sklada. Posebej ureja, da
nad skladom ni mogoče uvesti postopka prisilne poravnave ali
stečaja. Poleg tega pa določa redne pogoje prenehanja in izvedbo
postopka prenehanja ter posebne pogoje prenehanja. Ob
prenehanju sklada prevzame ustanovitelj vse premoženje in
obveznosti sklada.

Ena izmed značilnosti urejanja pravic in obveznosti članov
upravnega odbora in direktorja sklada je poleg zakonskih določil
in ustanovitvenega akta tudi pogodba, ki jo sklenejo z
ustanoviteljem oziroma upravnim odborom.
V okviru sklada, ki ni samostojna pravna oseba, zakon določa:
1. Vsebino proračunskega sklada,
2. Upravljanje in knjigovodsko evidentiranje,
3. Financiranje in zadolževanje,
4. Razporejanje presežka in pokrivanje primanjkljaja,
5. Povečanje in zmanjšanje ustanovitvene vloge,
6. Odgovornost za obveznosti,
7. Nadzor finančnega poslovanja in
8. Prenehanje proračunskega sklada.

Zakon določa sklade, ki morajo v roku enega leta prilagoditi akte
in poslovanje določilom zakona ali ustreznim drugim zakonom
(zakonu o zavodih, zakonu o javnih gospodarskih službah, zakonu
o ustanovah, zakonu o gospodarskih družbah). Zakon izrecno
določa, v kakšno pravno-organizacijsko obliko se mora sklad
preoblikovati. Kriteriji pri določitvi nove pravno-organizacijske oblike
so bili predvsem: namen ustanovitve in vrsta javnega interesa, ki
ga sklad s svojo dejavnostjo izvaja, način zagotavljanja javnega
interesa, vrsta premoženja, ki ga sklad upravlja, način financiranja
sklada in velikost sklada

Ključna značilnost proračunskega sklada je organiziranje sklada
za doseganje ciljev, ki niso trajnejšega značaja, oziroma za
doseganje ciljev, ki ne zahtevajo več kot dvakratnega letnega
izplačila.

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Finančne posledice sprejetja in izvedbe tega zakona se bodo
pokazale predvsem v večji preglednosti javnega financiranja in s
tem v zmanjšanju stroškov (tekočega poslovanja, upravljanja in
nadzora) za doseganje namenov, zaradi katerih so bili skladi
ustanovljeni.

Javni skladi vodijo računovodstvo v skladu s Slovenskimi
računovodskimi standardi, po kontnem planu, ki ga v skladu z
Zakonom o računovodstvu predpiše Slovenski Inštitut za revizijo
v roku 120 dni od uveljavitve tega zakona. Posebej pa je predpisana
vsebina poslovnega poročila, ki sestoji iz dveh delov:

Ustreznejša ureditev področja javnih skladov se bo odrazila tudi
v finančnem sistemu, saj bo na trgu nastopalo manj finančnih
organizacij javnega sektorja. Pri ustanoviteljih se bo to odrazilo
predvsem v nižjih stroških za doseganje javnih ciljev, predvsem
pa transparentnejšem načinu doseganja javnih ciljev, tako pri
ustanovitelju kot pri skladu.

1. Prvi del se nanaša na predstavitev dejavnosti sklada in
njegovega temeljnega namena ter poročanje o tem, kako je bil
v preteklem poslovnem letu ta namen dosežen. V okviru tega
dela je opisano tudi pridobivanje in poraba sredstev sklada.
2. Drugi del obsega računovodske izkaze s polnim razkritjem
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lokalna skupnost, odreja župan lokalne skupnosti z obveznimi
navodili. V primeru konflikta med interesi javnega sklada in javnim
interesom, je župan dolžan spoštovati javni interes.

ZAKON O JAVNIH SKLADIH
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Javni sklad
1. člen

III. JAVNI SKLAD, KI JE SAMOSTOJNA PRAVNA
OSEBA

Ta zakon ureja ustanovitev, upravljanje ter druga statusna in
premoženjska vprašanja javnih skladov.

111.1. USTANOVITEV

Javni sklad po tem zakonu je vsako premoženje, ki ga Republika
Slovenija ali lokalna skupnost nameni za trajnejše doseganje javnih
ciljev in je organizirano kot samostojno premoženje v obliki pravne
osebe ali kot poseben evidenčni račun v okviru proračuna države
oziroma lokalne skupnosti.

Ustanovitveni akt
6. člen
Javni sklad, ki je organiziran v obliki pravne osebe (v nadaljevanju:
samostojni sklad), pridobi pravno osebnost z dnem vpisa v sodni
register.

».USTANOVITEV

Ustanovitveni akt samostojnega sklada mora vsebovati podatke
o:

Ustanovitelji in pravno-organizacijski obliki javnih
skladov
2. člen

1. namenu samostojnega sklada;
2. višini ustanovne vloge in vrsti premoženja, ki bo organizirano
v obliki samostojnega sklada;
3. firmi in sedežu samostojnega sklada;
4. medsebojnih razmerjih ustanoviteljev, če samostojni sklad
ustanovi več lokalnih skupnosti;
5. času, za katerega je samostojni sklad ustanovljen;
6. pravicah in obveznostih, ki jih ima samostojni sklad do
ustanovitelja in do tretjih oseb;
7. načinu upravljanja samostojnega sklada;
8. načinu in postopkih za imenovanje direktorja in upravnega
odbora;
9. navedbo imena in prebivališča, izobrazbo ter leto rojstva prvih
članov upravnega odbora in prvega direktorja;
10. dolžnosti in pravice direktorja;
11. drugih vprašanjih, povezanih z ustanovitvijo, upravljanjem in
prenehanjem samostojnega sklada.

Javni sklad lahko ustanovi Republika Slovenija, ki jo zastopa
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju država) ali lokalna
skupnost, ki jo zastopa svet lokalne skupnosti (v nadaljevanju
lokalna skupnost), če je takšna oblika organiziranja premoženja
nujna za smotrno zagotavljanje javnega interesa in če je ob
ustanovitvi sklada zagotovljeno ustrezno premoženje.
Javni sklad lahko ustanovi tudi več lokalnih skupnosti hkrati. V
tem primeru ustanovitelji v aktu o ustanovitvi sklada določijo
pravice in obveznosti, ki jih ima posamezna lokalna skupnost do
takšnega javnega sklada ter medsebojna razmerja med
ustanovitelji sklada.
Javni sklad se lahko ustanovi kot samostojna pravna oseba (v
nadaljevanju samostojni sklad) ali pa v obliki posebnega
evidenčnega računa v okviru proračuna države oziroma lokalne
skupnosti (v nadaljevanju proračunski sklad).

Samostojni sklad, ki ga ustanovi več kot en ustanovitelj, se ustanovi
s pogodbo o ustanovitvi, ki jo podpišejo zastopniki vseh
ustanoviteljev.

Namen ustanovitve
3. člen

Ustanovna vloga In premoženje
7. člen

Namen ustanovitve javnega sklada je izvajanje javnega interesa
na področju, ki se določi z zakonom oziroma aktom lokalne
skupnosti.

Ustanovitelj pridobi na podlagi vrednosti premoženja, ki ga vloži v
samostojni sklad, svojo ustanovno vlogo v samostojnem skladu.

Javni sklad neprotitno opravlja dejavnosti in programe, ki so v
javnem interesu.

Premoženje samostojnega sklada sestavljajo denar, vrednostni
papirji, terjatve, kapitalske vloge, nepremičnine, oprema in drugo
opredmeteno premoženje in pravice. Če se samostojni sklad
ustanavlja s stvarnimi vložki, morajo biti bremen prosti.

Premoženje javnega sklada se lahko uporablja le za doseganje
namenov, zaradi katerih je bil javni sklad ustanovljen. Namena
sklada po njegovi ustanovitvi ni dovoljeno spreminjati.

Če so ustanovitveno premoženje stvarni vložki, je potrebno ob
vpisu v sodni register predložiti uradno ocenitev vrednosti
stvarnega vložka, opredeljeno po sodobnih tržnih metodah,
ocenjevalca z licenco pristojne institucije, če gre za stvarni vložek
v obliki nepremičnin, opreme ali drugega opredmetenega
premoženja, oziroma pooblaščenega revizorja, če gre za terjatve
ali kapitalske vloge v drugih pravnih osebah. Podatek o ocenjeni
oziroma revidirani vrednosti se mora nanašati na isti datum kot je
ustanovitev javnega sklada.
V ustanovitvenem premoženju mora biti najmanj 15 milijonov SIT
v denarju.

Način izvajanja javnega interesa
4. člen
Način izvajanja javnega interesa v javnem skladu, ki ga je
ustanovila država, odreja resorni minister z obveznimi navodili. V
primeru konflikta med interesi javnega sklada in javnim interesom,
je resorni minister dolžan spoštovati javni interes, v skladu z
zakonom in aktom o ustanovitvi.
5. člen
Način izvajanja javnega interesa javnega sklada, ki ga je ustanovila
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lokalna skupnost, je po svoji funkciji župan.

Firma samostojnega sklada
8. člen
Firma samostojnega sklada mora vsebovati besedo "sklad", naziv
teritorialne osebe, ki je sklad ustanovila, glavni namen, sedež ter
dostavek, da gre za polno odgovornost (p.o.).

Člani upravnega odbora samostojnega sklada, katerega
ustanovitelj je država, so poleg predsednika še predstavnik
ministrstva za finance, in trije strokovnjaki za področje dejavnosti
sklada.

Besedo "sklad" lahko v svoji firmi uporabljajo samo javni skladi,
ustanovljeni po tem zakonu ali po Zakonu o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje (Uradni list RS št. 6/94, 25/97, 32/97,
10/98).

Člani upravnega odbora samostojnega sklada, katerega ustanovitelj je lokalna skupnost, so poleg predsednika še predstavnik
organa lokalne skupnosti, pristojnega za finance, in trije
strokovnjaki za področje dejavnosti sklada.

Sedež javnega sklada
9. člen

Ustanovitelj lahko odpokliče posameznega člana upravnega
odbora, če ugotovi, da huje krši obveznosti oziroma da ni
sposoben voditi poslov.

Sedež samostojnega sklada mora biti v Republiki Sloveniji in ga
določi ustanovitelj.

Naloge upravnega odbora
15. člen

Vpis v sodni register
10. člen

Upravni odbor samostojnega sklada:

Ustanovitelj je zahtevi za vpis v sodni register dolžan predložiti
ustanovitveni akt samostojnega sklada, dokazilo o razpolaganju
s premoženjem, ki bo organizirano v obliki samostojnega sklada,
dokazilo o pridobivanju dodatnega premoženja (če začetno
premoženje ne zadošča za doseganje namenov sklada), ime in
priimek, naslov, izobrazbo ter leto rojstva prvih članov upravnega
odbora in prvega direktorja.

1. sprejema program dela sklada in predlaga poslovno poročilo
sklada, ki ga predloži v sprejem ustanovitelju;
2. nadzira delo direktorja samostojnega sklada;
3. zastopa sklad v postopkih zoper direktorja;
4. odloča na drugi stopnji o pritožbah zoper odločitve direktorja;
5. odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z
zakonom ali ustanovitvenim aktom.

Lastništvo in razpolaganje s premoženjem
11. člen

Upravni odbor ne sme opravljati nalog, ki sodijo v okvir
poslovodenja samostojnega javnega sklada razen v primeru iz 4.
alinee prejšnjega odstavka.

Samostojni sklad postane lastnik vsega premoženja z dnem vpisa
v sodni register in z njim lahko prosto razpolaga v okviru
doseganja namena, zaradi kaferega je bil ustanovljen.

Pravice in obveznosti članov upravnega odbora
16. člen

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, mora samostojni sklad
za vzpostavitev hipoteke ali za razpolaganje s premoženjem, ki
presega 20% celotnega premoženja samostojnega sklada,
pridobiti soglasje ustanovitelja.

Ustanovitveni akt samostojnega sklada podrobneje določa pravice
in dolžnosti ter način dela upravnega odbora.
Pravice, obveznosti in odgovornosti članov upravnega odbora,
ki niso delavci državne uprave ali lokalne skupnosti, se v skladu
s tem zakonom in ustanovitvenim aktom samostojnega sklada,
določijo s pogodbo med članom upravnega odbora in ustanoviteljem.

Nepravočasna priglasitev za vpis v sodni register
12. člen
če samostojni sklad ni bil priglašen za vpis v sodni register v
roku 3 mesecev od sprejema ustanovitvenega akta, se dano
premoženje vrne v last ustanovitelja ter morebitnih donatorjev. V
takšnem primeru se šteje, da sklad ni bil ustanovljen.

Pogodba se letno dopolni z nalogami, ki se nanašajo na tekoče
leto.
Predsednik upravnega odbora
17. člen
Če direktor sklada umre, postane poslovno nesposoben, je
razrešen ali pa mu je potekel mandat, novi direktor pa ni imenovan,
opravlja njegove naloge predsednik upravnega odbora.

HI.2. ORGANA UPRAVLJANJA SAMOSTOJNEGA
SKLADA
Organa upravljanja
13. člen

Predsednik upravnega odbora lahko opravlja naloge, ki sodijo v
pristojnost direktorja, največ 6 mesecev od nastopa dejstva iz
prejšnjega odstavka. Če novi direktor tudi po poteku 6 mesecev
ni imenovan, sklad izgubi pravno osebnost in postane sektor v
okviru resornega ministrstva, ki prevzame vse njegove pravice
in obveznosti, če je ustanovitelj javnega sklada Republika Slovenija
oz. Postane del uprave lokalne skupnosti, če je ustanovitelj lokalna
skupnost.

Organa upravljanja samostojnega sklada sta upravni odbor in
direktor.
Upravni odbor
14. člen
Upravni odbor samostojnega sklada ima pet članov, ki jih imenuje
ustanovitelj za dobo največ petih let, z možnostjo neomejenega
ponovnega imenovanja. Upravni odbor vodi predsednik.
Predsednik upravnega odbora samostojnega sklada, ki ga je
ustanovila država, je po svoji funkciji resorni minister. Predsednik
upravnega odbora samostojnega sklada, ki ga je ustanovila
4. avgust 1998

Ravnanje in odgovornost članov upravnega odbora
18. člen
Člani upravnega odbora morajo pri vodenju poslov ravnati s
skrbnostjo dobrega gospodarja in varovati poslovno skrivnost
javnega sklada.
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Ustanovitelj lahko predčasno razreši tudi člana upravnega odbora,
če ne deluje v skladu z javnim interesom, opredeljenim v 4. in 5.
členu tega zakona.
Zoper odločitev upravnega odbora ni pritožb.

Člani upravnega odbora so za škodo, ki je nastala kot posledica
kršitve njihovih dolžnosti, civilnopravno odgovorni.
Odločanje upravnega odbora
19. člen

III.3. FINANCIRANJE SAMOSTOJNEGA SKLADA

Upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.

Financiranje
25. člen

Član upravnega odbora ne more odločati o zadevah, v katerih so
stranke oziroma so drugače udeleženi on sam, njegov zakonec
ali sorodniki do vštetega tretjega kolena v ravni vrsti oziroma do
vštetega drugega kolena v stranski vrsti.

Samostojni sklad se financira:
1.
2.
3.
4.

Nadomestila članom upravnega odbora
20. člen
Člani upravnega odbora so upravičeni do sejnin ter povračila
drugih stroškov, skladno s predpisom, ki ga izda Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra za finance.

s prihodki od lastnega premoženja,
s prihodki od lastne dejavnosti,
z donacijami zasebnih pravnih in fizičnih oseb,
z zadolževanjem.

Pravne osebe, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali lokalna
skupnost, in kapitalske družbe, v katerih ima ustanovitelj najmanj
25% osnovnega kapitala, samostojnim skladom ne smejo dajati
nepovratnih sredstev.

Imenovanje direktorja
21. člen

Zadolževanje
26. člen

Direktorja samostojnega javnega sklada, imenuje in razrešuje
oz. upravni odbor na podalgi javnega razpisa ter pod pogoji na
način in po postopku določenem s statutom. Direktorje imenovan
za dobo štirih let. Krajše imenovanje je možno, če gre za samostojni
sklad, ki bo deloval manj kot štiri leta. Ista oseba je lahko ponovno
imenovana za direktorja.

Samostojni sklad lahko najema dolgoročne bančne kredite in izdaja
lastne vrednostne papirje. Skupna zadolžitev javnega sklada ne
sme preseči vsote 20% ustanovne vloge in rezerv sklada.
Prag skupne zadolžitve samostojnega sklada iz prejšnjega
odstavka tega člena je mogoče spremeniti samo s spremembo
tega zakona.
•
V primeru, da samostojni sklad izdaja jamstva tretjim osebam, se
za ugotavljanje obsega zadolženosti na podlagi izdanih jamstev
uporabljajo predpisi o ugotavljanju zadolženosti bank na podlagi
izdanih bančnih garancij.

Pravice in obveznosti direktorja
22. člen
Direktor zastopa in predstavlja samostojni sklad v obsegu,
določenem s tem zakonom in ustanovitvenim aktom, in s
skrbnostjo dobrega gospodarja, organizira in vodi delo
samostojnega sklada in varuje poslovno tajnost samostojnega
sklada.

Začasni presežki denarnih sredstev
27. člen

Direktor materialno odgovarja skladu za škodo, ki je nastala zaradi
njegovega ravnanja, razen če dokaže, da je ravnal v skladu s 4.
in 5. členom tega zakona in pri tem izpolnjeval svoje dolžnosti
vestno, pošteno in v skladu s predpisi.

Vse začasne presežke denarnih sredstev je samostojni sklad
dolžan nalagati v državne vrednostne papirje.
Začasni presežek denarnih sredstev je tisti obseg sredstev, ki
ga v časovnem obdobju, krajšem od treh mesecev, ne bo uporabil
za namen, zaradi katerega je bil sklad ustanovljen.

Druge pravice in obveznosti direktorja
23. člen
Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima direktor v skladu s tem
zakonom in aktom o ustanovitvi samostojnega sklada, se druge
pravice in obveznosti določijo s pogodbo med direktorjem in
upravnim odborom.

III.4. IZKAZOVANJE POSLOVNIH DOGODKOV

Pogodba se letno dopolni z nalogami, ki se nanašajo na tekoče
leto.

Vodenje računovodstva in izkazi poslovanja
28. člen

Predčasna razrešitev direktorja
in članov upravnega odbora

Samostojni sklad vodi računovodstvo v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi, po kontnem planu, ki ga v skladu z
Zakonom o računovodstvu predpiše Slovenski inštitut za revizijo.

24. člen

Poslovno leto je za samostojne sklade enako koledarskemu letu.

Direktor je lahko predčasno razrešen na njegovo pisno prošnjo,
ali če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, ustanovitvenem
aktu in pogodbi.

Samostojni sklad vsako leto izdela najpozneje do 28. februarja
letno poročilo za preteklo poslovno leto. Letno poročilo
samostojnega sklada sestoji iz dveh delov:

O predčasni razrešitvi direktorja odloča upravni odbor. Upravni
odbor se lahko odloči za predčasno razrešitev direktorja tudi na
lastno pobudo ali na pobudo organa ustanovitelja, pristojnega za
finance.
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1. Prvi del se nanaša na predstavitev dejavnosti sklada in
njegovega temeljnega namena ter poročanje o tem, kako je bil
v preteklem poslovnem letu ta namen dosežen. V okviru tega
dela je opisano tudi pridobivanje in poraba sredstev
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nega sklada.

samostojnega sklada.
2. Drugi del obsega računovodske izkaze s polnim razkritjem
vseh postavk, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti sklada,
v skladu z zakonom o računovodstvu in slovenskimi
računovodskimi standardi.

Registriranje povečanja ustanovne vloge
33. člen
Povečanje ustanovne vloge samostojnega sklada se registrira v
sodnem registru na podlagi akta predstojnika organa ustanovitelja,
pristojnega za finance.

Slovenski računovodski standard za samostojne sklade
podrobneje tloloči izkaze poslovanja.

Če se povečanje ustanovne vloge samostojnega sklada izvede
z nakazilom denarnih sredstev, se odločbi organa ustanovitelja,
pristojnega za finance, priloži dokazilo o nakazilu.

Letno poročilo
29. člen
Upravni odbor predloži letno poročilo organu ustanovitelja,
pristojnemu za finance in Računskemu sodišču.
Letno poročilo sprejme ali zavrne predstojnik organa ustanovitelja,
pristojnega za finance potem. Če letno poročilo revidira Računsko
sodišče, je predstojnik organa ustanovitelja, pristojnega za finance dolžan s svojo odločitvijo počakati na mnenje Računskega
sodišča.
V primeru, da Računsko sodišče o poslovnem poročilu sklada
izda mnenje s pridržkom ali negativno mnenje, predstojnik organa
ustanovitelja, pristojnega za finance, v roku 30 dni od prejema
mnenja Računskega sodišča predlaga ustanovitelju ustrezne
ukrepe.

Če se povečanje ustanovne vloge samostojnega sklada izvede
s prenosom premoženja, se odločbi organa ustanovitelja,
pristojnega za finance, priloži pogodba o prevzemu stvarnega
vložka, v kateri se navede vrednost stvarnega vložka.
Vrednost stvarnega vložka opredeli po sodobnih tržnih metodah
ocenjevalec z licenco pristojne institucije, če gre za stvarni vložek
v obliki nepremičnin, opreme ali drugega opredmetenega
premoženja, oziroma pooblaščeni revizor, če gre za terjatve ali
kapitalske vloge v drugih pravnih osebah. Podatek o ocenjeni
oziroma revidirani vrednosti se mora nanašati na isti datum kot
se nanaša povečanje ustanovne vloge s stvarnimi vložki.
Zmanjšanje ustanovne vloge
34. člen

111.5 RAZPOREJANJE PRESEŽKA IN POKRIVANJE
PRIMANJKLJAJA SAMOSTOJNEGA SKLADA

Ustanovna vloga samostojnega sklada se s sklepom ustanovitelja
lahko zmanjša,
1. če rezerve samostojnega sklada ne zadostujejo za kritje
ugotovljenega primanjkljaja samostojnega sklada
2. če ustanovitelj ugotovi, da ustanovna vloga presega višino
potrebnih sredstev za opravljanje dejavnosti sklada.

Presežek prihodkov nad odhodki
30. člen
Presežek prihodkov nad odhodki (presežek) samostojnega
sklada, ki se ugotovi v izkazu uspeha za zaključeno poslovno
leto, ki ga predstojnik organa ustanovitelja, pristojnega za finance,
sprejme, se razporedi v rezerve sklada.

Zmanjšanje ustanovne vloge samostojnega sklada se registrira
v sodnem registru na podlagi akta predstojnika organa
ustanovitelja, pristojnega za finance.

Če rezerve samostojnega sklada presegajo 70% ustanovne
vloge samostojnega sklada, je samostojni sklad dolžan v roku 30
dni od sprejema poslovnega poročila ugotovljeni presežek
nakazati v proračun ustanovitelja.

111.7 ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
SAMOSTOJNEGA SKLADA

Primanjkljaj prihodkov do odhodkov
31. člen

Odgovornost za obveznosti
35. člen

Primanjkljaj prihodkov do odhodkov (primanjkljaj) samostojnega
sklada, ki se ugotovi v izkazu uspeha za zaključeno poslovno
leto, ki ga predstojnik organa ustanovitelja, pristojnega za finance,
sprejme, se pokrije v breme rezerv samostojnega sklada, če
rezerve ne zadostujejo, pa v breme ustanovne vloge.

Samostojni sklad odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem.
Ustanovitelj samostojnega sklada subsidiarno odgovarja za
obveznosti samostojnega sklada.

III.6 POVEČANJE IN ZMANJŠANJE USTANOVNE
VLOGE SAMOSTOJNEGA SKLADA
III.8. NADZOR FINANČNEGA POSLOVANJA
SAMOSTOJNEGA SKLADA

Povečanje ustanovne vloge
32. člen

Poročanje o naložbah in zadolženosti
36. člen

Ustanovna vloga samostojnega sklada se lahko s sklepom
ustanovitelja poveča:

Samostojni sklad o svojem tekočem finančnem poslovanju poroča
upravnemu odboru in organu ustanovitelja, pristojnemu za finance.

1. z nakazilom denarnih sredstev iz proračuna za povečanje
ustanovne vloge ali
2. s prenosom premoženja ustanovitelja v last samostojnega
sklada.

Minister za finance predpiše vsebino, oblike in roke poročanja
samostojnih skladov o njihovih naložbah in zadolženosti javnih
skladov.

Samostojni sklad v poslovnih knjigah izkaže sredstva iz prvega
odstavka tega člena kot povečanje ustanovne vloge samostoj-

4. avgust 1998

89

poročevalec, št. 51

Nadzor
37. člen

negativno mnenje, predstojnik organa ustanovitelja, pristojnega
za finance, v 30 dneh po preteku roka za pritožbo oziroma v 30
dneh po tem, ko je mnenje računskega sodišča postalo dokončno,
izda odločbo o prenehanju samostojnega sklada.

Tekoče finančno poslovanje samostojnega sklada nadzoruje
upravni odbor in organ ustanovitelja, pristojen za finance.

Šteje se, da se je postopek prenehanja samostojnega sklada
začel na dan, ko je predstojnik organa ustanovitelja, pristojnega
za finance, izdal odločbo iz prvega odstavka tega člena.

Direktor samostojnega sklada je dolžan omogočiti upravnemu
odboru in organu ustanovitelja, pristojnemu za finance, vpogled v
vse dokumente, ki se nanašajo na finančno poslovanje sklada.

Prenehanje zaradi izpolnitve subsidiarne obveznosti
ustanovitelja
42. člen

Če upravni odbor ali organ ustanovitelja, pristojen za finance
ugotovi, da javni sklad ne spoštuje aktov ustanovitelja, je dolžan
obvestiti o svojih ugotovitvah ustanovitelja.
V primeru, da upravni odbor ali organ ustanovitelja, pristojen za
finance, ugotovi nezakonitosti v poslovanju sklada, o svojih
ugotovitvah obvesti Državno tožilstvo.

Če samostojni sklad ne poravna svoje obveznosti do upnika in
mora ustanovitelj izvršiti svojo obveznost subsidiamega dolžnika,
predstojnik organa ustanovitelja, pristojnega za finance, v roku
48 ur od izpolnitve svoje subsidiarne obveznosti izda odločbo o
začetku prenehanja samostojnega sklada.

111.9 PRENEHANJE SAMOSTOJNEGA SKLADA

Izdaja odločbe o prenehanju samostojnega sklada ni odvisna od
višine dolga, ki ga je namesto samostojnega sklada poravnal
ustanovitelj.

Postopki prisilne poravnave ali stečaja
38. člen

Takoj ko predstojnik organa ustanovitelja, pristojnega za finance,
podpiše odločbo o prenehanju samostojnega sklada, članom
upravnega odbora in direktorju samostojnega sklada prenehajo
vsa pooblastila, ki so vezana na samostojni sklad.

Nad samostojnim skladom ni mogoče uvesti postopka prisilne
poravnave ali stečaja.
Prenehanje
39. člen

Šteje se, da se je postopek prenehanja samostojnega sklada
začel v trenutku, ko je organ ustanovitelja, pristojen za finance,
izdal odločbo iz prvega odstavka tega člena.

Samostojni sklad preneha:

Prenehanje zaradi prezadolženosti
43. člen

1. če je ustanovljen za določen čas,
2. če ustanovitelj ugotovi, da je izpolnjen, uresničen namen
njegove ustanovitve ali, da namena, zarai katerega je bil sklad
ustanovljen, v obliki sklada ni mogoče doseči,
3. če ustanovitelj ugotovi, da sklad ne dosega namena, zaradi
katerega je bil ustanovljen,
4. če dve poslovni leti zapored sklad na svoje računovodske
izkaze od Računskega sodišča dobi negativno mnenje
5. če mora ustanovitelj izvršiti obveznost subsidiamega dolžnika,
6. če zadolženost samostojnega sklada preseže 20% vsote
ustanovne vloge in rezerv samostojnega sklada.

Če organ ustanovitelja, pristojnega za finance, ugotovi, da je
zadolženost samostojnega sklada presegla 20% vsote ustanovne
vloge in rezerv samostojnega sklada, je o tem dolžan nemudoma
obvestiti ustanovitelja in v roku 30 dni predlagati ustrezne ukrepe.
V primeru, da se zadolženost samostojnega sklada, ki presega
20% vsote ustanovne vloge in rezerv samostojnega sklada
izkaže v računovodskih izkazih, ki jih potrdi Računsko sodišče,
predstojnik organa ustanovitelja, pristojnega za finance, v roku
30 dni od sprejema letnega poročila samostojnega sklada izda
odločbo o prenehanju samostojnega sklada.

Ob začetku postopka prenehanja samostojnega sklada vse
premoženje in obveznosti samostojnega sklada prevzame
ustanovitelj.
Prevzeto premoženje in obveznosti samostojnega sklada iz
prejšnjega odstavka tega člena se v proračunu in v premoženjski
bilanci ustanovitelja izkaže na proračunskih postavkah pristojnega
organa ustanovitelja.

IV. JAVNI SKLAD, KI NI SAMOSTOJNA PRAVNA
OSEBA
IV.1. USTANOVITEV

Izvedba postopka prenehanja
40. člen

Proračunski sklad
44. člen

Postopek prenehanja samostojnega sklada izvede ustanovitelj v
skladu z ustanovnim aktom, s katerim je bil sklad ustanovljen.

Premoženje javnega sklada lahko država ali lokalna skupnost
organizirata tudi kot evidenčni račun v okviru proračuna države
oziroma lokalne skupnosti (v daljnem besedilu: proračunski sklad).

šteje se, da se je postopek prenehanja samostojnega sklada
začel na dan, ko je predstojnik organa ustanovitelja, pristojen za
finance, izdal odločbo o njegovem prenehanju.

Proračunski skladi se organizirajo v skladu s tem zakonom
• za določen čas največ petih let za doseganje javnih ciljev, ki
niso trajnejšega značaja, ali
• za nedoločen čas, če gre za financiranje dejavnosti, pri kateri
pride do izplačil največ dvakrat letno.

Prenehanje zaradi mnenja Računskega sodišča
41. člen
V primeru, da samostojni sklad za dve poslovni leti zapored na
svoje računovodske izkaze od Računskega sodišča dobi
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IV.5. RAZPOREJANJE PRESEŽKA IN POKRIVANJE
PRIMANJKLJAJA TER POVEČANJE IN
ZMANJŠANJE USTANOVNE VLOGE
PRORAČUNSKEGA SKLADA

Aktu o ustanovitvi proračunskega sklada se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki veljajo za samostojni sklad.

50. člen

IV.2. UPRAVLJANJE PRORAČUNSKEGA SKLADA

Za razporejanje presežka in pokrivanje primanjkljaja ter povečanje
in zmanjšanje ustanovne vloge proračunskega sklada se
uporabljajo določila tega zakona, ki veljajo za samostojni sklad.

Organ upravljanja proračunskega sklada
45. člen
Organ upravljanja proračunskega sklada je upravni odbor.
Za sestavo in naloge upravnega odbora, pravice, obveznosti in
odgovornosti članov upravnega odbora, predsednika upravnega
odbora, odločanje upravnega odbora in nadomestila članom
upravnega odbora se uporabljajo določila tega zakona, ki veljajo
za samostojni sklad.

Ne glede na prvi odstavek tega člena se povečanje in zmanjšanje
ustanovne vloge proračunskega sklada ne registrira v sodnem
registru. V primeru, da nastane verjetnost, da je prišlo do
zmanjšanja ustanovne vloge proračunskega sklada, je upravitelj
proračunskega sklada o tem dolžan v roku 48 ur obvestiti
ustanovitelja.

Upravitelj proračunskega sklada
46. člen
Upravitelj proračunskega sklada je resorno ministrstvo oziroma
pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju upravitelj).

IV.6 ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
PRORAČUNSKEGA SKLADA
Obveznosti proračunskega sklada
51. člen

IV.3. FINANCIRANJE PRORAČUNSKEGA SKLADA

Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz prihodkov in
premoženja sklada.

Financiranje
47. člen

Upravitelj proračunskega sklada ne sme izvesti dejanja, ki
proračunskemu skladu nalaga obveznosti, ki jih iz prihodkov in
premoženja sklada ni mogoče poravnati.

Proračunski sklad se financira:
1. iz sredstev proračuna, ki mu jih vsako proračunsko leto nameni
ustanovitelj,
2. s prihodki od lastnega premoženja,
3. z donacijami zasebnih pravnih in fizičnih oseb.

