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DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 30. december 1999

Letnik XXV

UMIK
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju
- EPA 565 - II - hitri postopek
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI-?)
- EPA 1028 - II - hitri postopek
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA
Predlog zakona o spremembi zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-A)
- EPA 1023 - II - skrajšani postopek
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-?)
- EPA 1026 - II - skrajšani postopek
GASILSTVO
Predloga zakona o spremembah in doponitvah zakona o gasilstvu (ZGas-A)
- EPA 1022 - II - skrajšani postopek
USKLAJEVANJE PLAČ IN REGRESA ZA LETNI DOPUST
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust
v obdobju 1999-2001 (ZMPUPR-A)
- EPA 1024 - II - skrajšani postopek
STANOVANJSKI ZAKONA
Predlog zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona (SZ-E)
- EPA 1031 - II - skrajšani postopek
JAMSTVO RS ZA OBVEZNICE ZA SANACIJO ŽELEZARN
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane
zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-B)
- EPA 643 - II - tretja obravnava
GLASBENE ŠOLE
Predlog zakona o glasbenih šolah (ZGla)
- EPA 1068 - druga obravnava
GEOMETRIČNO SREDIŠČE SLOVENIJE
Predlog zakona o geometričnem središču Slovenije (ZGSS)
- EPA 1029 - II - prva obravnava
ZAPOSLOVANJE IN DELO TUJCEV
Predlog zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT)
- EPA 1030 - II - prva obravnava
RATIFIKACIJE
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o
turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE-CBC-obmejna panoramska pot (BATTPM)
- EPA 1027 -II-
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; Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju obrambe med Republiko Slovenijo
in Portugalsko Republiko (BPOSPO)
- EPA 1032 - II -
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- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom
za ljudsko obrambo Republike Poljske o sodelovanju na obrambnem področju (BPLSMO)
- EPA 1033 - II PREDLOG
'etnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:

5022924
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Umik

PREDLOGA

IN

ZAKONA

DOPOLNITVAH

POPOTRESNI

0

ZAKONA

OBNOVI

SPODBUJANJU

SPREMEMBAH

0

OBJEKTOV

RAZVOJA

V

IN

POSOČJU

- EPA 565 -II- hitri postopek

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

OBJEKTOV IN SPODBUJANJU RAZVOJA V POSOČJU HITRI POSTOPEK

Številka: 224-02/98-4 (Z4)
Ljubljana, 16. decembra 1999

Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju hitri postopek, ki ga je poslala z dopisom št. 224-02/98-4 (Z4)
dne 9.9.1998.

- UMIK PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O POPOTRESNI OBNOVI

3

Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

ORGANIZACIJI

FINANCIRANJU

VZGOJE

IZOBRAŽEVANJA

IN

IN

(Z0FVI-?)

- EPA 1028 - II - hitri postopek

Poslanec Herman Tomažlč je dne 22. decembra 1999
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembah
In dopolnitvah zakona o organ!zaci|l in financiranju
vzgoje in Izobraževanja (ZOFVI-?) • hitri postopek EPA 1028 - II.
Dne 11. maja 1999 je poslanec Vladimir Čeligoj predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
dopolnitvah in spremembah zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje In izobraževanja (ZOFVI-A) skrajšani postopek, (EPA 813-11), ki ureja enako oziroma
podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek, ki ga je predložil poslanec,
Vladimir Čeligoj še nI končan, je predsednik Državnega
zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena
poslovnika Državnega zbora dodelitev predloga
zakona, ki ga je predložil poslanec Herman Tomažlč.

in ga po hitrem postopku pošilja v obravnavo in sprejem.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92)
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96 in 26/97)
vlaga podpisani poslanec

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

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA

30. december 1999

Herman TOMAŽIČ, l.r.
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Tudi država, katere pravna naslednica je Republika Slovenije, je
nekoč že podelila učiteljem licenco za poučevanje (146. člen
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pa
jo, vsebinsko gledano, odvzema).

I. UVOD
1. OBRAZLOŽITEV HITREGA POSTOPKA

Večji del sedanje generacije je star med 35 in 45 let, so učitelji in
imajo višješolsko izobrazbo, naredili so strokovni izpit, s svojim
delom kot učitelji, pomočniki ravnateljev oziroma ravnatelji so
dokazali predanost svojimu poklicu, si zaslužili ustrezne nazive.
Pričeli so z uvajanjem projektov kot so opisno ocenjevanje,
podaljšano opismenjevanje, zgodnje uvajanje tujega jezika,
računalniško opismenjevanje in PETRA, fleksibilna diferenciacija,
zdrava šola, športni razredi ipd. Vsi učitelji so se morali med
delom permanentno izobraževati in prav ta generacija bo pretežno
uvajala program 9 letne osnovne šole.

Na podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora predlagam
sprejem zakona po hitrem postopku. Izjema iz prvega odstavka
144. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja se namreč lahko uveljavlja samo do 1.9.2000, zato
je potrebno spremembo tega in ostalih členov sprejeti čim prej.

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Nova zakonodaja sprejeta v letu 1996 (zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, Ur.l.RS, št.12/96 in 23/96) je
prinesla nove pogoje za ravnatelje: poleg delovnih izkušenj,
opravljenega ravnateljskega izpita je potreben še naziv (vsaj pet
let mentor ali svetovalec ali svetnik) in biti mora učitelj (v vrtcih
vzgojitelj) ali svetovalec z visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.

Zato je nesprejemljivo, da ne more kandidirati za ravnatelja
oziroma celo pomočnika ravnatelja.

Ne nasprotujem enemu od ciljev zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, da bi imeli zaposleni v šolstvu
čim višjo izobrazbo, še posebno na tako odgovornem in
občutljivem mestu kot je ravnatelj, vendar poudarjam, da je ob
izpolnjevanju formalnih pogojev človek tisti, ki velja in da je
nedopustno, da zakon predpisuje stvari za nazaj.

Zakon omogoča vsakomur, ki izpolnjuje pogoje za učitelja, da
enakopravno kandidira za ravnatelja.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Zakon ne bo imel finančnih posledic za državni proračun in javne
finance.

Učiteljišče, nato pa Pedagoška akademija sta bili v svojem času
edini šoli, ki sta dali ustrezno izobrazbo za učitelja v osnovni šoli.

II. BESEDILO ČLENOV

2. člen
Črta se 145. člen.

1. člen
V zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list Republike Slovenije, št.12/96 in 23/96-popravek) se
144. člen spremeni tako, da se glasi:

3. člen
Prvi odstavek 146. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 53. člena tega
zakona je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi, kdor ne
izpolnjuje s tem zakonom določenih pogojev o nazivu ali nima
opravljenega ravnateljskega izpita.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom,
si mora pridobiti z zakonom zahtevan naziv najkasneje do 1. 9.
2002 oziroma mora najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti
ravnateljski izpit.

"Šteje se, da učitelji v osnovni in glasbeni šoli, v gimnaziji in v
poklicni, strokovni ter tehniški srednji šoli in vzgojitelji v domu za
učence ter dijaškem domu, ki so izpolnjevali z zakonom določene
pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in
glasbeni šoli, zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, gimnaziji in v poklicni,
strokovni in tehniški srednji šoli ter v dijaškem domu, izpolnjujejo
pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela tudi po
uveljavitvi tega zakona."

Ravnateljem, ki ne opravijo obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.

4. člen

Določbe tega člena se uporabljajo tudi za pomočnika ravnatelja,
ki ne izpolnjuje s tem zakonom določenih pogojev o nazivu."

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

poročevalec, št. 90
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III. OBRAZLOŽITEV

1. ČLEN; sprememba je potrebna zaradi spremenjenega 146.
člena. Utemeljitev za spremembo 146. člena velja tudi tukaj.

