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Vlada Republike Slovenije je na 115. korespondenčni seji dne
24/11-1998 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA
INTERVENTNE UKREPE PRI ODPRAVLJANJU POSLEDIC
POPLAV, KI SO V OBDOBJU SEPTEMBER - NOVEMBER
1998 PRIZADELE REPUBLIKO SLOVENIJO,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da ga uvrsti na 29. izredno sejo Državnega zbora
Republike Slovenije, dne 25/11-1998.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona obravnava po hitrem
postopku, ker je treba čim prej zagotoviti učinkovito pomoč
občinam, ki so bile najbolj prizadete v poplavah v obdobju
september - november 1998. Takojšnjo pomoč je treba
zagotoviti s ciljem, da se z interventnim zakonom še v letu
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1998 zagotovijo akontativna sredstva oziroma prva pomoč
za že izvedena nujna sanacijska dela. Pri pripravi predloga
zakona je Vlada Republike Slovenije upoštevala dejstvo, da je
treba prednostno zagotoviti funkcioniranje glavnih in primarnih
infrastrukturnih sistemov in zagotoviti pogoje za ohranjanje
delovnih mest.
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:
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Sonja BESENIČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za okolje in prostor.

I. UVOD

2. Ocena škode:

1. Izredne hidrološke razmere:

Prve ocene kažejo, da so neurja s poplavami v obdobju
september - november 1998 povzročila 43.718.458.300
tolarjev škode.

Močno deževje je v dneh od 4. do 8. oktobra predvsem v
zahodnem delu države povzročilo poplave, erozijsko delovanje
voda in proženje zemeljskih plazov. Po oceni Hidrometeorološkega
zavoda Republike Slovenije je na območju orografskih pregrad
padlo okoli 400 l/m2 dežja, drugod v zahodnem delu države pa od
100 do 200 l/m 2.
V osrednjem delu države je padlo okoli 100 l/m2 padavin, proti
vzhodu države pa je bilo padavin manj (40 do 70 l/m2).

2.1. Škoda na lokalni ravni
Prve ocene na nivoju lokalnih skupnosti so le orientacijske.
Prijavljene so škode ter stroški nujnih interventnih sredstev, kot
tudi sredstva, ki so potrebna za najnujnejše začasne sanacijske
ukrepe do konca leta 1998. Škodo v višini 27.702.698.300 tolarjev
prijavlja 86 občin.

Zaradi tega so močno porasle vode v vsej Sloveniji. To velja tudi
za vode osrednje in vzhodne Slovenije, čeprav je tam padlo manj
padavin kot v goratih zahodnih delih države.

2.2. Škoda na državni infrastrukturi znaša
16.015.760.000 tolarjev.

Poplavljale so tako večje reke kot manjši vodotoki. Med večjimi
rekami je treba posebej omeniti Sočo, Selško Soro, Poljansko
Soro, Soro, Ljubljanico, Vipavo, Idrijco, Kolpo, Savinjo, Kamniško
Bistrico, Savo v srednjem in ponekod v spodnjem toku, Krko,
Dravinjo, Dravo in Notranjsko Reko, od manjših pa Dreto, Pako,
Voglajno, Bolsko, Hudinjo, Mislinjo, Gradaščico, Temenico, Mirno,
Cerkniščico, Mežo, Suhadolnico, Reko, Borovnišnico in Iško.
Nekatere vode so dosegle zelo visoke vodostaje.

2.2.1. Škoda na področju vodnega gospodarstva
Škoda v višini 10.158.000.000 tolarjev, ki je nastala ob visokih
vodah v oktobru in novembru 1998, se nanaša na škodo, nastalo
na vodotokih, hudournikih in vodnogospodarskih objektih in
napravah ter vodomernih postajah državne mreže površinskih
vodotokov. Stroški intervencijskih ukrepov znašajo 1.069,000.000
tolarjev.

Močne padavine, ki so se začele 3. novembra so zajele zahodne
predele države in se 4. novembra postopno razširile nad vso
državo. Tako je po podatkih Hidrometeorološkega zavoda
Republike Slovenije v zahodnem delu Slovenije padlo od 50 do
100 l/m2 padavin, 4. novembra pa od 60 do 210 l/m2.

2.2.2. Škoda na področju prometa in zvez na državni
ravni
Škoda na področju prometa in zvez znaša 4.380.000.000 tolarjev.

Poleg poplav so se v večjem številu pojavili tudi zemeljski plazovi.
2.2.2.1. Cestna infrastruktura

Sprva so bile razmere najhujše v Vipavski dolini, kasneje na
celjskem in na širšem ljubljanskem območju ter v Zasavju in
Posavju.

Iz poročil o škodi na glavnih in regionalnih cestah izhaja, da je bil
promet onemogočen zaradi poplavljenih vozišč, nanosov, plazov
in udorov. Prizadeto je 78 % celotnega državnega cestnega
omrežja. Stroški za vzpostavitev cest in obcestja v stanje, ki bi
preprečevalo podobne poškodbe, so ocenjeni na 1.900.000.000
tolarjev.

V Vipavski dolini je bilo poplavljenih več hiš in cest, med njimi tudi
glavna cesta. Na ljubljanskem območju je bilo poplavljenih več
stanovanjskih hiš, mnogo cest ni bilo prevoznih, bodisi zaradi
poplav bodisi zaradi zemeljskih plazov. V Zasavju so močne
padavine poleg poplav povzročile tudi številne zemeljske plazove,
ki so onemogočili promet. Na celjskem območju je bilo poplavljenih
veliko naselij, med njimi najbolj Laško in Celje, prav tako pa je bilo
zaradi poplav in zemeljskih plazov zaprtih mnogo lokalnih, glavnih
in regionalnih cest. Na Gorenjskem je vodna ujma povzročila
težave predvsem v povodju Sore ter v Cerkljah. Na Štajerskem
je bilo največ težav na območju Slovenske Bistrice, kjer je več
potokov prestopilo bregove in zalilo številne kleti in ceste. V
Posavju pa je bilo poplavljenih in zaprtih več lokalnih in državnih
cest ob Savi.

2.2.2.2. Železniška infrastruktura
Poplave so povzročile škodo tudi na železniški infrastrukturi.
Ocenjena škoda znaša 2.350,000.000 tolarjev.
2.2.2.3. Telekomunikacije
Škoda na področju telekumunikacij znaša 130,000.000 tolarjev.
2.2.3. Gospodarske dejavnosti

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM ZAKONA:

Narasle vode so HE Vrhovo poškodovale skalometno oblogo,
brežine, kako tudi naprave oziroma objekte za proizvodnjo. Zaradi
vodne ujme so bili poškodovani tudi visoko in srednje napetostni
daljnovodi ter nizkonapetostno omrežje, zaradi plazov in spojedenj
terena, kakor tudi poslovno obratovalne zgradbe. Škoda znaša
617.760.000 tolarjev.

1. Aktiviranje enot Civilne zaščite
Na vseh prizadetih območjih so bili aktivirani štabi Civilne zaščite,
gasilske enote, komunalna podjetja in druge pristojne službe za
zaščito, reševanje in pomoč. Obseg intervencij in drugih izjemnih
ukrepov je bil izredno velik.

2.2.4. Gospodarske družbe in javni zavodi
Zaradi prekinitve delovnega procesa so številne gospodarske
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družbe in samostojni podjetniki ogroženi, zato je interventna
sredstva potrebno zagotoviti predvsem za zagotavljanje
proizvodnje in ohranjanje delovnih mest.

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlaganim zakonom bodo v proračunu za leto 1998
zagotovljena akontativna sredstva le za že izvedene ter nujno
potrebne intervence do konca leta 1998, tako za lokalno kot
državno infrastrukturo.

Škodo zaradi poplav prijavlja tudi 6 javnih zavodov. Škoda znaša
750.000.000 tolarjev.
2.2.5. Objekti javnih zavodov v vzgoji in izobraževanja

Pri pripravi predloga predloženega interventnega zakona je
predlagatelj upošteval dejstvo, daje potrebno prednostno zagotoviti
funkcioniranje glavnih in primarnih infrastrukturnih sistemov in
zagotoviti ukrepe za ohranjanje delovnih mest. Lokalnim
skupnostim se za zagotovitev vitalnih infrastrukturnih pogojev
življenja in dela na lokalni ravni zagotavlja le akontativna pomoč,
na podlagi končnih poročil ter sanacijskih programov pa bo
pripravljena delitvena bilanca za izvedbo sanacijskih ukrepov.

Škoda na popljavljenih objektih vzgoje in izobraževanju je ocenjena
na 110.000.000 tolarjev.
3. Dosedanje aktivnosti:
Vlada Republike Slovenije je na svoji 84. in 85. seji dne 12. in 19.
novembra 1998 ob obravnavi informacije o nastali škodi sprejela
sklep, da se za nujne sanacijske ukrepe v proračunskem letu
1998, nameni sredstva v višini 3,250,000.000 tolarjev. Hkrati je
Vlada Republike Slovenije predlagala Državnemu zboru Republike
Slovenije, da v okviru zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije sprejme dopolnitve,
ki bodo omogočile znižanje obsega sredstev, zagotovljenih v
proračunu za leto 1998 in sicer za realizacijo programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji v višini 1.000,000.000 tolarjev. Razliko
bo Vlada RS zagotovila z uporabo razpoložljivih sredstev rezerve
in s prerazporeditvami sredstev v tem zakonu naštetih
uporabnikov. Tako pridobljena sredstva bo Vlada Republike
Slovenije namenila za izvedbo nujnih del za zagotavljanje
normalnih pogojev za delo in življenje na prizadetem območju.

Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičence k namenski
uporabi dodeljenih sredstev. Razdelitev sredstev prizadetim
občinam, ki se namenijo za odpravo škode povzročene s plazovi
in neurjem, določi Vlada Republike Slovenije. Za namensko uporabo
sredstev v občini je izrecno odgovoren župan, za sanacijo škode
na državni infrastrukturi pa pristojni minister. Za zavarovanje
vračila namensko dodeljenih sredstev, vsled morebitne
nenamenske uporabe, je z zakonom predvidena obveznost
predložitve bianco akceptnega naloga z akceptno izjavo še pred
nakazilom sredstev.

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Do uveljavitve predlagane spremembe zakona o izvrševanju
proračuna ter tega zakona je Vlada Republike Slovenije skladno
z določili 77. Člena Zakona o izvrševanju proračuna že namenila
iz rezerve Republike Slovenije sredstva v višini 200,000.000
tolarjev za interventne posege za škodo nastalo v septembru in
oktobru in 200,000.000 tolarjev za interventne posege za škodo
nastalo v novembru 1998.

Za izvedbo tega zakona ne bo potrebno dodatno zajemanje
finančnih sredstev, prav tako pa niso, razen proračunskih
sredstev, predvidene dodatne materialne obveznosti za državo.
Sredstva po tem zakonu se bodo zagotavlla z Zakonom o
izvrševanju proračuna za leto 1998 v višini 3.250,000.000
tolarjev.

Razpoložljiva sredstva rezerve so namenjena:
- izvedenim interventnim posegom na vodotokih v višini
130,000.000 tolarjev ter
- interventnim posegom v prizadetih občinah v višini
270,000.000 tolarjev.

Glede na obseg škode in nujno potrebne sanacije bo potrebno v
letih 1999 in 2000 zagotoviti še dodatna proračunska sredstva
za sanacijo škode povzročene z neurjem in poplavami v letu
1998. Zato bo Vlada Republike Slovenije, na podlagi verificiranih
ocen škode ter sanacijskih programov, ki morajo temeljiti na
projektni dokumentaciji, vložila v parlamentarno proceduro še en
interventni zakon, s katerim bodo zagotovljeni viri za odpravo
posledic poplav september - november 1998 v letih 1999 ter
2000.

4. Priprava končnih poročil o oceni škode:
Navodila in usmeritve za oceno škode so bila posredovana vsem
prizadetim občinam.
Ocenjujemo, da bodo končna poročila o škodi posredovana
državni komisiji za sanacije najkasneje do konca novembra,
verifikacijski postopek pa bi moral biti končan do sredine meseca
decembra.
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V. BESEDILO ČLENOV
1. člen
S tem zakonom se zagotavlja pomoč Republike Slovenije pri
izvedbi nujnih del, ki so potrebna, da se zagotovijo normalni pogoji
za delo in življenje na prizadetem območju po neurjih in poplavah
v mesecu september - november 1998 (v nadaljevanju: poplave)
na prizadetem območju Republike Slovenije.

- 705.000.000

tolarjev Ministrstvu za promet in zveze za
nujno sanacijo državne cestne ter železniške
infrastrukture;

- 100.000.000

tolarjev Ministrstvu za gospodarske dejavnosti
za škodo na elektroproizvodnih in distribucijskih objektih;

- 750.000.000

tolarjev Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve in sicer:
tolarjev za nujno sancijo škode v javnih zavodih
iz pristojnosti ministrstva ter
tolarjev za pomoč gospodarskim družbam in
samostojnim podjetnikom z namenom ohranjanja delovnih mest;

- 200.000.000

2. člen

- 550.000.000

Skupni obseg sredstev, s katerim se zagotavlja pomoč iz
prejšnjega člena, znaša 3.250.000.000 tolarjev.
3. člen

- 70.000.000

Sredstva iz 2. Člena tega zakona se zagotovijo v proračunu
Republike Slovenije za leto 1998 na proračunski postavki rezerve Republike Slovenije in sicer:

tolarjev Ministrstvu za šolstvo in šport za
sanacijo škod na objektih javnih zavodov v
vzgoji in izobraževanju

- 30.000.000

tolarjev Ministrstvu za obrambo za pokritje
interventnih stroškov Uprave RS za zaščito
in reševanje.

- 1.000,000.000 tolarjev s prerazporeditvijo sredstev namenjenih
za izgradnjo avtocest, ne glede na obseg sredstev, ki jih določa
za gradnjo avtocest 3. odstavek 78. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije,
št: 5/96, 78/97 in 34/98);

5. člen
Sredstva po tem zakonu se dodeljujejo brez obveznosti vračanja.

- 500,000.000 tolarjev z uporabo sredstev rezerve Republike
Slovenije v proračunu letu 1998;

6. člen
Sredstva iz prve alineje 4. člena tega zakona se dodelijo posamezni
občini po predložitvi dokazil o dejansko nastalih stroških. Sredstva
se dodelijo s sklepom, ki ga sprejme državna komisija za sanacije,
ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: državna
komisija) in na podlagi razdelilnika, ki ga sprejme Vlada Republike
Slovenije na predlog državne komisije.

- 1.250,000.000 tolarjev s prerazporeditvijo sredstev, zaradi
preoblikovanja rednih programov, iz proračunskih postavk
finančnih načrtov ministrstev, kot sledi:
- Ministrstva za promet in zveze
130,000.000 tolarjev,
- Ministrstva za okolje in prostor
60,000.000 tolarjev,
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
110,000.000 tolarjev,
- Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve
850,000.000 tolarjev,
- Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 100,000.000 tolarjev

Sredstva iz druge do sedme alineje 4. člena tega zakona se
izplačujejo na podlagi predloženih račuov po dejanskih stroških,
ki jih potrdijo resorna ministrstva.
7. člen
Za namensko uporabo sredstev po tem zakonu je odgovoren
župan oziroma minister.

- 500,000.000 tolarjev s prerazporeditvijo sredstev, katera so
bila začasno zadržana vletu 1998, skladno s 23. členom zakona
o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-1,
30/92, 52/92-odločba US RS, 7/93 in 43 /93 - odločbo US RS).

O poteku odpravljanja posledic poplave mora občina tekoče
poročati državni komisiji.

4. člen

8. člen

Sredstva po tem zakonu se dodeljijo v naslednji višini:
- 1.000.000.000

tolarjev oškodovanim občinam za najnujnejše
ukrepe pri odpravi posledic škode, povzročene
na lokalni infrastrukturi, objektih visoke gradnje,
v kmetijstvu ter zaradi posledic plazenja tal

- 595.000.000

tolarjev Ministrstvu za okolje in prostor za nujno
sanacijo škode na področju vodnega gospodarstva;

Za zavarovanje nakazila, oziroma nenamensko uporabljenih
sredstev po tem zakonu občine pred nakazilom sredstev izročijo
Ministrstvu za okolje in prostor bianco akceptne naloge in akceptne
izjave.
9. člen
Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:
S predlaganim zakonom se v letu 1998 zagotavljajo akontativna
sredstva oziroma prva pomoč za izvedena interventna in nujna
sanacijska dela, potrebna za zagotovitev pogojev za delo in
življenja na območju prizadetem z neurjem in poplavami.
Na podlagi predlaganih rešitev v zakonu je predvideno, da bodo
vsa sredstva, ki bodo namenjana za sancijo, zagotovljena na
računu rezerve Republike Slovenije. Taksativno so našteti viri in
način zagotavljanja teh sredstev. Skupen obseg sredstev, ki naj
bi jih namenili iz sredstev rezerve je razdelan po posameznih
uporabnikih.
Prijavljena je materialna škoda v višini 43.718.458.300 tolarjev.
Pregled škode je razviden iz priložene tabele.
Pri pripravi predloga predloženega interventnega zakona je
predlagatelj upošteval dejstvo, da je potrebno prednostno zagotoviti
funkcioniranje glavnih in primarnih infrastrukturnih sistemov in
zagotoviti ukrepe za ohranjanje delovnih mest. Lokalnim
skupnostim se za zagotovitev vitalnih infrastrukturnih pogojev
življenja in dela na lokalni ravni zagotavlja le akontativna pomoč,
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na podlagi končnih poročil ter sanacijskih programov pa bo
pripravljena delitvena bilanca za izvedbo sanacijskih ukrepov.
Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičence k namenski
uporabi dodeljenih sredstev. Razdelitev sredstev prizadetim
občinam, ki se namenijo za odpravo škode povzročene s plazovi
in neurjem, določi Vlada Republike Slovenije. Za namensko uporabo
sredstev v občini je odgovoren župan, za sanacijo škode na
državni infrastrukturi pa pristojni minister. Za zavarovanje vračila
namensko dodeljenih sredstev, vsled eventuelne nenamenske
uporabe, je z zakonom predvidena obveznost izdaje bianco
akceptnega naloga ter akceptne izjave, še pred nakazilom
sredstev.
Glede na to, da se s predlaganim zakonom zagotavlja le del
sredstev potrebnih za sanacijo, bo Vlada Republike Slovenije s
posebnim zakonom zagotavljala tudi vire, nujno potrebne za
sanacijo v letih 1999-2000. Ocenjujemo tudi, da bo na področju
vodnega gospodarstva in sanacije plazov, ki ogrožajo naselja ter
lokalno in državno infrastrukturo potrebno zagotoviti tudi dodatna
proračunska sredstva v letih 2001 in 2002.
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NEURJE S POPLAVO SEPTEMBER - NOVEMBER 1998
PREGLED PRVIH OCEN ŠKOD
I.

PRISTOJNOST LOKALNIH SKUPNOSTI
PRVA OCENA ŠKODE

OBČINA

Zap.št.

1. AJDOVŠČINA
2. BRDA
3. BREZICE
4. CELJE
5. CERKLJE
6. CERKNO
7. DESTRNIK-TRNOVSKA VAS
8. DOBROVA - HORJUL-POLHOV GRADEC
9. DOL PRI LJUBLJANI
10. DOMŽALE
11. DORNAVA
12. DRAVOGRAD
13. DUPLEK
14. GORENJA VAS-POLJANE
15. GORIŠNICA
16. GORNJA RADGONA
17. GORNJI GRAD
18. GORNJI PETROVCI
19. HODOS-SALOVCI
20. HRASTNIK
21. HRPELJE-KOZINA
22. IDRIJA
23. IVANČNA GORICA
24. JURŠINCI
25. KAMNIK
25. KANAL OB SOČI
27. KOBARID
28. KOBILJE
29. KOČEVJE
30. KOZJE
31. KRŠKO
32. KUZMA
33. LAŠKO
34. LITIJA
35. LJUBNO
36. LJUTOMER
37. LOGATEC
38. LOŠKI POTOK
39. LUKOVICA
40. MAJŠPERK
41. MARIBOR
42. MEDVODE
43. MISLINJA
44. MORAVČE
45. MORAVSKE TOPLICE
46. MOZIRJE
47. MURSKA SOBOTA
48. NAZARJE
poročevalec, št. 71
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40.000.000
240.778.746
1.085.600.000
3.555.575.000
250.000.000
366.635.540
98.850.000
44.300.000
100.000.000
350.000.000
40.000.000
23.625.000
340.877.187
63.720.680
44.799.500
105.595.000
410.000.000
47.838.000
17.550.000
780.000.000
73.450.000
98.000.000
11.665.652
55.000.000
1.606.252.160
103.569.750
409.986.500
30.000.000
44.970.000
18.202.600
825.461.000
31.477.000
2.077.791.772
372.138.957
48.000.000
70.893.373
50.000.000
96.519.100
1.200.000.000
196.000.000
84.550.000
314 630.000
160.000.000
22.000.000
76.400.000
79.300.000
63.683.856
400.000.000

49. NOVA GORICA
50. PESNICA
51. PODČETRTEK
52. PODVELKA - RIBNICA
53. PREDDVOR
54. MESTNA OBČINA PTUJ
55. PUCONCI
56. RAČE-FRAM
57. RADEČE
58. RADENCI
59. RIBNICA
60. ROGATEC
61. ROGAŠKA SLATINA
62. RUŠE
63. SEVNICA
64. SEŽANA
65. SLOVENJ GRADEC
66. SLOVENSKA BISTRICA
67. SLOVENSKE KONJICE
68. ŠENTJUR PRI CELJU
69. ŠKOFJA LOKA
70. ŠMARJE PRI JELŠAH
71. ŠOŠTANJ
72. TOLMIN
73. TRBOVLJE
74. TRŽIČ
75. TURNIŠČE
76. MESTNA OBČINA VELENJE
77. VELIKE LAŠČE
78. VIDEM PRI PTUJU
79. VIPAVA
80. VITANJE
81. VOJNIK
82. ZAGORJE OB SAVI
83. ZAVRČ
84 ZREČE
85. ŽALEC
86. ŽELEZNIKI
SKUPAJ OBČINE

39.250.000
91.497.000
228.000.000
59.873.155
50.531.000
140.561.745
76.644.695
18.964.000
48.100.050
15.000.000
75.000.000
48.000.000
107.526.161
145.000.000
437.382.000
4.627.700
150.000.000
897.480.000
289.000.000
337.242.857
80.000.000
410.000.000
205.448.401
100.000.000
574.800.000
190.800.000
1.558.000
321.374.960
5.000.000
237.300.000
75.000.000
68.600.000
268.860.000
1.342.310.000
19.819.965
369.000.000
2.973.905.000
573.555.238
27.702.698.300

OPOMBA:
Občine označene z * so posredovale samo prvo oceno škode brez količinskih in vrednostih kazale
II.

DRŽAVNA PRISTOJNOST
1 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
2 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE
3 DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
4 SOCIALNE ZADEVE
5 MINISTRSTVO ZA ŠOLTVO IN ŠPORT
DRŽAVNA PRISTOJNOST SKUPAJ

i '

;
f

•

25. november 1998

: •

10.158.000.000
4.380.000.000
617.760.000
750.000.000
110.000.000
16.015.760.000
;458.300
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

GRADITVI

ODJEKTOV

(ZGO-C)
- EPA 627 - II - skrajšani postopek

s srednješolsko izobrazbo, ki so pogoje za opravljanje del
odgovornega projektanta izpolnjevali pred uveljavitvijo ZGOB, torej pred 9.11.1996. Ustavno sodišče pa je s sklepom z
dne 28.10.1998 zadržalo tudi izvrševanje tistih določb 8. člena
pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije
(Uradni list RS, št. 35/98), v katerih je določeno, kako se
odgovorni projektanti v projektni dokumentaciji identificirajo.
Navedeno zadržanje tako sedaj neposredno vpliva na namen,
zaradi katerega je bila Inženirska zbornica Slovenije sploh
ustanovljena, saj ta zbornica sedaj ne more voditi evidenc o
vseh subjektih, ki nastopajo kot udeleženci pri graditvi objektov.

1. Jakob Presečnik, poslanec
2. Davorin Terčon, poslanec
Ljubljana, dne 12.11.1998
Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/
92) in 174. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS,
št. 44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) podpisana poslanca
vlagata
■ PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV

Predlagane spremembe in dopolnitve pa so potrebne tudi zato,
da se osebam s srednješolsko izobrazbo tehnične smeri
(tehnikom), ki izpolnjujejo predpisane pogoje, omogoči takšna
dela v gradbeni operativi, ki so jih opravljali že do sedaj, to je
vodenje vseh del na gradbiščih, čeprav je bilo s 104. členom
zakona o graditvi objektov iz leta 1984 (Uradni list RS, št. 34/
84) določeno, da ta dela lahko opravljajo najdalj do konca leta
1995.

in ga pošiljata v obravnavo in sprejem na podlagi 204. a člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Predlagatelja predlagata Državnemu zboru Republike Slovenije,
da navedeni predlog zakona obravnava in sprejema po
skrajšanem postopku, kar utemeljujeta z naslednjim:
Predlagane spremembe in dopolnitve so potrebne zato, ker je
Ustavno sodišče Republike Slovenije sprejelo sklep št. U-l-14/
97-12 z dne 3.4.1997 (Uradni list RS, št. 23/97), da se
izvrševanje 29. člena in petega odstavka 26.a člena zakona o
graditvi objektov (ZGO) do končne odločitve zadrži v tistem
delu, v katerem onemogočata opravljanje del odgovornega
projektanta tistim inženirjem z višjo izobrazbo in tistim osebam

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega
zbora bosta na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
sodelovala oba predlagatelja.
Jakob Presečnik, l.r.
Davorin Terčon, l.r.
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Ustavno sodišče Republike Slovenije je tudi to pobudo sprejelo in
na seji 28.10.1998 sklenilo, da se izvrševanjte tega pravilnika do
končne odločitve zadrži v tistem delu, v katerem onemogoča
opravljanje del odgovornega projektiranja tistim inženirjem z višjo
izobrazbo in tistim osebam s srednješolsko izobrazbo, ki so
pogoje za opravljanje del odgovornega projektanta izpolnjevali
pred uveljavitvijo ZGO-B (sklep št. U-l-14/97 z dne 28.10.1998).
Ker Ustavno sodišče tudi o obravnavani pobudi ni odločilo, sklep
o začasnem zadržanju pa se nanaša na 7. in 8. točko prvega
odstavka 8. člena pravilnika o podrobnejši vsebini projektne
dokumentacije, s katerima je določeno, kako se odgovorni
projektanti v projektni dokumentaciji identificirajo (na začetnih
oziroma prvih straneh in na načrtih), je treba obravnavani zakon
o graditvi objektov čimprej spremeniti oziroma dopolniti tako, da
se tudi za obravnavane projektante vzpostavi ustrezen imenik
pri Inženirski zbornici in da tako tudi ti projektanti dobijo
identifikacijsko številko.

I.UVO D
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zakon o graditvi objektov iz leta 1984 je bil spremenjen in dopolnjen
koncem leta 1996, po skrajšanem postopku. Večina takrat
predlaganih sprememb in dopolnitev je bila potrebnih zato, ker je
Ustavno sodišče Republike Slovenije razveljavilo določbe 2. alineje
prvega odstavka 26. člena in 2. alineje prvega odstavka 50. člena
obstoječega zakona o graditvi objektov iz leta 1984 (Uradni list
SRS, št. 34/84) zaradi prekomernega omejevanja svobodne
gospodarske pobude na področju opravljanja projektiranja in
gradbene dejavnosti, zaradi česar je na področju projektiranja in
izvajanja del pri gradnjah obstajala zakonska praznina in nekatere
nejasnosti, ki jih je bilo treba odpraviti. Opravljanje dejavnosti
projektiranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja ter
opravljanje gradbene dejavnosti je bilo potrebno v povezavi z
registracijskimi predpisi navezati na uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti, zaradi utemeljene skrbi za
kakovost gradenj pa tudi uvesti individualizacijo odgovornosti zlasti
projektantov v okviru inženirske zbornice. S spremembami in
dopolnitvami zakona je bila zato dana podlaga za ustanovitev
Inženirske zbornice Slovenije. Uvedena je bila tudi možnost izdaje
enotnega dovoljenja za gradnjo, za starejše objekte je bilo
omogočeno hitrejše pridobivanje uporabnih dovoljenj, ustrezno
spremenjeno pa je bilo tudi poglavje o inšpekcijskem nadzorstvu
in z njim povezane kazenske določbe.

Ker začasno zadržanje tako zakonskih določb (26.a in 29. člena
ZGO) kot tudi tistih sestavin pravilnika o podrobnejši vsebini
projektne dokumentacije, ki ureja splošne zahteve o obliki in
vsebini projektne dokumentacije, ko do dokončne odločitve
Ustavnega sodišča RS ne pride, sedaj že predolgo neposredno
vpliva na namen, zaradi katerega je bila Inženirska zbornica
Slovenije sploh ustanovljena, saj Inženirska zbornica ne more
voditi evidenc o vseh subjektih, ki nastopajo kot udeleženci pri
graditvi objektov, je treba zakon o graditvi objektov čimprej
spremeniti oziroma dopolniti tako, da bo to omogočeno.

Ne dolgo po uveljavitvi ZGO-B pa so bile na Ustavno sodišče
Republike Slovenije že vložene tri pobude za oceno ustavnosti
navedenega zakona in sicer:

Temeljni razlogi za izdajo predloženega zakona so torej v
naslednjem:
1. Ker Ustavno sodišče o vloženih pobudah ni odločilo, čeprav
so mu Ministrstvo za okolje in prostor, Vlada Republike Slovenije
in Sekretariat DZ RS za zakonodajo in pravne zadeve na
njegovo zahtevo posredovali ustrezne odgovore in podatke,
sprejelo pa je sklep o (začasnem) zadržanju tistih določb
zakona o graditvi objektov, s katerimi je bilo uvedeno
kontrolirano vpisovanje v imenike pooblaščenih inženirjev pri
Inženirski zbornici, so že nastali nepredvidljivi zapleti. Čeprav
je Ustavno sodišče v obrazložitvi svojega sklepa napovedalo,
da bo v nadaljnjem postopku mqralo predvsem oceniti
ustavnost dejstva, da ZGO ne predvideva prehodnega obdobja
za prilagoditev na nove zahteve glede izobrazbe odgovornih
projektantov, so že skoraj leto dni prisotne nejasnosti zlasti pri
imenikih pooblaščenih inženirjev. Zlasti zaradi navedenega je
treba ZGO čimprej dopolniti tako, da bo mogoče tudi
posameznike, ki niso diplomirani inženirji in tako po zakonu ne
izpolnjujejo pogojev za pooblaščenega inženirja, a lahko še
vedno nastopajo kot odgovorni projektanti, vpisati v ustrezni
(posebni) imenik in jim dati s tem ustrezno "licenco".

• Prvo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti členov
26.a, 26.b in 29. člena zakona o graditvi objektov (ZGO, Uradni
list SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list RS, št. 59/96) so dali
Janez Božič iz Ljubnega ob Savinji, Jože Vrečko iz Braslovč,
Roman Omerzu in Celja in Marjan Grešak iz Laškega. Ustavno
sodišče je s sklepom št. U-l-14/97-12 z dne 3.4.1997 navedeno
pobudo za začetek postopka sprejelo in sklenilo, da se
izvrševanje 29. člena in petega odstavka 26.a člena ZGO do
končne odločitve zadrži v tistem delu, v katerem onemogočata
opravljanje del odgovornega projektanta tistim inženirjem z višjo
izobrazbo in tistim osebam s srednješolsko izobrazbo, ki so
pogoje za opravljanje del odgovornega projektanta izpolnjevali
pred uveljavitvijo ZGO-B, torej pred 9.11.1996. Navedeni sklep
je začel veljati 25.4.1997 (Uradni list RS, št. 23/97). Ustavno
sodišče pa ne glede na to, da njegov sklep o začasnem
zadržanju izvrševanja izpodbijanih določb velja že skoraj leto
dni, do današnjega dne o obravnavani pobudi še ni odločalo.
• Drugo pobudo za oceno ustavnosti so dali Jadran Guštin iz
Sežane in drugi in sicer za prvi odstavek 26. člena, prvi odstavek
26.b člena, drugi odstavek 49. člena, drugi odstavek 51. člena,
drugi in tretji odstavek 63. člena in 100.C člen zakona o graditvi
objektov (ZGO). Ustavno sodišče pa tudi o tej pobudi še ni
odločilo, v zvezi z njo pa tudi ni sprejelo sklepa o (začasnem)
zadržanju ne.