Obveznosti proračunskega sklada ni dovoljeno kriti s
prerazporejanjem sredstev na drugih proračunskih postavkah v
dobro proračunskega sklada.

Pravne osebe, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali lokalna
skupnost, in kapitalske družbe, v katerih ima ustanovitelj najmanj
25% osnovnega kapitala, proračunskim skladom ne smejo dajati
ne povratnih ne nepovratnih sredstev.

IV.7 NADZOR FINANČNEGA POSLOVANJA
PRORAČUNSKEGA SKLADA

Ustanovna vloga proračunskega sklada in sredstva proračunskega sklada, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena,
se prenesejo v proračun države oziroma lokalne skupnosti za
naslednje proračunsko leto.

Poročanje o naložbah premoženjskega sklada
52. člen
Upravitelj proračunskega sklada je o finančnih naložbah in izplačilih
iz proračunskega sklada dolžan poročati organu ustanovitelja,
pristojnemu za finance.

Zadolževanje
48. člen

Minister za finance predpiše vsebino, oblike in roke poročanja
upraviteljev proračunskih skladov.

Proračunski sklad se ne sme zadolževati.

Nadzor
53. člen

IV. 4. IZKAZOVANJE POSLOVNIH DOGODKOV
Vodenje računovodstva in izkazi poslovanja
49. člen

Porabo sredstev proračunskih skladov nadzoruje organ
ustanovitelja, pristojen za finance.

Premoženje proračunskega sklada se knjigovodsko evidentira
ločeno od premoženja upravitelja.

Upravni odbor proračunskega sklada je dolžan omogočiti organu
ustanovitelja, pristojnega za finance, vpogled v vse dokumente,
ki se nanašajo na upravljanje proračunskega sklada.

Upravitelj proračunskega sklada izkaže sredstva in obveznosti
proračunskega sklada tudi v svoji konsolidirani bilanci.

Če organ ustanovitelja, pristojen za finance, ugotovi, da upravni
odbor proračunskega sklada ne spoštuje aktov ustanovitelja,
obvesti o svojih ugotovitvah ustanovitelja.

Upravitelj proračunskega sklada vodi računovodstvo proračunskega sklada in pripravi letno poročilo proračunskega sklada po
določilih tega zakona, ki veljajo za samostojni sklad.
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V primeru, da organ ustanovitelja, pristojen za finance, ugotovi
nezakonitosti v porabi sredstev proračunskega sklada, o svojih
ugotovitvah obvesti Državno tožilstvo.
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IV.8 PRENEHANJE PRORAČUNSKEGA SKLADA

člena in 1. odstavek 7. člena Zakona o popravi krivic (Uradni list
RS, Št. 59-3395/96).

Prenehanje
54. člen

V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona postane Sklad
za poplačilo vojne odškodnine evidenčni račun v okviru državnega
proračuna, svoje akte pa mora smiselno uskladiti z določbami
tega zakona.

Proračunski sklad preneha:
1. ko poteče čas, za katerega je bil ustanovljen,
2. če premoženje sklada ne zadostuje več za izpolnjevanje
namena, za katerega je bil ustanovljen,
3. če mora upravitelj proračunskega sklada poravnati obveznosti
sklada iz drugih proračunskih virov,
4. če ustanovitelj ugotovi, da sklad ne izpolnjuje svojega namena,
5. če ustanovitelj ugotovi, da so prenehali razlogi, zaradi katerih
je bil sklad ustanovljen,
6. če ustanovitelj ugotovi, da upravni odbor sklada ne ravna kot
dober gospodar.

60. člen
V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona prenehata veljati
5. in 6. člen Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999
(Uradni list RS, št. 19/94).
V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona Sklad RS za
investicije v zdravstvu postane evidenčni račun v okviru
državnega proračuna, svoje akte pa mora smiselno uskladiti z
določbami tega zakona.

Ob začetku postopka prenehanja proračunskega sklada vse
premoženje in obveznosti sklada prevzame ustanovitelj.

61. člen

Izvedba postopka prenehanja
55. člen

V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona preneha veljati
58. člen Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71-2577/93).

Postopek prenehanja proračunskega sklada izvede upravitelj v
skladu z ustanovnim aktom proračunskega sklada.

V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona Požarni sklad
RS postane evidenčni račun v okviru državnega proračuna, svoje
akte pa mora smiselno uskladiti z določbami tega zakona.

Šteje se, da se je postopek prenehanja proračunskega sklada
začel na dan, ko je upravitelj ali upravni odbor proračunskega
sklada o razlogih za prenehanje sklada obvestil ustanovitelja.

62. člen

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko v skladu z
ustanovitvenim aktom in pogodbo o upravljanju začne postopek
prenehanja proračunskega sklada tudi ustanovitelj, če ugotovi,
- da sklad ne izpolnjuje svojega namena,
- da so prenehali razlogi za njegov obstoj ali
- da upravni odbor sklada ne ravna kot dober gospodar.

V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona preneha veljati
7. člen Zakona o Prešernovi nagradi (Uradni list RS/I, št. 29-1237/
91).
V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona Prešernov sklad
RS postane evidenčni račun v okviru državnega proračuna, svoje
akte pa mora smiselno uskladiti z določbami tega zakona.

V. PREHODNE DOLOČBE

63. člen

56. člen

V roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona preneha veljati
Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne
Krško (Uradni list RS, št. 75-2681/94, RS 35-2281/96)

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati členi od 22. do
vključno 28. Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Uradni list RS, št. 75-2680/94).

V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona Sklad RS za
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško postane
evidenčni račun v okviru državnega proračuna, svoje akte pa
mora smiselno uskladiti z določbami tega zakona.

57. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
Tehnološko razvojnem skladu Republike Slovenije (Uradni list
RS, Št. 13-515/94, RS 39-2141/97)

64. člen

Z dnem, ko minister za finance izda akte iz drugega odstavka 36.
člena tega zako, preneha veljati Zakon o strukturi nekaterih naložb
določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij
(Uradni list RS, št. 71/93).

V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona preneha veljati
Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 1-6/96).
V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona Sklad RS za
ljubiteljske kulturne dejavnosti postane evidenčni račun v okviru
državnega proračuna, svoje akte pa mora smisleno uskladiti z
določbami tega zakona.

58. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati členi od 127. do
vključno 134. in 7. alinea 31. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12-567/
96).

65. člen
Najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega zakona
skupščina Filmskega sklada RS sprejme sklep o preoblikovanju
filmskega sklada v javni zavod po zakonu o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96).

59. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 3. odstavek 5.
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Z dnem preoblikovanja Filmskega Sklada RS v javni zavod
oziroma najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona
prenehajo veljati členi od 1. do vključno 18. člena Zakona o filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17-664/94).

Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja
sprejme sklep o preoblikovanju sklada v delniško družbo v skladu
z Zakonom o gospodarskih družbah, (UL RS 30/93) katere edini
lastnik je Republika Slovenija.

66. člen

Z dnem preoblikovanja Kapitalskega sklada pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v javni sklad oziroma najkasneje v roku
enega leta po uveljavitvi tega zakona prenehajo veljati členi od
246. člena do vključno 250a. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12-632/92)

Najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega zakona
ustanovitelj Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije sprejme sklep o preoblikovanju sklada v javni zavod za
upravljanje državnih kmetijskih zemljišč in gozdov.
Z dnem preoblikovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije v javni zavod oziroma najkasneje v roku
enega leta po uveljavitvi tega zakona prenehajo veljati členi od 1.
do vključno 10. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10-432/93)

71. člen
Najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona skupščina
Stanovanjskega sklada pokojninskega in invalidskega
zavarovanja sprejme sklep pripojitvi sklada k Stanovanjskemu
skladu Republike Slovenije.

67. člen
Z dnem pripojitve Stanovanjskega sklada pokojninskega in
invalidskega zavarovanja k Stanovanjskemu skladu Republike
Slovenije oziroma najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi
tega zakona prenehajo veljati členi od 251. člena do vključno 252.
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, Št. 12-632/92)

Najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona
ustanovitelji Sklada RS za spodbujanje razvoja Triglavskega
narodnega parka sprejmejo sklep o preoblikovanju sklada v javni
zavod po zakonu o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96).
Ustanovitelji sklada medsebojne pravice in obveznosti uredijo s
pogodbo v skladu z 9. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96).

72. člen

Z dnem preoblikovanja Sklada RS za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka v javni zavod oziroma najkasneje
v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona prenehajo veljati
členi od 3. člena do vključno 18. člena Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo
turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na
območju Triglavskega narodnega parka (Uradni list RS, št.
24-1411/96)

Najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega zakona
skupščina Slovenskega odškodninskega sklada sprejme sklep
o preoblikovanju sklada v delniško družbo v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah, (UL RS 30/93) kateri edini lastnik je
Republika Slovenija.
Z dnem preoblikovanja Slovenskega odškodninskega sklada v
delniško družbo oziroma najkasneje v roku enega leta po
uveljavitvi tega zakona preneha veljati Zakon o Slovenskem
odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7-294/93, RS 48-1826/
94), razen 8. člena.

68. člen
V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
členi od 8. člena do vključno 16. člena Zakona o razvoju malega
gospodarstva (Uradni list RS/I, št. 18-653/91, RS/I 17-599/91,
RS 13-587/93, RS 66-2401/93).

73. člen
Najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona
ustanovitelj Stanovanjskega sklada RS sprejme sklep o pripojitvi
Stanovanjskega sklada pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in preoblikovanju obeh skladov v javni sklad po tem
zakonu.

V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
členi od 12. do vključno 26. Zakona o uporabi sredstev pridobljenih
iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 45-2166/95, RS 34-2203/96).

Z dnem preoblikovanja Stanovanjskega Sklada RS v javni sklad
oziroma najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona
prenehajo veljati členi od 79. do vključno 89. in člen 99.
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS/I, št. 18-652/91)

V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona ustanovitelj
Sklada RS za razvoj malega gospodarstva in Sklada RS za
regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja,
sprejme sklep o preoblikovanju teh dveh skladov v javna sklada
po tem zakonu.

74. člen
Najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona
ustanovitelj Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije
sprejme sklep o preoblikovanju sklada v javni sklad po tem zakonu.

69. člen
Najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona
ustanovitelj Jamstvenega sklada RS sprejme sklep o
preoblikovanju sklada v javni sklad po tem zakonu.

Z dnem preoblikovanja Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije v javni sklad oziroma najkasneje v roku enega leta po
uveljavitvi tega zakona prenehajo veljati členi od 84. do vključno
89. Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93)

Z dnem preoblikovanja Jamstvenega sklada RS v javni sklad
oziroma najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona
prenehajo veljati členi od 1. do vključno 14. člena Zakona o
jamstvenem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25-1486/
97, RS 10-439/98)

75. člen
V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona ustanovitelj
Sklada RS za sukcesijo sprejme sklep o preoblikovanju sklada v
javni sklad po tem zakonu.

70. člen
Najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona skupščina
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Prilagoditev zadolženosti javnega sklada
80. člen

Z dnem preoblikovanja Sklada RS za sukcesijo v javni sklad
oziroma najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
zakona, prenehajo veljati določbe Zakona o Skladu Republike
Slovenije za sukcesijo (Uradni list RS, št. 10-431/93, RS 38-1520/
94, RS 40-2258/97).
76. člen

Javni skladi, katerih dolgovi na dan uveljavitve tega zakona
znašajo več kot 20% vsote ustanovne vloge in rezerv sklada, so
dolžni zmanjšati svojo zadolženost na dovoljeno mejo v roku treh
let od uveljavitve tega zakona.
V primeru, da v roku treh let od uveljavitve tega zakona sklad ne
izpolni pogoja iz prvega odstavka tega člena, je predstojnik organa
ustanovitelja, pristojnega za finance, dolžan v 30 dneh po preteku
treh let izdati odločbo o prenehanju javnega sklada.

V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona sveti lokalnih
skupnosti sprejmejo akte o preoblikovanju skladov lokalnih
skupnosti v javne sklade v skladu s tem zakonom.
77. člen

Izbris skladov iz sodnega registra po službeni
dolžnosti
81. člen

V primeru, da ustanovitelj oziroma skupščina sklada, katerega
ustanovitelj je država, ne sprejme akta o preoblikovanju sklada iz
členov 65 - 74 tega zakona, prosta denarna sredstva in vrednostni
papirji sklada preidejo v last Republike Slovenije in v upravljanje
ministrstvu za finance. Osnovna sredstva, nepremičnine in drugo
premoženje sklada preidejo v last Republike Slovenije, z njimi pa
upravlja resorno ministrstvo. Če je ustanoviteljev sklada več, se
premoženje in obveznosti sklada razdelijo sorazmerno z vloženimi
sredstvi.

Pristojno registrsko sodišče je dolžno po preteku dveh let od
dneva uveljavitve tega zakona po službeni dolžnosti izbrisati iz
sodnega registra vse pravne osebe, ki niso registrirane po tem
zakonu ali po zakonu o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje (Uradni list RS št. 6/94, 25/97, 32/97,10/98) in imajo v
svoji firmi besedo "sklad".

78. člen
VI. KONČNE DOLOČBE

V primeru, da svet lokalne skupnosti ne sprejme akta o preoblikovanju sklada lokalne skupnosti iz 77. člena tega zakona,
premoženje in obveznosti sklada preidejo v last lokalne skupnosti
in v upravljanje organov lokalne skupnosti.

Začetek veljavnosti zakona
82. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan od objave v Uradnem listu
RS.

Računovodski standard za javne sklade
79. člen
Slovenski Inštitut za Revizijo predpiše računovodski standard za
javne sklade v roku 120 dni od uveljavitve tega zakona.

Način izvajanja javnega interesa
Ustanovno vlogo in premoženje
Firmo in sedež sklada

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH
ČLENOV

Zakon enotno ureja področje javnih skladov, ki jih ustanavlja
Republika Slovenija in lokalne skupnosti. Za zastopnika
ustanovitelja zakon določa Vlado oziroma svet lokalne skupnosti,
s čemer se bo dosegla večja operativnost pri zagotavljanju namena
sklada in hitrejše prilagajanje ustanovitvenih aktov namenom
posameznega sklada. Sklad je na ta način dan v funkcijo izvajanja
politike izvršilne oblasti in volje zakonodajalca. Izvršilna politika
se tako lahko presoja skozi učinke in doseganje javnih ciljev.

I SPLOŠNE DOLOČBE (1. člen)
V okviru splošnih določb je podana vsebina, ki jo zakon ureja, in
definicija javnega sklada (v nadaljevanju sklad).
Pojem trajnejše doseganje javnih ciljev izpostavlja, da ne gre le za
doseganje ciljev v okviru enega proračunskega leta. Ustanavljanje
skladov za cilje enega proračunskega leta je nesmiselno in
nesmotrno, ker se lahko financiranje izvede neposredno iz
proračuna.

S tem zakom je določen javni sklad kot pravna oseba sui generis.
Na ta način se ureja sedanje stanje, ko imamo vrsto skladov s
pravno-organizacijskimi oblikami iz drugih statusnih zakonov.
Poleg pravne osebe sui generis pa je mogoče ustanoviti javni
sklad kot evidenčni račun v proračunu ustanovitelja, ki ga upravlja
resorno ministrstvo oziroma pristojni organ lokalne skupnosti.
Besedo sklad lahko v firmi obdržijo le pravne osebe, ki so
ustanovljene po tem zakonu. Skladi, ustanovljeni po Zakonu o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje, niso javni skladi,
nimajo pravne osebnosti in niso vpisani v sodni register, zato niso

II USTANOVITEV (2. do 5. člen)
Poglavje o ustanovitvi določa:
Ustanovitelje in obliko sklada
Namen ustanovitve
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predmet lega zakona.

in obveznosti, še posebej pa naloge. Pogodba se letno dopolni z
nalogami, ki se nanašajo na tekoče leto. S tem je zagotovljeno
spremljanje doseganja namena ustanovitve in ukrepanje ob
odstopanjih od zastavljenih ciljev.

V okviru namena je izpostavljeno doseganje javnih ciljev in javno
koristen namen ustanovitve. Z določitvijo osnovnega cilja javnega
sklada, to je doseganje namena, zaradi katerega je bil ustanovljen,
je omogočeno spremljanje doseganja namena ustanovitve in
presoja potrebnosti nadaljnjega obstoja sklada, v primerih, ko
osnovnih ciljev sklad ne dosega. Posebej je izpostavljena
neprofitnost financiranja dejavnosti in programov, ki so v javnem
interesu.

FINANCIRANJE SAMOSTOJNEGA SKLADA (25. do
27. člen)
Samostojni sklad se financira s prihodki od lastnega premoženja
in lastne dejavnosti, z donacijami zasebnih pravnih in fizičnih
oseb in z zadolževanjem. Zakon omejuje pravne osebe, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija ali lokalna skupnost, in kapitalske
družbe, v katerih ima Republika Slovenija ali lokalna skupnost
najmanj 25% osnovnega kapitala, da samostojnim skladom ne
smejo dajati nepovratnih sredstev.

Ustanovitelj pridobi z vlogo premoženja v sklad ustanovno vlogo.
Za premoženje, ki ga ustanovitelj namenja za delovanje sklada,
je predpisana sestava in način vrednotenja.
III PRAVNO - ORGANIZACIJSKI OBLIKI JAVNEGA
SKLADA (6. do 55. člen)

Zakon določa začasne presežke denarnih sredstev in njihovo
nalaganje v državne vrednostne papirje. Predlagana ureditev
racionira rabo sredstev javnih financ do končne porabe.
Nadzorovanje izvenproračunske porabe je eden izmed ciljev
predlaganega zakona, zato omejuje obseg celotne zadolžitve na
20% vsote ustanovne vloge in rezerv sklada.

Zakon posebej določa značilnosti sklada kot samostojne pravne
osebe ter proračunskega sklada. Medtem ko prvih 5 členov
zakona velja za vse javne sklade, tretje poglavje v členih od 6 do
43 ureja javne sklade, ki so ustanovljeni kot samostojne pravne
osebe, v drugem delu pa še javne sklade, ki nimajo pravne
osebnosti in delujejo kot izločeno premoženje (proračunske
sklade).

IZKAZOVANJE POSLOVNIH DOGODKOV (28. in 29.
člen)

V okviru sklada kot samostojne pravne osebe opredeljuje zakon:

Trenutno ni posebnega računovodskega standarda za vodenje
računovodstva javnih skladov. Zakon določa rok, v katerem
Slovenski inštitut za revizijo predpiše standard. Določila na
področju ustanovitve in pravno-organizacijskih oblik sklada pa
usmerjajo izdelavo standarda v smer, kije opredeljena za subjekte
javnega prava.

• vsebino ustanovitvenega akta,
- vpis v sodni register,
- lastništvo in razpolaganje s premoženjem,
• posledice nepravočasne priglasitve za vpis v sodni register,
- organe upravljanja (upravni odbor in direktor), njihove naloge,
pravice in obveznosti,
- financiranje in zadolževanje,
- uporabo začasnih presežkov denarnih sredstev,
- računovodstvo javnega sklada,
• razporejanje presežka in pokrivanje primanjkljaja,
- povečanje in zmanjšanje ustanovne vloge,
- odgovornost za obveznosti,
- nadzor finančnega poslovanja,
- prenehanje samostojnega sklada.

Posebej je opredeljena vsebina poslovnega poročila. S tem se
skuša posebej izpostaviti zasledovanje doseganja namena
ustanovitve preko spremljanja rezultatov, ki jih sklad dosega v
primerjavi s postavljenimi cilji in nalogami v preteklem in
načrtovanem obdobju. Posebej je opredeljeno poročanje z
računovodskimi izkazi.
RAZPOREJANJE PRESEŽKA IN POKRIVANJE
PRIMANJKLJAJA JAVNEGA SKLADA (30. in 31. člen)

USTANOVITEV (6. do 12. člen)

Presežek prihodkov nad odhodki (presežek) samostojnega
sklada se razporedi v rezerve sklada. V kolikor rezerve
samostojnega sklada presegajo 70% ustanovne vloge, se
ugotovljeni presežek razporedi v proračun ustanovitelja.
Predlagana ureditev zagotavlja namensko uporabo vloženih
sredstev.

Pravice in obveznosti ustanovitelja in sklada so urejene tako, da:
Ustanovitelj pridobi na podlagi vrednosti premoženja, ki ga vloži v
javni sklad, svojo ustanovno vlogo v javnem skladu. Samostojni
sklad postane lastnik vsega premoženja z dnem vpisa v sodni
register in z njim lahko prosto razpolaga v okviru doseganja
namena, zaradi katerega je bil ustanovljen.

Primanjkljaj prihodkov do odhodkov (primanjkljaj) javnega sklada
se pokrije v breme rezerv sklada, če te ne zadostujejo, pa v
breme ustanovne vloge.

Samostojni sklad odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem. Ustanovitelj samostojnega sklada odgovarja za
obveznosti samostojnega sklada subsidiamo.

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE USTANOVNE VLOGE
(32. do 34. člen)
Ustanovna vloga samostojnega sklada se lahko poveča:

ORGANA UPRAVLJANJA SAMOSTOJNEGA SKLADA
(13. do 24. člen)

1. z nakazilom denarnih sredstev iz proračuna za povečanje
ustanovne vloge ali
2. s prenosom javnega premoženja v last samostojnega sklada.

Organa upravljanja samostojnega sklada sta upravni odbor in
direktor (13. člen). Pravice in obveznosti članov upravnega
odbora, ki niso člani po svoji funkciji in direktorja sklada so poleg
zakonskih določil in ustanovitvenega akta urejene tudi s pogodbo,
ki jo sklenejo z ustanoviteljem. Pogodba podrobneje določa pravice
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Samostojni sklad v svojih poslovnih knjigah izkaže sredstva iz
prvega odstavka tega člena kot povečanje ustanovne vloge
samostojnega sklada.
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Slovenije.

Vrednost stvarnega vložka opredeli po sodobnih tržnih metodah
ocenjevalec z licenco pristojne institucije, če gre za stvarni vložek
v obliki nepremičnin, opreme ali drugega opredmetenga
premoženja, oziroma pooblaščeni revizor, če gre za terjatve ali
kapitalske vloge v drugih pravnih osebah. Podatek o ocenjeni
oziroma revidirani vrednosti se mora nanašati na isti datum kot
se nanaša povečanje ustanovne vloge s stvarnimi vložki.

Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Sklad
za poplačilo vojne odškodnine, Sklad Republike Slovenije za
investicije v zdravstvu, Požarni sklad Republike Slovenije,
Prešerndv sklad in Sklad Republike Slovenije za financiranje
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško v roku treh mesecev od
uveljavitve tega zakona postanejo evidenčni račun v okviru
državnega proračuna, svoje akte pa morajo smiselno uskladiti z
določbami tega zakona.

ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI SAMOSTOJNEGA
SKLADA (35. člen)
Samostojni sklad odgovoraja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem, ustanovitelj pa subsidiarno.

Stanovanjski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja
se pripoji k Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije
Prehodne določbe nalagaju ustanovitelju, da sprejme akte o
preoblikovanju naslednjih skladov:

NADZOR FINANČNEGA POSLOVANJA JAVNEGA
SKLADA (36. in 37. člen)

■ Filmski sklad Republike Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, in Sklad Republike Slovenije za
spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka se
preoblikujejo v javni zavod u skladu z Zakonom o zavodih.

Zakon nedvoumno določa subjekte, ki opravljajo normativni in
finančni nadzor nad delovanjem sklada. Poleg omejitev iz členov
o zadolževanju in nalaganju začasnih presežkov denarnih
sredstev opredeljuje zakon tudi poročanje skladov o naložbah in
zadolženosti. Podzakonske akte predpiše minister, pristojen za
finance. Tekoče finančno poslovanje sklada nadzoruje organ
ustanovitelja, pristojen za finance in upravni odbor.

Pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS je nastala dilema, ali
naj se preoblikuje v javni zavod ali v javni sklad. Razlog za
odločitev, da Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS ostane javni
zavod je potreba, da država zemljišča in gozdovi ostanejo državni.
V primeru, da bi se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov preoblikoval
v javni sklad, bi zemljišča in gozdovi postali last sklada.

6.IX. PRENEHANJE SAMOSTOJNEGA JAVNEGA
SKLADA (38. do 43. člen)

- V javni sklad po tem zakonu se preoblikujejo naslednji skladi:
Sklad Republike Slovenije za sukcesijo
Jamstveni sklad Republike Slovenije d. d.
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.
Slovenski odškodninski sklad d.d.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Ekološko razvojni sklad d.d.
Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva
Sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranitev
poseljenosti slovenskega podeželja

Sklad lahko preneha samo pod pogoji, določenimi v tem zakonu.
Iz navedenega razloga je opredeljeno tudi to, da nad skladom ni
mogoče uvesti postopka prisilne poravnave ali stečaja. Poleg
tega pa določa redne pogoje prenehanja in izvedbo postopka
prenehanja ter posebne pogoje prenehanja. Ob prenehanju sklada
prevzame ustanovitelj vse premoženje in obveznosti sklada.
JAVNI SKLAD, KI NI SAMOSTOJNA PRAVNA OSEBA
(44. do 55. člen)

Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
Slovenski odškodninski sklad se preoblikujeta v delniško družbo
po Zakonu o gospodarskih družbah. Dilema je nastala, ker oba
sklada poslujeta kot investicijski družbi. Po drugi strani je namen
njune ustanovitve zagotavljanje javnega interesa. Če se
preoblikujeta v javni sklad, bo v primeru konflikta interesov
prevladal javni interes nad interesom sklada. Če se preoblikujeta
v investicijsko družbo, bo v primeru konflikta interesov prevladal
interes sklada nad javnim interesom. Ko pa interes sklada prevlada
nad javnim interesom, se postavi vprašanje razloga za ustanovitev
takšnega sklada. Preoblikovanje v delniško družbo katere edini
ustanovitelj je država je kompromisna rešitev v tej dilemi.

V okvim sklada, ki ni samostojna pravna oseba, zakon določa:
- vsebino proračunskega sklada,
- upravljanje in knjigovodsko evidentiranje,
- financiranje in zadolževanje premoženjskega sklada
■ razporejanje presežka in pokrivanje primanjkljaja
- povečanje in zmanjšanje ustanovne vloge
■ odgovornost za obveznosti
- nadzor finančnega poslovanja
- prenehanje proračunskega sklada
Ključna značilnost proračunskega sklada je organiziranje sklada
za doseganje ciljev, ki niso trajnejšega značaja (ali pa pride do
financiranja dejavnosti največ dvakrat letno), vendar presegajo
letni proračunski okvir. Cilji, ki jih zasleduje oblika proračunskega
sklada, bi se lahko izvajali tudi v okviru proračuna, vendar je
upravljanje sklada resornega ministrstva oziroma pristojnega
organa lokalne skupnosti bolj učinkovito.
Zakon posebej določa, kdaj se za delovanje proračunskega
sklada smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za samostojne sklade.

- Skladi, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti, se v roku šestih
mesecev preoblikujejo v skladu s tem zakonom.
79. člen določa 120 dnevni rok za Slovenski inštitut za revizijo, v
katerem predpiše računovodski standard za javne sklade.
Javni skladi morajo v roku treh let zmanjšati svojo zadolženost
na dovoljeno mejo po tem zakonu (20%).

IV PREHODNE DOLOČBE (56. do 81. člen)
V KONČNE DOLOČBE (82. člen)

Z dnem uveljavitve tega zakona se razveljavijo določbe zakonov,
ki urejajo ustanovitev Sklada Republike Slovenije za poplačilo
vojne odškodnine kot pravne osebe in Šolskega sklada Republike
poročevalec, št. 51
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11. Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij
12. Zakon o filmskem skladu Republike Slovenije
13. Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije
14. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (z
družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost
In katerih nepremičnine se nahajajo na območju
Triglavskega narodnega parka
15. Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske
kulturne dejavnosti
16. Zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije
17. Zakon o pokojninskem In invalidskem zavarovanju
(kapitalski sklad SPIZ)
18. Zakon o pokojninskem In Invalidskem zavarovanju
(stanovanjski sklad SPIZ)
19. Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu
20. Stanovanjski zakon
21. Zakon o varstvu okolja
22. Zakon o skladu Republike Slovenije za sukcesijo

ZAKONI IN BESEDILA ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
1. Zakon o uresničevanju javnega Interesa na področju
kulture
2. Zakon o Tehnološko razvojnem skladu Republike
Slovenije
3. Zakon o strukturi nekaterih naložb določenih Javnih
zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij
4. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje In Izobraževanja
5. Zakon o popravi krivic
6. Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999
7. Zakon o varstvu pred požarom
8. Zakon o Prešernovi nagradi
9. Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško In odlaganja radioaktivnih odpadkov
Iz Nuklearne elektrarne Krško
10. Zakon o razvoju malega gospodarstva

1.
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture
Uradni list RS, št. 75-2680/94

25. člen
S statutom ali pravili javnega sklada se podrobneje določijo
organizacija, naloge, način odločanja ter druga vprašnja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega sklada.

22. člen

26. člen

Javni sklad se ustanovi z zakonom oziroma odlokom lokalne
skupnosti.

Sredstva javnega sklada se lahko uporabljajo le za namene, za
katere je bil javni sklad ustanovljen.

23. člen

27. člen

Javni sklad posluje po predpisih, ki veljajo za javne zavode, če ni
z zakonom drugače določeno.

Javni sklad mora vsako leto do konca februarja predložiti
ustanovitelju poročilo o delu sklada v preteklem letu.

24. člen

28. člen

Akt o ustanovitvi javnega sklada določi vire, način in pogoje
pridobivanja sredstev za uresničevanje namena, za katerega je
javni sklad ustanovljen.

Revizijo in nadzor nad javnimi skladi opravlja računsko sodiše v
skladu z zakonom.

2.
Zakon o Tehnološko razvojnem skladu Republike
Slovenije
Uradni list RS, št. 13-515/94, RS 39-2141/97 (delna
razveljavitev; velja le 6. člen zakona)

- prihodki iz poslovanja Sklada,
• sredstva, pridobljena na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92) ter predpisov,
izdanih na njegovi podlagi,
- donacije,

6. člen

- sredstva iz drugih virov.

Prihodki Sklada so:
4. avgust 1998

97

poročevalec, št. 51

- Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva od
naložb, ki niso v projektih malega gospodarstva - najmanj 80%,

3.
Zakon o strukturi nekaterih naložb določenih javnih
zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij
Uradni list RS, št. 71-2578/93, RS 64-2182/94, RS
7-330/96

- drugi skladi Republike Slovenije od finančnih naložb - najmanj
30%, če poseben zakon ne določa drugače.

1.člen

3. člen

S tem zakonom se določa struktura nekaterih naložb določenih
javnih zavodov in skladov na ravni države (v nadaljnjem besedilu:
institucionalni investitorji) in sicer:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije mora
pri upravljanju kapitalskega sklada upoštevati merila o strukturi
naložb investicijskih družb po posebnem zakonu.

- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, - Sklada Republike Slovenije
za razvoj, - Sklada Republike Slovenije za razvoj malega
gospodarstva, - drugih skladov Republike Slovenije, določenih
s posebnim zakonom.

Za ugotavljanje strukture naložb iz prejšnjega odstavka vodi Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za kapitalski
sklad ločeno izkaze denarnih tokov ter pri izkazovanju uspeha
ločen prikaz izida.

S tem zakonom se določa tudi struktura finančnih naložb
zavarovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnice).

Institucionalni investitorji in zavarovalnice morajo v zvezi z
izvajanjem tega zakona sporočati Ministrstvu, pristojnemu za
finance podatke, ki jih določi minister, pristojen za finance.

6. člen

2. člen
Minister, pristojen za finance predpiše obliko izkazov in poročil, ki
jih morajo za izvajanje tega zakona predložiti institucionalni
investitorji in zavarovalnice.

Za zagotavljanje varnosti poslovanja morajo imeti institucionalni
investitorji med svojimi naložbami naslednje deleže v vrednostnih
papirjih, ki jih je izdala ali za njih jamči Republika Slovenija (v
nadaljnjem besedilu: državni vrednostni papirji):

9. člen
Institucionalni investitorji morajo stanje svojih naložb uskladiti z
določbami 2. in 5. člena tega zakona najpozneje v 3 mesecih po
uveljavitvi tega zakona, in sicer tako, da vsak mesec uskladijo
najmanj eno tretjino potrebnega zneska.

