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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pogojih za pridobivanje lastninske
pravice tujcev na nepremičninah
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o pogojih za pridobivanje lastninske pravice tujcev
na nepremičninah (ZPPLPT) - hitri postopek, na 28. izredni
seji, dne 24.11.1998, na podlagi 73. in 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

O

SKLEP
Tretja obravnava predloga zakona o pogojih za pridobivanje
lastninske pravice tujcev na nepremičninah (ZPPLPT) - hitri
postopek - EPA 592-II se preloži na 29. izredno sejo zbora.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu kulturne dediščine
SKLEPA

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) - druga
obravnava, na 28. izredni seji, dne 11.11.1998, na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

1. Predlog zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona o varstvu kulturne
dediščine (ZVKD) se opravi v skladu z drugim odstavkom
194. člena poslovnika Državnega zbora.
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SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ohranjanju narave
prouči smiselnost navedbe splošnega pojma, oziroma te akte
konkretno navede,
pri opredelitvi predpisa, ki določa naravne vrednote državnega
in lokalnega pomena opredeli tudi ali je naravna vrednota
izjemnega pomena za državo ali velikega mednarodnega
pomena, kar posledično pomeni zavarovanje z zakonom,
opredeli, da so naravne vrednote sestavni del planskih aktov
države in lokalne skupnosti, še posebej ob dejstvu, da
predlagatelj predpisuje izdelavo naravovarstvenih smernic, ki
so osnova za pripravo teh dokumentov, ravno tako pa tudi za
pripravo prostorskih izvedbenih aktov,
prouči možnost ustanovitve že predvidenih regionalnih parkov
tako, da uvede začasne organe, katerim naloži pripravo
dokumentov, proučitev režimov in drugih aktivnosti potrebnih
za razglasitev,
ponovno prouči določbe, ki opredeljuje, da se z zakonom
zavaruje le narodni park in ne tudi regijski park glede na določbo,
ki določa, da se tudi zavarovana območja izjemnega pomena
za državo oziroma velikega mednarodnega pomena zavarujejo
z zakonom,
opredeli nedvoumno in omejevalno v katerih primerih in pod
kakšnimi pogoji se na nivoju lokalnih skupnosti sme posegati v
naravo, predvsem glede odločitev o širitvi stavbnih zemljišč,
bolj natančno opredeli finančne posledice pri operacionalizaciji
zakona,
upošteva pripombe iz mnenja Sekretariata Državnega zbora
za zakonodajo in pravne zadeve.

Državni zbor Republike Slovenije je na 28. izredni seji, dne
12.11.1998 ob obravnavi predloga zakona o ohranjanju narave
(ZON) - prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja
SKLEPA
1. Predlog zakona o ohranjanju narave (ZON) - prva obravnava
je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo upošteva naslednja
stališča:
- v določbi predloga zakona, ki opredeljuje pojme zajame vse
pojme, saj sedaj niso strukturirani
- razmisli o morebitni zamenjavi posameznih določb zaradi
boljšega sosledja le teh,
- opredeli minimalne kriterije za pridobitev statusa naravne
vrednote,
- bolj aktivno opredeli regionalno in pokrajinsko organiziranje, ki
je nujno glede na veliko število nalog in pokrajinsko raznolikost,
- pri opredelitvi zavarovanih območij in opredelitvi meje le teh
določi tudi kartografske prikaze, kot na primer pregledni
topografski in pregledni katasterski načrti,
- v kolikor so predvideni akti o zavarovanju le zakon in uredba

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o izvrševanju proračuna
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lzvršsvan|u
proračuna (ZIPRS-B) - skrajšani postopen, na 28. izredni seji,
dne 11.11.1998, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvrševanju proračuna (ZIPRS-B) - skrajšani postopek - EPA
580-II se ne sprejme.

SKLEP IN DODATNI SKLEPi
Državnega zbora ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1999
odločanja o sprejemanju proračuna za leto 1999 pripravi in
pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije oceno rezultatov
varčevalnih ukrepov vlade v letih 1997 in 1998.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
proračuna Republike Slovenije za leto 1999 (DP99) na 28
izredni seji, dne 30.10.1998, na podlagi 216.a člena in 173. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

2. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike
Slovenije čimprej predloži v obravnavo in sprejem zakon o
proračunih.

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije nadaljuje postopek sprejemanja
predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1999.

3. Vlada Republike Slovenije naj za nadaljevanje postopka
sprejemanja predloga proračuna za leto 1999 pripravi predlog
izračuna primerne porabe občin za leto 1999 in na tej podlagi
tudi izračun prihodkov občinskih proračunov in (inančne
izravnave občinam ter predlog programa investicij in ukrepov,
ki bodo sofinancirani iz državnega proračuna v skladu s 17.
členom zakona o financiranju občin.
,

Državni zbor je ob obravnavi navedene točke dnevnoga reda
sprejel tudi naslednje
DODATNE SKLEPE
1. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da do
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Predlog zakona o

VARSTVU

KULTURNE

DEDIŠČINE

(ZVKD)
- EPA 387 - II - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 85. seji dne 19/11 -1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 28. izredne
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 11/11-1998,
drugega odstavka 194. člena in 195. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije s predlogom, da ga
Državni zbor obravnava na prvi naslednji seji.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon opredeljuje nepremično in premično kulturno dediščino
ter ureja njeno varstvo s tem, da določa pristojnosti države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne
skupnosti), naloge javne službe in drugih dejavnosti varstva,
dolžnosti in pravice lastnikov kulturne dediščine, strokovni in
inšpekcijski nadzor na tem področju ter sankcije za kršitev določb
tega zakona.
2. člen
(pojem kulturne dediščine)
Kulturna dediščina (v nadaljnjem besedilu: dediščina) so območja
in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, predmeti ali
skupine predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot
rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti,
družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja
1. december 1998

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:
- Jožef ŠKOLČ, minister za kulturo,
- Silvester GABERŠČEK, državni sekretar v Ministrstvu za
kulturo,
- Stanislav MRVIČ, direktor Uprave Republike Slovenije za
kulturo dediščine,
- Zoran PISTOTNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
kulturo.

v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi
njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena
v javnem interesu.
Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti;
naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra,
oblikovana narava in kulturna krajina, stavbe, njihovi deli ali skupine
stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti; stavbe
in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki
naše politične, gospodarske in kulturne zgodovine; arhivsko
gradivo; knjižnično gradivo; predmeti ali skupine predmetov
zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega,
umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali
naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja
na Slovenskem.
Dediščina so po tem zakonu nepremičnine ali njihovi posamezni
deli, skupine nepremičnin in območja (v nadaljnjem besedilu:
nepremična dediščina) ter premičnine in njihove zbirke (v
nadaljnjem besedilu: premična dediščina).
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3. člen *
(opredelitev kulturne funkcije dediščine)

obdobjih in njegove povezanosti z naravnim okoljem, ter posebno
pomembni predmeti iz teh plasti oziroma obdobij.

Kulturna funkcija dediščine pomeni neposredno vključevanje
dediščine v prostor in aktivno življenje v njem, predvsem na
področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj preteklih obdobij,
v krepitvi narodne samobitnosti in kulturne identitete.

Zgodovinski spomeniki so območja, stavbe, predmeti ali zbirke
predmetov, ki značilno ponazarjajo in izpričujejo politično
zgodovino, zgodovino vojn in vojaštva, socialno zgodovino,razvoj
prometa, prometnih in trgovskih poti ter povezav, razvoj sodstva,
prosvete in kulture, verstev, znanosti in tehnike ter gospodarsko
zgodovino na naših tleh.

4. člen
(opredelitev in temeljni cilji varstva dediščine)

Umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni
spomeniki so posamezne stavbe in skupine stavb, prostorski in
javni spomeniki, umetnostno pomembne sestavine stavbarstva,
arhitekturni in umetniško pomembni detajli, slikarski, kiparski,
grafični in drugi umetniški in oblikovani predmeti ter izdelki umetne
obrti, ki se štejejo za posebne dosežke umetnosti, oblikovanja in
arhitekture na naših tleh.

Varstvo dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti
predmetov, skupin predmetov oziroma objektov ali območij, ki so
opredeljeni kot dediščina iz 2. člena tega zakona, skrb za njihovo
celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in zagotavljanje pomena,
ki ga imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja.
Temeljna vsebina in cilji varstva dediščine so:

Naselbinski spomeniki so mestna ali vaška naselja ter deli naselij,
ki so najznačilnejši in posebej pomembni dosežki v oblikovanju in
urejanju prostora.

- vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene
ogroženosti;
- zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje
kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost;

Etnološki spomeniki so območja, stavbe, skupine stavb, predmeti
vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki izpričujejo način življenja
in dela Slovencev, pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti
ter drugih ljudstev na območju Slovenije.

- zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje
njenega proučevanja in raziskovanja;

Tehniški spomeniki so območja, stavbe in skupine stavb, orodja,
naprave in stroji ter drugi predmeti, ki pričajo o razvoju proizvajalnih
sredstev, tehnologije in tehnične kulture v Sloveniji.

- preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti
lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost dediščine;
- skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščine.

Spomeniki oblikovane narave so območja ali objekti vrtnega in
parkovnega oblikovanja, navadno povezani s kulturnimi
spomeniki, z estetsko in kulturno namembnostjo.

Ohranjanje in varovanje dediščine je skrb vseh in vsakogar.
Dediščino je treba ohranjati in varovati v vseh okoliščinah. '

Kulturna krajina je spomeniško območje, katerega strukturo,
razvoj in funkcijo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnost
v prostoru.

5. člen
(opredelitev in vrste spomenikov)

Knjižnično gradivo, ki po strokovnih merilih in mednarodnih
priporočilih predstavlja knjižno dediščino, in arhivsko gradivo sta
spomenik v skladu s posebnim zakonom.

Kadar ima dediščina iz 2. člena tega zakona elemente, s katerimi
je dokazana kontinuiteta ali posamezna stopnja kulturnega in
civilizacijskega razvoja, ali ki predstavljajo kakovostni dosežek
ustvarjalnosti, lahko ta dediščina dobi status kulturnega spomenika
(v nadaljnjem besedilu: spomenik).

7. člen
(enotni sistem varstva dediščine)

Dediščina iz prejšnjega odstavka, ki predstavlja vrhunski dosežek
ustvarjalnosti oziroma ključno ali redko ohranjeno dokazilo
določenega obdobja zgodovinske preteklosti, lahko zaradi svojega
posebnega ali izjemnega pomena dobi status spomenika
državnega pomena.

Sistem varstva dediščine je enoten in obsega pravno in strokovno
varstvo ter javno financiranje varstva dediščine pod pogoji, ki jih
določa zakon.
II. PRISTOJNOST DRŽAVE IN LOKALNIH SKUPNOSTI

Dediščina iz prvega odstavka tega člena, katere značilnosti so
po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje oziroma širše
lokalno območje, lahko dobi status spomenika lokalnega pomena.

8. člen
(pristojnosti države)
Na področju varstva dediščine država:

6. člen
(varstvene skupine spomenikov)

- vzpostavlja, organizira in financira javno službo varstva
dediščine ter zagotavlja strokovni nadzor nad izvajanjem javne
službe;

Spomeniki so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove
zbirke, stavbe, nase!|a ali njihovi deli ter območja. Po svojih
lastnostih so predvsem: arheološki spomeniki, zgodovinski
spomeniki, umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni In
arhitekturni spomeniki, naselbinski spomeniki, etnološki
spomeniki, tehniški spomeniki, spomeniki oblikovane narave in
kulturna krajina

- zagotavlja financiranje drugih oblik varstva dediščine v skladu
z zakonom;
- ustanavlja javne zavode za varstvo dediščine;

Arheološki spomeniki so zemljišča in zemeljske plasti, ki hranijo
pomembne sledove :iovekovega delovanja v zgodovinskih

- izdaja dovoljenja za izvajanje dejavnosti varstva dediščine
fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava;
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besedilu: minister) s pravilnikom.

- dodeljuje koncesije za izvajanje javne službe varstva dediščine
fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava;
- podeljuje strokovne nazive;

Minister izda odločbo o vpisu v register, ki vključuje podatke iz
tretjega odstavka tega člena.

- zagotavlja razvoj informacijskega sistema dediščine in vodenje
baz podatkov;

Pri uporabi podatkov iz registra dediščine mora vsak uporabnik
navesti register kot vir podatkov.
12. člen
(razglasitev spomenika)

- izvaja inšpekcijski nadzor;
- razglaša spomenike državnega pomena;

Spomenik dobi svoj pravni status z aktom o razglasitvi.

- izdaja odločbe v upravnih postopkih v zvezi z razglasitvenimi
akti, s posegi, prometom, izvozom in uvozom dediščine ter
raziskovanjem na področju varstva dediščine;

Pobudo za razglasitev lahko da organ, pristojen za varstvo
dediščine, ter vsaka fizična ali pravna oseba.

- zagotavlja obnovo in prezentacijo spomenikov državnega
pomena.

Strokovne podlage za razglasitev pripravi pristojni javni zavod iz
20. člena tega zakona.

9. člen
(pristojnosti lokalnih skupnosti)

Akt o razglasitvi obsega identifikacijo spomenika, lastnosti, ki
utemeljujejo razglasitev za spomenik, varstveni režim spomenika
in njegovega vplivnega območja, pri katerem se upoštevajo zlasti
zgodovinske, funkcionalne in vizualne lastnosti ter pomen
spomenika.

Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo:
- razglašanje spomenikov lokalnega pomena;

Akt o razglasitvi spomenika državnega pomena sprejme Vlada
Republike Slovenije in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

- izdajanje odločb v zvezi z razglasitvenimi akti, ki so jih sprejele;
- sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega
pomena in druge dediščine.

Akt o razglasitvi spomenika lokalnega pomena sprejme pristojni
organ lokalne skupnosti in se objavi v uradnem glasilu te
skupnosti.

Lokalne skupnosti lahko ustanavljajo javne zavode za upravljanje
z dediščino in spomeniki lokalnega pomena.

13. člen
(odločba o varstvu spomenika)
III. VARSTVO DEDIŠČINE

Minister izda na podlagi akta o razglasitvi spomenika iz prejšnjega
člena lastniku odločbo o varstvu za spomenik državnega pomena,
pristojni organ lokalne skupnosti pa za spomenik lokalnega
pomena.

10. člen
(pravni status dediščine)
Dediščina je po tem zakonu varovana na podlagi vpisa v register
dediščine iz 11. člena ali pridobitve statusa spomenika v skladu z
12., 14. in 17. členom tega zakona.

Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje,
način vzdrževanja, pogoje za posege, pravni promet, fizično
zavarovanje, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost
spomenika za javnost, zlasti časovne okvire, posamezne druge
omejitve in prepovedi ter ukrepe za njegovo varstvo.

11. člen
(register dediščine)
Register dediščine je zbirka listin in podatkov, ki jo vodi ministrstvo,
pristojno za področje kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo). Podatki iz registra so javni, razen osebnih podatkov
o lastnikih.

V odločbi iz prvega odstavka tega člena se lahko določi:
- dopustitev snemanja, proučevanja in raziskovanja spomenika,
če je to nujno iz znanstvenih ali kulturnih namenov, javni službi
ter strokovnim organizacijam ali osebam, ki jih ta pooblasti,
vendar največ za en mesec v letu do šestih mesecev v petih
letih;

Namen registra je uresničevanje javnih koristi na področju varstva
dediščine.
Register dediščine obsega naslednje podatke: identifikacijo, opis
in lokacijo ter varstveni režim enote dediščine in njeno povezavo
z drugimi enotami, za spomenik pa še osebne podatke o lastniku.

- dolžnost začasne izročitve predmeta premične dediščine v
enakem trajanju;
- prepoved premeščanja oziroma prenašanja spomenika.

Pobudo za vpis v register dediščine da lahko vsaka fizična ali
pravna oseba Na podlagi mnenja javnega zavoda iz 20. člena
tega zakona ministrstvo sporoči odgovor pobudniku za vpis v
register dediščine

Varstveni režim, opredeljen v odločbi iz prvega odstavka, lahko
omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen
za izvajanje varstva.

Predlog za vpis v register dediščine da pristojni javni zavod iz 20.
člena tega zakona.

14. člen
(akt o začasni razglasitvi za spomenik)

Postopek vpisa v register in vodenje registra podrobneie določi
minister, pristojen za področje kulturne dediščine (v nadaljnjem

Kadar je dediščina, za katero se domneva, da ima lastnosti
spomenika, ogrožena, sprejme minister oziroma pristojni organ
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- usmerjanje in spremljanje dela izvajalcev dejavnosti varstva
dediščine na podlagi dovoljenja iz 27. oziroma koncesije iz 29.
člena tega zakona;

lokalne skupnosti akt o začasni razglasitvi za spomenik.
Za začasno razglasitev se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o razglasitvi za spomenik.

- priprava restavratorskih in konservatorskih programov;

Akt o začasni razglasitvi velja najdlje 12 mesecev in se izjemoma
lahko podaljša še za obdobje do enega leta.

- izdajanje navodil lastnikom spomenikov oziroma dediščine.
20. člen
(javni zavodi za varstvo dediščine)

15. člen
(izdajanje aktov v soglasju z ministrom, pristojnim za
varstvo narave)

Za izvajanje javne službe na področju varstva nepremične
dediščine in premične dediščine, ki ]e njen sestavni del, ustanovi
država javni zavod za varstvo dediščine, ki s svojimi
organizacijskimi enotami pokriva celotno območje Republike
Slovenije.

Če se vsebina aktov iz 11., 12. in 14. člena tega zakona nanaša
na spomenike oblikovane narave ali na kulturno krajino iz 6. člena
tega zakona, se režim za njihovo varstvo, razen za akte, ki jih
sprejema Vlada Republike Slovenije, določa v soglasju z ministrom,
pristojnim za varstvo narave.

Za izvajanje javne službe na področu varstva premične dediščine
država ustanavlja državne muzeje, skupaj z lokalnimi skupnostmi
pa določi mrežo pokrajinskih in mestnih muzejev, ki pokrivajo vse
vrste premične dediščine in celotno območje Slovenije.

16. člen
(zaznamba v zemljiški knjigi)
Na podlagi akta o razglasitvi iz 12. člena tega zakona ministrstvo
oziroma pristojni organ lokalne skupnosti v 30 dneh od njegove
uveljavitve predlagata zaznambo nepremičnega spomenika v
zemljiški knjigi

O kompetenčnih sporih med izvajalci javne službe odloča minister.

17. člen
(pridobitev statusa spomenika po zakonu)

21. člen
(zavod za varstvo dediščine in njegove pristojnosti)

Zbirke predmetov ali posamezni predmeti premične dediščine, s
katerimi upravljajo javni zavodi iz 20. člena tega zakona, so
spomeniki po zakonu.

Zavod za varstvo dediščine iz prvega odstavka 20. člena opravlja,
poleg nalog iz 19. čiena tega zakona, še naslednje:
- proučuje, raziskuje, inventarizira in dokumentira nepremično
dediščino oziroma spomenike;

18. člen
(oznake nepremičnih spomenikov)

- zagotavlja valorizacijo nepremične dediščine;

Nepremični spomeniki so vidno označeni.

- pripravlja elaborate za varovanje, obnavljanje in revitalizacijo
dediščine;

O vsebini, obliki in rabi oznak izda minister pravilnik.
IV. JAVNA SLUŽBA

- oblikuje metode in standarde za naloge iz 19. člena tega zakona
ter usmerja, usklajuje in spremlja njihovo izvajanje;

19. člen
(naloge javne službe)

- usmerja izobraževanje in usposabljanje kadrov na področju
varstva dediščine;

V okvir opravljanja javne službe na področju varstva dediščine
sodijo naslednje naloge:

- sodeluje v upravnih postopkih, ki se nanašajo na varovanje in
rabo dediščine, in pripravlja strokovne podlage za upravne
postopke, ki jih vodi ministrstvo,

- evidentiranje dediščine in posredovanje podatkov v register
dediščine;

- sodeluje z lastniki nepremičnih spomenikov in z drugimi, ki imajo
interese v zvezi s posameznim spomenikom, ter jim posreduje
pojasnila, nasvete in navodila;

- priprava strokovnih podlag za razglasitvene akte in soglasij za
upravne postopke;

- popularizira dediščino ter njeno varstvo;

- vključevanje v sistem varstva dediščine v primeru oboroženega
spopada in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- načrtuje in vodi posamezna najzahtevnejša konservatorska
dela.

- izvajanje raziskovalnih projektov z metodami, ki pomenijo poseg
v dediščino;

Na področju restavratorske dejavnosti opravlja zavod iz prvega
odstavka naslednje naloge:

- spremljanje vzdrževanja, posegov, rabe in prometa dediščine;

- usklajuje restavratosko dejavnost in skrbi za razvoj
restavratorske stroke ter ga usmerja;

- spremljanje upravljanja dediščine v lasti države oziroma lokalnih
skupnosti;

- organizira pripravo restavratorskih projektov, usmerja in spremlja
restavratorske posege ter zagotavlja dokumentacijo
restavratorske dejavnosti;

- priprava smernic s področja dediščine v postopkih sprejemanja
prostorskih in planskih aktov;
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- sodeluje pri presoji in skrbi za materialno stanje dediščine in
spomenikov;

dejavnosti na teh področjih.

- izvaja zahtevnejše restavratorske posege na spomenikih;

Minister s pravilnikom določi zahteve in podrobne.se pogoje iz
prvega odstavka.

- sodeluje pri izpopolnjevanju in usposabljanju kadrov na področju
restavratorstva;

26. člen
(zastopanje interesov varstva)

- sodeluje z drugimi javnimi zavodi na področju varstva dediščine,
posebej s tistimi, ki opravljajo tudi restavratorske naloge.

Zavod iz 21. člena tega zakona ima pravico in dolžnost zastopati
interese varstva dediščine v vseh upravnih in sodnih postopkih,
katerih predmet je dediščina oziroma spomenik.

22. člen
(muzeji)
V. IZVAJANJE DEJAVNOSTI VARSTVA DEDIŠČINE NA
PODLAGI DOVOLJENJ IN KONCESIJ

Muzeji, poleg dejavnosti iz 19. člena tega zakona in v okviru te
dejavnosti:

27. člen
(naloge, ki se izvajajo na podlagi dovoljenj)

- zbirajo, urejajo in hranijo premično dediščino;

Fizične in pravne osebe zasebnega prava smejo samo z
dovoljenjem ministra izvajati naslednje naloge na področju varstva
dediščine:

- dokumentirajo premične spomenike, jih proučujejo, raziskujejo
in pripravljajo študije in elaborate za njihovo varstvo ter opravljajo
druge strokovne naloge varstva premične dediščine na območju
oziroma področju, za katerega so ustanovljeni;

- zbiranje podatkov o dediščini in spomenikih;
- pripravljajo razstave, publikacije in druge oblike predstavljanja
dediščine v državi in tujini;

- hramba in varovanje premične dediščine;
- posegi v dediščino;

- posredujejo ali pripravljajo razstave in druge oblike predstavljanja
dediščine drugih narodov;

- razstavljanje in predstavljanje dediščine v javnosti.
- sodelujejo z zainteresiranimi organizacijami in skupnostmi, ki v
okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo pripravljajo zbirke,
razstave in druge oblike predstavljanja dediščine, in jim strokovno
pomagajo;

Javni zavodi za varstvo dediščine iz drugega odstavka 9. člena
smejo samo z dovoljenjem ministra izvajati na1
i/, prejšnjega
odstavka in oblikovati pobude ter programe za oživljanje
spomenikov na območju lokalne skupnosti in za njihovo
vključevanje v gospodarske in druge dejavnosti

- strokovno sodelujejo s fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega
prava, ki imajo zbirke premične dediščine (zasebne muzejske
zbirke), pri urejanju in predstavljanju zbirk;

28. člen
(pogoji in postopek za izdajo dovoljenja)

- razvijajo določene tehnične dejavnosti ter opravljajo varstvena
dela na posameznih premičnih spomenikih.

Dovoljenje za izvajanje nalog iz prejšnega člena lahko dobijo fizične
in pravne osebe zasebnega prava ter javni zavodi iz drugega
odstavka 9. člena tega zakona, ki izpolnjujejo strokovne, kadrovske
in tehnične pogoje za določeno vrsto nalog iz prejšnjega člena.

23. člen
(vrste muzejev)

O izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka odloči minister po
predhodnem mnenju zavoda iz 20. člena tega zakona

Muzeji so državni, pokrajinski, mestni, občinski in zasebni.
Za varstvo določene vrste dediščine se lahko ustanovi poseben
muzej.

Minister s pravilnikom določi pogoje za opravljanje posameznih
vrst nalog iz prejšnjega člena.

Galerija, ki hrani premično likovno dediščino, ima status muzeja.
29. člen
(pogoji in postopek za izdajo in odvzem koncesije)

24. člen
(državni in posebni muzeji)

Koncesija za izvajanje nalog javne službe se I -tiko podeli le za
izvajanje nalog iz 4. in 9. alineje 19. člena. Podr li jo minister tistim
fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava, ki imajo dovoljenje
ministra iz prejšnjega člena, na podlagi javnega razpisa.

Državni muzej opravlja naloge varstva premične dediščine, ki je
državnega pomena; v tem okviru proučuje tudi premično dediščino,
ki je zunaj Republike Slovenije, vendar pa je pomembna za
Republiko Slovenijo.

Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi
z opravljanjem javne službe s pogodbo, ki se sklene v pisni obliki.

Posebni muzej opravlja naloge varstva na področju dela dediščine,
za katerega je ustanovljen.

Minister, ki je koncesijo podelil, jo odvzame z odločbo, če
25. člen
(pogoji za izvajanje javne službe)

- se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pogojev i prejšnjega
člena;

Izvajalec javne službe mora imeti strokovno usposobljene delavce
za vsa področja dejavnosti, ki jih opravlja kot javno službo, ter
prostorske, tehnične pogoje in opremo za opravljanje strokovne

- koncesionar ne opravlja varstva dediščine v skladu s predpisi,
odločbo o koncesiji in pogodbo o koncesiji, pa v določenem
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35. člen
(plačilo odškodnine dobrovernemu posestniku
nezakonito odnesenega predmeta)

roku ni odpravil pomanjkljivosti;
- se koncesinar odpove koncesiji.

Dobrovemi posestnik, ki je predmet dediščine pridobil po tem, ko
je bil tak predmet nezakonito odnešen z ozemlja Republike
Slovenije, je upravičen do pravične odškodnine na podlagi odločbe
pristojnega sodišča in po tem, ko je predmet vrnil na ozemlje
Republike Slovenije. Država nosi stroške odškodnine dotlej, dokler
niso končani postopki za povračilo odškodnine s strani tistega, ki
je predmet nezakonito odnesel z ozemlja Republike Slovenije.

VI. POSEBNE DOLOČBE ZA VARSTVO PREMIČNE
DEDIŠČINE
30. člen
(pogoji za hrambo zbirk)
Kadar je zbirka spomenik, jo sme hraniti fizična ali pravna oseba
le, če izpolnjuje prostorske in tehnične pogoje za njeno hrambo.

36. člen
(trgovanje z dediščino)

Pogoje iz prejšnjega odstavka določi minister s pravilnikom.

Podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki trguje z dediščino,
mora voditi evidenco prodaje in drugih poslov z dediščino. V
evidenco se vpisujejo podatki o izvoru predmetov dediščine, opis
in prodajna cena predmeta ter podatki o kupcu. Prodajalec mora
seznaniti kupca z možnostjo omejitve izvoza.

31. člen
(izvoz premične dediščine in spomenikov)
Trajni izvoz spomenikov je prepovedan. Izjemoma lahko minister
dovoli tak izvoz spomenika v primeru izmenjave muzejskega
gradiva.

Minister s pravilnikom določi način vodenja in nadzor nad evidenco
iz prejšnjega odstavka.

Minister izdaja dovoljenja za začasni izvoz spomenikov in za
izvoz predmetov dediščine.

37. člen
(seznam zvrsti predmetov dediščine)

Ministrstvo vodi evidenco o izdanih dovoljenjih iz prejšnjih dveh
odstavkov in o izvozu na njihovi podlagi.

Zaradi nadzora nad izvozom, iznosom, uvozom in trgovanjem s
premično dediščino minister določi sszan zvrsti predmetov
dediščine.

Postopek izdaje dovoljenja za izvoz in vodenje evidence določi
minister s pravilnikom.

Seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

32. člen
(uvoz)

38. člen
(odtujevanje muzejskega gradiva)

Predmete dediščine je dovoljeno uvažati. Če država izvora
predpisuje izvozno dovoljenje, je pri uvozu obvezna predložitev
takega dovoljenja.