3. ČLEN; učinek spremembe tega člena je v tem, da vsak, ki
izpolnjuje pogoje za učitelja lahko enakopravno kandidira za
ravnatelja.

2. ČLEN; zaradi spremembe 146. člena 145. člen ni več smiseln.

4. ČLEN; člen določa običajni vacatio legis.

opravljali funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj
tri mandate, so lahko imenovani za ravnatelja oziroma pomočnika
ravnatelja ne glede na določbo prvega in drugega odstavka 53.
člena in prvega odstavka 56. člena tega zakona tudi po uveljavitvi
tega zakona.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO:
144. člen
(kandidati za ravnatelje)

Ravnatelji oziroma pomočniki ravnateljev vrtcev in šol, ki ne
izpolnjujejo s tem zakonom določenih pogojev o izobrazbi, imajo
na dan uveljavitve tega zakona manj kot 10 let do pridobitve
pravice do starostne pokojnine in so opravljali najmanj tri mandate funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, so lahko
imenovani za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede
na določbe prvega in drugega odstavka 53. člena in prvega
odstavka 56. člena tega zakona tudi po uveljavitvi tega zakona.

Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 53. člena tega
zakona je lahko do 1.9.2000 imenovan za ravnatelja tudi, kdor ne
izpolnjuje s tem zakonom določenih pogojev o izobrazbi oziroma
nazivu ali nima opravljenega ravnateljskega izpita.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom,
si mora pridobiti z zakonom zahtevano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002 oziroma mora najkasneje v dveh letih po
imenovanju opraviti ravnateljski izpit.

146. člen
(učitelji in vzgojitelji)

Ravnateljem, ki ne opravijo obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.

Učitelji v osnovni in glasbeni šoli, v gimnaziji in v poklicni, strokovni
ter tehniški srednji šoli in vzgojitelji v domu za učence ter dijaškem
domu, ki so izpolnjevali z zakonom določene pogoje za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in glasbeni šoli, zavodu
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, gimnaziji in v poklicni, strokovni in tehniški srednji šoli
ter v dijaškem domu, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo
tudi po uveljavitvi tega zakona.

Določbe tega člena se uporabljajo tudi za pomočnika ravnatelja,
ki ne izpolnjuje s tem zakonom določenih pogojev o izobrazbi in
nazivu.
145. člen
(ravnatelji)

Zmanjšana učna obveznost za učitelje slovenskega jezika,
določena s tem zakonom, se uveljavi v šolskem letu 1998/99.

Ravnatelji oziroma pomočniki ravnateljev vrtcev in šol, ki imajo
na dan uveljavitve tega zakona srednjo izobrazbo, petindvajset
let delovne dobe in so opravljali funkcijo ravnatelja oziroma
pomočnika ravnatelja dva mandata, in ravnatelji oziroma
pomočniki ravnateljev vrtcev, ki imajo srednjo izobrazbo in so

30. december 1999

Ne glede na določbo petega odstavka 110. člena tega zakona je
lahko v šolskih letih 1995/96 in 1996/97 mentor pripravniku le
strokovni delavec, ki ima naziv svetnik oziroma svetovalec.
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

GOZDARSKI

ZAKONA

0

ZBORNICI

KMETIJSKO

SLOVENIJE

(ZKGZ-A)
- EPA 1023 - II - skrajšani postopek
Poslanec Zoran Lešnik |e dne 17. decembra 1999
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembi
zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije skrajšan postopek, (EPA 1023 - II).
Dne 9. decembra 1999 je poslanec Janko Veber predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembi zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije - skrajšan postopek, (EPA 1010 - II), ki ureja
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek, ki ga je predložil poslanec
Janko Veber še ni končan, je predsednik Državnega
zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena
poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga
zakona, ki ga je predložil poslanec Zoran Lešnik.

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

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava
po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno
spremembo zakona.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O
KMETIJSKO GOZDARSKI ZBORNICI SLOVENIJE

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

in ga pošilja v obravnavo ter sprejem.

Zoran Lešnik, l.r.

30. december 1999
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I. UVOD

2. Cilj zakona

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

Osnovni namen zakona je, da se s spremembo prve alinee
1.odstavka 43.člena zakona uskladi z 3.odstavkom 23.člena
zakona.

V Zakonu o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur.l.RS, št.41/
99) je v prvi alinei 1 .odstavka 43.člena rešitev, ki določa, da
zavezanec za plačilo zborničnega prispevka iz skupine A iz
23.člena tega zakona plačuje le-tega v višini 3 % od osnove
katastrskega dohodka, vendar ne manj kot 2000 tolarjev.

Tretji odstavek 23.člena zakona določa, da mora biti zbornični
prispevek, ki se odmeri v določenem odstotku od katastrskega
dohodka, enak za vse zavezance na območju Slovenije. Med
tem pa prva alinea 1 .odstavka 43.člena zakona sicer določa, da
zavezanci iz skupine A plačuje zbornični prispevek v višini 3 %
od osnove, vendar določa, da le-ta ne more biti manjši kot 2000
tolarjev.

Navedena rešitev je diskriminatorna in je, po mojem mnenju, v
nasprotju z določbo 3.odstavka 23.člena zakona, ki določa, da
mora biti zbornični prispevek skupine A odmerjen v enakem
odstotku.

Takšna "tehnična" rešitev nasprotuje 3.odstavku 23.člena zakona,
ki kot sem že povedal, določa, da mora biti zbornični prispevek
skupine A enak za vse zavezance.

Z navedeno določbo 43.člena zakona so, po mojem mnenju,
prizadeti tudi tisti zbornični zavezanci za plačilo prispevka, ki
imajo nižji katastrski dohodek. Pri zavezancu, ki ima katastrski
dohodek 20.000 tolarjev, pomeni znesek 2000 tolarjev, ki ga limitira
prva alinea 1.odstavka navedenega člena, 10 % njegove
obveznosti, kar je izrecno v nasprotju s tistim delom določbe, ki
določa, da je za obveznosti za plačilo prispevka v skupini A
določena višina 3 %.

S predlaganim črtanjem dela prve alinee 1.odstavka 43.člena
zakona dosegam prav ta cilj.

3. Finančne posledice za proračun Republike
Slovenije

Za takšno diskriminatorno in, po mojem mnenju, nepremišljeno
rešitev, ki nasprotuje 3.odstavku 23.člena zakona, ni nikakršnega
razloga. Zato predlagam spremembo dela prve alinee 1 .odstavka
43.člena zakona.

Predlog zakona ne bo povzročil stroškov za proračun Republike
Slovenije.

II. BESEDILO ČLENOV

"vendar ne manj kot 2000 tolarjev"

1. člen

2. člen

V Zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list
RS, št. 41/99) se v drugi vrstici prve alinee 1.odstavka 43.člena
vejica nadomesti z piko in črta besedilo:

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

poročevalec, št. 90

10

30. december 1999

III. OBRAZLOŽITEV

V prvem členu predlagam, da se v prvi alinei 1.odstavka 43.
Člena Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije črta
določilo, ki določa, da ne more biti plačilo zborničnega prispevka
A iz 23.člena navedenega zakona nižje od 2000 tolarjev.
I
Tretji odstavek 23.člena določa, da se zbornični prispevek skupine
A odmeri v odstotku od katastrskega dohodka, ki mora biti enak
za vse zavezance na območju Slovenije.

S predlaganim črtanjem prve alinee 1.odstavka 43.člena
povzemam rešitev iz 23.člena navedenega zakona, ker menim,
da je obstoječa rešitev, ki določa najnižji znesek (2000 tolarjev)
krivična do tistih katastrskih zavezancev, ki imajo nižji katastrski
dohodek.
Drugi člen opredeljuje, kdaj naj začne veljati predlagani Zakon o
spremembi zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA
za zavezance za plačilo zborničnega prispevka C iz 25.člena
tega zakona: 0.20 % od osnove.