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - najmanj 80%
rezervnega sklada,
- razveljavitev (Uradni list RS, št. 7-330/96)
- Stanovanjski sklad Republike Slovenije od naložb, ki niso dane
kot dolgoročni krediti za pomoč pri odplačevanju posojil ali kot
posojilo z ugodno obrestno mero za reševanje stanovanjskih
vprašanj - najmanj 80%,

Ministrstvo, pristojno za finance, lahko zaradi preprečitve večjih
motenj na trgu vrednostnih papirjev:
- rok, določen v prvem odstavku tega člena, posameznim
institucionalnim investitorjem podaljša za največ tri mesece;

- Sklad Republike Slovenije za razvoj od likvidnih sredstev najmanj 10%,

- predpiše, preko katere borzno posredniške družbe institucionalni investitorji kupujejo in prodajajo državne vrednostne papirje.

in šol,

4.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja
Uradni list RS, št. 12-567/96, RS 23-2/96

- opravlja naloge v zvezi z vpisnim postopkom učencev, vajencev
oziroma dijakov, določenih z zakonom in drugimi predpisi,
- izdaja odločbe v postopku usmerjanja otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami,

31. člen (7. alinea)
(pristojnosti šolske uprave)

- vodi evidenco presežnih strokovnih delavcev in evidenco
pripravnikov v vrtcih in šolah na svojem območju,

Šolska uprava ima naslednje upravne in druge naloge:

- izdaja soglasja k aktom o sistemizaciji delovnih mest v šolah,

- vodi postopek vpisa in izbrisa iz razvidov vrtcev in šol,

- opravlja naloge za Šolski sklad Republike Slovenije, ki ji
jih poveri upravni odbor ali direktor sklada,

- vodi postopek vpisa oziroma izbrisa iz razvida zasebnih učiteljev
in zasebnih vzgojiteljev,

- opravlja naloge na področju financiranja, za katere jo pooblasti
minister in

- ugotavlja izpolnjevanje pogojev za financiranje zasebnih vrtcev
poročevalec, št. 51
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vzdrževanja ter prodaje najmanj za obdobje petih let (v nadaljnjem
besedilu: program investicij).

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
127. člen

Upravni odbor vsako leto, najkasneje do začetka septembra
predlaga letni načrt za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka
za prihodnje leto (v nadaljnjem besedilu: letni načrt).

(državni sklad)
Za gospodarjenje z nepremičninami iz prejšnjega člena, s katerimi
upravljajo javne šole, katerih ustanoviteljica je država, se ustanovi
Šolski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).

Program investicij in letni načrt določi minister.
132. člen

Sklad je pravna oseba javnega prava.

(viri)

Sklad posluje v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo za
javne zavode.

Sklad pridobiva sredstva:

Poslovanje sklada urejajo pravila sklada, ki jih sprejme upravni
odbor s soglasjem Vlade Republike Slovenije.

- iz državnega proračuna,
- od najemnin iz sklenjenih pogodb,

128. člen
- od daril, zapuščin, donacij in iz

(upravni odbor)

- drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor.

Sredstva iz državnega proračuna se skladu zagotavljajo na
podlagi letnega načrta.

Upravni odbor sklada ima predsednika in šest članov. Predsednika
in člane upravnega odbora imenuje Vlada Republike Slovenije, in
sicer: predsednika in pet članov na predlog ministra, enega pa na
predlog ministra za finance.

133. člen
(bilanca nepremičnin)

129. člen

Sklad vodi premoženjsko bilanco nepremičnin.

(pristojnosti upravnega odbora)

Ob vključitvi nepremičnin v sklad se oceni njihova vrednost.

Upravni odbor sklada predlaga program investicij in letni načrt,
zagotavlja uresničevanje programa investicij in letnega načrta ter
poroča o njunem izvajanju, predlaga spremembo namembnosti
objektov, določa finančni načrt, sprejema zaključni račun in
opravlja druge naloge določene s pravili sklada!

Če je nepremičnina v solastništvu, se ob vključitvi v sklad določi
vrednost solastninskih deležev.
Lastniki nepremičnin ne morejo razpolagati s svojim solastninskim
deležem, dokler se nepremičnina uporablja za vzgojo in
izobraževanje.

K finančnemu načrtu in zaključnemu računu si mora sklad pridobiti
soglasje ministra.
130. člen

Pri prodaji nepremičnin ima soustanovitelj ali solastnik javne šole
predkupno pravico.

(direktor)

134. .člen

Poslovanje sklada vodi direktor. Direktor predstavlja in zastopa
sklad in je odgovoren za zakonitost njegovega dela.

(namembnost sredstev od prodaje)
Sredstva, pridobljena od najemnin in prodaje nepremičnin,
združenih v sklad, se lahko uporabljajo le za investicijsko
vzdrževanje in investicije v vzgojo in izobraževanje.

Direktorja sklada imenuje minister na podlagi javnega razpisa.
131. člen

Če sredstva iz prejšnjega odstavka presegajo potrebe, določene
s programom investicij in letnim načrtom za izvedbo programa
investicij, se lahko porabijo tudi za druge z državnim proračunom
določene namene na področju vzgoje in izobraževanja.

(program investicij)
Upravni odbor predlaga program investicij in investicijskega
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7/1 člen

5.
Zakon o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59-3395/96)

(1) Sredstva za plačila odškodnine po 5. členu se zagotavljajo v
skladu za poplačilo vojne odškodnine, sredstva za povečane
obveznosti iz pokojninskega zavarovanja po 6. členu tega zakona
pa v državnem proračunu.

5/3 člen
(3) Višino odškodnine in postopek za uveljavljanje pravice do
odškodnine določa in ureja zakon, ki ureja sklad za poplačilo
vojne odškodnine.
/

zakonom,

6.
Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje
1994-1999 (Uradni list RS, št. 19-782/94)

- darila, volila in druga namenska sredstva.
6. člen

5. člen

Sredstva Iz prve in druge alinee prejšnjega člena se
nakazujejo na poseben račun ministrstva, pristojnega za
zdravstvo, v skladu z določili proračuna Republike Slovenije.

Viri sredstev za naloge iz 3. člena tega zakona so:
- det namenskih sredstev, določenih z državnim proračunom,

Sredstva iz tretje alinee prejšnjega člena nakazujejo javni
zdravstveni zavodi v skladu s posebnim predpisom, ki ga izda
minister, pristojen za zdravstvo najmanj dvakrat letno, in sicer ob
polletnem obračunu ter ob zaključnem računu.

- sredstva od prodaje in oddaje stavb in opreme javnih
zdravstvenih zavodov,
- del amortizacije javnih zdravstvenih zavodov, določen s tem

8. izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom.

7.
Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71-2577/93)

(2) Sredstva za namene iz 6., 7., in 8. točke prejšnjega odstavka
se vodijo na postavki požarni sklad. S sredstvi požarnega sklada
razpolaga odbor, ki ga imenuje Vlada.

58. člen
(proračunska sredstva)

(3) Delitev sredstev, namenjenih varstvu pred požarom iz požarnih
taks in drugih prihodkov proračuna Republike Slovenije, se za
financiranje dejavnosti varstva pred požarom, ki jih zagotavlja
država v skladu s 1., 2., 3., 4. in 5. točko prvega odstavka tega
člena in za financiranje iz postavke požarnega sklada, določi s
proračunom Republike Slovenije.

(1) Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva
za:
1. upravne, strokovne, nadzorne in informacijske naloge na
področju varstva pred požarom;

(4) Del sredstev požarnega sklada porazdeli odbor, ki s skladom
razpolaga, lokalnim skupnostim za izvrševanje nalog iz 6. in 8.
točke prvega odstavka tega člena v razmerju z zbranimi požarnimi
taksami na območju posamezne lokalne skupnosti.

2. posebne oblike izobraževanja za varstvo pred požarom in
gasilstvo;
3. znanstveno-raziskovalno delo na področju varstva pred
požarom;

(5) Odbor iz drugega odstavka tega člena sestavljajo po dva
člana izmed predstavnikov prostovoljnih gasilcev, po dva člana
izmed predstavnikov poklicnih gasilcev ter po en član s področja
zavarovalniške, raziskovalne, šolske in gospodarske dejavnosti
ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

4. dejavnosti varstva pred požarom, kadar jih v javnem interesu
zagotavlja država;
5. sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja operativnih
gasilskih enot širšega pomena;

(6) Za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
lokalne skupnosti imenujejo odbore, v katerih so zastopani
predstavniki gasilcev, zavarovalništva in pristojnih organov lokalne
skupnosti.

6. sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot;
7. sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom;
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Upravni odbor ima petnajst članov, ki jih imenuje Skupščina
Republike Slovenije na predlog Izvršnega sveta Skupščine
Republike Slovenije iz vrst umetniških, kulturnih in znanstvenih
ustvarjalcev, pri čemer naj sleherno pomembnejše področje
umetnosti predstavlja vsaj en član upravnega odbora.
Predsednika upravnega odbora izvolijo člani izmed sebe.

8.
Zakon o Prešernovi nagradi (Uradni list RS/I, št.
29-1237/91)
7. člen
O Prešernovih nagradah in nagradah Prešernovega sklada odloča
upravni odbor Prešernovega sklada (v nadaljnjem besedilu:
upravni odbor).

Mandat predsednika in članov upravnega odbora traja štiri leta in
se lahko ponovi samo še enkrat.

za kWh proizvedeno v NEK.

9.
Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov
iz Nuklearne elektrarne Krško
Uradni list RS, št. 75-2681/94, RS 35-2281/96
(obvezna razlaga 4. člena)

5. člen
NEK vplačuje sredstva v Sklad mesečno. Način obračunavanja
in plačevanja v Sklad predpiše minister, pristojen za energetiko, v
dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

1. člen
6. člen

Za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (v
nadaljnjem besedilu: NEK), shranjevanje in trajno odlaganje srednje
in nizko radioaktivnih odpadkov iz NEK ter iztrošnega goriva se
ustanovi Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne
Krško (v nadaljnjem besedilu: Sklad).

Za uresničitev nalog iz 3. člena tega zakona Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) v roku petnajst mesecev
od uveljavitve tega zakona pripravi program razgradnje NEK s
prikazom možnih načinov izvedbe razgradnje NEK, vključno z
oceno potrebnih sredstev in terminskim planom.
7. člen

Razgradnja po tem zakonu pomeni odstranitev in končno odlaganje
vseh radioaktivnih delov in materialov. Vsi deli morajo biti
dekontaminirani in varno shranjeni.

Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima predsednika in
širi člane, od katerih predsednika in dva člana imenuje in razrešuje
Državni zbor Republike Slovenije, enega Vlada Republike Slovenije
in enega lokalna skupnost na območju katere stoji NEK.

2. člen
Sklad je pravna oseba in posluje v imenu in za svoj račun.

Delo Sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in
devet članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor Republike
Slovenije.

Sklad posluje z imenom: Sklad za financiranje razgradnje
Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NEK.

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor Sklada, ki ga
imenuje Vlada.

Sedež Sklada je v Krškem.
3. člen

Nadzorni odbor enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike
Slovenije.

Sredstva, zbrana po tem zakonu, se uporabljajo za:

8. člen

- varno skladiščenje in končno odlaganje izrabljenega goriva in
radioaktivnih odpadkov iz NEK,

Finančno poslovanje Sklada nadzira organizacija, pooblaščena
za opravljanje ekonomsko finančne revizije javnih financ.

- varno razgradnjo NEK.
9. člen
4. člen

Upravni odbor sprejme statut Sklada, s katerim se uredijo:

Sredstva Sklada za namene iz 3. člena tega zakona se
zagotavljajo iz dela cene električne energije za vsako kWh,
dobavljeno slovenskemu in hrvašemu elektrogospodarstvu.

1. notranja organizacija in način poslovanja Sklada,
2. pooblastila za zastopanje,

Zavezanec za obračun in vplačilo sredstev po prvem odstavku
tega člena je NEK.

3. naloge in mandat članov upravnega in nadzornega odbora ter
direktorja,

Višina zneska, vkalkulirana v ceno, se določi s programom iz 6.
člena tega zakona, do njegovega sprejetja pa ta znaša 0,61 tolarjev
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poslovanjem Sklada.

11. člen
Sklad se konstituira najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega
zakona. Za izvedbo vseh nalog ustanovitve Sklada je odgovorna
Vlada Republike Slovenije.

K statutu Sklada, k naložbeni politiki Sklada, finančnemu načrtu,
k zaključnemu računu in poročilu o poslovanju daje soglasje Vlada
Republike Slovenije.
10. člen

12. člen

Dovoljene so naložbe v prvorazredne vrednostne papirje in
depozite.

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

10.
Zakon o razvoju malega gospodarstva (ZRMG)
Uradni list RS/I, št. 18-653/91, RS/117-599/91 (uporaba
denarne enote Republike Slovenije), RS 13-587/93
(valorizacija zneskov), RS 66-2401/93 (valorizacija
zneskov)

12. člen
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje soglasje k
finančnemu načrtu in naložbeni politiki, zaključnemu računu, statutu
in delovnemu programu sklada.
13. člen
Upravni odbor:

III. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ MALEGA
GOSPODARSTVA

- sprejema finančni načrt,

8. člen

- sprejema naložbeno politiko,

Za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega
gospodarstva se ustanovi Sklad Republike Slovenije za razvoj
malega gospodarstva (v nadaljevanju: sklad).

- dodeljuje sredstva sklada za projekte malega gospodarstva,

Sklad je pravna oseba.

- sprejema odločitve in ukrepe o vračilu sredstev, če niso bila
porabljena v skladu z merili in pogoji za dodeljevanje sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva,

Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
- pripravlja najmanj enkrat letno poročilo o poslovanju in rezultatih
dela sklada,

9. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo iz republiškega
proračuna.

- sprejema statut sklada,
- opravlja druge naloge v skladu s statutom sklada.

Sklad lahko pridobiva sredstva za svoje delo tudi od drugih pravnih
in fizičnih oseb.

14. člen

Sklad lahko najema posojila ter pridobiva raznovrstne oblike
pomoči.

Nadzor nad poslovanjem sklada opravlja organizacija,
pooblaščena za opravljanje ekonomsko finančne revizije.

Sklad lahko najema posojila v tekočem poslovnem letu za največ
dvakraten znesek sredstev, ki so mu zagotovljena v proračunu
za to poslovno leto.

15. člen
Statut sklada določa:
- organizacijo in način poslovanja sklada,

10. člen

- druga vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.

Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima sedem članov, ki
jih za dobo štirih let imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije.

16. člen

11. člen

Občina lahko z odlokom ustanovi sklad za razvoj malega
gospodarstva.

Direktorja sklada imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za dobo štirih
let.

Sredstva tega sklada se zagotovijo iz občinskega proračuna in iz
drugih virov.
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11.
Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45-2166/95,
RS 34-2203/96)

17. člen
Naložbam za spodbujanje uravnoteženega regionalnega razvoja
in za ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja sklad:

IV. SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANITEV
POSELJENOSTI SLOVENSKEGA PODEŽELJA

- daje garancije za bančne kredite.

- dodeljuje kredite z ugodno obrestno mero;

18. člen
12. člen

Sklad dodeljuje sredstva na podlagi javnega razpisa, ki ga razpiše
najmanj enkrat letno. Pri izboru naložb za ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja upošteva sklad letni program dejavnosti
celostnega razvoja slovenskega podeželja.

Za spodbujanje razvoja razvojno šibkih in razvojno nestabilnih
območij (v nadaljnjem besedilu: uravnoteženega regionalnega
razvoja) ter za ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
se ustanovi sklad za regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti
slovenskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: sklad).

Podrobnejše pogoje za pridobitev in dodeljevanje sredstev, s
katerimi upravlja in razpolaga sklad, določi sklad s pravilnikom.

Sklad je javnopravna oseba, ki posluje kot družba z omejeno
odgovornostjo.

19. člen

Firma sklada se glasi: sklad za regionalni razvoj in ohranitev
poseljenosti slovenskega podeželja, d.o.o.

Organi sklada so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in
direktor sklada.
20. člen

Sedež sklada je v Ribnici na Dolenjskem.
Skupščina sklada:

Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.

- sprejme statut sklada;

13. člen
Dejavnost sklada je upravljanje, razpolaganje in usmerjanje
sredstev, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja
podjetij in drugih sredstev za poslovanje sklada.

- sprejme finančni načrt ter poslovno in naložbeno politiko sklada;

S statutom sklada se podrobneje določijo dejavnosti iz prejšjega
odstavka, ki jih lahko opravlja sklad.

- sprejme letno poročilo o delovanju sklada;

- sprejme pravilnik iz 18. člena tega zakona;

- imenuje predsednika in člane upravnega odbora sklada;

14. člen
- odloča o povečanju in zmanjšnju kapitala sklada;
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
- iz sredstev, pridobljenih na podlagi tega zakona;

- odloča o drugih zadevah, določenih s statutom sklada in
zakonom.

- z namenskimi donacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih
oseb;

Dokler je Republika Slovenija edini družbenik sklada opravlja vlogo
skupščine sklada vlada.

- iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem;

21. člen
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov.
Predsednika in dva člana imenuje in razrešuje skupščina sklada
iz vrst priznanih strokovnjakov s področja dejavnosti sklada, po
enega člana iz ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in
razvoj, in ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo;
dva člana pa imenuje na predlog svetov občin iz razvojno šibkih
in razvojno nestabilnih območij. Član upravnega odbora ne more
biti direktor sklada.

- iz drugih virov v skladu z zakonom.
Sklad zbrana sredstva v enakem deležu dodeljuje spodbujanju
uravnoteženega regionalnega razvoja in ohranjanju poseljenosti
slovenskega podeželja.
15. člen
Osnovni kapital sklada znaša 1,500.000 tolarjev. Imetnik edinega
poslovnega deleža ob ustanovitvi je Republika Slovenija.

22. člen

Vplačilo osnovnega kapitala se opravi v 30 dneh po uveljavitvi
tega zakona iz sredstev kupnine.

Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje pet članov in jih imenuje Državni
zbor na predlog vlade.

16. člen

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela organov in strokovne
službe sklada, nadzira njegovo finančno poslovanje ter daje
mnenje k letnemu poročilu direktorja sklada.

Dobiček, ki ga s svojim poslovanjem ustvari sklad se nameni
spodbujanju uravnoteženega regionalnega razvoja in ohranjanju
poseljenosti slovenskega podeželja, kakor tudi za povečanje
osnovnega kapitala sklada. Razporeditev dobička določi statut
sklada.
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O svojih ugotovitvah nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča
vladi in Državnemu zboru.
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- naložbena politika sklada;

23. člen
Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor sklada, ki ga
na podlagi javnega razpisa imenuje upravni odbor sklada.

- pristojnosti upravnega odbora, način sklicevanja sej ter način
odločanja upravnega odbora;

24. člen

- pravice, odgovornosti in obveznosti direktorja sklada ter
delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;

Člani upravnega in nadzornega odbora ter delavci sklada ne
smejo opravljati pridobitne dejavnosti, ki bi bile povezane z njihovo
funkcijo ali službo pri skladu.

- mandat direktorja in delavcev s posebnimi pooblastili;
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.

25. člen

26. člen

Sklad ima statut, v katerem so podrobneje določene zlasti:

Nadzor nad poslovanjem sklada ter revidiranje računovodskih
izkazov sklada opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije
v skladu z določbami zakona o računskem sodišu (Uradni list
RS, št. 48/94).

- dejavnosti in področje delovanja sklada;
- notranja organizacija in način poslovanja sklada;

12.
Zakon o filmskem skladu Republike Slovenije
Uradni list RS, št. 17-664/94

III. FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Ime javnega sklada je: Filmski sklad Republike Slovenije (v
nadaljevanju: sklad).

4. člen

1. člen
Skrajšano ime je: FS RS.
S tem zakonom ustanovi Republika Slovenija Filmski sklad
Republike Slovenije kot javni sklad z namenom, da nanj prenese
izvajanje nacionalnega kulturnega programa v delu, ki pokriva
filmsko proizvodnjo in reproduktivno kinematografijo ter izvajanje
filmskih festivalov in podeljevanje nagrad za področje
kinematografije.

Sedež sklada je: Miklošičeva 38, Ljubljana.
Sklad je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru
svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi,
v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja
s sredstvi, s katerimi upravlja.

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike
Slovenije.

5. člen
Sklad opravlja predvsem naslednje naloge:

2. člen
Nacionalni kulturni program določa v delu, ki se nanaša na filmsko
proizvodnjo in reproduktivno kinematografijo kot kulturno
dejavnost, obseg dejavnosti, ki se financira iz državnega
proračuna ali iz drugih javnih sredstev, usmeritve in merila za
razvoj področja kinematografije ter oblike programskega
sodelovanja z evropskimi kinematografijami.

- zagotavlja kontinuirano programiranje filmske proizvodnje; načrtuje in omogoča proizvodnjo, ki se sofinancira iz državnega
proračuna; - nadzoruje delo in porabo javnih sredstev izvajalcev
nacionalnega kulturnega programa za področje kinematografije;
- zbira predloge za sofinanciranje programov in projektov s
področja kinematografije z javnimi razpisi v skladu s predpisi, ki
določajo postopke za oddajo javnih naročil; - sklepa z izbranimi
izvajalci programov in projektov s področja kinematografije
pogodbe o sofinanciranju; - zagotavlja prezentacijo in tržno
eksploatacijo slovenskega filma v državi in tujini; - razvija
scenaristično filmsko dejavnost; - načrtuje in izvaja sodelovanje
s tujimi nevladnimi filmskimi asociacijami; - skrbi za razvoj
reproduktivne kinematografije kot kulturne dejavnosti; - spremlja
stanje kinematografske mreže ter po potrebi sprejema in izvaja
ukrepe za njen skladen razvoj; - vzpodbuja ponudbo in distribucijo
umetniškega filma; - opravlja druge naloge, povezane s
kinematografijo v Republiki Sloveniji.

S programom dela sklada se določi obseg nalog v posameznem
letu za izvajanje nacionalnega programa iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Nacionalni kulturni program za področje proizvodne in
reproduktivne kinematografije izvajajo;
- posamezniki in pravne osebe, ki so vpisani v razvid pri
ministrstvu, pristojnem za kulturo v skladu z 19. členom tega
zakona,

6. člen

- Filmski studio Viba film.

Zaradi javnega letnega pregleda filmske proizvodnje v Republiki
Sloveniji sklad omogoča izvedbo filmskega festivala.
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7. člen

v delovnem razmerju, oziroma imajo finančni interes v tej
organizaciji; ter tisti, ki kandidirajo za javna sredstva, s katerimi
upravlja sklad.

Za delo in uspehe na področju kinematografije podeljuje sklad
nagrade in priznanja za:

13. člen
- vrhunske dosežke na področju kinematografije;
Strokovna združenja s področja kinematografije uveljavljajo svoj
vpliv na delovanje sklada tako, da predlagajo člane upravnega
odbora.

- življenjsko delo filmskega ustvarjalca, ki je s svojim delom
bistveno prispeval k razvoju slovenskega filma.

14. člen

Kriterije in postopek podeljevanja nagrad in priznanj določa
pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor sklada v soglasju z
ustanoviteljem.

Upravni odbor sklada:
- sprejme v soglasju z ustanoviteljem statut sklada; - sprejema
programe dela sklada v soglasju z ministrstvom, pristojnim za
kulturo; - zbira predloge za sofinanciranje programov in projektov
s področja kinematografije z javnimi razpisi v skladu s predpisi,
ki določajo postopke za oddajo javnih naročil; - sklepa z izbranimi
izvajalci programov in projektov s področja kinematografije
pogodbe o sofinanciranju ter nadzoruje njihovo izvajanje; - daje
predhodno mnenje k pogojem, ki jih za vpis v razvid izvajalcev
kulturnih programov pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
predpiše za področje kinematografije minister, pristojen za kulturo;
- sprejema pogoje in kriterije za financiranje kulturnih programov
za področje kinematografije v soglasju z ministrstvom, pristojnim
za kulturo; - opravlja druge naloge, določene s statutom sklada.

8. člen
Sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela sklada
zagotovi ustanovitelj iz državnega proračuna, prostorske pogoje
za začetek dela pa iz preostanka premoženja DO Vesna film v
prostorih na Miklošičevi 38, Ljubljana.
Na sklad se prenese tudi stanovanjski fond iz preostanka
premoženja DO Vesna film.
Sredstva sklada se lahko uporabljajo le za namene, zaradi katerih
je sklad ustanovljen.
Z vsem premoženjem upravlja sklad. Sklad samostojno upravlja
s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po
predhodnem soglasju ustanovitelja.

Upravni odbor je dolžan vsako leto do konca februarja predložiti
ministrstvu, pristojnemu za kulturo, poročilo o delu sklada v
preteklem letu, ki bo osnova za letno poročilo vlade o izvajanju
nacionalnega kulturnega programa v delu, namenjenemu filmski
proizvodnji in reproduktivni kinematografiji.

9. člen
Sklad pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:

Statut sklada podrobneje določa pravice in dolžnosti ter način
dela upravnega odbora.

- iz sredstev državnega proračuna za kulturo, ki so namenjena
filmski proizvodnji in reproduktivni kinematografiji; - iz lastnih
prihodkov od trženja s filmsko proizvodnjo, financirano iz javnih
sredstev; - iz naslova sodelovanja z mednarodnimi ustanovami
in organizacijami; - iz deleža naročnine TV Slovenije za bogatenje
programa nacionalne televizije; - z dotacijami, darili in iz drugih
virov.

15. člen
Nadzorni odbor sklada ima tri člane, ki jih imenuje vlada na predlog
ministrstev, pristojnih za kulturo, finance in zunanje zadeve.
16. člen

Presežek prihodkov nad odhodki uporablja sklad za izvajanje in
razvoj svoje dejavnosti.

Upravni odbor imenuje strokovno-programske komisije kot
strokovna posvetovalna telesa izmed posameznikov, ki so
uveljavljeni ustvarjalci ali poznavalci z delovnega področja komisije.

Podrobnejše določbe o načinu razpolaganja s presežkom
prihodkov določi statut sklada.

Naloge teh komisij so:

10. člen

- oblikovanje strokovnih podlag za odločanje upravnega odbora;
- oblikovanje predloga programa, ki se financira iz javnih sredstev
sklada.

Sklad ima naslednje organe:
- upravni odbor, - nadzorni odbor, - strokovno-programske
komisije, - direktorja.
11. člen

Način imenovanja članov, postopek ustanovitve strokovnoprogramskih komisij, način dela in naloge podrobneje določa statut
sklada.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov. Imenuje ga
ustanovitelj tako, da imenuje štiri člane neposredno, dva člana
imenuje na predlog strokovnih združenj s področja produktivne
kinematografije in enega na predlog Akademije za gledališče,
radio, film in televizijo v Ljubljani.

V strokovne-programske komisije imenovani filmski ustvarjalci v
času svojega mandata ne smejo konkurirati za katerokoli obliko
subvencije ali sodelovati pri realizaciji projektov, ki jih subvencionira
sklad ali se financirajo iz kateregakoli drugega vira, ki je bil
zagotovljen preko njegovih angažmanov.

12. člen

17. člen

Člani upravnega odbora ne morejo biti tisti, ki so v delovnem
razmerju s skladom ali so najeti svetovalci sklada; tisti, ki so
lastniki ali sodelujejo v organih upravljanja organizacije, katere
dejavnost je produkcija, distribucija ali prikazovanje filmov, ali so
4. avgust 1998

Delo in poslovanje sklada vodi direktor.
Direktorja imenuje upravni odbor sklada s soglasjem ustanovitelja
sklada na podlagi javnega razpisa.
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Direktor sklada mora imeti:

imenovanja in razrešitve določa statut sklada.

- visoko izobrazbo; - najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
kulturnih dejavnosti; - strokovno poznavanje delovnih procesov
na področju kinematografije; - sposobnosti za organiziranje in
vodenje dela v kolektivu; - znanje najmanj enega tujega jezika.

18. člen
Sklad ima svojo strokovno službo. Ta izvršuje odločitve upravnega
odbora in izvaja strokovne in administrativno-tehnične naloge za
delovanje upravnega odbora in strokovno-programskih komisij.

Mandat direktorja traja pet let.
Podrobnejše določbe o organizaciji strokovne službe sklada določi
statut sklada.

Pristojnosti direktorja, njegovo odgovornost, način njegovega

13.
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10-432/93)

5. člen
Organ upravljanja sklada je svet sklada, ki ima predsednika in
osem članov. V svetu sklada je pet predstavnikov ustanovitelja in
trije predstavniki uporabnikov oziroma zakupnikov kmetijskih
zemljišč, kmetij in gozdov sklada, ki jih imenuje in razrešuje Državni
zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije,
ter en predstavnik delavcev sklada, ki ga imenujejo in razrešujejo
delavci sklada.

1. člen
Ta zakon določa ustanovitev, naloge, pristojnosti, pravice in
obveznosti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije.
2. člen

Predsednika sveta sklada volijo člani sveta.

Ustanovi se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki gospodari s kmetijskimi
zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije.

Svet sklada opravlja zlasti naslednje naloge:
- sprejema finančni načrt in program sklada s soglasjem Vlade
Republike Slovenije;

Gospodarjenje po tem zakonu obsega upravljanje in razpolaganje.

- sprejema zaključni račun sklada s soglasjem Vlade Republike
Slovenije;

Sklad opravlja naloge v imenu Republike Slovenije in za njen
račun.

- ima druge pravice in obveznosti, določene s statutom sklada.

3. člen

6. čien

Sklad je pravna oseba in posluje v skladu s predpisi, ki veljajo za
javne zavode, če ni s tem zakonom drugače določeno.

Sklad vodi in zastopa direktor sklada. Direktor sklada mora imeti
visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj.
Direktorja imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog
Vlade Republike Slovenije.

4. člen
Sklad gospodari s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v
lasti Republike Slovenije v skladu s sprejeto razvojno politiko
Republike Slovenije, predpisi in svojimi akti ter pri tem opravlja
zlasti naslednje naloge:

7. člen
Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje pet članov in jih imenuje Državni
zbor Republike Slovenije.

- skrbi za racionalno rabo in okoljevarstveno vrednost kmetijskih
zemljišč, kmetij in gozdov;

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje
sklada. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča o delovanju
sklada Državnemu zboru Republike Slovenije.

- izvaja promet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, ter
jih daje v zakup v skladu s predpisi in svojimi akti oziroma zanje
dodeluje koncesije;

8. člen

- vodi evidenco o kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih v
lasti Republike Slovenije v skladu s predpisi;

Sklad ima statut, ki ga sprejme svet sklada s soglasjem Vlade
Republike Slovenije. Statut sklada določa zlasti:

- upravlja finančna sredstva, ki jih dobi z gospodarjenjem s
kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi;

- organizacijo sklada;
- organe sklada in njihove pristojnosti ter način odločanja;

- opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kmetijska zemljišča,
kmetije in gozdove v lasti Republike Slovenije, določene v
predpisih in aktih sklada.

- naloge sklada;
- način poslovanja sklada in akte, ki to podrobneje urejajo;
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- pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev s posebnimi
pooblastili.

Sredstva, ki jih sklad pridobi z gospodarjenjem s kmetijskimi
zemljišči, kmetijami in gozdovi, so prihodek sklada.

9. člen

Sklad lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje tudi iz
proračuna Republike Slovenije in iz drugih virov.

Sklad je za svoje delo odgovoren Vladi Republike Slovenije in ji o
svojem delu poroča najmanj enkrat letno.

Sredstva sklada so namenjena za:

Delo sklada nadzirata ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in
gozdarstvo, ter ministrstvo pristojno za finance.

- vlaganja za vzdrževanje in izboljšanje proizvodne sposobnosti
kmetijskih zemljišč in kmetij ter za uresničevanje in razvoj vseh
funkcij gozdov;

Sklad vodi evidenco izdanih priznanic in o njihovi višini trimesečno
poroča ministrstvu, pristojnemu za finance.

- nakup kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov;

10. člen

- stroške poslovanja sklada.

Sredstva za začetek delovanja sklada zagotovi Republika
Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.

Presežek prihodkov nad odhodki sklada je v skladu s finančnim
načrtom in programom Sklada prihodek proračuna Republike
Slovenije.