Muzejsko gradivo, ki je v lasti države oziroma lokalnih skupnosti
in ga hrani muzej, je prepovedano odtujiti, razen če gre za
izmenjavo, ki pomeni bistveno dopolnitev spomeniške zbirke, o
čemer odloča na predlog muzeja minister oziroma pristojni organ
lokalne skupnosti.

33. člen
(osrednji organ za koordinacijo vračanja dediščine)
V skladu z mednarodnimi pogodbami, katerih podpisnica je
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo koordinira vračanje
predmetov dediščine, ki so bili nezakonito iznešeni z ozemlja
Republike Slovenije oziroma prinešeni na njeno ozemlje.

39. člen
(preverjanje izvora muzejskega gradiva)
Muzeji morajo pri pridobivanju muzejskega gradiva preveriti njegov
izvor.

34. člen
(rok za vlaganje zahtevkov za vračanje dediščine)

VII. POSEBNE DOLOČBE ZA VARSTVO NEPREMIČNE
DEDIŠČINE

Če obstaja utemeljen sum, da se na ozemlju Republike Slovenije
nahaja predmet dediščine, ki je bil nezakonito odnešen z ozemlja
druge države, s katero ima Republika Slovenija sklenjen sporazum
o vračanju predmetov dediščine, upravičenci lahko vlagajo
zahtevke za vračanje dediščine v roku enega leta od dneva, ko
so bili seznanjeni s tem, da se predmet nahaja na ozemlju
Republike Slovenije.

40. člen
(presoja vplivov na nepremično dediščino)
Pri sprejemanju aktov s področja urejanja prostora mora
pripravljalec kot obvezno sestavino za presojo vplivov na
nepremično dediščino, ki jih je v uresničevanju teh načrtov mogoče
pričakovati, upoštevati strokovne zasnove za varstvo dediščine
(v nadaljnjem besedilu: strokovne zasnove)

Zahtevek za vračanje iz prejšnjega odstavka se sme vložiti pred
potekom tridesetih let od dneva, ko je bil predmet dediščine
nezakonito iznešen z ozemlja druge države oziroma pred potekom
petinsedemdesteih let, če gre za predmet iz javne ali cerkvene
zbirke oziroma za predmet, ki je pod posebnim varstvom države,
iz katere izvira.

41. člen
(strokovne zasnove)
Strokovne zasnove iz prejšnjega člena vključujejo zlasti naslednje
sestavine:
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- pregled območij, objektov, naselij ali njihovih delov ter stvari, ki
se po tem zakonu štejejo za nepremično dediščino;

Kuiturnovarstveni akti ne smejo biti v nasprotju s strokovnimi
zasnovami iz 41. člena tega zakona.

- prikaz in oceno stanja nepremične dediščine ter pogojev in
možnosti njenega razvoja;

Kuiturnovarstveni akti so:
1. kuiturnovarstveni pogoji in
2. kulturnovarstvena soglasja.

- prikaz tistih delov nepremične dediščine, ki so zavarovani kot
spomeniki ali naj se kot taki zavarujejo, in njihovih vplivnih območij;

45. člen
(kuiturnovarstveni pogoji)

- valorizacijo nepremične dediščine z navedbo elementov,
vsebine in značilnosti, ki se naj zlasti varujejo; *

S kulturnovarstvenimi pogoji se določajo zahteve, ki jih mora
izpolnjevati projektna dokumentacija, ki je s predpisi o graditvi
objektov predpisana za gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih
objektov, oziroma dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo drugih
posegov v prostor.

- predloge rešitev, ukrepov, varstvenih režimov in razvojnih
usmeritev za varstvo nepremične dediščine, z oceno učinkov
in potrebnih sredstev;
- oceno ogroženosti nepremične dediščine v primeru naravnih
nesreč in drugih izrednih razmerah.

Med druge posege v prostor se po tem zakonu štejejo zlasti
takšne spremembe namembnosti obstoječih objektov ter
spremembe tehnologije naprav, ki vplivajo oziroma je utemeljeno
pričakovati, da bodo vplivale na varstvo, ohranjanje oziroma
vzdrževanje nepremične dediščine, njen videz in vplivno območje,
kakor tudi raziskave, ki predstavljajo poseg v nepremično dediščino
ali spomenik.

S strokovnimi zasnovami se opredelijo tudi posebne značilnosti
varovanja, ohranjanja in vzdrževanja nepremične dediščine
posameznih regij.
Podrobnejšo vsebino strokovnih zasnov predpiše minister s
pravilnikom.

Če se namerava objekte rekonstruirati oziroma naprave, za katere
so bili izdani kuiturnovarstveni pogoji, predelati oziroma spremeniti
tehnologijo ali opraviti druge spremembe, ki lahko vplivajo na
režim varstva, ohranjanja oziroma vzdrževanja nepremične
dediščine, je treba vložiti zahtevo za spremembo kulturnovarstvenih pogojev oziroma za izdajo novih pogojev.

42. člen
(sprejemanje strokovnih zasnpv)
Strokovne zasnove pripravlja zavod iz 21. člena tega zakona in
sicer v roku, na način in pod pogoji, kot jih predpiše minister.
43. člen
(obveznost upoštevanja strokovnih zasnov in
kulturnovarstveno mnenje)

46. člen
(kulturnovarstveno soglasje)

Strokovne zasnove so obvezna sestavina strokovnih podlag za
državni prostorski plan in osnutkov lokacijskih načrtov
infrastrukturnih objektov državnega pomena, ter obvezna podlaga
oziroma izhodišče pri izdelavi strokovnih podlag za občinske
prostorske plane in drugo urbanistično dokumentacijo lokalnih
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski plani).

Pravna ali fizična oseba, kateri so bili izdani kuiturnovarstveni
pogoji, je dolžna pridobiti pred izdajo dovoljenja za gradnjo ali za
priglasitev del kulturnovarstveno soglasje, če so bili ti pogoji izdani
za gradnjo novega oziroma rekonstrukcijo obstoječega objekta
ali naprave, oziroma pred pričetkom del, če so bili ti pogoji izdani
za druge posege v prostor.

V postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega
plana ali njegovih sprememb oziroma dopolnitev mora pripravljalec
k rešitvam, ki so v zvezi z varstvom, ohranjanjem oziroma
vzdrževanjem nepremične dediščine, pridobiti mnenje zavoda iz
21. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: kulturnovarstveno
mnenje). Brez tega mnenja ni mogoče potrditi oziroma sprejeti
občinskega prostorskega plana.

S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi, da je projekt za
pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka oziroma dokumentacija
za izvajanje del iz drugega odstavka prejšnjega člena, izdelana v
skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji. Kulturnovarstveno
soglasje se izda v obliki klavzule na kulturnovarstvenih pogojih.
Če projekt oziroma dokumentacija iz prejšnjega odstavka ni
izdelana v skladu z kulturnovarstvenimi pogoji, pristojni organ
sprejme ustrezno odločitev, s katero se zavrne izdaja
kulturnovarstvenega soglasja.

Kulturnovarstveno mnenje je treba pridobiti tudi v postopkih
sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov.

Kulturnovarstveno soglasje oziroma odločitev iz prejšnjega
odstavka je pristojni organ dolžan izdati v roku 30 dni od pravilno
vložene zahteve.

44. člen
(kuiturnovarstveni akti)

Zoper izdano kulturnovarstveno soglasje oziroma odločitev je
dovoljena pritožba na ministrstvo.

Zaradi zagotavljanja enotnega sistema varstva nepremične
dediščine se v skladu z določbami tega zakona za gradnjo novih
in rekonstrukcijo obstoječih objektov, za gradnjo oziroma montažo
tehnoloških oziroma tehnološko-proizvodnih naprav (v nadaljnjem
besedilu: naprave) in za izvajanje tistih del, ki se ne štejejo za
objekt oziroma napravo, a lahko trajno, začasno ali občasno
vplivajo na režim varstva, ohranjanja in vzdrževanja nepremične
dediščine (v nadaljnjem besedilu: drugi posegi v prostor), izdajajo
ustrezni upravni akti (v nadaljnjem besedilu: kuiturnovarstveni
akti).

47. člen
(pristojnost za izdajo aktov iz 44. do 46. člena)
Kulturnovarstvene pogoje in soglasja izdaja zavod iz 21. člena
tega zakona.
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nepremični spomenik, če gre za javno korist, katere ni mogoče
doseči na drugačen način, da se tako omogoči ohranitev
spomenika, ki je ogrožen, oziroma da se na tak način spomenik
vključi v obnovo in novo namembnost zaokrožene urbane in
pokrajinske celote.

VIII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI FIZIČNIH IN PRAVNIH
OSEB 1A PODROČJU VARSTVA DEDIŠČINE
48. člen
(splošna prepoved škodljivega ravnanja z dediščino
in spomenikom)

55. člen
(odločanje o javni koristi in o razlastitvi)

Nihče ne sme ravnati z dediščino ali spomenikom tako, da ogrozi
njun kulturni pomen.

Odločbo o ugotovitvi javne koristi sprejme pristojni organ lokalne
skupnosti oziroma Vlada Republike Slovenije.

Prepovedana je raba spomenika na določen način ali za
posamezne n-i.mene, če bi taka raba ogrožala obstoj ali vplivala
na neokrnjenost spomenika. Iz enakega razloga je prepovedano
tudi premeščanje ali prenašanje posameznega spomenika.

Odločba o ugotovitvi javne koristi se vroči imetnikom
zemljiškoknjižnih pravic na spomeniku.

49. člen
(prepoved izkoriščanja podobe in imena spomenika
brez soglasja lastnika)

56. člen
(nadomestilo ali odškodnina za razlastitev)

Nihče ne sme izkoriščati podobe in imena spomenika brez soglasja
lastnika.

Za razlaščeno nepremičnino, ki ima status spomenika, mora
razlastitveni upravičenec zagotoviti lastniku drugo enakovredno
nepremičnino ali plačati odškodnino. Odškodnina obsega njeno
vrednost in stroške, povezane z razlastitvijo.

50. člen
(dolžnost ohranjanja in vzdrževanja spomenika)

57. člen
(postopek razlastitve)

Spomenik mora lastnik varovati, ga ohranjati na lastne stroške,
omogočati njegovo raziskovanje in dostopnost v skladu z
namembnostjo in režimom varstva, opredeljenim v 13. členu tega
zakona, ter ga uporabljati tako, da dosledno upošteva njegovo
kulturno funkcijo.

Razlastitev nepremičnega spomenika se izvede po zakonu, ki
ureja razlastitev.
58. člen
(najdba dediščine)

51. člen
(pravica do brezplačnih navodil)

Predmet z domnevo dediščine, ki ga kdor koli najde na površju
zemlje, pod njim ali v vodi, je lastnina države.

Lastnik dediščini; ima pravico do brezplačnih pojasnil, nasvetov
in navodil ustreznega javnega zavoda iz 20. člena tega zakona v
zvezi z njenimi lastnostmi, pomenom, ohranjanjem in vzdrževanjem.

Kdor odkrije dediščino, mora poskrbeti, da ostane ta nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot jo je odkril, o najdbi pa takoj
obvestiti javni zavod iz 20. člena.

52. člen
(pravica do odškodnine)

Javni zavod iz prejšnjega odstavka mora v 15 dneh po obvestilu
določiti rok prepovedi kakršnih koli posegov na najdišču dediščine,
ki ne more biti daljši od šestih mesecev.

Lastnik spomenika je upravičen do odškodnine, če se mu zaradi
varstvenega režima poslabšajo pogoji za gospodarsko
izkoriščanje spomenika in tega ni mogoče nadomestiti z drugo
dejavnostjo v okviru varstvenega režima.

59. člen
(arheološko najdišče kot stavbno zemljišče)
Kadar sega stavbno zemljišče na arheološko najdišče, so
dovoljena kakršna koli dela na tem zemljišču šele po zavarovalni
arheološki raziskavi tega zemljišča, ki jo zagotovi investitor v
okviru infrastrukturnoga opremljanja zemljišča.

Odškodnina se lahko določi v enkratnem znesku ali v letnih
zneskih.
Če se država oziroma lokalna skupnost, ki je spomenik razglasila,
in lastnik ne moreta sporazumeti o višini odškodnine iz prejšnjega
odstavka, jo določi pristojno sodišče v nepravdnem postopku.

Izjemoma se lahko posamezna nujna dela na tem zemljišču
opravljajo le z dovoljenjem zavoda iz 21. člena tega zakona.

53. člen
(vlaganje javnih sredstev)

60. člen
(arheološke raziskave)

Če zahtevajo vzdrževanje ali posegi v spomenik zaradi njegovega
varstva ali prenove izredne stroške, ki presegajo gospodarsko
korist in običajne stroške vzdrževanja, lahko država ali lokalne
skupnosti prispevajo javna sredstva v ta namen.

Zavarovalna arheološka raziskava zemljišča, ki jo lahko opravlja
le za to pooblaščeni zavod iz 20. člena tega zakona, obsega
zlasti zavarovalno izkopavanje z izdelavo ustrezne dokumentacije,
ki omogoča znanstveno obdelavo najdišča in ustrezno zaščito
arheoloških najdb. Na podlagi take raziskave zemljišča se
dokončno določi njegova namembnost.

O vlaganju se sklene pogodba, v kateri se določijo tudi pogoji,
pod katerimi je tak spomenik javno dostopen, in morebitne posebne
varstvene zahteve.

Za arheološko izkopavanje oziroma raziskovanje in za uporabo
iskalnikov kovin ter opreme, ki utegne poškodovati najdišče, je
potrebno dovoljenje ministra. Z dovoljenjem se določijo zlasti
izvajalci, meje območja, pogoji in način raziskovanja, prepovedi
in omejitve lastniku najdišča in drugim osebam za čas trajanja
raziskovanja.

54. člen
(razlogi za razlastitev nepremičnega spomenika)
Sodišče lahko na predlog države ali lokalne skupnosti razlasti
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Minister s pravilnikom določi postopek izdaje dovoljenja iz
prejšnjega odstavka.

zvezi s prometom, posegi v dediščino in v varovano okolje
spomenikov;

61. člen
(dovoljenje za raziskovanje)

- nadzifati delovanje javnih zavodov za varstvo dediščine iz 20.
člena ter drugih izvajalcev dejavnosti varstva dediščine iz 29.
člena tega zakona z vidika zakonitosti;

Fizična ali pravna oseba mora imeti za vsako raziskavo, ki je
poseg v dediščino ali spomenik, dovoljenje zavoda iz 20. člena
tega zakona.

- zahtevati pisna pojasnila in izjave od odgovornih oseb
zavezancev v zvezi s predmetom nadzorstva;

Pritožba je dovoljena na ministrstvo.

- pregledovati in zahtevati vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša
na razglašanje spomenikov, izdajanje upravnih odločb lastnikom
spomenikov, na izvoz dediščine in na trgovanje z dediščino.

62. člen
(nedopustnost odtujitve spomenika državnega
pomena)

68. člen
(ukrepi inšpekcijskega nadzorstva)

Spomenika državnega pomena, ki je v lasti države, ni dopustno
odtujiti.

Inšpekcijsko nadzorstvo obsega poleg splošnih ukrepov tudi
posebne ukrepe, predvidene s tem zakonom.

63. člen
(predkupna pravica)

69. člen
(vzpostavitev v prejšnje stanje)

Država in lokalna skupnost, na območju katere je spomenik,
imata predkupno pravico na spomeniku.

Če inšpektor ugotovi, da se izvajajo ali da so se izvedle raziskave,
ki pomenijo poseg v dediščino, ali drugi, za dediščino pogojno
škodljivi postopki, v nasprotju z dovoljenjem zavoda iz 20. člena
tega zakona, lahko izreče ukrep vzpostavitve v prejšnje stanje
na stroške lastnika oziroma investitorja.

Lastnik spomenika mora o nameravani prodaji in o pogojih prodaje
pisno obvestiti predkupnega upravičenca iz prejšnjega odstavka.
V primeru prodaje spomenika državnega pomena država v 60
dneh sporoči lastniku, ali sprejema prodajno ponudbo. Če te ne
sprejme, se do te ponudbe v nadaljnih 30 dneh opredeli lokalna
skupnost iz prvega odstavka tega člena.

Če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, inšpektor odredi
sanacijo stanja.
Inšpektor določi rok za vzpostavitev v prejšnje stanje oziroma za
sanacijo stanja.

V primeru prodaje spomenika lokalnega pomena lokalna skupnost
v 30 dneh sporoči lastniku, ali sprejema prodajno ponudbo.

Če inšpektor ugotovi, da se izvajajo ali da so se izvedli posegi v
dediščino v nasprotju s kulturnovarstvenim soglasjem iz 46. člena
tega zakona ali brez takega soglasja, o tem brez odlašanja obvesti
inšpektorja, pristojnega za graditev, ki je dolžan nemudoma z
odločbo odrediti bodisi, da se nepravilnosti, ki jih je ugotovil,
odpravijo v roku, ki ga sam določi, bodisi, da se ustavi nadaljnja
gradnja oziroma izvajanje drugih del, oziroma izreče ukrep
vzpostavitve v prejšnje stanje na stroške lastnika oziroma
investitorja.

64. člen
(ničnost prodajne pogodbe v nasprotju z določbami o
predkupni pravici)
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim členom, je nična.
IX. INŠPEKCIJSKI NADZOR
65. člen
(inšpektorat)

70. člen
(obveznost izpolnitve)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, splošnih
in posebnih aktov, izdanih ne njegovi podlagi, ter drugih predpisov
in aktov, ki se nanašajo'na varstvo dediščine, opravlja inšpektorat
za področje kulturne dedišč'ne (v nadaljnem besedilu: inšpektorat)
s svojimi inšpektorji, če gre ?a akte, ki se nanašajo na spomenike
oblikovane narave ali na kulturno krajino iz 6. člena tega zakona,
pa tudi inšpektorat za področje varstva narave.

Če inšpektor ugotovi, da obstaja neposredna nevarnost
poškodovanja ali je že nastala škoda na spomeniku, odredi rok,
v katerem se mora taka nevarnost odpraviti, oziroma sprejme
ukrepe za odpravo škode oziroma za njeno ustrezno zmanjšanje.

66. člen
(pogoji za inšpektorje)

Če lastnik v roku iz prejšnjega odstavka ne opravi ustreznih
ukrepov ali ne zagotovi potrebnih del, inšpektor odredi, da dela
na stroške lastnika izvede država oziroma iokalna skupnost, ki
je spomenik razglasila.

Za inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima, poleg splošnih
pogojev, ustrezno visokošolsko izobrazbo in najmanj 10 let
delovnih izkušenj na področju varstva dediščine.

Izpolnitev del iz prejšnjega odstavka se opravi na podlagi
konservatorskega programa in pod vodstvom pristojnega
izvajalca javne službe iz 20. člena tega zakona.

67. člen
(pooblastila inšpektorjev)

71. člen
(prepoved škodljivega ravnanja in začasni odvzem
posesti premičnega spomenika)

Inšpektor ima, poleg pooblastil iz predpisov, ki urejajo inšpekcijsko
nadzorstvo, še naslednja pooblastila:

Če inšpektor ugotovi, da zaradi nepravilnega ravnanja ožlrorna
rabe spomenika ali zaradi opustitve dolžnega ravnanja s
spomenikom obstaja nevarnost njegovega poškodovanja, lahko

- pregledovati objekte in predmete dediščine, knjige in listine v
1. december 1998
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Če stori prekršek iz prejšnjega odstavka pravna oseba ali
posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se
za ta prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 150.000 do 3.000.000
tolarjev. Odgovorna oseba pravne osebe se za ta prekršek
kaznuje z denarno kaznijo od 30.000 do 200.000 tolarjev.

tako ravnanje ali uporabo prepove in odredi potrebne ukrepe za
zagotovitev varstva.
Če je zaradi nepravilnega ravnanja in rabe ali opustitvft dolžnega
ravnanja lastnika ogrožen premični spomenik, lahko inšpektor z
odločbo začasno odvzame posest in spomenik prepusti v hrambo
javnemu zavodu iz 22. člena tega zakona

77. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje posameznik, ki:

72. člen
(ukrep v primeru izkoriščanja podobe ali imena
spomenika brez soglasja lastnika)

1. ne hrani zbirke, ki je spomenik, v skladu z-določbo 30. člena;

Če inšpektor ugotovi, da fizična ali pravna oseba uporablja podobo
ali ime spomenika brez soglasja lastnika (49. člen), tako nadaljnjo
rabo lahko prepove.

2. trguje z dediščino v nasprotju s pravilnikom iz 36. člena;
3. ne ravna s spomenikom v skladu z določbami 48. člena;

73. člen
(prepoved opravljanja dejavnosti brez dovoljenja ali v
nasprotju s pravilnikom ali odločbo ministra)

4. ne obvesti pristojnega javnega zavoda iz 20. člena o najdbi
dediščine oziroma ne poskrbi, da ostane odkriti del dediščine
iz 58. člena tega zakona nepoškodovan ter okoliščine najdbe
nespremenjene;

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva inšpektor ugotovi,
da izvajajo posamezne naloge varstva dediščine iz 27. člena
tega zakona pravne in fizične osebe brez dovoljenja ministra iz
28. člena ali koncesije iz 29. člena, da fizična aii pravna oseba
hrani zbirko v nasprotju s pravilnikom ministra iz 30. člena, da se
trgovanje s premično dediščino opravlja v nasprotju s pravilnikom
iz 36. člena tega zakona ali da se opravlja arheološko izkopavanje
brez dovoljenja ali v nasprotju s pravilnikom ministra iz 60. člena
tega zakona, lahko opravljanje teh dejavnosti, hrambo zbirke,
trgovanje z dediščino oziroma izkopavanje prepove ter določi
ukrepe, ki jih je treba zagotoviti za varstvo dediščine, in roke, v
katerih je treba določena dela opraviti in take ukrepe izvesti.

5. raziskuje dediščino ali spomenik na način, ki pomeni poseg,
brez dovoljenja iz 61. člena.
Če stori prekršek iz prvega odstavka pravna oseba ali
posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se
ta za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 150.000 do 3,000.000
tolarjev. Odgovorna oseba pravne osebe se za ta prekršek
kaznuje z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev
78. člen

74. člen
(pritožba)

Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje posameznik, ki:

Pritožba zoper odločbe iz 69. do 73. člena tega zakona ne zadrži
izvršitve odločbe oziroma sklepa.

1. posega v dediščino oziroma spomenik v nasprotju s
strokovnimi zasnovami iz 41. člena, kulturnovarstvenimi pogoji
iz 45. člena in kulturnovarstvenim soglasjem iz 46. člena;

75. člen
(pomoč policije)

2. ravna s spomenikom tako, da ogrozi njegovo kulturno funkcijo
(50. člen);

Če obstaja utemeljen sum nedovoljenega izvoza in trgovanja s
premično dediščino iz 31. in 36. členg, opustitve dolžnosti
obvestitve o najdbi iz 58. člena, nedovoljenih arheoloških
izkopavanj iz 60. člena ali nedovoljenega raziskovanja spomenika
iz 61. člena tega zakona, inšpektor lahko zahteva pomoč policije.

3. do določenega roka ne vzpostavi prejšnjega stanja v skladu z
69. členom.
Če stori ta prekršek pravna oseba in posameznik v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z denarno
kaznijo od 100.000 do 5,000.000 tolarjev. Odgovorna oseba pravne
se za ta prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 70.000 do 500.000
tolarjev.

X. KAZENSKE DOLOČBE
76. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje posameznik, ki:

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
79. člen
(veljavnost dosedanjih aktov o razglasitvi)

1. uporablja podatke Iz registra dediščine (11. člen) brez navedbe
vira;

Akti o razglasitvi kulturnih spomenikov in vpisi kulturnih
spomenikov v registre spomenikov, ki so bili izdani oziroma
opravljeni na podlagi zakona o varstvu kulturnih spomenikov in
prirodnih znamenitosti v Ljudski Republiki Sloveniji (Uradni list
LRS, št. 23/48), zakona o varstvu kulturnih spomenikov in
naravnih znamenitostih (Uradni list LRS, št 22/58), zakona o
varstvu kulturnih spomenikov v LR Sloveniji (Uradni list LRS, št.
26/61 in Uradni list SRS, št. 11/65) ter zakona o naravni in kulturni
dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS št. 8/90
in 26/92), ostanejo v veljavi in se uskladijo z določbami tega
zakona ter po potrebi dopolnijo v dveh letih po njegovi uveljavitvi.

2. izvaja naloge iz 27. člena tega zakona brez dovoljenja
ministrstva;
3. poskuša izvoziti predmete dediščine brez dovoljenja iz
31. člena tega zakona;
4. izkorišča podobo ali ime spomenika brez soglasja lastnika
(49. člen);
5. ne omogoči raziskovanja spomenika (50. člen).

poročevalec, št. 73
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Kulturni spomeniki, razglašeni z zakonom o regijskem parku
Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96), so kulturni spomeniki
po tem zakonu.

82. člen
(začasno izvajanje ustanoviteljskih pravic in dolžnosti
nad muzeji)

Naravne znamenitosti oziroma redkosti ter prirodne znamenitosti,
ki so pridobile varstveni status na podlagi zakonov iz prvega
odstavka tega člena in zakona o varstvu narave (Uradni list
SRS, št. 7/70), postanejo kulturni spomenik na podlagi tega
zakona, če so izpolnjeni pogoji za pridobitev statusa kulturnega
spomenika, kar soglasno ugotovita ministra za kulturo in za okolje
in prostor. Seznam takih kulturnih spomenikov se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije v roku 6 mesecev od uveljavitve tega
zakona določi, kateri muzeji imajo status državnega muzeja in
katere bo Republika Slovenija ustanovila skupaj z lokalnimi
skupnostmi.

Akti o razglasitvi kulturnih spomenikov iz prejšnjega odstavka
ostanejo v veljavi in se uskladijo z določbami tega zakona v dveh
letih po objavi seznama kulturnih spomenikov iz prejšnjega
odstavka. Če se vsebina aktov iz prvega in tretjega odstavka
tega člena nanaša na spomenike oblikovane narave in na kulturno
krajino iz 6. člena tega zakona, se nji' .ova uskladitev z določbami
tega zakona in morebitna dopolnitev varstvenega režima opravi
po predhodnem soglasju ministra za okolje in prostor.

83. člen
(Restavratorski center RS)
Restavratorski center Republike Slovenije, ki je bil ustanovljen na
podlagi zakona o ustanovitvi delovne organizacije Restavratorski
center Republike Slovenije (Uradni list RS št. 39/82), nadaljuje z
delom in na delovnem področju, določenem s tem zakonom, kot
organizacijska enota Javnega zavoda Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine.
84. člen
(izvršilni predpisi)

80. člen
(rok za vpis spomenikov v register dediščine)

Minister izda izvršilne predpise iz tega zakona v enem letu po
njegovi uveljavitvi.

Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino vpiše kulturne
spomenike iz prejšnjega člena v register dediščine iz 11. člena
tega zakona na predlog zavoda iz 21. člena tega zakona, v treh
letih po uveljavitvi tega zakona.

Do uveljavitve predpisov, določenih v tem zakonu, se še naprej
uporabljajo naslednji izvršilni predpisi, sprejeti na podlagi zakona
o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in
Uradni list RS, št.8/90 in 26/92): pravilnik o postopku za izdajo
dovoljenj za izvoz kulturne dediščine (Uradni list RS. št. 19/95),
pravilnik o vodenju zbirnega registra kulturne in naravne dediščine
(Uradni list RS, št. 26/95), pravilnik o pripravništvu, strokovnih
izpitih in pridobivanju nazivov za zaposlene v dejavnostih s
področja varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št.31/96) in
pravilnik o obliki in namestitvi oznak nepremičnih spomenikov in
znamenitosti (Uradni list SRS, št.33/85).

81. člen
(ustanovitev in organizacija Javnega zavoda
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine)
Opravljanje nalog iz 21. člena tega zakona prevzame center za
varstvo kulturne dediščine, ki deljuje v okviru Uprave Republike
Slovenije za kulturno dediščino, in se preoblikuje v Javni zavod
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
Ustanovitveni akt za javni zavod sprejme Vlada Republike
Slovenije v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
Z dnem uveljavitve tega zakona postane Republika Slovenija
ustanoviteljica naslednjih zavodov za varstvo naravne in kulturne
dediščine: Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo narave
in kulturne dediščine, Medobčinskega zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine Piran ter zavodov za varstvo naravne in
kulturne dediščine Celje, Kranj, Maribor, Nova Gorica in Novo
mesto.

85. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehalo veljati določbe zakona
o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92), razen določb, ki se nanašajo na
naravno dediščino in naravne znamenitosti.
86. člen
(končna doiočba)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Z ustanovitvijo Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine postanejo javni zavodi iz prejšnjega odstavka
ter Restavratorski center iz 83. člena tega zakona enote v okviru
tega zavoda.
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OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 28. izredni seji dne
11.11.1998 ob obravnavi predloga zakona o varstvu kulturne
dediščine - druga obravnava sklenil, da predlog zakona o varstvu
kulturne dediščine za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije.

Vsi sprejeti amandmaji so vključeni v besedilo predloga zakona
za tretjo obravnavo.

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 3., 8., 9., 11., 12.,
13., 19., 20., 21., 22., 26., 28., 34., 35., 36., 40., 51., 59., 60., 75.,
77., 78., 80., 82. in 83. členu.

Opravljeni so tudi nomotehnični popravki v 4., 5., 11., 12., 13.,
19., 28. (novem 26.), 31. (novem 29.), 35. (novem 36.), 41. do 43.
(novih 42. do 44.), 45. (novem 46.), 46. (novem 47.), 57. in 58.
(novima 58. in 59.), 62. (novem 63.), 66. (novem 67.), 70. do 80.
(novih 71. do 81.), ter 82. do 84. (novih 83. do 85.) členu.

Zaradi novo sprejetih členov je bilo opravljeno ustrezno
preštevilčenje členov.
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Predlog zakona o

INVALIDSKIH

ORGANIZACIJAH

(ZlnvO-pz)
- EPA 615 - II ■ prva obravnava

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 83. seji dne 5/11-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH,

- mag.Tone ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Lidija APOHAL-VUČKOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
- Urša JALOVEC-JAN, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom,
da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve,
utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov.

I. UVOD
Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona:
•
Državni zbor Republike Slovenije je na 22. seji dne 22.6. 1994
sprejel sklep, s katerim je zadolžil Vlado Republike Slovenije, da
pripravi predlog zakona o invalidskih organizacijah. Podlaga za
sprejem navedenega sklepa je v stališčih in sklepih, ki jih je
Skupščina Republike Slovenije dne 14.3.1991 sprejela ob
sprejemu Razvojne strategije invalidskega varstva v Republiki
Sloveniji.

Obstoječe "invalidske organizacije" so se ustanovile na podlagi
zakona o društvih in so po formalno-pravni ureditvi društva oz.
njiho v zveze, ki jih ustanavljajo invalidi in drugi državljani zaradi
svojih specifičnih potreb in interesov, pri čemer uveljavljajo svojo
ustavno pravico do združevanja. 52. člen Ustave invalidom
zagotavlja tudi pravico do varstva, izobraževanja in usposabljanja
za delo ter dejavno življenje v družbi. Te organizacije so torej
prostovoljna združenja zainteresiranih občanov, ki podpirajo in
uveljavljajo delovanje društva zaradi zadovoljevanja splošnih in
specifičnih potreb invalidov s težnjo po izenačevanju kvalitete
življenja, ki je zagotovljena ostalim državljanom Slovenije. Glede
na število invalidov, so invalidske organizacije organizirane
različno, delujejo na državnem nivoju, nekatere med njimi pa tudi
na regionalnem in lokalnem nivoju.

Pravna podlaga za sprejem zakona o invalidskih
organizacijah je:
- v 3. členu zakona o društvih, ki določa, da se društvu lahko v
skladu s posebnimi predpisi podeli status društva, ki deluje v
javnem interesu, če njegovo delovanje presega interese njegovih
članov

V obstoječe organizacije se združujejo invalidi s podobnimi
okvarami in boleznimi (senzorno, gibalno, duševno) ali glede na
okoliščine, ki so vplivale na invalidnost (ob rojstvu, nesrečah, na

- v 64. členu zakona o socialnem varstvu, ki določa, da so
invalidske organizacije prostovoljne in neprofitne organizacije,
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poklicni rehabilitaciji in zaposlitvi invalidov v invalidska podjetja,
invalidske delavnice in delo na domu.

delu, med vojno ali kot posledica vojne). Najstarejša med njimi je
Zveza slepih in slabovidnih Slovenije, ki letos praznuje že 78.
letnico delovanja, ostale invalidske organizacije pa so mlajše, a
prav tako močno zasidrane v slovenskem prostoru. Njihove
programe dejavnosti lahko v grobem delimo na štiri področja:
-

Posebni socialni programi invalidskih organizacij so pomembna
dopolnitev socialno-varstvene dejavnosti, ki jo v Sloveniji izvaja
javna služba. S svojo dejavnostjo uresničujejo specifične potrebe
invalidov in njihovih družinskih članov. Organiziranost invalidov s
svojo izvajalsko funkcijo bistveno presega ljubiteljsko ter interesno
združevanje, ki je značilno za druga društva, zato se na tej točki
invalidske organizacije bistveno razlikujejo od drugih društev. To
je bil tudi razlog, da je Skupnost socialnega varstva Slovenije leta
1983 s sporazumom določila, katera invalidska društva glede na
vsebino svoje dejavnosti sodijo v krog invalidskih organizacij. S
sporazumom o ustanovitvi invalidskih organizacij je uredila tudi
njihovo financiranje iz sredstev dohodka od iger na srečo. Poseben
položaj, ki so ga invalidske organizacije pridobile z navedenim
sporazumom, se je v naslednjih letih potrjeval v zakonih s področja
zdravstva, izobraževanja, dela in zaposlovanja, stanovanjske
politike, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, socialnega
varstva, carinske in davčne politike itd. V navedenih zakonih so
podrobneje regulirane pravice oz. olajšave invalidov, ki so vključeni
v dejavnost invalidskih organizacij, med katerimi imajo še posebno
mesto ekonomske olajšave.

društvena dejavnost
investicijska dejavnost
gospodarska dejavnost
izvajanje posebnih socialnih programov

a) V področje delovanja društvene dejavnosti sodijo tisti programi,
ki so značilni tudi za dobrodelne in druge organizacije kot npr.:
družabništvo, medsebojna pomoč članov, izleti, kulturne in
športne dejavnosti, informativna in založniška dejavnost itd.
b) V področje investicijske dejavnosti sodijo investicije v izgradnjo
lastnih objektov za potrebe obnovitvene rehabilitacije in
letovanja invalidov ter njihovih družinskih članov, nakup
poslovnih prostorov za potrebe društvene dejavnosti, izgradnja
objektov za opravljanje gospodarske dejavnosti, nakup
prilagojenih kombijev za prevoz gibalno oviranih invalidov,
financiranje odpravljanja arhitekturnih ovir v prostorih, kjer
živijo najtežje gibalno ovirani invalidi, finančna pomoč pri nakupu
stanovanj za potrebe invalidov, finančna pomoč pri nakupu
tistih tehničnih pripomočkov, ki jih invalidi ne prejemajo iz
naslova zdravstvenega zavarovanja, itd.

Iz prikazane ocene stanja delovanja invalidskih organizacij izhaja,
da so si invalidske organizacije svoj poseben položaj v slovenski
družbi izborile "defacto", z zakonom o invalidskih organizacijah
pa bo njihov položaj urejen tudi "de jure". Glede na opisane
značilnosti in pomen delovanja se invalidske organizacije razlikujejo
od drugih društev, zato je potrebno njihov status ter druga
pomembna vprašanja urediti z zakonom.

c) V področje gospodarske dejavnosti sodijo ustanovitev in
delovanje invalidskih podjetij in delavnic, delo na domu,
izobraževanje in usposabljanje ter poklicna rehabilitacija in
izvajanje javnih del.

Finančne in druge posledice predlaganega zakona:

d) Invalidske organizacije pa so najbolj razpoznavne po izvajanju
posebnih socialnih programov in v tem delu pomembno
dopolnjujejo državno organizirano skrb za invalide, zaradi česar
je njihova dejavnost v javnem interesu. Večina posebnih
socialnih programov se je razvila iz specifičnih potreb invalidov.
Tako so gibalno ovirani invalidi razvili svojo lastno mrežo
prevozov z zanje prilagojenimi vozili ter s tem presegli svojo
zmanjšano mobilnost. Slepi in slabovidni so razvili informacijski
sistem (tiskanje knjig časopisov in različnih informacij v Brailici
in zvočni tehniki). Slušno in govorno prizadeti usposabljajo
prevajalce-tolmače totalne komunikacije, ki invalidom
omogočajo komunikacijo s socialnim okoljem. Starši duševno
prizadetih oseb organizirajo medsebojna srečanja, na katerih
jih strokovnjaki seznanjajo oz. poučujejo o delu s prizadetimi
osebami. Brez njihovih prizadevanj pa v Sloveniji ne bi imeli
tako dobro razvite mreže varstveno-delovnih centrov. Vse
invalidske organizacije vlagajo veliko naporov v izvajanje
obnovitvene rehabilitacije v lastnih objektih, toplicah in na morju,
urejanju stanovanjskih razmer svojih članov v okviru družine,
bivalnih skupnostih ali socialnih zavodih, nudijo socialno pomoč
ogroženim članom itd. V zadnjih letih invalidske organizacije
namenjajo veliko pozornost izobraževanju, usposabljanju,
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Izvajanje zakona ne bo zahtevalo dodatnih sredstev iz proračuna
Republike Slovenije za samo delovanje invalidskih organizacij.
S predlaganim zakonom pa se nalagajo nove naloge pristojnemu
ministrstvu, ki so povezane s pridobitvijo in odvzemom statusa
invalidske organizacije ter vodenjem registra invalidskih
organizacij, in nove naloge Uradu Vlade Republike Slovenija za
invalide in Socialni zbornici Slovenije, povezane z oceno skladnosti
programske zasnove z državno strategijo invalidskega varstva
in načeli tega zakona oziroma strokovno in vsebinsko oceno
socialnih programov in storitev, ki jih bo posamezna invalidska
organizacija izvajala. Vseh posledic predlaganega zakona ni
mogoče predvideti natančno, ocenjujemo pa, da bo uveljavitev
zakona vsaj v prvem in drugem letu veljave, ko bodo posamezna
društva vlagala vloge za pridobitev statusa invalidske organizacije,
predvsem v zvezi s postopkom ugotavljanja pogojev za pridobitev
statusa in ocenjevanjem programov in storitev, ki jih izvajajo,
zahtevala dodatno delo 1/2 strokovnega delavca na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve in Uradu Vlade Republike
Slovenije in 1/2 strokovnega delavca na Socialni zbornici Slovenije.

iq
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druge fizične osebe, ki na različne načine podpirajo delovanje
invalidske organizacije.

I. BESEDILO ČLENOV

Ta zakon ureja status, področje in načine delovanja, financiranje
in lastnino invalidskih organizacij.

Invalidi po tem zakonu so posamezniki, ki zaradi prirojenih ali
pridobljenih okvar in nezmožnosti ne morejo sami (delno ali v
celoti) zadovoljevati potreb običajnega osebnega, družinskega in
družbenega življenja in zaradi ogroženega socialnega položaja
potrebujejo posebne socialne aktivnosti v okviru invalidske
organizacije.

Za invalidske organizacije se smiselno uporabljajo določbe Zakona
o društvih, kolikor ta zakon ne določa drugače.

Pogoje in način včlanjevanja določa temeljni akt invalidske
organizacije.

Določila tega zakona, ki se nanašajo na fizične osebe, se ne
glede na slovnično obliko enako nanašajo na moške in na ženske.

7. člen

Uvodne določbe
1. člen

Temeljni akt invalidske organizacije mora poleg vsebine, ki jo
določa Zakon o društvih, določati tudi: dejavnost invalidske
organizacije, pravice in dolžnosti invalidov, način in postopek
uveljavljanja pravic invalidov in razpolaganje s premoženjem
invalidske organizacije.

2. člen
Invalidske organizacije so prostovoljne in neprofitne organizacije,
ki delujejo kot društva v javnem interesu na področju socialnega
varstva, in jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki, da v njih
izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov, blažijo posledice nastale
invalidnosti in opravljajo druge dejavnosti, ki so v funkciji razvoja
invalidskega varstva.

Iz temeljrfega akta invalidske organizacije mora biti razvidno, da
je osnovni namen delovanja invalidske organizacije izvajanje
posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih na
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah iz
prvega odstavka 2. člena zakona.
8. člen

Dejavnosti invalidskih organizacij lahko zajemajo posamezne
sestavine dobrodelnosti in samopomoči ter s svojim delovanjem
omogočajo polnovredno sodelovanje invalidov v družbi.

Iz imena invalidske organizacije mora biti razvidno, katerim
invalidom je invalidska organizacija namenjena.

Dejavnosti invalidskih organizacij lahko zajemajo tudi
zadovoljevanje drugih, v temeljnem aktu določenih skupnih
interesov in potreb invalidov, katerim je invalidska organizacija
namenjena.

Dejavnost

Invalidske organizacije lahko na podlagi koncesije v skladu z
zakonom opravljajo tudi javno službo.

Dejavnosti, ki jih opravljajo invalidske organizacije, so nepridobitne.

3. člen

Ne glede na načelo nepridobitnosti lahko invalidske organizacije
v skladu z Zakonom o društvih opravljajo tudi pridobitno dejavnost.

Invalidske organizacije delujejo v skladu z državno strategijo
razvoja invalidskega varstva in mednarodnimi standardi na
področju invalidskega varstva. Njihovo delovanje je v javnem
interesu.

Invalidska organizacija ne sme opravljati pridobitne dejavnosti
kot svojo pretežno dejavnost.

V okviru državno organizirane skrbi za urejanje družbenega
položaja invalidov pomeni delovanje invalidske organizacije
dopolnjevanje javne službe na področju socialnega varstva.

Invalidske organizacije opravljajo v okviru svoje dejavnosti zlasti
naslednje naloge:

9. člen

10. člen

- oblikujejo interese, ugotavljajo potrebe, določajo prioritete storitev
in ukrepov, ki zadevajo življenje posameznih skupin invalidov,
načrtujejo, organizirajo in izvajajo prilagojene oblike pomoči za
omogočanje polnovrednega sodelovanja in zagotavljanja
neodvisnega življenja invalidov (prevozi, stanovanjske enote in
prilagojena stanovanja, oskrba s tehničnimi pripomočki,
organizirano varstvo in nega, posebne oblike skrbi in programi
za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, programi za
starše, tolmači in spremljevalci, obnovitvena rehabilitacija in drugi
rehabilitacijski programi, informativna, založniška in kulturna
dejavnost in podobno);

4. člen
Delovanje in poslovanje invalidske organizacije je javno.
Podatki, vpisani v register invalidskih organizacij, so javni.
5. člen
Invalidske organizacije so upravičene do financiranja iz Fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji.

- na področju varovanja zdravja, rehabilitacije, vzgoje,
izobraževanja, zaposlovanja, socialne varnosti in bivanja
ugotavljajo in uveljavljajo posebne potrebe in interese invalidov
v družbi;

Invalidske organizacije so po zakonih in drugih predpisih ali na
podlagi odločitev pristojnih organov deležne posebnih oprostitev
in olajšav.
6. člen

- sodelujejo pri preprečevanju in odpravljanju arhitekturnih in
komunikacijskih ovir;

Člani invalidske organizacije so lahko invalidi, njihovi zastopniki in
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nalogami invalidske organizacije.

- nudijo medsebojno pomoč pri uveljavljanju potreb določene vrste
invalidov na področju varovanja zdravja, medicinske in socialne
rehabilitacije, vzgoje, izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, bivanja (stanovanja, domovi), socialne varnosti, kulture,
športa in rekreacije;

Invalidska organizacija lahko daje donacije pravnim osebam iz
prejšnjega odstavka iz sredstev, ki jih je pridobila iz Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji, vendar le z njenim soglasjem.

- preprečujejo in blažijo socialne ter psihične posledice invalidnosti;
Pridobitev statusa invalidske organizacije
- usposabljajo invalide za samopomoč ter svojce in prostovoljce
za življenje in delo z invalidi.

15. člen
Postopek za pridobitev statusa invalidske organizacije se uvede
na podlagi sklepa, ki ga sprejme najvišji organ društva na predlog
večine članov društva, vendar najmanj 100 članov invalidov,
katerim je invalidska organizacija namenjena, ali njihovih zakonitih
zastopnikov.

11. člen
Invalidske organizacije poleg nalog iz prejšnjega člena opravljajo
še naslednje naloge:
- vzpodbujajo in podpirajo pristojne organe ter organizacije za
čim uspešnejše sistemsko reševanje odprtih vprašanj invalidov;

16. člen

- sodelujejo pri oblikovanju državnih ukrepov ter predlagajo
sprejem predpisov in ukrepov v korist vključevanja invalidov v
ustvarjalno ter aktivno življenje;

Postopek za pridobitev statusa invalidske organizacije se začne
tudi na podlagi sklepa, ki ga sprejme najvišji organ zveze društev
na predlog večine članov vseh društev, ki sestavljajo zvezo.

- predstavljajo invalide na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni;

Za člane društev, ki predlagajo sklep iz prvega odstavka, smiselno
veljajo določbe prejšnjega člena.

- varujejo in uveljavljajo pravice invalidov ter razvijajo
zagovorništvo, samopomoč in dobrodelnost;

V primeru iz prvega in drugega odstavka se šteje, da so
ustanovitelji društev, ki sestavljajo zvezo društev, tudi ustanovitelji
invalidske organizacije.

- skrbijo za povezovanje z drugimi invalidskimi organizacijami
doma in v tujini;

Društva, ki sestavljajo zvezo društev, ki pridobi status invalidske
organizacije, sama ne morejo pridobiti statusa invalidske
organizacije.

- s svojim delom vplivajo na oblikovanje pozitivnih stališč javnosti
do invalidov.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so društva, ki sestavljajo
zvezo društev v času, ko ima le-ta status invalidske organizacije,
upravičena do oprostitev in olajšav po drugih predpisih, kot če bi
status invalidske organizacije pridobila sama.

12. člen
Invalidska organizacija na podlagi nalog iz 10. in 11. člena zakona
opredeli posebne socialne programe in storitve, utemeljene na
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah iz
prvega odstavka 2. člena zakona, ki jih bo izvajala v okviru svoje
dejavnosti.

17. člen
Invalidske organizacije se lahko združujejo v zveze invalidskih
organizacij.

Pri opredeljevanju in izvajanju posebnih socialnih programov in
storitev invalidske organizacije sodelujejo med seboj in z izvajalci
javne službe tako, da upoštevajo vrsto in obseg storitev in pravic,
ki so invalidom zagotovljene v okviru posameznih invalidskih
organizacijah ali v okviru javne službe, in pri tem sodelujejo z
Uradom Vlade Republike Slovenije za invalide.

Zveza invalidskih organizacij ne more pridobiti statusa invalidske
organizacije.
18. člen
Za pridobitev statusa invalidske organizacije morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji:

13. člen
Posebni socialni programi in storitve morajo biti usklajeni z državno
strategijo razvoja invalidskega varstva ter finančnimi pogoji za
njihovo realizacijo.

- izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za invalide
istovrstne skupine iz celotnega območja države ne glede na
članstvo v invalidski organizaciji;

Invalidska organizacija posebne socialne programe in storitve
utemelji na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih
okvarah iz prvega odstavka 2. člena zakona tako, da so Iz njih
razvidni nameni in cilji, uporabniki programa in njihov obseg, kriteriji
za opredelitev upravičenosti, njihovi izvajalci, vsebina, aktivnosti
oziroma naloge, način njihovega izvajanja, njihov časovni obseg
oziroma trajanje, finančna vrednost ter način ugotavljanja
učinkovitosti in uspešnosti.

- izpolnjeni pogoji za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju socialnega varstva;
- sprejet temeljni akt v skladu s 7. členom zakona;
- sprejeti posebni socialni programi in storitve v skladu z 12. in 13.
členom tega zakona;

14. člen

- zagotovljeno strokovno vodenje izvajanja posebnih socialnih
programov in storitev.

Invalidska organizacija lahko ustanovi invalidsko podjetje,
ustanovo ali zavod, če je ustanovitev povezana z nameni in

Šteje se, da je zagotovljeno strokovno vodenje izvajanja posebnih
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socialnih programov in storitev, če izvajanje posebnih socialnih
programov ali storitev vodi oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene
z Zakonom o socialnem varstvu.

21. člen
Če komisija ugotovi, da vloga ni popolna oziroma da temeljni akt
ali ime invalidske organizacije ni v skladu z določbami tega
zakona, opozori na to vlagatelja in mu določi rok, v katerem je
potrebno vlogo dopolniti oziroma uskladiti temeljni akt ali ime. Rok
ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 3 mesecev.

19. člen
O pridobitvi statusa invalidske organizacije odloča minister,
pristojen za področje socialnega varstva (v nadaljevanju: minister).

Če vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni vloge oziroma
ne uskladi temeljnega akta ali imena invalidske organizacije, se
šteje, da je vlogo umaknil.

Če vloži vlogo za pridobitev statusa invalidske organizacije
društvo, ki še nima statusa društva v javnem interesu na področju
socialnega varstva, minister o podelitvi statusa društva, ki deluje
v javnem interesu na področju socialnega varstva, in o pridobitvi
statusa invalidske organizacije po tem zakonu odloča hkrati in
izda eno odločbo.
*
Minister za presojanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa
invalidske organizacije imenuje tričlansko komisijo (v nadaljevanju:
komisija).

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka pritožba ni dovoljena.
22. člen
Komisija iz tretjega odstavka 19. člena Uradu Vlade Republike
Slovenije za invalide in Socialni zbornici Slovenije sporoči podatke
iz prvega odstavka 20. člena takoj, ko je vloga za pridobitev
statusa invalidske organizacije popolna, in zaprosi za mnenje iz
petega odstavka 19. člena.

Minister na predlog komisije z odločbo ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za pridobitev statusa invalidske organizacije, in odloči o
vpisu v register.

23. člen
Če invalidska organizacija spremeni temeljni akt ali dejavnost
organizacije tako, da sprememba lahko vpliva na status invalidske
organizacije oziroma na njeno delovanje po tem zakonu, mora o
spremembi zaradi ponovnega preverjanja statusa v 30 dneh od
vročitve odločbe pristojnega organa o spremembi temeljnega akta
ali dejavnosti društva obvestiti ministrstvo, pristojno za socialno
varstvo (v nadaljevanju: ministrstvo).

Minister pred odločitvijo pridobi mnenje Urada Vlade Republike
Slovenije za invalide o skladnosti programske zasnove z državno
strategijo invalidskega varstva in načeli tega zakona in mnenje
Socialne zbornice Slovenije o socialnih programih in storitvah, ki
jih bo invalidska organizacija izvajala.
Z dnem vpisa v register invalidskih organizacij invalidska
organizacija pridobi status invalidske organizacije.

Če invalidska organizacija spremeni zastopnika invalidske
organizacije, mora vložiti zahtevo za spremembo registracije v
30 dneh od dokončnosti odločbe pristojnega organa o spremembi
registracije društva.

Zoper odločbo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa
invalidske organizacije in o vpisu v register pritožba ni dovoljena.

Obvestilu oziroma zahtevi iz prvega oziroma drugega odstavka
mora invalidska organizacija priložiti odločbo iz prvega oziroma
drugega odstavka tega člena in zapisnik seje najvišjega organa,
na kateri so bile sprejete spremembe. Če je bil spremenjen temeljni
akt, mora invalidska organizacija obvestilu priložiti dva izvoda
novega temeljnega akta.

20. člen
Vlogi za pridobitev statusa invalidske organizacije mora vlagatelj
priložiti:
- odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu na
področju socialnega varstva, ali v primeru iz drugega odstavka
prejšnjega člena dokazila o izpolnjevanju pogojev za podelitev
statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju
socialnega varstva;

V primeru sprememb temeljnega akta se smiselno uporabljajo
določbe 19., 20., 21. in 22. člena tega zakona.
24. člen

- sklep najvišjega organa društva iz 15. oziroma 16. člena tega
zakona;

Ministrstvo vodi register invalidskih organizacij.
Register invalidskih organizacij vsebuje naslednje podatke:
- ime invalidske organizacije,
- sedež invalidske organizacije,
- osebno ime zastopnika invalidske organizacije,
- številka in datum odločbe o izpolnjevanju pogojev za pridobitev
statusa invalidske organizacije in o vpisu v register,
- dejavnost invalidske organizacije,
- navedba posebnih socialnih programov in storitev,
- spremembe temeljnega akta, imena invalidske organizacije,
dejavnosti ali posebnih socialnih programov in storitev, ki jih
izvaja,
- prenehanje - datum, razlog in način.

- dva izvoda temeljnega akta:
- seznam z overjenimi podpisi in osebnimi podatki predlagateljev
v skladu s 15. oziroma 16. členom tega zakona (osebno ime,
rojstni podatki, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča);
- ime invalidske organizacije;
- osebno ime zastopnika invalidske organizacije;
- opis posebnih socialnih programov in storitev invalidske
organizacije;
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za strokovno vodenje izvajanja
posebnih socialnih programov in storitev (prostori, oprema, kadri,
reference za izvajanje programov in storitev ipd.).
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z lastnino, s katero razpolaga.

Financiranje in lastnina
25. člen

Lastnine invalidskih organizacij ni mogoče deliti med člane
invalidske organizacije. Taka delitev premoženja je nična.

Invalidska organizacija lahko pridobiva sredstva za svoje
delovanje:
-

Lastnino invalidske organizacije, pridobljeno iz sredstev Fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji, je mogoče odtujiti le z njenim soglasjem.

iz fundacij,
s članarino,
od iger na srečo,
od koncesij,
iz naslova materialnih pravic in dejavnosti invalidske
organizacije,
z darili in volili,
s prispevki donatorjev,
iz proračunskih in drugih javnih sredstev in
iz drugih virov.

31. člen
Kadar status invalidske organizacije pridobi zveza društev,
premoženje zveze društev in premoženje društev, ustanovitvenih
članov zveze društev, pridobljeno v času delovanja invalidske
organizacije, postane skupna lastnina zveze društev in društev,
ustanovnih članov zveze društev, in je v tem času nedeljivo.

Če invalidska organizacija pri finančnem poslovanju v koledarskem
letu ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga prenese v
naslednje poslovno leto.

Določba prejšnjega odstavka se uporablja le za društva,
ustanovne člane zveze društev, ki so člani zveze društev tudi v
času pridobitve premoženja, in se vnese v temeljne akte društev
in zveze.

26. člen

32. člen

Invalidska organizacija mora finančno dokumentacijo za planiranje,
finančno poslovanje in letno poročanje sestavljati tako, da so
posebej razvidni finančni viri, stroški za redno poslovanje, za
izvajanje posebnih socialnih programov in storitev ter investicijska
vlaganja. Podatki se izkazujejo v skladu z računovodskimi
standardi za invalidsko organizacijo, ki jih sprejme pooblaščena
organizacija.

Ob prenehanju delovanja invalidske organizacije njena lastnina,
pridobljena v času, ko je imela status invalidske organizacije, v
deležu, ki ga je prispevala Fundacija za finaciranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, preide v lasi te
fundacije.
Kadar kot invalidska organizacija preneha delovati zveza društev,
lastnina invalidske organizacije, pridobljena v času, ko je zveza
društev imela status invalidske organizacije, v deležu, ki ga je
prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij, preide v last te fundacije.

Vsakemu članu invalidske organizacije mora biti na njegovo
zahtevo dokumentacija iz prejšnjega odstavka dana na vpogled.
27. člen

33. člen

Letno poročilo o poslovanju invalidske organizacije najprej potrdi
izvršilni organ, zatem ga obravnava in sprejme najvišji organ
invalidske organizacije.

Pri odločanju o premoženju, ki ob prenehanju delovanja invalidske
organizacije po prejšnjem členu preide v last Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Repubiiki
Sloveniji, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji prednostno upošteva potrebe
invalidov, katerim je bilo premoženje prvotno namenjeno.

Invalidska organizacija pošlje poročilo iz prejšnjega odstavka
financerjem v rokih, ki ga določijo posamezni financerji. Hkrati ga
pošlje Uradu Vlade Republike Slovenije za invalide.
28. člen

Prenehanje delovanja

Višino prejemkov iz delovnega razmerja, povračil stroškov in
drugih prejemkov v zvezi z delom v invalidski organizaciji določajo
okviri višine prejemkov iz delovnega razmerja, povračil stroškov
in drugih prejemkov v zvezi z delom v javnih zavodih, upoštevaje
posebnosti dela v invalidski organizaciji.

34. člen
Invalidska organizacija preneha delovati:
- na podlagi lastne odločitve,

29. člen
- če ji je odvzet status po tem zakonu.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in
učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih invalidska organizacija
prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravljajo njeni pristojni organi
in Računsko sodišče.