2. Drugi razlog za izdajo zakona je v tem, da je bilo s 104. členom
zakona o graditvi objektov iz leta 1984 določeno, da odgovorni
vodje del, ki niso bili diplomirani inženirji oziroma inženirji, lahko
opravljajo ta dela najdalj do konca leta 1995. Čeprav je
posameznikom s srednješolsko izobrazbo, ki so imeli strokovni
izpit, pravica biti odgovorni vodja vseh del potekla že dobrih
enajst mesecev pred sprejetjem zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-B), je še vedno
veliko tehnikov, ki nastopajo kot odgovorni vodje del in kot
nadzorniki in ki jih ni mogoče kar naenkrat nadomestiti z
inženirji, je tudi zato treba obstoječi zakon čimprej dopolniti
tako, da se tudi njim omogoči opravljati dela odgovornega
vodje del in nadzornika. Na podlagi omenjenih podatkov pa je
potrebno obstoječi zakon dopolniti tudi tako, da se tistim
posameznikom s srednješolsko izobrazbo ustrezne smeri, ki
imajo strokovni izpit in dovolj let delovne prakse na gradbiščih,

• Tretjo pobudo je dala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Univerze v Ljubljani in sicer za oceno ustavnosti 25. in 26.f
člena zakona o graditvi objektov (ZGO). Po podatkih, s katerimi
razpolagata predlagatelja, Ustavno sodišče tudi o tej pobudi še
ni odločilo. Prav tako tudi ni sprejelo še nobenega sklepa.
Ko pa je 8.5.1998 minister, pristojen za graditev izdal pravilnik o
podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Uradni list RS, št.
35/98), so prvo navedeni pobudniki (Janez Božič in ostali) vložili
tudi pobudo za oceno ustavnosti tega izvršilnega predpisa.
poročevalec, št. 71
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določeno za pooblaščene inženirje. Na ta način se temeljno načelo
prejšnjega zakona (ZGO-B) o varstvu investitorja in posredno
javnega interesa ohranja.

omogoči biti celo odgovorni vodja del na zahtevnih objektih.
3. Tretji razlog za izdajo zakona pa je v tem, da se visokošolskim
in drugim, za razvoj gradbeništva usposobljenim javnim
zavodom omogoči opravljanje kontrole brezhibnosti in
računske pravilnosti načrtov gradbenih konstrukcij, saj so te
institucije tudi sicer najbolj strokovno usposobljene za
opravljanje tovrstnih revizij. Po določbah 26.1 člena obstoječega
zakona lahko namreč revizijo načrtov gradbenih konstrukcij
opravljajo le projektivna podjetja, kar pa je nelogično, saj so za
tovrstno revidiranje najbolj usposobljeni prav visokošolski in
drugi javni zavodi, ki opravljajo raziskovalno oziroma
izobraževalno dejavnost s področja gradbeništva. Ker pa tudi
sicer opravljanje revizij ni projektiranje, je nesmiselno, da bi se
zato, da bi jo lahko opravljali, morala npr. fakulteta za
gradbeništvo ali zavod za gradbeništvo registrirati kot
projektivno podjetje.

Z dopolnitvami ZGO bodo lahko tudi posamezniki s srednješolsko
izobrazbo (tehniki) nastopali ne le kot odgovorni vodje del, ampak
tudi kot nadzorniki nad gradnjo. Ti posamezniki pa bodo morali
tako kot vsi drugi udeleženci pri gradnji seveda izpolnjevati s tem
zakonom predpisane pogoje. S tem bo v bistvu podaljšana določba
104. člena zakona o graditvi objektov iz leta 1984, po skoraj
dvoletni prekinitvi. Ker pa je Slovenija tudi socialna država, je s
predlaganim zakonom tudi določeno, da se tistim posameznikom
s srednješolsko izobrazbo ustrezne smeri, ki imajo strokovni
izpit in dovolj let delovne prakse na gradbiščih zahtevnih objektov
(12 let) in manj kot 12 let do pridobitve pravice do starostne
pokojnine, omogoči biti celo odgovorni vodja del na tistih zahtevnih
objektih, na katerih so bili odgovorni vodje del pred 31. decembrom
1995.
Z dopolnitvami ZGO pa bo tudi omogočeno, da bodo lahko
visokošolski in drugi javni zavodi, ustanovljeni za opravljanje
raziskovalno in izobraževalno dejavnost s področja gradbeništva,
lahko opravljali revizije načrtov gradbenih konstrukcij projektne
dokumentacije za tiste objekte, ki so po določbah tretjega odstavka
51. člena ZGO oziroma pravilniku o merilih za določanje zahtevnih
objektov po zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS. št. 35/98)
zahtevni objekti.

2. CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA
S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
graditvi objektov (ZGO-C) želita predlagatelja urediti nejasnosti,
ki so nastale zaradi zgoraj cit. sklepa Ustavnega sodišča
Republike Slovenije o začasnem zadržanju izvrševanja določb
29. člena in petega odstavka 26.a člena obstoječega zakona o
graditvi objektov (ZGO) in 8. člena pravilnika o podrobnejši vsebini
projektne dokumentacije, o pobudah za oceno ustavnosti pa še
ni odločilo, čeprav je bila večina pobud vloženih pred skoraj dvema
letoma.

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
PREDLAGANIH REŠITEV
Uveljavitev predlaganih zakonskih novel ne bo povzročila dodatnih
proračunskih obremenitev, ker se predvidena ureditev oziroma
predvideni postopki v celoti vključujejo v obstoječe postopke
oziroma jih racionalizirajo. Navedeno velja tudi za organe in
organizacijo Inženirske zbornice Slovenije.

3. OSNOVNE REŠITVE ZAKONA
Z dopolnitvami ZGO bo mogoče tudi posameznike, ki niso
diplomirani inženirji in tako po zakonu ne izpolnjujejo pogojev za
pooblaščenega inženirja, a zaradi sklepa Ustavnega sodišča o
začasnem zadržanju izvrševanja zakonskih določb, ki določajo,
kakšno izobrazbo mora imeti odgovorni projektant za posamezno
vrsto načrta, lahko še vedno nastopajo kot odgovorni projektanti,
vpisati v ustrezni imenik pri inženirski zbornici in jim dati s tem
ustrezno licenco (identifikacijsko številko), s tem pa jih tudi
sankcionirati, če bi pri opravljanju svoje dejavnosti delali prekrške
in sicer pod enakimi pogoji, kot je to z obstoječim zakonom že

25. november 1998

Predlog zakona pa tudi sicer nima nobenih učinkov na državni ali
občinski proračun, saj ohranja obstoječo ureditev izdaje gradbenih
oziroma enotnih dovoljenj za gradnjo in izdajo uporabnih dovoljenj.
Prav tako pa tudi v ničemer ne vpliva na utečeno prakso
inšpekcijskega nadzorstva.
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II. BESEDILO ČLENOV

v tem roku ne vložijo zahteve za vpis, izgubijo pravico nastopati
kot odgovorni projektanti.

1. člen

Določbe zakona, ki se nanašajo na imenik pooblaščenih inženirjev,
vpisovanje vanj, izdajo identifikacijskih številk pooblaščenim
inženirjem, sporočanje sprememb podatkov in disciplinske ukrepe,
se uporabljajo tudi za odgovorne projektante po tem členu.

V zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86,
Uradni list RS, št. 59/96 in 23/97 - sklep US) se v 26.f členu v
tretjem odstavku pika na koncu stavka črta in doda besedilo, ki
se glasi:
"ali ustreznemu visokošolskemu oziroma drugemu javnemu
zavodu, ki opravlja raziskovalno ali izobraževalno dejavnost s
področja gradbeništva."

5. člen
Ne glede na določbe tretjega odstavka 51. člena zakona lahko
imenuje izvajalsko podjetje za odgovornega vodjo del pri gradnji
zahtevnih objektih javnega pomena tudi tehnika, ki ima opravljen
strokovni izpit in z dnem uveljavitve tega zakona najmanj petnajst
let delovnih izkušenj pri gradnjah, od tega najmanj dvanajst let kot
odgovorni vodja del pri gradnji objektov iz tretjega odstavka 51.
člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84) in
manj kot dvanajst let do pridobitve pravice do starostne pokojnine
in pod pogojem, da nastopa kot odgovorni vodja del le pri tisti vrsti
zahtevnih objektov, pri katerih je bil odgovorni vodja del pred 31.
decembrom 1995.

V četrtem odstavku se za besedama "projektivno podjetje" dodajo
besede "oziroma zavod iz prejšnjega odstavka".
2. člen
V 51. členu se na koncu drugega odstavka črta pika in doda
besedilo, ki se glasi:
"ali posameznik s srednješolsko izobrazbo ustrezne smeri (v
nadaljnjem besedilu: tehnik) z opravljenim strokovnim izpitom in z
najmanj desetimi leti delovnih izkušenj pri gradnji objektov."

Če je bil ukrep iz četrte alinee 2. točke 91. člena zakona po 1.
januarju 1996 začet, ker je izvajalsko podjetje za odgovornega
vodjo del imenovalo tehnika in do uveljavitve tega zakona ukrep
ni pravnomočno končan, v takšnem primeru organ, ki je z
ukrepom začel, po uradni dolžnosti izda odločbo o njegovi ustavitvi.

V četrtem odstavku se besede "delavec s končano štiriletno
srednjo šolo ustrezne smeri" nadomestijo z besedo "tehnik".
3. člen

6. člen

V 76.b členu se v 3. točki na koncu stavka drugega odstavka
podpičje črta in doda besedilo, ki se glasi:
"in druge evidence, ki jih določa ta zakon;"

Inženirska zbornica je dolžna uskladiti Statut Inženirske zbornice
Slovenije (Uradni list RS, št. 7/97 in 11/98) ter druge svoje akte z
določbami tega zakona najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Inženirska zbornica je dolžna vzpostaviti posebni imenik
odgovornih projektantov najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona in o tem pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za
graditev. Ministrstvo v uradnem glasilu Republike Slovenije objavi,
da je imenik vzpostavljen.

4. člen
Ne glede na določbe 29. člena zakona je odgovorni projektant
posameznega načrta iz 27. člena zakona lahko tudi tehnik ali
inženir:
1. če je bil pred 9. novembrom 1996 imenovan za odgovornega
projektanta v skladu s tretjim odstavkom 28. člena zakona o
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84) ali
2. če je pred 9. novembrom 1996 kot poklic opravljal dejavnost
projektiranja v skladu s 79. členom zakona iz prejšnje točke in
ima to isto dejavnost brez sprememb ali dopolnitev še vedno
priglašeno pri pristojni davčni upravi.

Minister, pristojen za graditev je dolžan uskladiti tiste določbe
izvršilnega predpisa iz 24. člena zakona, ki urejajo identifikacijske
številke in podpise odgovornih projektantov na zaključenih
sestavinah projektne dokumentacije, z določbami tega zakona
najpozneje do dne objave, da je posebni imenik odgovornih
projektantov vzpostavljen.
7. člen

Posamezniki iz prejšnjega odstavka se morajo vpisati v posebni
imenik odgovornih projektantov pri inženirski zbornici in sicer
najpozneje v roku treh mesecev po vzpostavitvi tega imenika. Če
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Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV
zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84) in je še
vedno v delovnem razmerju pri istem projektivnem podjetju, ki ga
je imenovalo za odgovornega projektanta ali če je pred 9.
novembrom 1996 kot poklic opravljal dejavnost projektiranja v
skladu s 79. členom zakona iz leta 1984 in ima to isto dejavnost
še vedno priglašeno pri pristojni davčni upravi. Ti posamezniki pa
se bodo morali vpisati v posebni imenik odgovornih projektantov
pri inženirski zbornici. V nasprotnem primeru bodo takšno pravico
izgubili. Z navedeno določbo se takšnim posameznikom torej
pravno uredi sedaj nejasno stanje, povzročeno s sklepom
ustavnega sodišča o začasnem zadržanju oziroma njihova
pravica, ki jo sicer že sedaj uživajo, saj bodo tako lahko tudi oni
prejeli identifikacijsko številko in ustrezne žige, v skladu s pravili
IZS in jih tako kot pooblaščeni inženirji uporabljali oziroma
odtiskovali na ustreznih mestih v projektno dokumentacijo.

S 1. členom predlaganega zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o graditvi objektov (ZGO-C) se dopolnijo tiste določbe
26.1 člena ZGO, ki določajo, kdo lahko opravlja revizijo gradbenih
konstrukcij v projektni dokumentaciji zahtevnih objektov in s
katerimi je onemogočeno, da takšne revizije opravljajo najbolj
poklicani za to, to so tisti visokošolski zavodi, ki že dolga leta
razvijajo gradbeno stroko oziroma tehniko. Z dopolnitvijo tretjega
odstavka 26.f člena se določi, da lahko revizije gradbenih
konstrukcij opravljajo tudi tisti visokošolski oziroma drugi javni
zavodi, to je instituti in podobno, ki opravljajo raziskovalno ali
izobraževalno dejavnost s področja gradbene tehnike. Z
dopolnitvijo tega člena pa se tudi omogoči, da bodo lahko takšne
revizije opravljali tudi tuji visokošolski oziroma javni zavodi, ki
opravljajo raziskovalno oziroma izobraževalno dejavnost s
področja gradbene tehnike, seveda pod pogoji, ki jih določajo
zakoni in meddržavni sporazumi.

S 5. členom ZGO-C prehodnih in končnih določb se je v največji
možni meri poskušalo slediti predlogom oziroma zahtevam
združenjem in drugim subjektom s področja inženirske stroke,
zlasti pa tehnikov. Z njegovimi določbami je sedaj namreč urejeno,
da ne glede na določbe tretjega odstavka 51. člena zakona lahko
izvajalsko podjetje za odgovornega vodjo del pri gradnji zahtevnih
objektih javnega pomena imenuje tudi tehnika, ki ima opravljen
strokovni izpit, najmanj petnajst let delovnih izkušenj pri gradnjah,
od tega najmanj dvanajst let kot odgovorni vodja del pri gradnji
objektov iz tretjega odstavka 51. člena (osnovnega) zakona o
graditvi objektov iz leta 1984 (Uradni list SRS, št. 34/84) in manj
kot dvanajst let do pridobitve pravice do starostne pokojnine in
pod pogojem, da nastopa kot odgovorni vodja del le pri tisti vrsti
zahtevnih objektov, pri katerih je bit odgovorni vodja del pred 31.
decembrom 1995, torej le pri gradnji hidro in termoenergetskih
objektov, pristanišča, letališča, avtocest, mostov z razpetino nad
15 m ter pri drugih zahtevnih objektih. S 5.členom prehodnih določb
pa je pravno urejen tudi primer, če je bil oziroma bi bil pred
uveljavitvijo predlaganega zakona začet inšpektorski ukrep zoper
izvajalsko podjetje, ker je imenovalo za odgovornega vodjo (vseh)
del tehnika. V takšnem primeru organ, ki je z ukrepom začel, po
uradni dolžnosti izda odločbo o njegovi ustavitvi.

V 2. členu ZGO-C, s katerim se dopolni drugi odstavek 51. člena
ZGO, se uredi tisti del zahtev posameznikov s srednješolsko
izobrazbo, s katerimi predlagajo, da bodo lahko še vedno nastopali
kot odgovorni vodje (vseh) del pri gradnjah, razen tistih, ki so po
tem zakonu zahtevni objekti. Z dopolnitvijo 51. člena se tudi
ustrezno uredi poimenovanje takšnih oseb, kot je to tudi sicer že
bilo urejeno v preteklosti (tehniki). Določene izjeme so za tehnike,
ki imajo dovolj prakse, nimajo pa še izpolnjenih pogojev za polno
pokojninsko dobo, urejene v prehodnih določbah tega zakona (9.
člen) in sicer tako, da bi lahko tudi oni, če imajo manj kot dvanajst
let do pridobitve pravice do starostne pokojnine, v tem času tudi
nastopali kot odgovorni vodje del pri zahtevnih objektih.
Predlagatelja omenjeno izjemo utemeljuta s tem, da če že dmgega
ne, ne bi bilo humano, da bi se moral tehnik, ki ima najmanj 15 let
delovnih izkušenj pri gradnji in od tega najmanj 12 let kot odgovorni
vodja del pri zahtevnih objektih, ko bi že krepko prekoračil
štirideseta leta vpisati na visoko šolo oziroma začeti študirati.
3. člen ZGO-C je potreben, ker je treba v nalogah zbornice, ki jih
sicer določa 76.b člen ZGO, določiti tudi, da zbornica vodi tudi
druge evidence, določene s predmetnim zakonom. To je tudi imenik
tistih odgovornih projektantov, zaradi katerih je ustavno sodišče
zadržalo izvrševanje določb 29. člena in petega odstavka 26.a
člena ZGO.

S 6. členom je določeno, do kdaj se morajo obstoječi izvršilni
predpisi po ZGO uskladiti z določbami obravnavanega zakona in
kdaj je dolžna Inženirska zbornica uskladiti svoj statut in druge
svoje temeljne akte z določbami tega zakona, torej tudi vzpostaviti
nov imenik. Z njim je določeno tudi, do kdaj se morajo uskladiti
določbe 8. člena pravilnika o podrobnejši vsebini projektne
dokumentacije (Uradni list RS, št. 35/98, 48/98 - popr.) z namenom
odločitve Ustavnega sodišča RS o začasnem zadržanju oziroma
določbami 4. člena predlaganega zakona (ZGO-C).

S 4. členom ZGO-C, ki je umeščen na začetek prehodnih in
končnih določb, je pravno urejeno stanje, ki ga je povzročilo
Ustavno sodišče s sprejetjem sklepa o začasnem zadržanju
izvrševanja 29. člena in petega odstavka 26.a člena ZGO,
dokončne odločitve pa po več kot letu dni ni sprejelo. Z navedenim
členom je namreč določeno, da je ne glede na določbe 29. člena
ZGO odgovorni projektant posameznega načrta iz 27. člena ZGO
lahko tudi posameznik, ki ni diplomirani inženir, vendar le, če je bil
pred 9. novembrom 1996 (uveljavitev ZGO-B) imenovan za
odgovornega projektanta v skladu s tretjim odstavkom 28. člena

S 7. členom je določen "vacatio legis". Zaradi nujnosti je predlagano,
da je to naslednji dan po objavi zakona.
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Odgovorni vodja del za izvajanje posameznih del na objektu, je
lahko delavec s končano štiriletno srednjo šolo ustrezne smeri, z
opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj.
Program in pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov ter
podrobnejša merila za to, kaj se šteje za zahtevne objekte javnega
pomena po tem zakonu predpiše minister, pristojen za graditev.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO:
26.f člen
Projektivno podjetje se mora pred pričetkom opravljanja dejavnosti
zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati
investitorju v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.
Projektivno podjetje mora tudi poskrbeti za kontrolo brezhibnosti
in računske pravilnosti načrtov gradbenih konstrukcij za objekte
iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona.
Kontrolo iz prejšnjega odstavka (v nadaljevanju: revizija načrtov
gradbenih konstrukcij) mora projektivno podjetje poveriti drugemu
projektivnemu podjetju.
Revizijo načrta gradbenih konstrukcij lahko za projektivno podjetje
opravi pooblaščeni inženir ustrezne stroke, ki ni sodeloval pri
izdelavi načrta, ki je predmet revizije, kar potrdi s svojo
identifikacijsko številko in podpisom na vseh zaključenih
sestavinah načrta.

76.b člen
Zbornica skrbi za strokovni razvoj gradnje, projektiranja in
urbanističnega načrtovanja, zagotavlja skupne pogoje za delo
svojih članov in zastopa njihove interese ter izvaja strokovno
nadzorstvo nad delom svojih članov.
Zbornica opravlja zlasti tele naloge:
1. sprejme pravila dobre prakse gradnje, projektiranja in
urbanističnega načrtovanja ter druga pravila za delo svojih
članov;
2. sprejme pravila o tehničnih vsebinah natečajev, ki zagotavljajo
enake pogoje udeležbe in enakopravnost vseh udeležencev
natečaja;
3. vzpostavi, vodi in vzdržuje imenik projektivnih podjetij ter imenik
pooblaščenih inženirjev;
4. zagotavlja izvajanje strokovnih izpitov po določbah tega
zakona;
5. skrbi za izobraževanje članov in sodeluje pri oblikovanju
izobraževalnih programov;
6. določa višino članarine svojih članov;
7. vodi disciplinske postopke proti svojim članom in izreka ukrepe;
8. s soglasjem vlade določa minimalne tarifne pogoje, ki
zagotavljajo potrebno kvaliteto in nadzira njihovo upoštevanje.
Naloge iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka opravlja zbornica
kot javna pooblastila.

51. člen
Izvajalsko podjetje, ki gradi objekt ali izvaja posamezna dela,
mora imenovati odgovornega vodjo del.
Odgovorni vodja del je lahko diplomirani inženir ali inženir ustrezne
stroke z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj tremi leti
delovnih izkušenj pri gradnji objektov.
Odgovorni vodja del pri gradnji energetskih objektov, pri gradnji
pristanišč, letališč, sistema za vodenje zračnega prometa,
avtocest, mostov z razpetino nad 15 m, zaklonišč osnovne
zaščite ter pri drugih zahtevnih objektih javnega pomena, mora
biti pooblaščeni inženir ustrezne stroke z najmanj petimi leti delovnih
izkušenj pri gradnji.

poročevalec, št. 71
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Predlog zakona o
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REPUBLIKE
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IN

VLADO

(BARZTS)

- EPA 626 - II -

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

Vlada Republike Slovenije je na 83. seji dne 5. novembra 1998
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
ARGENTINE,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo;
- dr. Verica TRSTENJAK, državna sekretarka v Ministrstvu
za znanost in tehnologijo;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- 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

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Argentine, podpisan v Ljubljani 3. novembra 1997.

Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in španskem
jeziku glasi:
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uresničevanja kot tudi zmožnosti sodelujočih znanstvenikov
in ustanov. O svojih ocenah bosta predložili utemeljeno pisno
poročilo.

SPORAZUM
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM
SODELOVANJU
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE ARGENTINE

4. člen
Pogodbenici bosta v okviru svojih zakonodaj sodelovali pri
olajševanju prihodov in odhodov raziskovalcev.
5. člen
Pogodbenici bosta zagotovili ustrezno in učinkovito varovanje
intelektualne lastnine, pridobljene na podlagi tega sporazuma, v
skladu z določbami tistih mednarodnih pogodb, ki sta jih
pogodbenici podpisali.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Argentine, v
nadaljevanju pogodbenici, ob spoznanju pomena razvoja
znanstvenega raziskovanja soglašata z naslednjim:

6. člen
Sporazum se lahko delno ali v celoti spremeni, če tako skupaj
odločita pogodbenici.

1. člen

7. člen

Pogodbenici bosta pospeševali znanstveno in tehnološko
sodelovanje med državama.

Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici obvestita,
da sta izpolnili zakonske zahteve za začetek veljavnosti tega
sporazuma.

2. člen
Sodelovanje lahko vključuje naslednje dejavnosti:
a) uresničevanje raziskovalnih projektov na področjih vzajemnega
interesa;
b) razvijanje neposrednega sodelovanja znanstvenih ustanov,
univerz in raziskovalnih centrov pogodbenic;
c) krajše izmenjave raziskovalcev;
d) izmenjavo informacij ter znanstvenih in tehniških publikacij;
e) vsako drugo obliko sodelovanja, za katero se sporazumeta
pogodbenici.

Sporazum bo veljal pet let in se bo samodejno obnavljal za enako
obdobje, če ga nobena pogodbenica po diplomatski poti ne odpove
šest mesecev pred koncem veljavnosti.
Razveljavitev tega sporazuma ne bo vplivala na izvajanje
projektov, ki se bodo nadaljevali, dokler ne bodo zaključeni.

Sestavljeno v Ljubljani dne 3. novembra 1997 v dveh izvirnikih v
slovenskem in španskem jeziku, pri čemer sta besedili
enakovredni.

3. člen
Vsaki dve leti se bosta pogodbenici v okviru mešane komisije
izmenično sestajali v Republiki Sloveniji in Republiki Argentini, z
namenom da
a) izdelata dvoletne izvedbene programe, v katerih bosta določili
pogoje in roke sodelovanja, za katere sta se tu dogovorili;
b) ocenita skupne raziskovalne projekte, ki jima bodo predloženi,
ob upoštevanju njihovih značilnosti, ciljev in možnosti

Za Vlado Republike
Slovenije

Za Vlado Republike
Argentine

Lojze Marinček, l.r.

Juan Carlos del Bello, l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije.

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

poročevalec, št. 71
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OBRAZLOŽITEV
Sporazum sta 3. novembra 1997 v Ljubljani podpisala minister za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije dr. Lojze Marinček in
državni sekretar za znanost in tehnologijo Juan Carlos del Bello.

Sporazum bo veljal pet let in se bo samodejno obnavljal za enako
obdobje, če ga nobena pogodbenica po diplomatski poti ne odpove
šest mesecev pred koncem veljavnosti.

Sporazum opredeljuje sodelovanje med državama v znanosti in
tehnologiji v okviru naslednjih oblik: uresničevanje raziskovalnih
projektov na področjih vzajemnega interesa, razvijanje
neposrednega sodelovanja znanstvenih ustanov, univerz in
raziskovalnih centrov pogodbenic, krajše izmenjave raziskovalcev, izmenjava informacij ter znanstvenih in tehniških publikacij,
druge oblike sodelovanja, za katere se sporazumeta pogodbenici.

S slovenske strani naj bi sredstva za izvajanje aktivnosti tega
sporazuma zagotovilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno znanstveno in
tehnološko sodelovanje.

Za zagotovitev izvajanja sporazuma bosta pogodbenici ustanovili
mešano komisijo, ki se bo vsaki dve leti sestajala izmenično v
Republiki Sloveniji in Republiki Argentini, z namenom da izdela
dvoletni izvedbeni program sodelovanja ter oceni skupne
raziskovalne projekte.

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

25. november 1998

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali
spremembe veljavnih predpisov.
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Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 81. seji dne 22. oktobra 1998
določila besedilo:
- PREDLOGA AKTA O SPREMEMBI AKTA O NOTIFIKACIJI
NASLEDSTVA GLEDE KONVENCIJ ORGANIZACIJE
ZDRUŽENIH NARODOV IN KONVENCIJ, SPREJETIH V
MEDNARODNI AGENCIJI ZA ATOMSKO ENERGIJO,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve;
- Helena KAMNAR, državna sekretarka v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- 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

Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije
združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji
za atomsko energijo (Uradni list Republike Slovenije - Mednarodne
pogodbe, št. 9/92) se spremeni tako, da se

določa, da pristojni organi (centri za socialno delo) lahko odločijo
o odvzemu pravice staršev do varstva in vzgoje otroka brez
poprejšnjega sodnega vpogleda."
V Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah se v prevodu
v slovenski jezik v prvem odstavku 9. člena besede "v sodnem
postopku" nadomestijo z besedami "s pridržkom sodne presoje".

v razdelku A - "Konvencije OZN", točka 20 - "Konvencija Združenih
narodov o otrokovih pravicah", črta naslednje besedilo: "Republika
Slovenija daje ob deponiranju notitikacije o sukcesiji naslednjo
izjavo: Republika Slovenija trenutno ne more sprejeti 1. točke 9.
člena konvencije, ker veljavna zakonodaja Republike Slovenije

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
prvem odstavku 1. člena določa, da se v upravnem sporu
zagotavlja sodno varstvo pravic in pravnih interesov posameznikov, pravnih oseb in drugih oseb, če so lahko nosilci pravic in
obveznosti, proti odločitvam in dejanjem upravnih oz. v skladu z
zakonom drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in
nosilcev javnih pooblastil na način in po postopku, ki ga določa
Zakon o upravnem sporu. V upravnem sporu odloča sodišče o
zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, ki jih izdajo državni
organi, organi lokalne skupnosti ali druge osebe, ki so nosilci
javnih pooblastil (drugi odstavek 1. člena Zakona o upravnem
sporu).

Republika Slovenija je z aktom o notifikaciji nasledstva glede
konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih
v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Ur.l.RS - MP št. 9/92
z dne 17.12.1992), nasledila tudi Konvencijo o otrokovih pravicah.
Republika Slovenija je ob notifikaciji nasledstva podala naslednji
pridržek na prvi odstavek 9. člena konvencije: "Republika Slovenija
trenutno ne more sprejeti 1. točke 9. člena konvencije, ker veljavna
zakonodaja Republike Slovenije določa, da pristojni organi (centri
za socialno delo) lahko odločijo o odvzemu pravice staršev do
varstva in vzgoje otroka brez poprejšnjega sodnega vpogleda."
Pridržek se v angleškem jeziku glasi: "The Republic ol Slovenia
reserves the right not to appiy paragraph 1 of article 9 ot the
Convention since the internaI legislation ol the Republic ol Slovenia
provides for the right ol competent authohties (centres for social
work) to determine on separation ol a child from his/her parents
vvithout a previous judicial review." Republika Slovenija je ta
pridržek povzela po bivši SFRJ, ki je ob ratifikaciji omenjene
konvencije podala vsebinsko enak pridržek.

Republika Slovenija torej izpolnjuje splošne določbe prvega
odstavka 9. člena Konvencije o otrokovih pravicah, saj je po
Zakonu o splošnem upravnem postopku in Zakonu o upravnem
sporu možna sodna kontrola odločb centrov za socialno delo v
upravnih zadevah ter tako zagotovljeno sodno varstvo oz. 'judicial review", kot ga opredeljuje prvi odstavek 9. člena Konvencije
o otrokovih pravicah.

Prvi odstavek 9. člena Konvencije o otrokovih pravicah se v
slovenskem prevodu (objavljen v Ur.l.SFRJ - MP št. 15/90) glasi:
"Države podpisnice jamčijo, da otrok ne bo proti volji staršev
ločen od njih, razen če v skladu z veljavnim zakonom in postopki
pristojne oblasti v sodnem postopku odločijo, da je takšna ločitev
nujna za otrokovo korist. Takšna odločitev je lahko v določenem
primeru, kot je zloraba ali zanemarjanje otroka s strani staršev ali
ko starša živita ločeno in je potrebno odločiti o otrokovem
prebivališču, neizogibna", v angleškem izvirniku pa: "State Parties shall ensure that a child shall not be separated from his orher
parents against their will, except when competent authorities
subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for
the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular čase suoh as on involving abuse or neglect of
the child by the parents, or one where the parents are living
separately and a decision must be made as to the child's place of
residence."