14.
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (z
družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično
dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na
območju Triglavskega narodnega parka (Uradni list
RS, št. 24-1411/96)

SKLAD ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TRIGLAVSKEGA
NARODNEGA PARKA
3. Člen
Za sofinanciranje in spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega
parka se ustanovi Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega
narodnega parka (v nadaljnjem besedilu: Sklad).

I. SPLOŠNE DOLOČBE
Sklad je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, določenimi s tem zakonom.

1. člen
Ta zakon ureja:

Sklad je delniška družba.

- lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom, ki
opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo
na območju Triglavskega narodnega parka,

Firma Sklada je: Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega
narodnega parka d.d..
Sedež Sklada je v Trenti. Natančneje se sedež Sklada določi s
statutom Sklada.

- lastninsko pravni status nepremičnin na območju Triglavskega
narodnega parka, katerih vrednost so v skladu z določilom 5.
člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 - odločba US in 1/96) izločila
podjetja, ki opravljajo turistično dejavnost,

4. člen
Sklad opravlja naslednje dejavnosti:

- ustanovitev Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega
narodnega parka,

- upravljanje, poslovanje in razpolaganje z nepremičninami,
vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v procesu
lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim kapitalom v
podjetja z znanimi lastniki,

- prenos objektov in pripadajočih funkcionalnih zemljišč v lasti
Republike Slovenije na območju Triglavskega narodnega parka
na Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka.

- druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in statutom Sklada.

2. člen

5. člen

Podjetja, za katera se uporabljajo določbe tega zakona, so podjetja
z družbenim kapitalom, ki opravljajo turistično dejavnost v širšem
pomenu besede (gostinstvo in turizem, žičničarska dejavnost ter
druge turistične storitve) in katerih nepremičnine se delno ali v
celoti nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka.

Osnovni kapital Sklada znaša 3,000.000 tolarjev in je razdeljen
na delnice.

4. avgust 1998

Delnice so navadne in se glasijo na ime. Delnic Sklada ni mogoče
prenesti na osebe izven kroga možnih delničarjev, opredeljenih v
7. členu tega zakona. Vrsto, število in nominalno vrednost delnic
ter druge pogoje v zvezi z izdajo delnic določa statut Sklada.
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- sprejema finančni načrt Sklada;

6. člen
Sklad se ustanovi tako, da Republika Slovenija kot edini
ustanovitelj Sklada sprejme statut in pridobi vse delnice prve
emisije Sklada. Statut Sklada v imenu Republike Slovenije sprejme
Vlada Republike Slovenije. Vplačilo osnovnega kapitala se opravi
v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona.

- sprejema zaključni račun Sklada s poročilom o delu;

Glede ustanovitve Sklada se ne uporabljajo določbe 170. člena
zakona t) gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94
in 82/94).

- sprejema naložbeno politiko;

- imenuje in razrešuje nadzorni svet Sklada;
- odloča o vseh vprašanjih v zvezi z delniškim kapitalom Sklada;

- sprejema pravilnik iz drugega odstavka 11. člena tega zakona;

7. člen

- odloča o drugih zadevah v skladu s statutom Sklada in zakoni.

Delničarji Sklada, poleg Republike Slovenije, so lahko le:

Dokler je Republika Slovenija edini delničar Sklada, opravlja vlogo
skupščine Sklada Vlada Republike Slovenije.

- občine na območju Triglavskega narodnega parka, vendar
skupno število delnic, ki jih lahko kadarkoli pridobijo, ne sme
preseči za posamezno občino 5% delniškega kapitala Sklada
ali skupnega obsega 25% delniškega kapitala Sklada,

14. člen
Nadzorni svet Sklada ima pet članov.

- državljani Republike Slovenije, vendar skupno število delnic, ki
jih lahko kadarkoli pridobijo ne sme preseči za posameznega
državljana 0,2% delniškega kapitala Sklada ali skupnega obsega
24% delniškega kapitala Sklada.

Skupščina Sklada imenuje nadzorni svet za dobo dveh let iz vrst
priznanih strokovnjakov, ki ne smejo biti posredno ali neposredno
povezani z uporabniki sredstev, ki jih Sklad daje v skladu z
določbami 11. člena tega zakona.

8. člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

V roku 30 dni po vpisu Sklada v sodni register prenese Republika
Slovenija na občine na območju Triglavskega narodnega parka
delnice Sklada v skupni višini 25% delniškega kapitala Sklada, in
sicer tako, da vsaka občina pridobi enako število delnic.

- imenuje in razrešuje upravo Sklada;
- nadzoruje finančno poslovanje Sklada;
- opravlja druge naloge, določene v statutu Sklada in zakonih.

Občine na območju Triglavskega narodnega parka oziroma njihovi
pravni nasledniki, ne smejo delnic, pridobljenih po prejšnjem
odstavku, prenesti na delničarje iz druge alinee prejšnjega člena
brez soglasja Republike Slovenije.

15. člen
Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi uprava Sklada. Soglasje
k imenovanju in razrešitvi uprave Sklada daje Vlada Republike
Slovenije.

9. člen
V roku šestih mesecev po izteku roka iz 28. člena tega zakona
ponudi Republika Slovenija državljanom Republike Slovenije iz
druge alinee 7. člena tega zakona v odkup delnice Sklada v skupni
višini 24% delniškega kapitala Sklada. Prodajna cena delnic se
določi na podlagi ocenjene vrednosti Sklada.

Število članov, trajanje mandata ter pristojnosti uprave se določijo
v statutu Sklada.
17. člen
S statutom se podrobneje določijo:

10. člen
- notranja organizacija in način poslovanja Sklada;

Sredstva za poslovanje Sklada se zagotavljajo:

- pooblastilo za zastopanje in predstavljanje Sklada;

- iz kupnine, pridobljene v postopkih lastninskega preoblikovanja
podjetij po tem zakonu,

- pravice, obveznosti in pristojnosti organov Sklada;

- iz sredstev, pridobljenih z upravljanjem in poslovanjem z
nepremičninami in vrednostnimi papirji, prenesenimi na Sklad
po tem zakonu,

- število ter trajanje mandata članov uprave Sklada;
- vrsta, število in nominalna vrednost delnic, ki jih lahko izdaja
Sklad v nadaljnjih emisijah;

- iz drugih virov, določenih s posebnimi zakoni.

- druga pomembnejša vprašanja vezana za poslovanje Sklada.

12. člen

K spremembam statuta Sklada daje soglasje Državni zbor
Republike Slovenije.

Organi Sklada so: skupščina, nadzorni svet in uprava.
13. člen

18. člen

Skupščina Sklada:

Za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom, se glede Sklada
uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah, ki veljajo
za delniško družbo.

- sprejema spremembe statuta Sklada;
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Sklad je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru
svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi,
v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja
s sredstvi, s katerimi razpolaga.

15.
Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske
kulturne dejavnosti (ZSLKD)
Uradni list RS, št. 1-6/96
1. člen

5. člen

S tem zakonom ustanovi Republika Slovenija Sklad Republike
Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu:
sklad) kot javni sklad z namenom, da nanj prenese izvajanje
nacionalnega kulturnega programa v delu, ki pokriva ljubiteljske
kulturne dejavnosti.

Sklad opravlja predvsem naslednje naloge:

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

- financira in sofinancira ljubiteljske kulturne programe iz sredstev
sklada;

2. člen

- nadzoruje delo in porabo javnih sredstev izvajalcev nacionalnega
kulturnega programa na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti;

- izvaja nacionalni kulturni program v delu, ki pokriva ljubiteljske
kulturne dejavnosti ter spremlja in analizira stanje s svojega
delovnega področja;

Nacionalni kulturni program določa v delu, ki pokriva ljubiteljske
kulturne dejavnosti, obseg ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se
financira iz državnega proračuna in drugih javnih sredstev,
usmeritve in merila za razvoj dejavnosti in oblike sodelovanja s
kulturnimi organizacijami Slovencev v zamejstvu in po svetu ter s
sorodnimi tujimi organizacijami.

- zbira predloge za financiranje oziroma sofinanciranje programov
in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti z javnimi
razpisi;
- sklepa z izbranimi izvajalci teh programov oziroma projektov
pogodbe o financiranju oziroma sofinanciranju;

Država zagotavlja strokovno pomoč za razvoj ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti prek strokovne službe sklada in njegovih območnih
izpostav ter sofinancira tiste programe, ki v skladu z merili
določenimi na podlagi nacionalnega kulturnega programa
presegajo lokalni pomen.

- zagotavlja strokovno-organizacijsko pomoč ljubiteljskim
kulturnim društvom oziroma njihovim zvezam, skupinam in
posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti in pomoč lokalnim skupnostim pri zagotavljanju
pogojev za izvedbo kulturnih prireditev na območju izpostav;

Lokalne skupnosti zagotavljajo prostorske pogoje za delovanje
društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne
programe ter sredstva za njihove programe, ki so lokalnega
pomena.

- zagotavlja administrativno-strokovno pomoč zvezam kulturnih
društev, ki opravljajo skupne naloge za svoje članice;

3. člen

- načrtuje in izvaja sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami;

Nacionalni kulturni program s področja ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti izvajajo:

- skrbi za izobraževalne programe s kulturnega področja;
- promovira dosežke s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
in posreduje kulturno produkcijo;
«
- izdaja publikacije s svojega delovnega področja.

- Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- samoupravni skupnosti avtohtone italijanske in madžarske
narodne skupnosti v Sloveniji,

Sklad lahko na podlagi pogodbe z lokalno skupnostjo oziroma s
samoupravno skupnostjo avtohtone italijanske in madžarske
narodne skupnosti v Sloveniji opravlja naloge iz prejšjega odstavka
tudi zanjo.

- ljubiteljska kulturna društva oziroma njihove zveze, ki izpolnjujejo
pogoje vsakoletnega razpisa sklada za financiranje oziroma
sofinanciranje kulturnih programov iz javnih sredstev,
- druge skupine, posamezniki in organizacije, ki delujejo na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in izpolnjujejo pogoje
vsakoletnega razpisa sklada za financiranje oziroma za
sofinanciranje kulturnih programov iz javnih sredstev,

6. člen
Sklad ima v svoji sestavi območne izpostave, ki opravljajo naloge
sklada za območje, za katerega so organizirane.

- kulturne organizacije in društva Slovencev v zamejstvu in po
svetu.

Kriteriji za organiziranje območne izpostave so:
- območna izpostava mora pokrivati zaokroženo kulturno,
socialno in geografsko območje;

III. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LJUBITELJSKE
KULTURNE DEJAVNOSTI

- območna izpostava mora imeti pogoje za organizacijo najmanj
15 celovečernih kulturnih prireditev območnega pomena letno;

4. člen

- na področju območne izpostave mora delovati najmanj 15
kulturnih društev oziroma kulturnih skupin;

Ime sklada je: Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne
dejavnosti.

- območna izpostava mora imeti pogoje za organizacijo najmanj
petih izobraževalnih oblik letno;

Sedež sklada je: Štefanova 5, Ljubljana.
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- za delo območne izpostave morajo biti zagotovljeni ustrezni
prostori.

Upravni odbor je dolžan vsako leto v zakonsko predpisanih rokih
predložiti ministrstvu, pristojnemu za kulturo, poročilo o delu sklada
v preteklem letu, ki bo osnova za letno poročilo vlade o izvajanju
nacionalnega kulturnega programa v delu, namenjenem
ljubiteljskim kulturnim dejavnostim.

Upravni odbor sklada lahko ob soglasju vlade organizira območno
izpostavo tudi v primeru, če niso izpolnjeni vsi pogoji iz prvih štirih
alinej tega člena, kolikor ugotovi za to utemeljene razloge.

Statut sklada podrobneje določa pravice in dolžnosti ter način
dela upravnega odbora.

Območna izpostava preneha delovati, če ne izpolnjuje več kriterijev
iz prejšnjega odstavka.

10. člen
Območno izpostavo vodi vodja, ki ga imenuje upravni odbor sklada
za dobo pet let. Vodja območne izpostave je lahko ponovno
imenovan.

Sveti območnih izpostav sklada so posvetovalna telesa sklada.
Svet je sestavljen iz predstavnikov lokalnih skupnosti z območja
območne izpostave sklada.

Podrobnejše določbe o organizaciji sklada, organih, strokovni
službi in njihovih pristojnostih in načinu odločanja ter druga
pomembna vprašanja za delovanje sklada, določi statut sklada.

Vsaka lokalna skupnost z območja območne izpostave imenuje
v svet iz prvega odstavka najmanj enega člana.

7. člen
11. člen
Sklad ima naslednje organe:

Sveti območnih izpostav imajo naslednje pristojnosti:

- upravni odbor,
- svete območnih izpostav sklada,

- dajejo predhodno mnenje k programom in finančnim načrtom
sklada, ki zadevajo njihovo področje;

- nadzorni odbor,

- predlagajo vodjo območne izpostave;

- strokovne programske komisije,

Način imenovanja članov, postopek ustanovitve svetov, način
dela in naloge podrobneje določa statut sklada.

- direktorja,
12. člen
- vodje območnih izpostav.

Nadzorni odbor sklada ima tri člane, ki jih imenuje vlada. Dva
člana imenuje na predlog ministrstev, pristojnih za kulturo in za
finance, enega pa na predlog ljubiteljskih kulturnih društev, oziroma
združenj in zvez, organiziranih za območje države.

Sklad upravlja upravni odbor, ki šteje 15 članov. Upravni odbor
imenuje vlada izmed strokovnjakov, in sicer tako, da so upoštevani
enakomerna regionalna sestava in enotni slovenski kulturni
prostor ter zastopanost vseh kulturnih dejavnosti s področja dela
sklada. Vlada imenuje sedem članov upravnega odbora na predlog
ljubiteljskih kulturnih društev, oziroma združenj in zvez,
organiziranih na območju države, sedem članov in predsednika
pa na svoj predlog.

Mandat članov nadzornega odbora7 traja šest let.
13. člen
Upravni odbor imenuje strokovno-programske komisije kot
strokovna posvetovalna telesa izmed posameznikov, ki so
uveljavljeni poznavalci delovnega področja komisije.

Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta.
8. člen

Naloge komisij iz prejšnjega odstavka so:

Člani upravnega odbora ne morejo biti tisti, ki so v delovnem
razmerju s skladom.

- oblikovanje strokovnih podlag za odločanje upravnega odbora;

9. člen

- oblikovanje predloga programa, ki se financira iz javnih sredstev
sklada;

Upravni odbor sklada:
- oblikovanje predloga za podeljevanje priznanja s svojega
področja dela.

- sprejme v soglasju z vlado statut sklada;
- sprejema letni program dela za področje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, letna poročila, finančni načrt in zaključni račun;

Način imenovanja in dolžino mandata članov, postopek
ustanovitve strokovno-programskih komisij, način dela in naloge
podrobneje določa statut sklada.

- sprejema pogoje in kriterije za financiranje programov s področja
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, na podlagi predhodnih mnenj
svetov območnih izpostav sklada in v soglasju z ministrstvom,
pristojnim za kulturo;

Člani strokovno-programskih komisij v času svojega mandata
ne smejo konkurirati za katerokoli obliko financiranja oziroma
sofinanciranja kulturnih programov s strani sklada.
14. člen

- imenuje vodje območnih izpostav na predlog svetov območnih
izpostav;

Delo in poslovanje sklada vodi direktor. Direktorja imenuje upravni
odbor sklada s soglasjem vlade na podlagi javnega razpisa.

- opravlja druge naloge, določene s statutom sklada.
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Direktor sklada mora imeti:
18. člen

- visoko izobrazbo;

Sklad pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
- najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti;
- strokovno poznavanje področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

- iz sredstev državnega proračuna za kulturo in drugih javnih
sredstev, ki so namenjena ljubiteljskim kulturnim dejavnostim;

- znanje najmanj enega tujega jezika.

- iz lastnih prihodkov;

Mandat direktorja traja pet let. Pristojnosti direktorja, njegovo
odgovornost, način njegovega imenovanja in razrešitve določa
statut sklada.

- z dotacijami, darili in iz drugih virov.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
19. člen

Sklad ima svojo strokovno službo. Ta izvršuje odločitve upravnega
odbora in izvaja strokovne, organizacijske, finančne in
administrativno-tehnične naloge. Vodi jo direktor sklada.

Do sprejetja zakona, ki bo urejal status, organizacijo in delovanje
javnih skladov na področju kulture, sklad posluje po predpisih, ki
veljajo za javne zavode.

16. člen
20. člen

Za uspešno delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
podeljuje sklad priznanja.

Vlada imenuje vršilca dolžnosti direktorja sklada, ki opravi vse
potrebno za začetek dela sklada.

Vrsto priznanj, kriterije in postopek podeljevanja določa pravilnik,
ki ga sprejme upravni odbor sklada v soglasju z vlado.

Pogoji za začetek dela sklada morajo biti zagotovljeni najkasneje
v šestih mesecih od uveljavitve zakona.

IV. VIRI FINANCIRANJA

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

17. člen
Sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela sklada,
zagotovi vlada.

16.
Zakon o jamstvenem skladu Republike Slovenije
(ZJSRS)
Uradni list RS, št. 25-1486/97, RS 10-439/98
(spremembe in dopolnitve)

delavcev v primeru insolventnosti delodajalca po tem zakonu
ustanovi Jamstveni sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: sklad).
3. člen
Sklad je pravna oseba javnega prava.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
Ime sklada je: Jamstveni sklad Republike Slovenije.

1. člen

Sedež sklada je v Ljubljani. Podrobneje se sedež sklada določi s
statutom sklada.

Ta zakon ureja:
- ustanovitev in poslovanje Jamstvenega sklada Republike
Slovenije,

4. člen
Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.

- vrsto in obseg pravic, ki se pokrivajo iz sredstev sklada, ter

5. člen

- roke in postopek za njihovo uveljavitev.

Sklad ima statut, ki ga sprejme ustanovitelj v 30 dneh po uveljavitvi
tega zakona.

II. USTANOVITEV SKLADA

Statut v imenu ustanovitelja sprejme Vlada Republike
2. člen

Slovenije.

S tem zakonom se za poravnavo obveznosti iz naslova pravic
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Statut ureja zlasti:

- finančnemu načrtu ter

- dejavnost sklada,

- imenovanju in razrešitvi direktorja sklada.

• organizacijo in način poslovanja sklada,

9. člen
Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga imenuje
upravni odbor sklada za dobo štirih let.

- pristojnosti in način odločanja organov sklada,
- pooblastila za zastopanje,

10. člen
- druga vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.

Strokovne, administrativne in tehnične naloge za sklad opravlja
Republiški zavod za zaposlovanje.

Ob sprejemanju statuta sprejme Vlada Republike Slovenije tudi
sklep o imenovanju osebe, pooblaščene za zastopanje, do
imenovanja direktorja sklada v skladu s tem zakonom, ter določi
meje njenih pooblastil.

11. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in
učinkovito rabo sredstev sklada ter revidiranje njegovih
računovodskih izkazov opravlja Računsko sodišče Republike
Slovenije.

6. člen
Sklad se vpiše v sodni register.

12. člen

7. člen

Nad skladom ni mogoče začeti stečajnega postopka.

Organa sklada sta upravni odbor in direktor.

Če sklad ne more poravnati dospelih ob.eznosti, odgovarja za
plačilo le-teh Republika Slovenija solidarno s skladom.

8. člen
Upravni odbor sestavljajo predsednik in osem članov, od katerih
tri člane imenujejo organizacije delodajalcev, reprezentativne za
območje države, tri člane sindikati, reprezentativni za območje
države, in tri člane Vlada Republike Slovenije, od tega dva
predstavnika ministrstva, pristojnega za delo, in enega
predstavnika ministrstva, pristojnega za finance.

III. SREDSTVA SKLADA
13. člen
Sredstva za kritje obveznosti sklada iz naslova pravic po tem
zakonu ter sredstva za delo sklada zagotavljajo delodajalci in
Republika Slovenija'.

Predsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega odbora
izmed predstavnikov Vlade Republike Slovenije za mandatno
obdobje dveh let.

14. člen

Upravni odbor:

Delodajalci zagotavljajo sredstva iz prejšjega člena v okviru
prispevka za zaposlovanje, ki se vplačuje v proračun Republike
Slovenije.

- sprejema spremembe in dopolnitve statuta,
- sprejema zaključni račun in poslovno poročilo ter finančni načrt
sklada,
- imenuje in razrešuje direktorja sklada,

Republika Slovenija zagotavlja sredstva iz prejšjega člena iz
proračuna Republike Slovenije, kadar prihodki iz prejšjega
odstavka ne zadostujejo za kritje obveznosti sklada.

- ima druge pravice in obveznosti v skladu s tem zakonom in
statutom sklada.

Višina sredstev, ki jih zagotavlja proračun Republike Slovenije,
se opredeli v finančnem načrtu sklada.

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k:

Državni zbor Republike Slovenije obravnava finančni načrt sklada
ob obravnavi in sprejemanju proračuna Republike Slovenije.

- spremembam in dopolnitvam statuta,

Sredstva za kritje obveznosti sklada se dodeljujejo skladu po
postopkih in na način kot je določen za sredstva proračuna
Republike Slovenije.

- zaključnemu računu s poslovnim poročilom,
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17. in 18.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 12-632/92)

Skupščina kapitalskega sklada ima 15 članov.
Nadzorni svet ima 9 članov.
Kapitalski sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga
na podlagi javnega razpisa imenuje skupščina kapitalskega
sklada.

III. poglavje
KAPITALSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA

Skupščino kapitalskega sklada in nadzorni svet kapitalskega
sklada imenuje Državni zbor Republike Slovenije.

246. člen

250a. člen

Kapitalski sklad je pravna oseba, ki je ustanovljena z namenom
ustvarjanja dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.

Kapitalski sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina kapitalskega
sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije.

Osnovni kapital kapitalskega sklada so:
STANOVANJSKI SKLAD

- delnice, deleži in kupnine iz prodaje podjetij, na podlagi predpisov
o lastninskem preoblikovanju podjetij;

251. člen

- premoženje, vrnjeno po 247. in 248. členu tega zakona.

V stanovanjskem skladu pokojninskega in invalidskega
zavarovanja so stanovanja in stanovanjske hiše, zgrajene s
sredstvi nosilcev pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
Republiki Sloveniji, stanovanja, zgrajena namensko za
upokojence, in stanovanja, zgrajena namensko za potrebe borcev
NOV.

Kapitalski sklad posluje kot delniška družba s pravicami,
obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s tem zakonom in
zakonom o gospodarskih družbah. Edini ustanovitelj in delničar
kapitalskega sklada je Republika Slovenija.
Firma kapitalskega sklada je "Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d."

251 a. člen
Stanovanjski sklad je pravna oseba, ki posluje kot družba z
omejeno odgovornostjo pravicami, obveznostmi in odgovornostmi,
določenimi s tem zakonom in zakonom o gospodarskih družbah.

Sedež kapitalskega sklada je v Ljubljani.
Kapitalski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od svojih
naložb ter z drugimi prihodki."

Firma stanovanjskega sklada je "Stanovanjski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja".

249. člen
Sedež stanovanjskega sklada je v Ljubljani.

Prihodki kapitalskega sklada so obresti, dividende in drugi prihodki,
ki izvirajo iz naložb ter poslovanja kapitalskega sklada.

Stanovanjski sklad pokriva stroše poslovanja s prihodki od svojih
naložb in z drugimi sredstvi.

Kapitalski sklad nalaga sredstva v skladu s predpisi o naložbah
investicijskih skladov.

252. člen
Organi stanovanjskega sklada so skupščina, upravni odbor,
direktor in nadzorni svet.

Dobiček kapitalskega sklada se razporedi za povečanje
osnovnega kapitala kapitalskega sklada in zagotavljanje pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Funkcijo skupščine sklada opravlja skupščina zavoda.
S finančnim načrtom kapitalskega sklada je določeno, kolikšen
del dobička se uporabi za zagotavljanje pravic iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, oziroma za povečanje osnovnega
kapitala tega sklada.

Upravni odbor in direktorja sklada imenuje skupščina v skladu s
statutom sklada.

250. člen

Nadzorni svet ima sedem članov, ki jih imenuje skupščina za
dobo štirih let. Nadzorni svet nadzira zakonitost dela in finančno
poslovanje stanovanjskega sklada in najmanj enkrat letno poroča
o delovanju stanovanjskega sklada skupščini zavoda.

Organi kapitalskega sklada so skupščina, nadzorni svet in
direktor.

Stanovanjski sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina.
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7. člen

19.
Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS)
Uradni list RS, št. 7-294/93, RS 48-1826/94
(spremembe in dopolnitve)

Za izplačilo obveznic ob zapadlosti, kakor tudi za redno
izplačevanje obresti, jamči sklad s celotnim premoženjem.
Obveznice so nominirane v nemških markah in izplačljive v
polletnih obrokih v 20 letih, z obrestno mero 6%. Obveznice se
glase na prinosnika in so izplačljive v tolarjih.

1. člen
Ta zakon določa ustanovitev pristojnosti, pravice in obveznosti
Slovenskem odškodninskega sklada (v nadaljnjem besedilu:
sklad).

Sklad zagotovi pogoje za kotacijo izdanih obveznic na borzi
vrednostnih papirjev.

2. člen
Sklad ne sme posredovati na borzi vrednostnih papirjev in
odkupovati lastnih obveznic, razen če dobi za to posebno
dovoljenje ministra, pristojnega za finance, in če mu to dovoljuje
likvidnostni položaj.

S tem zakonom se ustanovi sklad, ki je finančna organizacija za
poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji, zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo
denacionalizacijo premoženja (v nadaljnjem besedilu: upravičenci).
Edini ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.

7a. člen

3. člen

Za izdajo in ponudbo obveznic sklada ne velja zakon o trgu
vrednostnih papirjev.

Sklad je pravna oseba.

7b. člen
Sklad je delniška družba.
Firma sklada je: Slovenski odškodninski sklad, d.d.

Glavnica izdanih obveznic se mora začeti izplačevati najkasneje
do 1.1,2005.

Sedež sklada je v Ljubljani.

Obresti od izdanih obveznic se pričnejo izplačevati od 31. 12.
1996.
4. člen
7c. člen

Ustanovitveni kapital sklada znaša 40.000.000 tolarjev in je
razdeljen na delnice.

Način ter roke, ki niso opredeljeni s tem zakonom, za izplačevanje
glavnice in obresti, za katere se izdajo obveznice ter druga
vprašanja v zvezi z izdajanjem, izročanjem in ter vnovčevanjem
obveznic in izvrševanjem odločb, ki se glasijo na odškodnino, za
katere je zavezanec sklad, določi Vlada Republike Slovenije s
posebno uredbo, ki jo izda v treh mesecih po sprejetju tega zakona.

Ustanovitelj vplača glavnico iz prejšnjega odstavka do
konstituiranja sklada.
Delnice so navadne in se glasijo na ime Republike Slovenije ter
dajejo imetniku pravico do upravljanja družbe, pravico do
dividende ter pravice do izplačila preostanka vrednosti premoženja
sklada v primeru njegove likvidacije. Vprašanja v zvezi z izdajanjem
delnic se uredijo v statutu sklada.

9. člen
Sredstva za kritje obveznosti sklada iz izdanih obveznic se
oblikujejo na podlagi upravljanja in razpolaganja z vrednostnimi
papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi:

5. člen
Nadzor nad poslovanjem sklada opravlja najmanj enkrat na leto
organizacija, pooblaščena za opravljanje ekonomsko finančne
revizije.

a) na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij;
b) iz dela kupnine, pridobljene s prodajo družbenih stanovanjskih
hiš in stanovanj, ter celotna kupnina za prodana podržavljena
stanovanja, če upravičenci po zakonu o denacionalizaciji niso
uveljavljali zahtevkov;

6. člen
Za izpolnjevanje nalog iz 2. člena tega zakona izdaja sklad
obveznice in druge vrednostne papirje ter upravlja in razpolaga z
vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v skladu z
zakonom. Sklad izroča obveznice upravičencem na podlagi
pravnomočne odločbe.

c) od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije;
d) iz drugih virov, določenih z zakonom.
10. člen

Sklad prične z izvrševanjem odločb iz prejšnjega odstavka
najkasneje do 1.1.1995.

Celotna kupnina za stanovanja prodana na podlagi stanovanjskega zakona, ki jo vplačujejo lastniki prejšnjih družbenih
stanovanj, pripada:

Rok, določen za izvršbo odločbe, ki se glasi na odškodnino, za
katero je zavezanec Sklad, ne sme biti krajši od treh in ne daljši
od šest mesecev.

- 10% odškodninskemu skladu,

Upravičencem do obveznic sklada, na podlagi 125. člena
stanovanjskega zakona, je sklad dolžan obveznice izročiti v 90
dneh od vložene zahteve.
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stanovanjskem zakonu.
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Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni prijavi za vpis
v sodni register priložiti potrdilo Slovenskega odškodninskega
sklada, da so dajatve po tem zakonu v višini 10 % plačane.

- ima druge pravice in obveznosti v skladu s statutom sklada.
15. člen
Upravni odbor ima predsednika in šest članov, ki jih praviloma iz
vrst strokovnjakov imenuje skupščina sklada.

11. člen
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije zagotavlja
sredstva iz c) točke 9. člena tega zakona:

16. člen

- v višini 10% pogodbenih obveznosti iz naslova kupnin in
zakupnin za kmetijska zemljišča in gozdove, in 10% od njegovih
prihodkov od gospodarjenja z državnimi gozdovi v lasti
Republike Slovenije ter

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga na podlagi
javnega razpisa imenuje in razrešuje upravni odbor sklada.
Upravni odbor sklada lahko s soglasjem ustanovitelja upravljanje
svojih naložb deloma ali v celoti s pogodbo zaupa domači ali tuji
pravni osebi specializirani za upravljanje s skladi.

- v višini vrednosti kmetijskih zemljišč, za katere bodo izdane
priznanice zamenjane za obveznice Slovenskega odškodninskega sklada.

17. člen
Sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina sklada.

Obveznost Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije iz prejšnjih dveh alinei preneha, ko so pokrite vse
obveznosti do upravičencev iz naslova nacionaliziranih kmetijskih
zemljišč in gozdov.

S statutom se urejajo predvsem:
- dejavnosti in področje delovanja sklada,

12. člen

- organizacija in način poslovanja sklada,

Zavezanci iz 10. člena in prve alinee 11. člena tega zakona
vplačujejo sredstva do 10. v tekočem mesecu v višini pogodbenih
obveznosti v preteklem mesecu.

- število delnic, njihovo nominalno vrednost, način njihove izdaje
ter prenos delnic,

Plačila za sredstva iz prejšnjega odstavka imajo pri plačevanju v
smislu 14. člena zakona o finančnem poslovanju enak status kot
prispevki iz bruto osebnih dohodkov.

- pravice in obveznosti oziroma pristojnosti upravnega odbora in
direktorja,
- pooblastila za zastopanje,

Republiška uprava za javne prihodke je dolžna, iz svojih uradnih
evidenc, prav tako pa so dolžni tudi zavezanci za zagotavljanje
virov sredstev za izdajo obveznic Slovenskega odškodninskega
sklada, na zahtevo skladov iz prve in druge alinee 10. člena
zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, izročiti vse
zahtevane podatke in pogodbe, sklenjene po določilih
stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), ki veljajo za
privatizacijo družbenih stanovanj in druge podatke in pogodbe,
sklenjene na podlagi zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93).

- mandat članov upravnega odbora in direktorja,
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem Sklada.
18. člen
Dobiček, ki ga iz poslovanja z vrednostnimi papirji ter z drugimi
dejavnostmi ustvari sklad, se obvezno razporedi v rezerve sklada.
Izgubo pokriva sklad iz ustvarjenih rezerv.

Sredstva za izpolnitev obveznosti iz druge alinee prejšnjega člena
zagotovi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
na podlagi dokumentirane zahteve Slovenskega odškodninskega
sklada v 15 dneh od vložitve zahteve.

19. člen
Dokler je Republika Slovenija edini delničar sklada, opravlja vlogo
skupščine sklada Vlada Republike Slovenije.

13. člen

Tuje fizične in pravne osebe ne morejo postati delničarji sklada.

Pri upravljanju naložb je Sklad dolžan zagotoviti ustrezen donos
in likvidnost za izpolnjevanje prevzetih obveznosti za namene iz
prvega odstavka 2. člena tega zakona.

20. člen
Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje 5 članov in jih imenuje Državni
zbor Republike Slovenije.