43. člen
(začasna stopnja zborničnih prispevkov)

Zavezanci morajo zbornični prispevek plačevati od prvega v
naslednjem mesecu po konstituiranju sveta zbornice.

Do sprejema stopnje zborničnih prispevkov na pristojnem organu
zbornice znaša letni zbornični prispevek:
-

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica
Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije sklenejo sporazum o višini
in načinu plačevanja prispevka tistih pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov, ki so zaradi raznovrstnih dejavnosti obvezni člani
dveh ali vseh treh navedenih zbornic.

za zavezance za plačilo zborničnega prispevka A iz 23.člena
tega zakona: 3 % od osnove, vendar ne manj kot 2000 tolarjev,
za zavezance za plačilo zborničnega prispevka B iz 24.člena
tega zakona: 1.53 % od osnove,

»

30. december 1999
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

ZBORNICI

IN

DOPOLNITVI

KMETIJSKO

SLOVENIJE

GOZDARSKI

(ZKGZ-?)

- EPA 1026 - II - skrajšani postopek

Poslanca Geza Džuban in Franc Potočnik sta dne 22.
decembra 1999 predložila v obravnavo predlog zakona
o spremembah In dopolnitvi zakona o Kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije - skrajšan postopek (EPA
1026-11).
Dne 9. decembra 1999 |e poslanec Janko Veber predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembi zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici
Sloveni|e - skrajšan postopek, (EPA 1010-11), dne 17.
decembra 1999 pa še poslanec Zoran Lešnik predlog
zakona o spremembi zakona o Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije - skrajšani postopek (EPA 1023-11),
ki urejata enako oziroma podobno vsebino kot
predloženi zakon.
Ker zakonodajna postopka, ki so ga predložili zgoraj
navedeni poslanci, še nista končana, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki sta ga predložila poslanca Geza
Džuban In Franc Potočnik.

Slovenije predlagata, da Državni zbor predlog zakona
obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj
zahtevno spremembo zakona.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/
92) ter na podlagi 174. in 175. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/
95, 28/96 in 26/97) vlagata podpisana poslanca

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega
zbora bosta na sejah delovnih teles in na seji Državnega
zbora sodelovala predlagatelja zakona.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI
ZAKONA O KMETIJSKO GOZDARSKI ZBORNICI SLOVENIJE

Predlagatelja zakona
Geza Džuban, dipl. inž., I. r.
Franc Potočnik, dipl. inž., I. r.

in ga pošiljata v obravnavo ter sprejem.
Na podlagi 204. a člena poslovnika Državnega zbora Republike

30. december 1999
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Zato je na svoji seji dne 28.7.1999 soglasno sprejel sklep, da
poda pobudo za spremembo 5. člena zakona in posledično
drugega odstavka 6. člena ter dopolnitev 40. člena.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem sprememb in
dopolnitev zakona

Predlagatelj pa je še opozoril na nekatere nedorečenosti zakona,
ki so več ali manj redakcijskega značaja in predlagal spremembi
in dopolnitvi četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 23.
člena.

Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici (Uradni list RS, št. 41/99)
je bil sprejet 20.5.1999. V skladu z zakonom je bil ustanovljen
iniciativni odbor za ustanovitev zbornice, ki je že v začetku svojega
dela naletel na nepremostljive težave, predvsem pri
nesorazmernem številu članstva med posameznimi območji
(območnimi zbornicami) in njihovem zastopanju. In sicer po sedaj
veljavni ureditvi obstaja velika razlika glede števila članov v
območnih enotah zbornice, saj je v najštevilčnejši območni enoti
zbornice 26392 članov v najmanjši pa 1222 članov, kar pomeni
več kot dvaindvajsetkratno razliko, vsaka izmed njih pa ima po 6
izvoljenih predstavnikov v svetu zbornice. Iniciativni odbor je
predlagal, da bi bili sedeži območnih zbornic na sedežih območnih
kmetijskih zavodov, kjer že obstaja tudi strokovna, administrativna
in prostorska infrastruktura, kar bo pocenilo delovanje zbornice,
dokler svet zbornice, v soglasju z Vlado Republike Slovenije, ne
bo na novo določil območnih enot zbornice.

2. Cilji in načela zakona
S spremembami in dopolnitvijo zakona naj bi se dosegla bolj
enakopravno zastopanost članstva v območnih zbornicah in v
državni zbornici ter racionalnejše delovanje zbornice.

3. Ocena finančnih sredstev
Spremembe in dopolnitev zakona ne bo zahtevala dodatnih
proračunskih sredstev.

3. člen

II. BESEDILO ČLENOV

Četrti odstavek 7. člena se črta.
1. člen
4. člen

V zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list
RS, št. 41/99) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:

V prvem odstavku 23. člena se beseda »četrtega« nadomesti z
besedo »tretjega«.

Po konstituiranju zbornice se organizirajo območne enote
zbornice, ki jih določi svet zbornice v soglasju z Vlado Republike
Slovenije.

Črta se tretji odstavek 23. člena.

V zbornici se za zagotavljanje interesov članov zbornice z
določenega gospodarsko zaključenega območja, organizirajo
izpostave območnih enot zbornice. Izpostave območnih enot
zbornice določi svet zbornice na predlog območnih enot.

Za tretjim odstavkom 40. člena se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:

Izpostave območnih enot obravnavajo problematiko kmetijstva
na svojem območju, oblikujejo stališča do problemov in jih
posredujejo območni enoti zbornice.«.

»Prve volitve v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije se izvedejo
na območjih, ki jih pokrivajo kmetijski zavodi Ljubljana, Kranj, Ptuj,
Novo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota, Celje in Maribor.«.

2. člen

Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo sedaj peti, šesti
in sedmi odstavek.

V drugem odstavku 6. člena se za besedo »pooblastil« doda
vejica in besede »določitev območnih enot«.

6. člen

5. člen

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

poročevalec, št. 90
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III. OBRAZLOŽITEV

V Sloveniji se je skozi desetletja na področju kmetijstva neformalno
že oblikovalo osem kmetijskih območij na področjih, kjer so bili
ustanovljeni kmetijski zavodi in kmetijske šole. Ta območja so:
Celje, Nova Gorica, Novo mesto, Kranj, Maribor, Murska Sobota,
Ptuj, Ljubljana. I/ skladu z obstoječo neformalno ureditvijo, bi sedeži
območnih enot zbornic bili na sedežih območnih kmetijskih
zavodov, kjer že obstaja tudi strokovna, administrativna in
prostorska infrastruktura, kar bo pocenilo delovanje zbornice.

morebitne spremembe določitve območnih enot pa bo lažje izvesti
s spremembo statuta zbornice na katerega daje soglasje Vlade
Republike Slovenije, kot pa s spremembo zakona. Predlagatelj
zato predlaga spremembo zakona, s katero naj območne enote
določi svet zbornice s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
Ostane pa že sprejeta ureditev, po kateri svet zbornice na predlog
območnih enot organizira izpostave območnih enot zbornice,
zaradi učinkovitejšega zagotavljanja interesov članov zbornice.
Predlagatelj meni, da se bodo izpostave območnih enot oblikovale
na območjih, kjer je že organizirana kmetijska infrastruktura
(izpostave kmetijske svetovalne službe). Te izpostave že sedaj
zelo intenzivno sodelujejo s kmeti, kmetijskimi organizacijami in
občinami.