Zato ni bilo pravne podlage za omenjeni pridržek.
Skladno s tretjim odstavkom 51. člena Konvencije o otrokovih
pravicah je pridržek mogoče kadarkoli umakniti z notifikacijo
generalnemu sekretarju Združenih narodov.
Republika Slovenija je podala svoj pridržek na podlagi akta o
notifikaciji nasledstva, ki ga je sprejela Skupščina Republike
Slovenije dne 1. julija 1992. Za izvedbo postopka umika pridržka
je tako potrebno sprejeti akt o spremembi akta o notifikaciji
nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in
konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo.
V aktu o spremembi akta o notifikaciji nasledstva, je s črtanjem
besedila pridržka glede Konvencije Združenih narodov o otrokovih
pravicah (točka 20, razdelek A), potrebno tudi popraviti prevod
besedila prvega odstavka 9. člena konvencije v slovenskem jeziku
(besede "v sodnem postopku" se nadomestijo z besedami "s
pridržkom sodne presoje"), tako da se novi prvi odstavek 9.
člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah v
slovenskem jeziku glasi:

Ministrstvo za zunanje zadeve ugotavlja, da je prevod'Konvencije
o otrokovih pravicah v slovenski jezik zelo slab ter da le-ta verjetno
ni bil narejen na podlagi angleškega izvirnika. Pridržek, ki ga je
podala Republika Slovenija ob notifikaciji nasledstva glede
Konvencije o otrokovih pravicah, je temeljil na napačnem prevodu
prvega odstavka 9. člena konvencije, kjer bi morali besede "v
sodnem postopku" nadomestiti z besedami "s pridržkom
sodne presoje".

"Države podpisnice jamčijo, da otrok ne bo proti volji staršev
ločen od njih, razen če v skladu z veljavnim zakonom in postopki
pristojne oblasti s pridržkom sodne presoje odločijo, da je takšna
ločitev nujna za otrokovo korist. Takšna odločitev je lahko v
določenem primeru, kot je zloraba ali zanemarjanje otroka s strani
staršev ali ko starša živita ločeno in je potrebno odločiti o
otrokovem prebivališču, neizogibna."

Sodno varstvo pravic državljanov je bilo zagotovljeno že ob
ratifikaciji konvencije, zagotavlja pa ga tudi 25. člen Ustave
Republike Slovenije (Ur.l.RS št. 33/91): "Vsakomur je zagotovljena
pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam
sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in
nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah,
dolžnostih ali pravnih interesih." Po Zakonu o splošnem upravnem
postopku (Ur.l.SFRJ št. 47/86 prečiščeno besedilo) je pritožba
na odločbo centra za socialno delo dopustna na upravni organ
druge stopnje (ponavadi pristojno ministrstvo) na slednjo odločbo
pa je možen upravni spor na Vrhovnem sodišču. Novi Zakon o
upravnem sporu (Ur.l.Rs št. 50/97), ki je začel veljati 1.1.1998 v

poročevalec, št. 71

Po sprejemu akta o spremembi akta o notifikaciji nasledstva glede
konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih
v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, bo Ministrstvo za
zunanje zadeve Republike Slovenije generalnega sekretarja
Organizacije združenih narodov, skladno s tretjim odstavkom 51.
člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah,
obvestilo o umiku pridržka na podlagi prvega odstavka 9. člena
konvencije.
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Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 84. seji dne 12. novembra
1998 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE, VLADO REPUBLIKE
ITALIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O USTANOVITVI VEČNACIONALNIH SIL KOPENSKE VOJSKE,

-

dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
mag. Alojz KRAPEŽ, minister za obrambo;
Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve;
Bogdan KOPRIVNIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- 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

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije, Vlado
Republike Italije in Vlado Republike Madžarske o ustanovitvi
večnacionalnih sil kopenske vojske, podpisan v Vidmu 18. aprila
1998.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*

25. november 1998

• Besedilo sporazuma v italijanskem in madžarskem jeziku je na vpogled v
Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije.
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bi doseglo in ohranjevalo visoko raven operativne
pripravljenosti in prispevalo k boljši povezljivosti

SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
VLADO REPUBLIKE ITALIJE IN
VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE
O
USTANOVITVI VEČNACIONALNIH SIL
KOPENSKE VOJSKE

- izvajati operacije v podporo miru, od humanitarnih nalog, nalog
iskanja in reševanja, nalog ohranjanja miru do nalog bojnih sil v
operacijah obvladovanja kriznih situacij, kot to določa 2. člen.
5. Zato so vključene naloge kot jih opredeljuje Petersberška
Deklaracija ZEU. Zemljepisno območje uporabe sil lahko
vključuje vso Evropo in je osredotočeno na srednjevzhodno
in jugovzhodno Evropo, posebno na operativnih vojskovališčih
s težkim terenom, ki povzročajo naporno ali počasno kopensko
mobilnost in v težkih vremenskih razmerah. Vendar pa je
možno, da VSKV ali njihov del delujejo tudi na »izvenevropskem
območju« posebno v vlogi humanitarnih, preventivnih ali
ločitvenih sil ter sil za ohranjanje miru.

Vlada Republike Slovenije, Vlada Republike Italije in Vlada Republike
Madžarske (v nadaljevanju pogodbenice), so se

2. člen
Okvir uporabe sil

v potrditev svoje polne zavezanosti povečanju stabilnosti v
EVROPI;

1. VSKV, ki bodo sčasoma lahko odprte tudi za druge države, se
lahko uporabijo v tristranskem ali mnogostranskem okviru.
Na voljo bodo tudi organizaciji ZEU, ali pa bodo delovale v
okviru NATA v skladu s postopki v takšnih organizacijah.

ob poudarjanju pomena tristranskega sodelovanja na področju
varnosti, ki temelji na skupnih interesih in na razvoju stikov na
vojaškem področju;
ob izpostavljanju pomena večdržavnega sodelovanja na
vojaškem področju in enega od njegovih glavnih vidikov,
večnacionalnih sil, ki so pomemben izraz solidarnosti in
povezanosti ter obenem sredstvo za povečanje povezljivosti in
učinkovitosti;

2. Običajno delujejo VSKV pod mandatom Varnostnega sveta ZN
ali OVSE ali drugih mednarodnih organizacij.
3. Uporaba VSKV v tristranskem okviru ali v okviru mednarodnih
organizacij, ne glede na to, za katero od nalog iz 1. člena so
predvidene, zahteva predhodno soglasno odločitev pogodbenic.

ob sklicevanju na politični pomen skupne Deklaracije o namenu,
ki so jo podpisali ministri za obrambo 13. novembra 1997 v
Budimpešti,

4. VSKV prejemajo napotke, običajno po operativni liniji
poveljevanja, od visoke vojaško-politične skupine za vodenje
(v nadaljevanju VPSV), v kateri so visoki predstavniki
ministrstev za zunanje zadeve, ministrstev za obrambo (MO)
in državnih obrambnih generalštabov pogodbenic. VPSV določi
pogoje za operativno razporeditev in uporabo kot tudi za
aktivnosti usposabljanja VSKV.

sporazumele kot sledi
1. člen
Obseg sporazuma
1. Pogodbenice v skladu s svojim veljavnim notranjim pravom in
sprejetimi mednarodnimi zavezami ustanovijo večnacionalne
sile kopenske vojske (v nadaljevanju VSKV). Na tem političnovojaškem temelju in glede na zemljepisne in geostrateške
okoliščine, te sile sestavlja lahka pehotna enota na ravni brigade.

5. Skupino za vodenje podpira politično-vojaška delovna skupina
na ravni večdržavnega štaba, ki jo sestavljajo tehnični strokovni
predstavniki MO in štabov rodov in ki se sestaja po potrebi. Te
strukture so tudi primerno mesto za razprave o razvoju VSKV.
3. člen
Sestava sil in poveljstva

2. Splošni namen VSKV je:

1. VSKV so sile, ki vključujejo stalni integrirani poveljniški ustroj
in imenovane enote, ki temeljijo na načelu »državnega okvira«,
ki je znan tudi pod nazivom »vodilna država«.

- ustanovitev visoko operativne lahke pehotne brigade, ki je
hitro na voljo in se je sposobna učinkovito vojaško odzvati na
nastajajoče nove izzive;

2. Načelo »državni okvir« pomeni, da sile niso stalno nameščene
zunaj običajnih državnih baz. Ustrezna raven integracije je
dosežena s tem, da je sestavu državnega brigadnega
poveljstva dodeljeno osebje drugih pogodbenic. To bo tudi
olajšalo integracijo različnih komponent na začetku operacije
ali vaje.

- spodbujanje povezljivosti med tremi pogodbenicami, ki
ustanavljajo VSKV, povečanje vzajemnega poznavanja in
prilagoditev skupno dogovorjenih operativnih postopkov.
3. V tem okviru je glavni cilj prispevanje k splošni mednarodni
varnosti s pomočjo:

3. Italija, kot »vodilna država« prispeva poveljnika VSKV in večji
del brigadnega poveljstva, ki ga okrepi izbrano število osebja
drugih pogodbenic na stalni osnovi in ki je po potrebi še dodatno
okrepljen z osebjem.

- odvračanja možnih nasprotnikov s prikazom učinkovite in
prepričljive vojaške sposobnosti;
- razporejanja sil na krizna območja za izvajanje operacij
obvladovanja kriznih situacij.
4. Za uresničitev zgornjega cilja morajo biti VSKV sposobne:

4. Imenovane enote so:

- načrtovati in izvajati »vidno« večdržavno usposabljanje, ki naj

- tri (3) pehotne polke ali bataljone: enega prispeva vsaka
pogodbenica;
24

8. člen
Sodelovanje v VSKV

- artilerijski polk prispeva Republika Italija;
- brigadne podporne enote prispeva Republika Italija, poleg
zahtevanih elementov državne podpore (EDP);

Glede na dejansko stanje in s soglasjem pogodbenic se VSKV pri
usposabljanju in operacijah lahko priključijo zavezniki NATA in
ZEU, kot tudi sile prijateljskih držav.

- vsaka pogodbenica si pridrži neomejeno pravico do odločanja
o udeležbi njenih enot v VSKV.

9. člen
Varnostne določbe

5. Enote niso imenovane za stalno, ampak so pripravljene odzvati
se pozivu, da bi s tem olajšali oblikovanje in sestavo sil.

1. Kot splošno načelo vse pogodbenice zagotavljajo zaščito
zaupnih informacij in sredstev v skladu s svojim veljavnim
notranjim pravom za področje tega sporazuma.

6. Enote, ki so del VSKV, so sestavljene na zahtevo. Vsaka država
pogodbenica jih mora letno identificirati na koncu vsakega leta
veljavno za naslednje leto.

2. Za prenos informacij, dokumentov, tehničnih podatkov in
sredstev, bodisi zaupne narave ali brez oznake zaupnosti, ki
izhajajo iz tega sporazuma, tretji strani, je potrebna predhodna
pisna odobritev tiste vlade oziroma organov, kjer so nastali,
razen če se pogodbenice izrecno ne dogovorijo drugače.

4. člen
Usposabljanje in aktiviranje VSKV
1. Ob aktiviranju VSKV je okvirni poveljnik imenovan za poveljnika
večnacionalnih sil kopenske vojske (v nadaljevanju poveljnik).

3. Pogodbenice morajo oblikovati in podpisati poseben sporazum,
ki bo zajemal celotno področje varnosti, vključno z določenimi
postopki uporabe.

2. Za načrtovanje in izvedbo operacij in vaj poveljnik preskrbi
štabno jedro VSKV, ki že vključuje osebje treh pogodbenic, in
lahko zahteva dodatno osebje za predvideno nalogo.

10. člen
Končne določbe

3. Na podlagi dobljenih navodil je poveljnik:

1. Sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega obvestila
pogodbenic, da so izpolnjeni notranji postopki ratifikacije.
Določbe tega sporazuma, ki se nanašajo na operacije sil na
ozemlju ene države pogodbenice, začnejo veljati na dan, ko
začne veljati sporazum o statusu sil.

- odgovoren za operativno načrtovanje;
- prispeva k definiranju standardov usposabljanja in logističnih
zahtev, ki naj bi jih izpolnile državne komponente;
- načrtuje in izvaja vaje enot in poveljstev (LIVEX) in štabnih vaj
(CPX);
- osnuje povezave z drugimi obstoječimi večnacionalnimi silami
zaradi izmenjave podatkov za načrtovanje dejavnosti.

2. Sporazum se lahko spremeni ob vzajemnem soglasju
pogodbenic. Dopolnila morajo biti predlagana v pisni obliki po
diplomatski poti in začnejo veljati v skladu s 1. točko tega
člena.

4. Za operacije in vaje pristojni državni organi skupno ustanovijo
operativno linijo poveljevanja in pri tem upoštevajo poseben
namen za katerega so bile VSKV uporabljene.

3. Sporazum velja za nedoločen čas. Katerakoli pogodbenica ga
lahko odpove s pisnim obvestilom drugima pogodbenicama in
sporazum bo prenehal veljati šest mesecev po prejemu
obvestila o odpovedi.

5. S prenosom pristojnosti operativni nadzor posameznih
komponent enot VSKV pogodbenice prenesejo na poveljnika.
6. Pogodbenice so odgovorne za opremljanje, usposabljanje in
vzdrževanje sil, ki so na voljo za VSKV, v skladu z standardi
operativnosti in pripravljenosti, ki so določeni za VSKV.
5. člen
Uradni in delovni jezik

Podpisano v Vidmu dne 18. aprila 1998 v treh izvirnikih vsak v
slovenščini, italijanščini, madžarščini, in angleščini, pri čemer so
vsa besedila enako verodostojna. Pri razhajanjih v razlagi prevlada
angleška verzija.

Uradni jeziki VSKV so državni jeziki pogodbenic. Delovni jezik je
angleščina. Vsi operativni dokumenti so v tem jeziku.
6.člen
Finančni in logistični vidiki
Vsaka pogodbenica nosi stroške za ustanovitev in delovanje
vseh svojih sredstev VSKV. Skupne stroške si pogodbenice delijo
med seboj v skladu z dejanskimi stroški, ki nastanejo pri skupnih
vajah, usposabljanju in nalogah, povezanih z VSKV.

Za Vlado Republike Za Vlado Republike
Slovenije
Italije

7. člen
Izvedbeni dogovori

Za Vlado Republike
Madžarske

Alojz Krapež, l.r Beniamino Andreatta, l.r Gy6rgy Keleti, l.r

Razne tehnične podrobnosti in vprašanja v zvezi z VSKV in drugi
operativni vidiki bodo urejeni s posebnimi podrobnejšimi tehničnimi
dogovori.
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3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije.

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

OBRAZLOŽITEV
komponent enot sil, pogodbenice pa so odgovorne za opremljanje,
usposabljanje in vzdrževanje sil. Operativni nadzor pomeni
pristojnost poveljnika, da vodi enote, kar mu omogoča, da lahko
uresniči posamezne naloge, da premika enote ter zadrži ali odstopi
taktični nadzor nad enotami. Ne zajema pa pristojnosti za ločeno
uporabo posameznih delov enot (npr. Slovenskega bataljona).
Prav tako operativni nadzor ne zajema nadzora nad administrativnimi zadevami in logistiko. Operativni nadzor je zato nižja oblika
prepodrejanja enot od operativnega poveljevanja.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Italije
in Vlado Republike Madžarske o ustanovitvi večnacionalnih sil
kopenske vojske je bil podpisan v Vidmu 18. aprila 1998. Sporazum
so podpisali g. mag. Alojz Krapež, minister za obrambo Republike
Slovenije, g. Beniamino Andreatta, minister za obrambo Republike
Italije in g. Gyorgy Keleti, minister za obrambo Republike
Madžarske.
Republika Slovenija ima z Republiko Italijo in Republiko
Madžarsko dobre meddržavne odnose na vseh področjih, razvito
pa je tudi učinkovito tristransko sodelovanje na področju varnosti.
Z ratifikacijo omenjenega sporazuma bi ustvarili pravno formalni
okvir za zagotavljanje učinkovite vojaške sposobnosti za izvajanje
skupnih operacij.

Vsaka pogodbenica nosi stroške za ustanovitev in delovanje
vseh svojih sredstev večnacionalnih sil, skupne stroške pa si
med seboj delijo v skladu z dejanskimi stroški iz skupnih
aktivnosti, povezanih s silami.

V sporazumu je predvidena ustanovitev visoko operativne lahke
pehotne enote na ravni brigade. Glavni cilj je prispevanje k splošni
mednarodni varnosti s pomočjo odvračanja možnih nasprotnikov
s prikazom učinkovite in prepričljive vojaške sposobnosti ter z
razporejanjem sil na krizna območja za izvajanje operacij. Sile
lahko delujejo na območju cele Evrope, izven nje pa predvsem v
vlogi humanitarnih, preventivnih in ločitvenih sil ter za ohranjanje
miru. Sile se lahko uporabijo v tri- ali večstranskem okviru ter so
lahko na voljo drugim mednarodnim organizacijam.

Sporazum predvideva, da bodo tehnične podrobnosti in drugi
operativni vidiki sil urejeni s posebnimi izvedbenimi dogovori.
S soglasjem pogodbenic se silam lahko pridružijo zavezniki NATA,
ZEU in drugih sil prijateljski držav.

Enakopravnost in suverenost vseh treh sodelujočih držav je
zagotovljena preko tristransko sestavljene vojaške - politične
skupine za vodenje, ki usmerja večnacionalne sile. Vojaško politično skupina podpira tristransko sestavljena politična - vojaška
delovna skupina.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. Člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Pogodbenice zagotavljajo zaščito zaupnih informacij in sredstev
v skladu s svojim veljavnim notranjim pravom, za prenos gradiva,
povezanega s tem sporazumom, pa je potrebna predhodna pisna
odobritev organov pogodbenice, kjer je gradivo nastalo.
Pogodbenice bodo v ta namen sklenile poseben sporazum.

Za uresničevanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih in
spremeniti veljavnih predpisov.

Sporazum natančneje govori tudi o sestavi sil in poveljstva, vsaka
pogodbenica pa si pridrži neomejeno pravico do odločanja o
udeležbi njenih enot v večnacionalnih silah. Poveljstvo VSKV
(večnacionalne sile kopenske vojske) se oblikuje po načelu
vodilne države. To načelo je bilo sprejeto že ob prvih pobudah za
ustanovitev VSKV, to je še pred podpisom ministrske deklaracije
v Budimpešti 13. novembra 1997. Načelo vodilne države (v tem
primeru Italija) je bilo dogovorjeno zato, ker le-ta v skupno brigado
prispeva še bataljon za ognjeno podporo in logistični bataljon, kar
predstavlja 60% celotnega moštva.

Ob uresničevanju določil sporazuma bo treba zagotoviti finančna
sredstva za poravnavo stroškov dogovorjenih dejavnosti.
Zagotovilo jih bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije iz
rednih sredstev. Natančnega izračuna stroškov sodelovanja
VSKV ni možno narediti, saj bodo stroški odvisni od dinamike
angažiranja enote in namena angažiranja (sodelovanje pri
usposabljanju ali pa v mirovni operaciji). Ocena mesečnih stroškov
za angažiranje dveh častnikov v poveljstvu VSKV v Vidmu (Italija)
je približno 10.000 USD. Ocena stroškov angažiranja bataljona v
mirovni operaciji po izkušnjah OZN pa je približno 1,6 milijona
USD mesečno. Stroški so odvisni od strukture enote, rizičnosti
območja, pomoči večjih sil (transport, logistika) in drugih okoliščin.

Določbe o aktiviranju sil predvidevajo imenovanje poveljnika
večnacionalnih sil kopenske vojske in opredeljujejo njegove
temeljne naloge. Nanj je prenesen operativni nadzor posameznih
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

KONVENCIJE

IN

UPORABI

ČEZMEJNIH

IN

MEDNARODNIH

JEZER

0

VARSTVU

VODOTOKOV

(MKVVJ)

- EPA 632 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 84. seji dne 12. novembra
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 KONVENCIJE O
VARSTVU IN UPORABI ČEZMEJNIH VODOTOKOV IN
MEDNARODNIH JEZER,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor;
- dr. Franc STEINMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- 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

1. člen

UVOD

Ratificira se Konvencija o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov
in mednarodnih jezer, sklenjena v Helsinkih 17. marca 1992.

Pogodbenice te konvencije, ki

2. člen

se zavedajo, da sta varstvo in uporaba čezrnejnih vodotokov in
mednarodnih jezer pomembni in nujni nalogi, ki ju je mogoče
učinkovito izpolniti samo z okrepljenim sodelovanjem,

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:

so zaskrbljene zaradi obstoja in nevarnosti škodljivih kratkoročnih
ali dolgoročnih vplivov sprememb stanja čezmejnih vodotokov in
mednarodnih jezer na okolje, gospodarstvo in blaginjo držav članic
Ekonomske komisije za Evropo (EKE),

KONVENCIJA O VARSTVU IN UPORABI
ČEZMEJNIH VODOTOKOV IN
MEDNARODNIH JEZER

25. november 1998

poudarjajo potrebo po okrepljenih nacionalnih in mednarodnih
ukrepih za preprečitev, nadzor in zmanjšanje izpustov nevarnih
snovi v vodno okolje in za znižanje evtrofikacije in zakisljevanja
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kot tudi onesnaževanja morskega okolja, še posebno obalnih
območij, iz virov s kopnega,

4. "obrežne pogodbenice" pomeni pogodbenice, ki mejijo na iste
čezmejne vode;

izrekajo pohvalo vladam EKE za njihova dosedanja prizadevanja,
da bi okrepile sodelovanje na dvostranskih in večstranskih ravneh
za preprečitev, nadzor in zmanjšanje čezmejnega onesnaževanja,
za trajnostno gospodarjenje z vodami, za ohranitev vodnih virov
in varstvo okolja,

5. "skupno telo" pomeni dvostransko ali večstransko komisijo ali
druge ustrezne institucionalne dogovore za sodelovanje med
obrežnimi pogodbenicami;
6. "nevarne snovi" pomeni snovi, ki so strupene, karcinogene,
povzročajo mutagene in teratogene pomanjkljivosti ali so
bioakumulativne, zlasti če so trajno prisotne;

opozarjajo na ustrezne določbe in načela Deklaracije Stocholmske
konference o človekovem okolju, Sklepne listine Konference o
varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE), sklepnih dokumentov
Madridskega in Dunajskega sestanka predstavnikov držav
udeleženk KVSE in Regionalne strategije za varstvo okolja in
racionalno uporabo naravnih virov v državah članicah EKE za
obdobje do leta 2000 in kasneje,

7. "najboljša razpoložljiva tehnologija" (opredelitev pojma je
vključena v Prilogi I k tej konvenciji).
1. DEL
DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA VSE
POGODBENICE

se zavedajo vloge Ekonomske komisije Združenih narodov za
Evropo pri spodbujanju mednarodnega sodelovanja za
preprečevanje, nadzor in zmanjšanje čezmejnega onesnaževanja
voda in za trajnostno uporabo čezmejnih voda in glede na to
opozarjajo na Deklaracijo EKE o politiki preprečevanja in nadzora
onesnaževanja voda, vključno s čezmejnim onesnaževanjem,
Deklaracijo EKE o politiki racionalne uporabe voda, na Načela
EKE glede sodelovanja na področju čezmejnih voda, na Listino
EKE o gospodarjenju s podtalnimi vodami in na Kodeks ravnanja
pri naključnem onesnaženju čezmejnih kopenskih voda,

2. člen
SPLOŠNE DOLOČBE
1. Pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečevanje,
nadzor in zmanjšanje čezmejnih vplivov.
2. Pogodbenice še posebej sprejmejo vse ustrezne ukrepe:
a) za preprečevanje, nadzor in zmanjšanje onesnaževanja
voda, ki povzroča ali bi lahko povzročilo čezmejne vplive;

se sklicujejo na sklepe I (42) in I (44), ki jih je sprejela Ekonomska
komisija za Evropo na svojem dvainštiridesetem oziroma
štiriinštiridesetem zasedanju ter na izid sestanka KVSE o varstvu
okolja (Sofija, Bolgarija, 16. oktober - 3. november 1989),

b) da zagotovijo, da se čezmejne vode uporabljajo s ciljem
ekološko sprejemljivega in smotrnega gospodarjenja z vodo,
ohranitve vodnih virov in varstva okolja;

poudarjajo, da je treba sodelovanje glede varstva in uporabe
čezmejnih voda med državami članicami uresničevati s
sklepanjem sporazumov predvsem med državami, ki mejijo na
iste vode, kjer takšen sporazum še ni bil dosežen,

c) da zagotovijo, da se čezmejne vode uporabljajo sprejemljivo
in pravično, še zlasti upoštevajoč njihov čezmejni potencial, ki
vpliva ali bi lahko vplival čez meje;

so se sporazumele o naslednjem:

d) da zagotovijo ohranitev ekosistemov in njihovo ponovno
vzpostavitev, kjer je to potrebno.
3. Če je to mogoče, se ukrepi za preprečitev, nadzor in
zmanjšanje onesnaževanja voda izvajajo na samem izvoru.

1. člen
OPREDELITEV POJMOV

4. Neposredna ali posredna posledica teh ukrepov ne sme biti
prenos onesnaževanja v druga okolja.

V tej konvenciji:
1. "čezmejne vode" pomenijo vse površinske ali podtalne vode,
ki potekajo po mejni črti med dvema ali več državami, ki tečejo
čez to mejno črto ali potekajo ob njej, kadar se čezmejne vode
izlivajo v morje, se te čezmejne vode končajo v ravni črti, ki
poteka med dvema točkama nasprotnih bregov pri stanju
gladine ob oseki;

5. Pri ukrepih iz prvega in drugega odstavka tega člena se
pogodbenice ravnajo po teh načelih:
a) preventivno načelo, na temelju katerega ni dovoljeno odlašati
z dejanjem, skaterim bi se izognili morebitnemu čezmejnemu
vplivu izpustov nevarnih snovi, ker strokovno v celoti še niso
dokazane povezave med temi snovmi na eni strani in
morebitnim čezmejnim vplivom na drugi strani;

2. "čezmejni vpliv" pomeni vsak večji škodljiv vpliv na okolje, ki
izhaja iz spremembe stanja čezmejnih voda in ga povzroča
človekova dejavnost, fizični izvor, ki je v celoti ali delno na
območju, ki je pod jurisdikcijo pogodbenice, na območje, ki je
pod jurisdikcijo druge pogodbenice. Taki vplivi na okolje
vključujejo vplive na človekovo zdravje in varnost, rastlinstvo,
živalstvo, tla, zrak, vodo, podnebje, pokrajino in zgodovinsko
ali naravno dediščino ali medsebojno vplivanje med temi
dejavniki; vključujejo tudi vplive na kulturno dediščino ali
družbenoekonomske okoliščine, ki so posledica sprememb
teh dejavnikov;

b) načelo "onesnaževalec plača", na temelju katerega stroške
ukrepov za preprečevanje, nadzor in zmanjšanje onesnaževanja krije onesnaževalec;
c) z vodnimi viri je treba gospodariti tako, da zadovoljimo
potrebe sedanje generacije, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih
generacij, da zadovoljijo njihove lastne potrebe.
6. Obrežne pogodbenice sodelujejo na podlagi enakosti in
vzajemnosti, posebno še z dvostranskimi in večstranskimi
sporazumi, da bi razvile usklajeno politiko, programe in
strategije, ki se nanašajo na določena prispevna območja ali

3. "pogodbenica" pomeni pogodbenico te konvencije, če ni v
besedilu navedeno drugače;
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snovi iz točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja v vode,
lahko med drugim vključujejo popolno ali delno prepoved
proizvodnje ali uporabe takih snovi. Pri tem je treba upoštevati
obstoječe sezname industrijskih sektorjev in industrijskih panog
ter nevarnih snovi, določenih v mednarodnih konvencijah ali
predpisih, ki se uporabljajo na področjih, na katera se nanaša
ta konvencija.

njihove dele in katerih cilj je preprečitev, nadzor in zmanjševanje
čezmejnih vplivov in varovanje okolja čezmejnih voda ali okolja,
na katero te vode vplivajo, vključno z morskim okoljem.
7. Uporaba te konvencije ne sme voditi k slabšanju razmer v
okolju in tudi ne k povečanju čezmejnih vplivov.
8. Določbe te konvencije ne vplivajo na pravico pogodbenic, da
posamezno ali skupaj sprejmejo in izvajajo strožje ukrepe, kot
so ukrepi, ki jih določa ta konvencija.

3. Poleg tega vsaka pogodbenica določi, če je to primerno, cilje
za kakovost voda in sprejme kriterije za kakovost voda z
namenom preprečevanja, nadziranja in zmanjševanja
čezmejnih vplivov. Splošne smernice za razvoj teh ciljev in
meril so v Prilogi III k tej konvenciji. Ko je to potrebno, si
pogodbenice prizadevajo to prilogo sproti dopolnjevati.

3. člen
PREPREČEVANJE, NADZOR IN ZMANJŠEVANJE
1. Za preprečitev, nadzor in zmanjševanje čezmejnih vplivov
pogodbenice razvijajo, sprejemajo in uresničujejo, ter če je
mogoče, uskladijo ustrezne zakonske, upravne, ekonomske,
finančne in tehnične ukrepe, da bi med drugim zagotovile:

4. člen
MONITORING
Pogodbenice pripravijo programe za monitoring stanja čezmejnih
voda.

a) preprečevanje, nadzorovanje in zmanjševanje emisij snovi,
ki onesnažujejo na samem viru, med drugim z uporabo take
tehnologije, pri kateri je malo ali nič odpadkov;

5. člen
RAZISKAVE IN RAZVOJ

b) varstvo čezmejnih voda pred onesnaževanjem iz točkovnih
virov s predhodno pridobitvijo dovoljenja za izpuste odpadnih
voda, ki ga izdajo pristojni državni organi, in z nadzorom ter
kontrolo dovoljenih izpustov ;

Pogodbenice sodelujejo pri raziskavah in razvoju učinkovitih
tehnologij za preprečevanje, nadzor in zmanjševanje čezmejnih
vplivov. S tem namenom si pogodbenice na dvostranski in/ali
večstranski podlagi, upoštevajoč rezultate raziskav, ki se izvajajo
v ustreznih mednarodnih ustanovah, prizadevajo začeti ali okrepiti
posebne raziskovalne programe, katerih cilj so med drugim in po
potrebi:

c ) da omejitve za izpuste odpadnih voda, ki so navedene v
dovoljenjih, temeljijo na najboljši razpoložljivi tehnologiji za
izpuste nevarnih snovi;

a) metode za določanje strupenosti nevarnih snovi in škodljivosti
snovi, ki onesnažujejo okolje;

d) strožje zahteve, ki bi lahko vodile tudi do prepovedi v
posameznih primerih, če to zahteva kakovost voda v katere
se izlivajo ali ekosistem;

b) poglobljeno znanje o prisotnosti, širjenju in okoljskih učinkih
snovi, ki onesnažujejo okolje in spremljajočih procesih;

e) uporabo vsaj biološkega čiščenja ali enakovrednih
postopkov za komunalno odpadno vodo, če je to potrebno; .

c) razvoj in uporaba okolju prijaznih tehnologij, načinov proizvodnje
in potrošnje;

f) sprejetje primernih ukrepov, kot je uporaba najboljše
razpoložljive tehnologije, da se zmanjša vnos hranil iz
industrijskih in komunalnih virov;

d) postopno zmanjševanje uporabe in/ali nadomeščanje snovi,
ki bi lahko povzročale čezmejne vplive;

g) razvoj in izvedbo primernih ukrepov in najboljše okoljske
prakse za zmanjšanje vnosa hranil in nevarnih snovi iz
razpršenih virov, zlasti kjer so glavni viri iz poljedelstva
(smernice za razvijanje najboljše okoljske prakse so v Prilogi
II k tej konvenciji);

e) okolju sprejemljivi načini odlaganja nevarnih snovi;
f) ustrezni načini za izboljšanje stanja čezmejnih voda;
g) razvoj za okolje sprejemljivih vodnogospodarskih objektov in
ukrepov;

h) uporabo presoje vplivov na okolje in drugih sredstev za
presojo;

h) fizično in finančno ocenjevanje škode, ki jo povzročajo čezmejni
vplivi;

i) spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri,
vključno z uporabo ukrepov za ohranjanje okolja;

Rezultate teh raziskovalnih programov si pogodbenice med seboj
izmenjujejo v skladu s 6. členom te konvencije.

j) razvoj načrtov izrednih ukrepov;
k) dodatne posebne ukrepe za preprečitev onesnaževanja
podtalnih voda;

6. člen
IZMENJAVA INFORMACIJ

1) čim večje zmanjšanje nevarnosti izrednega onesnaženja.