14. člen

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje
sklada. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča o delovanju
sklada Državnemu zboru Republike Slovenije.

Organa upravljanja sklada sta skupščina in upravni odbor.
Skupščina:

21. člen

- sprejema statut sklada,

Sklad se konstituira najkasneje v 30 dneh, z delom pa začne
najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.

- sprejema finančni načrt sklada,
- sprejema zaključni račun sklada,

22. člen

- imenuje predsednika in člane upravnega odbora,

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

- daje soglasje k imenovanju direktorja sklada,
4. avgust 1998
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84. člen

20.
Stanovanjski zakon (SZ)
Uradni list RS/I, št. 18-652/91

Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika in deset članov. Predsednika in
osem članov imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije iz vrst priznanih strokovnjakov, ki ne smejo
biti neposredno niti posredno povezani z uporabniki sredstev, ki
jih sklad daje skladno s prvim odstavkom 81. člena tega zakona
tako, da so v sestavi upravnega odbora ustrezno zastopani tudi
regionalni interesi. Dva člana upravnega odbora imenujejo sveti
za varstvo pravic najemnikov. Član upravnega odbora ne more
biti direktor sklada.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije
79. člen
Za financiranje nacionalnega stanovanjskega programa oziroma
spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja
stanovanj in stanovanjskih hiš se ustanovi Stanovanjski sklad
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).
Sklad je javno pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, določenimi s tem zakonom.

Upravni odbor opravlja naslednje zadeve:
- sprejema finančni načrt;

Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
- imenuje in razrešuje direktorja sklada;
80. člen
- sprejema in objavi pravilnik in razpis iz 82. člena tega zakona;

Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:

- sprejema naložbeno politiko;

- iz republiškega proračuna;

- sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in
rezultatih dela sklada;

- iz dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj, iz
sredstev, ustvarjenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš v
lasti Republike Slovenije, razen od stanovanj in stanovanjskih
hiš namenjenih za delavce in funkcionarje republiših državnih
organov;

- sprejema statut sklada;
- daje navodila in usmeritve za delo direktorju in drugim zaposlenim
v skladu;

- z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb;

- opravlja druge naloge, določene v statutu sklada.

- iz sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev sklada;

85. člen

- iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem.

Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje pet članov, ki jih imenuje
Skupšina Republike Slovenije na predlog Izvršega sveta
Skupšflne Republike Slovenije za dobo štirih let.

81. člen
Sklad iz zbranih sredstev:

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela organov in služb ter
finančno poslovanje sklada po potrebi s pomočjo revizijskih ali
drugih strokovnih in pooblaščenih institucij.

- daje pomoči pri odplačevanju posojil;
- daje posojila z ugodno obrestno mero;

Nadzorni odbor poroča Izvršnemu svetu Skupšine Republike
Slovenije in Skupščini Republike Slovenije.

- zagotavlja manjkajoča sredstva za izvedbo nacionalnega
programa.

86. člen

Sklad usmerja del sredstev v nakup dolgoročnih vrednostnih
papirjev, pri čemer izbira vrednostne papirje po kriterijih varnosti
in donosnosti naložb.

Člani upravnega in nadzornega odbora ter delavci sklada in njihovi
ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki bi bile
povezane z njihovo funkcijo ali službo pri skladu.

82. člen
87. člen

Podrobnejš pogoje za pridobitev in namene porabe sredstev določi
sklad s posebnim pravilnikom, skladno z določbami tega zakona.

Izvrši svet Skupščine Republike Slovenije daje soglasje k:

Sredstva iz prve in druge alinee prvega odstavka prejšjega člena
se delijo uporabnikom na podlagi javnega razpisa.

- statutu sklada;
- naložbeni politiki sklada in finančnem načrtu;

83. člen
- zaključnemu računu sklada in poročilu o poslovanju in rezultatih
dela sklada;

Pri izvrševanju svojih nalog sklad sodeluje z drugimi domačimi in
tujimi finančnimi institucijami.

- imenovanju in razrešitvi direktorja sklada.

Sklad lahko s pogodbo poveri upravljanje z delom svojih naložb
domači pravni osebi.

88. člen
Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor sklada.
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89. člen

- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.

Sklad ima statut, s katerim se podrobneje določi zlasti:

Sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od svojih finančnih
naložb ter z drugimi prihodki.

- notranjo organizacijo in način poslovanja sklada;

99. člen

- pooblastila za zastopanje;
- pravice, odgovornosti in obveznosti delavcev sklada, ki opravljajo
dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;

Občina lahko z odlokom ustanovi stanovanjski sklad. V primerih,
ko je sklad ustanovljen, se za njegovo delovanje smiselno
uporabljajo določbe, ki se nanašajo na stanovanjski sklad
republike.

- mandat članov upravnega odbora, direktorja in delavcev s
posebnimi pooblastili;

Dve ali več občin lahko ustanovijo skupni stanovanjski sklad.

21.
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32-1351/93)

1. notranja organizacija in način poslovanja Sklada,
2. pooblastila za zastopanje,

84. člen
(Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije)

3. naloge in mandat članov upravnega in nadzornega odbora ter
direktorja,

(1) Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Sklad) se ustanovi kot finančna organizacija za kreditiranje naložb
na področju varstva okolja s posojili z ugodno obrestno mero.

4. druga pomembnejša vprašanja v zvezi z organizacijo in
poslovanjem Sklada.
(2) S pravili, ki urejajo poslovanje Sklada se uredijo oziroma
določijo tudi:

(2) Sklad je javnopravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, določenimi z zakonom in pravili Sklada. Sklad je
delniška družba. Firma Sklada je: Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.. Sedež Sklada je v Ljubljani.

1. način in pogoji ohranjanja realne vrednosti trajnega kapitala
ter drugi ukrepi v zvezi z zaščito pred riziki poslovanja Sklada,

(3) Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun, v svojem
imenu in za tuj račun ter v tujem imenu in za tuj račun.

2. obseg jamstvenega kapitala, njegov mnogokratnik, ki ga ne
sme preseči celotna aktiva, in primere morebitnega jamstva
republike,

(4) Ustanovni kapital Sklada znaša 10.000.000 SIT in je razdeljen
na delnice. Delnice so navadne in glasijo na ime Republike
Slovenije.

3. omejitve glede največjega možnega posojila oziroma skupnega
zneska posojil enemu posojilojemalcu.

(5) Vprašanja v zvezi s pristopom drugih delničarjev in z izdajanjem
delnic se uredijo s pravili Sklada, tako da delež drugih pravnih in
fizičnih oseb ne preseže 33% kapitala.

(3) K pravilom Sklada, k naložbeni politiki Sklada in finančnemu
načrtu, k zaključnemu računu in poročilu o poslovanju ter k
imenovanju in razrešitvi direktorja Sklada da soglasje Vlada.

85. člen

87. člen

(organi Sklada)

(sredstva Sklada)

(1) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in štiri člane.
Imenuje in razrešuje ga Vlada.

(1) Sredstva Sklada se pridobivajo:
1. iz sredstev, pridobljenih po zakonu, ki ureja lastninsko
preoblikovanje podjetij,

(2) Delo Sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in
devet članov. Imenuje in razrešuje jih Državni zbor na predlog
Sveta za varstvo okolja.

2. iz sredstev, pridobljenih na podlagi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor,

(3) Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor Sklada, ki
ga na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje upravni odbor.

3. iz sredstev, pridobljenih s podeljevanjem koncesij za republiške
javne službe na področju ravnanja z odpadki,

86. člen

4. z dotacijami in darili domačih in tujih oseb ter tujih držav,

(pravila Sklada)

5. s posojili domačih in tujih oseb ter tujih držav in mednarodnih
finančnih ustanov na podlagi zakona,

(1) Upravni odbor sprejme pravila Sklada, s katerimi se uredijo:
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6. iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem in naložbami.

5. pri izvedbi sanacijskih programov povzročiteljev obremenitev.

(2) O vsaki zadolžitvi iz 5. točke prejšnjega odstavka odloča
Vlada.

(2) Sredstva Sklada se lahko uporabljajo tudi za kreditiranje naložb
republike v zvezi z obveznim ukrepanjem in manjkajočih sredstev
za izvedbo nacionalnega programa varstva okolja ter za izdajanje
garancij in zavarovanj za naložbe iz prvega odstavka.

(3) Sredstva za ustanovitev Sklada se zagotovijo v republiškem
proračunu.

(3) Postopek javnega razpisa, podrobnejše pogoje za pridobitev
in namene porabe sredstev določi upravni.odbor Sklada s
posebnim pravilnikom v skladu z zakonom.

(4) Sklad lahko izjemoma pridobiva sredstva tudi na podlagi
zakona o republiškem proračunu.
88. člen

(4) Nadzor nad poslovanjem Sklada opravlja organizacija,
pooblaščena za opravljanje ekonomsko finančne revizije.

(uporaba sredstev Sklada)

(5) O poslovanju Sklada poroča upravni odbor Vladi, nadzorni
odbor pa Državnemu zboru enkrat letno ali na njuno vsakokratno
zahtevo.

(1) Sredstva Sklada se uporabljajo za kreditiranje naložb:
1. republiških javnih služb varstva okolja,

89. člen

2. obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja,

(skladi za okolje lokalnih skupnosti)

3. v naprave in tehnologije varstva okolja,

(1) Če lokalna skupnost za spodbujanje dejavnosti varstva okolja,
ki so lokalne narave, ustanovi sklad za okolje, se za njegovo
delovanje smiselno uporabljajo določbe 84. do 88. člena tega
zakona.

4. v tehnologije in izdelke, neoporečne za okolje,

22.
Zakon o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo
(Uradni list RS, št. 10-431/93, RS 38-1520/94, RS
40-2258/97)

5. člen
Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje pet članov in jih imenuje Državni
zbor Republike Slovenije.

1. člen

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje
Sklada. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča o delovanju
Sklada Državnemu zboru Republike Slovenije.

Za uveljavljanje terjatev in poravnavanje obveznosti Republike
Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja Republike Slovenije
v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti Socialistične
federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: nekdanja
federacija), se ustanovi Sklad Republike Slovenije za uveljavljanje
pravic in obveznosti v postopku sukcesije (v nadaljnjem besedilu:
Sklad).

6. člen
Sklad ima statut, ki ga sprejme upravni odbor Sklada s soglasjem
Vlade Republike Slovenije.
Statut Sklada določa zlasti organizacijo in način poslovanja Sklada.

2. člen
7. člen

Sklad je pravna oseba.

Sklad sprejema finančni načrt in zaključni račun s soglasjem
Vlade republike Slovenije.

Sklad posluje v imenu in za račun Republike Slovenije.
3. člen

8. člen

Poslovanje Sklada vodi upravni odbor.

Sredstva za poslovanje Sklada se zagotavljajo v proračunu
Republike Slovenije.

Upravni odbor Sklada ima šest članov in predsednika. Predsednika
in člane upravnega odbora imenuje Vlada Republike Slovenije na
predlog ministrstva, pristojnega za finance.

9. člen
Strokovne, administrativne in tehnične naloge za Sklad opravlja
ministrstvo, pristojno za finance.

4. člen
Sklad ima direktorja, ki vodi poslovanje Sklada.

10. člen
Na Sklad se prenesejo določene terjatve in obveznosti Republike
Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja Republike Slovenije

Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem Vlade
Republike Slovenije za dobo štirih let.
poročevalec, št. 51
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do nekdanje federacije, njenih organov in organizacij, Narodne
banke Jugoslavije in drugih pravnih oseb javnopravnega značaja
na ravni nekdanje federacije (v nadaljnjem besedilu: subjekti
nekdanje federacije).

Slovenije do subjektov nekdanje federacije in sicer:
- terjatve in obveznosti po stanju na dan 31.12.1990, ki niso bile
poravnane do uveljavitve tega zakona;

11. člen

- terjatve in obveznosti, nastale po 31. 12. 1990, ki niso bile
poravnane do uveljavitve tega zakona, po stanju na dan
uveljavitve tega zakona.

Na Sklad se s tem zakonom prenesejo terjatve in obveznosti
Republike Slovenije, njenih organov in organizacij ter Banke
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Vlada Republike Slovenije je na 70. seji dne 16/7-1998 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O
ZGODNJI IZMENJAVI INFORMACIJ V PRIMERU RADIOLOŠKE NEVARNOSTI,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve,
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- mag. Radovan TAVZES, državnii sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor
- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Uprave Republike
Slovenije za jedrsko varnost,
- Andrej GRASSELLI, 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

I.člen

2. člen
Besedilo sporazuma se v slovenskem in angleškem jeziku glasi1:

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke
nevarnosti, podpisan na Otočcu 22. aprila 1998.

' Besedilo v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
4. avgust 1998
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2. Naprave ali dejavnosti, navedene v prvem odstavku pod (a) in
(c), so naslednje:

SPORAZUM
MED
REPUBLIKO SLOVENIJO
IN
REPUBLIKO HRVAŠKO
O ZGODNJI IZMENJAVI INFORMACIJ
V PRIMERU RADIOLOŠKE
NEVARNOSTI

(a)kakršen koli jedrski reaktor ne glede na lokacijo,
(b)kakršna koli naprava jedrskega gorilnega kroga,
(c)kakršna koli naprava za ravnanje z radioaktivnimi odpadki,
(d)prevoz in skladiščenje jedrskega goriva ali radioaktivnih
odpadkov,
(e)izdelava, uporaba, skladiščenje, odlaganje in prevoz
radioaktivnih izotopov za kmetijske, industrijske, medicinske
in z njimi povezane znanstvene in raziskovalne namene,

Republika Slovenija in Republika Hrvaška (v nadaljevanju
"pogodbenici")

(f) uporaba radioaktivnih izotopov za proizvodnjo električne
energije v vesoljskih objektih.

sta se v želji, da bi povsem in v celoti izpolnili določbe sklepnih
listin Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi in tako razvijali
prijateljske odnose med pogodbenicama,

2. člen

prepričani, da morata pogodbenici čim prej zagotoviti pomembne
informacije o radiološki nevarnosti, da bi lahko čim bolj zmanjšali
morebitne čezmejne posledice,

Obveščanje in informacije

prepričani, da lahko pravočasna izmenjava informacij in izkušenj
o jedrski varnosti in varstvu pred sevanjem pomembno pripomore
k splošni varnosti prebivalstva obeh pogodbenic,

Ob radiološki nevarnosti iz 1. člena, zaradi katere se ne more z
gotovostjo izključiti ogrožanje prebivalstva druge pogodbenice,
mora pogodbenica, omenjena v istem členu, storiti naslednje:

ob upoštevanju Konvencije o zgodnjem obveščanju o jedrskih
nesrečah (1986), Konvencije o pomoči v primeru jedrskih nesreč
ali radiološke nevarnosti (1986) in Konvencije o jedrski varnosti
(1994) kot tudi uveljavljena načela sodelovanja v okviru
Mednarodne agencije za atomsko energijo,

(a)nemudoma obvestiti pogodbenico, ki je ali bi utegnila biti
ogrožena na način, naveden v 1. členu, o radiološki nevarnosti,
njeni naravi, času nastanka in točni lokaciji,
(b)nemudoma poslati drugi pogodbenici take razpoložljive
informacije, navedene v 3. členu, ki so pomembne, da bi se
radiološke posledice v tej pogodbenici čim bolj zmanjšale.

v želji slediti določilom Dogovorov Evropske skupnosti o zgodnji
izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti (1987)
dogovorili, kot sledi:

3. člen
Informacije, ki jih je treba zagotoviti
1. člen
Obseg uporabe

1. Informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z 2. členom pod
(b), obsegajo naslednje podatke, ki so pogodbenici na voljo:

1.Ta sporazum se uporablja za obveščanje in zagotavljanje
informacij, kadar koli se pogodbenica odloči za sprejem ukrepov
širokih razsežnosti z namenom, da zaščiti prebivalstvo v primeru
naslednjih nevarnosti:

(a) naravo in čas dogodka, njegovo točno lokacijo, kadar je to
primemo, in napravo oz. aktivnost, za katero gre,
(b)domnevni ali ugotovljeni vzrok in predvidevani razvoj dogodka,
pomembnega za emisijo radioaktivnega materiala,

(a)nesreče na svojem ozemlju, ki vključuje naprave ali dejavnosti,
navedene v drugem odstavku, ki so povzročile ali utegnejo
povzročiti obsežnejše emisije radioaktivnega materiala, ali

(c)splošno značilnost radioaktivne emisije, vključno z njeno
naravo, verjetnimi fizikalnimi in kemijskimi oblikami in količino,
sestavo in efektivno višino radioaktivne emisije,

(b) zaznave nenormalnih stopenj radioaktivnosti na svojem ozemlju ali zunaj njega, ki bi lahko škodovale zdravju prebivalstva te
pogodbenice,

(d)informacije o trenutnih in predvidenih meteoroloških in
hidroloških razmerah, ki so potrebne za napoved širjenja
radioaktivne emisije,

(c)nesreč, ki ne sodijo v krog tistih pod (a), ki vključujejo naprave
ali dejavnosti, navedene v drugem odstavku, ki so povzročile
ali utegnejo povzročiti obsežnejše emisije radioaktivnega
materiala, ali

(e)rezultate nadzora okolja,

(d) drugih nesreč, ki so povzročile ali utegnejo povzročiti obsežnejše emisije radioaktivnega materiala.

(g)sprejete ali načrtovane varnostne ukrepe,
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- lokacija in naslov naprave
- upravljavec
- osnovni tehnični podatki naprave
- trenutno stanje
- podatki o moči
- osnovni opis lokacije naprave
- ustrezni podatki za načrtovanje in ukrepanje ob izrednih
dogodkih.

(h)sprejete ali načrtovane ukrepe za obveščanje javnosti,
(i) predvideno obnašanje radioaktivnih emisij v določenem
obdobju,
(j) vir informacij.
2. Informacije se dopolnjujejo v primernih časovnih presledkih z
nadaljnjimi pomembnimi informacijami, vključno z razvojem stanja
nevarnosti in njegovim predvidenim ali dejanskim prenehanjem.

3. O nadaljnjih informacijah, ki se zagotavljajo za jedrske naprave
iz prvega odstavka in so pomembne za vpliv na okolje, jedrsko
varnost in radiološko varnost, je treba razpravljati na posvetovanjih
v skladu z 9. členom.

3. Take informacije in vsakokratna dopolnila se zagotavljajo tako
dolgo, dokler ne prenehajo razmere, navedene v 2. členu, ali
dqkler ni zadostnih informacij za presojo dejanskega stanja.

4. Informacije iz drugega odstavka o načrtovanih napravah se
zagotavljajo po izdaji gradbenega dovoljenja. O predvidenem
začetku obratovanja naprav v gradnji se pogodbenici medsebojno
obvestita šest mesecev vnaprej.

4. člen
Sodelovanje pri ukrepanju

7. člen

1. V primeru razmer, navedenih v 2. členu, se pogodbenici brez
odlašanja dogovorita o ureditvi potrebnega sodelovanja pri
ukrepanju za zaščito zdravja in premoženja prebivalstva kot tudi
o morebitni pomoči.

Program meritev
1. Vsaka pogodbenica izvaja na svojem ozemlju program meritev
ionizirajočega sevanja in radionuklidov v okolju, še posebej v
okolici jedrskih naprav iz prvega odstavka 6. člena.

2. Pogodbenici se bosta dogovorili o vseh nadaljnjih ukrepih.
3. Z namenom, da bi se čim bolj zmanjšale radiološke posledice v
drugi državi, pogodbenica, ki zagotovi informacije skladno z 2.
členom pod (b) drugi pogodbenici na njeno zahtevo po nadaljnjih
informacijah ali njeno prošnjo po sodelovanju, takoj odgovori v
obsegu, v katerem je to izvedljivo.

2. Program meritev vsebuje meritve koncentracije radionuklidov
v zraku (vključno aerosole), pitni vodi, površinski vodi, zemlji,
padavinah, živilih in krmi kot tudi podatke o emisijah. Rezultati
meritev morajo biti medsebojno primerljivi in vsebovati zadostne
podatke za izračun izpostavljenosti prebivalstva pogodbenice
sevanju.

5. člen
3. Rezultati meritev se pošljejo drugi pogodbenici enkrat letno. Pri
pomembnejšem odstopanju od normalnega stanja se podatki
nemudoma pošljejo drugi pogodbenici. Na prošnjo ene
pogodbenice pošlje druga pogodbenica dopolnilne podatke.

Pristojni organi in kontaktna mesta
1. Pogodbenici se medsebojno po diplomatski poti obvestita, kateri
njuni pristojni organi in kontaktna mesta so odgovorni za dajanje
in sprejemanje obvestil in informacij iz 2. člena. Takšna kontaktna
mesta so na razpolago 24 ur na dan.

8. člen
Izmenjava podatkov iz radiološkega sistema za
zgodnje opozarjanje

2. Pogodbenici se obvestita tudi o vsaki spremembi, ki utegne
nastati v zvezi z informacijami iz prvega odstavka.
3. Ta kontaktna mesta se neposredno po svoji ustanovitvi dogovorijo o načinu prenosa informacij. Delovanje sistema prenosa se
preveri najmanj enkral letno.

Pogodbenici v skladu z dogovorom med koordinatorjema v dveh
letih po začetku veljavnosti tega sporazuma vzpostavita sistem
izmenjave podatkov iz svojih radioloških sistemov za zgodnje
opozarjanje.

6. člen

9. člen

Druge informacije

Posvetovanja

1. Pogodbenici se enkrat letno medsebojno obvestita o lastnih
jedrskih programih, o izkušnjah iz obratovanja jedrskih naprav,
kot so navedene v drugem odstavku 1. člena od (a) do (c), o
načrtih za okolico naprave ob izrednih dogodkih in o pravnih
predpisih s področja jedrske varnosti in radiološke varnosti.

1. Pogodbenici izvedeta enkrat letno skupno strokovno
posvetovanje, kjer zlasti:
(a)ocenita izvajanje tega sporazuma,
(b)obravnavata dane informacije na podlagi 6. člena,

2. Pogodbenici se medsebojno obveščata o obstoječih jedrskih
napravah v smislu prvega odstavka, o napravah v gradnji in
načrtovanih napravah. Izmenjata si te informacije:

(c)ovrednotita rezultate programa meritev na podlagi 7. člena,
(d)obravnavata druga aktualna vprašanja jedrske varnosti in
radiološke varnosti.

- ime naprave
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13. člen

2. O času in kraju skupnega strokovnega posvetovanja in
udeležencih se bosta pogodbenici dogovorili preko koordinatorjev.

Odnos do drugih mednarodnih sporazumov

3. Po potrebi pogodbenici z dogovorom med koordinatorjema
izvedeta dodatna strokovna posvetovanja skladno s prvim
odstavkom.

Ta sporazum ne vpliva na medsebojne pravice in obveznosti
pogodbenic po obstoječih mednarodnih sporazumih, ki se
nanašajo na vprašanja iz tega sporazuma, ali po novih
mednarodnih sporazumih.

10. člen
Koordinatorja

14. člen

1. Za izvajanje tega sporazuma določi vsaka pogodbenica enega
koordinatorja, in sicer:

Začetek veljavnosti, čas trajanja in odpoved

(a) za Republiko Slovenijo - Uprava Republike Slovenije za jedrsko
varnost

1. Ta sporazum začne veljati z dnem zadnje od notifikacij, s
katerima se pogodbenici obvestita o izpolnitvi notranjepravnih
zahtev za začetek njegove veljavnosti.

(b)za Republiko Hrvaško - Ministrstvo za gospodarstvo.

2. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.

2. Koordinatorja skrbita predvsem za:

3. Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum kadar koli odpove.
Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu, ko je druga
pogodbenica prejela pisno odpoved po diplomatski poti.

(a) izmenjavo vseh strokovnih podlag in informacij, potrebnih za
sodelovanje na podlagi 6., 7. in 8. člena, razen če je treba
upoštevati poseben način obveščanja.

Sestavljeno na Otočcu, dne 22. aprila 1998 v dveh izvirnikih v
slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa
besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi je odločilno
angleško besedilo.

(b)organizacijo skupnih strokovnih posvetovanj v skladu z 9.
členom.
3. Morebitne spremembe pri imenovanju koordinatorja pogodbenici
sporočita po diplomatski poti.

Za Republiko Slovenijo:
Pavel Gantar l.r. '

11. člen

Za Republiko Hrvaško:
Nenad Porges l.r.

Obveščanje javnosti
Vsebino informacij, ki jih je pogodbenica na podlagi 2., 3., 6., 7. in
8. člena prejela od druge pogodbenice, lahko uporabi vsaka
pogodbenica za obveščanje javnosti, razen če druga pogodbenica
take informacije preda kot zaupne.

3. člen

12. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Stroški
4. člen
Medsebojna izmenjava informacij po tem sporazumu je
brezplačna. Če je pridobitev dopolnilnih informacij povezana z
večjimi stroški, krije te stroške pogodbenica, ki je zaprosila za
dopolnitev.

poročevalec, št. 51

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

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o
zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti sta
podpisala 22. aprila 1998 na Otočcu minister za okolje in prostor
Republike Slovenije dr. Pavel Gantar in minister za gospodarstvo
Republike Hrvaške mag. Nenad Porges.

in ima hkrati pomen za izmenjavo drugih pomembnih informacij
tako za strokovno kot laično javnost obeh držav s tega področja.
Po določilih sporazuma bosta pogodbenici v dveh letih po začetku
njegove veljavnosti v skladu z dogovorom med koordinatorjema
vzpostavili sistem izmenjave podatkov iz svojih radioloških
sistemov.za zgodnje opozarjanje.

Obe državi sta članici Mednarodne agencije za atomsko energijo
in pogodbenici Konvencije o zgodnjem obveščanju o jedrskih
nesrečah iz leta 1986, ki poziva države pogodbenice k sklepanju
bilateralnih sporazumov s tega področja. Poleg navedene
konvencije so bili kot osnova za pripravo sporazuma uporabljeni
tudi Konvencija o pomoči v primeru jedrskih nesreč ali radiološke
nevarnosti iz leta 1986, Konvencija o jedrski varnosti iz leta 1994
ter določila Dogovorov Evropske skupnosti o zgodnji izmenjavi
informacij v primeru radiološke nevarnosti iz leta 1987.

Sporazum bosta izvajala koordinatorja, to sta Uprava Republike
Slovenije za jedrsko varnost za Republiko Slovenijo in Ministrstvo
za gospodarstvo Republike Hrvaške za Republiko Hrvaško.
Za izvajanje sporazuma bo potrebno v proračunu zagotoviti
dodatna sredstva, predvsem za vzdrževanje radiološkega
opozorilnega sistema in mednarodne povezave ter za
vzpostavitev ustrezne komunikacije s Hrvaško o izmenjavi online podatkov.

Sporazum s Hrvaško vzpostavlja kontaktna mesta, razpoložljiva
24 ur na dan, ki so skupaj s pristojnimi organi odgovorna za
sprejemanje in dajanje obvestil v primeru radioloških nevarnosti.
Predstavlja konkretizacijo bilateralnega obveščanja s poudarkom
na dejstvu, da gre za sosednji državi, pri čemer je potrebno
zagotoviti pospešeno ukrepanje in obveščanje. Pomeni nadgradnjo
konvencijske ureditve obveščanja v primeru radiološke nevarnosti

4. avgust 1998

Sporazum začne veljati z dnem zadnje od notifikacij, s katerima
se pogodbenici obvestita o izpolnitvi notranjepravnih zahtev za
začetek njegove veljavnosti. Sklene se za nedoločen čas.
Organ, pristojen za ratifikacijo, je Državni zbor Republike Slovenije.
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POSLANSKE

POBUDE

o

Utemeljitev tega predloga bazira na pogovoru s predstavniki
Italijanske delegacije na Skupščini Zahodnoevropske unije
v Bruslju pretekli teden, še posebej z njenim predstavnikom
prof. Darkom Bratino, senatorjem italijanske republike, ki je
pripravljen povezati vse kompetentne pogajalce z one strani
slovenske meje z našimi.

POBUDA
poslanca Zmaga Jelinčiča za spremembo trase
pri gradnji avtoceste Nova Gorica - Ljubljana - z
dne 19/9-1997
Predlagam Vladi Republike Slovenije ter Ministrstvu za
promet in zveze, naj pri gradnji Nova Gorica-Ljubljana
spremeni projektirani del trase, ki pelje po Vipavski dolini
do Razdrtega in naj ga nadomesti s projektom oziroma traso,
ki bi vodila od Ajdovščine preko Hrušlce in Kale ter se pri
Logatcu priključila obstoječi avtocesti.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE:
V zvezi s pisnim poslanskim vprašanjem poslanca g. Zmaga
Jelinčiča z dne 19.9.1997 "za spremembo trase pri gradnji
avtoceste Nova Gorica - Ljubljana", vam pošiljamo naslednje
stališče Sektorja za železnice:

Pot Iz Nove Gorice do LJubljane bi se po novi trasi, ki pa
temelji že na Kavčičevih predlogih Iz časa cestne afere,
skrajšala za okoli 25 km glede na zdaj predvideno traso po
Vipavski dolini do Razdrtega. V tem primeru bi se velik del
italijanskega prometa Iz srednje Italije proti vzhodu, po osi
Barcelona-Kijev, preusmeril Iz trase preko Trsta proti
Ljubljani, na smer preko Nove Gorice proti Ljubljani. Če se
bo Izdelala trasa Nova Gorlca-LJubljana s priključkom v
Razdrtem, bo povezava Italije z Ljubljano preko Trsta za 2
km krajša in evropski prevozniki Iz italijanske strani bodo
pač koristili tisto, ki je krajša. Na tan način bo avtocestna
povezava Gorice z Razdrtim le malo boljša lokalna avtocesta,
ki pa bo ob svo|l Izgradnji terjala uničenje Vipavske doline.
Če se bi gradila trasa preko Hrušlce, bi se z povečanim
prometom začela razvijati tudi goriška pokrajina, na kateri
bi se za okoli 100.000 prebivalcev na slovenski strani in za
okoli 200.000 prebivalcev, pretežno Slovencev, na italijanski
strani, življenske razmere bistveno izboljšale saj povečan
promet potegne za seboj razvoj vse pokrajine. Za novo traso
je pripravljenih kar precej finančnih sredstev, ki bi jih
prispevale Republika Italija, dežela Furlanlja Julijska Krajina
In pa Evropska skupnost In sicer z ugodnim kreditiranjem
ter v veliki meri z nepovratnimi finančnimi sredstvi.
Obenem predlaga italijanska stran tudi to, da bi se
vzporedno s to traso zgradilo tudi železniško povezavo
med Gorico In Ljubljano, na ta način, da bi se tudi železniška
proga pridružila glavni železniški povezavi pri Logatcu. Na
tan način bi ne bilo potrebno renovirati soškega koridorja
In bi s tem ohranili In obvarovali dolino Soče pred
neopravičenimi posegi v naravo. Tudi v tem primeru bi bila
zagotovljena enaka finančna podpora.
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- v Nacionalnem programu razvoja slovenske železniške
infrastrukture (Ur. I. RS, št. 13/96) ni predvidena izgradnja nove
železniške povezave med Novo Gorico in Ljubljano;
- pri preučevanju možnih različic poteka hitre proge Benetke Ljubljana je v preučevanju tudi predlagana različica poteka trase,
glede na interese Italije je verjetnejša različica preko Trsta;
- s samega gradbenega vidika je zelo težko izgraditi na
predlaganem terenu vzporedno železniško progo z avtocesto,
ker so za železniško progo zahtevane predvsem druge tehnične
karakteristike glede na avtocesto (predvsem vzdolžni nakloni
nivelete proge).
POBUDA
poslanca Richarda Beuermanna za sprejem
navodil za oblikovanje prioritet pri gradnji
protihrupnih ograj ob avtocestah
•z dne 24/2-1998
V zadnjem času prihaja na različne naslove od občin do
DARS-a vedno več pritožb zaradi hrupa, ki ga povzroča
povečan promet na slovenskih avtocestah. Število pritožb
se je še povečalo po sprejemu vladne uredbe o hrupu zaradi
cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS št. 45/95).
Ker mora v skladu s 6. členom uredbe Investitor, lastnik ali
upravljalec za preprečitev obremenitve s hrupom zagotoviti
ukrepe za preprečevanje širjenja hrupa je DARS že naročila
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ustrezne študije in meritve hrupa na lokacijah, kjer prihaja
do pritožb. Na osnovi teh študij In meritev bo narejen program izgradnje protihrupnih ograj. Ker je zahtev veliko,
finančna sredstva pa so omejena bo potrebno oblikovati
prioritete.
Zato menim, da je nujno potrebno pri oblikovanju prioritet
upoštevati poleg stopnje obremenjenosti s hrupom tudi
čas obremenitve, starost avtocestnega odseka, število ljudi,
ki so obremenjeni s hrupom In pripravljenost lokalne
skupnosti ter posameznikov za sofinanciranje Izdelave
protihrupne ograje.
Ministrstvu dajem pobudo, da pripravi ustrezna navodila za
izdelavo prioritet pri gradnji protihrupnih ograj, ki bodo
upoštevala omenjene kriterije in bodo obvezna podlaga za
pripravo konkretnih planov DARS-a za Izgradnjo protihrupnih ograj v okviru naložb v osnovna sredstva
obstoječih avtocest.