Predlagatelj meni, da bi bilo smotrneje prve volitve v Kmetijsko
gozdarsko zbornico, ki jih organizira Vlada Republike Slovenije,
izpeljati na navedenih osmih lokacijah, kjer obstajajo območni
kmetijski zavodi. Po konstituiranju Kmetijsko gozdarske zbornice
pa bo svet zbornice s soglasjem Vlade Republike Slovenije določil
ustrezno število območnih enot zbornice.

Sprememba drugega odstavka 6. člena je posledica spremembe
načina določanja območnih enot. Po predlogu spremenjenega 5.
člena, naj bi območne enote določil svet zbornice v soglasju z
Vlado Republike Slovenije.

Ob sprejemanju zakona je predlagatelj tako ureditev želel
vzpostaviti, vendar ni bila sprejeta. Svoj predlog je že v fazi
sprejemanja zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Republike
Slovenije utemeljeval z načeli racionalnosti delovanja, primerljivosti
volilne baze in primerljivosti območnih zbornic v drugih državah
ter predlagal, da območne enote določi zbornica sama v statutu,
s soglasjem Vlade Republike Slovenije.

Zbornica je samostojna pravna oseba, ki deluje neodvisno od
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo, nadzoruje, v skladu s 3. odstavkom 7. člena, izvajanje
javnih pooblastil zbornici, ki so ji bila dodeljena z materialni zakoni
s področja kmetijstva. Četrti odstavek je iz navedenega razloga
nepotreben.

Po sedaj veljavni ureditvi obstaja velika razlika glede števila članov
v območnih enotah zbornice, saj je v najštevilčnejši območni
enoti zbornice 26329 članov v najmanjši pa 1222 članov, kar
pomeni več kot dvaindvajsetkratno razliko, vsaka izmed njih pa
ima po 6 izvoljenih predstavnikov v svetu zbornice. Predlagana
sprememba zakona pa pomeni, glede na število članov zbornice,
enakopravnejše zastopanje njenih članov v organih zbornice.

Sprememba v prvem odstavku 23. člena je redakcijskega značaja.
Zadnji odstavek 23. člena se črta, ker je v 13. členu v drugem
odstavku v 6. alineji določeno, da svet zbornice določa stopnjo
zborničnega prispevka.

Predlagatelj je upošteval tudi dejstvo, da je v pripravi novi zakon,
ki bo na novo določil območja oziroma regije. Novi organiziranosti
lokalne samouprave se bo moralo prilagoditi tudi kmetijstvo.
Predlagatelj meni, da predlagana sprememba prvega odstavka
5. člena ZKGZS primerneje ureja način določanja območnih enot,

30. december 1999

Dopolnitev 40. člena zakona je posledica predlagane spremembe
5. člena. Ker se s predlagano spremembo 5. člena, območne
enote določijo s statutom, to je po konstituiranju zbornice, je za
izvedbo prvih volitev potrebno določiti območje volilne enote.
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Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil, ki jih izvaja zbornica,
opravlja ministrstvo pristojno po dejavnosti.

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO OZIROMA
DOPOLNJUJEJO:

Nadzor nad izvajanjem programa dela zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov izvaja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in
gozdarstvo.

5. člen
(organizacijske enote)
V zbornici se kot oblika delovanja zaradi ugotavljanja interesov
članov in dejavnosti zbornice na določenem območju organizirajo
naslednje območne enote: Brežice, Celje, Kočevje, Koper, Kranj,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto,
Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec. Območne enote medsebojno
sodelujejo in v zadevah, ki se nanašajo na več območnih enot,
oblikujejo skupna stališča.

23. člen
(zbornični prispevek A)
Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka A so ena izmed
oseb iz prve in četrte alinee prvega odstavka in osebe iz četrtega
odstavka 9. člena tega zakona, ki so hkrati tudi zavezanci za
plačilo davka od dohodka iz kmetijstva. Zavezanci za plačilo
zborničnega prispevka A so tudi pravne osebe iz prve alinee
prvega odstavka 10. člena tega zakona, ki ne opravljajo kmetijske,
gozdarske ali ribiške dejavnosti in nimajo urejenih zakupnih ali
njim podobnih razmerij glede kmetijskih zemljišč in gozdov, Ki jih
imajo v lasti.
•
'• v
iS i
•
Osnova za zbotrničpi prispevek A je višina katastrskega dohodka1
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisVh o
ugotavljanju katastrskega dohodka, ki se zmanjša za katastrski
dohodek, od katerega se davek iz kmetijstva po 29. in 30, čilenu
zakona o dohodnini;( Uradni Ust Republika Slovenija, št. 71/93, 2/
94-popr., 7/95, 14/96-odločba US in 44/96) ne plačuje, in za
olajšave v primeru naravnih nesreč.

Zaradi skupnega reševanja določenih problemov lahko zbornica
na predlog območne enote oziroma občin z določenega
gospodarsko zaključenega območja organizira izpostave
območne enote za to gospodarsko območje.
6. člen
(statut)
Zbornica ima statut; v katerem določi zlasti; ime in sedež; namen
in naloge; način izvajanja javnih pooblastil; način včlanjevanja in
prenehanja članstva; pravice, obveznosti in odgovornosti članov;
način zastopanja članov; podrobnejšo notranjo organizacijo;
sedeže območnih enot in njihove izpostave; organe zbornice in
območnih enot ter število njihovih članov, sestavo, naloge in
pooblastila; mandatno dobo ter možnost ponovne izvolitve oziroma
imenovanja; način volitve članov sveta zbornice in območnih enot,
način volitev oziroma imenovanja članov organov; naloge in
pooblastila direktorja zborničnega urada in vodje območne enote
ter imenovanja in razrešitve vodilnih delavcev; pravice in dolžnosti
članov ter organov; zastopanje zbornice; način financiranja
zbornice ter višino zborničnega prispevka; način opravljanja
nadzorstva nad finančnim poslovanjem; razpolaganje s
premoženjem; odnos do pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je;
način urejanja pravic in dolžnosti delavcev zbornice; osnova za
plače delavcev zbornice; druge splošne akte zbornice.

Zbornični prispevek A se odmeri v odstotku od katastrskega
dohodka, ki mora biti enak za vse zavezance na območju
Slovenije.
40.člen
(razpis prvih volitev)
Prve volitve v svet zbornice se opravijo najpozneje v enem letu
po uveljavitvi tega zakona.
Prve volitve razpiše Vlada Republike Slovenije, ki imenujtj tudi
komisijo za pripravo volilnega imenika.
V aktu o razpisu prvih volitev se določijo; način uresničevanja
aktivne in pasivne volilne pravice, število članov sveta iz vsake
volilne skupine, dan volitev in volilne enote ter druge pravice,
obveznosti in postopki za uspešno izvedbo volitev, če niso urejeni
s tem zakonom.

Statut zbornice prične veljati, ko ga sprejme svet zbornice in da k
določilom statuta, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil in
zborničnega prispevka, soglasje Vlada Republike Slovenije.
7. člen
(razmerje med zbornico in upravnimi organi, organi
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil)

Predlog akta o razpisu prvih volitev v svet zbornice pripravi
iniciativni odbor za ustanovitev zbornice( v nadaljnjem besedilu:
iniciativni odbor), ki ga v enem mesecu po uveljavitvi tega j:akona
na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo in gozdžirstvo,
imenuje Vlada Republike Slovenije. V iniciativnemu odboru morajo
biti ustrezno zastopani predstavniki obeh volilnih skupin, iin sicer
dve tretjini iz prve volilne skupine in ena tretjina iz druge volilne
skupine.

Upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil
seznanijo zbornico s predlaganimi ukrepi, ki jih nameravajo
sprejeti, če ti ukrepi zadevajo kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo,
in zahtevajo od zbornice, da jim v primernem roku sporoči svoje
mnenje. Če nujnost ali narava ukrepa nalaga drugače, organom
ni treba pošiljati zbornici gradiv v mnenje.