Pogodbenice poskrbijo za najširšo in čim prejšnjo izmenjavo
informacij o zadevah, na katere se nanašajo določbe te konvencije.

2. V ta namen vsaka pogodbenica določi mejne emisijske
vrednosti izpustov snovi iz točkovnih virov v površinske vode
na podlagi najboljše razpoložljive tehnologije, ki se mora še
posebej uvajati v posamezne industrijske sektorje ali
industrijske panoge, ki povzročajo emisije nevarnih snovi v
okolje. Ustrezni ukrepi, omenjeni v prvem odstavku tega člena,
za preprečevanje, nadzor in zmanjševanje vnosa nevarnih
25. november 1998

7. člen
NEMATERIALNA IN MATERIALNA ODGOVORNOST
Pogodbenice podpirajo ustrezna mednarodna prizadevanja za
pripravo pravil, meril in postopkov glede nematerialnih in
materialnih odgovornosti.
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j) sodelovanje pri presoji vplivov na okolje, ki se nanaša na
čezmejne vode, vskladu z ustreznimi mednarodnimi predpisi.

8. člen
VARSTVO PODATKOV
Določbe te konvencije ne vplivajo na pravice ali obveznosti
pogodbenic, da v skladu z njihovimi notranjepravnimi sistemi in
ustreznimi nadnacionalnimi predpisi varujejo podatke, ki se
nanašajo na industrijsko in poslovno tajnost, vključno z
intelektualno lastnino ali državno varnostjo.

3. Če je obalna država pogodbenica te konvencije neposredno
in znatno prizadeta zaradi čezmejnega vpliva, lahko obrežne
pogodbenice, če se tako vse sporazumejo, povabijo to obalno
državo, da se ustrezno vključi v dejavnosti večstranskih
skupnih teles, ki jih ustanovijo obrežne pogodbenice.
4. Skupna delovna telesa v skladu s to konvencijo povabijo k
sodelovanju skupna telesa, ki so jih ustanovile obalne države
za varstvo morskega okolja, ki je neposredno prizadeto zaradi
čezmejnih vplivov, da bi usklajevali njihovo delo ter
preprečevali, nadzorovali in zmanjševali čezmejne vplive.

II. DEL
DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA OBREŽNE
POGODBENICE
9. člen
DVOSTRANSKO IN VEČSTRANSKO SODELOVANJE

5. Če obstajata dve ali več skupnih delovnih teles na istem
prispevnem območju, si prizadevajo uskladiti svoje dejavnosti,
da bi okrepili preprečevanje, nadzor in zmanjševanje
čezmejnih vplivov na tem prispevnem območju.

1. Obrežne pogodbenice na podlagi enakosti in vzajemnosti
sklepajo dvostranske ali večstranske sporazume ali druge
dogovore, če jih še ni, ali prilagodijo že obstoječe, če je to
potrebno, da bi odpravile nasprotja z osnovnimi načeli te
konvencije, zato da bi določile njihova vzajemna razmerja in
ravnanje glede preprečevanja, nadzora in zmanjševanja
čezmejnih vplivov. Obrežne pogodbenice določijo prispevna
območja ali njihov(e) del(e), ki so predmet sodelovanja. Ti
sporazumi ali dogovori vsebu|ejo tako tista vprašanja, ki jih
ureja ta konvencija, kot tudi katera koli druga vprašanja, pri
katerih obrežne pogodbenice menijo, da je sodelovanje
potrebno.

10. člen
POSVETOVANJA
Med obrežnimi pogodbenicami potekajo posvetovanja na prošnjo
katere koli pogodbenice, na podlagi vzajemnosti, v dobri veri in
na podlagi dobrega sosedstva. Namen teh posvetovanj je
sodelovanje pri vprašanjih, na katere se nanašajo določbe te
konvencije. Vsako tako posvetovanje poteka v skupnem delovnem
telesu, ustanovljenem v skladu z 9. členom te konvencije, če to
obstaja.

2. V sporazumih ali dogovorih iz prvega odstavka tega člena je
treba predvideti ustanovitev skupnih teles. Naloge teh skupnih
teles so med drugim in brez škode za že obstoječe take
sporazume ali dogovore:

11. člen
SKUPNI MONITORING IN PRESOJA STANJA
1. V okviru splošnega sodelovanja, ki se omenja v 9. členu te
konvencije ali posebnih dogovorih, obrežne pogodbenice
pripravijo in izvajajo skupne programe za monitoring čezmejnih
, voda, vključno s poplavami in premiki ledu, kot tudi čezmejnega
vpliva.

a) zbiranje, analiza in vrednotenje podatkov za določitev virov
onesnaževanja, ki utegnejo povzročati čezmejne vplive;
b) izdelovanje skupnih programov za monitoring kakovosti in
količine voda;

2. Obrežne pogodbenice se sporazumejo o parametrih
onesnaževanja in o snoveh, ki onesnažujejo okolje, katerih
izpust in koncentracijo v čezmejnih vodah je treba redno izvajati
monitoring.

c) priprava zbirk podatkov in izmenjava informacij o virih
onesnaževanja iz točke a) drugega odstavka tega člena;
d) določanje mejnih emisijskih vrednosti odpadnih voda in
vrednotenje učinkovitosti nadzornih programov;

3. Obrežne pogodbenice redno izvajajo skupne ali usklajene
presoje stanja čezmejnih voda ter učinkovitost ukrepov, ki so
bili uvedeni za preprečitev, nadzor in zmanjšanje čezmejnega
vpliva. Rezultati teh presoj morajo biti dostopni javnosti v skladu
z določbami 16. člena te konvencije.

e) priprava skupnih ciljev in meril za kakovost voda v skladu
z določbo tretjega odstavka 3. člena te konvencije in
predlaganje ustreznih ukrepov, če je to potrebno, za
vzdrževanje in izboljšanje obstoječe kakovosti voda;

4. Obrežne pogodbenice za te namene uskladijo pravila za
pripravo in izvajanje programov monitoringa, sistema meritev,
merilnih naprav, tehnike analiz ter obdelave podatkov in
postopkov vrednotenja ter metod vodenja evidence o izpustih
snovi, ki onesnažujejo okolje.

f) razvijanje skupnih programov aktivnosti za zmanjšanje
obremenitev onesnaževanja tako iz točkovnih virov (npr.
komunalni in industrijski viri) kot tudi iz razpršenih virov (še
posebej iz kmetijstva);

12. člen
SKUPNE RAZISKAVE IN RAZVOJ

g) vzpostavitev opozorilnih in alarmnih sistemov;
h) delovati kot središče za izmenjavo informacij o obstoječi in
načrtovani uporabi voda in z njimi povezanimi objekti in
napravami, ki bi lahko povzročile čezmejni vpliv;

V okviru splošnega sodelovanja, omenjenega v 9. členu te
konvencije ali posebnih dogovorih, obrežne pogodbenice začnejo
izvajati posebne raziskovalne in razvojne dejavnosti, da bi podprle
in vzdrževale cilje glede kakovosti vode in merila, za katera so se
dogovorile, da jih bodo določile in sprejele.

i) spodbujati sodelovanje in izmenjavo informacij o najboljši
razpoložljivi tehnologiji v skladu z določbami 13. člena te
konvencije kot tudi spodbujati sodelovanje pri znanstvenoraziskovalnih programih;
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13. člen
IZMENJAVA INFORMACIJ MED OBREŽNIMI
POGODBENICAMI

c) dogovore o povrnitvi škode, odškodnini in/ali nadomestilih
pogodbenici, ki
pomaga, in/ali njenemu osebju kot tudi o
prehodu čez ozemlje tretjih pogodbenic, če je to potrebno;

1. Obrežne pogodbenice v okviru ustreznih sporazumov ali
drugih dogovorov v skladu z 9. členom te konvencije izmenjujejo
ustrezne podatke, ki so na razpolago, med drugim o :

d) načine povračila stroškov pomoči.
16. člen
OBVEŠČANJE JAVNOSTI

a) okoljskem stanju čezmejnih voda;

1. Obrežne pogodbenice zagotovijo, da so javnosti na voljo
informacije o stanju čezmejnih voda, ukrepih, ki so izvedeni ali
načrtovani za preprečevanje, nadzorovanje in zmanjševanje
čezmejnih vplivov, ter o učinkovitosti teh ukrepov. Za to obrežne
pogodbenice zagotovijo, da so javnosti na voljo informacije o:

b) pridobljenih izkušnjah pri uporabi in delovanju najboljše
razpoložljive tehnologije ter o rezultatih raziskav in razvoja;
c) podatkih o emisijah in monitoringu;
d) nameravanih in že sprejetih ukrepih za preprečevanje,
nadzor in zmanjševanje čezmejnega vpliva;

a) ciljnih vrednostih kakovosti voda;
b) izdanih dovoljenjih in pogojih, ki jih je treba izpolniti;

e) dovoljenjih ali predpisih za izpust odpadne vode, ki jih izda
pristojni ali drug ustrezen organ.

c) rezultatih vzorcev vode in izpustov, vzetih zaradi monitoringa
ter presoje, kot tudi o rezultatih preverjanja skladnosti s ciljnimi
vrednostmi kakovosti voda ali s pogoji iz dovoljenj.

2. Obrežne pogodbenice izmenjujejo informacije o svojih notranjih
predpisih, da bi uskladile mejne emisijske vrednosti.

2. Obrežne pogodbenice zagotovijo, da so te informacije kadar
koli brezplačno na vpogled javnosti in posameznikom
omogočijo, da od obrežnih pogodbenic dobijo kopije teh
informacij za primerno plačilo.

3. Če obrežna pogodbenica prosi drugo obrežno pogodbenico,
naj ji priskrbi podatke ali informacije, ki niso na voljo, si druga
obrežna pogodbenica prizadeva prošnji ugoditi, vendar lahko
izpolnitev pogojuje s tem, da pogodbenica prosilka plača
razumne stroške za pridobitev, in če je to ustrezno, tudi za
obdelavo teh podatkov ali informacij.

III. DEL

4. Zaradi izvajanja te konvencije obrežne pogodbenice
pospešujejo izmenjavo najboljše razpoložljive tehnologije zlasti
s spodbujanjem trgovinske menjave razpoložljive tehnologije,
neposrednih gospodarskih stikov in sodelovanja, vključno s
skupnimi vlaganji, izmenjave informacij in izkušenj in
zagotavljanje »tehnične pomoči. Obrežne pogodbenice
prevzamejo tudi skupne programe usposabljanja in organizacijo
ustreznih seminarjev in srečanj.

INSTITUCIONALNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
SESTANKI POGODBENIC
1 Prvi sestanek pogodbenic se skliče najkasneje eno leto po
dnevu začetka veljavnosti te konvencije. Zatem se
pogodbenice redno sestajajo vsaka tri leta ali v krajših časovnih
presledkih, kot določa poslovnik. Pogodbenice se sestanejo
na izrednem sestanku, če se tako odločijo med rednim
sestankom ali na-pisno prošnjo katere koli pogodbenice, pod
pogojem, da jo v šestih mesecih potem, ko je bila poslana
vsem pogodbenicam, podpre najmanj ena tretjina pogodbenic.

14. člen
SISTEMI ZA OPOZARJANJE IN ALARMIRANJE
Obrežne pogodbenice morajo nemudoma obvestiti druga drugo
o vsakem kriznem stanju, ki bi lahko imelo čezmejni vpliv. Če je to
potrebno, obrežne pogodbenice vzpostavijo in upravljajo usklajene
ali skupne komunikacijske sisteme za opozarjanje in alarmiranje,
da bi pridobile in posredovale informacije. Ti sistemi delujejo na
podlagi postopkov in naprav za prenos in obdelavo podatkov, o
katerih se dogovorijo obrežne pogodbenice. Obrežne pogodbenice
obveščajo druga drugo o pristojnih organih ali mestih za stike, ki
jih za to določijo.

2. Na svojih sestankih pogodbenice nenehno pregledujejo
izvajanje te konvencije ter zavedajoč se tega:
a) pregledujejo politike in metodološke pristope za varstvo in
uporabo čezmejnih voda pogodbenic, da bi še bolj izboljšale
varstvo in uporabo čezmejnih voda;
b) izmenjujejo podatke glede pridobljenih izkušenj pri sklepanju
in izvajanju dvostranskih in večstranskih sporazumov ali drugih
dogovorov glede varstva in uporabe čezmejnih voda, katerih
pogodbenice so ena ali več pogodbenic te konvencije;

15. člen
VZAJEMNA POMOČ
1. če bi prišlo do kriznih razmer, si obrežne pogodbenice na
prošnjo med seboj pomagajo po postopkih v skladu z drugim
odstavkom tega člena.

c) iščejo, če je to potrebno, pomoč ustreznih organov EKE kot
tudi drugihpristojnih mednarodnih organov in posebnih odborov
za doseganje ciljev te konvencije;

2. Obrežne pogodbenice sporazumno določijo postopke za
vzajemno pomoč, ki se med drugim nanašajo na:

d) na svojem prvem sestanku proučijo in s soglasjem sprejmejo
poslovnik za svoje sestanke;

a) vodenje, spremljanje, usklajevanje in nadzor pomoči;
e) proučijo in sprejmejo predloge za spremembe te konvencije;
b) lokalne objekte in opremo ter storitve pogodbenice, ki je
zaprosila za pomoč, vključno z ureditvijo formalnosti prehoda
čez mejo, če je to potrebno;

f) proučijo in sprejmejo katere koli dodatne ukrepe, ki bi lahko
bili potrebni za doseganje namenov te konvencije.
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18. člen
PRAVICA DO GLASOVANJA

b) arbitražo v skladu s postopkom, določenim v Prilogi IV.

1. Vsaka pogodbenica te konvencije ima en glas, razen če je
drugače določeno v drugem odstavku tega člena.

3. Če so stranke v sporu sprejele obe možnosti reševanja spora,
ki ju omenja drugi odstavek tega člena, se sme spor predložiti
samo Mednarodnemu sodišču, razen če se stranke ne
dogovorijo drugače.

2. Regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje lahko
v zadevah, ki so v njihovi pristojnosti, uresničujejo svojo pravico
do glasovanja s številom glasov, ki je enako številu njihovih
držav članic, ki so pogodbenice te konvencije. Take
organizacije ne smejo uresničevati pravice do glasovanja, če
to uresničujejo njene države članice, in obratno.

23. člen
PODPIS
Ta konvencija je na voljo za podpis v Helsinkih od 17. do vključno
18. marca 1992 in nato na sedežu Združenih narodov v New
Yorku do 18. septembra 1992 za države članice Ekonomske
komisije za Evropo kot tudi države, ki imajo posvetovalni status v
Ekonomski komisiji za Evropo v skladu z osmim odstavkom
resolucije Ekonomsko socialnega sveta 36 (IV) z dne 28. marca
1947 ter za regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje,
ki so jih ustanovile suverene države članice Ekonomske komisije
za Evropo, na katere so njihove države članice prenesle
pristojnost glede zadev, ki jih ureja ta konvencija, vključno s
pristojnostjo, da sklepajo mednarodne pogodbe o teh zadevah.

19. člen
SEKRETARIAT
Izvršilni sekretar Ekonomske komisije za Evropo opravlja te
naloge sekretariata:
a) sklicevanje in priprava sestankov pogodbenic;
b) pošiljanje poročil in drugih prejetih podatkov pogodbenicam v
skladu z določbami te konvencije;

24. člen
DEPOZITAR

c) opravljanje drugih nalog, kot jih lahko določijo pogodbenice.

Depozitar te konvencije je generalni sekretar Združenih narodov.

20. člen
PRILOGE

25. člen
RATIFIKACIJA, SPREJETJE, ODOBRITEV IN PRISTOP

Priloge k tej konvenciji so sestavni del te konvencije.
21. člen
SPREMEMBE KONVENCIJE

1. To konvencijo ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo države
podpisnice in regionalne organizacije za gospodarsko
povezovanje.

l Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe te konvencije.
2. K tej konvenciji lahko pristopijo države in organizacije,
omenjene v 23. členu.

2. Predlogi za spremembe te konvencije se obravnavajo na
sestanku pogodbenic.

3. Katero koli organizacijo, omenjeno v 23. členu, ki postane
pogodbenica te konvencije, ne da bi bila katera njena država
članica pogodbenica, obvezujejo vse obveznosti iz te
konvencije. Ko je ena ali več držav članic take organizacije
pogodbenica te konvencije, organizacija in njene države članice
odločajo o svojih odgovornostih za izpolnjevanje obveznosti
iz te konvencije. V teh primerih organizacija in njene države
članice ne morejo hkrati uresničevati pravic iz te konvencije.

3. Besedilo vsake predlagane spremembe te konvencije se
predloži pisno izvršilnemu sekretarju Ekonomske komisije za
Evropo, ki ga pošlje vsem pogodbenicam najmanj devetdeset
dni pred sestankom, na katerem naj bi bila sprememba sprejeta.
4. Sprememba te konvencije se sprejme s soglasjem
predstavnikov pogodbenic te konvencije, ki so prisotni na
sestanku pogodbenic in za pogodbenice konvencije, ki so jo
sprejele, začne veljati devetdeseti dan po datumu, ko sta dve
tretjini teh pogodbenic deponirali pri depozitarju svoje listine o
sprejetju spremembe. Za vsako drugo pogodbenico začne
sprememba veljati devetdeseti dan po datumu, ko je ta
pogodbenica deponirala svojo listino o sprejetju spremembe.

4. Regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje,
omenjene v 23. členu, v listinah o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi
ali pristopu navedejo obseg svojih pristojnosti glede zadev, ki
jih ureja ta konvencija. Te organizacije tudi obvestijo depozitarja
o vsaki večji spremembi obsega njihovih pristojnosti.

22. člen
REŠEVANJE SPOROV

26. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI

1. Če med dvema ali več pogodbenicami pride do spora glede
razlage ali uporabe te konvencije, ga poskušajo rešiti s pogajanji
ali drugimi sredstvi reševanja sporov, sprejemljivimi za stranke
v sporu.

1. Ta konvencija začne veljati devetdeseti dan po datumu
deponiranja šestnajste listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi
ali pristopu.
2. Za namene prvega odstavka tega člena se listina, ki jo deponira
regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje, ne šteje
kot dodatna listina k tistim, ki so jih deponirale države članice
te organizacije.

2. Pogodbenica lahko pisno izjavi depozitarju ob podpisu,
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu k tej konvenciji ali
kadar koli kasneje, da za spor, ki ni rešen v skladu s prvim
odstavkom tega člena, sprejme enega ali oba od naslednjih
načinov reševanja sporov kot obveznega glede katere koli
pogodbenice, ki je sprejela isto obveznost:

3. Za vsako državo ali organizacijo, omenjeno v 23. členu, ki
ratificira, sprejme ali odobri to konvencijo ali k njej pristopi po
deponiranju šestnajste listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi
ali pristopu, začne konvencija veljati devetdeseti dan po datumu

a) predložitev spora Meddržavnemu sodišču;
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deponiranja njene listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu.

28. člen
VERODOSTOJNA BESEDILA

27. člen
ODPOVED

Izvirnik te konvencije, katere besedila v angleškem, francoskem
in ruskem besedilu so enako verodostojna, je deponiran pri
generalnem sekretarju Združenih narodov.

Pogodbenica lahko to konvencijo odpove kadar koli po treh letih
od dneva, ko je ta konvencija za to pogodbenico začela veljati,
tako da preda pisno obvestilo depozitarju. Vsaka taka odpoved
začne veljati devetdeseti dan po datumu, ko ga depozitar prejme.

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni,
podpisali to konvencijo.
Sklenjeno v Helsinkih sedemnajstega marca tisoč devetsto
dvaindevetdesetega leta.

b) tehnološki napredek in spremembe pri znanstvenih
spoznanjih in razumevanju;

PRILOGE

c) gospodarska upravičenost takšne tehnologije;

Priloga I

d) časovni roki pri vgradnji v nove in obstoječe obrate;

OPREDELITEV IZRAZA "NAJBOLJŠA
RAZPOLOŽLJIVA TEHNOLOGIJA"

e) narava in obseg obravnavanih izpustov in iztokov odpadnih
voda;

1. Izraz "najboljša razpoložljiva tehnologija" pomeni najnovejšo
stopnjo razvoja postopkov, opreme ali metod obratovanja, ki
kažejo primernost določenega ukrepa v praksi za omejevanje
izpustov, emisij in odpadkov. Pri ugotavljanju, ali pomeni
določen sklop postopkov, opreme in metod obratovanja pomeni
najboljšo razpoložljivo tehnologijo na splošno ali v določenih
primerih, se še posebej presojajo:

f) tehnologija z malo ali brez odpadnih snovi.
2. Iz tega izhaja, da se bo "najboljša razpoložljiva tehnologija" za
posamezen postopek s časom spreminjala glede na tehnološki
napredek, gospodarske in družbene dejavnike kot tudi glede
na spremembe pri znanstvenih spoznanjih in razumevanju.

a) primerljivi postopki, oprema ali metode obratovanja, ki so
bili pred kratkim uspešno preizkušeni;

25. november 1998
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a) okoljsko tveganje zaradi:

Priloga II

(i) izdelka;

SMERNICE ZA RAZVOJ NAJBOLJŠE OKOLJSKE
PRAKSE

(ii) proizvodnje izdelka;
1. Pri izbiri najustreznejše kombinacije ukrepov za posamezne
primere, ki lahko pomenijo najboljšo okoljsko prakso, je treba
ukrepe presoditi po naslednjem vrstnem redu:

(iii) uporabe izdelka;
(iv) končnega odlaganja izdelka;

a) obveščanje in izobraževanje javnosti in uporabnikov o
okoljskih posledicah, ki jih prinaša izbira določene dejavnosti
in izdelkov, njihove uporabe in končnega odlaganja;

b) nadomestitev s postopki ali snovmi, ki manj onesnažujejo;
c) obsega uporabe;

b) razvoj in uporaba pravil za najboljšo okoljsko prakso, ki
vključujejo vse vidike življenjske dobe določenega izdelka;

d) možne koristi ali škodljivosti, ki jo nadomestni material ali
dejavnosti pomenijo za okolje;

c) nalepke, ki obveščajo uporabnike o okoljskem tveganju, ki
ga povzročajo izdelek, njegova uporaba in končno odlaganje;

e) napredka in spremembe pri znanstvenih spoznanjih in
razumevanju;

d) sistemi zbiranja in odlaganja, ki so na voljo javnosti;

f) časovni rok pri izvajanju;
e) reciklaža, vračanje in ponovna uporaba;
g) družbenih in gospodarskih posledic.

f) uporaba ekonomskih instrumentov za dejavnosti, izdelke ali
skupine izdelkov;

3. Iz tega izhaja, da se bo najboljša okoljska praksa za
posamezen vir spreminjala glede na tehnološki napredek,
gospodarske in družbene dejavnike kot tudi glede na
spremembe pri znanstvenih spoznanjih in razumevanju.

g) sistem podeljevanja dovoljenj, ki vključuje vrsto omejitev ali
prepoved.
2. Pri ugotavljanju, katera kombinacija ukrepov pomeni najboljšo
okoljsko prakso na splošno in v posameznih primerih, je treba
še posebej upoštevati:

(neobdelana voda, ki se uporablja za pitno vodo, za namakanje
npr.);

Priloga III
SMERNICE ZA RAZVOJ CILJNIH VREDNOSTI IN
MERIL ZA KAKOVOSTVODE

d) upoštevati določene zahteve v zvezi z občutljivimi in posebej
varovanimi vodami in njihovim okoljem, npr. jezeri in podtalnimi
vodami;

Ciljne vrednosti in merila za kakovost vode morajo:
a) upoštevati cilj ohranjanja, in če je potrebno, izboljšati kakovost
vode;

e) temeljiti na uporabi metod ekološke razvrstitve in kemičnih
pokazateljev za presojo srednjeročnega in dolgoročnega
ohranjanja in izboljšanja kakovosti voda;

b) si prizadevati za zmanjšanje povprečnih obremenitev
onesnaževanja (zlasti nevarnih snovi) do določene stopnje v
določenem časovnem obdobju;

f) upoštevati doseženo stopnjo uresničitve ciljev in dodatne
varstvene ukrepe, temelječe na mejnih emisijskih vrednostih,
ki se lahko zahtevajo za posamezne primere.

c) upoštevati določene zahteve v zvezi s kakovostjo vode
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9. Stranke v sporu, ob uporabi vseh sredstev, ki so jim na voljo,
olajšajo delo arbitražnega sodišča, še posebej pa mu:

Priloga IV
ARBITRAŽA

a) zagotovijo vse ustrezne dokumente, pripomočke in podatke;

1. V primeru spora, ki je bil predložen arbitraži v skladu z drugim
odstavkom 22. člena te konvencije, stranka ali stranke
obvestijo sekretariat o predmetu arbitraže in še posebej
navedejo tiste člene te konvencije, katerih razlaga ali uporaba
je vprašljiva. Sekretariat prejete informacije pošlje vsem
pogodbenicam te konvencije.

b) omogočijo, če je to potrebno, da pokliče priče ali
strokovnjake in jih zasliši.
10. Stranke in arbitri zaščitijo zaupnost vseh podatkov, ki so jih
prejele kot zaupne med postopki arbitražnega sodišča.

2. Arbitražno sodišče sestavljajo trije člani. Tožeča stranka ali
stranke in druga stranka ali stranke v sporu imenujejo arbitra
in ta dva tako imenovana arbitra sporazumno imenujeta
tretjega arbitra, ki bo predsednik arbitražnega sodišča. Ta ne
sme biti državljan katere od pogodbenic v sporu, ne sme
imeti običajnega bivališča na ozemlju katere od strank v sporu,
niti ne sme biti zaposlen pri njih ali se z zadevo ukvarjati v
kakršni koli drugi vlogi.

11. Arbitražno sodišče lahko na prošnjo ene od strank priporoči
začasne ukrepe zaščite.
12. Če ena stranka v sporu pred arbitražnim sodiščem ne nastopi
ali svojega primera ne uspe obraniti, lahko druga stranka od
arbitražnega sodišča zahteva, da nadaljuje s postopkom in
sprejme razsodbo. Odsotnost ene stranke ali njena
neuspešna obramba ne ovira nadaljnjega postopka.

3. Če predsednik arbitražnega sodišča ni bil imenovan v dveh
mesecih od imenovanja drugega arbitra, izvršilni sekretar
Ekonomske komisije za Evropo na zahtevo ene od strank v
sporu določi predsednika v nadaljnjem dvomesečnem
obdobju.

13. Arbitražno sodišče lahko prouči in določi protizahtevke, ki
izhajajo neposredno iz vsebine spora.
14. Če zaradi posebnih okoliščin v zadevi arbitražno sodišče ne
odloči drugače, krijejo stroške sodišča, vključno s honorarjem
njegovim članom, stranke v sporu v enakih deležih. Sodišče
vodi evidenco vseh svojih izdatkov in strankam o tem pošlje
zaključno poročilo.

4. Če ena od strank v sporu v dveh mesecih od prejema zahteve
arbitra ne imenuje, lahko druga pogodbenica obvesti
izvršilnega sekretarja Ekonomske komisije za Evropo, ki
imenuje predsednika arbitražnega sodišča v naslednjih dveh
mesecih. Po imenovanju predsednik arbitražnega sodišča od
stranke v sporu, ki ni imenovala arbitra, zahteva, da to stori v
dveh mesecih. Če stranka v sporu tega ne stori v tem obdobju,
predsednik obvesti izvršilnega sekretarja Ekonomske komisije
za Evropo, ki to imenovanje opravi v nadaljnjem dvomesečnem obdobju.

15. Vsaka pogodbenica te konvencije, ki ima pravni interes glede
vsebine spora, in jo lahko prizadene odločitev v zadevi, lahko
s soglasjem sodišča poseže v postopek.
16. Arbitražno sodišče izreče razsodbo v petih mesecih od dneva
svoje ustanovitve, če ne ugotovi, da je treba rok podaljšati za
obdobje, ki ne bi smelo biti daljše kot pet mesecev.

5. Arbitražno sodišče odloča v skladu z mednarodnim pravom
in določbami te konvencije.

17. Razsodbo arbitražnega sodišča spremlja utemeljitev.
Razsodba je dokončna in obvezujoča za vse stranke v sporu.
Arbitražno sodišče pošlje razsodbo strankam v sporu in
sekretariatu. Sekretariat bo prejete informacije poslal vsem
pogodbenicam te konvencije.

6. Vsako arbitražno sodišče, sestavljeno po določbah te priloge,
sestavi svoj poslovnik.
7. Arbitražno sodišče sprejema odločitve o postopku in o vsebini
z večino glasov svojih članov.
8. Sodišče lahko sprejme vse ustrezne ukrepe za ugotovitev
dejstev.

18. Kateri koli spor, ki lahko nastane med strankami glede razlage
ali izvršitve razsodbe, lahko katera koli pogodbenica preda
arbitražnemu sodišču, ki je razsodbo sprejelo, ali če mu ga ni
mogoče predložiti, drugemu sodišču, ustanovljenemu v ta
namen na enak način, kot je bilo prvo.

3. člen

4. člen

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za okolje in prostor.
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Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
Konvencija obsega 28 členov in štiri priloge. Vsebuje definicije
osnovnih pojmov in splošne določbe glede varstva, nadzora in
zmanjševanja nezaželenih vplivov čezmejnih vodotokov in
mednarodnih jezer. Priloge pa vsebujejo najprimernejše tehnologije
oziroma metode obvladovanja škodljivih vplivov na vode, smernice
za razvoj okolju primerne prakse urejanja voda in smernice za
razvoj kriterijev in pogojev za varstvo kakovosti voda. Posebna
priloga o arbitraži določa postopek reševanja sporov na tak način.

Konvencija o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in
mednarodnih jezer je bila sklenjena v Helsinkih dne 17. marca
1992 in je začela veljati konec leta 1996.
Helsinška konvencija določa temelje za pravno varstvo voda in
vodnega prostora vodotokov, podtalnih vodotokov in jezer, ki
prečkajo ali so sestavni del državne meje. Daje potrebna izhodišča
za urejanje medsebojnih razmerij in interesov med državami, ki
delijo povodja posameznih rečnih bazenov ali delov vodotokov.

Ukrepi, ki naj bi bili sprejeti na podlagi priporočil Helsinške
konvencije so skladni s cilji varstva in urejanja voda v državi.
Strokovne naloge v zvezi s sodelovanjem z mednarodnimi
institucijami s tega področja in na podlagi dvostranskih
sporazumov tudi s sosednjimi državami že zdaj opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave.

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo pomagale ob nesrečah in
naravnih katastrofah, ki bi lahko vplivale na spremembe vodnega
režima. Za Slovenijo je to pomembno zlasti zaradi porečij Mure,
Drave, Save in Soče. Pristop h konvenciji pomeni tudi boljši temelj
za urejanje teh vprašanj s sosednjimi državami. Sloveniji bo tako
dana tudi boljša možnost za vključevanje v mednarodne institucije
in druge organizirane oblike sodelovanja na področju gospodarjenja z vodami in s tem možnost vplivanja na rešitve, ki se nanašajo
tudi na Slovenijo prav tako pa bo zagotovljeno sodelovanje v
mednarodnih institucijah, katerih delovanje vpliva na urejanje
normativnih odnosov na področju gospodarjenja z vodami in
usmerjanje finančne in tehnične pomoči glede konvencije.

poročevalec, št. 71

Konvencijo v skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Zaradi ratifikacije ni potrebno spreminjati obstoječih ali sprejemati
novih predpisov, prav tako pa pristop ne zahteva dodatnih
finančnih sredstev.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

SLOVENIJE

UNIJO

VARNOSTNEGA

MED

IN

VLADO

REPUBLIKE

ZAHODNOEVROPSKO

(MVSZU)

- EPA 633 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 84. seji dne 12. novembra
1998 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI VARNOSTNEGA
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
ZAHODNOEVROPSKO UNIJO,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Alojz KRAPEŽ, minister za obrambo;
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve;
- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco Juri, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- 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 pa podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

I.člen

2. člen

Ratificira se Varnostni sporazum med Vlado Republike Slovenije
in Zahodnoevropsko unijo, podpisan v Bruslju 24.julija 1998.

Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:*

* Besedilo sporazuma v francoskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
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2) Postopki varnostne preveritve bodo namenjeni ugotavljanju
tega, ali lahko ima posameznik, upoštevajoč njegovo lojalnost
in zanesljivost, dostop do zaupnih informacij, ne da bi to
pomenilo tveganje za varnost, opredeljeno v varnostnih
predpisih ZEU.

VARNOSTNI SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
ZAHODNOEVROPSKO UNIJO

4. člen
Pogodbenici zagotavljata medsebojno pomoč pri varnostnih
zadevah skupnega interesa.

Vlada Republike Slovenije in Zahodnoevropska unija (ZEU), v
nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta se

5. člen

- ob upoštevanju deklaracije, ki je sledila izrednemu sestanku
Sveta ministrov ZEU z državami Srednje Evrope v Bonnu 19.
junija 1992,
- ob upoštevanju Kirchberške deklaracije Sveta ministrov ZEU z
dne 9. maja 1994,
- ob upoštevanju sklepov, ki jih je sprejel Svet ministrov ZEU v
Noordvvijku 14. novembra 1994,
- glede na to, da je za učinkovito sodelovanje potrebna izmenjava
zaupnih informacij in gradiva med pogodbenicama,
- ker sta se dogovorili za posvetovanja v okviru odnosov in
sodelovanja, ki jih je v Petersberški deklaraciji določil Svet
ministrov ZEU 19. junija 1992 za misije humanitarne vrste in
operacije za ohranjanje miru in urejanje kriznih razmer,

1) Svet ZEU in Vlada Republike Slovenije zagotavljata, da ZEU in
Vlada Republike Slovenija uporabljata ustrezne določbe.
2) Pod vodstvom Sveta ZEU in v njegovem imenu je generalni
sekretar odgovoren za varnostne ukrepe za varovanje zaupnih
informacij in gradiva, izmenjanih po tem sporazumu.
3) V imenu Vlade Republike Slovenije je organ za nacionalno
varnost Slovenije odgovoren za varnostne ukrepe za
varovanje zaupnih informacij in gradiva, izmenjanih po tem
sporazumu.
4) ZEU in Slovenija pripravita vzajemne ukrepe za opredelitev:
- varnostnih standardov, ki jih uporabljata pogodbenici za
varovanje zaupnih informacij, namenjenih izmenjavi, v skladu
s stopnjami zaupnosti ZEU, določenimi v skladu z merili ZEU;
- zveze med ZEU in Slovenijo.

dogovorili naslednje:
1. člen

5) Urad za varnost ZEU je pooblaščen, da občasno presodi
učinkovitost ukrepov za varovanje zaupnih informacij ZEU, ki
so sporočene Sloveniji.

1) ščitita in varujeta zaupne informacije in gradivo, ki jih zagotovi
katera koli od pogodbenic oziroma bi bili lahko zagotovljeni ali
izdelani po tem sporazumu;

6. člen

Pogodbenici:

Ta sporazum nikakor ne preprečuje pogodbenicama sklepanja
dvostranskih sporazumov z enakim namenom z drugimi državami
ali organizacijami. Obstoječi dvostranski sporazumi ostajajo
neprizadeti.

2) ohranjata varnostno razvrstitev, ki jo določi druga pogodbenica
glede informacij in gradiva, ki izvirajo od te pogodbenice, in
temu ustrezno varujeta take informacije in gradivo;

7. člen

3) ne uporabljata takih informacij in gradiva za namene, drugačne
od tistih, ki jih določi tisti, od katerega izvirajo, in od tistih,
zaradi katerih se informacije izmenjajo,

1) Pogodbenici izrazita svoj pristanek, da ju ta sporazum
zavezuje, s podpisom organa, ki ga pravilno pooblastita Vlada
Republike Slovenije in Svet ZEU.

4) ne razkrijeta takih informacij in gradiva tretjim osebam brez
predhodnega pristanka organa, od katerega izvirajo.

2) Ta sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici obvestita,
da so izpolnjeni vsi pravni pogoji za začetek veljavnosti, njegove
določbe pa se začasno uporabljajo od enaintridesetega dne
po podpisu.

2. člen

8. člen

V skladu s 1. členom tega sporazuma Slovenija določi organ za
nacionalno varnost in varnostno organizacijo in oblikuje programe,
ki temeljijo na temeljnih načelih in minimalnih varnostnih standardih,
opredeljenih v varnostnih predpisih ZEU, ki se bodo morali izvajati
v varnostnih sistemih pogodbenic, da bi zagotovili uporabo
skupnega standarda varstva. Nadalje je Slovenija pripravljena
uporabljati varnostne predpise ZEU za varovanje zaupnih
informacij ZEU.

Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum s pisnim
obvestilom drugi pogodbenici. Odpoved začne veljati šest
mesecev po tem, ko jo prejme druga pogodbenica, ne vpliva pa
na že dogovorjene obveznosti po tem sporazumu
Ne glede na prenehanje tega sporazuma se vse zaupne
informacije, dane po tem sporazumu, še naprej varujejo v skladu
z določbami tega sporazuma.

3. člen

V potrditev tega sta podpisana, ki ju je za to pravilno pooblastil
Svet ZEU oziroma Vlada Republike Slovenije, podpisala ta
sporazum.

1) Pogodbenici zagotovita, da se vse osebe pod njuno oblastjo,
ki pri opravljanju svojih uradnih dolžnosti potrebujejo zaupne
informacije ali gradivo, izmenjane po tem sporazumu, ali imajo
do njih dostop, preiščejo, so stresno varnostne preverjene v
skladu s pravili in temeljito seznanjene s svojimi odgovornostmi
glede varnosti, preden se jim dovoli dostop do takih informacij
in gradiva.
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Sklenjeno v Bruslju dne 24. julija 1998 v dveh izvodih v angleškem
in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado Republike Slovenije
Mirko Cigler, l.r
38

Za Svet ZEU
Jose Cutileiro, l.r
25. november 1998

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve v
sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za notranje
zadeve in Ministrstvom za pravosodje.

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

OBRAZLOŽITEV
Sporazum začne veljati, ko so izpolnjeni notranji pogoji za njegovo
uveljavitev, začasno pa se v skladu z drugim odstavkom 7. člena
uporablja od 25. avgusta 1998.

Varnostni sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Zahodnoevropsko unijo je bil podpisan v Bruslju 24.julija 1998 S
sporazumom pogodbenici zagotovita varovanje svojih zaupnih
podatkov in dokumentov, ohranjata klasifikacijo zaupnosti, ki jo
določi druga pogodbenica, uporabljata podatke samo za tisti
namen, ki ga določi pogodbena stranka in se obvezujeta, da
dokumentov ne bosta razkrivali tretjim osebam.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Za izvajanje sporazuma bo potrebno sprejeti podzakonski akt, ki
bo urejal varovanje zaupnih podatkov in informacij Zahodnoevropske unije v Republiki Sloveniji.

Sporazum predvideva tudi ustanovitev nacionalnega varnostnega
telesa, ki bo skrbel za varovanje dokumentov, ki jih bo Republika
Slovenija dobivala od Zahodnoevropske unije.
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POJMA
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PRAVNIH
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OSEB

(ORZDDP18)
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(Ur. list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96) in ga pošilja v obravnavo
in sprejem na podlagi 209. člena Poslovnika Državnega zbora
RS in prosi, da se uvrsti na prvo naslednjo sejo.

Branko Tomažič
poslanec
Ljubljana, 13. november, 1998

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bo sodeloval na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih telesih.

Na podlagi 208. člena Poslovnika Državnega zbora RS vlaga
podpisani poslanec

Branko Tomažič, l.r.

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE POJMA
POVEZANIH OSEB PO DRUGEM ODSTAVKU 18. ČLENA
ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB

RAZLOG ZA OBVEZNO RAZLAGO

BESEDILO OBVEZNE RAZLAGE

Zaradi nasprotujočih si razlag določila drugega odstavka 18. člena
Zakona o davku od dobička pravnih oseb prosim za njegovo
tolmačenje. Tako tolmačenje bo s svojim učinkom v pomoč
pristojnim državnim organom, kot tudi vsem neposredno prizadetim
družbam in imetnikom delnic.

Zakon o davku od dobčika pravnih oseb (UL RS, št. 72/93, 20/95
in 34/96) v drugem odstavku 18. člena določa, da se za povezane
osebe po navedenem zakonu štejejo lastniki, njihovi ožji družinski
člani ali druge osebe, ki so z davčnim zavezancem kapitalsko
oziroma poslovno povezane in imajo lahko vpliv na sprejemanje

25. november 1998
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odločitev, pravne osebe in zasebniki, pri katerih sodeluje v kapitalu
ista fizična oseba in njeni ožji družinski člani, če imajo status
zasebnikov ali večinskih lastnikov kapitala, ali ista pravna oseba
kot pri davčnem zavezancu.
OBRAZLOŽITEV
Navedeno določilo zakona ustvarja v praksi številne spore in
pomisleke o tem, kdo vse šteje za povezano osebo. Pri opravljanju
nadzora uporabljajo davčni organi najširšo razlago, saj štejejo
določeno osebo za povezano že v primeru lastništva ene same
delnice družbe. Ocenjujem, da je tako široka razlaga potrebna
zaradi povezanosti pojma s transfernimi cenami, ko bi lahko zaradi
opustitve dodatne kontrole lahko prihajalo do popačenja davčne
obveznosti in s tem posledično zmanjševanja proračunskih
sredstev. Ker ima že imetnik ene same delnice določen interes in
cilje, ga je potrebno šteti za povezano osebo.

neživljenska in nezakonita, saj vodi v medsebojno povezanost
vseh v Sloveniji, ki so postali v postopku privatizacije udeleženi v
lastištvu družb. Njihovi deleži so minimalni, tako da največkrat
nimajo možnosti vplivanja na sprejemanje odločitev družbe. So
"zgolj" delničarji družbe, ki zaradi neznatnega lastništva delnic
nimajo možnosti uveljavljanja svoje volje in s tem sodelovanja pri
odločanju. Ker sporno določilo zakona za obstoj povezane osebe
zahteva kumulativno izpolnjena pogoja kapitalske oziroma
poslovne povezanosti in možnosti vplivanja na sprejemanje
odločitev, je po mojem mnenju potrebno v vsakem konkretnem
primeru posebej ugotavljati, ali lahko imetnik ene delnice oziroma
določenega števila delnic vpliva na sprejemanje odločitev, ali je
torej glede na obseg kapitala v družbi oziroma obseg poslovne
povezanosti v položaju, ki mu daje možnost vplivanja pri odločanju
ne glede na to, ali bo to možnost tudi izkoristil. Šele takšno
razlaganje zakonskega določila bi pomenilo njegovo pravilno
uporabo in pravilno obdavčitev zavezancev.
Branko Tomažič, l.r.

Opisana razlaga zakonskega določila je po mojem mnenju
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Spremembe in dopolnitve

STATUTA

IN

ZAVODA

INVALIDSKO

ZA

POKOJNINSKO

ZAVAROVANJE

SLOVENIJE
- EPA 613 - II -

Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana
Datum: 10.11.1998

vanju (Ur.l. RS, št. 54/98), ki je med drugim na novo določil
drugačno sestavo skupščine Zavoda.
Po 279. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem
Zavarovanju daje Državni zbor Republike Slovenije soglasje
k statutu Zavoda in k njegovim spremembam. Glede na
navedeno, v obravnavo pošilja besedilo omenjenih sprememb
in prosi za izdajo soglasja v skladu z zakonom.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije je na 24. seji, dne 4.11.1998, sprejela spremembe in
dopolnitve statuta Zavoda.

Predsednik skupščine
Stanko HVALE, l.r.

Spremembe sledijo določbam Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-

Na podlagi 275. In 279. člena zakona o pokojninskem In
invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS št. 12/92, 5/94, 7/96, 54/98)
in 76. člena statuta Zavoda za pokojninsko In Invalidsko
zavarovanje Slovenije (Ur. I. RS št. 55/93) je skupščina
Zavoda za pokojninsko In invalidsko zavarovanje Slovenl|e
na 24. seji dne 4.11.1998 sprejela

1. člen
V Statutu Zavoda za pokojninsko In Invalidsko zavarovanje
Slovenije (Ur.l.RS št.55/93, v nadaljevanju 'statut') se v sedmi
alinei drugega odstavka 4. člena za besedo Zavoda' postavi
vejica in črta besedilo ter s stanovanjskim In kapitalskim
skladom'.
Doda se nov tretji odstavek:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO ZAVAROVANJE
SLOVENIJE

25. november 1998

"Kadar skupščina Zavoda opravlja funkcijo skupščine druge
pravne osebe ali nastopa v funkciji njegovega ustanovitelja
(Stanovanjski Sklad, Sklad dodatnega zavarovanja ali druga
pravna oseba), mora gradiva Iz 9. alinee prejšnjega odstavka
pripraviti ta pravna oseba oz. njegov direktor."
Prejšnji tretji odstavek postane četrti.
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veljavno besedilo:

nadalje Interesna skupina delodajalcev in zavarovancev)
4. člen

- Vlada Republike Slovenije imenuje deset članov.'

Zavod izvaja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter opravlja
druge naloge v skladu z zakonom, statutom ter drugimi splošnimi
akti Zavoda.

veljavno besedilo:

Naloge iz prejšnjega odstavka so vsa dela, ki jih mora Zavod
opraviti po zakonu ter drugih predpisih, na podlagi programa
dejavnosti ter sklepov organov Zavoda, zlasti pa:

Skupščina Zavoda je sestavljena dvopartitno po predstavniškem
principu in po zakonu šteje 40 članov, ki jih kot upravičeni
predlagatelji imenujejo ustrezne interesne organizacije.

- reševanje zahtevkov za uveljavljanje in varstvo pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
- izplačevanje pokojnin in drugih denarnih dajatev,
- izvajanje zavarovanja po mednarodnih konvencijah,
- opravljanje funkcije organa za zvezo z nosilci pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v drugih državah,
- vodenje matične evidence,
- priprava izvedeniških mnenj v zvezi z invalidnostjo,
- upravljanje in gospodarjenje s sredstvi Zavoda ter s
Stanovanjskim in Kapitalskim skladom,
- finančna in knjigovodska dela,
- priprava gradiv za Skupščino Zavoda in njene organe,
- plansko-analitska dela in dela na razvoju pokojninskega sistema,
- računalniško vodenje postopkov ter obdelava podatkov,
- informacijski sistem in statistika,
- obračunavanje obveznosti Republike in drugih organizacij,
- zagotavljanje pravne in druge pomoči zavarovancem in
uživalcem pravic,
- administrativna, tehnična in tem podobna dela.

4. člen

12. člen

Doda se člen 12 a, ki se glasi:
'Člane skupščine, predstavnike interesnih skupin iz 12. člena,
lahko predlagajo vse organizacije upokojencev, vse
invalidske organizacije izmed delovnih invalidov, vsi
sindikati, reprezentativni za območje države, In vsa
reprezentativna združenja delodajalcev, (v nadaljevanju
notranje interesne organizacije organizirane za območje
države).
Notranje interesne organizacije imenujejo člane skupščine
praviloma sporazumno. V primeru, da med notranjimi
Interesnimi organizacijami v posamezni interesni skupini
ne pride do sporazuma, se opravi Imenovanje članov
skupščine iz te Interesne skupine s predhodnimi volitvami,
kot jih določa ta statut.
Člane skupščine, predstavnike Vlade, imenuje Vlada
Republike Slovenije na način, kot ga določi Vlada sama.'

Zavod lahko po pogodbi prevzame opravljanje dela tudi za druge
organizacije, če ima proste zmogljivosti in če to dopušča narava
dejavnosti. Zavod lahko opravljanje posameznih del s pogodbo
poveri tudi drugi pravni osebi, če je to racionalno in smotrno.

5. člen
Doda se člen 12 b, ki se glasi:

2. člen

'Imenovanje oziroma volitve članov skupščine razpiše
skupščina Zavoda najprej 135 dni In najkasneje 105 dni pred
iztekom mandatne dobe članov skupščine.

Črta se 3. in 4. točka 10. člena
Dosedanja 5. točka 10. člena postane 3.

Imenovanje oziroma volitve članov skupščine Zavoda se
opravi najprej 60 dni In najkasneje 15 dni pred iztekom
mandatne dobe članov skupščine.'

veljavno besedilo:
10. člen
Organi Zavoda so:
t
2.
3.
4.
5.

6. člen

Skupščina Zavoda - organ upravljanja Zavoda.
Upravni odbor Zavoda - izvršilni organ Skupščine Zavoda.
Upravni odbor Kapitalskega sklada.
Upravni odbor Stanovanjskega sklada.
Generalni direktor - poslovodni organ Zavoda.

Doda se člen 12 c, ki se glasi:
'V sklepu o razpisu se določi dan razpisa, poziv za
lmenovan|e članov skupščine in dnevi glasovanja volilnih
teles, ki so določeni za morebitne volitve.
Dnevi glasovanja volilnih teles interesnih skupin so lahko
različni, vendar pa morajo biti glasovanja v vseh volilnih
telesih opravljena v roku 7 dni od dneva prvega glasovanja.

3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
'Skupščina Zavoda je sestavljena po predstavniškem načelu
In šteje 30 članov, od tega:

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa imenovanja oziroma
volitev, začnejo teči roki za Imenovanje oziroma volilna
opravila.

- deset predstavnikov upokojencev In delovnih Invalidov,
od katerih osem članov lmenu|e|o organlzacl|e upokojencev, dva člana pa Imenujejo organizacije delovnih Invalidov;
(v nadalje interesna skupina upokojencev In Invalidov)

Razpis Imenovanja oziroma volitev se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.'
7. člen

- deset predstavnikov delodajalcev In zavarovancev, od
katerih pet članov imenujejo reprezentativni sindikati, pet
članov pa reprezentativna združenja delodajalcev; (v

Doda se člen 12 č, ki se glasi:
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POSTOPEK VOLITEV ČLANOV SKUPŠČINE

'Za koordiniranje in spremljanje imenovanja in volilnih
postopkov ter za druga v statutu določena opravila v zvezi
s temi postopki, Imenuje skupščina petčlansko volilno
komisijo Zavoda.

11. člen
Doda se člen 12 g, ki se glasi:

Volilna komisija Zavoda je sestavljena tako, da ima v njej
vsaka, v zakonu, in v 12. členu statuta določena interesna
skupina v skupščini, po enega predstavnika, enega
predstavnika pa ima Vlada.
c-

'Člane skupščine, predstavnike upokojencev, voli interno
volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki organizacij
upokojencev, organiziranih za območje države.

Volilna komisija Zavoda ima predsednika, ki ga izmed sebe
izvolijo člani komisije.'

Za organizacijo se šteje združenje, zveza, društvo ali druga
organizacija, ki je vpisana v ustrezen register.

Predsednik sklicuje in vodi seje volilne komisije ter vodi
volilno komisijo v skladu s tem statutom.

Združenje ali zveza lahko imenuje v interno volilno telo
toliko predstavnikov, kolikor je v njej združenih organizacij,
posamezna organizacija, ki ni članica združenja ali zveze,
pa enega predstavnika.

POSTOPEK IMENOVANJA ČLANOV SKUPŠČINE

Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka, lahko imenuje
vsaka organizacija iz drugega odstavka v interno volilno
telo še po enega predstavnika na vsakih pettisoč dopolnjenih članov.

8. člen
Doda se člen 12 d, ki se glasi:
'Interesne organizacije, ki želijo sodelovati pri imenovanju
ali volitvah članov skupščine, pošljejo svojo prijavo volilni
komisiji Zavoda v 15 dneh po dnevu razpisa. Notranje
interesne organizacije, ki se v zahtevanem roku ne prijavijo
volilni komisiji Zavoda, v postopku Imenovanja ali volitev
članov skupščine ne morejo sodelovati.

Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno telo
priložijo organizacije dokazilo o vpisu v register ali dokazilo
o organiziranosti za območje države, pravila organizacije in
podatke o številu članov.'

Volilna komisija Zavoda sestavi seznam prijavljenih
notranjih interesnih organizacij in jih pozove, da v roku 30
dni sklenejo sporazum o imenovanju članov skupščine ter
ga posredujejo volilni komisiji Zavoda.

Doda se člen 12 h, ki se glasi:

12. člen

'Člane skupščine, predstavnike delovnih invalidov, voli
interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki delovnih
Invalidov Iz invalidskih organizacij, organiziranih za območje
države.

Volilna komisija Zavoda prijavljene notran|e interesne
organizacije pozove, da v tem roku posredujejo volilni
komisiji Zavoda podatke zahtevane v določilih, ki veljajo za
postopek volitev, če sporazuma ne morejo ali ne nameravajo
skleniti.'

Za organizacijo se šteje združenje, zveza, društvo ali druga
organizacija, ki |e vpisana v ustrezen register.
Združenje, zveza lahko imenuje v Interno volilno telo toliko
predstavnikov, kolikor je v njej združenih organizacij,
posamezna organizacija, ki ni članica združenja ali zveze,
pa enega predstavnika.

9. člen
Doda se člen 12 e, ki se glasi:
'Prijavljene notranje Interesne organizacije, ki tvorijo
Interesno skupino, imenujejo člane skupščine, sporazumno
tako, da na podlagi medsebojnega dogovora oziroma po
svojih dogovorjenih Internih pravilih, vse med seboj sklenejo
poseben pismen sporazum o Imenovanju članov skupščine.

Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka, lahko imenuje
vsaka organizacija iz drugega odstavka v interno volilno
telo še po enega predstavnika na vsakih tisoč dopolnjenih
članov.
Seznamu predstavnikov Imenovanih v interno interno volilno
telo priložijo organizacije dokazilo o vpisu v register ali
dokazilo o organiziranosti za območje države, pravila
organizacije in podatke o številu članov.'

Šteje se, da je sporazum veljaven, če vsebuje seznam vseh
notranjih Interesnih organizacij, ki so se prijavile volilni
komisiji in so sporazum sklenile, ter seznam Imenovanih
članov skupščine, v številu, ki ga določa zakon.'

13. člen
10. člen

Doda se člen 12 i, ki se glasi:

Doda se člen 12 f, ki se glasi:
'Člane skupščine, predstavnike delodajalcev, voli interno
volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki gospodarskih
zbornic In reprezentativnih združenj delodajalcev organiziranih za območje države.

'Če vse prijavljene notranje Interesne organizacije v
posamezni Interesni skupini v določenem roku ne sklenejo
pismenega sporazuma o Imenovanju članov skupščine ali
Imenujejo neustrezno število članov, se imenujejo člani
skupščine iz te Interesne skupine po predhodnih internih
volitvah v posebnih interesnih volilnih telesih, ki jih
sestavljajo predstavniki vseh interesnih organizacij.'

25. november 1998

Kot reprezentativna združenja delodajalcev se upoštevajo
tista, ki jih določa poseben predpis In tiste organizacije, ki
so podpisniki splošne kolektivne pogodbe za gospodarske
dejavnosti na strani delodajalcev In so zastopane v
Ekonomsko socialnem svetu.
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Vsaka gospodarska zbornica in vsako reprezentativno
združenje delodajalcev lahko Imenuje v interno volilno telo
po enega predstavnika na vsakih desettisoč delavcev,
zaposlenih pri članih zbornice ali združenja.

člena, vodijo postopke evidentiranja, kandidiranja in imenovanja
članov Skupščine Zavoda, v skladu s svojimi pravili.
veljavno besedilo:

Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno telo
priložijo zbornice in združenja dokazilo o vpisu v register,
pravila zbornice ali združenja in podatke o številu delavcev,
zaposlenih pri članih zbornice ali združenja.'

15. člen
Volitve - imenovanje članov Skupščine Zavoda razpiše Skupščina
Zavoda, najprej 120 dni in najkasneje 90 dni pred iztekom
mandatne dobe članov Skupščine Zavoda.

14. člen
Volitve - imenovanje članov Skupščine Zavoda se opravijo najprej
60 dni in najkasneje 15 dni pred iztekom mandatne dobe članov
Skupščine Zavoda.

Doda se člen 12 j, ki se glasi:
'Člane skupščine, predstavnike zavarovancev, voli interno
volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki reprezentativnih
sindikatov za območje države, ki so prijavili kandidate.

veljavno besedilo:

Reprezentativna zveza oziroma konfederacija sindikatov
lahko imenuje v interno volilno telo toliko predstavnikov,
kolikor je v njej združenih sindikatov.

16. člen
V sklepu o razpisu se določi dan razpisa in zadnji možni datum za
izvedbo imenovanj.

Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka lahko imenuje
zveza in konfederacija še po enega predstavnika na vsakih
dopolnjenih deset tisoč članov.

Z dnem, ko je določen dan razpisa, začnejo teči roki za volilna
opravila.

Seznamu predstavnikov Imenovanih v interno volilno telo
priložijo reprezentativni sindikati odločbo o reprezentativnosti, pravila organizacije in podatke o številu članov.'

veljavno besedilo:
17. člen

15. člen

Za koordiniranje in spremljanje volilnih postopkov v interesnih
organizacijah, združenj predstavnikov iz 13. člena tega statuta,
Upravni odbor Zavoda imenuje komisijo, ki jo sestavljajo
predsednik in dva člana.

Črtajo se členi 13., 14., 15., 16. In 17.
veljavno besedilo:

16. člen

13. člen

Doda se člen 12 k, ki se glasi:

Prvo skupino 20 članov Skupščine Zavoda evidentirajo, kandidirajo
in imenujejo organizacije in delodajalci, od tega:

'Notranje Interesne organizacije določijo svoje predstavnike
v Internem volilnem telesu po svojih pravilih in v številu,
določenem v tem statutu za posamezno interesno
organizacijo.

- 13 članov iz vrst predstavnikov Gospodarske zbornice
Slovenije,
- 4 člane iz vrst predstavnikov državnih organov, javnih zavodov
in drugih javnih služb,
- 1 člana iz vrst predstavnikov obrtnih zbornic,
- 1 člana iz vrst predstavnikov kmetov, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost kot edini in glavni poklic,
- 1 člana iz vrst predstavnikov, ki opravljajo umetniško ali drugo
kulturno dejavnost kot edini in glavni poklic.

Volilna komisija Zavoda po preteku roka za Imenovanje, na
podlagi dokazil o vpisu v register, odločb o reprezentativnosti In drugih dokazil oziroma podatkov, sestavi seznam
upravičenih notranjih interesnih organizacij In seznam
njihovih predstavnikov v volilnem telesu, ki imenujejo svoje
predstavnike v Interna volilna telesa, predlagajo kandidate
In sodelujejo v postopku volitev.

Drugo skupino 20 članov Skupščine Zavoda evidentirajo,
kandidirajo in imenujejo sindikati, organizacije upokojencev in
delovnih invalidov, od tega.

Volilna komisija potrdi sezname v roku 15 dni po roku za
lmenovan|e članov skupščine.'

- 12 članov iz vrst predstavnikov reprezentativnih sindikatov,
organiziranih za območje Slovenije,
- 6 članov iz vrst predstavnikov upokojencev, organiziranih po
zakonu o društvih,
- 2 člana iz vrst predstavnikov delovnih invalidov, organiziranih
po zakonu o društvih.

17. člen
Doda se člen 12 I, ki se glasi:
Kandidate za člane skupščine Zavoda določijo notranje
interesne organizacije po svojih pravilih.

14. člen

Vsaka notranja interesna organizacija lahko določi največ
toliko kandidatov, kolikor članov skupščine po zakonu
pripada posamezni Interesni skupini.

Interesne organizacije, ki združujejo predstavnike iz prejšnjega

Kandidature z osebnimi podatki In pisnimi soglasji

veljavno besedilo:
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'Volilna komisija Zavoda na podlagi poročil, zapisnikov in
ostale dokumentacije iz postopka volitev pripravi skupno
poročilo o opravljenih volitvah in imenovanjih članov
skupščine Zavoda ter ga posreduje skupščini Zavoda, da
na njegovi podlagi, v skladu s poslovnikom, na konstitutivni
seji skupščine Zavoda z ugotovitvenim sklepom verificira
mandate članov.

kandidatov predložijo notranje Interesne organizacije volilni
komisiji Zavoda v roku, ki je določen za imenovanje članov
skupščine.'
18. člen
Doda se člen 12 m, ki se glasi:
'Volilna komisija Zavoda sestavi na podlagi kandidatur za
vsako interno volilno telo ločen seznam kandidatov.

Pritožbe Iz celotnega postopka volitev sprejema volilna
komisija Zavoda, ter jih skupaj z mnenjem posreduje
upravnemu odboru. Upravni odbor po obravnavi pritožbe
posreduje skupščini Zavoda. Odločitev skupščine Zavoda
je dokončna.

Kandidate razvrsti po abecednem redu, začenši s črko, ki jo
volilna komisija Zavoda izžreba. Za imenom kandidata je na
seznamu ime notranje interesne organizacije, ki je kandidata
predlagala.'

Konstitutivno sejo skupščine skliče predsednik prejšnje
skupščine najkasneje 30 dni po imenovanju ali izvolitvi vseh
članov.'

19. člen
Doda se člen 12 m, ki se glasi:

veljavno besedilo:

'Volilna telesa izvolijo in s tem imenujejo člane skupščine
posamezne interesne skupine na svojih volilnih zborih na
podlagi seznama potrjenih kandidatur.

18. člen
Komisiji iz prejšnjega člena, se v 8 dneh po zadnjem možnem
datumu za izvedbo postopka imenovanj, posredujejo poročila
oziroma zapisniki o imenovanjih članov Skupščine Zavoda s potrdili
o izvolitvi in pisnimi izjavami imenovanih članov.

Volilne zbore skliče volilna komisija Zavoda najkasneje 8
dni pred dnem glasovanja tako, da o tem obvesti notranje
Interesne organizacije, ki so imenovale svoje predstavnike
v interno volilno telo In vabilu priloži seznam imenovanih
predstavnikov v internem volilnem telesu z navedbo notranje
Interesne organizacije, ki Je predstavnika imenovala, in
seznam kandidatov.'

Komisija na podlagi poročil, zapisnikov in ostale volilne
dokumentacije iz prejšnjega odstavka, pripravi skupno poročilo o
opravljenih volitvah - imenovanjih članov Skupščine Zavoda in ga
posreduje Skupščini Zavoda, da na njegovi podlagi, v skladu s
poslovnikom, na prvi konstitutivni seji Skupščine Zavoda, verificira
mandate članov.

20. člen
Doda se člen 12 o, ki se glasi:

23. člen

'Volilni zbor je sklepčen, če na dan glasovanja, v času, ki ga
za to določi volilna komisija Zavoda, glasuje večina članov
internega volilnega telesa.

Črta se 19. člen.
veljavno besedilo:

Če volilni zbor ni sklepčen, volilna komisija Zavoda določi
nov dan glasovanja, ki mora biti najkasneje čez 7 dni. Na
ponovnem volilnem zboru se volitve opravijo ne glede na
število članov volilnega zbora, ki glasujejo.'

19. člen
Natančnejši način evidentiranja, kandidiranja in imenovanja članov
Skupščine Zavoda ter določitev drugih podrobnejših volilnih opravil,
določi Skupščina Zavoda s posebnim sklepom.

21. člen
24. člen

Doda se člen 12 p, ki se glasi:

Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
'G!asu|e se tajno z glasovnicami. Vrstni red kandidatov na
glasovnici je enak vrstnemu redu na seznamu kandidatov.