POBUDA
poslanca Zmaga Jelinčiča, da se v Spominskem
parku pod Ljubeljem, na mestu, kjer je bilo
koncentracijsko taborišče, postavijo table z
napisi v jezikih držav od koder so bili
taboriščniki - z dne 15/6-1998
Dajem pobudo Ministrstvu za kulturo, da naj v Spominskem
parku pod Ljubeljem na mestu, kjer Je bilo koncentracijsko
taborišče, na vseh talblah zagotovi napise v jezikih vseh
držav, od koder so bili pripeljani taboriščniki.
Na prvem mestu bi naj bili napisi v slovenskem jeziku, na
zadnjem mestu pa tudi v angleškem jeziku.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KULTURO

Ministrstvo prosim, da me pisno obvesti o ukrepih v zvezi s
pobudo.

V uvodu želimo poudariti, da se pri gradnji novih avtocestnih
odsekov upoštevajo vsi sedaj veljavni predpisi za varovanje okolja.
Pobuda za pripravo navodil za izdelavo prioritet pri gradnji
protihrupnih ograj se tako lahko nanaša le na obstoječe avtocestne
odseke, ki so bili zgrajeni pred sprejemom sedaj veljavnih
predpisov o varovanju okoija pred hrupom.

Sporočilo:
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino pri ministrstvu
za kulturo, je omenjeno pobudo proučila s strokovnega vidika ter
ugotovila, da bi namestitev napisanih tabel v jezikih držav oziroma
, narodov, od koder so biii taboriščniki na Ljubelju, pietetsko in
histografsko dopolnila že obstoječo prezentacijo. Zato ministrstvo
za kulturo pobudo podpira in bo naložilo Zavodu za varstvo
naravne in kulturne dediščine Kranj, ki je teritorialno pristojen za
omenjeno spominsko območje, da pripravi ustrezne strokovne
osnove in izvedbeni projekt njihove namestitve.

Glede na veljavne predpise o varovanju okolja pred hrupom in
delom tudi ob upoštevanju pritožb prizadetih prebivalcev, ki živijo
ob avtocestah, je DARS pristopil k izdelavi študij hrupne
obremenjenosti s predlogi protihrupnih ukrepov. Ker hkratna
preveritev hrupne obremenjenosti za vse AC odseke fizično ni
izvedljiva, so študije na različnih odsekih v različnih fazah.

POBUDA
skupine 56-ih poslancev s prvopodpisanim
Jelkom Kacinom za preureditev in posodobitev
velike dvorane Državnega zbora - z dne 18/6-1998

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE

Študije hrupne obremenjenosti s predlogom protihrupnih ukrepov
so v izdelavi, za naslednje AC odseke:

Predlagamo, da se pospešijo priprave na celovito preureditev
In posodobitev dvorane, v kateri zaseda Državni zbor In za
izboljšanje pogojev dela v njej. Predlagamo, da pobudo
obravnava kolegij In zadolži pristojne, da omenjene priprave
sklenejo najkasneje do obravnave proračuna za 1999. leto.

- Kožarje - Vrhnika,
- Vrhnika - Razdrto
- Šentvid pri Ljubljani - Kranj vzhod

OBRAZLOŽITEV:
Ureditev sedanje dvorane Je bila posledica drugačne ureditve
zasedanj, trajanja zasedanj, števila članov skupščine Itd.
Zato je sedem let po sprejemu ustave čas, da se ureditev
dvorane uskladi s potrebami 90-članskega Državnega zbora.
Nujno je prilagoditi ureditev dvorane tudi drugačnemu
položaju vlade v sistemu delitve oblasti. Zagotoviti je
potrebno računalniške priključke za poslance In posodobiti
glasovalno napravo. Te prilagoditve so smiselne tudi, če
primerjamo, v kakšnih pogojih delujejo parlamenti drugih
evropskih držav. V prejšnjem mandatu so se začele
Intenzivne priprave preureditve dvorane (izdelava makete
in posveti z zalntreslranimi poslanci). To pobudo dajemo
zato, da priprave ne bi zastale oz. da bi se pospešile tako,
da bi bile sklenjene do obravnave proračuna za 1999. leto.

V fazi priprave razpisa so naslednje študije:
- Razcep Kožarje,
- Malence - Višnja gora.
V letu 1999 bodo izvedeni razpisi na naslednje AC odseke:
- AC in obvoznice okrog Ljubljane,
- Hrušica - Vrba.
Ministrstvo za promet in zveze se strinja, da je potrebno pripraviti
kriterije za določanje prioritet pri izvedbi ukrepov za protihrupno
zaščito za avtocestne odseke, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo
obstoječih predpisov o varovanju okolja pred hrupom. DARS,
d.d., smo naložili pripravo strokovnih kriterijev. Glavni kriteriji za
določanje prioritet pa so po našem mnenju predvsem:
- raven hrupa, ki se skladno z uredbo ugotavlja na podlagi karakteristik prometa,
-stopnja varstva pred hrupom, določena za posamezno območje,
- višina potrebnih sredstev za izvedbo ukrepov ob upoštevanju
števila ljudi, ki so obremenjeni s hrupom.
S kriteriji za določanje prioritet pri izvedbi ukrepov za protihrupno
zaščito za obstoječe avtocestne odseke Vas bomo seznanili takoj,
ko bodo pripravljeni na strokovni ravni in ustrezno usklajeni.
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ODGOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA:
V skladu z 32. členom poslovnika Državnega zbora in po
predhodnem posvetovanju na 41. seji kolegija predsednika
Državnega zbora dajem naslednji odgovor na poslansko pobudo
56 poslancev Državnega zbora, da se celovito preuredi in
posodobi velika dvorana Državnega zbora.
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pripravo dokumentacije, kar bi omogočilo pričetek preurejanja
dvorane v letu 1999.

Aktivnosti za preureditev velike dvorane Državnega zbora so se
pričele že v prejšnjem mandatu, vendar je bilo potrebno postopek
ponoviti zaradi novo sprejetega zakona o javnih naročilih pa tudi
zaradi pripomb poslancev in drugih. Izkušnje, ki smo si jih pridobili
z drugimi preureditvami kažejo, da je potrebno zagotoviti čimbolj
natančno dokumentacijo, ki je podlaga za izvedbo del.

S tem v zvezi je tudi predsednica Odbora za zdravstvo, delo,
družino in socialno politiko prim.Majda Zbačnik dr.med. v imenu
14 poslancev opozorila na slabe ekološke razmere v delovnih
prostorih Državnega zbora, tako glede osvetlitve, klime, ropota
in sedežev v veliki dvorani zbora, v sejnih sobah in pisarnah
poslancev. Te ugotovitve so nesporne, zato je tudi prišlo do
odločitve, da se gre v preurejanje velike dvorane. S celovito
prenovitvijo dvorane, bo šele mogoče zagotoviti pogoje za
normalno, zdravju neškodljivo delo poslancev. Ker pa bo do
celovite prenovitve dvorane lahko prišlo šele v prihodnjem letu,
so bile že letos zamenjane luči v veliki dvorani, ki dajejo boljšo
svetlobo in ne segrevajo prostora, naročene pa so prirejene
preobleke za stole, kar bo izvedeno v juliju in avgustu letos.

V službah Državnega zbora je pripravljena osnovna projektna
naloga za prenovo velike dvorane. Gradivo je predloženo
Inženirski zbornici Slovenije, ki bo nudila strokovno pomoč pri
izvedbi javnega natečaja z vabljenimi udeleženci po pravilih, po
katerih inženirska zbornica kot strokovno združenje izvaja javne
natečaje za pridobitev najboljših arhitekturnih rešitev. Na tej podlagi
bo sprejeta dokončna odločitev o izvedbi prenove velike dvorane,
ki bo omogočila pripravo ustrezne investicijske dokumentacije in
izvedbo javnega razpisa za izvedbo preureditve velike dvorane.
Za sprejem dokončne odločitve in nadaljnjih izvajanj, bo oblikovan
poseben odbor, v sestavo katerega bodo povabljeni tudi
predstavniki poslanskih skupin.

Pred časom je bil na razgovoru v Državnem zboru tudi inšpektor
za delo. Iz njegovih ugotovitev izhaja, da gre za določene
pomanjkljivosti, katere so že bile ugotovljene (velika dvorana,
prostori v 4. nadstropju na Šubičevi). Predstavljen mu je bil plan
reševanja teh problemov, s katerim se je strinjal. Prav tako so bile
pri Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani naročene meritve
mikroklimatskih pogojev dela, hrupa in osvetlitve v prostorih
Državnega zbora.

Trenutno so vse aktivnosti usmerjene v to, da bi glede na roke za
obravnavo proračuna za leto 1999, pridobili vso potrebno
dokumentacijo, na podlagi katere bi bilo mogoče sredstva za
izvedbo preureditve uvrstiti v proračun za leto 1999. V proračunu
Državnega zbora za leto 1998 so zagotovljena sredstva za
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POSLANSKA

VPRAŠANJA

D

mednarodnim cestnim prevoznikom temelji na zakonu o prevozih
v cestnem prometu (Ur. I. RS, 72/94 in 54/96) ter na podzakonskih
aktih.

O dovolilnicah za mednarodni tovorni promet
Dr. JOŽE ZAGOŽEN, poslanec SDS, |e 3. februarja 1998
ministra RS za promet In zveze mag. Antona Bergauerja
vprašal:

Potek razdeljevanja je definiran v Pravilniku o merilih, postopku in
načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz blaga (Ur. I.
RS, št. 73/97,3/98). Pravilnik je začel veljati 6.12.1997 in je nastal
v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno
zbornico Slovenije, ministrstvom za finance in ministrstvom za
notranje zadeve.

Vprašanje se nanaša na dovolilnice za mednarodni tovorni
promet. Prevozniki se pritožujejo, da je zmeda popolna.
Tukaj je ministrstvo za promet In zveze, pravilnik naj ne bi
bil jasen. Dogajajo se različna prekupčevanja, podkupnine
in podobno, tako vsaj trdijo, da naj bi dovolilnica znašala
200 mark, In da je bilo tisoč teh dovolilnic Iz Italije sem
pripeljanih za prodajo. Skratka, ni sistemskih rešitev In
kontrole.

Pravilnik prinaša nekaj bistvenih novosti, saj je v strokovnih krogih
prevladalo mnenje, da je potrebno na področju delitve dovolilnic,
predvsem pa na področju uporabe dovolilnic pričeti urejati stvari
in v sistem razdeljevanja dovolilnic vključiti tudi kontrolne
mehanizme pravilne in gospodarne porabe dovolilnic. Pri
gospodarni uporabi dovolilnic se v prvih korakih opazuje
izkoriščenost z ustreznim voznim paktom.

ODGOVOR, KI GA JE PRIPRAVIL SEKTOR ZA PROMETNO
POLITIKO IN MEDNARODNE ODNOSE PRI MINISTRSTVU
ZA PROMET IN ZVEZE:

Prav tako pravilnik predvideva vračilo porabljenih dovolilnic na
izpostave DURS-a, kjer se kontrolirajo pravilna uporaba dovolilnice
in pa denarni vplivi. Tovrstno razdolževanje dovolilnic naj bi do
konca leta prineslo vidne rezultate - predvsem bo jasno evidentno,
kateri prevozniki dovolilnice prodajajo, kateri pa jih kupujejo.

Dovolilnice, ki jih Republika Slovenije letno prejme na podlagi
sklenjenih bilateralnih sporazumov od drugih držav, so vodene
Opo sistemu bančnega poslovanja (vsaka dovolilnica ima svojo
številko). Vodi se dnevna evidenca stanja dovolilnic, iz katerega
je razvidno, koliko dovolilnic je bilo izdanih v določenem dnevu (in
letna kumulativa) ter stanje zalog dovolilnic. Referenti, ki dovolilnice
izdajajo, so odgovorni za stanje "blagajne". Dovolilnice se prodajajo
po ceni 500 SIT + 5% p.d., prevozniku pa se za izdane dovolilnice
izda račun.

PRAVILNIK IN SISTEM DELITVE DOVOLILNIC je predstavljen
v nadaljevanju:
Dovolilnice lahko pridobi domača pravna ali fizična oseba, ki ima
licenco za opravljanje mednarodnega javnega prevoza blaga ali,
ki ima licenco za opravljanje mednarodnega prevoza blaga za
lastne potrebe.
Pravilnik za delitev dovolilnic predvideva, da lahko pridobi
dovolilnice le tisti mednarodni prevoznik, ki ima poravnane davčne
in druge obveznosti, ki jih predpisuje in pobira Davčna uprava
Republike Slovenije.
Namen tega določila je doseči medsebojni enakopravni položaj
mednarodnih prevoznikov in zmanjšati medsebojno nelojalno
konkurenco pri opravljanju mednarodnih prevozov.

Tudi na ministrstvu za promet in zveze smo opazili, da se v
obtoku večje število ponarejenih dovolilnic, o čemer je bil obveščen
tudi Urad kriminalistične službe. Ponarejajo se predvsem kritične
dovolilnice, ki pa na črnem trgu dosegajo precej visoke cene.
Ponarejanje dovolilnic je načeloma lažje od ponarejanja denarja,
zaslužki pa so verjetno bistveno večji. Med prevozniki pa velja
tudi "zakon molčečnosti", saj nihče nikogar uradno ne prijavi. S
tem namenom je bil z obema zbornicama podpisan tudi dogovor,
po katerem ima prevoznik, ki drugega prevoznika prijavi, da je
dovolilnico prodal ali jo zlorabil, pravico do teh dovolilnic; kršitelju
se namreč po dokazani krivdi temeljni plan odvzame. Dogovor je
bil sprejet pred skoraj pol leta, do danes pa ni obrodil še nobenih
sadov.

Gospodarska in obrtna zbornica Slovenije, kot izdajatelja licenc
za mednarodne prevoze in kopij licenc za vozila, posredujeta
podatke o prevozniku in vozilih Ministrstvu za promet in zveze.
Ministrstvo za promet in zveze na osnovi tako prejetih podatkov

Zakonodaja, ki v Republiki Sloveniji regulira razdelitev dovolilnic
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kdo kaj uporabi in kako uporabi, ker se bo na osnovi nadaljnjih
podatkov o uporabi dalo izvesti delitev dovolilnic, ki bo boljše
razdelila dovolilnice med prevoznike in da se bo število nestrinjanj
z delitvijo sčasoma zmanjševalo. S tem bomo naredili korak naprej
pri izboljšanju porazdelitve dovolilnic med prevoznike.

izpiše prevozniku vlogo za vpis v evidenco prevoznikov, ki jo
prevoznik dopolni s še potrebnimi podatki. O opravljenem vpisu
Ministrstvo za promet in zveze obvesti prevoznika.
V času drugega delilnega obdobja leta 1998, od 1. marca do 31.
maja in ko so prejemali prevozniki dovolilnice za drugo četrtletje
letošnjega leta (april, maj in junij) se je izvajal vpis prevoznikov v
evidenco mednarodnih prevoznikov in v evidenco vozil. O
opravljenem vpisu v evidenco bo Ministrstvo za promet in zveze
v naslednjih mesecih pismeno obvestilo prevoznike in jim
posredovalo izpisek iz evidence v pregled, dopolnitev in podpis.
Prevozniki bodo morali biti pri pregledu podatkov, ki so v evidenci
pozorni in nepravilnosti dopolniti prekko izdajateljev licenc.
Nepravilnost podatkov bo pri avtomatski obdelavi podatkov in pri
kontroli pravilne izkoriščenosti dovolilnic pomenilo zmanjšanje
dodelitev dovolilnic v naslednjih delilnih obdobjih.

Prevozniki so dolžni najmanj 14 dni pred datumom prevzema
novih dovolilnic vse do tedaj porabljene dovolilnice vrniti na
izpostavo pristojnega Davčnega urada Davčne uprave Republike
Slovenije. Pri vračilu poralbjenih dovolilnic na pristojno izpostavo
mora prevoznik poleg teh priložiti tudi kopijo prevoznice (CMR) in
seznam porabljenih dovolilnic na predpisanem obrazcu.
Dovolilnica je pravilno uporabljena takrat, ko to potrdi pristojna
davčna uprava. Število pravilno porabljenih dovolilnic je pogoj za
dodelitev novih dovolilnic.
Ministrstvo za promet in zveze je s pristojnimi delavci na davčnih
uradnih v mesecu februarju izvedlo začetno izobraževanje, ker
so se delavci seznanili s postopkom Vračanja dovolilnic in s
postopkom potrebnih kontrol. Za zajemanje podatkov v
računalniški sistem je bil izdelan tudi računalniški program, ki
omogoča zajem podatkov iz predpisanega obrazca v sistem
obdelave delitve dovolilnic, kar pa je še bolj pomembno v sistem
nadzora pravilne uporabe dovolilnic. Pristojne delavce smo
naprosili, da spremljajo vračila dovolilnic v skladu z danimi navodili
in da si beležijo vprašanja, ki jih bomo razjasnili na naslednjem
srečanju.
Konec meseca aprila je bilo ponovno izvedeno izobraževanje
oziroma posvetovanje, kjer smo skupaj z vsemi delavci prešli
vprašanja, ki so se pojavljala. V začetku meseca maja smo na
vsa vprašanja tudi pismeno odgovorili in tako vprašanja kot
odgovore posredovali tudi prevoznikom. Ugotalvjamo lahko, da
je kljub temu, da so prevozniki morali opraviti za pridobitev licence v medanrodnem prevozništvu tudi določeno izobraževanje,
nivo znanja pri pravilni uporabi mednarodnih dovolilnic zelo nizek
in da zaradi tega neznanja prihaja do nepotrebnih nesporazumov.

Prevoznikom, ki so bili aktivni do uveljavitve novega pravilnika,
se je temeljni plan za leto 1998 prenesel iz leta 1997. Pri tem
prenosu se je upošteval izmenjani letni kontingent dovolilnic. V
okviru teh izmenjav se je predvsem pri kritičnih dovolilnicah
preračunal plan iz dvomesečne delitve na tromesečno delitev z
zaokrožitvijo navzdol, postavitev 5% rezerve in zmanjšanje števila
ekoloških točk iz leta 1997 za 10%.
V okviru obstoječih izmenjanih kontingentov dovolilnic z ostalimi
državami nI možno spreminjati temeljnega plana prevoznika.
Prevozniki, ki pridobijo dodatno kopijo licence za dodatno (novo)
vozilo ni upravičen do povečanja temeljnega plana.
Temeljni plan se lahko poveča le v skladu z določili 17. člena
pravilnika, to pa praktično pomeni:
- Prenos temeljnega plana od ostalih prevoznikov - odstopna
izjava med prevozniki.
- Prenos temeljnega plana na osnovi usklaidtve prevoznikov
znotraj pristojne zbornice in uskladitve med zbornicama.
- Povečanje plana v primeru pridobitve dodatnih kontingentov
dovolilnic.

Osnovno pravilo pri vračilu dovolilnic je:
Dovolilnico za mednarodni prevoz blaga vrne tisti prevoznik,
ki |e dovolilnico porabil in ne tisti, ki je dovolilnico prejel.
Zahtevani podatki na dovolilnici In priloženi kopiji
prevoznice (CMR) morajo biti Identični. Pri vstopu v drugo
državo je točno znano, kateri prevoznik uporablja dovolilnico,
znani so točni podatki o vlečnem vozilu in prikolici ali polprikolici.
Podatki na prevoznici pa se pri vstopu v drugo državo morajo
ujemati s podatki na dovolilnici. Kraj naktadanja je tudi že znan, saj
je vozilo naloženo, kaj razkladanja je prav tako znan, saj ne
vozimo blaga, ki smo jih naložili v neznano, kar tako malo naokrog.

Ministrstvo za promet in zveze je prejelo od februarja do konca
aprila 1351 vlog (prošenj) prevoznikov, kjer se izraža želja po
povprečju temeljnega plana predvsem kritičnih dovolilnic.
Povprečno število dnevno prispetih vlog znaša 22. Poleg tega je
oddelek za cestni promet na Ministrstvu za promet in zveze
vsakodnevno v kontaktih s prevozniki preko telefonov. Dnevno
beležimo v povprečju 190 telefonskih klicev, od katerih je več kot
polovica z izraženimi velikimi željami po povečanju temeljnih planov.
V svojih prošnjah in telefonskih klicih se prevozniki v večini
primerov sklicujejo na to, kako lahko nekdo dobi dovolilnice in
nima ustreznega voznega parka, kako lahko na isto število
kamnionov nekdo dobi več dovolilnic kot drugi, kako nekdo dobi
dovolilnice in jih nato ne uporabi sam in jih celo prodaja po ceni
med 100 in 300 DEM, v času večjega povpraševanja celo po 500
DEM in več. V letu 1997 se je na črtnem trgu organizirano
kupčevalo z ekološkimi točkami, saj so ekološke točke prevzemali
prevozniki, ki se sploh niso pojavljali na teh trgih. Za pridobitev
ekoloških točk pa so se sklicevali na določilo prejšnjega pravilnika,
ki pravi, da na zeleno vozilo prevoznik lahko pridobi določeno
število ekoloških točk. Prevoznika naprosimo, da nam konkretno
z naslovi prevoznikov povedo, kateri so prevozniki, ki jih navajajo.
Žal moramo reči, da tukaj prihaja do velikega nesodelovanja med
prevozniki in Ministrstvom za promet in zveze, zato smo pri
uveljavitvi novega pravilnika poskušali začeti upoštevati tudi
izboljšave na tem občutljivem področju kdo kaj dobi in zakaj.
Stališče ministrstva je pri tem, da je v tem momentu bolj pomembno,
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Prilikom drugega kroga posvetovanja je bila izražena tudi želja
tako delavcev na davčni upravi kot prevoznikov, da se
prevoznikom pripravi računalniški program za zajemanje podatkov
na disketah. K izdelavi takšnega programa se je že pristopilo in
pričakovati je, da bodo prevozniki začetkom meseca julija lahko
na pristojnem davčnem uradu prevzeli disketo s programom za
vnos porabljenih dovolilnic.
Dovolilnica ni prenosljiva. Izjemoma lahko za prenos dovolilnice
prevoznik zaprosi ministrstvo na predpisanem obrazcu.
Kontrola uporabe dovolilnic
Opozorili bi vas, da se bo pri razdolževanju dovolilnic avtomatsko
kontrolirala uporaba dovolilnic z vozili, ki imajo licenco in ki pri
kritičnih dovolilnicah ustrezajo določilom 15. člena pravilnika.
Dovolilnico morate uporabiti:
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IZVOZ
139.1
121.1
103.9
129.2

1. Z VOZILOM, KI IMA VEC KOT 12 TON NOSILNOSTI.
2. S SKUPINO VOZIL NAD 12 TON NOSILNOSTI.
3.NE SMETE UPORABITI DOVOLILNICE Z VOZILOM ZA
AVTOMATSKO RAZKLADANJE (KIPER).
4. DVOSTRANSKA POKRITOST DOVOLILNICE S PREVOZI V
VIŠINI NAJMANJ 70%.

LETO
93/94
94/95
95/96
l-VII 96/97

V primeru nepravilne uporabe se prevozniku zmanjša
temeljni plan. Ponovno povečanje temeljnega plana nI več
možno.

Izmenjave dovolilnic
leto
bilateralna
maloobmejna
luka
gradbeni
bitumen
namenske
skupaj

Dovolilnice, ki jih prejme prevoznik na redni delitvi so za opravljanje
prevozov v posameznem tromesečju, zato je odgovornsot na
prevozniku, kako porabi dovolilnice znotraj tromesečja in tekom
celotnega koledarskega leta. Prevoznik lahko zaprosi, da se mu
poleg redne časovne delitve po planu izvede avansna delitev ali
predčasna delitev v skladu s pravilnikom.
Potrebno je planirati uporabo dovolilnic.
Pravilnik določa, da prevozniki prevzamejo dovolilnice pri pristojni
upravni enoti. Elektronske ekološke točke, ki so potrebne za
tranzit preko Republike Avstrije, deli ministrstvo pristojno za
promet na temelju pravilnika. Prevoznik lahko dobi dovolilnice na
naslednjih delitvah:

1995
36.000
12.000
0
0
0
0
48.000

UVOZ
135.4
117.6
113.5
115.2

1996
36.000
12.000
1.500
1.500
500
300
51.000

1997
38.000
12.500
1.500
1.500
1.000
300
54.800

Indeks povečanja dovolilnic od leta 1995 do leta 1997 znaša
1,14, kar znaša veliko manj kot indeks povečanja uvoza in izvoza,
zato se slovensko gospodarstvo in prevozništvo nahaja v velikih
težavah izpolnjevanja prevozov med obema državama.
Slovenski prevozniki porabijo vse dovolilnice, dočim italijanski
prevozniki porabijo samo okoli 40% dovolilnic. Takšno
nesorazmerje v porabi dovolilnic je iskati predvsem v večji
konkurenčnosti slovenskih prevoznikov, včasih že tudi nelojalni
konkurenci zaradi prevelikega števila prevoznikov. V bilateralnih
dogovorih z Italijo je zelo težko doseči povečanje števila dovolilnic
ob takšnem nesorazmerju porabe, saj je italijanska vlada pod
močnimi pritiski prevozniških združenj in brez soglasja le teh ni
možno doseči povečanja.

1. Redna delitev dovolilnic za tromesečje na osnovi predhodnega
naročila.
2. Predčasna redna delitev za tromesečje na osnovi vloge na
predpisanem obrazcu.
3. Avansna delitev za posamezno vrsto dovolilnice na osnovi
vloge na predpisanem obrazcu.
Redna delitev dovolilnic na uparvnih enotah za tretje tromesečje
leta 1998 se je pričela s 1.6.1998. V nastajanju pravilnika in v
začetnih razgovorih z Ministrstvom za notranje zadeve, ki je
zadolženo za organizacijo del v upravnih enotah je bilo zamišljeno,
da se izvede delitev na vseh upravnih enotah. V kasnejših
razgovorih se je predvsem zaradi vključevanja pevelikega števila
upravnih enot v sistem razdeljevanja in s tem postavitev prevelike
razpršenosti dovolilnic zavzelo stališče, da se v delitev vključi
registracijske upravne enote (LJ, MB, CE, SG, KK, NM, PO, GO,
KP, KR in MS). Planirano je, da bomo prevoznike, ki so uspešno
zaključili drugo delitev in so vpisani v evidenco mednarodnih
prevoznikov pričeli koncem meseca maja obveščati o kraju in
času njihove naslednje redne delitve. Prevozniki bodo dobili vabilo
na redno tretjo delitev. Prevozniki, ki ne bodo prejeli vabila, niso
vpisani v evidenco mednarodnih prevoznikov in morajo svoj status uskladiti na Ministrstvu za promet in zveze. Na delitev dovolilnic
pridejo predstavniki prevoznikov, ki morajo predložiti pooblastilo
za dvig in se identificirati z osebno izkaznico ali potnim listom. Na
pristojni upravni enoti bodo prevzeli dovolilnice v skladu z njihovim
temlejnim planom, pri tem pa bo upoštevano koliko dovolilnic so
do sedaj že praivlno vrnili in ali so dovolilnice tudi pravilno uprabili
v skladu s pravilnikom. Dovolilnice se dleijo prevoznikom na osnovi
temeljnih planov in vračil pravilno uporabljenih dovolilnic. Kritične
dovolilnice ni možno pridobiti izven temeljnega plana prevoznika.
Nekritične dovolilnice je možno pridobiti na osnovi predhodne
vloge na Ministrstvo za promet in zveze, ki prevozniku lahko
vlogo odobri ali zavrne. Pri odobritvi se upošteva ali ima prevoznik
dovolilnico v planu in ali razpoložljiva kvota dovolilnic za
posamezno tromesečje ustreza.

Za leto 1997 so se slovenske gospodarske družbe, preko
ustreznih resornih ministrstev dogovorile za oskrbo slovenskega
trga z naftnimi derivati preko luke Trst in Marghera. Prevozi iz luk
se vršijo s cisternami, energetska oskrba Slovenije z naftnimi
derivati je v preteklih letih potekala preko Hrvaške in iz lastne
rafinerije v Lendavi. Zaradi okvar v rafineriji Lendavi je oskrba z
naftnimi derivati dogovorjena preko luk v Italiji. Po podatkih naših
prevoznikov, ki temeljijo na energetski bilanci Republike Slovenije
za leto 1998 ocenjujemo izkaza interes po povečanju pevozov
do 20.000.

O poslovanju MOBITEL-a s firmo Svema-Erikson
telefoni
Dr. JOŽE ZAGOŽEN, poslanec SDS, |e 3. februarja 1998
ministra RS za promet In zveze mag. Antona Bergauerja
vprašal:
Mobitel naj bi kot edini operater ne dal nobeni drugI firmi
kartic za vklop telefona v omrežje druge firme. Se pravi, da
želi skupa| s karticami prodajati tudi telefone In ne razumem,
zakaj tako velik Interes za majhno privatno firmo Svema Erlkson telefoni, ki Jo naj bi Mobitel vključeval pri vseh
njegovih akcijah? Pa naj si bodi pod pretvezo nekaterih
Idej, ki Jih Ima GSM In niti nI v svojem standardu. Mobitel kot
državna firma, bi morala državne kredite In državni denar
vlagati v razvoj omrežja In njegove ponudbe, ne pa v
podpiranje prodaje telefonov omenjene firme, kar nI osnovna
funkcl|a Mobitela, kl prodaja uslugo.

ITALIJANSKE DOVOLILNICE
Italija je naš drugi največji gospodarski in trgovski partner. Naši
statistični podatki beležijo med dražvama naslednje indekse izvoza
In uvoza:

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE:
Ministrstvo za promet in zveze meni, da je razmerje med družbo
Mobitel d.d. in družbo Svema povsem komercialne narave in zato
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Dobavitelji prosto tržijo terminale na slovenskem trgu. Tudi
Mobitelovi pooblaščeni posredniki za sklepanje naročniških
razmerij od njih samostojno in po lastni izbiri kupujejo terminale in
pribor.

ministrstvo za promet in zveze, kot upravni organ ne more in ne
sme posegati v takšna razmerja. Koncesijska pogodba sklenjena
med Vlado RS in družbo Mobitel d.d. izrecno prepoveduje
pogojevanje sklenitve naročniškega razmerja z uporabo določene
terminalske opreme. Družbi Mobitel d.d. pa ni prepovedano
prodajati terminsko opremo pod enakimi pogoji kot drugi.

Mobitelova glavna dejavnost je trženje storitev mobilnega omrežja,
prodaja terminalov in pribora pa predstavlja le zagotavljanje celovite
ponudbe naročnikom na enem mestu. Bodoči naročnik pa se v
celoti sam odloča o mestu in vrsti nakupa v R Sloveniji odobrenih
terminalov. Ta pristop je Mobitel vzpostavil in se po njem ravna že
od začetka delovanja GSM omrežja. Ob razvoju GSM aktivnosti
se je širila tudi ponudba terminalov. Ob samem začetku je prva (in
v juliju 1996 edina) na slovenskem trgu imela ponudbo GSM
terminalov, odobrenih za uporabo v R Sloveniji, družba Svema z
Ericssonovim prodajnim programom. Zaradi tega smo logično,
tudi v naših Mobitelovih Centrih, lahko najprej ponudili Ericssonove
terminale. S širitvijo ponudbe terminalov smo našim naročnikom
že v letu 1996 postopno, v skladu z novimi odobritvami terminalov
s strani URST, ponudili širšo paleto terminalov.