35. člen
Sklep o prenehanju delovanja na podlagi lastne odločitve sprejme
najvišji organ invalidske organizacije in o tem v tridesetih dneh po
sprejemu sklepa obvesti ministra.

Če Računsko sodišče ugotovi, da je poraba javnih sredstev, ki jih
invalidska organizacija prejme za izvajanje svoje dejavnosti,
nezakonita, v nasprotju z namenom, za katerega jih je prejela,
negospodarna ali neučinkovita, o tem obvesti Fundacijo za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji in Vlado Republike Slovenije.

Minister izda posebeno odločbo o brisanju invalidske organizacije
iz registra z dnem prenehanja delovanja.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
36. člen

30. člen
Invalidska organizacija kot dober gospodar upravlja in gospodari

Invalidski organizaciji se odvzame status, če:
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kaznuje invalidska organizacija:
1. če spremeni temeljni akt ali dejavnost organizacije in o tem ne
obvesti ministrstva v roku iz prvega odstavka 23. člena (prvi
odstavek 23. člena);
2. če spremeni zastopnika invalidske organizacije in zahteve za
spremembo registracije ne vloži v roku iz drugega odstavka
23. člena (drugi odstavek 23. člena).

- ne izpolnjuje več pogojev iz 18. člena zakona,
- ne deluje v skladu z državno strategijo invalidskega varstva.
Invalidski organizaciji se status lahko odvzame tudi, če Računsko
sodišče sprejme dokončno poročilo, v katerem ugotovi hujše
nepravilnosti, škode ali zlorabe ali da invalidska organizacija javnih
sredstev ne uporablja v skladu z namembnostjo, gospodarnostjo
in učinkovitostjo.
37. člen

Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba invalidske
organizacije.

Za preverjanje delovanja in odvzem statusa invalidske organizacije
se smiselno uporabljajo določbe 19. člena tega zakona.

Prehodne in končne določbe

Postopek iz prejšnjega odstavka lahko minister prične kadarkoli,
obvezno pa na predlog Socialne zbornice Slovenije ali Urada
Vlade Republike Slovenije za invalide.

41. člen
Najdalj eno leto od uveljavitve tega zakona po določbah zakona
kot invalidske organizacije delujejo društva, ki ob uveljavitvi tega
zakona izpolnjujejo naslednje pogoje:

38. člen
Po pridobitvi statusa invalidske organizacije se ne uporabljajo
določbe predpisov, po katerih se po pridobitvi statusa društva v
javnem interesu na področju socialnega varstva preverja
izpolnjevanje pogojev za pridobitev tega statusa.

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

Kazenske določbe
- v katere se lahko vključijo invalidi s celotnega območja države

39. člen

- in katerim je z odločba pristojnega organa podeljen status
društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega
varstva.

Z denarno kaznijo najmanj 200.000,00 tolarjev se za prekršek
kaznuje invalidska organizacija:
1. če deluje ali posluje v nasprotju s 4. členom;
2. če prekorači dejavnost, določeno v temeljnem aktu invalidske
organizacije, ali če opravlja dejavnost, ki ni določena v
temeljnem aktu invalidske organizacije;
3. če opravlja dejavnost v nasprotju z 9. členom;
4. če iz sredstev iz Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji da donacijo ali
daje donacije invalidskemu podjetjetju, ustanovi ali zavodu, ki
ga ustanovi, brez soglasja Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (drugi odstavek
14. člena);
5. če finančno dokumentacijo iz 26. člena sestavlja v nasprotju s
tem členom ali če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26.
člena;
6. če obravnava ali sprejme letno poročilo o poslovanju v nasprotju
s prvim ali drugim odstavkom 26. člena.

42. člen
Društva iz prejšnjega člena morajo najpozneje v roku 6 mesecev
od uveljavitve tega zakona pri ministrstvu, pristojnem za socialno
varstvo, vložiti zahtevek za pridobitev statusa invalidske
organizacije z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 18. člena zakona.
Za zahtevek iz prejšnjega odstavka in postopek pridobitve statusa
invalidske organizacije se smiselno uporabljajo določbe 19., 20.,
21. in 22. člena tega zakona.
43. člen
Društva, ki ob uveljavitvi tega zakona ne izpolnjujejo pogojev 41.
člena in so bila do uveljavitve tega zakona upravičena do posebnih
oprostitev oziroma olajšav po drugih zakonih, so do teh oprostitev
oziroma olajšav upravičena še eno leto od uveljavitve tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna osesba invalidske
organizacije.

44. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

40. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se za prekršek
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oprostitve in olajšave po drugih zakonih in predpisih ali odločitvah
pristojnih organov.

Uvodne določbe (1.-8. člen)
Zakon o invalidskih organizacijah ureja status, področje in načine
delovanja, financiranje invalidskih organizacij in njihovo lastnino.

Glede na vsebino in pomen dejavnosti invalidskih organizacij so
njihovi člani lahko invalidi, njihovi zastopniki in druge fizične osebe,
ki podpirajo delovanje invalidske o ganizacije. Članstvo invalidske
organizacije je omogočeno vsem, ki želijo sodelovati pri
uresničevanju temeljnega poslanstva, to pa je zadovoljevanje
socialnih potreb invalidov, spi
s tem omogočajo čimbolj
kakovostno življenje.

Invalidske organizacije po svoji vsebini nadgrajujejo društva in
društva v javnem ineteresu na področju socialnega varstva, zato
imajo poseben status, izhajajoč iz Zakona o društvih, njihov
osnovni namen pa je določen v 64. členu določa Zakon o
socialnem varstvu.

Ker v naši republiki še nimamo izdelane enotne klasifikacije
invalidnosti, kot jo priporoča Svetnvna zdravstvena organizacija,
so po tem zakonu kot invalidi opredeljeni tisti posamezniki, ki
zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar oz. nezmožnosti ne morejo
sami (delno ali v celoti) zadovoljevati potreb običajnega osebnega,
družinskega in družbenega življenja ter zaradi ogroženega
socialnega položaja potrebujejo posebne socialne aktivnosti v
okviru invalidske organizacije.

Zakon o društvih je splošen zakon, ki poteg temeljnih načel za
delovanje društev določa pogoje in način ustanovitve in postopek
registracije društev, njihov pravni status, njihovo financiranje in
prenehanje. Ureja torej vprašanja, ki so skupna vsem društvom,
ki želijo nastopati v pravnem prometu. Nekatera društva so glede
na njihovo dejavnost in pomen za celotno skupnost tako
specifična, da je področje njihovega delovanja urejeno s posebnimi
zakoni (Zakon o varstvu, lovu in gojitvi divjadi ter upravljanju
lovišč, Zakon o sladkovodnem ribištvu, Zakon o gasilstvu, Zakon
o rdečem križu Slovenije). Tudi področje varstva invalidov je tako
specifično, da je vsebino društev in zvez, ki delujejo na področju
invalidskega varstva, potrebno urediti s posebnim zakonom. Tako
Zakon o invalidskih organizacijah, kot lex specialis, predpisuje
smiselno uporabo določb Zakona o društvih, posebej pa ureja
področje delovanja invalidskih organizacij ter njihove posebne
pravice in obveznosti.

Temeljni akt invalidske organizaci ? mora določati tiste vsebinske
sklope, ki so določeni v Zakonu o društvih, poleg tega pa še
posebnosti področja delovanja invalidskih organizacij ■ dejavnost
invalidskih organizacij, pravice in dolžnosti invalidov, način in
postopek uveljavljanja pravic ivaiidov ter razpolaganje s
premoženjem invalidske orgai zacije. Iz imena invalidske
organizacije mora biti tudi razvidno, katerim invalidom je invalidska
organizacija namenjena.

Zakon daje podlago za pridobitev statusa invalidske organizacije
tistim društvom invalidov, ki so pridobila status društva, ki deluje
v javnem interesu s področja socialnega varstva, v okviru svojih
programov dejavnosti pa v pomembnem delu uresničujejo z
ustavo in zakoni opredeljeno skrb za varstvo otrok s posebnimi
potrebami ter odraslih invalidov.

Dejavnost (9. -14. člen)
Dejavnost invalidskih organizacij presega okvire društvenih
dejavnosti, kar še dodatno opravičuje posebno ureditev invalidskih
organizacij. Ker se invalidi in njihovi zastopniki združujejo v
invalidske organizacije z namenom, da v njih uresničujejo
specifične socialne potrebe ter interese po druženju, so njihove
dejavnosti, kijih opravljajo v okviru svoje organizacije, nepridobitne.
Ne glede na načelo nepridobitnosli pa lahko v skladu z Zakonom
o društvih opravljajo tudi pridobimo dejavnost, vendar se mora
tako pridobljen dohodek uporabiti, a izvajanje temeljne dejavnosti,
ki je opredeljena v njihovem temeljnem aktu. Glede na svoj osnovni
namen invalidske organizacije piidobitne dejavnosti ne smejo
opravljati pretežno, temveč je to lahko le del dejavnosti, ki jo
opravljajo.

Temeljna dejavnost invalidskih organizacij je izvajanje posebnih
socialnih programov in storitev za vse invalide istovrstne skupine
ne glede na članstvo, invalidske organizacije pa s svojo
dejavnostjo uresničujejo tudi pomembne sestavine dobrodelnosti
in samopomoči. Poleg teh dejavnosti lahko še vedno opravljajo
tudi samo ineteresne dejavnosti, značilne za društva.
Ker je dejavnost invalidskih organizacij opredeljena tudi v zakonih
s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, dela in
zaposlovanja, stanovanjske politike, pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter socialnega varstva, v okviru državno organizirane
skrbi za urejanje družbenega položaja invalidov invalidske
organizacije v precejšnji meri dopolnjujejo dejavnosti javnih služb
na področju socialnega varstva, zato je njihovo delovanje v javnem
interesu.

V 10. in 11. členu zakona so opredeljene tiste naloge invalidskih
organizacij, ki se glede na vsebino dejavnosti bistveno razlikujejo
od dejavnosti ostalih društev, tudi od društev v javnem inetersu,
in humanitarnih organizacij. Invalidske organizacije s svojimi
programi dejavnosti uresničujejo specifične potrebe po tistih
socialnih storitvah, ki invalid m omogočajo polnovredno
sodelovanje v družbi in s tem či holj neodvisno življenje. Poleg
izvajanja specifičnih socialnih foritev s področja varovanja
zdravja, celostne rehabilitacije, vzgoje, izobraževanja,
zaposlovanja, bivanja in socialne arnosti, invalidske organizacije
sodelujejo tudi s pristojnimi organi i ar organizacijami pri oblikovanju
državnih ukrepov in predpisov v korist invalidov. Invalidske
organizacije tudi zastopajo invalide na lokalni, nacionalni in
mednarodni ravni, varujejo in uveljavljajo pravice invalidov, s svojim
delom pa tudi vplivajo na oblikovanje pozitivnih stališč javnosti do
invalidov.

Invalidske organizacije delujejo v skladu z državno strategijo
razvoja invalidskega varstva in mednarodnimi standardi na
področju invalidskega varstva, kot so Standardna pravila za
izenačevanje možnosti invalidov, ki so bila sprejeta na seji
Generalne skupščine ZN decembra 1993.
Zakon vsebuje tudi določbo o financiranju invalidskih organizacij
iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji, za kar dajejo podlago Zakon o
igrah na srečo, Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije
Slovenije in Odlok o ustanovitvi Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, in
zaradi posebnega pomena dejavnosti, ki jo opravljajo invalidske
organizacije, pri njihovem delovanju napotuje na posebne

Posebni socialni programi in storitve morajo biti utemeljeni na
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah.
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Z zakonom o invalidskih organizacijah so predvideni različni viri
za financiranje invalidskih organizacij. Večino sredstev za njihovo
delovanje pa bo vendarle prispevala Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, le v
manjši meri pa drugi financerji. Financiranje je sicer glede na
status invalidskih organizacij v razmerju do društev urejeno po
določbah Zakona o društvih. Predvideni so le posebni
računovodski standardi za društva. Tako mora invalidska
organizacija finančno poslovanje voditi v skladu z računovodskimi
standardi, ki bodo za te organizacije posebej predpisani. Zaradi
različnih virov financiranja, vodenja evidenc in izkaza finančnega
poslovanja po posameznih nivojih in programskih zasnovah
invalidske organizacije, so računovodski standardi za društva,
po katerih podatke prikazujejo tudi obstoječe invalidske
organizacije, pomanjkljivi (npr. ni postavk za plačevanja fizične
pomoči invalidom, opravljanje specifičnih storitev pri prevozu,
negi, prehranjevanju, izobraževanju, nakupu tehničnih
pripomočkov, participaciji invalidov k storitvam in podobno).
Računovodski standardi za društva v navedenih primerih
napotujejo na računovodske standarde za podjetja, kar prinaša
odvečno zapleteno in bistveno dražje poslovanje, čemur se je s
posebnimi standardi za invalidske organizacije mogoče izogniti.

Pri opredeljevanju ter izvajanju posebnih socialnih programov-in
storitev morajo invalidske organizacije sodelovati med seboj ter z
izvajalci javne službe tako, da upoštevajo vrsto, obseg storitev in
pravic, ki so invalidom zagotovljene v okviru posameznih
invalidskih organizacij ali v okviru javne službe. Pri tem pa morajo
biti posebni socialni programi in storitve usklajeni z državno
strategijo razvoja invalidskega varstva ter finančnimi pogoji za
njihovo realizacijo.
Pridobitev statusa invalidske organizacije
(15. - 24. člen)
Postopek za pridobitev statusa invalidske organizacije se začne
na podlagi sklepa, ki ga sprejme najvišji organ društva na predlog
večine članov društva, vendar najmanj 100 članov invalidov,
katerim je invalidska organizacija namenjena, ali njihovih zakonitih
zastopnikov. Glede na vsebinsko razliko med namenom, s katerim
se ustanovi društvo, in namenom, s katerim se ustanovi invalidska
organizacija, je za ustanovitev invalidske organizacije predpisano
večje število ustanoviteljev kot za društvo, ustanovitelji pa so
lahko le osebe, katerim je dejavnost invalidskih organizacij tudi
namenjena. Tako posamezniki z različnimi oblikami in izvori okvar
ali nezmožnosti sami ali po svojih zakonitih zastopnikih odločajo
o ustanovitvi posebne organizacije, preko katere bodo
zadovoljevali potrebe osebnega, družinskega in družabnega
življenja. Odločitev je torej prepuščena lastni volji in potrebi
invalidov samih, ki na ta način skupaj z zakonitimi zastopniki
oblikujejo in uresničujejo svoje avtentične interese. Postopek za
pridobitev statusa invalidske organizacije se lahko začne tudi na
podlagi sklepa, ki ga sprejme najvišji organ zveze društev na
predlog večine članov društev, ki sestavljajo zvezo, s čemer je
dana možnost ustanovitve invalidske organizacije tudi zvezi
društev.

Invalidske organizacije morajo zbrane podatke o porabi sredstev
prikazati tako, da so posebej razvidni finančni viri, stroški za
redno poslovanje, za izvajanje posebnih socialnih programov in
storitev ter investicijska vlaganja. Nadzor nad poslovanjem
invalidskih organizacij izvajajo organi invalidske organizacije ter
Računsko sodišče, saj gre tudi pri sredstvih invalidskih organizacij
za javna sredstva. Posreden nadzor nad finančnim poslovanjem
invalidskih organizacij izvajajo tudi njihovi financerji, saj jim mora
invalidska organizacija, ki jo financirajo, poslati letno poročilo o
poslovanju. Vsakemu članu invalidske organizacije mora biti na
njegovo zahtevo finančna dokumentacija za planiranje, finančno
poslovanje in letno poročanje dana na vpogled, s čemer je tudi
posameznikom dana možnost pregleda poslovanja invalidske
organizacije, katere član je.

Med pogoji, ki jih mora izpolnjevati društvo, ki želi pridobiti status
invalidske organizacije, je poleg samega izvajanja posebnih
socialnih programov in storitev posebej poudarjeno izvajanje tete/7 za invalide istovrstne skupine iz celotnega območja države
ne glede na članstvo v invalidski organizaciji. Le z možnostjo
dostopa do ustrezne dejavnosti, ki jo izvaja posamezna invalidska
organizacija, vsakemu invalidu istovrstne skupine, ne glede na
kraj prebivanja, temveč le glede na njegove potrebe, s čemer je
poudarjena enakost invalidov, je dejavnost invalidske organizacije
resnično v javnem interesu, s tem pa je utemeljen tudi poseben
status invalidskih organizacij in tako tudi morebitne posebne
oprostitve in olajšave po drugih zakonih. Društvo mora izpolnjevati
tudi pogoje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju socialnega varstva, ter imeti sprejet ustrezen
temeljni akt društva Za izvajanje posebnih socialnih programov
in storitev mora biti zaradi kvalitete in strokovnosti zadovoljevanja
potreb invalidov zagotovljeno strokovno vodenje.

V zakonu je podrobno urejeno upravljanje in gospodarjenje z
lastnino invalidskih organizacij. Pri upravljanju sredstev zakon
zasleduje namen, za katerega je invalidska organizacija pridobila
sredstva, ne glede na zakonsko predviden način pridobitve. Zato
lastnine ni mogoče deliti med člane invalidskih organizacij, delež
lastnine, ki ga je v času obstoja invalidske organizacije pridobila
invalidska organizacija iz sredstev Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, pa v primeru njenega
prenehanja po izrecnem določilu (32. člen) preide v last te
fundacije. Pri odločanju o tem premoženju so poudarjene potrebe
invalidov, katerim je bilo premoženje prvotno namenjeno.
Prenehanje delovanja (34. • 38. člen)
Invalidska organizacija preneha delovati na podlagi lastne
odločitve, ki jo mora sprejeti najvišji organ invalidske organizacije,
ali če ji je odvzet status invalidske organizacije.

O pridobitvi statusa invalidske organizacije odloča minister,
pristojen za področje socialnega varstva, ker področje
invalidskega varstva po 3. členu zakona o organizaciji in delovnem
področju ministerstev sodi v delovno področje Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo vodi tudi poseben
register invalidskih organizacij.

Invalidski organizaciji se lahko odvzame pridobljeni status, če ne
izvaja z zakonom predpisanih posebnih socialnih programov in
storitev, če nima zagotovljenega strokovnega vodenja programov
in storitev, lahko pa tudi če Računsko sodišče ugotovi hujše
nepravilnosti, škode ali zlorabe in če invalidska organizacija javnih
sredstev ne uporablja v skladu z namembnostjo, gospodarnostjo
in učinkovitostjo.

Financiranje in lastnina (25. - 33. člen)
Obstoječe "invalidske organizacije" so do sedaj večino sredstev
za svoje delovanje prejemale od dohodka iger na srečo (na podlagi
Zakona o igrah na srečo), v manjši meri pa iz proračunskih in
drugih javnih sredstev ter iz naslova lastne gospodarske
dejavnosti. Drugi finančni viri so bili minimalni, ali jih sploh ni bilo.

Postopek za odvzem statusa lahko prične pristojni minister
kadarkoli, obvezno pa na predlog Socialne zbornice ali Urada
vlade Republike Slovenije za invalide.
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organizacije" delujejo kot invalidske organizacije po predloženem
zakonu, če izpolnjujejo določene pogoje, in sicer: da so o Uredbi
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije razvrščene pod šifro
dejavnosti N/85.322, da izvajajo posebne socialne programe in
storitve na nacionalni ravni in v katere se vključujejo invalidi s
celotnega območja države in da jim je z odločbo pristojnega organa
podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
socialnega varstva.

Kazenske določbe (39. - 40. člen)
Ker gre pri dejavnosti invalidskih organizacij za posebno področje
delovanja in posebne pravice in obveznosti, Zakon o invalidskih
organizacijah v primerjavi z Zakonom o društvih za prekrške
določa dodatne opustitve oziroma dejanja in zato tudi dodatno
predpisuje kazni. Za neizpolnjevanje Zakona o invalidskih
organizacijah ali njegovo namerno izigravanje so za invalidsko
organizacijo predvidene denarne kazni, ki so glede na težino
prekrška razvrščene v dve skupini. Glede na pomembnost
dejavnosti in osnovni namen invalidskih organizacij v primerjavi z
dejavnostmi oziroma namenom društev so predvidene kazni višje
kot kazni po Zakonu o društvih. Tako se invalidske organizacije
za najtežje prekrške kaznuje s kaznijo v višini 200.000 SIT, za
lažje prekrške pa v višini 100.000 SIT. Z denarno kaznijo najmanj
50.000 oz. 25.000 SIT se za prekršek lahko kaznuje tudi odgovorna
oseba invalidske organizacije.

Društva, katerim se začasno "podaljšuje status invalidske
organizacije", morajo najkasneje v roku šestih mesecev od
uveljavitve tega zakona pri pristojnem ministrstvu vložiti zahtevek
za pridobitev statusa invalidske organizacije z dokazili, da
izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa, ki so predpisani s tem
zakonom.
Društva, ki ob uveljavitvi tega zakona ne izpolnjujejo pogojev za
pridobitev statusa invalidske organizacije in so bila do uveljavitve
tega zakona upravičena do oprostitev oz. olajšav po drugih
zakonih, so do teh oprostitev oz. olajšav upravičena še eno leto
od uveljavitve tega zakona.

Prehodne in končne določbe (41. - 44. člen)
V prehodnih in končnih določbah se začasno ureja status
obstoječih "invalidskih organizacij", ki sedaj po Zakonu o društvih
delujejo kot "invalidska društva", s Samoupravnim sporazumom
o ustanovitvi invalidskih organizacij (ki ga je leta 1983 potrdila
takratna Skupnost socialnega varstva Slovenije) pa so pridobile
status "invalidske organizacije" po tem sporazumu. Tako zakon
določa prehoden enoleten rok, v katerem te "invalidske

poročevalec, št. 73

S temi prehodnimi določbami je dana možnost, da obstoječe
"invalidske organizacije" in druga društva, ki so upravičena do
posebnih oprostitev in olajšav po drugih predpisih, v določenem
roku uskladijo svoje delovanje po določbah tega zakona in tako
ohranijo pridobljene pravice.
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Predlog zakona o

GOSPODARSKI

ZBORNICI

SLOVENIJE

(ZGZS-?)
- EPA 639 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je dne 23. novembra 1998
predložila v obravnavo predlog zakona o Gospodarski
zbornici Slovenije - prva obravnava (EPA 639-11). Dne
12. marca 1998 sta posianca Izidor Rejc in Benjamin
Henigman predložila Državnemu zboru v obravnavo
predlog zakona o gospodarskih zbornicah - prva
obravnava (EPA 427-II) in dne 21. oktobra 1998 pa še
poslanec Ferl Horvat predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornici
Slovenije - skrajšani postopek (EPA 598-II), ki urejata
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi
zakon.
Ker zakonodajna postopka o predlogih zakonov, ki so
jih predložili poslanci še nista končana, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga je predložila Vlada Republike
Slovenije.

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

Vlada Republike Slovenije je na 85. seji dne 19/11 -1998 določila
besedilo:
PREDLOGA ZAKONA O GOSPODARSKI ZBORNICI
SLOVENIJE,

• Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti,
-dr. Boris ŠUŠTAR, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti,
- Vilma KRAŠOVEC, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
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Izvede več kot 3/4 nacionalne gospodarske promocije. Slednja
vključuje letno organiziranje skupinskih predstavitev na več kot
50-tih sejmih, organiziranje več kot 100 poslovnih konferenc,
izdajanje okoli 200 poslovno-informacijskih publikacij, zbiranje
ponudb za tuja vlaganja in številne druge promocijske aktivnosti.
Prek zborničnega Infolinka je letno 30000 povpraševanj za različne
oblike mednarodnega poslovnega sodelovanja. GZS je nosilec
več podpornih mehanizmov Evropske unije za razvoj mednarodnega poslovnega sodelovanja, zlasti BC-NET, BRE/BCC,
Europartenariat, Interprise, SCAN, JOP, ECIP itd.

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Z veljavnim Zakonom o Gospodarski zbornici Slovenije (UL RS
št. 14/90) je bila dana podlaga za vsebinsko in organizacijsko
prenovo zborničnega sistema v Sloveniji po vzoru ureditev v
zahodno-evropskih državah. Prejšnji zakon o združevanju
organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske
zbornice (UL SRS št. 21/78) je pri opredelitvi nalog in notranje
organizacije zbornice v veliki meri izhajal iz pogojev državnega
administriranja in t i. dogovorne ekonomije. Zakon iz leta 1990 je
na podlagi primerjalne analize ohranil kontinentalni oz. t.i.
javnopravni model gospodarske zbornice z obveznim članstvom,
ki je značilen za večino držav Evropske unije, med katerimi so
tudi najpomembnejše zunanjetrgovinske partnerice Slovenije
(ZRN, Italija, Avstrija, Francija, Španija, Nizozemska, Luksemburg,
Grčija, tudi sosedi Madžarska in Hrvatska). Za ta model je
značilna trojna vloga zbornic: zastopanje interesov gospodarstva,
izvajanje poslovno-informacijskih in drugih pospeševalnosvetovalnih storitev skupnega pomena za gospodarstvo ter
izvajanje javnih pooblastil, ki jih za posamezna področja poveri
država.

GZS izvaja različna javna pooblastila. V skladu s predpisi, ki urejajo
zunanjetrgovinsko poslovanje, potrjuje oz izdaja številne listine
(potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga, dolgoročna potrdila
o nepreferencialnem poreklu blaga za izvoz delov vozil in vozil,
potrdila o preferencialnem poreklu blaga, potrdila o poreklu tekstilnih
izdelkov, izvozna dovoljenja za tekstilne izdelke, ATA karneti,
potrdila o poreklu blaga na osnovi zakonodaje tujih držav in na
tujih obrazcih, razne overovitve mednarodnih pogodb, faktur in
drugih listin na zahtevo tujih organov, potrdila, da se blago v RS
ne proizvaja, potrdila o dodeljenih kontingentih za tekstil in tekstilne
izdelke, potrdila o končnih koristnikih, reševanje vlog za razdelitev
vrednosti blaga po listi D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem
prometu).

Pri opredelitvi članstva vsebuje veljavni zakon še staro tipologijo
gospodarskih subjektov in ne upošteva sprememb, ki so nastale
na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o zadrugah
in Obrtnega zakona. V pripravi je nov zakon o kmetijsko-gozdarski
zbornici.

Na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
predlaga nomenklaturo poklicev ter skrbi za praktično
izobraževanje za poklice v dualnem sistemu poklicnega
izobraževanja in usposabljanja.

Zakon določa področja dela zbornice, ki so primerljiva z
aktivnostmi evropskih zbornic. V Gospodarski zbornica Slovenije
(v nadaljevanju: GZS) se po zakonu kot obliki dela in odločanja za
dejavnosti ustanovijo sekcije, za območja pa enote zbornice. Statut
GZS iz leta 1995 je dal tem organizacijskim oblikam večji pomen
in jih poimenoval kot panožna združenja in območne zbornice,
prek katerih se zbornična upravljalska in organizacijska struktura
gradi od spodaj navzgor. 13 območnih zbornic, 22 združenj
dejavnosti in združenja podjetnikov imajo svoje upravne odbore,
ki jih neposredno volijo člani GZS glede na branžno in regijsko
pripadnost. V statutu je opredeljena delitev dela na naloge, ki so
skupnega pomena za celotno gospodarstvo ter tistimi, ki se zaradi
prilagajanja zborničnih storitev specifičnostim regij ali stroke
uresničujejo avtonomno v regionalnih enotah oz. združenjih
dejavnosti.

Posamezna zbornična združenja dejavnosti izdajajo razne licence, potrdila o strokovni usposobljenosti, npr. po preizkusu
usposobljenosti za prodajalce in trgovskega poslovodjo po Zakonu
o trgovini, potrdila o strokovni usposobljenosti za vodenje
delovnega procesa v gostinski dejavnosti in licence s področja
dejavnosti turističnih potovanj po predpisih s področja gostinstva
in turizma, licence za prevoze po Zakonu o cestnih prevozih idr.
GZS nudi storitve integralnega poslovno-informacijskega sistema,
ki je podprt z najsodobnejšo informacijsko tehnologijo.
Opravlja tudi naloge širšega pomena za gospodarstvo s področja
spodbujanja kakovosti, varstva okolja, nudi pravno, ekonomsko
in drugo svetovanje, zlasti malim in srednjim družbam.
Pri zbornici delujeta Stalna arbitraža in Častno sodišče.