'Članu skupščine lahko predčasno preneha mandat zaradi
smrti, odpoklica Interesne organizacije, na podlagi pisne
odpovedi ali če izgubi status predstavnika skupine, Iz katere
|e bil imenovan. V zadnjem primeru preneha mandat na
pobudo člana ali notranje Interesne organizacije.'

Vsak član Internega volilnega telesa lahko glasuje največ za
toliko kandidatov, kolikor članov skupščine Zavoda se voli
v Internem volilnem telesu. V nasprotnem primeru je
glasovnica neveljavna.

Četrti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
Glasovanje se opravi tako, da se obkroži številko pred
imenom kandidata.

'V primeru predčasnega prenehanja mandata članu
skupščine Zavoda, imenuje nadomestnega člana za preostali
del mandata tista notranja interesna organizacija, katere
predstavnik je bil član, ki mu |e mandat prenehal, do naslednje
seje skupščine.'

Za člane skupščine Zavoda so Izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največ glasov. Če je dvoje ali več kandidatov dobilo
enako število glasov, odloči med njimi žreb, ki ga opravi
volilna komisija Zavoda.'

veljavno besedilo:
22. člen
20. člen

18. člen se spremeni tako, da se črta 1. odstavek, 2. odstavek
pa se spremeni tako, da se glasi:

Mandat članov Skupščine Zavoda je 4 leta.
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Člani Skupščine so lahko izvoljeni največ dvakrat zapored.
Članom Skupščine Zavoda lahko predčasno preneha mandat z
odpoklicom predstavnikov interesne organizacije, ki je člana
imenovala, na podlagi pisne odpovedi ali drugih objektivnih
razlogov.
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana Skupščine
Zavoda, se opravi postopek volitev - imenovanj nadomestnega
člana Skupščine Zavoda za preostali del mandata.
25. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
'Za predsednika in namestnika sta lahko izbrana kandidata,
ki nista predstavnika iste interesne skupine. Skupščina
najprej izvoli predsednika.'

Volilna komisija sestavi seznam kandidatov za upravni odbor
po določilih, ki veljajo za sestavo seznama kandidatov za
člane skupščine.
Med evidentiranimi kandidati za člane upravnega odbora se
opravi ožji izbor tako, da člani skupščine, ki tvorijo
posamezne interesne skupine, na ločenih zasedanjih izmed
sebe imenujejo toliko kandidatov, kolikor jih določa 26. člen
statuta.
Zasedanja interesnih skupin vodijo člani volilne komisije,
predstavniki interesnih skupin, ki zasedajo.
Interesne skupine imenujejo kandidate po medsebojnem
dogovoru članov. V primeru, da dogovor ni mogoč, se opravi
tajno glasovanje med člani skupščine, ki tvorijo posamezno
interesno skupino.'
veljavno besedilo:

veljavno besedilo:

25. člen

21. člen
Skupščina Zavoda ima predsednika in namestnika. Izvolijo ju
člani Skupščine na prvem zasedanju iz svoje sestave.
V primeru, ko je predsednik izvoljen iz vrst predstavnikov
organizacij in delodajalcev, organiziranih v gospodarskih zbornicah
in drugih združenjih delodajalcev, se izvoli njegovega namestnika
iz vrst predstavnikov zavarovancev in uživalcev pravic, ki jih
imenujejo sindikati, organizacije upokojencev ter delovnih
invalidov, in obratno.

Dvanajst članov Upravnega odbora izvoli Skupščina Zavoda iz
svojih vrst na predlog interesnih organizacij, ki združujejo
predstavnike delodajalcev, aktivnih zavarovancev, upokojencev
in delovnih invalidov, tri člane pa izvolijo delavci Zavoda.
28. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
'Po postopku in na način iz prejšnjega člena imenujejo v
upravni odbor:

26. člen

'Skupščina je sklepčna in veljavno odloča, če je na seji
navzoča večina članov skupščine. Skupščina sprejema
odločitve z večino glasov navzočih članov.'

- člani Interesne skupine upokojencev tri kandidate,
- člani interesne skupine delovnih Invalidov enega
kandidata,
- člani Interesne skupine delodajalcev štiri kandidate in
- člani interesne skupine zavarovancev štiri kandidate za
člane upravnega odbora Zavoda.'

velljavno besedilo:

veljavno besedilo:

DrugI odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:

23. člen
Skupščina zaseda na sejah, ki so javne.
Skupščina je sklepčna in veljavno odloča, če je na seji prisotnih
več kot polovica predstavnikov organizacij in delodajalcev in več
kot polovica predstavnikov zavarovancev in uživalcev pravic.
27. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi;
'Zakon določa Interesne skupine, ki sestavljajo upravni
odbor.
Po imenovanju oziroma izvolitvi članov skupščine
evidentirajo kandidate za člane upravnega odbora Izmed
izvoljenih članov nove skupščine na poziv volilne komisije
Zavoda tiste notranje interesne organizacije, katerih
predstavniki so bili Izvoljeni v skupščino.
Kandidature z osebnimi podatki In pisnimi soglasji
kandidatov predložijo notranje Interesne organizacije volilni
komisiji najkasneje 15 dni po opravljenih volitvah članov
skupščine.
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»
26. člen

Zakonsko načelo sorazmerne zastopanosti se zagotavlja s tem,
da:
- interesne organizacije, ki združujejo predstavnike organizacij
in delodajalcev, predlagajo Skupščini Zavoda 6 kandidatov za
člane Upravnega odbora Zavoda, od katerih so 4 kandidati iz
vrst predstavnikov Gospodarske zbornice Slovenije, 1 iz vrst
predstavnikov državnih organov, javnih zavodov in drugih javnih
služb in 1 kandidat iz vrst predstavnikov drugih združenj
organizacij in delodajalcev.
- interesne organizacije, ki združujejo predstavnike aktivnih
zavarovancev, upokojencev in delovnih invalidov, predlagajo
Skupščini Zavoda 6 kandidatov za člane Upravnega odbora
Zavoda, od katerih so 4 kandidati iz vrst predstavnikov
reprezentativnih sindikatov, 1 kandidat iz vrst predstavnikov
upokojencev in 1 kandidat iz vrst predstavnikov delovnih
invalidov.
Interesne organizacije iz prejšnjih alinei, izvedejo postopek
evidentiranja in predlaganja kandidatov za člane Upravnega
odbora Zavoda, v skladu s svojimi pravili oziroma na podlagi
medsebojnih dogovorov.

29. člen

veljavno besedilo:

Doda se člen 26 a, ki se glasi:
'Po opravljenih ločenih zasedanjih interesnih skupin in po
ožjem izboru kandidatov za člane upravnega odbora, izvoli
skupščina dvanajst članov upravnega odbora tako, da člani
skupščine glasujejo za ali proti celotni listi kandidatov.

30. člen
Mandat članov Upravnega odbora traja 4 leta.
Članom Upravnega odbora lahko predčasno preneha mandat z
odpoklicom s strani predlagatelja, na podlagi pisne odpovedi ali
drugih objektivnih razlogov.

Lista je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov.
Tri člane upravnega odbora izvolijo delavci Zavoda.
V primeru, da lista ni sprejeta, se postopek kandidiranja in
volitev ponovi.'

V primeru predčasnega prenehanja mandata člana Upravnega
odbora Zavoda, se na prvem naslednjem zasedanju Skupščine
Zavoda imenuje nadomestnega člana Upravnega odbora Zavoda
za preostali del mandata.
32. člen

30. člen
Črtajo se členi 27 do vključno 29.

Črtajo se določbe 3. in 4. točke II. poglavja statuta (členi od
33. do vključno 40).
33. člen

veljavno besedilo:
27. člen
Postopek evidentiranja in predlaganja kandidatov za člane
Upravnega odbora Zavoda se opravi sočasno in v rokih,
določenih v razpisu za volitve - imenovanje članov Skupščine
Zavoda.

Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
'Predsednik skupščine Zavoda in predsednik upravnega
odbora Zavoda prejemata za svoje delo denarno nagrado v
višini, kot jo določi skupščina s posebnim sklepom.'
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:

28. člen
Za koordiniranje in spremljanje postopka evidentiranja in
predlaganja kandidatov iz prejšnjega člena, pooblasti Upravni
odbor Zavoda komisijo, ki na podlagi posredovanih pisnih
predlogov, pripravi skupni predlog kandidatov za izvolitev članov
Upravnega odbora Zavoda in ga posreduje Skupščini Zavoda,
da na njegovi podlagi, v skladu s tem statutom in poslovnikom, na
prvi konstitutivni seji Skupščine Zavoda, izvede volitve Upravnega
odbora Zavoda.
29. člen
Natančnejši način evidentiranja in predlaganja kandidatov za člane
Upravnega odbora Zavoda ter podrobnejši način in postopek
izvolitve določi Skupščina Zavoda s posebnim sklepom.
31. člen
DrugI odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
'Članu upravnega odbora lahko predčasno preneha mandat
zaradi smrti, odpoklica notranje interesne organizacije, na
podlagi pisne odpovedi ali če Izgubi status predstavnika
skupine, Iz katere je bil Imenovan. V zadnjem primeru preneha
mandat na pobudo člana ali notranje interesne organizacije.'

'Člani skupščine in upravnega odbora prejemajo za delo v
organih Zavoda sejnino v višini, kot jo določi skupščina s
posebnim sklepom.'
veljavno besedilo:
41. člen
Predsednik Skupščine Zavoda, predsednik Upravnega odbora
Zavoda, predsednik Upravnega odbora Kapitalskega sklada in
predsednik Upravnega odbora Stanovanjskega sklada prejemajo
za svoje delo denarno nagrado v višini, kot jo določi Skupščina
Zavoda s posebnim sklepom.
Člani Skupščine Zavoda, Upravnega odbora Zavoda, Upravnega
odbora Kapitalskega sklada in Upravnega odbora Stanovanjskega
sklada prejemajo za delo v organih Zavoda sejnino v višini, kot jo
določi Skupščina Zavoda s posebnim sklepom.
Vsi člani Skupščine in njenih organov imajo poleg prejemkov iz
prejšnjih odstavkov pravico do povračila materialnih in drugih
stroškov ter povračila morebitnih ustreznih nadomestil za
izgubljeni zaslužek.
34. člen

Tretji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:

54. člen se spremeni tako, da se glasi:

'V primeru predčasnega prenehanja mandata članu
upravnega odbora, imenuje v roku 45 dni nadomestnega
člana za preostali del mandata tista notranja Interesna
organizacija, katere predstavnik je bil član, ki mu je mandat
prenehal.

V Centrali so:

Če notran|a interesna organizacija ne Imenuje nadomestnega člana v roku Iz prejšn|ega odstavka, imenuje
nadomestnega člana skupščina Zavoda na predlog
upravnega odbora, Izmed predstavnikov interesne skupine
Iz katere je bil član, ki mu je mandat prenehal.'

1.
2.
3.
4.
5.

Sektor za Izvajanje zavarovanja,
Finančni sektor,
Sektor za informacijske tehnologije,
Splošni sektor,
Sektor za pravne, kadrovske In organizacijske zadeve
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veljavno besedilo:

občina Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Krško,
Metlika, Mirna Peč, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in
Žužemberk,

54. člen
V centrali so:
1.
2.
3.
4.

9. Območna enota Ravne za območje občin: mestna občina
Velenje, mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Črna
na Koroškem, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje,
Radlje ob Dravi, Ravne, Ribnica na Pohorju, Šmartno ob
Paki, Šoštanj in Vuzenica.'

Sektor za izvajanje zavarovanja,
Finančni sektor,
Sektor za računalniško obdelavo,
Splošni sektor

veljavno besedilo:

35. člen

55. člen

55. člen se spremeni tako, da se glasi:
Območne enote so:

'Območne enote so:

1. Območna enota Celje za območje občin: Celje, Laško, Mozirje,
Šentjur pri Celju, Žalec, Brežice, Sevnica, Slovenske Konjice,
Šmaije pri Jelšah,
2. Območna enota Koper za območje občin: Koper, Ilirska Bistrica,
Izola, Piran, Postojna, Sežana,
3. Območna enota Kranj za območje občin: Kranj, Jesenice,
Radovljica, Škofja Loka, Tržič,
4. Območna enota Ljubljana za območje ljubljanskih občin in
občin: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Kamnik,
Kočevje, Litija, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje,
5. Območna enota Maribor za območje občin: Maribor, Pesnica,
Ruše, Lenart, Ptuj, Slovenska Bistrica, Ormož,
6. Območna enota Murska Sobota za območje občin: Murska
Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona,
7. Območna enota Novo mesto za območje občin: Novo mesto,
Črnomelj, Metlika, Krško, Trebnje,
8. Območna enota Nova Gorica za območje občin: Nova Gorica,
Ajdovščina, Tolmin,
9. Območna enota Ravne na Koroškem za območje občin: Ravne
na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec,
Velenje.

1. Območna enota Celje za območje občin: mestna občina
Celje, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Brežice, Dobje, Dobrna,
Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje,
Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina,
Rogatec, Sevnica, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur
pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vo|nik,
Vransko, Zreče In Žalec,
2. Območna enota Koper za območje občin: mestna občina
Koper, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola,
Komen, Piran, Pivka, Postojna In Sežana,
3. Območna enota Kranj za območje občin: mestna občina
Kranj, Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja Vas
- Poljane, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo,
Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič,
Železniki, Žiri In Žirovnica,
4. Območna enota Ljubljana za območje občin: mestna
občina Ljubljana, Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica,
Cerkno, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri
Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Idrija, Ig,
Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel,
Litija, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica,
Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražlca,
Škofljica, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika In
Zagorje ob Savi,

36. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
'Posamezne območne enote opravljajo svoje delo tudi v
izpostavah In sicer:

5. Območna enota Maribor za območje občin: mestna
občina Maribor, mestna občina Ptuj, Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorlšnlca, Hajdina, Hoče
- Slivnica, Juršlnci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc
na Pohorju, Majšperk, Markovci, Miklavž na Dravskem
polju, Oplotnlca, Ormož, Pesnica, Podlehnlk, Rače - Fram,
Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta
Ana, Sveti Andraž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in
Žetale,

- Območna enota Kranj v izpostavi na Jesenicah za območje
občin: Jesenice, Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Radovljica
in Žirovnica,
- Območna enota Ljubljana v Izpostavi v Trbovljah za
območje občin: Trbovlje, Hrastnik In Zagorje,
- Območna enota Ravne v Izpostavi Velenje za območje
občin: mestna občina Velenje, Šmartno ob Paki In Šoštanj.'

6. Območna enota Murska Sobota za območje občin:
mestna občina Murska Sobota, Beltinci, Cankova,
Črenšovcl, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci,
Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava,
Ljutomer, Moravske Toplice, Odrancl, Puconcl, Radenci,
Razkrlžje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovcl, Tišina, Turnišče,
Velika Polana In Veržej,

veljavno besedilo:
56. člen
Posamezne območne enote opravljajo svoje delo tudi v izpostavah
in sicer:

7. Območna enota Nova Gorica za območje občin: mestna
občina Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal,
Kobarid, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Tolmin
In Vipava,

- Območna enota Kranj v izpostavi na Jesenicah za območje
občine Jesenice in občine Radovljica,
- Območna enota Ljubljana v izpostavi v Trbovljah za območje
občin Trbovlje, Hrastnik in Zagorje,
- Območna enota Ravne na Koroškem v izpostavi Velenje za
območje občine Velenje.

8. Območna enota Novo mesto za območje občin: mestna
poročevalec, št. 71
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37. člen

41. člen

V 57. členu se črta besedilo 'na primer za področja dela
kapitalskega sklada, stanovanjskega sklada, prostovoljnega
zavarovanja za dodaten obseg pravic in druga področja'.

V 73. členu se črta besedilo '70.,'.

Na koncu stavka se pred piko doda besedilo 'in samostojne
pravne osebe'.

73. člen

veljavno besedilo:

Splošne akte iz 70., 71. in 72. člena tega statuta sprejema
Skupščina Zavoda.

veljavno besedilo:
57. člen

42. člen

Poleg sektorjev, območnih enot in izpostav iz 54., 55. in 56. člena
tega statuta, lahko Skupščina Zavoda, v skladu s strokovnimi in
razvojnimi potrebami Zavoda, na primer za področja dela
Kapitalskega sklada, Stanovanjskega sklada, prostovoljnega
zavarovanja za dodaten obseg pravic in druga področja, s
posebnim sklepom ustanovi tudi druge enote Zavoda.

V peti točki prvega odstavka 76. člena se besedilo 'Skupščini
Republike Slovenije' nadomesti z besedilom 'Državnemu
zboru Republike Slovenije'.
veljavno besedilo:
76. člen

38. člen

Statut Zavoda se sprejema po naslednjem postopku:

Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
1. Služba Zavoda pripravi in generalni direktor predloži
Upravnemu odboru Zavoda delovno gradivo.
2. Upravni odbor Zavoda obravnava delovno gradivo ter določi
osnutek statuta, ki ga posreduje v obravnavo in sprejem
Skupščini Zavoda.
3. Po obravnavi in sprejemu osnutka na Skupščini, določi Upravni
odbor predlog statuta, ob upoštevanju pripomb, mnenj in
predlogov iz razprave in ga posreduje v sprejem Skupščini.
4. Skupščina obravnava predlog ter amandmaje k predlogu, ki
jih lahko podajo člani Skupščine, člani Upravnega odbora
Zavoda in generalni direktor, ter statut sprejme.
5. Statut Zavoda pošlje Skupščina Zavoda v soglasje Skupščini
Republike Slovenije,
6. Statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

'Svet delavcev je sestavljen tako, da Imajo v njem sektorji In
območne enote po enega člana.'
Črta se drugi odstavek 62. člena.
veljavno besedilo:
62. člen
Svet delavcev ima 13 članov.
Sektorji v Centrali na sedežu in območne enote imajo po enega
člana.
Mandat članov traja 4 leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni.
Pravico voliti člane v svet delavcev imajo vsi delavci, ki delajo v
Zavodu.

Skupščina lahko na utemeljen predlog Upravnega odbora ali če
na besedilo osnutka statuta ni bilo bistvenih pripomb in predlogov
odloči, da se osnutek statuta preoblikuje v predlog statuta in ga
sprejme na isti seji.

Generalni direktor, delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, nimajo pravice voliti članov v svet delavcev.

Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda se sprejmejo po enakem
postopku kot statut.

Pravico biti izvoljen v svet delavcev imajo vsi delavci, ki imajo
aktivno volilno pravico in ki delajo v Zavodu.

43. člen
Drugi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi:

39. člen

Zavod lahko ob pogojih Iz zakona, drugih predpisov,
finančnega načrta in drugih splošnih aktov, namenja
ustrezna sredstva tudi za aktivnosti, pripomočke in objekte
na področjih prevencije Invalidnosti, rehabilitacije invalidov,
delovanje Invalidskih podjetij, za dejavnost rekreacije,
športne In kulturne dejavnosti, ki jo organizirajo zveze In
društva upokojencev in Invalidov ter za podobne druge
naloge, aktivnosti In dejavnosti, povezane s področjem
pokojninskega In invalidskega zavarovanja.

V 69. členu se črta besedilo 'pravila delovanja skladov'.
veljavno besedilo:
69. člen
Splošni akti Zavoda so statut Zavoda, pravilniki, poslovniki,
organizacijski sklepi, sklepi potrebni za izvajanje zavarovanja,
pravila delovanja skladov ter drugi splošni akti.

veljavno besedilo:

40. člen

78. člen

Črta se 70 člen.

Zavod samostojno gospodari s sredstvi za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom, finančnimi načrti,
periodičnimi in zaključnimi računi, pri čemer je temeljna naloga
Zavoda pravočasno uveljavljanje in nakazovanje pokojnin ter
drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

veljavno besedilo:
70. člen
Pravila urejajo poslovanje Kapitalskega in Stanovanjskega sklada.
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Zavod lahko ob pogojih iz zakona, drugih predpisov, finančnega
načrta in drugih splošnih aktov, namenja ustrezna sredstva tudi
za aktivnosti, pripomočke in objekte na področjih prevencije
invalidnosti, rehabilitacije invalidov, delovanja invalidskih podjetij
in za podobne druge naloge povezane s področjem pokojninskega
in invalidskega zavarovanja.

Ob sprejetju teh sprememb statuta, skupščina sprejme tudi
uradno, prečiščeno besedilo statuta Zavoda in ga pošlje
Državnemu zboru RS v soglasje.

44. člen

Te spremembe začnejo veljati 15. dan po objavi uradnega
prečiščenega besedila statuta v Uradnem listu RS.

46. člen

Črta se 88. člen.

Do oblikovanja skupščine in upravnega odbora po določilih
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l.RS 7/96 In 54/98), pa
se za pravila o sklepčnosti, glasovanju in mandatih teh
organov uporabljajo prejšnje določbe statuta.

veljavno besedilo:
88. člen
Zavod financira in zagotavlja sredstva za delo Sodišča
združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
Republiki Sloveniji do sprememb predpisov o sodiščih.

Skupščina in upravni odbor v dosedanji sestavi opravljata
delo do konstituiranja novih organov.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Številka: 01000-015/98
Datum: 4.11.1998

45. člen
Skupščina Zavoda, lahko na predlog upravnega odbora, v
primeru sprememb notranje organizacije In spremembe v
organizaciji občin, do naslednjih sprememb statuta, s
sklepom spremeni krajevno pristojnost posamezne
območne enote Zavoda.
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Predsednik
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OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je v juliju 1998 sprejel Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Ur. I. RS, št. 54/98), ki med drugim v 10. členu
spreminja število in sestavo članov Skupščine Zavoda. Tako
skupščino sestavlja trideset članov, od tega deset predstavnikov
upokojencev in delovnih invalidov, deset predstavnikov
delodajalcev in zavarovancev ter deset članov, ki jih imenuje
Vlada Republike Slovenije.

10. členom zakona o spremembah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, ki določa spremembo sestave
skupščine.
V spremembah je predvideno, da bodo interesne organizacije
imenovale ustrezno, zakonsko določeno število članov skupščine.
Sporazum o tem lahko sklenejo že v razpisnem roku, ali pa kasneje,
vendar najkasneje do roka določenega v statutu. Glede določitve
upravičenosti do sodelovanja pri imenovanju članov skupščine
ali pri morebitnih volitvah, je bilo sprejeto stališče, da zaradi
pomena Zavoda, v postopkih lahko sodelujejo le interesne
organizacije, ki so organizirane za območje države.

Po 277. členu zakona statut Zavoda med drugim opredeljuje tudi
sestavo, način izvolitev članov skupščine Zavoda in upravnega
odbora Zavoda in njunih predsednikov ter namestnikov, njihova
mandatna obdobja, konstituiranje, organizacijo in način delovanja
skupščine ter upravnega odbora.

Le v primeru, če sporazum ne bi bil možen, spremembe
predvidevajo izvedbo internih volitev članov skupščine, ki se
izvede na način prirejen volitvam v Državni svet. Ob tem je
potrebno poudariti, da nekateri, le splošno določeni, zakonski
predlagatelji članov skupščine nimajo svojih krovnih organizacij,
ki bi usklajevale njihove predloge. Zato bi v tem postopku
predlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, (kar bodo dokazovali z dokazili
o vpisu v register ali odločbami o reprezentativnosti) imenovali
svoje predstavnike, ki bi nato izvolili ustrezno število članov
skupščine, skladno zakonskim zahtevam o sestavi. Interne volitve
se izvedejo po postopku, po katerem interesne organizacije
imenujejo toliko svojih predstavnikov, kolikor jih določa statut. Ti
predstavniki nato izvolijo toliko članov skupščine, kot jih določa
zakon.

Z namenom po čimhitrejšem imenovanju oziroma izvolitvi novih
članov organov upravljanja Zavoda je Skupščina Zavoda dne
4.11.1998, sprejela spremembe in dopolnitve statuta Zavoda, ki
se skladno z zgoraj zapisano spremembo zakona nanašajo
predvsem na drugačno sestavo skupščine. Zaradi dejstva, da
so se v vmesnem času v skladu z zahtevami zakona pravno
osamosvojili vsi zavodovi skladi (Kapitalski sklad, d.d.,
Stanovanjski sklad, d.o.o. in Sklad dodatnega pokojninskega
zavarovanja, d.d ), v besedilu tudi ni več določil o skladih
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Bistvo spremembe in dopolnitve statuta Zavoda je v načinu
oblikovanja nove skupščine. Praviloma je imenovanje članov
skupščine popolnoma dogovorno in v pristojnosti vseh interesnih
organizacij znotraj posamezne interesne skupine, ki se tako
sporazumejo. Le v primeru, da sporazum med pristojnimi
organizacijami ne bi bil mogoč, spremembe statuta predvidevajo
izvedbo posebnih internih volitev članov skupščine v okviru
pristojnih predlagateljev, vendar le za tiste interesne skupine, ki
sporazuma ne bi dosegle.

Zakon o Državnem svetu določa, da interesne organizacije
delodajalcev in zavarovancev imenujejo vsaka po enega
predstavnika na vsakih dopolnjenih desettisoč zaposlenih pri
organizacijah delodajalcev ali članov sindikata. V tem predlogu
sprememb statuta je prevzeto enako določilo, število predstavnikov interesnih skupin upokojencev in delovnih invalidov pa je
sorazmerno manjše.

Volitve bi potekale tako, da bi skupščina v določenem roku pred
potekom mandata najprej razpisala začetek postopka in v
Uradnem listu RS pozvala interesne organizacije, ki lahko na
podlagi dokazil sodelujejo pri predlaganju svojih predstavnikov v
številu, določenem v statutu, da evidentirajo možne člane
skupščine. Predstavniki interesnih organizacij bi na volilnih zborih
izvolili zakonsko določeno število članov skupščine. Podoben
postopek bi veljal tudi za izvolitev upravnega odbora, le da bi v
tem primeru posamezna volilna telesa predstavljali člani
skupščine po posameznih interesnih skupinah, skupščina pa bi
na koncu s potrditvijo liste kandidatov izvolila upravni odbor. Glede
na 276. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
ki določa sorazmerno zastopanost predstavnikov interesnih
skupin v izvršilnem organu skupščine, je sestava upravnega
odbora določena tako, da sestavljajo upravni odbor štirje
predstavniki delodajalcev, štirje predstavniki zavarovancev, trije
predstavniki upokojencev in en predstavnik delovnih invalidov.
Zakon ne določa, da bi bili v upravnem odboru zastopani tudi
predstavniki Vlade.

Vlada RS pa svojih predstavnikov v skupščini Zavoda ne bi volila
na tak način, saj ji je kot samostojnemu predlagatelju prepuščeno
samostojno imenovanje.
■ k 24. in 31. členu: V členih so predvideni postopki za primer
predčasnega prenehanja mandata članu organa. Ker je bila z
izvolitvijo že določena zastopanost interesnih organizacij v
skupščini, se v takem primeru ne izvedejo ponovne volitve,
temveč nadomestnega člana imenuje interesna organizacija,
katere predstavnik je bil član, ki mu je mandat prenehal.
- k 25. členu: Zaradi zakonske spremembe sestava skupščine ni
več dvopartitna, zato tako določilo ni več ustrezno.
- k 26. členu: Zaradi več interesnih skupin v skupščini je
neustrezno pogojevanje sklepčnosti z nadpolovično prisotnostjo
vsake skupine. To določilo je povzročilo, da je bila skupščina v
sedanjem mandatu večkrat na robu sklepčnosti, zato je omenjeno
določilo potrebno spremeniti tudi zaradi učinkovitega dela.
- k 34. in 38. členu: Sprememba je posledica že spremenjene
makroorganizacije Zavoda, ki je bila sprejeta na upravnem odboru
Zavoda leta 1994 (ustanovitev sektorja za pravne, kadrovske in
organizacijske zadeve). Gre torej za prilagoditev dejanskemu
stanju.

Obrazložitve k posameznim členom
ker vsi zavodovi skladi (Kapitalski sklad, d.d., Stanovanjski sklad,
d.o.o. in Sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja, d.d) skladno
z zakonom poslujejo kot samostojne pravne osebe in so določila
v zvezi z njimi v statutu Zavoda tako odvečna.

25. november 1998

■ k 35. in 36. členu: Seznam občin, za območje katerih opravljajo
območne enote delo je usklajen z Zakonom o ustanovitvi občin
ter o določitvi njihovih območij (Ur.l RS 60/94).
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so ustanovljene v času sprejemanja sprememb statuta. Glede na
morebitne spremembe v organiziranosti občin, lahko skupščina
do naslednjih sprememb statuta formalno uredi krajevno pristojnost
območnih enot.

- k 43. členu: Gre za prilagoditev dejanskemu stanju.
■ k 44. členu: V letu 1994 je bila izpeljana reorganizacija sodišč,
zato Sodišče pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne
obstaja več, temveč je postalo sestavni del Delovnega in
socialnega sodišča. Financiranje sodišč je izvajano prek
proračuna Republike Slovenije.

- k 46. členu: Do konstituiranja novih organov upravljanja Zavoda
po določbah tega statuta je potrebno zagotoviti nemoteno
delovanje skupščine in upravnega odbora Zavoda v dosedanji
sestavi.

- k 45. členu: Območne enote so krajevno pristojne za občine, ki

PREČIŠČENO BESEDILO

imena "ZPIZ" in znak Zavoda, ki je sestavljen iz stiliziranih velikih
črk kratice bele barve na modri podlagi.
Zunanjo podobo pečata, kratice in znaka Zavoda določi skupščina
Zavoda s posebnim sklepom.

STATUT

4. člen
Zavod izvaja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter opravlja
druge naloge v skladu z zakonom, statutom ter drugimi splošnimi
akti Zavoda.

ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Naloge iz prejšnjega odstavka so vsa dela, ki jih mora Zavod
opraviti po zakonu ter drugih predpisih, na podlagi programa
dejavnosti ter sklepov organov Zavoda, zlasti pa:
- reševanje zahtevkov za uveljavljanje in varstvo pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
- izplačevanje pokojnin in drugih denarnih dajatev,
- izvajanje zavarovanja po mednarodnih konvencijah,
- opravljanje funkcije organa za zvezo z nosilci pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v drugih državah,
- vodenje matične evidence,
- priprava izvedeniških mnenj v zvezi z invalidnostjo,
- upravljanje in gospodarjenje s sredstvi Zavoda,
- finančna in knjigovodska dela,
- priprava gradiv za skupščino Zavoda in njene organe,
- plansko-analitska dela in dela na razvoju pokojninskega sistema,
- računalniško vodenje postopkov ter obdelava podatkov,
- informacijski sistem in statistika,
- obračunavanje obveznosti Republike in drugih organizacij,
- zagotavljanje pravne in druge pomoči zavarovancem in
uživalcem pravic,
- administrativna, tehnična in tem podobna dela.

I.TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v
nadaljevanju: Zavod) je ustanovljen na podlagi Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/
92 z dne 13.3.1992) in je nosilec in izvajalec pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
2. člen
Zavod je organiziran enotno za območje Republike Slovenije.
3. člen
Zavod je pravna oseba z imenom: "Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije".

Kadar skupščina Zavoda opravlja funkcijo skupščine druge
pravne osebe ali nastopa v funkciji njegovega ustanovitelja
(Stanovanjski Sklad, Sklad dodatnega zavarovanja ali druga
pravna oseba), mora gradiva iz 9. alinee prejšnjega odstavka
pripraviti ta pravna oseba oz. njegov direktor.

Sedež Zavoda je v Ljubljani, Kolodvorska ulica 15.
Zavod ima pečat, ki ima obliko kroga, s premerom 32 mm. Pečat
ima naokrog izpisan napis: "Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije", v sredini pa "Ljubljana".

Zavod lahko po pogodbi prevzame opravljanje dela tudi za druge
organizacije, če ima proste zmogljivosti in če to dopušča narava
dejavnosti. Zavod lahko opravljanje posameznih del s pogodbo
poveri tudi drugi pravni osebi, če je to racionalno in smotrno.