V skladu s 27. členom zakona o telekomunikacijah (Ur. I. RS, št.
35/97, odi US - 45/97, odi US -13/98, odi US - 27/98) je nabavljanje,
označevanje, priključevanje, vključevanje in vzdrževanje
terminalske opreme prosto pod pogoji tega zakona. Terminalska
oprema, ki je namenjena priključevanju na javno telekomunikacijsko omrežje mora ustrezati določenim tehničnim kriterije,
ki se dokazujejo z listinami in oznakami. V skladu s 15. členom
Pravilnika o ugotavljanju skladnosti in odobravanju terminalske
opreme in radijskih postaj (Ur. I. RS, št. 50/97) je potrebno vso
opremo, za katero je bila izdana odobritev vidno označiti z znakom
skladnosti. Če ni s predpisi drugače določeno, se označevanje
opravi z znakom URST in s številko odobritve.

Od uvedbe GSM omrežja smo v družbi Mobitel delovali tako, da
smo našim naročnikom nudili vse možne storitve na hitro
rastočem omrežju, z namenom zmanjšati zaostanek na področju
mobilne telefonije v primerjavi z razvitim svetom. V okviru
tehnoloških možnosti smo z namenom optimizacije izrabe
kapacitet omrežja, pospeševali prodajo in pridobivali nove
naročnike tudi z raznimi tržnimi aktivnostmi. Med drugim smo po
vzorcu drugih operaterjev (predvsem evropskih) kot nosilci izpeljali
dve tržni akciji, v katerih smo v paketu ponudili tudi terminale.
Tako smo v akciji "Ugodna razmerja 1" (september 97) ponudili
terminale proizvajalcev Ericsson in Sony, ki sta bila izbrana kot
komercialno najugodnejša med ponudbami večih dobaviteljev. V
akciji "Ugodna razmerja 3" (februar 98) pa smo izbrali terminale
na podlagi tehnološke pogojenosti. V tej akciji smo na trgu, med
prvimi v Evropi, testno ponudili storitev ALS, katere uporabo pa
omogočajo samo nekateri terminali proizvajalcev Ericsson in
Nokia.

V dodatno pojasnilo na vprašanje poslanca dr. Jožeta Zagožna
vam prilagamo odgovor družbe Mobitel d.d.:
Družba Mobitel d.d. je operater mobilne telefonije. Kot operater
upravlja dve omrežji, in sicer analogno (NMT - 0609) in digitalno
(GSM - 041).
Za uporabo storitev omrežja MOBITEL GSM naročniki z družbo
sklenejo naročniško razmerje. Naročniško razmerje se sklene
na podlagi vloge bodočega naročnika, s katerim se sklene
naročniška pogodba. Pri trženju storitev omrežja Mobitel, z
namenom podrobnega vnaprejšnjega informiranja potencialnih
naročnikov, izdaja informativne brošure, splošne pogoje in
naročniški obrazec.
V postopku sklepanja naročniškega razmerja se na podlagi
izpolnjenih pogojev sklene naročniško razmerje, naročniku se
izda SIM kartica, dodeli klicna številka ter naročnika vklopi na
omrežje.

Poudarjamo tudi, da Mobitel ni bil in ni uporabnik državnih kreditov
ali drugega državnega denarja. Poleg lastnih sredstev je Mobitel
vse kredite domačih in tujih bank pridobil izključno na komercialni
osnovi. Pri tem za te kredite nikdar ni koristil državnih garancij.

Postopek sklenitve naročniškega razmerja se opravi na prodajnih
mestih. Mobitel ima na današnji dan 98 prodajnih mest, od tega:
-13 lastnih,
- 85 drugih-pogodbenih.

O izgradnji podhoda za pešce, kolesarje in
invalide na obvozni cesti Hajdina-Ormož

Pogodbena prodajna mesta so prodajna mesta pravnih oseb s
katerimi ima Mobitel sklenjene pogodbe o posredovanju pri
sklepanju naročniških razmerij. Pogodbeni partner s tem pridobi
pravico opravljati postopek sklenitve naročniškega razmerja,
prevzame pa tudi obveznost pravilnosti in korektnosti postopka
po določenih enotnih merilih.

MIROSLAV LUCI, dr. med, poslanec SDS, )e 3. februarja 1998
ministra za promet In zveze mag. Antona Bergauer|a vprašal:

Za uporabo storitev omrežja so potrebni tudi GSM terminali (mobilni
telefonski aparati). Mobitel aparatov ne uvaža. S tem se ukvarja
več družb, ki poskrbijo za uvoz mobilnih telefonskih aparatov,
atestiranje, distribucijo, prodajo in servis. Te tudi določajo
maloprodajne cene na slovenskem trgu.

V lanskem letu |e bil na cesti Ha|dlna-Ormož Izveden podhod,
ki |e začasno ublažil problem tranzitnega prometa skozi
Ptuj. V načrtu |e bil takrat tudi podhod za pešce, kolesar|e In
Invalide, ki pa pri sami Izvedbi podvoza zaradi tehničnih
težav nI bil Izvršen In tako pešci, kolesarji In Invalidi še
vedno prečkajo, ne samo železnico, ampak sedaj tudi
obvozno cesto, ki |e prej nI bilo.

Mobitel za potrebe celovite ponudbe v lastnih prodajnih mestih
prodaja tudi GSM terminale in pribor, ki jih kupuje od različnih
dobaviteljev. Trenutno na naših prodajnih mestih nudimo široko
paleto različnih terminalov (37), ki nam jih prodaja 9 različnih
proizvajalcev preko različnih dobaviteljev. Z vsakim od njih imamo
sklenjeno pogodbo za dobavo.V naši ponudbi tako tržimo terminale
vseh treh največjih in vodilnih svetovnih proizvajalcev (Motorola,
Ericsson in Nokia), kakor tudi drugih (Siemens, Sagem, Philips,
Sony, Alcatel, Audiovox).

Vprašanje ministrstvu za promet In zveze Je, če |e ta pro]ekt,
torej Izvedba podhoda za pešce, kolesar|e In Invalide, kjerkoli
v proračunu; namreč, jaz sem ga pregledal In ga nikjer ne
najdem? Smo bUl pa v dogovoru z železnico, z DDC-jem, pa
tudi lokalna skupnost |e bila pripravljena, da to Izvedemo
letos. Vrednost Investicije je bila ocenjena na 80 milijonov
SIT. Zaradi urgence In težav pri financiranju cestnega omrežja
v Sloveniji Je lokalna skupnost pripravljena pristopiti k
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tripartitnemu financiranju tega podhoda za invalide, pešce
In kolesarje, torej bi sama financirala eno tretjino, eno tretjino
železnica, eno pa nekdo iz cestnega programa, ali Iz DDC-Ja
ali DARS.

reševanju te problematike zelo omejene. Naše odločitve glede
določene investicije temeljijo na Študiji upravičenosti, s pomočjo
katere tudi dobimo dovoljenje ministrstva za finance za porabo
proračunskih sredstev. V primeru sofinanciranja izgradnje
podhoda, ki je v temelju v pristojnosti občine, se zavedamo, da
smo sicer skozi izdana in pridobljena soglasja pri izgradnji podvoza
za motorni promet se zavezali sofinancirati tudi to izgradnjo,
vendar v takšnih finančnih okvirih, da bo investicija upravičena.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE :
Na ministrstvu za promet in zveze (MPZ) smo v Sektorju za
železnice in v Sektorju za ceste dobro seznanjeni z obvezami pri
izgradnji izvennivojskega križenja poti za pešče in kolesarje z
obstoječo magistralno železniško progo. V ta namen je v predlogu
proračuna predvidena postavka in sredstva za sofinanciranje te
izgradnje, ki je sicer v pristojnosti Mestne občine Ptuj.

Glede nadaljnih aktivnosti v zvezi z izgradnjo podhoda
predlagamo:
- da mestna občina Ptuj v celoti prevzame vse aktivnosti od
priprave investicijsko tehnične dokumentacije do pridobitve
dovoljen za izgradnjo, torej vse obveze investitorja,
- da mestna občina Ptuj na osnovi dokumentacije in dovoljen
izvede razpis za oddajo gradbenih del, ter izgradnjo vodi do
predaje v promet,
- da ministrstvo za promet in zveze pripravi na osnovi potrjenega
načrta Protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji
podhoda Ptuj v sodelovanju z Mestno občino Ptuj, ter pred oddajo
gradbenih del tudi Sporazum o sofinanciranju.

Iz vsebine gradbenega dovoljenja, dopolnitve k gradbenemu
dovoljenju, lokacijskega dovoljenja in iz vsebine ostalih soglasij k
projektu "rekonstrukcija križišča M3 in železniške proge" v Ptuju,
je možno razbrati naslednje:
- izaradnia podvoza Ptui. ki je v bistvu rekonstrukcija križanja
nivojskega križanja magistralne ceste M3 z železnico, je uspešno
zaključena in predana prometu. Podvoz Ptuj je namenjen
motornemu prometu.

Na kolegiju MPZ je bila sprejeta odločitev, da skupni stroški
sofinanciranja podhoda Ptuj, ki naj bi jih prispevalo MPZ znašajo
cca. 40 do 50 MIO SIT, zato vas prosimo, da to dejstvo upoštevate
pri izboru vrste podhoda oz. predvidene funkcije podhoda temu
prilagodite.

- pred izgradnjo podvoza je motorni promet potekal po nivojskem
prehodu magistralne ceste M3 in železnice. Vzporedno z motornim
prometom je potekal tudi promet peščev in kolesarjev na bivšem
nivojskem prečkanju ceste in železnice. Nivojsko križanje bivše
M3 in železnice se še danes uporablja za prehod peščev in
kolesarjev. V fazi izdelave lokacijskega načrta in projektov za
izgradnjo so Slovenske železnice (SŽ) izdale soglasje, kjer
predlagajo začasnost uporabe obstoječega nivojskega
križanja bivše magistralne ceste in železnice še za dobo 5
let (soglasje SŽ, št. 10-171/93MA z dne 19.4.1993). V istem
dopisu SŽ navajajo, da pri izdelavi LN niso bili upoštevani pogoji,
ki so bili posredovani tako občini kot DRSC.

O novonastali situaciji v zvezi s Pavličevim sedlom
MIRKO ZAMERNIK, poslanec SDS, Je 27. februarja 1998
ministra RS za promet in zveze mag. Antona Berguauerja
vprašal:
Ministra za promet in zveze, bi prosil, da se glede na nove
okoliščine, ki so nastale v zvezi s Pavličevim sedlom, poda
Izčrpna pisna Informacija.

- izvedba podvoza Ptu) se je uspešno vodila pod pristojnostjo
Projektnega sveta (PS) za izgradnjo podvoza Ptuj, ki je bil
imenovan na pobudo Mestne občine Ptuj in Direkcije Republike
Slovenije za ceste. Člani PS, ki so bili imenovani za izvedbo
podvoza, so se na zadnjih sestankih PS ukvarjali tudi s
problematiko izdelave projekta izgradnje Podhoda za pešce, kar
je razvidno iz zapisnika 6. in 7. sestanka PS.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE:
INFORMACIJA, glede aktivnosti v zvezi z mejnim prehodom
Pavličevo sedlo, s področja dejavnosti Ministrstva za promet in
zveze, ki jo je pripravil Sektor za prometno politiko in mednarodne
odnose:

- 38. sklep sestanka PS ima naslednjo vsebino: "PS ugotavlja, da
so v smislu izgradnje podvoza Ptuj vse naloge, za katere je bil PS
imenovan, realizirane, ter da so nastopili vsi pogoji za prenehanje
njegovega delovanja." 39. sklep sestanka PS ima naslednjo
vsebino: "Prisotni člani PS predlagajo MPZ-ju, da se imenuje nov
projektni svet za izgradnjo podhoda za pešce in kolesarje (v
nadaljevanju Podhoda)". MPZ na predlog članov Projektnega sveta
za izgradnjo podvoza Ptuj ni odgovorilo, ker meni:
■ v skladu s 44. členom zakona o javnih cestah (v nadaljevanju
ZJC) z naslovom Obveznosti občin in v skladu z 32. členom ZJC
z naslovom Sofinanciranje dodatnih del pri graditvi državne ceste,
Sledi, da ie izgradnja podhoda v pristojnosti občine. Glede na
dejstvo, da pa so SŽ omejile uporabo obstoječega nivojskega
križanja za dobo 5 let, pa je MPZ Sektor za železnice v planu del
za leto 1998 predvidel finančna sredstva v višini 30 MIO SIT kot
sofinanciranje izgradnje podhoda, prav tako pa je MPZ, Direkcija
RS za ceste za leto 1998 predvidel sredstva za sofinanciranje
izgradnje podhoda v višini 10 MIO SIT.

Rekonstrukcija ceste R 342a, odsek 1252 Sestre Logar Pavličevo sedlo, je operativno razdeljena v tri faze in sicer na:
- prvi odsek od km 0,00 km 2,080;
- drugi odsek od km 2,080 do km 4,370 (do križišča s panoramsko
cesto);
Na zasedanju avstrijsko-slovenske komisije, z dne 13.3.1998 v
Kranjski gori, ki je obravnavala tudi problematiko Pavličevega
sedla, je bilo dogovorjeno, da se za tretji odsek naroči in izdela
preveritev možnega poteka trase na Lesnikovo sedlo.
Na podlagi tega dogovora je Direkcija Republike Slovenije za
ceste pristopila k izdelavi preveritve možnega poteka te trase.
Opravljen je bil terenski ogled trase, pripravlja se idejna študija
tehnične rešitve, ki bo osnovna za izdelavo finančnega
ovrednotenja stroškov morebitne gradnje. Za to idejno rešitev je
potrebno pridobiti mnenje ministrstva za okolje in prostor in Zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine kot soglasodajalcev in
organov v postopku pridobivanja potrebnih dovoljenj. Izdelana bo
študija upravičenosti ter preveritev lastništva pri tem delu.

Na odločitev, kakšen podhod bo občina Ptuj zgradila ne moremo
vplivati, saj je izbor standarda izgradnje v celoti pristojnost občine
oz. občinskih strokovnih služb. Informacija, da predstavniki Mestne
občine Ptuj pričakujejo cca. 105 MIO SIT kot sofinancerski delež
s strani MPZ nas je presenetil, saj so naše pristojnosti pri
4. avgust 1998
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javnih glasil, ki izidejo več kot petindvajsetkrat letno, torej tiskana
javna glasila od štirinajstdnevnikov naprej in vse po podatkih
Sveta RS za radiodifuzijo delujoče izdajatelje RTV programov.
Prepričani smo, da smo zajeli vsa pomembna javna glasila, katerih
transparentnost je bistveno za naš medijski prostor. Podatke je v
skladu z 42. členom objavila večina opozorjenih, zlasti vsa
pomembnejša tiskana javna glasila. Slabši odziv je bil pri izdajateljih
RTV programov, zlasti pri večjih komercialnih televizijah.
Izdajatelje, ki svojih podatkov niso objavili, smo opozorili na
izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Urad (niti kak drug državni
organ razen sodišča) pa ni pooblaščen za preverjanje resničnosti
naved, saj nima pooblastil za vpogled v delniške knjige oz. v
podatke registrskega sodišča.

predvidoma končana v letu 1999. Aktivnosti na rekonstrukciji
ceste do mejnega prehoda na Pavličevem sedlu (tretji odsek) se
bodo pričele takoj, ko bo potrjeno mesto mejnega prehoda.
O izvajanju 42. člena Zakona o javnih glasilih
MAJDA KREGELJ ZBAČNIK, dr. med., poslanka SDS, |e 19.
maja 1998 Vlado Republike Slovenije vprašala
Zakon o javnih glasilih v 42. čl. določa:
"Javna glasila na začetku vsakega koledarskega leta objavijo
v Uradnem listu Republike Slovenije podatke o virih
financiranja, Ime In priimek fizične osebe ter stalno
prebivališče oziroma firmo In sedež pravne osebe, ki Ima v
lasti več kot 10% kapitala oziroma nad 10% upravljalskih
pravic, ter Ime In priimek članov organa upravljanja oziroma
uprave In nadzornega sveta Izdajatelja Javnega glasila,
spremembe teh podatkov pa najpozneje 15 dni po njihovem
nastanku."

Sankcije za neobjavo v zakonu o javnih glasilih niso predvidene,
zaradi česar kršitve 42. člena direktno ni mogoče sankcionirati.
Posredno je kršitev možno kaznovati n.pr. z uvajanjem merila, da
je pogoj za pridobitev frekvence redna objava podatkov, kar Svet
RS za radiodifuzijo tudi prakticira. Vendar je ta indirektna sankcija
praktično nepomembna, saj po pridobitvi frekvence izdajatelja 5
let v zvezi z njeno uporabo ni mogoče skorajda v ničemer
sankcionirati (razen v primeru hujše kršitve programskih načel z
odvzemom frekvence, v kar pa kršitev 42. člena ne sodi). Tiskanih
glasil v tej zvezi ni mogoče sankcionirati niti indirektno.

Vlado sprašujem:
1. Kdo nadzoru|e Izvajanje določb o pluralnosti In
raznovrstnosti javnih glasil, ki naj bi ščitila svobodno
Individualno In javno oblikovanje mnenja In preprečevala
enostansko uveljavljanje vplivov fizičnih In pravnih oseb, ki
bi s svojim monopolnim položajem vplivali na nadzorno
funkcijo pri objavi podatkov?
2. V kakšnem obsegu se opravlja nadzor nad objavo
podatkov Iz 42. čl., glede na to, da so podatki, ki so obljavljenl
v Uradnem listu nepopolni In neažurni?
3. V koliko primerih je bila opostitev objave podatkov iz 42.
čl. ZJG že sankcionairana?
4. Ali objava Imen in priimkov fizičnih oseb, ki Imajo v lasti
več kot 10% kapitala oziroma nad 10% upravljaskih pravic
zagotavlja preglednost nad strukturo kapitala pri Javnih
glasilih in nadzor ter ali bi bilo potrebno znižati zakonsko
določeni prag za obvezno objavo podatkov po 42. čl. ZJG.
5. Kakšna Je ureditev zagotavljanja načela pluralnosti In
raznovrstnosti javnih glasil v državah Evropske zveze?

Mislimo, da objava imen in priimkov fizičnih in pravnih oseb, ki
imajo v lasti več kot 10% kapitala oz. upravljalskih oz. glasovalnih
pravic, zadošča za preglednost (transparentnost) nekega javnega
glasila. V tem hipu je morda največji problem v tem, da zakon.ni
uveljavil pojma povezanih oseb in zanje omejil možnosti
lastniškega deleža, saj bi skozi povezavo takih oseb lastniški
delež teoretično lahko presegel tretjinskega, ki je predpisan kot
največji možni .delež.
Ureditev zaščite načela pluralnosti in razvitosti je v evropskih
zakonodajah različna. Zakonodaje vse bolj opuščajo zaščito
skozi princip omejevanja lastništva, čeprav je to še vedno
prevladujoč način zaščite, vendar je uveljavljajo predvsem na
področju dnevniškega tiska in obsežnejših RTV programov. Prav
tako bo Slovenija s pristopom k Evropski uniji iz svoje zakonodaje
morala izločiti tudi omejitev lastniških deležev za tuje fizične in
pravne osebe. V Evropi pa se zaščita pluralnosti vse bolj uveljavlja
skozi princip omejevanja tržnega deleža oz. pri RTV programih z
omejevanjem dosega RTV signala. Sodimo, da bi v dopolnjevanju
sedanje zakonodaje tudi pri nas morali uporabiti tudi ta princip.

Prosim za pisni in ustni odgovor.
ODGOVOR URADA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
IFORMIRANJE:

O Zdravilišču Rogaška Slatina

Za nadzor nad izvajanjem zakonskih določb o zaščiti
raznovrstnih in pluralnosti javnih glasil (III. poglavje zakona o
javnih glasilih, Ur. I. RS, št. 18/94) je za sedaj še zmerom zadolžen
Urad vlade za informiranje, na osnovi še vedno veljavnega 26.
člena zakona o organizaciji in delovnem področju republiške
uprave iz leta 1991. Ker je ta člen v koliziji z zakonom o upravi,
bodo pristojnosti za področje javnih glasil z Urada verjetno
prenešene na ministrstvo za kulturo. Ministrstvo za kulturo že
zdaj vodi evidenco javnih glasil, v katero je trenutno vpisanih
1.558 tiskanih javnih glasil in 185 javnih glasil s področja RTV.

BORIS SOVIČ, poslanec ZLSD, Je 19. maja 1998 Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Vprašan|e postavljam Vladi Republike Slovenije. Sprašujem
Jo v zvezi z zdraviliščem Rogaška Slatina. Ker Je to zdravilišče
še vedno v velikih finančnih In organizacijskih težavah, me
zanima, ali je Slovenska razvo|na družba kot večinski lastnik,
100% lastnik te družbe pa |e država, po svo|i že več kot 3letnl prisotnosti v zdravilišču Rogaška končno Izdelala
sanacijski In razvojni načrt za ozdravitev najstarejšega
zdravilišča v Sloveniji! Če ga nI, me zanima, kje so razlogi,
da se odločitev glede usode tega predlaga tako dolgo.

Glede na zares veliko število javnih glasil, katerega večino
predstavljajo majhne, na leto do trikrat izhajajoče publikacije z
zanemarljivim ustanovnim kapitalom, ki jih izdajajo večinoma
društva ali posamezniki, je izvajanje določbe 42. člena, ki govori
o splošni obveznosti izdajateljev, praktično nemogoče
nadzorovati. Poleg dejstva, da je v registru še zmerom vpisanih
precej glasil, ki ne izhajajo več, velik del javnih glasil izdajajo tudi
ljudje-prostovoljci, ki ne obvladajo vseh poslovnih in zakonskih
dolžnosti, ki jih nalaga izhajanje in pozabijo na opravke, ki niso v
direktni zvezi z izhajanjem. Urad za informiranje je v začetku
aprila zato pozval k izpolnitvi obveznosti iz tega člena izdajatelje
poročevalec, št. 51

Program sanacije tega zdravilišča namreč temelji na treh
bistvenih točkah:
1. Izvedba prisilne poravnave.
2. Združitev dveh družb zdravilišča Rogaška In Rogaška
ZHT
3. Zagotovitev, torej ohranitev poslovnega Jedra z odkupom
hipotek na objektih zdravstva, hotela Sava In hotela Donat.
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Medtem ko |e prva točka že realizirana, druga praktično tik
pred realizacijo, pa pri tretji točki pravzaprav do sedaj, vsaj
po meni znanih podatkih, ni bilo storjeno še nič.
Brez te pa seveda cela sanacija nima nobenega pravega
pomena. Sklad republike Slovenije za razvoj oziroma njegov
pravni naslednik v treh in pol letih svoje prisotnosti v
zdravilišču Rogaška nI angažiral popolnoma nobenih
sredstev za realizacijo dogovorjenega projekta sanacije,
hkrati pa s hipotekarnimi upniki nI bil dosežen noben
dogovor. Tako so banke preprosto svoje terjatve vnovčevale
prek izvršb na objektih ali pa so jim bili objekti prodani.

4. Pogajanja s hipotekarnimi upniki - bankami so bila neuspešna:
- V letu 1997 prišlo do izvržbe na hotelu Sava, kjer je s sklepom
sodišča o domiku postala lastnica hotela Banka Celje d.d.
- SIB banka je s svoji hipotekarno zavarovano terjatvijo do ZR
holding oziroma ZHT odkupila hotele Zdraviliški dom, Strossmajer
in Styria.
-Zadružno kmečka banka je s svojo hipotekarno terjatvijo odkupila
hotel Slovenija

Vljudno prosim Vlado Republike Slovenije, da odgovori na
vprašanje: Kaj pravzaprav, kakšne namene ima Slovenska
razvojna družba s tem zdraviliščem? In: Zakaj do zdaj ni
bilo realizirano nič od zagotovljenega?

6.V letu 1997 so bili opravljeni vsi postopki (revizije, cenitve,
pripojitveno poročilo), kot temelj za potrebe spojitve družb ZR
holding d.o.o. in ZR ZHT d.d.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI:

7. S predstavniki sindikata delavcev v gostinstvu so bili opravljeni
razgovori glede možnosti zapiranja njihovih terjatev do sistema
zdravilišča. Predlagano jim je, da se z izvensodno poravnavo
njihove terjatve konvertirajo v lastniški delež. Ker sporazum še ni
dosežen so za del terjatev delavci že vložili tožbe.

5. Preostalo premoženje ni bilo možno prodati zaradi prenizkih
ponudb glede na uradne cenitve.

I. PRENOS DRUŽBENEGA KAPITALA NA SRD d.d. (ex lege)
8. V mesecu decembru je bilo s sklepom skupščin družb ZR
holding in ZR ZHT potrjena spojitev obeh družb. S pogodbo o
spojitvi je tako SRD postala 56% lastnik nove družbe ZR d.d.

Na podlagi tožbe družbenega pravobranilca (družba se ni uskladila
z revizijskim poročilom) in določb ZLPP je bil v začetku leta 1995
celoten družbeni kapital, 100% poslovni delež družbe ZR holding
d.o.o., prenesen (ex lege) na sklad RS za razvoj d.d.

9. S sklepom sodišča o registraciji nove družbe ZR d.d., dne
17.4.1998, prenehata obstajati tudi stari družbi ZR holding d.o.o.
in ZR ZHT d.d.

III. DOSEDANJE AKTIVNOSTI V ZVEZI S SANACIJO
ZDRAVILIŠČA ROGAŠKA

III. TRENUTNO STANJE IN PREDVIDENE AKTIVNOSTI
S prenosom 100% poslovnega deleža ZR holding d.o.o., je sklad
RS za razvoj postal tudi večinski lastnik družbe ZR ZHT d.d.
(53%), preostale delnice so v rokah fizičnih oseb ali dane v
zastavo za zavarovanje obveznosti do upnikov.
Kot je razvidno iz organigrama, je bila družba ZR Holding 100%
lastnik družb, ki opravljajo osnovno dejavnost zdravilišča
(zdravstvo, gostinstvo) ali dejavnosti, ki so s tem povezane.
Družba ZR ZHT d.d. je bila lastnica nepremičnin (hoteli,
restavracije, poslovni prostori), ki jih je dajala operaterskim
družbam v najem.

1. S tem, da so se banke upnice poplačale in postale lastnice
najpomembnejših objektov (hotelov) v zdravilišču je pomembno
okrnjena možnost sanacije poslovanja zdravilišča, saj je
kratkoročni interes bank, da prodajo svoje nepremičnine. V
vmesnem obdobju niso pripravljene vlagati v hotele, kljub visokim
najemninam.
2. V kolikor v najkrajšem času ne bo prišlo do dogovora med
bankami lastnicami hotelov in SRD, kar naj bi bil pogoj za nujna
investicijska in razvojna vlaganja bo Spekulativno obnašanje bank
in postavljanje nerealnih pogojev zagotovo že v letošnjem letu
povzročilo upad nočitev, pri čemer bo ogrožen obstoj osnovnih
dejavnosti zdravilišča v družbah ZR Zdravstvo in ZR Hotelirstvo,
kjer je večina zaposlenih.

Vsi postopki sanacije so potekali s sodelovanjem obeh družb in
sicer:
1. V novembru leta 1995 je bila izglasovana prisilna poravnava
nad obema družbama.
Program prisilne poravnave je predvideval:
- Prodaja družbe ZR Rogaški vrelci d.o.o.
- Spojitev družb ZR holding d.o.o. in ZR ZHT d.d.
- Odkup hipotek na hotelu Sava in Terapija
- Prodaja preostalega premoženja, ki ni v neposredni funkciji
dejavnosti zdravilišča
-Prijavljene terjatve delavcev v višini 700 mio SIT so bile v celoti
prerekane z namenom, da se v izvensodni poravnavi konvertirajo
v lastniške deleže.

3. Trenutno je v družbah Zdravilišča Rogaška zaposleno 520
delavcev. Z drobitvijo lastništva in programov v zdravilišču, je
realno pričakovati zmanjšanje števila delovnih mest in povečanje
nezaposlenosti predvsem težje zaposljivih delavcev.
4. SRD je v okviru možnosti, ki jih ima, pripravila program, ki
predvideva ohranitev celovitosti zdravilišča kot enotnega produkta
dejavnosti zdravstva in hotelirstva pri čemer je vloga SRD, da v
obliki kapitalskega vložka zagotovi potrebna sredstva za razvoj
kvalitete produkta. Realizacija programa je možna v primeru, da
banke lastnice nepremičnin v zdravilišču z delom svojega
premoženja sodelujejo v projektu kot družbenice (spremenijo v
lastniški delež). V podporo projektu pričakujemo tudi sodelovanje
lokalne skupnosti, predvsem v smislu vlaganja v infrastrukturo,
ki neposredno podpira dejavnost zdravilišča.

2. S prodajo družbe ZR Rogaški Vrelci družbi Kolinska d.d. v
začetku leta 1996, so bili v celoti poplačani nezavarovani upniki
po pogojih prisilne poravnave.
3. Sklad je v obliki kratkoročnega kredita v letu 1995 in 1996 in
1997 zagotovil nujno potrebna sredstva za nemoteno poslovanje
osnovne dejavnosti v družbi ZR Hotelirstvo d.o.o. in ZR Grand
hotel d.o.o.
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razmerje oziroma opravljal določeno delo, to je delovno dovoljenje
oziroma drugo dovoljenje, ki po zakonu o zaposlovanju tujcev
(Ur. I. Republike Slovenije, št. 33/92) velja kot delovno dovoljenje
(4. člen zakona o zaposlovanju tujcev). V primeru, da tujec v
postopku izdaje delovnega vizuma ne predloži navedenega
dokazila, ni upravičen do izdaje delovnega vizuma. Za izdajo
delovnih dovoljenj je po zakonu o zaposlovanju tujcev pristojen
Republiški zavod za zaposlovanje.

O državljanstvu dveh delavcev kontrole letenja
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, |e 2. junija 1998 ministra
za notranje zadeve g. Mirka Bandlja vprašal:
Sprašujem ministra RS za notranje zadeve gospoda Mirka
Bandlja, ali je res, da je nemški veleposlanik, na pritisk
Slemensa, pri nJem urglral za Izredno pridobitev državljanstva po 13. členu zakona o državljanstvu za dva delavca
kontrole letenja In sicer za g. MESIČ IVICO In za go. KOJIČ
VESNO?

Zakon o tujcih v 10. členu določa tudi naslednje razloge, zaradi
katerih se tujcu ne dovoli vstopa v državo oziroma se mu ne izda
vizuma (kateregakoli, tudi delovnega) ali dovoljenja za vstop:
- če mu je bila izrečena stranska kazen izgona iz države ali
varstveni ukrepi odstanitve iz države ali odpovedano
prebivanje v državi, dokler traja čas, za katerega mu je bil
ukrep izrečen;
- če je v evidenci pristojnega organa kot mednarodni prestopnik;
- če pristojni organ ugotovi, da bi njegovo prebivanje lahko
finančno obremenilo Republiko Slovenijo;
- če nima vstopnega vizuma za državo, v katero potuje, pa bi
ga moral imeti;
- če prihaja v državo z namenom, da bo njegovo bivanje na
območju Republike Slovenije povezano z izvajanjem
terorističnih in drugih nasilnih dejanj, prodajo ali uživanjem
mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
- če nima dokumentov, na osnovi katerih bi bilo mogoče ugotoviti
njegovo istovetnost ali so ti dokumenti neveljavni;
- če prihaja z območij, kjer razsajajo oziroma kužne bolezni in
nima dokazila o vakcinaciji.

Po naših podatkih sta navedena delavca vneta zagovornika
Slemensa, ki naj bi bil favoriziran proizvajalec in dobavitelj
opreme za kontrolo letenja?
Zato tudi sprašujem, ali Je res, da so za dodelitev teh dveh
državljanstev osebno Intervenirali tudi nekateri ministri?
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE:
Mesič Ivica in Kojić Vesna, oba državljana Republike Hrvaške,
sta sicer zaprosila za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije
na podlagi izredne naturalizacije, vendar je ministrstvo za notranje
zadeve njuni prošnji za sprejem v državljanstvo Republike
Slovenije v letu 1995 zavrnilo. Vlada Republike Slovenije je namreč
ugotovila, da ne obstaja interes Republike Slovenije za njun
sprejem v slovensko državljanstvo. Ker je Vrhovno sodišče v
upravnem sporu odpravilo negativni odločbi ministrstva za notranje
zadeve (18.3.1998), je ministrstvo dolžno postopek v celoti
ponoviti in obvezno upoštevati izključno napotilo Vrhovnega
sodišča, ki izhaja iz sodb.