Po statutu GZS so organizirana naslednja združenja: za trgovino,
za kovinsko industrijo, kemično in gumarsko industrijo, elektro
industrijo, za tekstilno in usnjarsko predelovalno industrijo, za
kovinske materiale, za nekovine, za lesarstvo, za celulozno in
papirno predelovalno industrijo, za konzultanstvo, inženiring,
razvoj in projektiranje, za gradbeništvo in industrijo gradbenega
materiala, za energetiko, za promet in zveze, za turizem in
gostinstvo, za agroživilstvo, za drobno gospodarstvo,
stanovanjsko združenje, za varstvo okolja, za tisk, za bančništvo,
za zavarovalstvo in za gozdarstvo. Poleg tega deluje Združenje
podjetnikov na nacionalni ravni in preko 13-ih regijskih združenj
podjetnikov. Organizirane so območne gospodarske zbornice s
sedeži: Celje, Dravograd, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica, Postojna, Trbovlje in
Velenje, ki približujejo storitve GZS članstvu na terenu.

Čeprav je veljavni zakon o GZS v osnovi usklajen s standardi
pretežnega kontinentalnega zborničnega modela v Evropski uniji,
zlasti s t.i. germanskim krogom, je nujna zakonska prenova
zbornične organiziranosti gospodarstva. Po osamosvojitvi
Slovenije je postala GZS zbornica samostojne države, močno se
je povečalo število gospodarskih subjektov, spremenila se je
njihova tipologija. Izboljšati je treba institucionalne mehanizme, ki
bi zbornici omogočali učinkovitejše predstavljanje in zastopanje
interesov gospodarstva.
Zakonsko prenovo terja tudi odločba Ustavnega sodišča
Republike Slovenije (U-l 290/96 z dne 11.6. 1998), s katero je
Ustavno sodišče odločilo, da je zakon o GZS (Ur. I. RS, št 14/90)
v neskladju z Ustavo RS in mora Državni zbor ugotovljeno
neskladnost odpraviti v roku enega leta od objave odločbe v
uradnem listu RS. V obširni obrazložitvijo Ustavno sodišče menilo,
da zakon ni v skladu z Ustavo, ker nima določb, ki bi zagotovile,
da bi bila stališča, oblikovana v organih zbornice, reprezentativen
odraz interesov gospodarstva, in ker manjkajo kriteriji določanja
članarine in nadzor v tej zvezi.

Neposredno se voli tudi Skupščina GZS. Na ta način deluje v
upravljanju zbornice več kot 1.200 neposredno izvoljenih aktivnih
gospodarstvenikov. V GZS je vključenih 53.000 gospodarskih
subjektov. V letih po osamosvojitvi se je število zaposlenih v GZS
zmanjšalo od 430 na 255.
Poleg zastopanja interesov glede gospodarskega sistema in
ekonomske politike izvršuje GZS številne druge naloge.

Pri odločitvi o nadaljnjem modelu zbornične organiziranosti
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vidik zborničnega organiziranja, pri čemer pa regionalne zbornice
v svetu pokrivajo območja, ki so praktično enaka ali še večja,od
Slovenije. Edina izjema od principa univerzalnosti sta v nekaterih
državah posebna obrtna in kmetijsko-gozdarska zbornica.

gospodarstva, ob zaokrožitvi gospodarskega sistema po
osamosvojitvi Slovenije, predlagatelj izhaja iz tradicije in vpetosti
Slovenije v evropski gospodarski prostor ter potrebe, da ima
država ob vstopanju Slovenije v Evropsko zvezo reprezentativnega sogovornika v imenu gospodarstva.

Po zasebno-pravnem (anglosaksonskem) modelu nosijo zbornice
sicer enako ime, vendar gre v praksi za povsem drug tip zbornice.
V bistvu sploh ne gre za "zbornice", ampak za društva oz.
gospodarske družbe, ki imajo sicer enako ime, vendar drugačen
namen in vlogo v praksi. Njihov namen ni partnerstvo z državo pri
oblikovanju ekonomskega sistema in ekonomske politike, ampak
opravljanje določenih poslovno-informacijskih storitev na
komercialni podlagi. Članstvo v teh zbornicah je prostovoljno in
motivirano zgolj z raznimi popusti pri plačevanju komercialnih
storitev. Zbornice se ustanavljajo nekoordinirano in ne pokrivajo
celotnega območja. Širših infrastrukturnih dejavnosti te zbornice
tudi ne morejo razvijati zaradi načina financiranja, ki temelji na
komercialni podlagi. V državah anglosaksonskega modela gre za
drugačno tradicijo izražanja vpliva gospodarstva, ki slej ko prej
poteka z drugimi oblikami lobiranja, zlasti preko političnih skupin.

Z upoštevanjem ureditev gospodarskih zbornic v državah,
najpomembnejših trgovinskih partnericah Slovenije, je še naprej
utemeljen kontinentalni tip gospodarske zbornice kot avtonomne
javno-pravne ustanove. Ta model ima na slovenskih tleh že skoraj
150-letno tradicijo. Tudi dejstvo, da se slovenski zakon o
gospodarskih družbah naslanja na ureditev gospodarskih družb
v Avstriji in Nemčiji, govori v prid temu, da se na te modele opre
tudi zbornična organiziranost slovenskega gospodarstva, ne pa,
da se uporabi npr. zbornični model Portugalske, ZDA ali Japonske.
Na germanskem modelu temelji tudi zakonska ureditev Obrtne
zbornice Slovenije ter predlog zakona o Kmetijsko-gozdarski
zbornici.
Gospodarska zbornica Slovenije je članica Eurochambres
(Združenja evropskih zbornic za trgovino in industrijo), s sedežem
v Bruslju, ki je priznan in upoštevan partner Evropske komisije pri
zastopanju interesov gospodarstva na področju oblikovanja
enotnega trga in pri vrsti ekonomskih ter socialnih vprašanj.

Ne glede na javno-pravni status pa gospodarske zbornice v Evropi
niso del državne uprave, saj so v okviru svojih dejavnosti
samostojni in avtonomni subjekti. Država je nanje prenesla
določene naloge kot javna pooblastila, ki jih lahko zbornica v
interesu celotnega gospodarstva, torej javnem interesu, opravlja
avtonomno in bolj kompetentno. V delo zbornic so vključeni aktivni
poslovneži, ki imajo prek organov odločilen vpliv na njeno delo pri
uveljavljanju interesov gospodarstva.

Po oceni Eurochambres je GZS najbolje organizirana zbornica
držav v tranziciji. GZS je v postopku pridobitve certifikata ISO
9001.
Kot ključno vprašanje se pogosto izpostavlja obvezno članstvo.
Pri tem pa je treba izhajati iz dejstva, da obvezno članstvo v
kontinentalnih zbornicah samo po sebi ne predstavlja posebnega
modela, ampak gre za nujno posledico izbire javno-pravnega
modela zbornice glede na njegovo vsebino in naloge.

Neodvisen vir prihodkov omogoča kontinentalnim zbornicam, da
v korist vseh članov oblikujejo ustrezno materialno-kadrovsko
infrastrukturo, ki je pogoj za učinkovito partnerstvo z državo in
drugimi institucijami ter za opravljanje zahtevnih strokovnih storitev.

Tudi Ustavno sodišče RS je z upoštevanjem primerjalnih izhodišč
v obrazložitvi citirane odločbe podalo vrsto argumentov v prid
ohranitvi javnopravnega modela zbornice z obveznim članstvom.
Poudarilo je, da mora država, če naj odigra svojo vlogo na
področju delovanja gospodarstva, nenehno spremljati dogajanja
v gospodarstvu in sproti ukrepati. Za uspešno izvajanje te funkcije
ne zadostuje zgolj spremljanje rezultatov in učinkov svobodnega
delovanja gospodarskih subjektov. Za stvarno avtoriteto in
uspešno delovanje mora biti država v stalni povezavi z
gospodarsko stvarnostjo. Ustavno sodišče meni, da z zakonom
opredeljen položaj GZS in z njim povezano obvezno članstvo ter
plačilo članarine izhaja iz pravno-sistemske ureditve, po kateri si
država zagotovi reprezentativno telo, na katerega se obrne za
strokovno mnenje in svetovanje v postopkih normativnega
urejanja gospodarskega sistema, in ki mu kot predstavniku
celotnega gospodarstva prepusti pospeševalne in vzpodbujevalne
funkcije. Predpisano obvezno zbornično članstvo in z njim
povezana obveznost plačevanja članarine zagotavljata
neodvisnost in strokovno izvajanje nalog take zbornice. Skupni
interesi gospodarskih subjektov niso identični seštevku
posameznih interesov članov ali njihovih skupin, pač pa so plod
medsebojnega usklajevanja, ki ga zbornica izvaja prek zborničnih
mehanizmov. Brez obveznega članstva bi grozila nevarnost, da
bi se članski krog zmanjšal, zbornica pa bi izgubila transparentnost
pri spremljanju gospodarskega življenja v državi. Iz tega izhaja
bistvena razlika med zbornicami z obveznim članstvom in
gospodarskimi ter strokovnimi združenji, katerih naloge so v
varovanju posameznih ali skupinskih interesov. Ustavno sodišče
na podlagi teh in še drugih argumentov zaključuje, da je obvezno
članstvo in s tem tudi dolžnost plačevanja prispevka
primeren, nujen in sorazmeren poseg v ustavne pravice, če
si država želi zagotoviti reprezentativnega predstavnika
gospodarstva.

Javno-pravni model pa predpostavlja tudi enotno članstvo
gospodarskih subjektov s področja vseh dejavnosti. Po javnopravnem modelu ni posebnih branžnih gospodarskih zbornic,
npr. posebna trgovinska, posebna industrijska ali znotraj nje npr.
tekstilna, kovinsko-predelovalna, idr. V poštev prihaja le regionalni

Vendar pa mora zakonodajalec vnesti po odločbi ustavnega
sodišča minimalne procesne varovalke, ki bodo zagotavljale
takšen notranji mehanizem usklajevanja stališč in odločanja
organov, da bo stališča GZS šteti za uravnotežena stališča
celotnega gospodarstva in vnesti ustrezne popravke glede

Če naj bo zbornica partner državi glede oblikovanja ekonomskega
sistema in ekonomske politike, potem načelo reprezentativnosti
in enakopravnosti terja, da imajo vsi gospodarski subjekti na
institucionaliziran način možen vpliv na odločitve, ki naj pomenijo
mnenje celotnega gospodarstva. Ne bi bilo sprejemljivo, če bi bilo
to prepuščeno skupini dovolj močnih gospodarskih subjektov v
zbornici kot delniški družbi na prostovoljni podlagi, gospodarskim
interesnim združenjem ali društvom.
Načelo enakopravnosti tudi pomeni, da so vsi gospodarski
subjekti udeleženi pri koristih In bremenih delovanja
zbornice. Neutemeljeno bi bilo, da bi bili tudi nečlani zbornice
deležni koristi, ki bi jih zbornica s prostovoljnim članstvom razvijala
v interesu celotnega gospodarstva, zlasti malih podjetij.
Obvezno članstvo se v nemški teoriji nadalje utemeljuje s tem, da
je z njim gospodarstvu omogočeno sprejemati prek zbornice
odločitve, ki pomenijo uravnotežen Interes gospodarstva.
Zbornica se ne sme ukvarjati s problemom izstopa članov, ki bi
zaradi svojih kratkoročnih komercialnih in drugih interesov
nasprotovali uravnoteženim interesom gospodarstva in bi plačilo
članarine vezali zgolj na zadovoljitev njihovih parcialnih ali
kratkoročnih interesov.
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določanja članarine in nadzora nad porabljenimi sredstvi.
V novem zakonu bi bilo treba izpostaviti bistveno značilnost
zbornice kot avtonomne institucije, ki deluje v javnem interesu,
pri čemer ji mora zakon tudi institucionalno zagotoviti položaj
partnerja do države ter postaviti jasnejši okvir, ki bo zbornici
omogočil izvajanje nekaterih ključnih svetovalrio-posDeševalnih
nalog v interesu celotnega gospodarstva.
Novosti so potrebne tudi glede na novo zakonodajo s področja
gospodarskih družb, spremenjeni obrtni zakon in še druge
predpise. Glede na to. da se pričakuje sprejem zakona o
kmetijsko-gozdarski zbornici, ki v vsebinsko sistemskem smislu
tudi povzema glavne atribute opisanega kontinentalnega
zborničnega modela, je sistemsko ustrezno, da so na enakih
osnovah izgrajeni vsi trije zbornični zakoni (GZS, OZS in KGZ),
s čimer se vzpostavi trojni sistem zbornic, ki je primerljiv z
evropskimi državami in ki pokriva vse gospodarske subjekte v
državi.
Po osamosvojitvi je GZS z novo ustavo izgubila zakonodajno
iniciativo, vendar je še bolj kot zakonodajna iniciativa pomembno,
da država prisluhne zbornici, ki zastopa celotno slovensko
gospodarstvo takrat, ko se sprejemajo državni proračun in zakoni,
ki pomembno zadevajo interese gospodarstva in imajo zanj
materialne posledice. Takšno vlogo gospodarskih zbornic
predvideva vrsta zborničnih zakonov držav EU oz je taka praksa.
Statut GZS iz leta 1995 je z vrsto določb presegel veljavni Zakon
o GZS v skladu s potrebami v praksi. Tako je nov najvišji organ
skupščina GZS, ki jo volijo člani z neposrednimi volitvami. Več
sprememb pa je tudi v zvezi z načelom panožne in regionalne
organiziranosti članov znotraj GZS. Nov zakon naj jasneje uredi
poiožaj in viogo združenj in območnih zbornic glede nalog, ki so
posebej povezane s specifiko dejavnosti oz. potrebami
posameznega območja in regije. V zakon je primerno vnesti
elemente decentralizacije iz 4. člena statuta GZS iz I. 1995. Z
jasno delitvijo pristojnosti GZS na nacionalni ravni in tistih, ki se
avtonomno uresničujejo v združenjih in območnih zbornicah ter
pooblastili za nastop v pravnem prometu in za samostojno
razpolaganje s sredstvi, ki so namenjena združenjem in območnim
zbornicam, bi se zakonsko zagotovila avtonomnost združenj
dejavnosti in regijskih zbornic, ko gre za njihovo specifiko. Nova
predvidena sistemska ureditev regij v Sloveniji bo temelj za
prilagoditev sedanjih območnih zbornic. Opredeliti je treba temeljne
pristojnosti organov in mehanizem usklajevanja stališč, ki se
podrobneje določi v statutu GZS.
Ob upoštevanju specifike posameznih integralnih delov zbornice
je treba z decentralizirano organiziranostjo GZS, predvsem zaradi
majhnosti Slovenije, zagotoviti enotno gospodarsko zbornico, ne
pa zbornične organiziranosti drobiti na samostojne panožne
zbornice kot posebne pravne osebe, ki bi nekoordinirano vsaka
zase nastopale v odnosih z državo, izgrajevale svoj aparat in
infrastrukturo. To bi močno podražilo stroške sedanjega delovanja
GZS. Posebnih panožnih gospodarskih zbornic v Evropi (z izjemo
obiti in kmetijsko-gozdarskega področja) ni in bi njihova uvedba
objektivno slabila glas gospodarstva v odnosu z državo in v
širšem socialnem partnerstvu. Posamezne regijske zbornice kot
posebne pravne osebe so npr. v Avstriji ali Franciji tako velike kot
cela Slovenija.
II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Novi Zakon o GZS naj zagotovi pravne podlage, da bo GZS
lahko kot avtonomna, strokovna, nepolitična in neprofitna institucija
s profesionalno etiko izvajala svoje poslanstvo po vzoru držav,
največjih trgovinskih partneric Slovenije.

Zakon mora upoštevati citirano odločbo Ustavnega sodišča RS
in upoštevati zgoraj navedena izhodišča potrebnih sprememb
zbornične zakonodaje. Ustvarjena mora biti zakonska podlaga,
da bo lahko GZS kot institucija civilne družbe zastopala koristi
svojih članov v smislu usklajenih in uravnoteženih koristi lastnikov
kapitala, managerjev, zaposlenih ter s pozitivnim vplivom na
družbeno in naravno okolje. Hkrati mora imeti GZS normativno
podlago za kvalitetno opravljanje pospeševalnih funkcij za
gospodarstvo in javnih pooblastil, ki jih ji poveri država.
III. FINANČNE POSLEDICE
Sprejem zakona nima posledic za proračun Republike Slovenije.
IV. PRIMERJALNOPRAVNA UREDITEV
GOSPODARSKIH ZBORNIC

UVOD
Kljub različnim tehničnim izpeljavam sta se v primerjalnem pravu
v osnovi razvila dva modela zbornične organiziranosti
gospodarstva.
Po javnopravnem oz. t i. kontinentalnem modelu, ki ima korenine
v stoletja stari francoski "Chambre de Commerce", je
gospodarska zbornica javno-pravna ustanova z obveznim
članstvom vseh gospodarskih subjektov in tremi temeljnimi
področji dela:
• zastopanje interesov gospodarstva v odnosih z državo glede
vprašanj gospodarskega sistema in ekonomske politike
(gospodarska zbornica je sogovornik državi s področja
gospodarstva, kar je utemeljeno v njeni polni reprezentativnosti);
• opravljanje vrste gospodarskih infrastrukturnih storitev, ki so
skupnega pomena za gospodarstvo - gospodarska promocija
v tujini, poslovno-informacijski sistem, izobraževanje, pravno,
ekonomsko in drugo svetovanje, aktivnosti na področju varstva
okolja, pospeševanje kakovosti poslovanja, stalna arbitraža in
vrsta drugih svetovalno - pospeševalnih nalog, ki so v interesu
celotnega gospodarstva, še posebej malih in srednjih podjetij;
• javna pooblastila (potrjevanje raznih listin in certifikatov na
področju zunanjetrgovinskega prometa, izpiti in spričevala s
področja izobraževanja, upravljanje določenih javnih inštitucij,
vodenje registrov itd ), ki jih ji poveri država.
Drugi tip zbornice, ki nosi sicer enako ime, ima pa glede na svojo
dejavnost in članstvo v praksi drugačno vsebino in pomen, je
zasebnopravnl oz. t.i. anglosaksonski model gospodarskih
zbornic kot oseb civilnega prava in s prostovoljnim članstvom.
Takšne zbornice niso reprezentativne, saj ne vključujejo vseh
gospodarskih subjektov, opravljajo razne poslovno-informativne
storitve za člane na komercialni podlagi in so organizirane v obliki
gospodarskih družb ali društev. Ne predstavljajo sogovornika
vladi oz. parlamentu pri kreiranju gospodarskega sistema in
gospodarske politike.
V tej analizi so uporabljena strokovna gradiva Mednarodne
trgovinske zbornice (ICC), Združenja evropskih zbornic
(Eurochambres, katerega članica je tudi Gospodarska zbornica
Slovenije), zbornični zakoni posameznih držav (gradiva so
dosegljiva na GZS) ter gradivo Vlade RS "Izhodišča normativne
ureditve sistema gospodarskih zbornic v Sloveniji s primerjalnim
prikazom" (Poročevalec št. 22/94).
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predloge organom državne uprave o vprašanjih, ki zadevajo
ekonomski sistem in politiko.

I. JAVNOPRAVNI MODEL
1. UREDITEV V DRŽAVAH, NAJPOMEMBNEJŠIH
GOSPODARSKIH PARTNERICAH SLOVENIJE

V avstrijskem zakonu je določeno, da dajejo zbornice mnenja k
osnutkom zveznih in deželnih zakonov ter njihovih sprememb,
zastopajo interese članov nasproti parlamentu, viadi in drugim
upravnim organom. Zvezna in deželne vlade morajo obvezno
pridobiti mnenje zbornice. Zbornice so zastopane v raznih dižavnih
fondacijah, komisijah, odborih, strokovnih svetih. Institucionalizirano je t.i. socialno partnerstvo v paritetnih vladnih komitejih, npr.
za cene, plače, socialne in ekonomske zadeve, za mednarodna
zadeve, itd. Po avstrijskem zborničnem zakonu in zakonodajni
proceduri ni možno sprejeti pomembnega zakona ali ukrepa brez
predhodnega mnenja socialnih partnerjev, to je gospodarske
zbornice, delavske zbornice, kmetijsko-gozdarske zbornice in
sindikatov. V Avstriji so zbornična združenja, tako ko* po veljavni
zakonodaji v Sloveniji, pristojna za sklepanje kolektivnih pogodb.

Javno-pravni model gospodarske zbornice z obveznim članstvom
ie uveljavljen v naslednjih državah Evropske unije, med katerimi
so tudi največje trgovinske partnerice Slovenije: Avstrija, Italija,
Nemčija, Francija, Španija, Luxemburg, Nizozemska, Grčija. Od
nekdanjih socialističnih držav omenimo poleg Slovenije (1.1990 je
bil sprejet nov zakon po avstrijskem vzoru) pred dvema letoma
sprejeti nov zbornični zakon Madžarske. Javnopravni model je v
veljavi tudi na Hrvaškem in v Makedoniji.

2. DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH ZBORNIC JAVNOPRAVNEGA MODELA

Tudi nov španski zakon izrecno poudarja reprezentativnost
zbornic v pasivnem in aktivnem smislu - zbornice dajejo mnenja
na zahtevo Vlade, lahko pa tudi same neposredno.

Dejavnosti zbornic javno-pravnega modela so v povzetku
naslednje:

Madžarski zbornični zakon iz junija 1994 izhaja pri opredelitvi
položaja zbornice iz potrebe po krčenju državne vloge na področju
gospodarstva in daje na področju razvoja gospodarstva
zbornicam pristojnost sodelovanja z nacionalnimi in lokalnimi
organi oblasti.

• Mnenja in predlogi glede predpisov, ki zadevajo
gospodarski sistem in gospodarsko politiko
Javno-pooblastilni pomen zbornice v najširšem smislu
predstavljajo njene pristojnosti v okviru zastopanja interesov
gospodarstva v odnosih z Vlado in Parlamentom.

Takšne in podobne opredelitve dajejo kontinentalnim _aomicam
položaj sogovornika z državo in s tem "javno-pooblastiim' pomen
v najširšem smislu, ki izhaja iz njihove polne reprezentativnosti.

Nemški zbornični zakon na prvem mestu izrecno nalaga
zbornicam, da zastopajo interese članic pred upravnimi organi
oz. državo nasploh.

• Register podjetij
V ZRN so se lokalne, deželne in zvezna vlada po zakonu dolžne
posvetovati z zbornicami glede vseh osnutkov zakonov oz. uredb,
ki zadevajo trgovino in industrijo. Na lokalni ravni daje zbornica
svoje mnenje o občinskih proračunih, infrastrukturi, gradbenih
oz. urbanističnih načrtih, okolje - varstvenih ukrepih itd. Na deželni
in državni ravni izraža svoje mnenje glede državnega razvoja,
ekonomske promocije, vprašanjih prometa itd.

Na Nizozemskem velja posebnost, da so izključno zbornice
pristojne za vodenje registra podjetij in se podjetja ne vpisujejo
tudi v sodni register.
V drugih državah se vodijo sodni registri, kamor se vpisujejo vsa
za pravni promet pomembna dejstva, ki zadevajo status in
dejavnost podjetja. Pri tem pa je v več državah zelo pomembna
vloga zbornic, ki ne vodijo le svojega registra podjetij v sklopu
poslovno informacijskih sistemov, ampak opravljajo v smislu javnih
pooblastil pomembne naloge v postopku preverjanja sposobnosti
posameznega gospodarskega subjekta za vpis v sodni register.

Z zbornicami se ne posvetujejo le ministrstva, ampak tudi ustrezni
parlamentarni odbori. Gre za trajen dialog o sistemskih in
ekonomsko političnih vprašanjih, ki zadevajo gospodarstvo.
Zbornice lahko tudi same odpirajo določena vprašanja in
posredujejo predloge gospodarstva za reševanje problemov, ki
zadevajo gospodarstvo.

V ZRN pridobijo podjetja s formalnim vpisom v sodni register
pravno-poslovno sposobnost. Ves predhodni postopek glede
registracije je v pristojnosti gospodarskih zbornic, ki

Na zvezni ravni posreduje združenje nemških zbornic npr.
zveznim ministrstvom okoli 170 pisnih stališč letno v obliki
elaboriranih gradiv in predlogov.

- preverijo primernost poslovnih prostorov in kadrov ter drugih
predpisanih pogojev za začetek poslovanja;

Zelo podobna je obveza države do predhodnega posveta z
zbornico po francoskem zakonu In v Luxemburgu. Posebej je
reprezentativnost instrumentalizirana v Luxemburgu. Tam deluje
ena nacionalna zbornica, ki ji je z zakonom omogočena pravica
sodelovanja v zakonodajnem postopku s pravico, da vladi
predlaga zakone, ki jih mora vlada proučiti in poslati naprej v
parlament. Vlada mora pridobiti mnenje zbornic ludi v drugih
primerih, ki zadevajo gospodarstvo. To še posebej velja za
predloge državnih proračunov. Luxemburška zbornica je tudi
članica ekonomsko-socialnega sveta kot tripartitnega organa.

- preverijo sposobnost dislocirane enote (filiale), če je njena
dejavnost oz. njena sposobnost poslovanja primerljiva z matičnim
podjetjem;
• skupaj s podjetjem zbornica ugotovi, ali je v določeni državi že
registrirana firma z istim ali podoonim imenom in ali je predlagano
ime firme dopustno;
- podjetje zatem overi svoj podpis pri pooblaščenem notarju, ki
pristojnemu registrskemu sodišču predloži v zbornici pripravljeno
dokumentacijo, sodišče pa po tako opravljenem postopku
podjetje vpiše v sodni register.

Tudi v Francl|l, ki |e zibelka kontinentalnega modela, ima zbornica
osrednjo vlogo pri zastopanju interesov poslovne skupnosti in
izvaja največ javnih pooblastil v primerjavi z drugimi evropskimi
zbornicami.

Podoben postopek je v Avstriji, kjer je sedež registrskega
sodišča običajno na sedežu zbornice.

V Italiji so zbornice pooblaščene, da posredujejo stališča in
1. december 1998
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Vsa podjetja s sedežem v Italiji morajo statusne spremembe
urejati preko pristojnih gospodarskih zbornic, ki opravljajo
predhodni postopek kot pogoj za vpis v sodni register. V zbornici
deluje pisarna registra podjetij pod nadzorom sodnika, ki ga določi
predsednik sodišča province. Gospodarska zbornica v svojem
registru evidentira in registrira vse statusne spremembe, ki
nastanejo v obdobju med ustanovitvijo in prenehanjem
gospodarskega subjekta. Italijanske zbornice izdajajo t.i. "visura
camerale", ki vsebuje precej več podatkov od izpisa iz
slovenskega sodnega oz. poslovnega registra. Posebej pomembni
so podatki glede protestiranih menic.

ima tudi druge naloge na področju pospeševanja poslovanja svojih
članov. Zbornice so zadolžene za izdelavo programov, za nadzor
nad izvajanjem učnih programov, za izpitne programe različih
profilov izobraževanja itd.

Madžarski zakon v poglavju o nalogah zbornice na področju
varovanja poslovnih transakcij določa, da zbornice vodijo register svojih članov s podatki, ki zadevajo njihove gospodarske
aktivnosti (bonitetnih podatkov sicer še ne, ker so za to orgnaizirane
na Madžarskem posebne pisarne). Sodni register zavrne vpis
podjetja, če ni dokazila o plačani članarini zbornici.

Na področju izobraževanja francoske zbornice:

V Franciji so zbornice druga največja izobraževalna ustanova
poleg državnih izobraževalnih institucij, ki ima 400 izobraževalnih
centrov za usposabljanje, 270.000 udeležencev letno z zelo
specializiranimi tečaji npr. za komunikacije, turizem, industrijo itd.,
pa tudi bolj generalne usmeritve za managerske veščine, tuje
jezike, itd.

- posredujejo med učenci in podjetji pri iskanju zaposlitve;
- pomagajo podjetjem pri izpolnjevanju zakonskih zahtev za
sklepanje vajeniških oz. učnih pogodb;
- drugače kot v Nemčiji so francoske zbornice vključene tudi v
formalne izobraževalne oblike
- ustanavljajo oz. vodijo 80 visokih šol in 50 poslovnih šol.

V Franciji so za vpis v register pristojna registrska sodišča,
vendar so francoske zbornice po posebnem zakonu pristojne,
da v pripravljalnem postopku opravijo vse formalnosti za podjetnika
oz. podjetje, ki se želi registrirati. Pripravijo t.i. "dosje ", ki vključuje
vsebinski pregled listin in lahko podjetje opozorijo, da ne izpolnjuje
pogojev za registracijo. Za ta namen imajo ustanovljen posebni
center za formalno administrativne zadeve podjetij. V kolikor
zainteresirani subjekt ne bi soglašal z negativnim mnenjem
zbornice, se lahko kljub temu pritoži na registrsko sodišče, ki
dokončno odloči.