Z dnem razpisa prvih volitev iniciativni odbor prevzame funkcije
volilne komisije zbornice.

Upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil
v zadevah javnih pooblastil, ki spadajo v delovno področje
zbornice, dajejo zbornici potrebne podatke in pojasnila, v drugih
zadevah pa vzpostavijo ustrezno sodelovanje.

poročevalec, št. 90

Komisija za pripravo volilnega imenika za prve volitve sestavi
volilni imenik na podlagi podatkov Davčne uprave Republike
Slovenije in drugih podatkov iz evidenc iz četrtega odstavka 4.
člena tega zakona, ki ji jih pristojni organi morajo posredovati.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

GASILSTVU

(ZGas-A)

- EPA 1022 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je na 138. seji dne 9/12-1999 določila
besedilo:

temeljna načela in rešitve, na katerih temelji zakon o gasilstvu
in ki so bila kasneje vključena tudi v zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ki je sistemski zakon na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prav
tako ne pomenijo bistvenega posega v zakon o gasilstvu
predlagane spremembe, ki temeljijo na zakonu o društvih
(prostovoljnost povezovanja ipd.). Predlagani predlog zakona
ne povzroča finančnih posledic.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O GASILSTVU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o gasilstvu obravnava po skrajšanem
postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve
zakona.

- dr. Franci DEMŠAR, minister za obrambo,
- Bojan UŠENIČNIK, direktor Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje,
- Miran BOGATAJ, državni podsekretar v Ministrstvu za
obrambo.

Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
gasilstvu obsega uskladitev z zakonskimi rešitvami, ki so bile
uveljavljene po letu 1993 in posredno ali neposredno vplivajo
tudi na zakon o gasilstvu. V celoti pa ostajajo nespremenjena

I. UVOD
OCENA STANJA

RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

Zakon o gasilstvu je bil sprejet leta 1993. V letu 1994 je bil sprejet
zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. I. RS,
št. 64/94), v letu 1995 pa zakon o društvih (Ur. I. RS, št. 60/95).
Našteti in nekateri drugi zakoni so vplivali tudi na zakon o gasilstvu
zlasti, v zvezi z združevanjem in povezovanjem gasilskih društev,
carinskimi ter davčnimi oprostitvami. Zakon o društvih je opredelil
pogoje za ustanovitev in delovanje društev ter povezovanje v
zveze, prav tako pa je določil pogoje za pridobitev statusa društva,
ki deluje v javnem interesu. Zakon o carinah je razveljavil 50. člen
zakona o gasilstvu in sicer v delu, ki se nanaša na plačilo carine,
zakon o davku na dodano vrednost pa je razveljavil določbe o
davčnih oprostitvah.

Zaradi novih področnih zakonov je zato treba dopolniti oziroma
spremeniti tudi zakon o gasilstvu. Spremeniti je treba tiste določbe,
ki se nanašajo na povezovanje gasilskih organizacij v zveze
tako, da bodo skladne z zakonom o društvih. Zaradi enotnega
delovanja prostovoljnih in poklicnih gasilcev je potrebno na novo
urediti tudi določanje pravil gasilske službe tako, da bodo le ta
veljala za obe strukturi gasilcev. Starostne meje določene za
gasilke je potrebno uskladiti s starostnimi omejitvami na področju
državljanskih dolžnosti, kot je sodelovanje v Civilni zaščiti. V zakonu
o gasilstvu je potrebno dopolniti tudi določbe, ki urejajo
ustanavljanje gasilskih enot v tistih podjetjih oziroma organizacijah,
kjer je povečana nevarnost nastanka požara.
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NAČELA IN CILJI ZAKONA

letih uveljavljen celotni sistem obveščanja in opazovanja ter
alarmiranja v delu, ki je v pristojnosti države.

Temeljni cilj zakona je uskladitev zakona o gasilstvu s
posameznimi področnimi zakoni, ki so bili sprejeti po letu 1993 in
vplivajo tudi na rešitve predpisane za gasilstvo.

V skladu z zakonom o društvih pa je potrebno urediti zlasti
povezovanje prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez ter
sodelovanje združenja poklicnih gasilcev pri urejanju nekaterih
vprašanj gasilstva.

Predlagane zakonske rešitve ne odstopajo od temeljnih načel, ki
jih je uveljavil zakon o gasilstvu to je, da je gasilstvo obvezna
lokalna javna služba, da se z zakonom ureja predvsem naloge,
organizacije in delovanje gasilskih enot ter druga vprašanja nujna
za delovanje teh enot.

Predlagane zakonske rešitve odpravljajo tudi tiste določbe zakona
o gasilstvu, ki so že razveljavljene z drugimi zakoni.

V skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi, je potrebno
uskladiti tudi nekatere organizacijske in tehnične rešitve kot je,
predpisovanje pravil gasilske službe, določanje zgornje starostne
meje za gasilke, ustanavljanje gasilskih enot v podjetjih, zavodih
in drugih organizacijah kjer je povečana nevarnost nastanka
požara ali eksplozije. Potrebno je upoštevati tudi, da je bil v preteklih

FINANČNE POSLEDICE
Uveljavitev predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o
gasilstvu ne bo povzročila dodatnih finančnih obremenitev
proračuna Republike Slovenije in lokalnih skupnosti.

6. člen

II. BESEDILO ČLENOV

Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
1. člen

»(1) Podjetja, zavodi in druge organizacije morajo ustanoviti
gasilsko enoto, če imajo povečano nevarnost nastanka požara,
eksplozije ali druge posebne nevarnosti po merilih, ki jih določi
minister.«.

V zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95 IN 73/
97)) se črta četrti odstavek 6. člena.

Črta se tretji odstavek.

2. člen
Doda se četrti odstavek 8. člena, ki se glasi:

7. člen

» (4) Minister po predhodnem mnenju Gasilske zveze Slovenije
in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev predpiše tudi pravila
gasilske službe, s katerimi se uredijo zlasti:
1. naloge in odgovornosti gasilcev ter oblike sodelovanja
gasilskih organizacij;
2. formacijske sestave gasilskih enot;
3. strokovno usposabljanje gasilcev.«.

»Gasilska društva se povezujejo v gasilske zveze v skladu z
zakonom.«.

3. člen

V prvem odstavku 33. člena se besedilo »gasilskih organizacij v
državi« nadomesti z besedilom »gasilskih društev in njihovih
zvez«.

Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:

8. člen

Črta se tretji odstavek 12. člena.
V tretjem odstavku se za besedama »pravna oseba« dodata
besedi »zasebnega prava.«.

4. člen
V 4. točki prvega odstavka 19. člena se številka »50« nadomesti
s številko »55«.

9. člen
Prvi odstavek 34. člena se črta.

5. člen

10. člen

V prvem odstavku 22. člena se pred zadnjo alineo doda nova
alinea, ki se glasi: »- davčna številka;«.
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12. člen

11. člen
50. člen se črta.

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

III. OBRAZLOŽITEV

S prvim členom predlaganega zakona se ukinja dolžnost
ustanavljanja gasilskih enot Civilne zaščite glede na to, da se jih
v sistemu sil za zaščito, reševanje in pomoč ne predvideva z
novejšimi merili. Pravila gasilske službe bo v bodoče predpisoval
minister, pristojen za gasilstvo, po predhodnem mnenju Gasilske
zveze Slovenije in združenja poklicnih gasilcev (2. člen) kar
pomeni, da bodo veljala za prostovoljne in za poklicne gasilce. Ni
več predvideno obvezno povezovanje poklicnih gasilskih enot v
gasilske zveze na strokovnem področju. Z zakonom o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami je usklajena zgornja starostna
meja za gasilke (4. člen).