Območne enote Zavoda imajo pečat z navedbo imena Zavoda in
območne enote.
Zavod lahko uporablja pri poslovanju poleg imena tudi kratico
poročevalec, št. 71
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- deset predstavnikov upokojencev in delovnih invalidov, od
katerih osem članov imenujejo organizacije upokojencev, dva
člana pa imenujejo organizacije delovnih invalidov; (v nadalje
interesna skupina upokojencev in invalidov)

5. člen
Pri izvajanju dejavnosti mora Zavod zagotavljati:
- zavarovancem in uživalcem pravic učinkovito uveljavljanje in
varstvo pravic ter ustrezno strokovno in pravno pomoč,
- gospodarno uporabo sredstev, smotrno poslovanje in racionalno
organiziranost,
- smotrno znanstveno-raziskovalno delo na področju sistema
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
- neposredno sodelovanje z državnimi in upravnimi organi, z
organizacijami in delodajalci, sindikati, organizacijami
upokojencev in invalidov ter vsemi dejavniki povezanimi s
področjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

- deset predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, od katerih
pet članov imenujejo reprezentativni sindikati, pet članov pa
reprezentativna združenja delodajalcev; (v nadalje interesna
skupina delodajalcev in zavarovancev)
- Vlada Republike Slovenije imenuje deset članov.
13. člen
Člane skupščine, predstavnike interesnih skupin iz 12. člena,
lahko predlagajo vse organizacije upokojencev, vse invalidske
organizacije izmed delovnih invalidov, vsi sindikati, reprezentativni
za območje države, in vsa reprezentativna združenja delodajalcev,
(v nadaljevanju notranje interesne organizacije organizirane za
območje države).

6. člen
S sredstvi, ki se skladno z določbami zakona zbirajo v Zavodu,
Zavod samostojno gospodari in z njimi zagotavlja uresničevanje
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in izvajanje
dejavnosti Zavoda.

Notranje interesne organizacije imenujejo člane skupščine
praviloma sporazumno. V primeru, da med notranjimi interesnimi
organizacijami v posamezni interesni skupini ne pride do
sporazuma, se opravi imenovanje članov skupščine iz te interesne
skupine s predhodnimi volitvami, kot jih določa ta statut.

7. člen
Zavod ima vsa pooblastila v pravnem prometu ter odgovarja za
svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga in jih
uporablja.

Člane skupščine, predstavnike Vlade, imenuje Vlada Republike
Slovenije na način, kot ga določi Vlada sama.

8. člen
Delo Zavoda je javno.

14. člen

Zavod lahko s splošnim aktom v skladu z zakonom določi, katero
delo, posamezna dejanja, podatki ali opravila niso dostopna
javnosti.

Imenovanje oziroma volitve članov skupščine razpiše skupščina
Zavoda najprej 135 dni in najkasneje 105 dni pred iztekom
mandatne dobe članov skupščine.

9. člen

Imenovanje oziroma volitve članov skupščine Zavoda se opravi
najprej 60 dni in najkasneje 15 dni pred iztekom mandatne dobe
članov skupščine.

Zavod obvešča javnost o svojem delu in izvajanju pokojninskega
in invalidskega zavarovanja preko sredstev javnega obveščanja,
z zagotavljanjem pogojev za delo novinarjev, z objavami odločitev
v Uradnem listu in na druge ustrezne načine.

15. člen
V sklepu o razpisu se določi dan razpisa, poziv za imenovanje
članov skupščine in dnevi glasovanja volilnih teles, ki so določeni
za morebitne volitve.

Zavod izdaja svoje glasilo.

Dnevi glasovanja volilnih teles interesnih skupin so lahko različni,
vendar pa morajo biti glasovanja v vseh volilnih telesih opravljena
v roku 7 dni od dneva prvega glasovanja.

II. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi Zavoda so:

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa imenovanja oziroma volitev,
začnejo teči roki za imenovanje oziroma volilna opravila.

1. Skupščina Zavoda - organ upravljanja Zavoda.
2. Upravni odbor Zavoda - izvršilni organ Skupščine Zavoda.
3. Generalni direktor - poslovodni organ Zavoda.

Razpis imenovanja oziroma volitev se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
16. člen

1. SKUPŠČINA ZAVODA

Za koordiniranje in spremljanje imenovanja in volilnih postopkov
ter za druga v statutu določena opravila v zvezi s temi postopki,
imenuje skupščina petčlansko volilno komisijo Zavoda.

11. člen
Organ upravljanja Zavoda je skupščina Zavoda.

Volilna komisija Zavoda je sestavljena tako, da ima v njej vsaka,
v zakonu, in v 12. členu statuta določena interesna skupina v
skupščini, po enega predstavnika, enega predstavnika pa ima
Vlada.

Pristojnosti skupščine Zavoda so določene z zakonom.
12. člen

Volilna komisija Zavoda ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo
člani komisije.

Skupščina Zavoda je sestavljena po predstavniškem načelu in
šteje 30 članov, od tega:
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Predsednik sklicuje in vodi seje volilne komisije ter vodi volilno
komisijo v skladu s tem statutom.

POSTOPEK IMENOVANJA ČLANOV SKUPŠČINE
17. člen
Interesne organizacije, ki želijo sodelovati pri imenovanju ali
volitvah članov skupščine, pošljejo svojo prijavo volilni komisiji
Zavoda v. 15 dneh po dnevu razpisa. Notranje interesne
organizacije, ki se v zahtevanem roku ne prijavijo volilni komisiji
Zavoda, v postopku imenovanja ali volitev članov skupščine ne
morejo sodelovati.
Volilna komisija Zavoda sestavi seznam prijavljenih notranjih
interesnih organizacij in jih pozove, da v roku 30 dni sklenejo
sporazum o imenovanju članov skupščine ter ga posredujejo
volilni komisiji Zavoda.
Volilna komisija Zavoda prijavljene notranje interesne organizacije
pozove, da v tem roku posredujejo volilni komisiji Zavoda podatke
zahtevane v določilih, ki veljajo za postopek volitev, če sporazuma
ne morejo ali ne nameravajo skleniti.
18. člen
Prijavljene notranje interesne organizacije, ki tvorijo interesno
skupino, imenujejo člane skupščine sporazumno tako, da na
podlagi medsebojnega dogovora oziroma po svojih dogovorjenih
internih pravilih, vse med seboj sklenejo poseben pismen
sporazum o imenovanju članov skupščine.
Šteje se, da je sporazum veljaven, če vsebuje seznam vseh
notranjih interesnih organizacij, ki so se prijavile volilni komisiji in
so sporazum sklenile, ter seznam imenovanih članov skupščine,
v številu, ki ga določa zakon.
19. člen
Će vse prijavljene notranje interesne organizacije v posamezni
interesni skupini v določenem roku ne sklenejo pismenega
sporazuma o imenovanju članov skupščine ali imenujejo
neustrezno število članov, se imenujejo člani skupščine iz te
interesne skupine po predhodnih internih volitvah v posebnih
interesnih volilnih telesih, ki jih sestavljajo predstavniki vseh
interesnih organizacij.
POSTOPEK VOLITEV ČLANOV SKUPŠČINE
20. člen
Člane skupščine, predstavnike upokojencev, voli interno volilno
telo, ki ga sestavljajo predstavniki organizacij upokojencev,
organiziranih za območje države.
Za organizacijo se šteje združenje, zveza, društvo ali druga
organizacija, ki je vpisana v ustrezen register.
Združenje ali zveza lahko imenuje v interno volilno telo toliko
predstavnikov, kolikor je v njej združenih organizacij, posamezna
organizacija, ki ni članica združenja ali zveze, pa enega
predstavnika.
Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka, lahko imenuje vsaka
organizacija iz drugega odstavka v interno volilno telo še po enega
predstavnika na vsakih pettisoč dopolnjenih članov.
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Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno telo priložijo
organizacije dokazilo o vpisu v register ali dokazilo o
organiziranosti za območje države, pravila organizacije in podatke
o številu članov.
21. člen
Člane skupščine, predstavnike delovnih invalidov, voli interno
volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki delovnih invalidov iz
invalidskih organizacij, organiziranih za območje države.
Za organizacijo se šteje združenje, zveza, društvo ali druga
organizacija, ki je vpisana v ustrezen register.
Združenje, zveza lahko imenuje v interno volilno telo toliko
predstavnikov, kolikor je v njej združenih organizacij, posamezna
organizacija, ki ni članica združenja ali zveze, pa enega
predstavnika.
Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka, lahko imenuje vsaka
organizacija iz drugega odstavka v interno volilno telo še po enega
predstavnika na vsakih tisoč dopolnjenih članov.
Seznamu predstavnikov imenovanih v interno interno volilno telo
priložijo organizacije dokazilo o vpisu v register ali dokazilo o
organiziranosti za območje države, pravila organizacije in podatke
o številu članov.
22. člen
Člane skupščine, predstavnike delodajalcev, voli interno volilno
telo, ki ga sestavljajo predstavniki gospodarskih zbornic in
reprezentativnih združenj delodajalcev organiziranih za območje
države.
Kot reprezentativna združenja delodajalcev se upoštevajo tista,
ki jih določa poseben predpis in tiste organizacije, ki so podpisniki
splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti na strani
delodajalcev in so zastopane v Ekonomsko socialnem svetu.
Vsaka gospodarska zbornica in vsako reprezentativno združenje
delodajalcev lahko imenuje v interno volilno telo po enega
predstavnika na vsakih desettisoč delavcev, zaposlenih pri članih
zbornice ali združenja.
Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno telo priložijo
zbornice in združenja dokazilo o vpisu v register, pravila zbornice
ali združenja in podatke o številu delavcev, zaposlenih pri članih
zbornice ali združenja.
23. člen
Člane skupščine, predstavnike zavarovancev, voli interno volilno
telo, ki ga sestavljajo predstavniki reprezentativnih sindikatov za
območje države, ki so prijavili kandidate.
Reprezentativna zveza oziroma konfederacija sindikatov lahko
imenuje v interno volilno telo toliko predstavnikov, kolikor je v njej
združenih sindikatov.
Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka lahko imenuje zveza
in konfederacija še po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih
deset tisoč članov.
Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno telo priložijo
reprezentativni sindikati odločbo o reprezentativnosti, pravila
organizacije in podatke o številu članov.

24. člen

kandidatov, kolikor članov skupščine Zavoda se voli v internem
volilnem telesu. V nasprotnem primeru je glasovnica neveljavna.

Notranje interesne organizacije določijo svoje predstavnike v
internem volilnem telesu po svojih pravilih in v številu, določenem
v tem statutu za posamezno interesno organizacijo.

Glasovanje se opravi tako, da se obkroži številko pred imenom
kandidata.

Volilna komisija Zavoda po preteku roka za imenovanje, na podlagi
dokazil o vpisu v register, odločb o reprezentativnosti in drugih
dokazil oziroma podatkov, sestavi seznam upravičenih notranjih
interesnih organizacij in seznam njihovih predstavnikov v volilnem
telesu, ki imenujejo svoje predstavnike v interna volilna telesa,
predlagajo kandidate in sodelujejo v postopku volitev.

Za člane skupščine Zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili
največ glasov. Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako število
glasov, odloči med njimi žreb, ki ga opravi volilna komisija Zavoda.
30. člen
Volilna komisija Zavoda na podlagi poročil, zapisnikov in ostale
dokumentacije iz postopka volitev pripravi skupno poročilo o
opravljenih volitvah in imenovanjih članov skupščine Zavoda ter
ga posreduje skupščini Zavoda, da na njegovi podlagi, v skladu s
poslovnikom, na konstitutivni seji skupščine Zavoda z
ugotovitvenim sklepom verificira mandate članov.

Volilna komisija potrdi sezname v roku 15 dni po roku za
imenovanje članov skupščine.
25. člen
Kandidate za člane skupščine Zavoda določijo notranje interesne
organizacije po svojih pravilih.

Pritožbe iz celotnega postopka volitev sprejema volilna komisija
Zavoda, ter jih skupaj z mnenjem posreduje upravnemu odboru.
Upravni odbor po obravnavi pritožbe posreduje skupščini Zavoda.
Odločitev skupščine Zavoda je dokončna.

Vsaka notranja interesna organizacija lahko določi največ toliko
kandidatov, kolikor članov skupščine po zakonu pripada
posamezni interesni skupini.

Konstitutivno sejo skupščine skliče predsednik prejšnje skupščine
najkasneje 30 dni po imenovanju ali izvolitvi vseh članov.

Kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov
predložijo notranje interesne organizacije volilni komisiji Zavoda v
roku, ki je določen za imenovanje članov skupščine.

31. člen
Mandat članov skupščine Zavoda je 4 leta.

26. člen
Volilna komisija Zavoda sestavi na podlagi kandidatur za vsako
interno volilno telo ločen seznam kandidatov.

Člani Skupščine so lahko izvoljeni največ dvakrat zapored.

Kandidate razvrsti po abecednem redu, začenši s črko, ki jo
volilna komisija Zavoda izžreba. Za imenom kandidata je na
seznamu ime notranje interesne organizacije, ki je kandidata
predlagala.

Članu skupščine lahko predčasno preneha mandat zaradi smrti,
odpoklica interesne organizacije, na podlagi pisne odpovedi ali če
izgubi status predstavnika skupine, iz katere je bil imenovan. V
zadnjem primeru preneha mandat na pobudo člana ali notranje
interesne organizacije.

27. člen

V primeru predčasnega prenehanja mandata članu skupščine
Zavoda, imenuje nadomestnega člana za preostali del mandata
tista notranja interesna organizacija, katere predstavnik je bil član,
ki mu je mandat prenehal, do naslednje seje skupščine.

Volilna telesa izvolijo in s tem imenujejo člane skupščine
posamezne interesne skupine na svojih volilnih zborih na podlagi
seznama potrjenih kandidatur.

32. člen

Volilne zbore skliče volilna komisija Zavoda najkasneje 8 dni pred
dnem glasovanja tako, da o tem obvesti notranje interesne
organizacije, ki so imenovale svoje predstavnike v interno volilno
telo in vabilu priloži seznam imenovanih predstavnikov v internem
volilnem telesu z navedbo notranje interesne organizacije, ki je
predstavnika imenovala, in seznam kandidatov.

Skupščina Zavoda ima predsednika in namestnika. Izvolijo ju
člani skupščine na prvem zasedanju iz svoje sestave.
Za predsednika in namestnika sta lahko izbrana kandidata, ki
nista predstavnika iste interesne skupine. Skupščina najprej izvoli
predsednika.

28. člen
33. člen

Volilni zbor je sklepčen, če na dan glasovanja, v času, ki ga za to
določi volilna komisija Zavoda, glasuje večina članov internega
volilnega telesa.

Predsednik skupščine sklicuje in vodi seje skupščine, podpisuje
splošne akte in druge sklepe, ki jih sprejema skupščina, opravlja
druge zadeve, ki jih določajo statut in drugi akti Zavoda, ter zadeve,
za katere ga pooblasti skupščina.

Če volilni zbor ni sklepčen, volilna komisija Zavoda določi nov
dan glasovanja, ki mora biti najkasneje čez 7 dni. Na ponovnem
volilnem zboru se volitve opravijo ne glede na število članov
volilnega zbora, ki glasujejo.
29. člen

Namestnik predsednika skupščine nadomešča predsednika v
vseh njegovih pravicah in dolžnostih, kadar je ta odsoten ali
zadržan. Če je predsedniku predčasno potekel mandat, opravlja
namestnik njegove naloge do izvolitve novega predsednika.

Glasuje se tajno z glasovnicami. Vrstni red kandidatov na
glasovnici je enak vrstnemu redu na seznamu kandidatov.

Predsednik in njegov namestnik sta za svoje delo odgovorna
skupščini Zavoda.

Vsak član internega volilnega telesa lahko glasuje največ za toliko
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34. člen

odbor, do določenega obsega, pooblasti generalnega direktorja s
posebnim sklepom.

Skupščina zaseda na sejah, ki so javne.

Upravni odbor Zavoda je za svoje delo odgovoren skupščini
Zavoda.

Skupščina je sklepčna in veljavno odloča, če je na seji navzoča
večina članov skupščine. Skupščina sprejema odločitve z večino
glasov navzočih članov.

36. člen

Statut, finančni načrt, zaključni račun, izvolitev predsednika in
namestnika predsednika skupščine Zavoda ter imenovanje
generalnega direktorja Zavoda, sprejema skupščina Zavoda z
večino glasov vseh članov.

Zakon določa interesne skupine, ki sestavljajo upravni odbor.
Po imenovanju oziroma izvolitvi članov skupščine evidentirajo
kandidate za člane upravnega odbora izmed izvoljenih članov
nove skupščine na poziv volilne komisije Zavoda tiste notranje
interesne organizacije, katerih predstavniki so bili izvoljeni v
skupščino.

Način in roke sklica, vodenje sej, način odločanja, vzdrževanje
reda na sejah, vsebino in obliko zapisnika in druga vprašanja
določi skupščina Zavoda s poslovnikom.

Kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov
predložijo notranje interesne organizacije volilni komisiji najkasneje
15 dni po opravljenih volitvah članov skupščine.

2. UPRAVNI ODBOR ZAVODA
35. člen

Volilna komisija sestavi seznam kandidatov za upravni odbor po
določilih, ki veljajo za sestavo seznama kandidatov za člane
skupščine.

Izvršilni organ Skupščine Zavoda je upravni odbor Zavoda, ki
ima 15 članov.

Med evidentiranimi kandidati za člane upravnega odbora se opravi
ožji izbor tako, da člani skupščine, ki tvorijo posamezne interesne
skupine, na ločenih zasedanjih izmed sebe imenujejo toliko
kandidatov, kolikor jih določa 37. člen statuta.

Upravni odbor Zavoda zlasti:
1. obravnava gradiva za seje skupščine in v zvezi z njimi
zavzema ustrezna stališča, mnenja, predloge in pripombe, ki
jih posreduje skupščini,
2. predlaga skupščini sprejem programa dejavnosti, finančnega
načrta, zaključnega računa in poslovnega poročila Zavoda
ter opravlja izvršilno funkcijo za realizacijo teh aktov,
3. sprejema plan dela Zavoda in spremlja njegovo realizacijo,
4. v skladu s finančnim načrtom med letom razporeja sredstva
Zavoda po posameznih namenih,
5. v skladu z zaključnim računom, finančnim načrtom in planom
nabav osnovnih sredstev odloča o nabavi, zamenjavi in odpisu
osnovnih sredstev,
6. sproti spremlja gmotni položaj upokojencev in invalidov ter
odloča o uskladitvi pokojnin in drugih denarnih dajatev,
7. na drugi stopnji odloča o pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja iz mednarodnih sporazumov in o
izplačevanju denarnih prejemkov iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v tujino,
8. obravnava in spremlja sistemska vprašanja izvajanja
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter daje predloge
in pobude za potrebne ukrepe,
9. spremlja in koordinira volilne aktivnosti, vodi postopke
imenovanj in razrešitev, objavlja razpise, pripravlja predloge
izbire in druga dejanja s tega področja,
10. sprejema akt o notranji organizaciji Zavoda,
11. ureja odnose, ki zadevajo delo, pravice, obveznosti in
odgovornosti delavcev Zavoda, razen v primeru, ko s tem
statutom ni določeno, da ta vprašanja urejajo delavci
samostojno preko sveta delavcev oziroma, ko se o urejanju
teh vprašanj sklene pogodba,
12. imenuje predsednike in člane invalidskih komisij ter zdravnike
posameznike kot izvedenske organe,
13. imenuje stalne ali občasne komisije ali druge organe za
opravljanje nalog iz svojih pristojnosti,
14. daje soglasje k imenovanju namestnika generalnega direktorja,
direktorjev sektorjev v Centrali Zavoda in direktorjev
območnih enot,
15. opravlja druge izvršilne zadeve in odloča o vprašanjih izvajanja
zavarovanja, za katere ni po zakonu pristojna skupščina
Zavoda.

Zasedanja interesnih skupin vodijo člani volilne komisije,
predstavniki interesnih skupin, ki zasedajo.
Interesne skupine imenujejo kandidate po medsebojnem dogovoru
članov. V primeru, da dogovor ni mogoč, se opravi tajno glasovanje
med člani skupščine, ki tvorijo posamezno interesno skupino.
37. člen
Po postopku in na način iz prejšnjega člena imenujejo v upravni
odbor:
-

38. člen
Po opravljenih ločenih zasedanjih interesnih skupin in po ožjem
izboru kandidatov za člane upravnega odbora, izvoli skupščina
dvanajst članov upravnega odbora tako, da člani skupščine
glasujejo za ali proti celotni listi kandidatov.
Lista je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov.
Tri člane upravnega odbora izvolijo delavci Zavoda.
V primeru, da lista ni sprejeta, se postopek kandidiranja in volitev
ponovi.
39. člen
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta.
Članu upravnega odbora lahko predčasno preneha mandat zaradi
smrti, odpoklica notranje interesne organizacije, na podlagi pisne
odpovedi ali če izgubi status predstavnika skupine, iz katere je bil
imenovan. V zadnjem primeru preneha mandat na pobudo člana

V primerih iz 4., 5., 10., 11. in 15. točke tega člena lahko upravni
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člani interesne skupine upokojencev tri kandidate,
člani interesne skupine delovnih invalidov enega kandidata,
člani interesne skupine delodajalcev štiri kandidate in
člani interesne skupine zavarovancev štiri kandidate za člane
upravnega odbora Zavoda.
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skupščina Zavoda. K imenovanju da soglasje Vlada Republike
Slovenije.

ali notranje interesne organizacije.
V primeru predčasnega prenehanja mandata članu upravnega
odbora, imenuje v roku 45 dni nadomestnega člana za preostali
del mandata tista notranja interesna organizacija, katere
predstavnik je bil član, ki mu je mandat prenehal.

44. člen
Generalni direktor je odgovoren za zakonitost dela Zavoda.
Organizira in vodi delo in poslovanje Zavoda ter predstavlja in
zastopa Zavod. V ta namen zlasti:

Če notranja interesna organizacija ne imenuje nadomestnega
člana v roku iz prejšnjega odstavka, imenuje nadomestnega člana
skupščina Zavoda na predlog upravnega odbora, izmed
predstavnikov interesne skupine iz katere je bil član, ki mu je
mandat prenehal.

1. je odredbodajalec za Zavod in podpisuje poslovno pravne
akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na
poslovanje Zavoda,
2. predlaga temelje poslovne politike Zavoda, splošne akte
Zavoda, plane dela in ukrepe za njihovo izvajanje,
3. poroča o rezultatih dela in o poslovanju Zavoda,
4. v skladu s statutom in drugimi predpisi sprejema organizacijske
akte ter predlaga splošne akte, ki urejajo položaj delavcev,
njihova delovna razmerja in materialni položaj,
5. izdaja posamične akte in izvršuje posamične ukrepe,
6. odloča o pravicah delavcev Zavoda iz delovnih razmerij
skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti
Zavoda,
7. ob soglasju upravnega odbora Zavoda imenuje namestnika
generalnega direktorja, direktorje sektorjev v Centrali Zavoda,
direktorje območnih enot in glavnega in odgovornega urednika
glasila Zavoda ter imenuje tudi ostale delavce s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi, ki jih določa akt o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
8. v skladu s pooblastilom upravnega odbora in v skladu s
finančnim načrtom odloča do določenega obsega o
razporejanju sredstev Zavoda med letom po posameznih
namenih in o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev
Zavoda ter o nabavi in porabi obratnih sredstev,
9. v skladu s kolektivno pogodbo, politiko plač v Zavodu,
statističnimi podatki in načelnimi sklepi ter usmeritvami
upravnega odbora sprejema sklepe o uskladitvah plač in
nadomestil delavcev Zavoda,
10. odobrava materialne stroške in stroške v zvezi z nadomestili
stroškov Zavoda za službena potovanja doma in v tujino ter
druge materialne in nematerialne stroške za redno delo
Zavoda,
11. opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite skladno z
zakonom,
12. oblikuje posebne delovne skupine, komisije ali druga delovna
in svetovalna telesa za razrešitev določenih vprašanj iz
svojega delovnega področja ter jim daje naloge,
13. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolektivno
pogodbo, tem statutom in drugimi splošnimi akti Zavoda.

40. člen
Upravni odbor Zavoda ima predsednika in njegovega namestnika,
ki ju iz svojih vrst izvolijo člani upravnega odbora.
Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje upravnega
odbora, podpisuje sklepe, ki jih sprejema upravni odbor iz svoje
pristojnosti oziroma po pooblastilu skupščine Zavoda.
Namestnik predsednika upravnega odbora nadomešča
predsednika v vseh njegovih pravicah in obveznostih, kadar je ta
odsoten ali zadržan.
V primeru, ko je predsednik izvoljen iz vrst predstavnikov
organizacij in delodajalcev, organiziranih v gospodarskih zbornicah
in drugih združenjih delodajalcev, se izvoli njegovega namestnika
iz vrst predstavnikov zavarovancev in uživalcev pravic, ki jih
imenujejo sindikati, organizacije upokojencev ter delovnih
invalidov, in obratno.
Predsednik, njegov namestnik in člani upravnega odbora so za
svoje delo odgovorni skupščini.Zavoda.
41. člen
Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih večina članov. Odločitve
sprejema z večino glasov vseh članov.
Za delo upravnega odbora se smiselno uporabljajo določbe
poslovnika skupščine Zavoda.
NAGRADE, SEJNINE TER POVRAČILA MATERIALNIH
IN DRUGIH STROŠKOV
42. člen

45. člen

Predsednik skupščine Zavoda in predsednik upravnega odbora
Zavoda prejemata za svoje delo denarno nagrado v višini, kot jo
določi skupščina s posebnim sklepom.

Generalni direktor je za svoje delo in delo Zavoda odgovoren
skupščini Zavoda.

Člani skupščine in upravnega odbora prejemajo za delo v organih
Zavoda sejnino v višini, kot jo določi skupščina s posebnim
sklepom.

46. člen
.
'I
V primeru zadržanosti oziroma odsotnosti generalnega direktorja,
predstavlja in zastopa Zavod njegov namestnik oziroma drug
delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Vsi člani skupščine in njenih organov imajo poleg prejemkov iz
prejšnjih odstavkov pravico do povračila materialnih in drugih
stroškov ter povračila morebitnih ustreznih nadomestil za
izgubljeni zaslužek.

47. člen
Generalni direktor lahko prenese pri uresničevanju svojih pooblastil
določenih z zakonom in tem statutom, opravljanje posameznih
zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi, prav tako pa lahko s pooblastili prenese na te
delavce tudi pravico podpisovanja aktov, pogodb in listin.

3. GENERALNI DIREKTOR ZAVODA
43. člen
Poslovodni organ Zavoda je generalni direktor, ki ga imenuje
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5. Sektor za pravne, kadrovske in organizacijske zadeve.

48. člen
Generalni direktor lahko v posameznih primerih pooblasti za
zastopanje Zavoda posamezne delavce Zavoda.

56. člen
Območne enote so:

Zastopnik Zavoda je upravičen, da v imenu Zavoda in v okviru
njegove poslovne dejavnosti in v okviru pooblastil sklepa pogodbe
in opravlja druga pravna dejanja, kakor tudi, da zastopa Zavod
pred sodiščem in drugimi organi.

1. Območna enota Celje za območje občin: mestna občina Celje,
Bistrica ob Sotli, Braslovče, Brežice, Dobje, Dobrna, Gornji
Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje,
Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina,
Rogatec, Sevnica, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur pri
Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko,
Zreče in Žalec,

49. člen
Generalnega direktorja Zavoda na podlagi javnega razpisa
imenuje za dobo 4 let skupščina Zavoda in je po poteku te dobe
lahko ponovno imenovan.

2. Območna enota Koper za območje občin: mestna občina Koper,
Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Piran,
Pivka, Postojna in Sežana,

Postopek razpisa in predlog izbire skupščini vodi in opravi upravni
odbor Zavoda.

3. Območna enota Kranj za območje občin: mestna občina Kranj,
Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja Vas - Poljane,
Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor,
Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in
Žirovnica,

50. člen
Za generalnega direktorja Zavoda je lahko imenovan državljan
Republike Slovenije, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje
in ima visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 let ustreznih delovnih
izkušenj, na podobnih delovnih mestih, ki potrjujejo, da ima
potrebne strokovne, organizacijske in druge poslovodne
sposobnosti za uspešno opravljanje te funkcije.

4. Območna enota Ljubljana za območje občin: mestna občina
Ljubljana, Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Cerkno,
Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani,
Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Idrija, Ig, Ivančna Gorica,
Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Loška
dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče,
Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Trbovlje, Trzin, Velike
Lašče, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob Savi,

-51. člen
Razpis mora biti objavljen najmanj 1 mesec pred potekom mandata.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme biti
krajši kot 8 dni, rok, v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa
ne daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa.

5. Območna enota Maribor za območje občin: mestna občina
Maribor, mestna občina Ptuj, Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik,
Domava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, Juršinci,
Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk,
Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož,
Pesnica, Podlehnik, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi,
Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Andraž, Šentilj,
Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale,

52. člen
V primeru prenehanja delovnega razmerja generalnega direktorja
pred potekom mandata ali v drugih primerih, ko generalni direktor
preneha z delom, imenuje skupščina Zavoda, do izvedbe
postopka in izbire novega generalnega direktorja, vršilca dolžnosti
generalnega direktorja, brez razpisa.

6. Območna enota Murska Sobota za območje občin: mestna
občina Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Črenšovci,
Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš,
Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer. Moravske Toplice,
Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij,
Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej,

Vršilec dolžnosti je imenovan s pravicami in dolžnostmi
generalnega direktorja največ za dobo 1 leta.
III. SLUŽBA ZAVODA

7. Območna enota Nova Gorica za območje občin: mestna občina
Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Miren
- Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Tolmin in Vipava,

53. člen
Delavci Zavoda, ki opravljajo v Zavodu strokovna, finančna,
administrativno-tehnična in druga dela, tvorijo službo Zavoda, ki
je njegov notranji organizacijski del.

8. Območna enota Novo mesto za območje občin: mestna občina
Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Krško, Metlika, Mirna
Peč, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in Žužemberk,

54. člen

9. Območna enota Ravne za območje občin: mestna občina
Velenje, mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Črna na
Koroškem, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje
ob Dravi, Ravne, Ribnica na Pohorju, Šmartno ob Paki, Šoštanj
in Vuzenica.

Služba Zavoda posluje v Centrali na sedežu v Ljubljani in po
posameznih območnih enotah.
55. člen

57. člen

Centrali so:
1.
2.
3.
4.

Posamezne območne enote opravljajo svoje delo tudi v izpostavah
in sicer:

Sektor za izvajanje zavarovanja,
Finančni sektor,
Sektor za informacijske tehnologije,
Splošni sektor,
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- Območna enota Kranj v izpostavi na Jesenicah za območje
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občin: Jesenice, Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Radovljica in
Žirovnica,

64. člen
Člane sveta delavcev volijo delavci Zavoda na tajnih in
neposrednih volitvah.

- Območna enota Ljubljana v izpostavi v Trbovljah za območje
občin: Trbovlje, Hrastnik in Zagorje,

Svet delavcev izmed članov izvoli predsednika in njegovega
namestnika.
Predsednik sveta zastopa in predstavlja svet delavcev, namestnik
predsednika pa opravlja to funkcijo v odstotnosti predsednika.

- Območna enota Ravne v izpostavi Velenje za območje občin:
mestna občina Velenje, Šmartno ob Paki in Šoštanj.
58. člen

65. člen
Poleg sektorjev, območnih enot in izpostav iz 55., 56. in 57. člena
tega statuta, lah- ko skupščina Zavoda, v skladu s strokovnimi in
razvojnimi potrebami Zavoda s posebnim sklepom ustanovi tudi
druge enote Zavoda in samostojne pravne osebe.