Madžarski zbornični zakon tudi izrecno določa, da zbornice
sodelujejo pri poklicih in v izobraževanju v skladu z zakonom o
poklicnem izobraževanju.
• Upravljanje gospodarske Infrastrukture
V Franciji skoraj vseh 121 letališč upravljajo zbornice. Zbornice
ustanavljajo in upravljajo tudi morska in rečna pristanišča,
industrijske cone, sejmišča, javna skladišča. Soudeležene so pri
izgradnji in upravljanju cestnih kompleksov, ustanavljajo institucije
za preverjanje kvalitete. Zbornice upravljajo 59 obmorskih in rečnih
pristanišč, 336 industrijskih parkov in 34 trgovinskih centrov. V
kolikor te objekte ustanovi država, se lahko zbornicam poveri
njihovo upravljanje pod določenim državnim nadzorom. Okoli 50
do 60% zborničnega osebja dela na teh projektih. Zbornicam se
lahko poveri koncesija za vodenje javnih del. Francoske zbornice
imajo ob ustanavljanju letališč in industrijskih parkov celo pravico
do razlastitve zemljišč in izdajo obveznic za financiranje teh
projektov. Zmogljivosti v teh conah lahko dajejo v najem. Zbornice
upravljajo vse borze (tudi blagovne), razen pariške borze
vrednostnih papirjev.

• Pospeševanje ekonomskih odnosov s tujino
Pospeševanje ekonomskih odnosov s tujino predstavlja temeljno
področje sleherne gospodarske zbornice v Evropi, kjer z različnimi
oblikami promocije, organiziranja poslovnih kontaktov in drugimi
aktivnostmi spodbujajo mednarodno gospodarsko sodelovanje,
pomagajo pri navezavi stikov v različnih oblikah gospodarskega
sodelovanja (proizvodnje, kooperacije, joint venture, identifikacija
možnih projektov za tuja vlaganja, borze ponudb in povpraševanj,
o blagu, storitvah in najrazličnejših oblikah gospodarskega
sodelovanja, investicije v tujini).
Zbornice kontinentalnega modela dajejo velik pomen izgradnji in
vzdrževanju integralnega poslovno-informacijskega sistema v
povezavi z mednarodnimi bazami podatkov. Združenje
evropskih zbornic (Eurochambres) izvaja projekt harmonizacije
enotne poslovno-informacijske mreže evropskih zbornic, ki temelji
na njihovi akreditaciji oz. izpolnjevanju minimalnih standardov pri
opravljanju storitev in delovanju njihovih informacijskih sistemov.

V Nemčiji in Italiji imajo zbornice tudi podobne pristojnosti, čeprav
so manjše in zadevajo upravljanje skladišč, silosov in določenih
naprav v industrijkih conah. V Italiji upravljajo zbornice to vlogo
preko svojih predstavnikov v organih teh inštitucij.
Avstrijski zakon posebej omenja ustanavljanje in upravljanje
ustanov in zavodov za pospeševanje gospodarstva. Tak primer
so avstrijski Wl Fl-ji, ki delujejo pri vsaki deželni in zvezni zbornici.
Njihov namen presega le izobraževanje in zadeva tudi vrsto
vprašanj v zvezi z racionalizacijo poslovanja podjetij za njihovo
večjo produktivnost. Preko Wl Fl-ja se organizirajo ekonomska
propaganda in sejmi. Tudi pospeševanje zunanje trgovine preko
lastne zbornične predstavniške mreže v tujini in s financiranjem
od taks pri izvoznih in uvoznih poslih članov, sodi po avstrijskem
zakonu med specifično javno pooblastilo. Zbornica sama izbira
lokacije teh predstavništev, lahko neodvisno od ambasad in sama
skrbi za izbiro ter izobraževanje kadrov.

• Izobraževanje
V vrsti držav prevzemajo zbornice kontinentalnega modela
odgovorne naloge v sistemu poklicnega izobraževanja in
usposabljanja, ustanavljajo šole in druge izobraževalne zavode
in imajo na tem področju več javnih pooblastil.
V Nemčiji in Avstriji je zbornica udeležena v t.i. dualnem sistemu
izobraževanja. V ZRN zbornica:
- registrira vajeniške učne pogodbe
- nadzira usposabljanje v podjetjih in organizira izobraževanje
izobraževalcev
- izvaja zaključne izpite in oblikuje izpitne komisije
- obstajajo skupni odbori zbornice in vlade za sestavljanje učnih
in izpitnih programov.

Med klasična javna pooblastila praktično vseh zbornic sodi
izdajanje potrdil o poreklu blaga, ATA in TIR carnetov, potrdilo o
končnem koristniku itd. V vrsti držav je potrebno javno dovoljenje
za opravljanje določenih poklicev, za kar so pristojne zbornice.
Poleg spričeval iz poklicnega usposabljanja v okviru zbornic
izdajajo zbornice posebne licence, npr. v ZRN za voznike cistern
oz. težkih tovornjakov, na Nizozemskem licence za brokerje. V
Franciji dajejo zbornice legitimacijska potrdila trgovinskim

Inštitut Wifi, ki je organiziran pri vsaki deželni in zvezni zbornici, je
najmočnejša inštitucija v Avstriji za poklicno izobraževanje, ki
poročevalec, št. 73
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zastopnikom, ki potujejo v tujino.

• Institucionalizirana stalna arbitraža

Na Nizozemskem in v ZRN izdajajo zbornice potrdila z
zapriseženim izvedencem, omenjajo se merilci, cenilci, revizorji,
inšpektorji za uteži in mere idr. Nizozemske zbornice imajo
pristojnosti na področju urejanja delovnega časa ter iger na srečo.

Pri kontinentalnih zbornicah imajo sedež stalne arbitraže, ki se jih
podjetja v veliki meri poslužujejo, saj za razliko od dolgotrajnih
sodnih postopkov preko zborničnih arbitraž veliko hitreje pridobijo
izvršilni naslov.

Nemške zbornice so pristojne tudi za certificiranje računov in
drugih trgovinskih dokumentov.

• Upravljanje
Zbornice nasploh zaradi množičnosti članstva upravljajo člani
posredno prek demokratično izvoljenih predstavniških teles, pri
čemer je pomembno, da njihova struktura odseva strukturo
gospodarstva, ki ga zbornica zastopa. Znotraj zbornic so
organizirani razni odbori in sekcije kot strokovne oblike dela po
posameznih področjih oz strokah.

Italijanske zbornice izdajajo licence za delo podjetnikom
posameznikom.
Avstrijske zbornice so pooblaščene, da vodijo vrsto statističnih
meritev in raziskav, ki zadevajo gospodarstvo.
Madžarske zbornice vodijo pregled dejavnosti oz. poklicev, kjer
so potrebne posebne licence in imajo pooblastila za ukrepanje s
sprožitvijo postopkov, če ti pogoji niso izpolnjeni.

Nemški zakon npr. prepušča praktično vso notranjo strukturo,
vključno z volitvami in podrobnejšo opredelitvijo dejavnosti
statutarni ureditvi. Glavni organ je generalna skupčina. Zakon
določa le, da mora imeti zbornica poseben volilni pravilnik, ki
razvršča člane po volilnih skupinah z upoštevanjem različnih
gospodarskih značilnosti okrajev in panog. Skupščina izvoli
predsednika in določeno število članov predsedstva zbornice v
skladu s statutom. Zakon še določa, da skupščina imenuje
izvršnega direktorja in lahko izvoli tudi več komitejev (odborov).
Zbornica za Gornjo Bavarsko in Munchen ima npr. več kot 220.000
članov, ki v skladu s statutom neposredno izvolijo 90-člansko
skupščino. Zbornica ima devet komitejev: za pospeševanje
mednarodnega poslovanja, za poklicno izobraževanje, storitve,
finance in davke, za zaprisego strokovnjakov, za industrijo, za
pravo, za okolje in za promet.

• Naloge na področju kakovosti, varstva okolja in svetovanja
Nizozemske zbornice izdajajo licence glede vrste dejavnosti, ki
so takšnega pomena, da zahtevajo posebno varstvo potrošnikov.
Vse kontinentalne zbornice intenzivno razvijajo naloge na področju
spodbujanja kakovosti v smeri doseganja t i. evropske poslovne
odličnosti, naloge na področju varstva okolja ter opravljajo vrsto
strokovnih, pravnih in ekonomskih ter drugih svetovanj.
• Ugotavljanje dobrih poslovnih običajev in sodelovanje v
postopkih pravnega varstva trga

Francoska ureditev terminološko loči med "pripadniki" zbornice
in "člani" zbornice. S prvimi so mišljeni gospodarski subjekti
(npr.delniške in druge družbe, podjetniki posamezniki, javne
ustanove z gospodarskim značajem itd)., kar ustreza pojmu
članstva v drugih državah. "Člani" zbornice po francoski ureditvi
so člani predstavniškega telesa - voljene skupščine zbornice.
Mandat skupščine znaša šest let, pri čemer se na vsake tri leta
izvoli polovica članov skupščine. Pariška zbornica, ki je največja
francoska regionalna zbornica, pokriva npr. 238.000 gospodarskih subjektov. Z njo upravlja 64-članska skupščina, ki izvoli
12-članski upravni odbor in 28 posvetovalnih odborov za
različna področja (npr. za industrijo in mednarodno trgovino,
turizem, izobraževanje, transport, finance itd). Zaposlenih je okoli
4000 ljudi. Direktorat (zbornična strokovna služba) je razdeljen
na štiri sektorje:
- sektor, ki povezuje oddelke za pravne in ekonomske študije, za
intelektualno lastnino, arbitražo ter oddelek za pomoč podjetjem
v težavah;
- sektor za izobraževanje - zbornica ima 32 različnih šol;
- sektor za gospodarsko infrastrukturo - zbornica upravlja vrsto
objektov (sejmišča, pariško kongresno palačo, rečna
pristanišča, ima poseben oddelek za nepremičnine itd);
- poslovno-informacijski center s štirimi teritotialnimi organizacijskimi enotami za Pariz.

Sprejemanje in ugotavljanje dobrih poslovnih običajev sodi v
pristojnost vrste kontinentalnih zbornic. V ZRN, na Nizozemskem
in Avstriji so zbornice npr. pooblaščene, da pred pristojnimi
državnimi organi pričnejo postopke zaradi nelojalne konkurence,
varstva potrošnikov in antidumpinške postopke.
Po italijanskem zakonu so zbornice aktivno legitimirane v sodnih
postopkih glede zaščite splošnega gospodarskega interesa in v
postopkih zaradi kršitev nelojalne konkurence.
Po madžarskem zakonu zbornice v primeru kršitve dobrih
poslovnih običajev oz. pravil poslovne etike, ki jih objavlja zbornica,
opozorijo svoje člane s posebnim sklepom, ki ga objavijo. Sicer
pa lahko sprožijo postopke varstva zoper nelojalno konkurenco
in na zahtevo obeh strani posredujejo kot posrednik pri reševanju
spora; zbornice zbirajo in ugotavljajo dobre poslovne običaje.
V Franciji se po predhodnem mnenju zbornice takšni običaji lahko
tudi uzakonijo.
V Avstriji izdajajo zbornice potrdila o stanju trgovskih navad in
sprejemajo priglasitev blagovnih znamk in uporabnih modelov.
Madžarske zbornice zbirajo in objavljajo poslovne običaje, dajejo
potrdila o uveljavljeni trgovinski praksi, oskrbujejo oblasti in sodišča
z informacijami, ki so pomembne v antidumpinških in drugih
zaščitnih postopkih, sodelujejo pri razreševanju sporov glede
zaščite kakovosti, sprožijo lahko postopke zaradi zaščite
konkurence oz. zaradi kršitve industrijske lastnine, itd. Zoper
odločitve zbornic pri izvajanju javnih pooblastil ni možna pritožba
na upravne organe, ampak le preizkus pred sodiščem, ki sprejme
dokončno odločitev.

1. december 1998

• Financiranje
Javno-pravne zbornice se financirajo z obvezno članarino, iz
plačil za opravljanje dejavnosti (na neprofitni podlagi), iz nadomestil
države za opravljanje javnih pooblastil, iz raznih namenskih
skladov, dotacij itd. V Avstriji se npr. gospodarska promocija v
tujini, katere nošilec je zvezna zbornica, financira iz izvozne in
uvozne takse in znaša letno prek 300 mio. DEM. Kot se poudarja
v citirani primerjalni analizi Vlade RS morajo biti zbornice čim bolj
neodvisne v razmerju do države.Ta zahteva se nanaša zlasti na

33

poročevalec, št. 73

zagotoviti reprezentativnega predstavnika gospodarstva.
Obvezno članstvo zagotavlja zbornici neodvisnost in
strokovno izvajanje nalog. Brez obveznega članstva bi
grozila nevarnost, da bi se članski krog zmanjšal, zbornica
pa bi izgubila transparentnost pri spremljanju gospodarskega življenja v državi. Iz tega izhaja bistvena razlika med
zbornicami z obveznim članstvom in gospodarskimi ter
strokovnimi združenji, katerih naloge so v varovanju
posameznih in skupinskih Interesov, je med drugim zapisano
v odločbi Ustavnega sodišča.

financiranje, nadzor in razmejitev področij dela. Glavni vir je
članarina, ki pa se ne plačuje v fiksnem znesku, ampak v
odvisnosti od gospodarske moči podjetja. Ko gre za izvajanje
javnih pooblastil nadzirajo zbornice pristojna ministrstva, vključno
glede določanja pristojbin oz. nadomestil za njihovo izvajanje.
3. ARGUMENTI ZA OBVEZNO ČLANSTVO
Obvezno članstvo v kontinentalnih zbornicah ne predstavlja
samo po sebi posebnega modela, ampak |e posledica izbire
javno-pravnega modela. Iz prikazane vsebine in namena
gospodarskih zbornic po javno-pravnem modelu izhaja obvezno
članstvo vseh gospodarskih subjektov. Nemška teorija je strnila
naslednje argumente za obvezno članstvo:

4. UNIVERZALNOST ČLANSTVA V GOSPODARSKI
ZBORNICI JAVNO-PRAVNEGA MODELA
Ker gre za zastopanje skupnih koristi slehernega podjetja kot
gospodarskega subjekta in za oblikovanje skupnih stališč
gospodarstva, so kontinentalne zbornice horizontalne oz.
multisektorske organizacije, ki vključujejo vse sektorje
gospodarstva. Edini izjemi od enotnega članstva zaradi
specifičnosti in tradicije v nekaterih državah sta področji obrti ter
kmetijstva in gozdarstva, kjer so poleg gospodarskih zbornic
še ločene obrtne in kmetijsko gozdarske zbornice. Tudi v
državah anglosaksonskega modela, ki je predstavljen v
nadaljevanju, ni posebnih branžnih gospodarskih zbornic.

• Polna reprezentativnost
Če nai bo gospodarska zbornica partner državi glede oblikovanja
ekonomskega sistema in ekonomske politike, potem načelo
reprezentativnosti in enakopravnosti terjata, da imajo vsi
gospodarski subjekti na institucionaliziran način možen vpliv na
odločitve, ki naj predstavljajo stališče celotnega gospodarstva.
S tem je mišljen vpliv preko neposredno izvoljenih predstavnikov
v upravljalski strukturi zbornice. Ne bi bilo sprejemljivo, če bi bila
ekskluzivnost za oblikovanje stališča gospodarstva prepuščena
skupini dovolj močnih gospodarskih subjektov, ki bi se organizirali
v zbornici kot delniški družbi ali kakšni drugi asociaciji, ki ni
reprezentativna in se bori za svoje parcialne interese.

Bistvo gospodarske zbornice je, da zastopa interese in nudi tiste
storitve, ki predstavljajo skupni imenovalec za vsako podjetje
v regiji In širše. Posamezni sektorji gospodarstva imajo v mnogih
primerih po naravi nasprotujoče interese. Nekaterim je npr. bližja
čimvečja liberalizacija uvoza in izvoza, drugim ne. Stališča delovno
intenzivnih panog so lahko drugačna od kapitalsko intenzivnih.
Primarni gozdno gospodarski sektor ima lahko drugačne interese
kot lesno predelovalna industrija itd. Pogledi izvoznikov in
uvoznikov na tečaj so npr. tudi različni. Skupni imenovalec za
vsak gospodarski subjekt oz. petnogo pa predstavljajo teme, ki
zadevajo makroekonomsko okolje (javna poraba, cena kapitala,
davčne olajšave, dohodkovna politika, 'dr.), nacionalna
gospodarska promocija v tujini, poslovno informacijski sistem
in upravljanje drugih infrastrukturnih nalog, ki so bile primeroma
že navedene.
V državah obeh modelov uresničujejo gospodarski subjekti svoje
ločene, parcialne, cehovske, delodajalske ali poslovne interese v
različnih branžnih in delodajalsklh združenjih, poslovnih
združenjih, gremijih in drugih interesnih skupinah.

Racionalnost potrebne kritične mase infrastrukture se zagotavlja
s stroškovnim rnanagementom in povratno zvezo preko organov
upravljanja
• Enakopravnost pri koristih in bremenih
Načelo reprezentativnosti in enakopravnosti tudi pomenita, da so
vsi gospodarski subjekti enakopravno udeleženi pri koristih in
bremenih delovanja zbornice. Ne bi bilo sprejemljivo, da bi bili tudi
nečlani deležni koristi, ki jih nudi zbornica posredno tudi njim, s
tem da razvija storitve v interesu celotnega gospodarstva.
Uveljavlja se tudi določeno solidarnostno prelivanje finančnih
prispevkov večjih podjetij do malih podjetij.
• Strokovna neodvisnost in zmožnost sprejemanja
uravnoteženih predlogov in stališč

5. TERITORIALNI VIDIK

Gospodarska zbornica po javno-pravnem modelu je mehanizem
za oblikovanje uravnoteženih zahtev gospodarstva, saj se ji ni
treba "bati" izstopa članov, ki bi zaradi kratkoročnih komercialnih
in drugih interesov tem odločitvam nasprotovali, in bi enkrat bili
člani zbornice, drugič spet ne itd.

Glede teritorialnega vidika je s Slovenijo primerljiva npr. ureditev
Luxemburga, kjer zaradi majhnosti deluje le ena nacionalna
zbornica z decentraliziranim ustrojem. Za večje države je značilna
regionalna razdelitev zbornic. Npr. v Franciji določa zakon število
in velikost regionalnih zbornic. Njihov obseg odgovarja območju
dveh do petih departmajev kot upravnih regij. V Španiji določa
zakon, da ima vsaka provinca eno zbornico, v Avstriji pa so
zbornice organizirane po zveznih deželah. Na Nizozemskem
obstajajo regionalne zbornice v večjih mestih. Podobno je v
Nemčiji. V večjih državah, kjer ni ene nacionalne zbornice, pa
prihaja do različnih oblik združitve regionalnih zbornic na nacionalni
ravni. Avstrija ima npr. poleg deželnih še posebno Zvezno
gospodarsko zbornico z direktnim članstvom gospodarskih
subjektov.

• Zmožnost izgradnje potrebne materialno kadrovske
infrastrukture
Lasten in stabilen vir prihodkov omogoča zbornicam, da v korist
vseh gospodarskih subjektov oblikujejo ustrezno visoko
usposobljene strokovne službe, ki lahko strokovno enakopravno
sodelujeio z vladnimi in drugimi institucijami ter opravljajo zahtevne
strokovne storitve, in pri tem niso odvisne od državnih subvencij.
Tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije je v odločbi Ur.l. št.
49/98 v postopku za oceno ustanovnosti Zakona o GZS (Ur.l. RS
št. 14/90) sicer ugotovilo določene pravne praznine v tem zakonu,
vendar se |e jasno zavzelo za javnopravni model zbornice z
obveznim članstvom. Menilo je, da je obvezno članstvo primeren,
nujen in sorazmeren poseg v ustavne pravice, če si država želi
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Upoštevati pa je treba, da regionalne gospodarske zbornice v
svetu pokrivajo zelo velika območja, ki so običajno večja od
Sioveniie
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it. ZASEBNOPRAVNI MODEL

• Nekaj primerov dejavnosti gospodarskih zbornic po
zasebno-pravnem modelu

Zasebno-pravni model gospodarske zbornice s prostovoljnim
članstvom poznajo npr. Velika Britanija, ZDA, Portugalska,
Norveška, Švedska, Finska.

Zbornica v Liegu in v Antvverpnu:
• Organizirane konference tehničnih seminarjev glede različnih
problemov upravljanja podjetij.

• Namen in dejavnost

- Mesečno izdajanje zborničnega glasila, ki daje podjetnikom razne
podatke, naslove itd.

Če pogledamo sistem gospodarskih zbornic kot oseb civilnega
prava, moramo ugotoviti, da gre v teh primerih za vsebinsko
drugačen tip zbornice, ki ima le enako ime. Njihov namen ni
partnerstvo z državo pri oblikovanju ekonomskega sistema in
ekonomske politike, socialno partnerstvo itd., ampak opravljanje
določenih storitev za člane na komercialni podlagi. Tu gre za
razne informacijske storitve, baze podatkov, dokumentacijske
centre, pravno svetovanje, itd.

- Organiziranje in izdajanje praktičnih priročnikov za posamezna
področja (npr. ustanavljanje firm, davki, praktični napotki za
trgovino idr.).
- Izdajanje raznih poslovnih imenikov, informacij, npr. o sejemskih
prireditvah.

• Prostovoljno članstvo, problem reprezentativnosti
- Pravno svetovanje o administrativnih in pravnih postopkih za
potrebe podjetij.

Članstvo v teh zbornicah zasebno-pravnega modela je
prostovoljno. Te zbornice se ustanavljajo nekoordinirano. Ne
pokrivajo celotnega območja, so veliko manj reprezentativne,
sodelovanje v procesih odločanja z državo ni institucionalizirano.
Država v takšnih pogojih bodisi presliši mnenje gospodarstva ali
pa si to mnenje priskrbi po drugih kanalih (lobiranje preko političnih
skupin itd.). Širših infrastrukturnih dejavnosti te zbornice ne morejo
razvijati zaradi načina financiranja, ki temelji na komercialni podlagi.
Člani takšne zbornice sledijo svojemu kratkoročnemu poslovnemu
interesu in primerjajo ceno članstva z določenimi kratkoročnimi
koristmi za njihovo poslovanje.

- Organiziranje in organizacija poslovnih konferenc in drugih
srečanj.
- Zbornici organizirata srečanja zainteresiranih izvoznih podjetij,
obstaja poseben izvozno-uvozni klub, ki obdeluje ciljna tržišča
kot ZRN, Ruska federacija, ZDA, Indija.
- Nosilstvo Euro Info Centra in preko njega dostop v BC-net,
BRE, Euro Info Centre Netvvork, podatkovne baze Celex, Scad,
itd. Redno spremljajo vso zakonodajo EU, tudi npr. okoljevarstveno in posredujejo informacije svojim članom.

• Organizacijske oblike
V Veliki Britaniji delujejo zbornice v obliki delniške družbe oz.
družbe z omejeno odgovornostjo, v Belgiji in na Portugalskem
pa kot združenja civilnega prava.

- Zbornici nimata nobenih pooblastil na področju zastopanja
interesov do Vlade, nimata pooblastil za področje poklicnega
izobraževanja, od zunanjetrgovinskih listin izdajata le ATA
carnete in certifikate o poreklu blaga.

V mnogih primerih delujejo kot direktorski klubi, v žargonu se jih
včasih poimenuje tudi z "lunch" klubi.

Podobne komercialne storitve nudijo zbornice tudi npr. na Irskem
in v Veliki Britaniji. Zbornica v Blrminghamu pridobi npr. največ
prihodka od prevodov garancijskih listov za tehnične predmete v
angleškem jeziku in od drugih prevajalskih storitev. Organizira
tudi poslovna potovanja za poslovneže, ipd. Značilen je zelo
majhen obseg članstva. Članstvo ni stimulirano toliko s
pripadnostjo neki skupini ali lobiju, ampak bolj iz komercialnih
interesov, saj uživajo člani določene popuste pri storitvah.

• Teritorialna organiziranost
V Veliki Britaniji se zbornice ustanavljajo predvsem v velikih
mestih in se povezujejo v združenje britanskih zbornic. Tudi v
drugih državah zasebno-pravnega modela se ustanavljajo
običajno v večjih mestih oz. regijah. Posebnih branžnih
gospodarskih zbornic tudi v anglosaksonskem sistemu ni.
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Za izvajanje svojih nalog iz tega člena, GZS uporablja poleg javnih
statističnih virov tudi individualne podatke, ki jih pridobi iz zbirk
podatkov statističnih in drugih informacijskih virov za globalne in
agregatne potrebe. Pri tem GZS pridobi predhodno soglasje
posamezne članice, da se podatki lahko uporabijo za vnaprej
določen namen.

BESEDILO ČLENOV
I.TEMELJNE DOLOČBE
1. člen

GZS za svoje potrebe občasno izvaja tudi ankete in druga zbiranja
podatkov med svojimi člani, ki so v podporo njenim aktivnostim.
Pri tem izmenjuje podatke iz svojih evidenc z drugimi, jih povezuje
v skupne baze podatkov in v nacionalni program statističnih
raziskovanj RS.

S tem zakonom se določata položaj in vloga Gospodarske
zbornice Slovenije (v nadaljevanju: GZS) kot reprezentativne,
strokovne in avtonomne organizacije za
- varovanje, zastopanje in oblikovanje interesov članov v razmerju
do države in do drugih organizacij,

Za potrebe registra svojih članov GZS prevzema tekoče podatke
iz poslovnega registra RS.

- izvajanje infrastrukturnih storitev v obliki informacij, svetovanja,
izobraževanja in drugih svetovalno - pospeševalnih storitev za
člane GZS in

4. člen
Vlada RS posreduje GZS v mnenje predloge strategij, državnega
proračuna in predloge pomembnejših zakonov, ki zadevajo
interese gospodarstva in imajo zanj materialne posledice, na katere
ima GZS možnost dati mnenje v roku, skladno s poslovnikom
Vlade RS.

- izvajanje javnih pooblastil, ki jih ji poveri država.
2. člen
GZS je pravna oseba s sedežem v Ljubljani.

Vlada RS je dolžna obravnavati mnenje GZS in do njega zavzeti
stališče.

3. člen
Naloge GZS so zlasti:

5. člen
- spremljanje položaja gospodarstva in oblikovanje stališč s
področja gospodarskega sistema in gospodarske politike;

GZS izvaja javna pooblastila, ki se določijo z zakonom. Potrdila,
spričevala in druge listine, ki jih izdaja GZS pri opravljanju javnih
pooblastil, so javne listine.

- organiziranje in izvajanje promocije svojih članov doma in v
tujini;

Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil opravlja pristojno
ministrstvo.

- spremljanje in ugotavljanje dobrih poslovnih običajev;

6. člen

- razvijanje in izvajanje storitev pridobivanja, vrednotenja in
posredovanja informacij z navezavami na tuje in domače baze
podatkov ter izdaja publikacij;

Delo GZS je javno. Način zagotavljanja javnosti se določi s statutom
GZS.

- sodelovanje v ekonomsko- socialnem dialogu;
II. ČLANSTVO

- pospeševanje razvoja malega gospodarstva;

7. člen

- sodelovanje pri oblikovanju politike zaposlovanja in pri
vzpostavljanju institucij za njeno učinkovito izvajanje;

Člani GZS so:

- naloge na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja;

- pravne in fizične osebe po zakonu o gospodarskih družbah,
javna podjetja in zadruge ter podružnice tujih gospodarskih
subjektov, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji,
razen pravnih in fizičnih oseb, ki izključno opravljajo svojo
dejavnost na obrtni način ali na področju kmetijstva in
gozdarstva;

- pospeševanje in razvoj skupnih projektov na področju
elektronskega poslovanja za člane;
- spodbujanje kakovosti poslovanja in konkurenčnosti;
- spodbujanje aktivnosti za varstvo okolja;

- banke in druge finančne organizacije ter zavarovalnice, ki imajo
sedež v R Sloveniji.

- pravno, ekonomsko in drugo svetovanje kot strokovna pomoč
svojim članom;

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije sklenejo sporazum o
višini in načinu plačevanja članskega prispevka tistih pravnih in
fizičnih oseb, ki so zaradi raznovrstnih dejavnosti obvezni člani
več zbornic.