Podjetja, zavodi in druge organizacije v katerih je povečana
navarnost nastanka požara, eksplozije ali druge posebne
nevarnosti, bodo morale obvezno ustanoviti gasilsko enoto (6.
člen). Merila bo določil minister. Dosedanja merila, ki so bila
pogojena tudi z določenim številom zaposlenih, so odpravljena.
Pri določbah o povezovanju gasilskih društev so upoštevane
rešitve, ki jih določa zakon o društvih (7. in 8. člen). Črta se
določbo, ki je urejala carinske in davčne oprostitve.

(3) Lokalna skupnost zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko
gasilskih organizacij.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

(4) Če v naselju, več naseljih ali v lokalni skupnosti ni gasilske
enote, lokalna skupnost za opravljanje nalog gasilstva ustanovi
ustrezno enoto civilne zaščite.

6. člen
(naloge lokalne skupnosti)

8. člen
(naloge države)

(1) Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja
organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva.

(1) Država na področju gasilstva:

(2) Na podlagi načrta varstva pred požarom lokalna skupnost
zagotavlja sredstva za:

1. ustanovi in zagotovi delovanje gasilske šole za izobraževanje
in usposabljanje kadrov v gasilstvu;
2. sofinancira naloge zaščite in reševanja, ki so širšega pomena,
zlasti na področju zaščite pred nesrečami v prometu in
nesrečami z nevarnimi snovmi;
3. zagotavlja del sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost
na področju gasilstva ter za razvijanje gasilske zaščitne in
reševalne opreme;
4. zagotavlja pogoje za delovanje Gasilske zveze Slovenije;
5. zagotavlja skladen razvoj gasilstva v državi;
6. zagotavlja delovanje sistema obveščanja in alarmiranja na
območju države in posameznih geografsko ali kako drugače
povezanih širših območjih državnega ozemlja.

1. redno delovanje gasilskih enot;
2. gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za
opazovanje, obveščanje in alarmiranje;
3. vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;
4. izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov
gasilskih enot;
5. gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje
gasilstva;
6. povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog
gasilstva;
7. povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi
opravljanja nalog gasilstva, iz prvega odstavka 3. člena tega
zakona;
8. opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
30. december 1999
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(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada):
1. predpiše uniformo, čine in oznake poklicnih gasilcev;
2. določi gasilske enote za opravljanje nalog zaščite in reševanja,
ki so širšega pomena.

28. člen
(ustanovitev gasilske enote)
(1) Podjetja, zavodi in druge organizacije morajo ustanoviti
gasilsko enoto, če:
a) - proizvajajo smodnik in eksplozive;
- proizvajajo električno energijo z jedrsko tehnologijo;
- skladiščijo, izdelujejo ali predelujejo vnetljive tekočine in
pline;
b) imajo nad 500 zaposlenih v:
- kemijski industriji;
- metalurgiji in kovinsko predelovalni industriji;
- proizvodnji in predelavi plastičnih mas;
- tekstilni industriji;
- lesno predelovalni industriji;
- papirni industriji;
- industriji s povečano nevarnostjo nastanka požara,
eksplozije ali druge posebne nevarnosti;
c) imajo povečano požarno ogroženost in tako določi minister.

(3) Minister, pristojen za varstvo pred požarom (v nadaljnjem
besedilu: minister), predpiše minimalno osebno in skupinsko
zaščitno opremo gasilcev.
12. člen
(poklicna gasilska enota)
(1) Poklicna gasilska enota opravlja preventivna in operativna
dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje
ob naravnih in drugih nesrečah na območju, za katero je
ustanovljena.
(2) Poklicne gasilske enote se organizirajo v skladu z merili iz 10.
Člena tega zakona kot zavod ali kot režijski obrat.
(3) Poklicne gasilske enote se strokovno povezujejo v Gasilsko
zvezo Slovenije.

(2) Vrsta in obseg gasilskih enot iz prejšnjega odstavka se določita
v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot,
izdanimi na podlagi drugega odstavka 10. člena tega zakona.

19. člen
(prostovoljni gasilec)

(3) Podjetja, zavodi in druge organizacije iz prvega odstavka tega
člena lahko izjemoma zagotovijo opravljanje nalog varstva pred
požarom tako, da sklenejo pogodbo z ustrezno gasilsko enoto,
če ta lahko zagotovi učinkovito opravljanje nalog.

(1) Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu
(v nadaljnjem besedilu: prostovoljni gasilec), je oseba, ki:
1. je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima
opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca;
2. je psihofizično in zdravstveno sposobna opravljati operativne
naloge gasilstva;
3. ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper
življenje, telo in premoženje;
4. je stara od 18 do 63 let. - moški oziroma 18 do 50 let ženske.

(4) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo za delovanje gasilske
enote zagotovi ustanovitelj.
(5) Za prostovoljne gasilce v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji
veljajo določbe 19., 24. 25., in 26. člena tega zakona. Za poklicne
gasilce veljajo določbe 13., 14. in 15. člena tega zakona.
32. člen
(gasilske zveze)

(2) Gasilska zveza Slovenije podrobneje določi dolžnosti, pravice
in obveznosti prostovoljnih gasilcev.

(1) Gasilske organizacije se povezujejo v gasilske zveze.
22. člen
(zbirka osebnih podatkov)

(2) Gasilske zveze poleg svojih društvenih nalog opravljajo tudi
organizacijske in strokovno tehnične naloge gasilstva, za katere
jih pooblastita država ali lokalna skupnost.

(1) V zbirki podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena se o
prostovoljnih gasilcih zbirajo naslednji osebni podatki:
ime in priimek;
datum in kraj rojstva;
- stalno ali začasno bivališče;
strokovna izobrazba;
poklic;
leto vstopa v gasilsko društvo ter funkcije v gasilstvu;
vrsta, način in periodičnost usposabljanja na področju
gasilstva;
- datum zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih
sposobnosti;
- vrsta gasilskih odlikovanj.

(3) Poveljnik gasilske zveze je član pristojnega štaba za civilno
zaščito.
(4) Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov gasilskih zvez
in njihovih namestnikov se določijo s pravili Gasilske zveze
Slovenije.
33. člen
(Gasilska zveza Slovenije)
(1) Gasilska zveza Slovenije je najvišja oblika povezovanja
gasilskih organizacij v državi.

(2) Osebni podatki, določeni v tem členu, se pridobivajo
neposredno od posameznikov, o katerih se vodijo evidence, ali
pa se pridobijo iz že obstoječih zbirk podatkov ter se hranijo in
uporabljajo le toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena,
za katerega so bili zbrani.

(2) Gasilska zveza Slovenije poleg svojih društvenih nalog opravlja
tudi naloge, za katere jo pooblasti minister, zlasti pa:
3. določene strokovno-tehnične naloge varstva pred požarom;
4. organizacijske in druge naloge, s katerimi se zagotavlja razvoj
prostovoljnega gasilstva v državi in njegovo mednarodno
povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami v svetu;
5. izdaja strokovno literaturo o varstvu pred požarom in gasilstvu.

(3) Osebne podatke, določene v tem členu, smejo uporabljati:
- organi gasilskih zvez in društev za opravljanje svojih nalog;
- inšpektorji za varstvo pred požarom za opravljanje svojih nalog;
- državni organi, kadar je tako določeno z zakonom.
poročevalec, št. 90
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49. člen
(centri za obveščanje in alarmiranje)

(3) Gasilska zveza Slovenije je pravna oseba.
(4) Organiziranost, naloge in pristojnosti svojih organov določi
Gasilska zveza Slovenije s svojimi pravili.