Poleg navedenega pa se lahko izdaja vizuma zavrne tudi po
diskrecijski pravici, če obstajajo zadržki iz 23. člena zakona o
tujcih, zaradi katerih se lahko tujcu prebivanje v državi delo odpove,
in sicer:
- če to terjajo razlogi javnega reda, varnosti ali obrambe države;
- če tujec zavrača izpolnjevanje odločitev državnih organov;
- če gre za ponavljajoče se ali hujše kršitve tujca zoper javni
red in mir, varnost državne meje in zakona o tujcih;
- če je bil tujec obsojen s strani tujega ali našega sodišča za
kaznivo dejanje na zaporno kazen najmanj treh mesecev;
- če obstaja brez sredstev za preživljanje in mu preživljanje za
čas prebivanja na območju Republike Slovenije ni kako
drugače zagotovljeno;
- če gre za zavarovanje zdravja ljudi.

Ministrstvo za notranje zadeve zanika poslančeve trditve o
kakršnemkoli posredovanju nemškega veleposlanika za
pridobitev državljanstva za omenjeni osebi.

O izdajanju delovnih viz državljanom držav, s
katerimi Republika Slovenija nima podpisanih
soporazumov o vračanju oseb
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 12. junija 1998 ministra
za notranje zadeve g. Mirka Bandlja vprašal:

Našteto so razlogi, zaradi katerih se lahko tujcu v skladu z
zakonom o tujcih zavrne izdaja delovnega vizuma. Iz navedenega
tudi izhaja, da v zakonu o tujcih ni podlage za zavrnitev izdaje
delovnega vizuma samo zaradi tega, ker je tujec državljan države,
s katero Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma o
vračanju oseb.

Sprašujem Ministrstvo RS za notranje zadeve, zakaj RS še
vedno Izdaja delovne vlze državljanom držav s katerimi
nimamo podpisanih sporazumov o vračanju oseb.
Sprašuje, koliko delovnih viz Je bilo od 1. 1. 1998 do danes
izdanih prosilcem Iz raznih držav, nastalih na ozemlju bivše
SFRJ po posameznih državah.

Za izdajo delovnega vizuma je pristojen organ Republike Slovenije
v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev ali
pristojni organ v državi (to je upravna enota). Krajevna pristojnost
med navedenima stvarno pristojnima organoma pa se določa
glede na prebivališče tujca.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE:
Gibanje in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja zakon o
tujcih (Ur. I. RS, št. 1/91 in 44/97). Način izvajanja posameznih
določb tega zakona pa je podrobneje določen v Pravilniku o načinu
izvajanja zakona o tujcih (Ur. I. Republike Slovenije, št. 19/91 in
52/94).

Po podatkih, s katerimi razpolaga ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije, je bilo v obdobju od 1.1.1998 do 30.6.1998
izdano naslednje število delovnih vizumov državljanom drugih
držav, nastalih na ozemlju nekdanje SFRJ:

V skladu z zakonom o tujcih lahko tujec v Republiki Sloveniji
prebiva tudi na podlagi izdanega delovnega vizuma, ki velja kot
dovoljenje za začasno prebivanje in mu v času veljavnosti
omogoča tudi neomejeno število potovanj (prehodov državne
meje).

BIH
1.137
R Hrvaška
603
R Makedonija
408
ZRJ
1.598

Po 7. členu zakona o tujcih mora tujec prošnji za izdajo delovnega
vizuma priložiti dokazilo o tem, da bo v državi sklenil delovno
poročevalec, št. 51
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če RS odproda delež, ki ga ima v osnovnem kapitalu delniške
družbe Luke Koper. Dividenda, ki jo dobi RS iz naslova lastništva
delnic Luke Koper, delniške družbe, ni primarni državni interes za
kapitalsko naložbo v zadevno delniško družbo torej ne moremo
govoriti o izgubi pomembnega tajnega vira dohodka za RS kot
tudi kakršen koli pregled nad gospodarskim dogajanjem
povezanim s koprskim pristaniščem ni vezan na kapitalsko
udeležbo v Luki Koper, d.d.

O črpanju "pariškega" posojila za investicije v
šolstvu
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 15. Junija 1997 ministra
za šolstvo in šport dr. Slavka Gabra vprašal:
Sprašu|em Ministrstvo za šolstvo in šport kdaj bo začelo
črpati evropski - pariški kredit za investicije v šolstvu, ki je
bil odobren Republiki Sloveniji že pred približno dvema
letoma? Zaradi tega, ker se kredit nI uporabil je v zaostanku
kar nekaj projektov, ki bi jih bilo nujno potrebno dokončati,
kar bi koristilo tako resorju izobraževanja kokor tudi
gospodarskim resorjem.

Trditve poslanca citiram "da je veliko število podjetij
neposredno odvisno od vodstva Luke Koper" ne komentiram,
ker zanjo poslanec ni podal utemeljitve ali navedel dokazov.
Vsebina nasprotnega predloga Vlade Republike Slovenije k
3. točki dnevnega reda 3. seje Skupščine Luke Koper d.d., se
glasi:
"Točka se umakne z dnevnega reda in obravnava na izredni seji
skupščine.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT:
V zvezi s tem pojasnjujemo:
1. Ministrstvo za šolstvo in šport je 6.4.1998 in nato ponovno
28.5.1998 vložilo na Vlado Republike Slovenije gradivo z naslovom
Predlog zakona o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za
socialni razvoj za izvedbo projekta investiranja v šolski prostor in
opremo v Republiki Sloveniji - hitri postopek. Gradivo vsebuje
poleg predloga zakona tudi obrazložitev z razlogi za sprejem
zakona po hitrem postopku skupaj s tabelami, ki so bile predhodno
usklajene.

Obrazložitev:
Vlada Republike Slovenije je sklenila, da bo gradivo v zvezi z
rednim zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe, ki ga bo
pripravila Uprava družbe, obravnavala najkasneje do izredne
seje skupščine Luke Koper d.d., Koper jeseni 1998.
Vlada Republike Slovenije je sklenila, da bo predloge za
spremembe in dopolnitve statusa družbe obravnavala najkasneje
do izredne seje skupščine Luke Koper d.d., Koper jeseni 1998."

2. Predstavniki vladnih koalicijskih strank so 29.5.1998 podpisali
z ministrstvom za šolstvo in šport Dogovor o podpori projektu
investicij v šolski prostor in o sprejemu ustreznega zakona, ki bo
omogočil črpanje kredita.

O možnih prebeglih Albancev s Kosova
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 16. junija 1998 ministra
za notranje zadeve g. Mirka Bandlja vprašal:

3. Na seji Vlade Republike Slovenije, 2.7.1998 je bilo gradivo iz
točke 1 sprejeto in posredovano v obravnavo Državnemu zboru.

Zaradi vedno več pribežnikov Iz ZRJ, predvsem pa Iz
Kosova, se postavlja vprašanje, ali bodo vojne razmere na
Kosovu vplivale na politiko Vlade Republike Slovenije
oziroma Ministrstva za notranje zadeve v tej smeri, da se
bosta morala odločiti, ali naj, podobno kot za begunce Iz
BiH, tudi za begunce Iz Kosova odpreta begunske ali zbirne
centre.

O prodaji državnega deleža Luke Koper
VLADIMIR ČELIGOJ, poslanec SDS, je 16. junija 1998 ministra
za promet In zveze mag. Antona Bergauerja vrašal:
Direktor Luke Koper g. Bruno Korellč je, dne 18.5.1998, na
TV Dnevniku napovedal prodajo večinskega oz. 51% deleža
Luke Koper "tujim podjetnikom iz Daljnega vzhoda."
S prodajo deleža bi Luka Koper dobila t.l. status "ekonomske
cone," kar pomeni, da RS izgubi pomemben trajni vir
dohodka, In celovit pregled nad gospodarskim dogajanjem,
ki |e povezan z Luko Koper, saj je znano, da je veliko število
podjetij neposredno odvisno od vodstva Luke Koper.

Navedeno vprašanje postavljam, ker želim odgovor glede
na vprašanje, ali lahko Slovenija tolerira nekaj tisoč
državljanov Iz Kosova In ali nas niso navedene Izkušnje z
begunci iz BIH "podučile", kakšne so posledice, kadar Vlada
Republike Slovenl|e brezciljno sprejema begunce, ne da bi
ob tem določila svoj odnos do navedenega kritičnega
območja.
Samo ugibamo lahko, koliko je ta čas v naši državi vseh
Albancev, slaščičarjev, zelenjadarji, njihovih sorodnikov,
znancev in prijateljev.

G. ministra sprašujem, ali je resnična informacija, da
Slovenija prodaja to Izredno strateško pomembno podjetje
tujcem, In da je načrt prodaje državnega deleža Luke Koper
že pripravljen?

Znano je dejstvo, da Je večina prebegov državljanov Iz
Kosova organizirana. Prebežnikl namreč natančno vedo,
da mora|o priti v Slovenijo z enim od identifikacijskih
dokumentov In da jih nikakor ne moremo vrniti.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE:
Informacija, da Republika Slovenije prodaja delniško družbo Luka
Koper tujcem in da je načrt prodaje državnega deleža Luke Koper
že pripravljen ni resnična.

Mnogi med nevedeniml prišleki Izrabljajo Institut azila, pri
tem pa Izkoriščajo prislovnično počasnost naše administracije In si tako legalizirajo bivanje v Sloveniji.

Dokaz: nasprotni predlog vlade RS k 3. točki dnevnega reda 3.
seje skupščine Luke Koper, d.d.

Ker kaže, da se zadeve na Kosovu ne bodo umirile, Vas
vprašu|em, kakšne ukrepe bo sprejela Vlada oz. Ministrstvo,
da bi preprečila naval Albancev v naše begunske centre, da
bi se izognili dogodkom oz. situacijam, ki so nam poznane
Iz zapletov, ko smo v svoje centre sprejemali begunce Iz

V poslanskem vprašanju navedena izvaja g. B. Koreliča je zelo
verjetno nepopolna zato je ne komentiramo. Poslanec zmotno
misli, da bo koprsko pristanišče dobilo status ekonomske cone,
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BIH, kl Jih še sedaj s težavo vračamo v njihovo domovino.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT:

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE:

Ministrstvo za šolstvo in šport je že poleti 1997 iz sredstva javnega
obveščanja in osebno od g. Dušana Škrlja, očeta Barbare Škrlj,
izvedelo, da je Barbara, sicer učenka Glasbene šole Sežana,
zelo nadarjena perspektivna baletna plesalka, ki jo balet
individualno poučuje romunski baletni pedagog in koreograf Vasile
Solomon. Barbarin oče je tedaj ministrstvo seznanil tudi s tem, da
je šolanje zelo drago, saj ga družina in tedanji sponzorji finančno
ne zmorejo več, zato je menil, da je nujna denarna pomoč iz
jdvnih sredstev.

Na Kosovem prihaja do sistematičnega kršenja človekovih pravic
in diskriminacije zaradi etnične pripadnosti; posledica tega so
množični odhodi ljudi (različnih etničnih pripadnosti srbske in
albanske narodnosti) v predele ZRJ, Albanijo in Makedonijo in ne
nazadnje tudi v Slovenijo, kar se odraža tudi v večjih številkah po
zahtevah vstopnih vizumov predvsem na veleposlaništvu v Skopju
kot tudi po povečanem številu ilegalnih prehodov v naše kraje.
Slovenija kod podpisnica Konvencije o človekovih pravicah in
temeljnih svoboščinah in Konvencije o statusu beguncev je dolžna
spoštovati tako imenovano načelo nevračanja (non-refonlement),
ki prepoveduje vračanje oseb na območja, kjer bi bilo njihovo
življenje ogroženo. Pričakovati je, da bodo osebe, ki bodo legalno
(s pomočjo vstopnega vizuma, pridobljenega na veleposlaništvu
v Skopju) ali ilegalno prišle v Slovenijo, tukaj ostale, pri čemer bo
nastopil problem nastanitve, zdravstvenih storitev, šolanja. Status teh oseb se bo reševal v skladu z Zakonom o začasnem
zatočišču, po katerem bo Vlada Republike Slovenije, če ugotovi,
da so nastale v tuji državi razmere, kot so vojna, okupacija
oziroma množične kršitve človekovih pravic, osebam, ki pribežijo
s teh območij, nudila začasno zatočišče. Državni zbor Republike
Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije določi število oseb,
ki jim bo nuđeno začasno zatočišče, ter pogoje, zaradi katerih je
lahko to število tudi preseženo; urad za priseljevanje in begunce
je za namen nastanitve potencialnih beguncev s Kosova preložil
zapiranje zbirnega centra v Vidoncih, kjer je prostora za približno
200 oseb.
Menimo, da trenutna situacija v zvezi s prihodi beguncev z
območja Kosova še ne zahteva konkretnih vladnih ukrepov
oziroma da še ni čas za sprejemanje stališč Vlade Republike
Slovenije o razmerah na Kosovu, na podlagi katerih bi lahko začeli
izvajati Zakon o začasnem zatočišču. Predvsem moramo biti
pazljivi pri raznih podatkih in ocenah, ki jih dajejo različne nevladne
in humanitarne organizacije (RKS), saj izkušnje, ki smo jih imeli s
temi organizacijami pri hrvaških in bosansko-hercegovskih
beguncih iz preteklosti, kažejo na to, da so bile njihove številke o
beguncih vedno pretirane.

Navedena dejstva so spodbudila ministrstvo za šolstvo in šport,
da je 12.6.1997 organiziralo razgovor o nadaljnjem šolanju
perspektivne mlade baletke Barbare Škrlj. Razgovora se je
udeležila vrsta strokovnjakov in zainteresiranih, pisno mnenje pa
sta posredovala tudi dr. Henrik Neubauer in Janez Mejač. Na
podlagi navedenega razgovora, posredovanih pisnih
strokovnjakov mnenj in ogleda video kasete s posnetki Barbare
Škrlj, se je oblikovalo večinsko mnenje, naj se Barbari že jeseni
1997 omogoči baletno izobraževanje v Ljubljani ali Mariboru, tako
da se ji omogoči preskok enega razreda, ali sočasno obiskovanje
dveh razredov, hkrati pa se ji omogoči preskok enega razreda,
ali sočasno obiskovanje dveh razredov, hkrati pa dodeli finančno
pomoč za šolanje. Nakazana je bila tudi možnost, da bi Barbaro
še naprej učil romunski baletni pedagog in koreograf Solomon,
vendar tako, da bi bili v pouk manjše skupine vključeni še nekateri
drugi, tudi perspektivni baletni plesalci iz Ljubljane in okolice.
Oblikovala se je tudi pobuda, da bi bil g. Solomon zaposlen na
Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana, učil pa bi v Sežani in v
Ljubljani. Ministrstvo za šolstvo in šport je bilo pripravljeno
sofinancirati izvedbo pouka baleta v okviru predmetnika in učnega
načrta, tudi če bi bila skupina podnormativna.
Noben od navedenih predlogov in pobud ni bil sprejet!
V začetku junija letos je Barbarin oče, g. Dušan Škrlj, zaprosil za
razgovor pri mag. Teji Valenčič, državni sekretarki. Seznanil jo je
predvsem s finančnimi problemi Barbarinega šolanja. Dogovorjeno
je bilo, da bo ministrstvo za šolstvo in šport takoj, ko bo Barbara
dobila spričevalo 3. razreda Srednje glasbene in baletne šole
oziroma bo imela v javni šoli verificirano znanje za srednje šole,
Barbari Škrlj pomagalo financiranje izobraževanje. Sredi junija
(17.) je ministrstvo za šolstvo in šport sklenilo z g. Dušanom
Škrljem, Barbarinim očetom, pogodbo o finančni pomoči Barbari
pri individualnem pouku baleta v višini 400.000 SIT, za šolsko leto
1997/98, hkrati pa se je zavzelo, da ji bo finančno pomagalo tudi
v šolskem letu 1998/99.

Poleg tega je v Deklaraciji Evropske unije o Kosovu, ki jo je podala
tudi Republika Slovenija, poudarjeno, da bo Evropska unija
reševala problem beguncev v sami regiji (Slovenija ni v tej regiji),
kar z drugimi besedami pomeni, da je potrebno intenzivirati
humanitarno pomoč v regiji, v katero so se begunci tudi zatekli.
O problematiki na področju baleta

Iz navedenega izhaja, da ne obstajajo nikakršni argumenti, da
ministrstvo za šolstvo in šport "namerno uničuje redke talente"
(Barbaro Škrlj)..." in da onemogoča delovanje njenega profesorja."
Prej obratno. Prizadevanje ministrstva, da bi perspektivni mladi
baletki pomagali pri organizaciji njenega izobraževanja oziroma ji
zagotovilo vsaj delno finančno pomoč pri organizaciji njenega
izobraževanja oziroma ji zagotovilo vsaj delno finančno pomoč
za individualni študij, so iz zapisanega, tako menimo, dovolj jasno
razvidna. Na ravni splošnega zavzemanja za mlade talente in
žigosanja brezdušnih birokratskih postopkov je seveda možno
napadati ministra in ministrstvo za šolstvo in šport. Natančnejše
poznavanje pristojnosti posameznih ministrstev (na primer:
štipendiranje, skrb za kulturo) bi gotovo ostrino vprašanja ublažilo,
ali pa usmerilo na pravega naslovnika.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 17. junija 1998 ministra
za šolstvo In šport dr. Slavka Gabra vprašal:
Sprašujem ministra za šolstvo, zakaj namerno uničuje tiste
redke talente na baletnem področju kot na primer Barbaro
Škrlj s tem, da onemogoča delovanje njenega profesorja,
obenem pa plaču|e obstoj dveh takolmenovanlh baletnih
šol v Sloveniji, ki dajejo največ solidne folklorne plesalce?
Ali res moramo uničiti vse kar je dobrega v Sloveniji zaradi
tega, ker nekaterim možgani ne nesejo dalj kot do meja
Šentflorjanske doline.
Isto vprašanje postavljam tudi ministru za kulturo, s tem da
ga sprašujem tudi to, kako je mogoče da njegovi uslužbenci
odgovarjajo ljudem ki prihajajo na ministrstvo po pomoč za
šolanje talentov z vprašanjem "Le kako morete verjeti
poslancem ?"

poročevalec, št. 51

Ministrstvo za šolstvo in šport je predvsem zaradi tega, ker se
zaveda, da je treba mladim talentom pomagati (to zapis natančno
kaže), Barbari Škrlj oziroma njenim staršem delno ublažilo
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seveda določa kot državni praznik tudi 25. junij - DAN
DRŽAVNOSTI. Ministrstvo je šole obvestilo, naj v letnih delovnih
načrtih namenijo ustrezno pozornost vsem državnim praznikom,
še posebno pozornost pa naj posvetijo 25. juniju - DNEVU
DRŽAVNOSTI.

finančne probleme pri šolanju. Vendar šele tedaj ko so nastopili
pogoji, ki so znotraj predpisov, po katerih ministrstvo posluje,
tako pomoč omogočili. Dobro bi bilo, če bi se temu pridružilo še
katero drugo ministrstvo.
Če se bodo napovedi o Barbarinem izrednem talentu uresničile,
in skupaj s poslancem g. Jelinčičem želimo, da bi se, bomo lahko
s ponosom ugotovili, da smo vsaj delno pripomogli k temu uspehu.

Ministrstvo za šolstvo in šport nima zakonskih pristojnosti za
odločanje o vsebinskih zadevah, povezanih z izobraževalnimi
programi, za to so pristojna druga telesa, predvsem strokovni
sveti, pristojni za posamezna področja izobraževanja oziroma
šole in učitelji kot strokovno avtonomni subjekti. To omenjamo
zaradi tega, ker ministrstvo šole lahko opozori in jih opozarja, naj
namenijo ustrezno pozornost državnim praznikom, posebej
DNEVU DRŽAVNOSTI, ne more pa jim predpisati, kako naj to
izvedejo.

O šolskih proslavah ob prazniku dneva državnosti
IVO HVALICA, poslanec SDS ]e 23 junija 1998 ministra za
šolstvo in šport dr. Slavka Gabra vprašal:
Ministrstvo za šolstvo in šport sprašujem, ali In s kakšnimi
priporočili In predlogi je zagotovilo, da slovenske šole v
letošnjem letu s proslavami obeležijo največji praznik
slovenske države - dan državnosti. Kot je znano, se šolski
pouk konča tik pred dnevom državnosti, zato v zadnjih letih
večina slovenskih šol nI pripravila proslav.

Znotraj zapisanega so šole tudi letos obeležile DAN DRŽAVNOSTI.
Trdno smo prepričani, da je večina šol vsebinsko to izvedla dovolj
strokovno, po obliki (kot proslavo) pa različno glede na čas, ko je
že konec pouka. Zaradi tega ni mogoče trditi, da ni kakšne šole,
večina pa gotovo ni takih, ki tudi formalno ni obeležila DNEVA
DRŽAVNOSTI. Toda bistvena je vendar vsebina. Temeljne
vrednote, kot je državnost, so v vzgojno-izobraževalnem procesu
posredovane preko različnih vsebin in oblik vzgoje in
izobraževanja, ki jih vzpostavljajo v bistveno trajnejši obliki.

25. junij 1991 predstavlja za Slovenijo ne le začetek lastne
državnosti ampak tudi dan ko se je z Izstopom Iz
Socialistične federativne republike Jugoslavije končalo
obdobje komunističnega totalitarizma in se je na
formalnopravni ravni začelo obdobje parlamentarne
demokracije ter pravne države. S proslavo dneva državnosti
v šolah bi našim otrokom na povsem praktični ravni
posredovali vrednote, kot to določa veljavna šolska
zakonodaja in sicer "razvijanje zavesti o državni pripadnosti
in narodni Identiteti" ter "vzgajanje za spoštovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin". V razvitih državah
Zahodne Evrope ni države, kjer šole ne bi na ustrezen način
proslavile nacionalni praznik, zato bi končno bil tudi za
Slovenijo čas, da se pridruži tem državam.

Vprašanje poslanca gospoda Hvalice je dobrodošlo, kolikor ga
lahko razumemo kot eno od pobud, da se ponovno večja
pozornost nameni formi obeleževanja največjih nacionalnih
praznikov, kot je DAN DRŽAVNOSTI.
O izgradnji nove cerkve v Luciji
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 24. junija 1998 ministra
za okolje in prostor dr. Pavla Gantarja vprašal:
Sprašujem Ministra RS za okolje in prostor, g. Pavla Ganterja,
ali je res dal v zvezi s koalicijskimi dogovori tihi pristanek za
Izgradnjo nove cerkve v Luciji, na lokaciji pri marini Portorož,
neposredno ob obali, o čemer so v Občinskem svetu Piran
že razpravljali In pobudo tudi sprejeli. Sprašujem tudi, ali za
rlmokatollško cerkev ne veljajo predpisi Republike Slovenije
o varovanju obalnega pasu oziroma ali je rimokatoliška
cerkev Izvzeta iz pravnega sistema Republike Slovenije?

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT:
Ministrstvo za šolstvo in šport soglaša z g. poslancem Hvalico,
da je 25. junij - DAN DRŽAVNOSTI, eden najpomembnejših
praznikov v Republiki Sloveniji. Prav tako ministrstvo soglaša s
poslančevim mnenjem, da mora šola posredovati učencem
vrednote v skladu s "šolsko zakonodajo". Ta dejansko za vse
ravni iz izobraževalnega sistema med mnogimi drugimi cilji, ki se
vsebinsko povezujejo z državnostjo, posebej vključuje "razvijanje
zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o
zgodovini Sloveije in njeni kulturi."V ta kontekst povsem upravičeno
lahko vključimo tudi "razvijanje jezikovne zmožnosti in sposobnosti
in ozaveščanje položaja slovenskega jezika kot jezika države
Slovenije."

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR:
V Sloveniji je treba tako, kot je to urejeno tudi v državah evropske
skupnosti, za vsako graditev objekta ali naprave, pa tudi za drug
poseg v prostor, ki trajno spreminja njegovo namensko rabo,
bivalne ali delovne pogoje, ekološko ravnovesje v naravi ali
krajinske značilnosti, najprej lokacijsko, po njegovi
pravnomočnosti pa še gradbeno dovoljenje oziroma enotno
dovoljenje za gradnjo. Navedeno je jasno določeno s 50. členom
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN, Uradni
list SRS, št. 18/84 in naslednji) in seveda velja za prav vsakega
investitorja, torej tudi rimokatoliško cerkev, saj je cerkev tudi objekt
(po določbah zakona o graditvi objektov). Prav vsak investitor pa
mora v zahtevi za izdajo navedenih dovoljenj izkazati, da ima
pravico graditi ali drugače posegati v prostor na določenem
zemljišču. Tako je to namreč določeno s 53. členom ZUN.

Poslanec g. Hvalica načenja v svojem vprašanju tematiko vrednot,
ki je kompleksna in presega vprašanje "proslav" kot ene od oblik
vzgojnega delovanja šole. Tematika je strokovno argumentirano
umeščena v učne načrte vrste predmetov: zgodovine,
slovenskega jezika s književnostjo, spoznavanjem narave in
družbe, izbirnih vsebin, etike in družbe in tako dalje. Skratka,
problem, ki ga načenja poslanec gospod Hvalica, je najprej
imanentno strokovno vprašanje. Temu v zakonih opredeljeni cilji
dajejo globalno usmeritev, programi in učni načrti pa konkretno
vpetost v vzgojno-izobraževalni proces.
Okvir celotne dejavnosti, ki jo šole izvajajo v določenem šolskem
letu, se podrobno določi v letnem delovnem načrtu, ki ga določajo
zakoni in podzakonski akti. Temeljno izhodišče za letni delovni
načrt je podzakonski akt o šolskem koledarju. Ta časovno uokviri
šolsko leto: iz zakona povzame državne praznike, določi pouka
proste dneve, določi začetek in zaključek pouka. Šolski koledar
4. avgust 1998

Ker pa je s prvim odstavkom 54. člena ZUN tudi jasno določeno,
da se lokacijsko dovoljenje za objekte na območjih, za katere je
sprejet prostorski izvedbeni načrt, izda v skladu s pogoji, ki jih
določa ta načrt, z drugim odstavkom istega člena pa je tudi jasno
določeno, da se lokacijsko dovoljenje za objekte na območjih, ki
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za mednarodni festival operete v Trstu, med 30. junijem in 9.
avgustom letos, ki je pisan v italijanskem, nemškem in
angleškem jeziku, slovenskega pa nI nikjer, kljub temu, da
so pri izdaji sodelovale uradne državne in deželne institucije.

se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, izda v skladu s
pogoji, ki jih določa lokacijska dokumentacija, navedene
prostorske izvedbene akte, razen tistih, za katere je z zakonom
določeno, da jih sprejema vlada Republike Slovenije, pa sprejema
občina in morajo biti v skladu s planskimi akti Republike Slovenije
in seveda tudi občine, pa navedeno tudi pomeni, da ni mogoče
izdati dovoljenja investitorju, ki sicer je lastnik zemljišča, če
nameravana gradnja ni v skladu s prej navedenimi predpisi. Dodati
pa velja tudi, da nima prav noben organ, državni ali občinski ali
katerikoli minister in tudi ne za okolje in prostor, pristojnosti dajati
kakršnekoli "pristanke" za gradnje, ki pa tudi sicer ne bi mogli
prav v ničemer vplivati na postopek izdaje predpisanih dovoljenj.

Sprašujem ministra za zunanje zadeve, ali se mu ne dozdeva,
da gredo takšne provokacije in kršenja slovenskih pravic že
predaleč In kaj namerava storiti ob tem zadnjem primeru?
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE:
Naravna pravica Slovencev, ki živijo v Italiji, do uporabe lastnega
jezika se uveljavlja v skladu z 6. členom ustave Republike Italije,
ki govori o zaščiti jezikovnih manjšin.

Za izdajanje dovoljenj za gradnjo namreč v Sloveniji veljajo predpisi,
ki v okviru pravil upravnega postopka določajo posebnosti izdaje
teh dovoljenj in v povezavi z njimi tudi izdaje lokacijskih ter kasneje
gradbenih dovoljenj in uporabnih dovoljenj. ZUN podrobneje ne
določa postopek za izdajo lokacijskih dovoljenj, prav tako tudi
zakon o graditvi objektov (ZGO) podrobneje ne določa postopek
za izdajo gradbenih dovoljenj in po končani gradnji postopek za
izdajo uporabnega dovoljenja. Navedeni postopki se začnejo,
razvijajo in končajo na podlagi zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP).

Tudi sklicujoč se na 2. člen okvirnega zakona o zaščiti jezikovnih
manjšin v Italiji Republika Italija uresničujoč 6. člen ustave in v
skladu s splošnimi načeli, ki so jih določili evropski in mednarodni
organizmi, ščiti jezik in kulturo slovenskih prebivalcev. 13. člen
prej omenjenega zakona govori o tem, da v deželah z navedenim
statutom v zadevah, ki sodijo v njihovo pristojnost, prilagodijo
svojo zakonodajo načelom, ki jih določa ta zakon. Izjemo
predstavljajo že veljavna deželna zakonodajna določila, ki za
jezikovne manjšine predvidevajo ugodnejše pogoje. Kar pomeni,
da naj ne bi bilo mogoče interpretirati nobenega člena zakona
tako, da bi skrčili že obstoječe pravice slovenske manjšine.

Ker pa je iz poslanskega vprašanja izhaja, kot da je bila za gradnjo
cerkve v Luciji že vložena zahteva za izdajo lokacijskega
dovoljenja, dodajamo še naslednje: Ministrstvo za okolje in prostor
je pri krajevno pristojni upravni enoti (UE Piran) pridobilo podatek,
da ni še nihče in tudi ne romokatoliška cerkev takšne zahteve do
današnjega dne vložila, in da je z veljavnim prostorskim izvedbenim
aktom (zazidalni načrt) lokacija pri marini v Portorožu predvidena
za izgradnjo tržnice. Ker pa ni z nobenim zakonom določeno, da
bi lokacijska dovoljenja za graditev cerkve ne dajala krajevno
pristojna upravna enota, to pomeni, da bi se morala zahteva za
izdajo lokacijskega dovoljenja za graditev cerkve na lokaciji pri
marini Portorož, če bi bila seveda vložena in če bi investitor sploh
imel razpolagalno pravico na tem zemljišču, zavrniti.

Odnosi krajevnih oblasti do javne rabe slovenskega jezika so
občutljiva tema, kajti dejansko izvajanje varstva jezikovnih manjšin
v praksi ne funkcionira vedno v skladu s predpisanimi zakoni.
Ravnanje državnih organov glede izvajanja 6. člena ustave v
odnosu do slovenske jezikovne manjšine ni vedno korektno, na
kar nas opozori prof. Samo Pahor "Ravnanje italijanskih oblasti,
kakršno je mogoče spoznati iz številnih dejanj, s častno izjemo
Ustavnega sodišča od leta 1982 in Deželnega upravnega sodišča
za Furlanijo-Julijsko Benečijo od leta 1992 ter redkih drugih
organov, kaže, da so se vsi, ves čas, kar je v veljavi ustava, ki
predpisuje varstvo jezikovnih manjšin izogibali njenemu
uveljavljanju v praksi" v svojem predavanju dne 16. maja 1998 na
Columbia University.

O uporabi slovenskega jezika na ozemlju Italije z
dvojezičnim statusom

Opozoriti kaže na to, da je zakon v splošnem pisan tako, da si je
treba določene pravice kljub upravičenosti do njih izposlovati na
izrecno željo posameznika. Na izvajanje samega zakona Republika
Slovenija ne more vplivati, lahko pa vpliva vsak posameznik, ki
so mu kratene pravice. V pripravi je tudi osnutek zakona o zaščiti
slovenske manjšine, ki ga Slovenci v Italiji čakajo že daljše obdobje.
Skupaj z manjšino si bomo prizadevali, da bo v njem uporaba
slovenskega jezika na ozemlju Italije z dvojezičnim statusom
pravno zavarovana.

RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, Je 1. julija 1996 ministra za
zunanje zadeve dr. Borisa Frleca vprašal:
Glede na to, da je Trst slovensko mesto, ki je bilo navkljub
večinskemu slovenskemu prebivalstvu pripojeno Italiji, z
dvojezičnim statusom, tega dejstva italijanska država ne
upošteva in ga namerno krši.
Tako je tudi v, pred kratkim Izdanem, prospektu In razporedu
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