- dajanje mnenj k razvrstitvi članov po standardni klasifikaciji
dejavnosti;
- dajanje mnenj o izpolnjevanju pogojev članov za opravljanje
dejavnosti;

V GZS se lahko včlanijo tudi druge organizacije s področja
znanosti, poklicna in strokovna društva in združenja ter druge
organizacije, ki s svojo dejavnostjo pospešujejo poslovanje članov
GZS.

- izdajanje javnih listin s področja zunanjetrgovinskega prometa
in drugih listin pri izvajanju javnih pooblastil;
- opravljanje drugih nalog v skladu s statutom GZS in predpisi.
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III. NALOGE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
8. člen
GZS opravlja naloge na področju poklicnega in strokovnega
izobraževanja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.
GZS na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
- pripravlja in predlaga nomenklaturo poklicev, ki je podlaga za
pripravo izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega
izobraževanja;
- v skladu z zakonom in v soglasju z ministrom, pristojnim za
delo, družino in socialne zadeve in ministrom, pristojnim za
šolstvo in šport, določi vsebino učne pogodbe;
- v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in šport, določi
merila za verifikacijo učnih mest;
- v skladu s predpisom, ki ga določi minister, pristojen za delo,
družino in socialne zadeve, opravlja verifikacijo učnih mest,
vodi register učnih mest in register sklenjenih učnih pogodb za
vajence;
- objavlja vsako leto razpis učnih mest za vajence;
- organizira opravljanje vmesnih preizkusov in praktičnega dela
zaključnih izpitov za vajence;
- imenuje svoje člane v izpitne komisije za izvajanje praktičnega
dela zaključnih izpitov za dijake v poklicnem izobraževanju.
S statutom GZS se podrobneje opredeli organizacija in način
izvajanja nalog GZS na področju izobraževanja.
9. člen
GZS organizira opravljanje delovodskih in poslovodskih izpitov
za pridobitev nazivov srednjestrokovne izobrazbe, določene z
nomenklaturo poklicev.
Poslovodski oziroma delovodski izpit lahko opravlja, kdor ima
najmanj srednjo poklicno izobrazbo na področju iste stroke oziroma
panoge in najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj.
Način, postopek izvajanja delovodskih oz. poslovodskih izpitov
ter ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pristop k izpitu določi
minister pristojen za delo, družino in socialne zadeve, v soglasju
z ministrom pristojnim za šolstvo in šport.
10. člen
GZS po potrebi organizira medpodjetniške centre za opravljanje
dela praktičnega izobraževanja, vmesnih preizkusov in za
opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov v dualnem sistemu
ter za pripravo na delovodske oziroma poslovodske izpite.
11. člen
GZS na področju programov izpopolnjevanja in usposabljanja ter
izdajanja potrdil, spričeval in drugih listin, ki jih izdaja pri opravljanju
javnih pooblastil, opravlja naslednje naloge:
• predlaga pristojnemu strokovnemu svetu ali ministru, pristojnemu
za delo, družino in socialne zadeve, programe poklicnega
usposabljanja in izpopolnjevanja;
- predlaga kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti za
pridobitev poklicne kvalifikacije;
- predlaga ministru za delo, družino in socialne zadeve, izvajalce
programov poklicnega izpopolnjevanja In usposabljanja;
• imenuje komisije za preverjanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij;
- objavlja skupni razpis za preverjanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij;

- enkrat letno poroča ministru, pristojnemu za delo, družino in
socialne zadeve, o problematiki izvajanja postopkov preverjanja
in doseganja standardov znanj in posredujejo predloge za
dopolnjevanje standardov znanj;
- organizira strokovno izpopolnjevanje za management in za
druge strokovne kadre.
12. člen
GZS in Vlada RS lahko ustanovita javni sklad za zagotavljanje
materialnih pogojev pri izvajanju dualnega sistema poklicnega
izobraževanja, organiziranja medpodjetniških centrov, organiziranja delovodskih in poslovodskih izpitov ter potrjevanja poklicnih
kvalifikacij GZS.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN ORGANI GZS
1. Združenja in regijske zbornice
13. člen
V GZS se organizirajo združenja članov po področjih dejavnosti
kot strokovne oblike dela. Združenja samostojno odločajo o tistih
zadevah iz nalog GZS, ki so posebej prilagojene specifičnostim
posamezne dejavnosti.
Član GZS se uvrsti v posamezno združenje glede na uradno
statistično uvrstitev.
Naloge združenj dejavnosti so zlasti:
- dajanje pobud in ptedlogov glede posebne pravne ureditve in
pogojev poslovanja dejavnosti;
- spremljanje razvoja stroka doma in v tujini ter oblikovanje
predlogov glede razreševanja tekočih in razvojnih vprašanj
dejavnosti;
- strokovna pomoč in svetovanje pri razreševanju vprašanj iz
tekočega poslovanja;
- sodelovanje na področju operativne podpore izvozu:
- aktivnosti na področju tehničnih standardov, tehničnih predpisov
in meroslovja;
- promocija visoke kakovosti poslovanja in uvajanja novih
tehnologij;
- naloge na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja
v stroki;
- izdajanje raznih listin in izvajanje drugih javnih pooblastil na
podlagi posebnih predpisov;
• dajanje pobud za obravnavo posameznih vprašanjih na
nacionalni ravni;
- sprejem programa dela za tekoče leto in poročilo o delu za
preteklo leto;
- druge naloge, ki se podrobneje določijo v statutu GZS.
Združenja imajo svoje upravne odbore in sekretarje.
Člani GZS izvolijo upravni odbor združenja dejavnosti na smiselno
enak način kot se po tem zakonu voli skupščina GZS.
Podlaga za organiziranje združenj dejavnosti je interes članov za
izražanje specifičnih interesov stroke po posameznih področjih
dejavnosti. Sklep o organiziranju združenj dejavnosti sprejme
Skupščina GZS na podlagi razprave med člani in ob upoštevanju
Standardne klasifikacije dejavnosti ter načel racionalnega
notranjega organiziranja GZS.
14. člen
V GZS se organizirajo regijske zbornice, ki kot oblike dela
poročevalec, št. 73

2. Organi GZS

samostojno odločajo o tistih zadevah iz nalog GZS, ki so
posebnega regijskega oz. lokalnega gospodarskega pomena.

17. člen

Član GZS se uvrsti v posamezno regijsko zbornico po svojem
sedežu.

GZS upravljajo člani prek izvoljenih predstavnikov v organih GZS
ter v upravnih odborih združenj dejavnosti in regijskih zbornic ter
v organih interesnih organizacijskih oblik, v skladu s tem zakonom
in statutom GZS.

Naloge regijskih zbornic so zlasti:
- oblikovanje stališč in predlogov glede razvojne strategije mest
in regij;
- oblikovanje stališč in predlogov glede razvoja lokalne gospodarske infrastrukture (lokalne ceste, energetika, komunala, promet,
idr.);
- oblikovanje stališč in predlogov glede gospodarjenja s prostorom,
ekologije, vprašanj zaposlovanja, demografske politike in drugih
ekonomsko-socialnih vprašanj regije;
- posredovanje storitev GZS na terenu s posebnim poudarkom
na razvoju malega gospodarstva;
- koordinacija in oblikovanje pobud na področju poklicnega in
strokovnega izobraževanja;
- sodelovanje z bližnjimi lokalnimi oz regijskimi zbornicami tujih
držav in sodelovanje pri nalogah zunanjetrgovinske promocije;
- dajanje pobud za obravnavo posameznih vprašanj na nacionalni
ravni;
- sprejem programa dela za tekoče leto in poročila o delu za
preteklo leto,
- druge naioge; ki se podrobneje določijo s statutom GZS.

18. člen
Organi GZS so:
-

19. člen
Skupščina GZS je najvišji organ upravljanja in ima 100
predstavniških mest.
V skupščini GZS se zagotavlja sorazmerna zastopanost članov,
organiziranih v volilna telesa v okviru združenj dejavnosti in
regijskih zbornic, tako da vsakemu združenju in regijski zbornici
pripada eno ali več predstavniških mest, sorazmerno upoštevanju
velikosti kapitala, števila članov in števila zaposlenih pri članih
GZS v okviru posameznega združenja ali regijske zbornice. S
pravili o volitvah se zagotovi v okviru predstavniških mest kot
korektiv tudi upoštevanje kriterijev za razvrščanje članov GZS
po velikosti v skladu z 51. členom zakona o gospodarskih
družbah.

Regijske zbornice imajo svoje upravne odbore in direktorje.
Čiani GZS izvolijo upravni odbor regijske zbornice na smiselno
enak način kot se po tem zakonu voli skupščina GZS.
Podlaga za organiznanje regijskih zbornic so specifični interesi
določenih zaokroženih območij (regij) ter racionalen pristop za
učinkovito posredovanje zborničnih storitev članstvu na terenu.

Vsak član GZS lahko sodeluje pri oblikovanju odprtih kandidatnih
list. Kandidata za člana skupščine lahko predlaga najmanj 10
članov GZS.

15. člen

Volilna pravila in število predstavniških mest, ki se podrobneje
opredelijo s statutom GZS, morajo zagotoviti, da ima vsak član
GZS pri volitvah v skupščino GZS en glas in še dodatno število
glasov sorazmerno enakovrednemu upoštevanju velikosti kapitala
in števila delavcev, ki jih zaposluje.

S statutom GZS se podrobneje opredeli 13. in 14. člen ter
decentraliziranost GZS tako, da se združenjem dejavnosti in
regijskim zbornicam zagotavlja;
- samostojno načrtovanje dejavnosti in potrebnih finančnih
sredstev kot podlag za delitev enotne članarine GZS v postopku
usklajevanja programov na del, s katerim se zagotavljajo
delovanje skupne funkcije in izvedba skupnih programov GZS
in na del, ki zagotavlja avtonomno delovanje združenj dejavnosti
in regijskih zbornic;
- samostojno razpolaganje z delom članarine za namene združenj
dejavnosti in regijskih zbornic in samostojno razpolaganje z
dodatno zbranimi sredstvi na interesni podlagi;
- samostojen izbor strokovnih kadrov;
- pooblastila za samostojen nastop v pravnem prometu za potrebe
združenj dejavnosti in regijskih zbornic;
- samostojno uveljavljanje stališč v okviru GZS in navzven s
področja njihovega dela;
- zastopanost v skupščini GZS sorazmerno glede na obseg
kapitala, število članov in število delavcev, zaposlenih pri članih
GZS v posamezni dejavnosti ali regiji;
- članstvo v mednarodnih organizacijah.

20. člen
Skupščina GZS ima zlasti naslednje pristojnosti:
- sprejema statut GZS ter njegove spremembe in dopolnitve;
- sprejema letni vsebinski in finančni program dela ter poročili o
njuni izvedbi;
- določa višino članskega prispevka in njegovo delitev za namene
dela GZS na nacionalni ravni ter za delo združenj dejavnosti in
regijskih zbornic;
- voli in razrešuje predsednika GZS in člane upravnega odbora
ter nadzornega odbora;
- odloča o organiziranju združenj dejavnosti in regijskih zbornic v
skladu s statutom GZS;
- sprejema druge odločitve v skladu s statutom GZS.
Skupščina GZS je sklepčna, če se je udeleži več kot polovica
članov skupščine.

16. člen

Skupščina GZS odloča o zadevah iz svoje pristojnosti z večino
navzočih članov skupščine, razen v primeriti, ko v skladu s tem
zakonom in statutom GZS odloča z dvotretjinsko večino navzočih
članov skupščine.

V GZS se lahko za izražanje stališč in druge naloge ustanovijo
ožja interesna združenja podjetnikov, druga interesna združenja,
sekcije in druge oblike organiziranja na interesni podlagi v skladu
s statutom GZS.
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skupščina,
upravni odbor,
predsednik zbornice,
nadzorni odbor.
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O vprašanjih iz 1. do 3. alineje 1. odst. tega člena odloča skupščina
G2S z dvotretjinsko večino navzočih članov skupščine. S
statutom GZS se lahko določijo tudi druga vprašanja, o katerih
odloča skupščina z dvotretjinsko večino navzočih.

25. člen
Organi GZS ter upravni odbori združenj in regijskih zbornic si
morajo pri odločanju vedno prizadevati za dosego soglasja, tako
da so odločitve čim bolj usklajene Kolikor soglasje na organih
GZS, upravnih odborih združenj in regijskih zbornic ni doseženo,
morajo ti organi pri posredovanju svojih stališč, javnost seznaniti
tudi s stališči manjšine, če manjšina tako zahteva.

21. člen
Upravni odbor GZS ima 32 članov.
Upravni odbor GZS je organ upravljanja katerega sestava mora
čimbolj odražati strukturo članstva po dejavnosti, velikosti in glede
na regijo.

26. člen
Člani GZS imajo aktivno in pasivno volilno pravico za volitve
organov GZS.

22. člen

Volilni sistem za vse organe GZS se v skladu z določbami iz tega
poglavja podrobneje opredeli s statutom GZS.

Upravni odbor GZS ima zlasti naslednje pristojnosti:
- obravnava in sprejema predloge gradiv in odločitev za seje
skupščine GZS;
- sprejema odločitve glede izvajanja programa dela in finančnega
načrta ter drugih sklepov skupščine GZS;
- obravnava, daje pobude in sprejema stališča za sprejem
zakonov ter drugih predpisov in aktov s področja gospodarskega
sistema in ekonomske politike;
- obravnava, daje pobude in sprejema stališča v ekonomskosocialnem dialogu;
- imenuje predsednike stalne arbitraže, arbitre, predsednika
častnega sodišča, tožilca ter sodnike častnega sodišča;
- sprejema pravilnike o organizaciji in postopku pred stalno
arbitražo in pred častnim sodiščem,
- imenuje generalnega sekreta-ia GZS in druge funkcioi
skladu ■? statutom GZ!'- imenujt predstavnike GZS v organe in telesa zunanjih
organizacij;
- sprejema druge odločitve v skladu s statutom GZS.

S statutom GZS se podrobneje določijo zlasti: naloge GZS, združenj
in regijskih zbornic ter drugih organizacijskih oblik, postopek volitev
organov, njihova sestava, pristojnosti in način odločanja, pravice,
obveznosti in odgovornosti članov GZS, način organiziranja in
delovanja združenj dejavnosti in regijskih zbornic, način delitve
finančnih sredstev za naloge GZS na nacionalni ravni ter za
potrebe združenj in regijskih zbornic, akti GZS in postopek
sprejemanja ter naloge strokovne službe.

Upravni odbor GZS je sklepčen, če se ga udeleži več kot polovica
članov upravnega odbora.

Strokovna in administrativno-tehnična ter druga opravila za
potrebe GZS opravlja strokovna služba, ki se organizira v skladu
s statutom GZS in drugimi akti GZS.

Upravni odbor GZS odloča o zadevah iz svoje pristojnosti z
navadno večino navzočih članov, razen v primerih, ko v skladu s
tem zakonom in statutom GZS sprejema odločitve z dvotretjinsko
večino navzočih članov.

Generalni sekretar GZS vodi delo strokovne službe in opravlja
druge naloge v skladu s statutom GZS.

Predloge odločitev za razpravo na skupščini GZS, ki jih sprejema
skupščina GZS z dvotretjinsko večino navzočih članov po 20.
členu tega zakona, sprejema upravni odbor GZS z dvotretjinsko
večino navzočih članov upravnega odbora. S statutom GZS se
lahko določijo tudi druga vprašanja, o katerih odloča upravni odbor
GZS z dvotretjinsko večino navzočih.

V zadevah iz delovnega področja združenj in regijskih zbornic so
pooblaščeni za sklepanje poslov njihovi sekretarji in direktorji v
okviru sredstev po 2. alinei 15. člena tega zakona.

V. STATUT ZBORNICE
27. člen

VI. STROKOVNA SLUŽBA
28. člen

Predsednik GZS in generalni sekretar GZS zastopata GZS v
premoženjskih in drugih poslih.

VII. ČASTNO SODIŠČE IN STALNA ARBITRAŽA PRI
GZS

23. člen
Predsednik GZS vodi, zastopa in predstavlja GZS doma in v tujini
in je po funkciji predsednik upravnega odbora GZS.

29. člen
Pri zbornici je ustanovljeno Častno sodišče, ki skrbi za razvijanje,
uveljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev in poslovne
morale.

24. člen
Nadzorni odbor GZS ima 5 članov. Štiri člane nadzornega odbora
GZS izvoli skupščina GZS, enega pa imenuje Vlada RS.

Častno sodišče odloča o:
V nadzornem odboru ne morejo biti člani organov GZS, generalni
sekretar, sekretarji združenj in direktorji regijskih zbornic.

- kršitvah dobrih poslovnih običajev in o odgovornosti za njihovo
kršitev,
- kršitvah statuta in drugih aktov zbornice, če tako določa statut.

Nadzorni odbor GZS nadzoruje zakonitost, gospodarnost in
pravilnost poslovanja GZS in o svojem delu poroča skupščini
GZS.

Častno sodišče izreka ukrepe določene s statutom.
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30. člen
Pri zbornici je ustanovljena Stalna arbitraža ki rešuje spore, za
katere je bila dogovorjena njena pristojnost in ki izhajajo iz pravic,
s katerimi stranke prosto razpolagajo.
Stalna arbitraža rešuje domače spore kot tudi spore z
mednarodnim elementom.
Stalna arbitraža je pri svojem delu samostojna in neodvisna.
31. člen
Pristojnost, postopek, sestavo in organizacijo Častnega sodišča
in Stalne arbitraže urejajo statut GZS in drugi akti GZS.
VIII. SREDSTVA ZA DELO GZS
32. člen
Sredstva za delo GZS so:
- obvezni članski prispevek;
- posebna namenska sredstva, ki jih člani zagotavljajo na interesni
podlagi;
- plačila za opravljene storitve;
- drugi viri.
GZS samostojno odmerja in pobira članarino.
33. člen

- stopnja za odmero članskega prispevka po osnovi za pravne
osebe znaša 0.24%;
- stopnja za odmero članskega prispevka po osnovi za podjetnike
posameznike znaša 3.5%;
- obe stopnji po prejšnjih alinejah tega člena se lahko po sklepu
skupščine glede na program dela povečata ali zmanjšata za
največ 20%;
- skupščina GZS lahko v skladu s statutom GZS določi pavšalni
znesek članarine za člane, katerih osnove za določitev članarine
ne presegajo določene vrednosti, lahko pa tudi oprosti plačilo
članarine pod določeno vrednostjo osnov za določitev članarine
iz 1. in 2. alineje 1. odstavka tega člena.
- Skupščina GZS določi ustrezno zmanjšanje deleža amortizacije
v osnovi za izračun članskega prispevka za pravne osebe s
področja gospodarske infrastrukture
V dveh letih po uveljavitvi zakona o davku na dodano vrednost
lahko skupščina upošteva kot osnova za določanje članskega
prispevka za pravne osebe obračunani davek na dodano
vrednost in temu sorazmerno nadomesti stopnjo za odmero
članskega prispevka.
35. člen
Nadzor nad določitvijo članarine po kriterijih iz 35. člena tega
zakona in porabo sredstev nadzorujeta nadzorni odbor GZS ier
neodvisna revizijska družba.
36.člen
vodi računovodstvo p:> določilih zakona, ki ureja
ačunovodstvo.

Z obveznim članskim prispevkom se financirajo:
- naloge zastopanja interesov gospodarstva v postopkih
sprejemanja in uresničevanja zakonov, strategij in drugih aktov
s področja gospodarskega sistema in gospodarske politike;

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- vse druge naloge po tem zakonu, ki se opravljajo po programih
kot infrastrukturne storitve za potrebe celotnega gospodarstva;

Do konstituiranja reprezentativnih združenj delodajalcev po
posebnem zakonu je GZS s svojimi združenji stranka pri sklepanju
kolektivnih pogodb.

- posamične oblike svetovanj in izvajanja strokovne pomoči
članom na njihovo zahtevo kot splošni napotki, ki ne zahtevajo
izdelave posebej prilagojenih gradiv za posameznega člana po
načelih svetovalnih organizacij.
Druge storitve GZS izvaja in zaračunava po tržnih načelih.

37. člen

38. člen
Vse premoženje, ki je bilo pridobljeno s sredstvi GZS ali njenih
pravnih prednikov, je premoženje GZS kot pravne osebe po tem
zakonu.

Nadomestilo za storitve GZS pri izvajanju javnih pooblastil določi
skupščina GZS v soglasju z Vlado RS.

39. člen

34. člen

GZS mora svoj statut in druge akte uskladiti s tem zakonom v
šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

Po sprejetju vsebinsko, rokovno in finančno ovrednotenih
programov dela organov GZS ter programov združenj dejavnosti
in regijskih zbornic, se članski prispevek GZS določi z
upoštevanjem naslednjih kriterijev:
- za pravne osebe je osnova izračuna seštevek obračunane
amortizacije in plač v preteklem letu;
• za podjetnike posameznike je osnova izračuna zavarovalna
osnova;
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40. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o GZS
(UL RS št. 14/90).
41. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.

OBRAZLOŽITEV
oblike tripartitnih organov po standardih MOD, ampak je zastopstvo
partnerjev bistveno širše. V Ekonomskem in socialnem svetu EU
deluje vrsta interesnih skupin, med drugim tudi predstavniki
gospodarskih zbornic. Po posebnem sporazumu EU o socialni
politiki ima mesto v socialnem dialogu tudi EUROCHAMBRES
(Združenje evropskih gospodarskih zbornic), katerega članica
je tudi GZS.Glede ekonomsko-socialnih svetov ni posebnih
mednarodnih konvencij ali direktiv EU, ki bi urejale njihovo
delovanje. Po podatkih Ekonomskega in socialnega komiteja EU
v petih državah članicah ekonomsko-socialnih svetov sploh
nimajo'.

1. člen opredeljuje trojno vlogo GZS po kontinentalnem modelu:
varovanje in zastopanje interesov v GZS organiziranega
gospodarstva, izvajanje infrastrukturnih svetovalnih in drugih
visoko specializiranih pospeševalnih storitev ter javnih
pooblastil. S takšno opredelitvijo vloge in položaja GZS so
dane podlage za delovanje zbornice kot polno reprezentativne
avtonomne, strokovne in nepolitične organizacije za zaščito
interesov članov in pospeševanje gospodarskega razvoja.
Z člen daje GZS položaj subjekta pravic in obvez v pravnem
prometu kot posebne pravne osebe po tem zakonu.
Poleg zastopanja interesov gospodarstva opravlja GZS po 3.
členu vrsto pospeševalnih nalog, ki so primerljive z nalogami
zbornic po kontinentalnem modelu. Med najpomebnejšimi so zlasti
organiziranje in izvajanje promocije članov doma in v tujini, storitve
s področja integralnega poslovno informacijskega sistema,
izobraževanje, (posebej razdelano v III.poglavju), sodelovanje v
ekonomsko-socialnem dialogu, pospeševanje elektronskega
poslovanja, dajanje mnenj, sodeluje v pospeševalni mreži za malo
gospodarstvo idr. (dejavnosti Stalne Arbitraže in Častnega sodišča
so posebej urejene v VII. poglavju). GZS za potrebe svojega dela
uporablja poleg javnih statističnih virov tudi individualne podatke
v soglasju s člani, izvaja ankete in povzema tekoče podatke iz
poslovnega registra RS.

1
Temeljna institucija socialnega partnerstva v Avstriji je t. I. Paritetna
komisija, kije bila ustanovljena že leta 1957. Sestavlja jo pet socialnih
partnerjev: Zvezna gospodarska zbornica, Zvezna delavska zbornica,
Komite predsednikov zbornic za kmetijstvo (članstvo v teh zbornicah je
obvezno), Avstrijska federacija sindikatov, zastopstvo države pa se
zagotavlja z navzočnostjo zveznega kanclerja, ki paritetno komisijo tudi
vodi. Komisija ima štiri odbore: posvetovalni svet za ekonomske in
socialne zadeve, odbor za mednarodne odnose, odbor za plače ter odbor
za konkurenco in cene. V odboru za ekonomske in socialne zadeve sodeluje
s svetovanjem tudi Nacionalna banka In ekonomsko-razisko valni inštituti.
Odbori samostojno sprejemajo številna pomembna stališča In usmeritve.
V primeru konfliktov med socialnimi partnerji na posameznem odboru
sprejme dokončno stališče Paritetna komisija. V avstrijskih strokovnih
gradivih se poudarja, da je takšno socialno partnerstvo največ pripomoglo
k stabilnosti in razvoju A vstrije. Poudarja se, da je ključni razlog uspehov
pri kontinuiranem tehtanju različnih interesov gospodarstva In drugih
partnerjev prav obvezno članstvo v zbornici. Panožna združenja z obveznim
članstvom v zbornici sklepajo tudi kolektivne pogodbe Avstrijski
zbornični zakon je bil podlaga zakona o GZS iz leta 1990.

Zakon opušča določilo, da GZS sklepa kolektivne pogodb.
Ustavno sodišče je posebej opozorilo, da je treba proučiti vlogo
zbornice pri zastopanju delodajalcev z ozirom na konvencije MOD.
Glede na veljavno delovnopravno zakonodajo, po kateri je GZS s
svojimi združenji zastopnica delodajalcev pri sklepanju kolektivnih
pogodb, je zato v prehodnih določbah (37. člen) določeno, da je
GZS stranka kolektivnih pogajanj le do konstituiranja reprezentativnih združenj delodajalcev po novo sprejeti zakonodaji.

Gospodarska zbornica Luksemburga Ima svoje predstavnike vtripartltnem
Ekonomskem in socialnem svetu. Je članica In vodi sekretariat stalne
delovne skupine združenj delodajalcev, obrtne, kmetijske in gospodarske
zbornice.

Zakon pa GZS omogoča sodelovanje v širšem ekonomskosocialnem dialogu. Stališča o vlogi zbornice na tem področju so
včasih deljena. Ne gre za nadomestitev združenj delodajalcev,
ampak ima GZS možnost enakopravnega sodelovanja v okviru
Ekonomsko-socialnega sveta z enim glasom od predvidenih petih
na delodajalski strani, ko gre za vprašanja, ki presegajo
uveljavljanje delodajalske funkcije gospodarskih subjektov v ožjem
smislu (bilateralna pogajanja s sindikati glede pogojev dela) in
imajo vpliv na širša makroekonomska vprašanja. Ustavno sodišče
opozarja na verodostojnost, strokovnost in objektivnost zbornice,
ki mora zagovarjati skupne interese gospodarskih subjektov in
pripravljati strokovne podlage za Sprotno in ustrezno ukrepanje
države. Skupni interesi gospodarstva pa so pogosto v nasprotju
s parcialnimi interesi posameznih združenj delodajalcev in
sindikatov. Zato je po mnenju predlagatelja smotrno in utemeljeno,
da GZS sodeluje v ekonomsko-socialnem dialogu in že v fazi
priprav na sprejetje raznih rešitev ekonomske in socialne politike
z objektivno strokovnimi argumenti deluje kot korektiv parcialnim
interesom (npr. ko gre za dogovore, ki vplivajo na javno porabo,
vprašanja monetarne, fiskalne, dohodkovne, tečajne politike,
raznih razvojnih vzpodbud idr, kar je pomembno za gospodarstvo
nasploh).

Ekonomski In socialni komite E vropske unije (Economic and Soci.il Committee) je bil ustanovljen z Rimsko pogodbo 1957z namenom, da vKljuči
zainteresirane ekonomske in socialne skupine In jim da Institucionalni
okvir za posredovanje njihovih stališč o pomembnih vprašanjih Komisiji,
Svetu ministrov In Evropskemu parlamentu. Praktično noben pomemben
predpis ali drug aktEUni sprejet brez predhodnega mnenja ESC. Poleg
tradicionalnih socialnih partnerjev v skupini delodajalcev in delojemalcev
so v tretji skupini zastopani nosilci številnih posebnih interesnih skupin:
s področja Industrije in trgovine, kmetijstva In obrtnega sektorja, poklicnih
skupin, gibanj za varstvo potrošnikov, predstavniki znanosti, ekoloških
lobl/ev Idr. V ESC imajo vidno mesto tudi predstavniki gospodarskih
zbornic. V n/em nI predstavnikov bruseljskih oblasti, vsekakor pa gre za
pomemben posvetovalni organ. Gradiva EU ga ocenjujejo kot
"najmodernejši" forum za dialog o ekonomskih In socialnih vprašanjih,
ki pripomore k transparentnosti demokratičnega procesa odločanja vEU.
Njegov namen je vzpodbuditi diametralno nasprotne Interese posameznih
skupin, da bi govorile z enim glasom. ESC Ima 9 strokovnih sekcij (za
ekonomska, finančna,In monetarna vprašanja, za socialne, družinske,
Izobraževalne In kolturne zadeve, varstvo okolja, industrijo, trgovino,
obrt In storitve Itd.), Iz česar se vidi, da se njegovo delo ne omejuje na
socialni dialog v ožjem smislu.
V posebnem sporočilu E vropske komisije o promociji socialnega dialoga
se poudarja, da vključitev Sporazuma o socialni politiki v Amsterdamski
sporazum utrjuje položaj socialnega dialoga kot glavne komponente
socialne politike, ki naj jo upoštevajo nove države pri vključitvi acquls
communautaire v njihovo zakonodajo. Gre za ožja področja Industrijskih
razmeri/, kamor sodijo zlasti vprašanja, kot so: politika zaposlovanja,
Izobraževanje, trg delovne sile, zdravstvena zaščita in varnost na
delovnem mestu, starševski dopusti, deljeni delovni čas, smernice za
kolektivna poga/anja na ravni EU, modernizacija dela, odpiranje novih
delovnih mest Idr. Deluje več tripartitno sestavljenih organov za
posamezna področja.
Poleg klasičnih delodajalsklh asociacij, npr. UNICE, Ima po 3. členu
Sporazuma o socialni politiki položaj socialnega partnerja tudi Združenje
evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMRES).