Funkcijo operativnih centrov za obveščanje in alarmiranje v smislu
tega zakona do ustanovitve operativnih regijskih centrov za
obveščanje in alarmiranje opravljajo operativni centri tistih gasilskih
enot, ki opravljajo operativne naloge gasilstva regijskega pomena.

34. člen
(pravila gasilske službe)
(1) Gasilska zveza Slovenije v soglasju z ministrom določi pravila
gasilske službe, s katerimi se uredijo:
1. naloge in odgovornost prostovoljnih gasilcev;
2. organiziranost gasilskih enot v gasilskih društvih in njihovih
zvezah;
3. strokovno usposabljanje prostovoljnih gasilcev;
5. uniforma, čini in oznake prostovoljnih gasilcev;

50. člen
(davki, carine, prispevki in druge dajatve)
(1) Od gasilske zaščitne in reševalne opreme ter od orodišč in
gasilskih domov se ne plačujejo davki, razen prometnega davka,
carine, prispevki in druge dajatve.
(2) Vlada podrobneje določi gasilsko zaščitno in reševalno
opremo, orodišča in gasilske domove iz prejšnjega odstavka.

(2) Gasilska Zveza Slovenije v soglasju z ministrom določi
uniforme, čine in oznake prostovoljnih gasilcev.

30. december 1999

21

poročevalec, št. 90

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S
PREDPISI EVROPSKE UNIJE

1) Naslov predloga akta:

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaoral
navedenimi pravnimi viri ES (leto):

Zakon o spremembah In dopolnitvah zakona o gasilstvu
2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

5) Ali so zaora) navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

61 Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk?
b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče obveznosti
Izpolnjene:

Predlog zakona ni preveden.
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE.TAIEX.
Komlsila ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza ...)

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev:

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe

b) Ali Je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES:

Dušan Bernetič
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:
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Podpis ministra oziroma
predstojnika organa
Bojan Ušenlčnik
direktor Uprave RS
za zaščito in reševanje
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

PLAČI,

PLAČ

V

0

IN

ZAKONA

NAČINU

U

MINIMALNI

USKLAJEVANJA

REGRESU

ORDOBJU

0

ZA

1000-2001

LETNI

DOPUST

(ZMPUPR-A)

- EPA 1024 - II - skrajšani postopek

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l. RS, št. 48/92)
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in
26/97) vlagata podpisana poslanca

Menita, da predlagana dopolnitev zakona sodi med manj
zahtevne spremembe, zato predlagata, da se predlog zakona
v skladu z 204. a členom poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije obravnava in sprejme po skrajšanem
postopku.

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
MINIMALNI PLAČI, O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ IN O
REGRESU ZA LETNI DOPUST V OBDOBJU 1999-2001

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obveščata, da bosta kot
predlagatelja sodelovala na sejah delovnih teles Državnega
zbora in na sejah Državnega zbora.

in ga pošiljata v obravnavo po skrajšanem postopku.

Tone ANDERLIČ, I. r.
Janez KOPAČ, I. r.

I. UVOD

naslednje leto in je zato smiselno predlagati spremembo, ki pri
delodajalcu pomeni racionalizacijo stroškov, za zaposlene pa ne
pomeni poslabšanja, pač pa prejem določenega večjega zneska
naenkrat, namesto vsako mesečnega izplačila 435 SIT.

1 .Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu
za letni dopust v obdobju 1999 - 2001 določa obveznost delodajalca,
da delavcu ki ima ali bi imel podpovprečno plačo izplačuje poseben
dodatek, dokler ne bo sprejet zakon o dohodnini, ki bo prinesel
manjše obremenitve za nižje dohodkovne razrede. Glede na
relativno nizko inflacijo, ki jo je povzročila uvedba davka na dodano
vrednost, je tudi znesek dodatka, izračunan na podlagi zakona
relativno majhen, saj znaša le 435 SIT in je tako pri zaposlenih kot
pri delodajalcih povzročil nezadovoljstvo.

2. Predlagane rešitve
V 10. členu zakona se doda nov odstavek, ki daje možnost, da
se delodajalec in pri njem zaposleni delavci dogovorijo za izplačilo
dodatkov za več mesecev skupaj.
3. Finančne posledice

Ker predloga zakona o dohodnini Vlada še ni posredovala v državni
zbor je mogoče pričakovati, da se bo dodatek izplačeval še vse
30. december 1999
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"Delodajalec lahko po predhodnem pisnem dogovoru z
zaposlenimi oziroma njihovimi predstavniki, izplača dodatek iz
tega člena za več mesecev skupaj. Izplačilo dodatka na ta način
je mogoče le za naprej."

II. BESEDILO ČLENOV
l.člen
V zakonu o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu
za letni dopust v obdobju 1999 -2001(ZMPURP) (Uradni list RS,
št.39/99) se v 10. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

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

III. OBRAZLOŽITEV
Z dodanim četrtim odstavkom 10. člena zakona je delodajalcu, ki
je dolžan delavcem izplačevati dodatek, dana možnost, da le to v

dogovoru z njimi stori v enkratnem znesku in si s tem zmanjša
vsako mesečna administrativna opravila in stroške.

IV. ČLEN ZAKONA, KI SE DOPOLNJUJE

ali bi bila nižja od povprečne plače v Republiki Sloveniji za mesec
avgust 1999 po podatkih SURS.

10.člen

Dodatek se določi v višini razlike med minimalno plačo, ki velja za
tretji mesec po uvedbi DDV in zneskom minimalne plače, povečane
za rast cen življenjskih potrebščin tako, da se pri izračunu dodatka
kot rast cen, ki je posledica uvedbe DDV, upošteva razlika med
povprečjem mesečnih stopenj rasti življenjskih potrebščin v prvih
treh mesecih po uvedbi DDV in povprečjem mesečnih stopenj
rasti teh cen v višini 0,5%.

Pri izplačilu plač za obdobje od tretjega meseca po uvedbi DDV
dalje pripada zaposlenim, ki prejemajo plačo nižjo od povprečne
plače v Republiki Sloveniji poseben dodatek.
Vsak delodajalec je dolžan izplačati dodatek vsem zaposlenim,
katerih izplačana plača za poln delovni čas v tekočem mesecu je
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

ZAKONA

STANOVANJSKEGA

(SZ-E)

- EPA 1031 - II - skrajšani postopek

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92)
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in
26/97) vlaga podpisani poslanec

Na podlagi 204. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlaga, da predlog zakona Državni zbor obravnava
po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno dopolnitev.

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI STANOVANJSKEGA
ZAKONA (Ur. I. RS, št. 18/1991, 19/1991, 13/1993, 9/1994, 21/
1994, 22/1994, 29/1995, 23/1996, 24/1996, 44/1996)

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

in ga pošilja v obravnavo in sprejem.

POSLANEC:
Roman JAKIČ, I. r.

I. UVOD

sklada Republike Slovenije, ki naj bi mu stanovanjski zakon v
bodoče omogočil tudi gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v imenu
in za račun občin ter investitorstvo stanovanjske graditve, kakor
tudi najemanje dolgoročnih posojil, domačih in tujih ter izdajo
garancij.

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Vlada Republike Slovenije je marca letos sprejela "nacionalno
stanovanjsko varčevalno shemo", v katero je vstopilo okrog
26.000 varčevalcev. Omenjeno dejstvo zahteva, da se v
najkrajšem možnem času poveča ponudba stanovanj, saj je le ta
nezadostna in predraga. Eden od pogojev za to pa je tudi
predhodna zagotovitev povečane ponudbe komunalno
opremljenih stavbnih zemljišč.