Oblikovanje, sestava, kandidiranje, volitve in razrešitve ter
področje in način dela sveta delavcev podrobneje določajo pravila
sveta delavcev.

59. člen

IV. INVALIDSKE KOMISIJE

Sektorji in območne enote imajo notranje organizacijske enote
kot so oddelki, odseki, skupine, referati, v skladu s splošnim
aktom o notranji organizaciji.

66. člen
Izvedenska mnenja o invalidnosti, preostali delovni zmožnosti,
telesni okvari, potrebi po pomoči in postrežbi drugega, o izgubi
delovne zmožnosti oziroma pridobitne zmožnosti zavarovančevih
družinskih članov ter o okoliščinah iz 212. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki še niso ugotovljene
in za ugotovitev ni pristojen kakšen drug organ, dajejo invalidske
komisije oziroma zdravniki posamezniki, kot izvedenski organi
Zavoda.

60. člen
Delovna razmerja, materialni položaj, druge medsebojne odnose,
pravice in obveznosti, uresničujejo delavci Zavoda v skladu z
zakonom, kolektivno pogodbo, tem statutom in drugimi splošnimi
akti Zavoda.
Pravice, obveznosti in odgovornosti iz prejšnjega odstavka
uresničujejo delavci Zavoda preko sveta delavcev.

Izvedenski organi dajejo izvedenska mnenja tudi na zahtevo tujih
nosilcev zavarovanja in drugih organov, organizacij, skupnosti in
oseb, če tako določajo posebni predpisi.

SVET DELAVCEV

Organizacijo in način delovanja invalidskih komisij ter drugih
invalidskih organov, določi predstojnik republiškega upravnega
organa, pristojnega za delo, skupaj s predstojnikom republiškega
upravnega organa pristojnega za zdravstvo, imenuje pa jih upravni
odbor Zavoda.

61. člen
Poleg z zakonom in kolektivno pogodbo določenih pravic delavcev,
kot so informiranost, možnost dajanja predlogov, mnenj in
posvetovanj ter soodoločanja, delavci Zavoda, preko sveta
delavcev samostojno, v skladu s finančnim načrtom Zavoda,
odločajo zlasti o razpolaganju s stanovanji službe, o razpolaganju
in koriščenju počitniških kapacitet, višini nekaterih osebnih
prejemkov kot so jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne
pomoči, regresi in drugo.

V. OBVEŠČANJE
67. člen
Zavod je nosilec informacijske službe za področje pokojninskega
in invalidskega zavarovanja v Sloveniji in se v ta namen vključuje
v republiški informacijski sistem.

Svet delavcev izvolijo delavci Zavoda.

V Zavodu se organizira obveščanje tako, da je organizacijam in
delodajalcem, zavarovancem, in uživalcem pravic ter delavcem
Zavoda omogočen vpogled v vsa področja poslovanja Zavoda.

62. člen
Vprašanja, o katerih delavci Zavoda iz prejšnjega člena
samostojno odločajo, urejajo pravila oziroma pravilniki, ki jih na
predlog generalnega direktorja sprejema svet delavcev.

68. člen
Obveščanje se zagotavlja z javnimi statističnimi podatki s področja
zavarovanja, s poslovnimi poročili, z objavami v Uradnem listu in
drugimi javnimi objavami in obvestili Zavoda v sredstvih javnega
obveščanja ter z glasilom Zavoda in drugimi ustreznimi načini.

63. člen
Svet delavcev je sestavljen tako, da imajo v njem sektorji in
območne enote po enega člana.

69. člen

Mandat članov traja 4 leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni.

Izdajanje in urejanje glasila Zavoda, organe in njegovo vsebinsko
zasnovo, določa poseben splošen akt Zavoda.

Pravico voliti člane v svet delavcev imajo vsi delavci, ki delajo v
Zavodu.
Generalni direktor, delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, nimajo pravice voliti članov v svet delavcev.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
70. člen

Pravico biti izvoljen v svet delavcev imajo vsi delavci, ki imajo
aktivno volilno pravico in ki delajo v Zavodu.
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1. Služba Zavoda pripravi in generalni direktor predloži
upravnemu odboru Zavoda delovno gradivo.
2. Upravni odbor Zavoda obravnava delovno gradivo ter določi
osnutek statuta, ki ga posreduje v obravnavo in sprejem
skupščini Zavoda.
3. Po obravnavi in sprejemu osnutka na skupščini, določi upravni
odbor predlog statuta, ob upoštevanju pripomb, mnenj in
predlogov iz razprave in ga posreduje v sprejem skupščini.
4. Skupščina obravnava predlog ter amandmaje k predlogu, ki
jih lahko podajo člani skupščine, člani upravnega odbora
Zavoda in generalni direktor, ter statut sprejme.
5. Statut Zavoda pošlje Skupščina Zavoda v soglasje Državnemu
Zboru Republike Slovenije,
6. Statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

organizacijski sklepi, sklepi potrebni za izvajanje zavarovanja ter
drugi splošni akti.
71. člen
Sklepi za izvajanje zavarovanja na splošen način urejajo
vprašanja, ki so potrebna za izvedbo posameznih določil zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugih zakonov,
za katera ni po zakonih izrecno določena pristojnost državnih
organov.
72. člen
Poslovnik ureja način dela skupščine in njenih organov.
Posebni sklepi urejajo postopek in način volitev oziroma imenovanj
članov skupščine in njenih organov.
73. člen

Skupščina lahko na utemeljen predlog upravnega odbora ali če
na besedilo osnutka statuta ni bilo bistvenih pripomb in predlogov
odloči, da se osnutek statuta preoblikuje v predlog statuta in ga
sprejme na isti seji.

Splošne akte iz 71. in 72. člena tega statuta sprejema skupščina
Zavoda.

Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda se sprejmejo po enakem
postopku kot statut.

74. člen

77. člen

Za urejanje makro in mikro organizacije Zavoda, določanje
organizacijskih in drugih postopkov ter urejanje pravic, obveznosti
in odgovornosti delavcev Zavoda, ima Zavod zlasti še naslednje
splošne akte o:

Drugi splošni akti Zavoda, ki jih sprejema skupščina Zavoda, se
sprejemajo tako:
/
1. Služba Zavoda pripravi in generalni direktor predloži
spravnemu odboru Zavoda osnutek splošnega akta.
2. Upravni odbor osnutek obravnava in na podlagi obravnave
pripravi predlog besedila splošnega akta, ki ga posreduje v
obravnavo in sprejem skupščini Zavoda.
3. Skupščina obravnava predlog splošnega akta ter ob
upoštevanju utemeljenih pripomb in predlogov, predloženi
splošni akt sprejme.
4. Splošni akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
razen v primeru, ko akt ureja le notranja razmerja v Zavodu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

notranji organizaciji,
sistemizaciji delovnih mest,
računovodstvu,
popisu sredstev in virov - inventuri,
pisarniškem poslovanju,
varstvu pri delu in pred požarom,
izobraževanju,
plačah in nadomestilih,
delovnih razmerjih,
stanovanjski pomoči,
koriščenju počitniških kapacitet,
in druge.

Za spremembe in dopolnitve teh splošnih aktov velja enak
postopek, kot za njihov sprejem.

75. člen

VII. PLANIRANJE IN SREDSTVA

Splošni akt iz 1. točke prejšnjega člena sprejema upravni odbor
Zavoda na predlog generalnega direktorja.

78. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom, finančnimi načrti,
periodičnimi in zaključnimi računi, pri čemer je temeljna naloga
Zavoda pravočasno uveljavljanje in nakazovanje pokojnin ter
drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Splošni akt iz 2. točke prejšnjega člena sprejema generalni direktor
ob soglasju upravnega odbora Zavoda.
Splošne akte iz 3., 4., 5., 6. in 7. točke prejšnjega člena izdaja
generalni direktor po strokovnem predlogu pristojne organizacijske enote službe Zavoda.

Zavod lahko ob pogojih iz zakona, drugih predpisov, finančnega
načrta in drugih splošnih aktov, namenja ustrezna sredstva tudi
za aktivnosti, pripomočke in objekte na področjih prevencije
invalidnosti, rehabilitacije invalidov, delovanje invalidskih podjetij,
za dejavnost rekreacije, športne in kulturne dejavnosti, ki jo
organizirajo zveze in društva upokojencev in invalidov ter za
podobne druge naloge, aktivnosti in dejavnosti, povezane s
področjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Splošne akte iz 8. in 9. točke prejšnjega člena sprejema, na predlog
generalnega direktorja ob soglasju upravnega odbora Zavoda,
svet delavcev.
Splošne akte iz 10. in 11. točke prejšnjega člena sprejema svet
delavcev na predlog generalnega direktorja.

79. člen

Splošna akta iz 8. in 9. točke prejšnjega člena lahko nadomesti
kolektivna pogodba na nivoju Zavoda.

V okviru zagotovljenih in razporejenih finančnih sredstev Zavod
zagotavlja tudi potrebna finančna sredstva za delo Zavoda ter za
delo delavcev Zavoda in sicer:

76. člen

- poslovne stroške (materialni in nematerialni stroški),
- amortizacijo,

Statut Zavoda se sprejema po naslednjem postopku:
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- prispevke in davke po zakonu,
- plače delavcev in druga sredstva za osebno in neposredno
skupno porabo v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo oz.
splošnim aktom,
- investicijsko skupno porabo,
- sredstva za kulturno, športno, rekreativno in preventivno
dejavnost zaposlenih ter vzdrževanje počitniških kapacitet.

katerimi Zavod preprečuje nezakonit in neupravičen poseg v
intergriteto človekove osebnosti, njegovega osebnega in
družinskega življenja zaradi zbiranja, obdelave, shranjevanja in
posredovanja osebnih podatkov ter njihove uporabe.
Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske
in druge ustrezne postopke in ukrepe, s katerimi Zavod preprečuje
nepooblaščen ali neregistriran dostop do prostorov, strojne in
programske opreme, slučajno ali namerno uničenje podatkov,
njihovo spremembo ali izgubo, kakor tudi nepooblaščen dostop,
obdelavo in posredovanje teh podatkov ter njihovo uporabo.

80. člen
Zavod planira svoje poslovanje z letnimi programi dejavnosti, ki
so podlaga za tinančne načrte in oblikovanje predlogov stopenj
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

85. člen

S programom dejavnosti se na kratek in zgoščen način prikazujejo
bistvene postavke poslovanja v letu, na katerega se ta program
nanaša.

S posebnim splošnim aktom se ureja varstvo osebnih podatkov,
vsebovanih v zbirkah podatkov, s katerimi upravlja Zavod, njihovo
zavarovanje, pravice posameznika in omejitve pravic iznos
osebnih podatkov, zaščita strojne opreme in programskih
produktov ter nadzor.

Programe dejavnosti sprejema skupščina Zavoda na predlog
upravnega odbora Zavoda.

86. člen
81. člen

Z aktom iz prejšnjega člena se lahko določi, da so posamezni
podatki poslovna tajnost.

Z letnim planom dela Zavoda, se podrobneje opredeli vrsta in
količina nalog in storitev, ki so jih dolžni opraviti delavci Zavoda,
potreben delovni čas, roke za izpolnitev nalog, nosilce nalog ter
število in strukturo potrebnih kadrov.

Delavci Zavoda morajo razen tako opredeljenih podatkov, kot
poslovno tajnost varovati tudi listine in podatke, ki jih kot take
razglasi oziroma določi pristojni organ, ali podatke, ki so po zakonu
ali drugih predpisih opredeljeni kot tajni.

Pri izhodiščih za sestavo letnega plana se upošteva doseženi
obseg storitev v preteklem letu in spremembe v obsegu ter vrsti
nalog, ki izhajajo iz programa dejavnosti Zavoda in sklepov
organov upravljanja Zavoda. Pri tem je potrebno upoštevati možne
racionalizacije delovnih postopkov, povečanje produktivnosti dela
in smotrno porabo materialnih sredstev.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
87. člen

Letni plan dela sprejema upravni odbor Zavoda na predlog
generalnega direktorja.

Zavod izda splošne akte po tem statutu najkasneje v 6. mesecih
po njegovi uveljavitvi.

82. člen

Do izdaje aktov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
predpisi in splošni akti prejšnje Skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja Slovenije in njene Strokovne službe.

Upravni odbor in generalni direktor skrbita za uresničevanje
programa dejavnosti in plana dela s tem, da sprejemata ukrepe
za njegovo izvajanje.

88. člen

Ob obravnavanju periodičnih in zaključnih - letnih obračunov
generalni direktor poroča o izvajanju planskih obveznosti in
doseganju rezultatov.

S pričetkom veljavnosti tega statuta prenehajo veljati določbe
statuta Skupnosti po-kojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije (Uradni list SRS, št. 40/83, 10/86, 43/89 in 3/90).

83. člen

89. člen
Ta statut začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu.

Zavod zagotavlja sredstva za razširjanje materialne podlage dela.
Za zagotovitev enostavne reprodukcije, Zavod koristi sredstva
amortizacije. O uporabi sredstev amortizacije in o nadomeščanju
fizično dotrajanih ali tehnološko zastarelih osnovnih sredstev
odloča upravni odbor Zavoda oziroma generalni direktor v obsegu
pooblastil s strani upravnega odbora Zavoda.

Številka: 01000-015/98
Datum: 4.11.1998

VIII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE
TAJNOSTI
84. člen
Stanko HVALE, l.r.
Predsednik skupščine Zavoda

Varstvo osebnih podatkov obsega pravice, načine in ukrepe, s
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(46. člen)

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA ZAVODA

Ob sprejetju teh sprememb statuta, skupščina sprejme tudi
uradno, prečiščeno besedilo statuta Zavoda in ga pošlje
Državnemu zboru RS v soglasje.

(člena nista bila vnesena v prečiščeno besedilo statuta, ker ne
spreminjata njegovih določb)

Te spremembe začnejo veljati 15. dan po objavi uradnega
prečiščenega besedila statuta v Uradnem listu RS.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Do oblikovanja skupščine in upravnega odbora po določilih zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Ur.l.RS 7/96 in 54/98), pa se za pravila
o sklepčnosti, glasovanju in mandatih teh organov uporabljajo
prejšnje določbe statuta.

45. člen
Skupščina Zavoda, lahko v primeru sprememb notranje
organizacije in spremembe v organizaciji občin, do naslednjih
sprememb statuta, s sklepom spremeni krajevno pristojnost
posamezne območne enote Zavoda.

Skupščina in upravni odbor v dosedanji sestavi opravljata delo
do konstituiranja novih organov.

>
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Spremembe in dopolnitve

STATUTA

KULTURNIŠKE

SLOVENIJE

ZBORNICE

(OdSKZS-A)

- EPA 629 - II -

KULTURNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Naš znak/Ref. No:: 172-11/98
Ljubljana, 11.11.1998

Upravni odbor Kulturniške zbornice Slovenije je na svoji 9. redni seji dne
10.11.1998 soglasno sprejel spremembe in dopolnitve Statuta Kulturniške
zbornice Slovenije in sprejel sklep, da se jih v skladu 16. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur.l., 75/94) vloži
Državnemu zboru Republike Slovenije za pridobtev soglasja.
,

Zapisnikar: Sonja Vrhove
Overovatelja zapisnika:
1) Marcel Buh
2) Tone Pogačnik

...... y

V vednost: g. Janez MEZAN, gyRudi MOGE, g. Uroš PIRNAT
Priloge: statut, spremembe in dopolnitve statuta
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Na podlagi 13. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 ZUJIPK) in Statuta
Kulturniške zbornice Slovenije je Upravi odbor Kulturniške zbornice
Slovenije na svoji 9. redni seji dne 10.11.1998 sprejel naslednje

2. člen
V 11. členu se črta 8. točka z besedilom, ki glasi: "voli in razrešuje
predsednika in člane razsodišča zbornice".
3. člen
V13. členu se doda 13. alinea z besedilom, ki glasi: "voli in razrešuje
predsednika in člane razsodišča zbornice".

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA KULTURNIŠKE ZBORNICE
SLOVENIJE
štev. 8-10/97/II. z dne 14.10.1997

Ljubljana, 10.11.1998
Štev. 8/1-11/98

1. člen

Darko BRLEK, l.r.
predsednik
Kulturniška zbornica Slovenije

V četrtem odstavku 10. člena se črta besedilo zadnjega stavka,
ki glasi:
"Mandat predsednika traja 4 leta".
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1. spoštovanje splošnih aktov, ki jih sprejmeta skupščina in upravni
odbor zbornice;
2. redno obveščanje zbornice o vseh podatkih, ki jih predpisuje
zbornični pravilnik o vodenju registra članov;
3. redno plačevanje članarine in prispevkov, ki jih določa pravilnik
o finančnem poslovanju zbornice.

Na podlagi 13. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 ZUJIPK) je upravni
odbor Kulturniške zbornice Slovenije dne 14.10.1997 sprejel

STATUT KULTURNIŠKE ZBORNICE
SLOVENIJE

7. člen
Prenehanje članstva
Članstvo v zbornici preneha:
1. s prostovoljnim izstopom iz članstva;
2. z izključitvijo zaradi kršitve splošnih aktov iz prve alinee 6.
člena tega statuta;
3. zaradi neplačevanja članarine in prispevkov;
4. s prenehanjem delovanja zbornice.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Kulturniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica)
je javna pravna oseba, ki jo je z Zakonom o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Ur.l. RS, št. 75/94, v nadaljevanju
ZUJIPK) ustanovila Republika Slovenija in je začela delovati na
podlagi Sklepa o začetku delovanja Kulturniške zbornice Slovenije,
ki so ga v skladu s 13. in 14. členom ZUJIPK sprejeli njeni ustanovni
člani dne 6.11.1996.

Član se izključi iz zbornice, če eno leto po predhodnem pisnem
opominu ne plača članarine, z izjemo članov, ki so plačevanja
oproščeni.
Član se izključi s sklepom upravnega odbora iz razlogov, ki so
navedeni zgoraj ali če krši pravila zbornice ali druge splošne akte
zbornice.

2. člen
Ime zbornice je Kulturniška zbornica Slovenije.

Sklep o izključitvi člana iz zbornice izda predsednik upravnega
odbora na podlagi odločitve razsodišča zbornice.

Skrajšano ime: KZS.
Sedež zbornice je v Ljubljani, Trg francoske revolucije 1.
Zbornica ima žig v obliki kroga. Sredi polja je stilizirana kratica
KZS, pod njo pa napis Kulturniška zbornica Slovenije.

III. DEJAVNOST ZBORNICE

II. SESTAVA ZBORNICE

Zbornica:
1. spremlja in ocenjuje stanje na področju kulture in uresničevanja
nacionalnega kulturnega programa ter daje v zvezi s tem
mnenja, pobude in predloge;
2. daje mnenje k predlogu nacionalnega kulturnega programa in
k poročilu o izvajanju nacionalnega kulturnega programa;
3. daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov s
področja kulture ter k predlogom drugih zakonov in predpisov,
ki zadevajo področje kulture;
4. daje ministrstvu mnenje o zahtevi za odobritev plačila
prispevkov za socialno zavarovanje;
5. predlaga imenovanje članov Sveta za kulturo in članov svetov,
komisij ali ekspertnih skupin iz 12. člena ZUJIPK ter članov
strokovnega sveta javnega zavoda iz 45. in opravlja naloge,
pomembne za slovensko kulturo iz 57. člena istega zakona;
6. daje strokovno pomoč svojim članom;
7. opozarja pristojne organe in inšpekcijske službe o kršitvah
zakonov na področju delovanja kulture;
8. opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in splošni akti
zbornice.

8. člen

3. člen
Zbornico sestavljajo poklicna oziroma strokovna društva ali
združenja kulturnih delavcev, ki imajo v svojem statutu ali pravilih
določeno kot pogoj za članstvo poklicno usposobljenost za
opravljanje kulturne dejavnosti in določen postopek za ugotavljanje
tega pogoja, ter vodijo evidenco svojih članov in poklicni ustvarjalci
na področju kulture, ki niso člani društev, če izpolnjujejo pogoje
za članstvo v teh društvih oziroma združenjih.
Članstvo v zbornici je prostovoljno.
O sprejemu v članstvo s sklepom odloča upravni odbor, ki mora
sprejem oz. morebitno zavrnitev sprejema v članstvo predlagatelju
pisno obrazložiti.
4. člen
Zbornica je ustanovljena z namenom, da izvaja naloge, ki jih
določa zakon (ZUJIPK), ščiti in zastopa interese svojih članov
ter izvaja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.

IV. ORGANI ZBORNICE

5. člen

9. člen

Pravice članov
Pravice članov zbornice so: - pasivna in aktivna volilna pravica v
organe zbornice, pravica do obveščenosti, pravica do
neposrednega sodelovanja pri delu skupščine zbornice in druge
pravice v skladu z veljavnimi predpisi in akti zbornice.

Organi zbornice so:
- skupščina zbornice;
- upravni odbor zbornice;
- predsednik zbornice, ki je tudi predsednik upravnega odbora;
- podpredsednik zbornice;
- razsodišče zbornice;
- nadzorni odbor.

6. člen
Dolžnosti članov zbornice so:
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Skupščina lahko odloča, če je prisotnih najmanj 60 članov.
Skupščina sprejme pravilnik o delovanju skupščine, ki ga potrdi
večina vseh prisotnih članov.

Njegove naloge so:
- sprejema statut zbornice in akte zbornice;
- pripravlja gradivo, analize in predloge za skupščino;
- ustanavlja in usklajuje delo komisij in določa vsebino njihovega
dela;
- izvaja sklepe in navodila skupščine;
- odloča o višini in morebitni oprostitvi plačevanja članarine;
- predlaga skupščini sprejem Pravilnika o finančnem poslovanju
zbornice;
- podeljuje priznanja zaslužnim članom zbornice in drugim
ustvarjalcem na področju kulture;
- odloča o pritožbah na odločitve razsodišča;
- obravnava poročila vseh organov zbornice;
- opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi akti
zbornice.

Skupščino vodi predsednik, ki ga izvoli skupščina na predlog
članov na začetku zasedanja. Mandat predsednika traja 4 leta.

14. člen

Skupščina
10. člen
Skupščino sestavljajo vsi člani v zbornico včlanjenih društev in
združenj ter vsi poklicni ustvarjalci na področju kulture, ki so člani
zbornice.
Skupščino najmanj enkrat letno skliče upravni odbor zbornice.
Skliče jo lahko tudi predsednik zbornice ali skupina najmanj 30
članov.

Upravni odbor zaseda, kadar je potrebno, najmanj pa štirikrat
letno. Sklicuje ga predsednik upravnega odbora na lastno pobudo
ali na zahtevo:
- 5 članov zbornice
- četrtine članov upravnega odbora
- 10 neodvisnih poklicnih ustvarjalcev, članov zbornice.

Deset dni pred skupščino se objavi sklep o sklicu z dnevnim
redom. Delo skupščine poteka po poslovniku, sprejetem ob
pričetku skupščine.
Poslovnik skupščine podrobneje ureja sklicevanje, razpravo,
glasovanje o sklepih, volitve v organe in potek drugih pomembnih
skupščinskih dejavnosti. Pri volitvah upravnega odbora zbornice
se predvidi, da sestavljajo upravni odbor predstavniki posameznih
poklicnih oz. strokovnih društev ali združenj in predstavniki
neodvisnih poklicnih ustvarjalcev tako, da so izvoljeni predstavniki
vseh področij kulturnega delovanja.

Predsednik mora sklicati upravni odbor najkasneje v tridesetih
dneh po prejemu zahteve. Če tega ne stori, lahko skličejo upravni
odbor predlagatelji sami.
Sejo upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik, v njegovi
odsotnosti pa podpredsednik. Seja je sklepčna, če je navzoča
večina glasov upravnega odbora. Upravni odbor sprejema sklepe
z večino glasov vseh članov.

11. člen
Naloge skupščine so naslednje:
1. obravnava položaj in probleme zbornice ter sprejema
smernice za delo;
2. odloča o poročilih o delu upravnega odbora in nadzornega
odbora;
3. voli in razrešuje člane upravnega odbora;
4. sprejema zaključni račun in finančni načrt za naslednje leto;
5. sprejema Pravilnik razsodišča;
6. sprejema Pravilnik o finančnem poslovanju zbornice;
7. sklepa o reorganizaciji zbornice ali o prenehanju delovanja;
8. voli in razrešuje predsednika in člane razsodišča zbornice;
9. sprejema poročila vseh organov zbornice in ocenjuje njihovo
delo;
10. odloča o prenehanju delovanja zbornice.

Predsednik zbornice
15. člen
Naloge predsednika zbornice so:
- zastopa in predstavlja zbornico;
- sklicuje in vodi upravni odbor;
- izvršuje sklepe upravnega odbora;
- podpisuje akte in pogodbe zbornice;
- za svoje delo odgovarja upravnemu odboru zbornice.
Razsodišče
16. člen

Upravni odbor

Razsodišče zbornice je samostojen organ, ki na zahtevo ustrezne
zbornične komisije, predsednika zbornice, pa tudi na predlog
posameznega člana zbornice, v skladu s posebnim pravilnikom,
odloča o odgovornosti članov za kršitve predpisov, ki urejajo delo
zbornice. Razsodišče ima pet članov, ki jih izmed uglednih
ustvarjalcev na področju kulture imenuje upravni odbor. Mandat
članov razsodišča traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

12. člen
Upravni odbor zbornice sestavljajo predstavniki posameznih
poklicnih oz. strokovnih društev ali združenj, ki so včlanjeni v
zbornico in predstavniki neodvisnih strokovnih ustvarjalcev na
področju kulture, ki so včlanjeni v zbornico. Člani upravnega
odbora izmed sebe z večino vseh glasov izvolijo predsednika in
podpredsednika zbornice.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta z možnostjo
ponovne izvolitve. Upravni odbor mora izpeljati volitve novega
upravnega odbora vsaj tri mesece pred iztekom svojega mandata.

17. člen
Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predstavnik Republike
Slovenije, ki ga imenuje minister, pristojen za kulturo, in dva
predstavnika članov zbornice, ki ju imenuje skupščina zbornice.

13. člen

Nadzorni odbor izvaja nadzor nad delovanjem upravnega odbora
in zborničnih komisij ter ima pravico vpogleda v vso dokumentacijo
v zvezi s poslovanjem zbornice. Nadzorni odbor lahko skliče
skupščino in sejo upravnega odbora.

Upravni odbor vodi delo in poslovanje zbornice v skladu z zakoni
in akti zbornice.
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Delovanje nadzornega odbora je urejeno v poslovniku, ki ga
sprejme nadzorni odbor. Mandat članov nadzornega odbora je
štiri (4) leta.

- iz proračuna;
- z dohodkom od vlaganja v druge dejavnosti;
- iz donatorstva in drugih virov.

STROKOVNA SLUŽBA

VI.AKTI ZBORNICE
22. člen

Zbornica ima strokovno službo.
Vodi jo izvršni sekretar. Njegov mandat traja 4 leta. Imenuje ga
upravni odbor.

Statut zbornice, s katerim morajo biti usklajeni vsi drugi akti
zbornice, sprejema upravni odbor zbornice z dvotretjinsko večino
glasov vseh članov upravnega odbora. Drugi akti so sprejeti, ko
z njihovim sprejemom soglaša več kot polovica vseh članov
upravnega odbora.

Strokovna služba odgovarja za izvajanje svojih nalog upravnemu
odboru.
Področje dela, nazive delovnih mest, število zaposlenih, opisi del
ter zahteve za sklenitev delovnega razmerja na posameznem
delovnem mestu določa akt o notranji organizaciji dela in
sistemizaciji KZS, h kateremu da soglasje minsiter, pristojen za
kulturo.

NASTOPANJE V JAVNEM PRAVNEM PROMETU
Zbornica nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj
račun. V okviru dejavnosti, zbornica sklepa pravne posle brez
omejitve. Za obveznosti, ki jih prevzema v pravnem prometu,
zbornica odgovarja s sredstvi, s katerimi razpolaga.

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE
ZBORNICE

VIL KONČNE DOLOČBE

18. člen
Zbornica mora letno sestaviti finančni načrt dohodkov in izdatkov.
Osnutek proračuna potrdi upravni odbor, ki tudi pregleda in potrdi
osnutek zaključnega računa za preteklo leto. Zaključni račun in
finančni načrt sprejme skupščina in ga predloži Ministrstvu za
kulturo.

23. člen

Poročilo o stanju premoženja zbornice (inventura) je sestavni del
zaključnega računa, ki ga sprejme skupščina.

Zbornica preneha obstajati:
1. če tako sklene skupščnina z 2/3 večino glasov vseh članov
odbora;
2. z odločbo državnega organa;
3. če je v zbornico včlanjenih manj kot pet društev ali združenj,
oziroma, če je v zbornico včlanjenih manj kot petsto
posameznih poklicnih ustvarjalcev s področja kulture.
Če zbornica preneha z delovanjem, preide vse njeno premoženje
v last Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

19. člen

24. člen

Zbornica vodi točno evidenco o vsem svojem premoženju. S
premoženjem zbornice upravlja upravni odbor zbornice.

>
Delovanje zbornice je javno. Organi zbornice dajejo članom in
zainteresirani javnosti informacije o svojem delu neposredno in
prek sredstev obveščanja. Za javnost delovanja odgovarjata
predsednik skupščine in predsednik zbornice.

Upravni odbor uskladi vse akte zbornice s tem statutom v roku
enega leta.
25. člen
Ta statut začne veljati, ko ga sprejme upravni odbor zbornice in
da k njemu soglasje Državni zbor in je objavljen na oglasni deski
zbornice.

20. člen
Za financiranje dejavnosti zbornice lahko zbornica ustanovi
poseben sklad, ki ga vodi upravni odbor oz. posebna komisija.
Zbornica lahko tudi ustanovi skupaj z drugimi ali sama
gospodarsko družbo. Sredstva pridobljena iz proračuna se vodijo
ločeno od ostalih sredstev zbornice.

Ljubljana, dne 14.10.1997
Štev.: 8-10/97/11.
Predsednik
Kulturniške zbornice Slovenije:
Darko BRLEK, l.r.

21. člen
Za svoje delo zbornica pridobiva sredstva:
- s članarino in drugimi prispevki svojih članov;
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Na podlagi tretjega odstavka 16. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list
RS, št. 75/94) ter 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 30. oktobra 1997 sprejel

tu KultumiSke zbornice Slovenije, ki gaje sprejel njen upravni odbor dne 14. 10. 1997.
Št 610-01/94-11/6
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.

ODLOK
o soglasju k statutu Kulturniške zbornice Slovenije
(OdSKZS)

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. 1. r.

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k statu-

•'
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Zadržanje in popravek

PREDLOGA

IN

ZAKONA

DOPOLNITVAH

SOCIALNEM

0

SPREMEMBAH

ZAKONA

VARSTVU

0

(ZSV-?)

- EPA 616 - II - skrajšani postopek

Pri tiskanju predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o socialnem varstvu - EPA 616 - (ZSV-?) skrajšani
postopek, objavljenega na 41. strani Poročevalca št. 68, dne
20. novembra 1998, je bilo izpuščeno besedilo zadržanja
predloga zakona in navedena napačna oznaka omenjenega

predloga zakona (ZSV-A).
Besedilo zadržanja predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu se v celoti glasi:

Vlada Republike Slovenije je dne 9. novembra 1998
poslala v obravnavo predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o socialnem varstvu skrajšani postopek (EPA 616-11).
Dne 13. maja 1996 |e Vlada Republike Slovenije
predložila v obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem
varstvu (ZSV-C) - druga obravnava (EPA 1297), ki
ureja enako oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon. Ker zakonodajni postopek o predlogu
zakona, ki ga je Vlada predložila 13. maja 1996 še nI
končan, je predstavnik Državnega zbora na podlagi
četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega
zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je
Vlada Republike Slovenije predložila 11. novembra
1998.

*

Uredništvo Poročevalca
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