Zelo pomembno vlogo v ekonomsko-socialnem dialogu imata
avstrijska gospodarska zbornica in zbornica Luksemburga, obe
z obveznim članstvom. Avstrija je razvila poglobljen sistem
socialnega partnerstva, ki ga promovira tudi na ravni EU. Evropska
unija razlikuje med širšim ekonomsko-socialnim dialogom, ki
poteka v okviru Ekonomskega in socialnega komiteja EU, in med
socialnim dialogom na podlagi posebnega Maastrichtskega
protokola in Sporazuma o socialni politiki, ki je vgrajen v
Amsterdamski sporazum. V obeh primerih ne gre za klasične
1. december 1998
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notranje organizacije prepušča statutu OZS). Odločanje in
usklajevanje stališč prek predstavniškega organa je predvideno
tudi v predlogu Zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije
(po 13. členu naj bi imela KGZ 54- članski Svet na nacionalni ravni
in Svete območnih enot KGZ; zbornica naj bi imela več kot 200.000
članov). Mehanizem odločanja in usklajevanja stališč zbornice
prek predstavniških teles najdemo tudi v primerjalnem pravu (glej
gradivo Vlade RS iz leta 1994, Izhodišča normativnega sistema
gospodarskih zbornic v Sloveniji s primerjalnim prikazom,
Poročevalec, št. 22/1994, tč. 7, str.43, gradivo je po naročilu MGD
izdelal Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani; o tem
tudi akademik prof. dr. Stojan Pretnar, Oris primerjalnega
trgovinskega prava I del: Podjetje, str. 60, 1955.)'.

S 4. členom je določena obveza Vlade RS, da posreduje GZS v
mnenje predloge strategij, državnega proračuna in predloge
pomembnejših zakonov, ki zadevajo gospodarstvo in imajo zanj
materialne posledice. GZS ima s tem možnost podati mnenje v
roku, skladno s poslovnikom Vlade RS. Vlada RS je dolžna mnenje
GZS obravnavati in do njega zavzeti stališče.
5. člen predvideva, da GZS izvaja javna pooblastila, kise določijo
z zakonom. Potrdila, spričevala in druge listine pri opravljanju
javnih pooblastil so javne listine (npr. licence za prevoze v cestnem
prometu, certifikati o opravljenem preizkusu za prodajalca,
trgovskega poslovodjo idr. na podlagi že obstoječih zakonov).
Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil opravlja pristojno
ministrstvo.
7. člen usklajuje članstvo v GZS z novo tipologijo gospodarskih
subjektov. Zakon določa članstvo vseh gospodarskih subjektov,
razen tistih, ki izključno opravljajo dejavnost na obrtni način ali na
področju kmetijstva in gozdarstva. V primeru, ko bi zaradi
raznovrstnih dejavnosti prišlo do dvojnega ali trojnega članstva,
zakon predvideva, da se GZS, Obrtna zbornica Slovenije in
Kmetijsko - gozdarska zbornica Slovenije sporazumejo o višini in
načinu plačevanja članskega prispevka. Takšen sporazum je v
praksi že sklenjen med GZS in Obrtno zbornico, predvideva ga
tudi zakon o Kmetijsko-gozdarski zbornici.

2
Inštitut za javno upravo v citirani primerjalni analizi tako med drugim
navaja, da mora zakon navesti organe z njlho viml funkcijami (pooblastili)
In okvirnimi vodili za sestavo. Interni akt (statut) pa bi lahko ta vodila
podrobneje razdelal In uredil tudi način volitev oz. imenovanj v organe
zbornice. Vsaka zbornica naj bi po mnenju Inštituta imela najširši
predstavniški organ, kjer naj bi bili čim bolj zastopani gospodarski
subjekti po kategorijah glede na različne kriterije - dejavnost, teritorialno
pripadnost in glede na velikost. Upravni odbor zbornice naj bi bil učinkovit,
operativen organ. Nujen pogoj za to pa je, da nima prevelikega števila
članov, navaja Inštitut Poleg skupščine In upravnega odbora poznajo
primerjalne ureditve po navedbi Inštituta tudi urad zbornice (biro,
sekretariat), ki tekoče skrbi za strokovno, tehnično plat delovanja
zbornice. V evropskih primerjalnih ureditvah torej ni zaslediti, da bi se
odločitve organov tehtale z vsakim od na desetine tisočev članov posebej,
ampak se predpostavlja tehtanje v okviru ustrezno sestavljenih
predatavniškin organov.

Posebno poglavje (členi 8 do 12) ureja naloge GZS na področju
dualnega poklicnega in strokovnega izobraževanja. GZS je
pristojna za pripravo in predlog nomenklature poklicev, v soglasju
s pristojnimi ministrstvi določa vsebino učne pogodbe, organizira
opravljanje delovodskih in poslovodskih izpitov, ima več nalog na
področju programov izpopolnjevanja in usposabljanja ter
potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Naloge GZS na tem področju
določajo tudi drugi predpisi, notranja organizacija za njihovo
izvajanje pa se določi s statutom GZS.
Členi 13 do 26:
Ustavno sodišče RS jo v 22. točki obrazložitve citirane odločbe
navedlo, da skupni interesi gospodarskih subjektov niso identični
s seštevkom posameznih interesov članov ali njihovih skupin,
pač pa so plod medsebojnega usklajevanja, ki ga zbornica izvaja
prek zborničnih mehanizmov. V 28. točki obrazložitve pa je Ustavno
sodišče opozorilo, da veljavni zakon o GZS nima določb o
postopku sprejemanja odločitev, ki bi zagotavljal, da bo stališče
organov zbornice sprejeto po tehtanju in uravnoteženju interesov
posameznih članov, panog in območij. Opozorilo je tudi, da veljavni
zakon nima minimalnih procesnih predpostavk, ki bi zagotavljale,
da bi v postopku odločanja vsi zainteresirani člani imeli možnost
povedati svoje stališče.

Nemški zbornični zakon, ki ima 15 členov, npr. v 4. členu določa, da. če
ni drugače določeno s statutom, generalna skupščina zbornice odloča o
vseh vprašanjih, ki zadevajo Zbornico. Vedno pa o statutu, članarini In
drugih prispevkih, finančnem načrtu, ter o potrditvi različnih resolucij
skupščine In njenih komitejev. Člane skupščine volijo člani zbornice
(gospodarski subjekti-pravne In fizične osebe. 5. člen). Zakon določa, da
mora imeti zbornica poseben volilni pravilnik, ki mora vsebovati
razvrščanje članov po volilnih skupinah In mora upoštevati različne
gospodarske značilnosti zborničnih okrajev ter različnih panog.
Glede nadzora nad delovanjem zbornic Inštitut za javno upravo poudarja,
da je treba zagotoviti čim večjo neodvisnost zbornic vls-a-vis driavl, če
naj gospodarske zbornice izpolnjuje/o svoje poslanstvo. Ta zahteva se
nanaša zlasti na financiranje (če vire financiranja In obseg sredstev
tekoče določa država, je proračun zbornice nepredvidljiv in odvisen)
nadzor In razmejitev delokrogov. Inštitut zaključuje, naj se nadzor omeji
na kontrolo zakonitosti delovanja, zlasti pa financ.

GZS ima več kot 50.000 članov in se mora hitro odzivati na
predloge države ter oblikovati lastne pobude glede na potrebe
poslovne prakse. Zato predlagatelj omenjenih napotkov
Ustavnega sodišča ne razume v dobesednem pomenu, saj bi
pridobivanje in tehtanje mnenja z vsakim od 50.000 članov ohromilo
delo GZS in delo tistih institucij, ki čakajo na mnenje gospodarstva.
Večkrat gre tudi za povsem strokovna vprašanja, s katerimi se
ukvarjajo ekspertne skupine v GZS.

Akademik Pretnar v svojem primerjalnem orisu navaja:
Organizacije zbornic so torej na splošno izpeljane po tehle načelih:
1. zbornica je predstavniški organ podjeli/ oz. podjetnikov in njena
skupščina (to je » zbornica« sama) je voljena;
2. o tekočih zadevah odloča otjl kolegijski organ: svet ali upravni odbor
zbornice s predsednikom na čelu:
3. tekočo administracijo vodi poseben uradniški aparat, ki je podrejen
upravnemu svetu oz. upravnemu odboru in končno seveda skupščini;
4. notranja organizacija je odvisna od gospodarskih panog, ki so v
zbornici zastopane in ki imajo v njenem okviru svojo posebno
organizacijo po sekcijah In po potrebi še po oi/lh strokah. te oije
organizacije imalo svoje samostojne organe v okviru zbornice, ki
zastopajo njihove oije koristi.

Predlagatelj zakona meni, da je treba za izpolnitev zahtev iz
odločbe Ustavnega sodišča zakonsko določiti temeljna pravila
demokratičnega volilnega sistema, ki bodo vsem članom
garantirala aktivno in pasivno volilno pravico v organe GZS. Hkrati
pa mora sestava organov odražati strukturo gospodarstva po
različnih dejavnostih, regijah, številu in gospodarski moči. Na teh
načelih se ureja odločanje tudi v Obrtni zbornici Slovenije (35.
člen Obrtnega zakona določa, da OZS, ki ima 50.000 članov,
vodijo njeni člani, v 2. odst. pa, da je najvišji organ skupščina, pri
čemer njeno sestavo in volilni sistem, kot tudi druga vprašanja

Ta organizacijska shema je sama po sebi nujna, zato jo tudi srečamo pri
vseh zbornicah ne glede na tip, kateremu pripadalo, poudarja akademik
Pretnar.
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Slovenije ima npr. ob okoli 50.000 članov po statutu 89 »poslancev«
in 17-članski upravni odbor.

V GZS je odločanje prek predstavniške skupščine in upravnega
odbora uveljavljeno s statutom in posebnim volilnim pravilnikom
GZS že od leta 1995.

Glede upravnih odborov združenj dejavnosti in regijskih zbornic
13. in 14. člen določata, da se volijo na smiselno enak način kot
skupščina GZS.

Na tej podlagi predlog zakona določa več mehanizmov za
usklajevanje stališč, ki so v nadaljevanju obrazloženi:

20. in 22 člen določata zadeve, o katerih morata Skupščina in
Upravni odbor GZS odločati z dvotretjinsko večino navzočih,
statut GZS pa lahko določi še druga vprašanja, o katerih se
odloča z dvotretjinsko večino navzočih. Skupščina in Upravni
odbor sta sklepčna, če je navzoča večina članov Skupščine oz.
Upravnega odbora GZS.

- notranja primarna organiziranost članov po dejavnostih in regijah
v okviru združenj in regionalnih zbornic (13. in 14. člen);
■ avtonomno zavzemanje in posredovanje stališč združenj in
regionalnih zbornic v zadevah iz njihovega področja dela
(15.člen);
- možnost avtonomnega organiziranja in izražanja stališč prek
ožjih interesnih združenj, sekcij in drugih oblik (16.člen);
- ustrezna zastopanost združenj dejavnosti in regiskih zbornic s
kriteriji za število predstavniških mest v skupščini (19.člen);
- aktivna in pasivna volilna pravica vseh članov v vse organe
GZS (26. člen);
- temelji volilnega sistema, tako da se le tehnična izpeljava
prepušča statutu (19., 21.,24. in 26. člen);
- obveza vseh organov, da si prizadevajo za dosego soglasja,
manjšina pa lahko vedno posreduje svoje mnenje (25. člen);
- navedba zadev, o katerih se mora odločati z dvotretjinsko večino
(20. in 22. člen);
- javnost dela GZS, ki omogoča članu, da se sproti seznanja z
njenim delcm in lahko zbornici sporoča svoja stališča (6. člen);

25. člen določa, da si morajo organi GZS ter upravni odbori
združenj in regijskih zbornic pri odločanju vedno prizadevati za
dosego soglasja. Kolikor soglasje ni doseženo, morajo ti organi
pri posredovanju svojih stališč, javnost seznaniti tudi s stališči
manjšine, če manjšina to zahteva. S tem se povzema določba
avstrijskega zborničnega zakona, ki jo citira odločba Ustavnega
sodišča.
Zakon je s tem opredelil temeljna pravila in varovalke, ki
predstavljajo jasna napotila za podrobnejšo ureditev volilnega
sistema in načina odločanja v statutu GZS. Tako kot v sistemu
parlamentarne demokracije nasploh se predpostavlja zaveza
člana skupščine, upravnega odbora in drugih teles, da se bo
pred odločanjem na nacionalni ravni posvetoval v okviru združenja
ali regionalne zbornice, iz katere prihaja.

Tako se v členih 13 do 26 upravljalska struktura GZS gradi od
spodaj navzgor na načelih decentralizacije. Člena 13 in 14
opredeljujeta načelo notranjega organiziranja članov po kriteriju
dejavnosti v združenjih in po kriteriju sedeža v regijskih zbornicah.
Člani GZS so že po veljavnem statutu GZS iz leta 1995
organizirani v 22 združenjih dejavnosti, 13 območnih zbornicah,
na interesni podlagi pa delujejo tudi združenja podjetnikov.

Glede na to, da je delo GZS javno (6. člen), je slehernemu članu
GZS omogočeno, da se seznani z vsemi predlogi, gradivi in akti
GZS. Zakon ne preprečuje, da posamezni član ne bi mogel
posredovati svojega stališča in je za GZS koristno, če dobi čim
več predlogov iz prakse.

Na nacionalni ravni se v GZS uresničujejo naloge skupnega
pomena za celotno gospodarstvo. V združenjih dejavnosti ter
regijskih zbornicah kot strokovnih oblikah dela in odločanja pa
člani prek njihovih upravnih odborov avtonomno uresničujejo
specifične interese in uporabljajo storitve GZS, ki so posebej
povezane s posebnostmi posameznih dejavnosti ali regij. Zakon
navaja (člena 13 in 14) temeljne naloge združenj in regijskih
zbornic, J<i jih avtonomno izvajajo. Zakon jim daje možnost
samostojnega nastopanja navzven, kar pomeni tudi odnose z
ministrstvi, ko gre za njihova področja dela (15. člen). 16.člen
daje zainteresiranim članom možnost dodatnega interesnega
organiziranja za izražanje stališč v sekcijah in drugih oblikah.

Ustavno sodišče je opozorilo tudi na potrebo po zunanjem
nadzoru. Zakon v 5.členu določa, da opravlja nadzor nad
izvajanjem javnih pooblastil pristojno ministrstvo, 24. člen pa določa,
ima GZS petčlanski nadzorni odbor, v katerem je tudi predstavnik
Vlade RS. V njem pa ne morejo biti zastopani člani zborničnih
organov in funkcionarji GZS. Nadzorni odbor ne nadzoruje le
finančnega poslovanja, ampak tudi zakonitost, gospodarnost in
pravilnost poslovanja GZS.
Po 28. členu ima GZS strokovno službo, ki se že po veljavnem
statutu deli v več osrednjih specializiranih služb na nacionalni
ravni ter na službe združenj dejavnosti in regijskih zbornic.

GZS upravljajo njeni člani prek neposredno izvoljenih
predstavnikov v organih GZS ter v upravnih odborih združenj
dejavnosti in regijskih zbornic ter v organih interesnih
organizacijskih oblik .

Pri zbornici delujeta že tradicionalno kot avtonomna organa Častno
sodišče in Stalna arbitraža (členi 29 do 31).
Glede sredstev za delo se po 32. členu ohranja sedanji način
financiranja, ki je mednarodno primerljiv in velja tudi v primeru
obrtne in predvidene kmetijsko-gozdarske zbornice. Glavni vir
sredstev predstavlja obvezni članski prispevek, člani pa lahko
oblikujejo tudi posebna namenska sredstva za uresničevanje
posebnih nalog na interesni podlagi. Del sredstev pridobi zbornica
tudi s prodajo storitev na trgu, s čimer se smotrno izkoristijo njeni
materialno-tehnični potenciali.

Po 19. členu se vsakemu združenju dejavnosti in regi/ski zbornici
zagotavlja ustrezno število predstavniških mest v 100-članski
skupščini, in sicer na podlagi kriterija števila članov, velikosti
kapitala in števila zaposlenih pri članih v okviru posameznega
združenja dejavnosti ali regijske zbornice. Pri volitvah v kupščino
ima vsak član en glas in še toliko dodatnih, ko ustreza
enakovrednemu upoštevanju velikosti njegovega kapitdl ir. števila
delavcev, ki jih zaposluje.

33. člen določa naloge, ki se financirajo iz obveznega članskega
prispevka. V ta okvir sodijo naloge pri zastopanju interesov in
infrastrukturne pospeševalne naloge, ki so v interesu celotnega
članstva. Člani imajo v okviru članskega prispevka tudi pravico
do strokovne pomoči na njihovo zahtevo, ki vključuje splošne
napotke in inlormacije, ne pa izdelave gradiv po načelih
svetovalnih organizacij. Slednje oblike svetovanja izvaja GZS po
tržnih načelih. Nadomestilo za izvajanje javnih pooblastil določi

Zakon določa, da se s pravili o volitvah v okviru pre Istavniških
mest kot korektiv zagotovi tudi upoštevanje kr torijev za
razvrščanje članov GZS po velikosti v skladu z 51. členom zakona
o gospodarskih družbah.
Število članov skupščine je večje od poprečnega števila članov
skupščinskih teles evropskih zbornic. Skupščina Obrtne zbornice
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35. člen določa nadzor nad določanjem članskega prispevka po
nadzornem odboru in neodvisni revizijski družbi. Poleg tega je po
že citirani določbi delo GZS javno.

skupščina GZS v soglasju z vlado RS.
34. člen določa kriterije za določitev članskega prispevka, kar
tudi zahteva odločba Ustavnega sodišča. Predpostavka določitve
članskega prispevka so vsebinsko, rokovno in finančno
ovrednoteni programi dela GZS na nacionalni ravni ter programi
združenj in regijskih zbornic. Za pravne osebe je osnova seštevek
obračunane amortizacije in plač v preteklem letu. Za podjetnike
posameznike je osnova zavarovalna osnova. Stopnja za odmero
članarine po osnovi za pravne osebe znaša 0.24%, za podjetnike
posameznike pa 3,5%, pri čemer se lahko obe stopnji povečata
ali zmanjšata za 20%. Skupščina GZS lahko določi pavšalni
znesek ali pa oprosti plačilo članarine v primerih, ko osnove ne
dosegajo določene vrednosti. Ker je pričakovati, da bo davek na
dodano vrednost ustreznejša osnova za določanje članskega
prispevka, daje zakon možnost za uporabo te osnove v dveh
letih po uveljavitvi zakona o davku na dodano vrednost. Izračun
stopenj je bil pripravljen na podlagi programov dela in poročil o
njihovi izvedbi ter gibanja članskega prispevka v zadnjih petih
letih, tekočih programov ter materialno-kadrovske infrastrukture
GZS.

GZS vodi računovodstvo po določilih zakona, ki ureja
računovodstvo (36. člen).
GZS je po prehodnih določbah (37. člen) podpisnica kolektivnih
pogodb do konstituiranja združenj delodajalcev po zakonu, ki bo
določil njihovo reprezentativnost, kot je bilo že obrazloženo.
V 38. členu je določeno, da je vse premoženje, ki je bilo pridobljeno
s sredstvi GZS ali njenih prednikov, premoženje GZS kot pravne
osebe po tem zakonu. S tem je mišljeno, da vsakokratni člani
zbornice nimajo lastniških upravičenj do premoženja GZS, s
katerim GZS razpolaga kot pravna oseba po tem zakonu.
V prehodnih določbah (39.člen) predlagatelj izhaja iz dejstva, da
GZS že obstaja, ima skupščino in druge organe, združenja in
območne zbornice. Zakon zato določa šestmesečni rok, v
katerem mora GZS uskladiti svoj statut in organizacijo z novim
zakonom.

Skupščina GZS določi ustrezno manjši delež amortizacije v osnovi
za izračun članskega prispevka za pravne osebe s področja
gospodarske infrastrukture.
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40. člen določa vacatio legis.
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA

Poročilo k

PREDLOGU

ZAKLJUČNEGA

PRORAČUNA

ZA

LETO

REPUBLIKE

1995

SLOVENIJE

(RZ95)

Številka: 411-01/98-54/1
Ljubljana, 26.11.1998

dokončno poročilo prejel 1.9.1998. Vlada je na podlagi dokončnega
poročila Računskega sodišča na seji, 22. 10. 1998, določila
besedilo predloga zaključnega računa in ga poslala v Državni
zbor. Predsednik Državnega zbora je zaključni račun dodelil v
obravnavo delovnim telesom 6. 11. 1998.

Na podlagi 136. in drugega odstavka 227. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor za nadzor
proračuna in drugih javnih financ kot matično delovno telo
naslednje

Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ obravnava
zaključni račun proračuna kot matično delovno telo. Predsednik
odbora je v svojem uvodu predstavil tudi predloge sklepov, ki naj
bi jih odbor po razpravi sprejel; med njimi sklep, da bi odbor
predlagal Državnemu zboru obravnavo zaključnega računa
proračuna za leto 1995 na 11. redni seji zbora. Odbor naj bi tudi
sprejel nek sklep, ki naj bi pripomogel k pospešitvi priprave
zaključnih računov proračuna za naslednja leta.

POROČILO
k predlogu zaključnega računa
proračuna Republike Slovenije za leto
1995 (RZ95)

Predstavnica Ministrstva za finance je v svojem uvodu pojasnila
nekatere podrobnosti v zvezi z izvajanjem državnega proračuna
za leto 1995. Povedala je, da je bila višina prihodkov proračuna v
letu 1995 nekaj čez 529 milijard tolarjev, odhodkov pa nekaj čez
507 milijard. Tako je bil dosežen presežek v višini 22 milijard
tolarjev.

Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ je na svoji 19.
seji, 18 novembra 1998, kot obravnaval predlog zaključnega
računa proračuna Republike Slovenije za leto 1995, ki ga je
Državnemu zboru posredovala v obravnavo in sprejem Vlada
Republike Slovenije.

Glede revizije zaključnega računa proračuna je povedala, da je
Računsko sodišče podalo na računovodske izkaze pozitivno
mnenje, mnenje s pridržki pa je podalo na izvrševanje proračuna,
kjer je bilo nekaj nepravilnosti. Povedala je, da so večino teh
pomankljivosti v času od leta 1995 že odpravili, največ skozi
sprejem različnih podzakonskih predpisov. V tem času je bil sprejet
pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna, dopolnjena navodila
o izvrševanju proračuna, nekatere nepravilnosti bodo odpravljene
tudi z novim načinom priprave predloga proračuna na osnovi
ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Ministrstvo za finance poleg tega uvaja tudi programski paket enotnega načina
vodenja računovodstva (MFERAC), ki omogdča računalniško
podporo izvrševanju proračuna od sprejema proračuna do
izplačila namenskih sredstev iz žiro računa proračuna. Program
v letu 1998 že uporabljajo v Ministrstvu za finance, s 1.1.1999 naj
bi ga uvedli v Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za finance,
tekom leta 1999 pa tudi pri drugih proračunskih uporabnikih, kjer
je to ekonomsko upravičeno.

člani odbora so za razpravo prejeli naslednja gradiva:
- predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za
leto 1995,
- del obrazložitve zaupne narave (Realizacija temeljnih razvojnih
programov obrambnih sil v letu 1995),
- poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji
proračuna Republike Slovenije za leto 1995.
V uvodu je predsednik odbora najprej opozoril na dejstvo, da
zaključni račun proračuna za leto 1995 odbor obravnava šele v
letu 1998. Povedal je, da zaključnega računa proračuna ni možno
obravnavati preden ne dobimo poročila Računskega sodišča o
njegovi reviziji. Računsko sodišče Republike Slovenije je sklep o
reviziji zaključnega računa za leto 1995 sprejelo 2. 7.1997, sklep
o dokončnosti poročila pa šele 27. 8. 1998. Državni zbor je
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SKLEPE:

Pristojna članica Računskega sodišča, ki je izvajala revizijo
nad zaključnim računom proračuna za leto 1995, je povedala, da
je zaključni račun za leto 1995 prvi, ki so ga na Računskem
sodišču sami pregledali (zaključni račun za leto 1994 so oddali v
pregled komercialni revizijski hiši). Pojasnila je nekatere probleme,
s katerimi se pri delu srečujejo. Poleg prostorskih problemov, ki jih
imajo na Računskem sodišču, je problem tudi pomanjkanje
ustreznih kadrov, ki bi bili sposobni opravljati zahtevne revizije.
Po njenem mnenju tudi ni pravilno, da revizijo zaključnega računa
državnega proračuna opravlja samo en revizijski sektor, ampak
bi jo morali opravljati vsi, vsak s svojega delovnega področja.

1. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ se je
seznanil s predlogom zaključnega računa proračuna Republike
Slovenije za leto 1995 in predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da ga uvrsti na dnevni red 11. redne seje.
2. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije, da na podlagi 228.
člena poslovnika Državnega zbora po obravnavi predloga
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto
1995 sprejme naslednji

Med revizijo so ugotovili vrsto nepravilnosti glede izvrševanja
proračuna. Te nepravilnosti niso v taki meri storjene na Ministrstvu
za finance kot pri proračunskih uporabnikih, zato tudi meni, da bi
morali izvajanje proračuna nadzirati pri vseh proračunskih
uporabnikih in ne le na Ministrstvu za finance.

sklep:
Državni zbor Republike Slovenije sprejema zaključni
račun proračuna Republike Slovenije za leto 1995.

V razpravi je bilo največ govora o tem, kako v bodoče pospešiti
pripravo zaključnega računa proračuna. Roke za posamezne
opravila bi morali določiti tako v novem zakonu o proračunih kot
v poslovniku Državnega zbora in spremembah zakona o
računskem sodišču.

3. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije, da ob obravnavi
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto
1995 na podlagi 173. člena poslovanika sprejme še naslednji
dodatni sklep:

Prisotni so se strinjali, da bo proračun lažje kontrolirati, ko bo
vzpostavljen (boljši) mehanizem notranjega nadzora in revizij,
kar je ena od nalog, ki jo moramo opraviti tudi v skladu z zahtevo
Evropske unije.

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Ministrstvu
za finance in Računskemu sodišču Republike Slovenije,
da zagotovita, da bo zaključni račun proračuna
Republike Slovenije za posamezno preteklo leto
pripravljen in revidiran do obravnave predloga državnega
proračuna za naslednje leto. Tako določilo naj se vnese
tudi v predvidene spremembe zakona o računskem
sodišču.

Predstavniki Ministrstva za finance so se strinjali s predlogom,
da do obravnave predloga zaključnega računa proračuna za leto
1995 na seji Državnega zbora pripravijo pregled ukrepov, ki so
bili sprejeti po letu 1995 za odpravo sistemskih nepravilnosti.
Po razpravi je Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ
sprejel naslednje

poročevalec, št. 73

Svetovalec DZ
mag. Jože KONČAN, l.r.
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Predsednik
Feri HORVAT, l.r.
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I

Popravek

FINANČNEGA

IN

NAČRTA

ZA

LETO

1999

2000

Vlada Republike Slovenije
Številka: 400-10/98 (N)
Ljubljana, dne 26/11-1998

Vlada Republike Slovenije sporoča, da je pri tiskanju
Poročevalca 59/!X, v katerem je objavljen finančni načrt
upravnih onot, izpadla stran (njihovo številčenje 1307 - priloga),
ki sodi med strani potočevalca 1376 in 1377.

Zadeva: Popravek finančnega načrta za leto 1999 in 2000
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