Razširjena vloga Stanovanjskega sklada RS v ničemer ne daje
pod vprašaj siceršnjih dejavnosti Stanovanjskega sklada RS.
Izvajanje "nacionalne varčevalne stanovanjske sheme" pomeni
postopen umik Stanovanjskega sklada RS s področja kreditiranja
fizičnih oseb ob sočasnem usmerjanju ugodnih stanovanjskih
posojil, namenjenim pravnim osebam. Investitorska vloga
Stanovanjskega sklada RS pa bi upoštevaje finančne možnosti
sklada ter podatke o potrebah po stanovanjih, s katerimi sklad
razpolaga, pomenila da se v krog investitorjev stanovanjske
graditve vključi usposobljen investitor, ki pa svojo investitorsko
vlogo izvaja skladno s stanovanjsko politiko države, utemeljeno
v nacionalnem stanovanjskem programu .

Občine praviloma ne morejo kupovati stavbnih zemljišč, kadar
so ponujena na prostem trgu, ker se proračunska sredstva
namenjena gospodarjenju s stavbnimi zemljišči porabljajo v skladu
z načrti, to pa praviloma ne omogoča tako hitrega odziva na tržno
ponudbo ali na ponujeno uveljavitev predkupne pravice, kot ga
zmorejo samostojne pravne ali fizične osebe. Zato občine ne
morejo enakopravno konkurirati drugim kupcem stavbnih zemljišč,
s tem pa se zmanjšujejo možnosti za uresničevanje njihovih
zakonitih nalog pri gospodarjenju z njimi. Posledično so slabše
možnosti za stanovanjsko graditev in za uresničevanje sprejetih
prostorskih planov in izvedbenih aktov.

Cilji in načela zakona
Glede na določbo 78. člena Ustave RS, da država ustvarja
možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje,
vsi zbrani statistični podatki s stanovanjskega področja kažejo,
da je treba stanovanjsko področje finančno okrepiti. Politike v
zvezi s tem so razdelane v predlogu nacionalnega stanovanjskega

Eden od možnih ukrepov v smeri povečanja ponudbe stanovanj
in stavbnih zemljišč je tudi dopolnitev dejavnosti Stanovanjskega
30. december 1999
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programa, eden od pomembnih ukrepov v smeri realizacije teh
ukrepov pa je povečanje dostopnosti do stanovanj po sprejemljivi
ceni, kjer lahko investitor neposredno uveljavlja sprejeto
stanovanjsko politiko države v vseh fazah gradnje stanovanj,
kar se lahko doseže med drugim tudi z investitorsko vlogo
Stanovanjskega sklada RS.

Namen s tem povezane zakonske novele je omogočiti pogodbeno
sodelovanje zainteresiranih občin in Stanovanjskega sklada RS,
v katerem bi slednji lahko z nakupom nepremičnin z namenom
poznejše odprodaje občini - t.j. v imenu občine - interveniral na
nepremičninskem trgu oziroma vlagal povratna sredstva tudi v
opremljanje stavbnih zemljišč.

Pogoj za gradnjo stanovanj je, da imajo investitorji tako eno- kot
večstanovanjskih hiš dostop do komunalno opremljenih stavbnih
zemljišč. Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki obsega promet
z njimi in opremljanje, sodi med obvezne lokalne gospodarske
javne službe. V okviru gospodarske javne službe pa sme občina
zemljišča pridobivati in jih opremljati tudi ob uporabi vseh običajnih
pravnih poslov. Pri pridobivanju so to nakupi na trgu vključno na
podlagi predkupne pravice, samo v omejenih in določenih primerih
oziroma izjemoma tudi z razlastitvijo. Pri opremljanju pa so možne
tudi vse vrste soinvestitorskih in pooblastilnih razmerij z drugimi
osebami.

Izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa bo pri
uresničevanju enega od osrednjih ciljev, to je povečanje ponudbe
socialnih in neprofitnih stanovanj, kar predpostavlja tudi opremljanje
stavbnih zemljišč za te namene, nedvomno učinkovitejše, kolikor
se Stanovanjskemu skladu RS omogoči dostop do dolgoročnih
posojil, še posebej tujih, kakor tudi izdajo garancij za posojila, ker
domača proračunska sredstva za izvajanje širše funkcije
Stanovanjskega sklada RS gotovo niso zadostna.

Pri gospodarjenju s stavbnimi zemljišči pa občine pogosto ne
morejo kvalitetno uresničevati svojih nalog, ker se v okviru
zagotovljenih proračunskih sredstev in ob njihovi načrtovani porabi
ne morejo naglo odzivati na tržne priložnosti. Zato na
obravnavanem področju praviloma vladajo togi odnosi, ponudba
komunalno opremljenih stavbnih zemljišč je daleč manjša od
povpraševanja. Zato se dogaja, da tudi stanovanjski organi
nekaterih velikih mestnih občin poročajo, da nimajo na razpolago
nobenih stavbnih zemljišč, ki bi jim sploh omogočala graditev
stanovanj. V takšnih občinah so vse zaloge stavbnih zemljišč v
zalogah razvojnih in gradbenih podjetij, naraščajoči stroški
financiranja teh zalog pa nesorazmerno bremenijo cene stanovanj,
ko jih ta podjetja zgradijo in ponudijo trgu.

Predlagana dopolnitev nima neposrednih finančnih posledic za
proračun RS. Uresničevala se bo s sklepi organov
Stanovanjskega sklada RS v okvirjih njegovih naložbenih politik
in finančnih načrtov, ki se sprejemajo s soglasjem Vlade RS in so
v funkciji uresničevanja stanovanjske politike države oziroma
nacionalnega stanovanjskega programa.

Finančne posledice

OBRAZLOŽITEV SKRAJŠANEGA POSTOPKA
Zakon predlaga manj zahtevno spremembo stanovanjskega
zakona, s čimer je izpolnjen pogoj, določen s poslovnikom
Državnega zbora Republike Slovenije, za sprejem zakona po
skrajšanem postopku.

BESEDILO ČLENOV
Za zagotovitev sredstev za financiranje oziroma kreditiranje nalog,
opredeljenih v nacionalnem stanovanjskem programu, lahko Sklad
najema dolgoročna domača in tuja posojila oziroma izdaja
garancije. O tovrstni zadolžitvi Sklada in dajanju garancij odloča
upravni odbor sklada."

l.člen
V stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91, 19/9, 9/94,
21/94, 23/96, 24796 in 44/96) se v 83. členu dodata tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:

2.člen
"Sklad je tudi investitor stanovanjske graditve, po dogovoru z
občino pa opravlja tudi posamezne posle s področja gospodarjenja
s stavbnimi zemljišči.

poročevalec, št. 90

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

26

30. december 1999

OBRAZLOŽITEV ČLENOV

garancije, posledično pa so s tem v zvezi dana pooblastila
upravnemu odboru Sklada za sklepe o zadolževanju in izdajanju
garancij.

1. člen
Z dopolnitvijo 83. člena se Stanovanjskemu skladu RS omogoča,
da je tudi investitor stanovanjske graditve, po dogovoru z občino
pa opravlja tudi posamezne posle s področja gospodarjenja s
stavbnimi zemljišči.

2. člen
Drugi člen zakona določa vacatio legis.

Stanovanjskemu skladu RS se sočasno omogoča, da lahko
najema dolgoročna posojila, domača in tuja, oziroma izdaja

BESEDILO ČLENA, KI SE
DOPOLNJUJE
83. člen
Pri izvrševanju svojih nalog sklad sodeluje z drugimi domačimi in
tujimi finančnimi institucijami.

30. december 1999

Sklad lahko s pogodbo poveri upravljanje z delom svojih naložb
domači pravni osebi.
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

0

JAMSTVU

OBVEZNICE

IN

DOPOLNITVI

REPUBLIKE

IZDANE

SLOVENSKIH

SLOVENIJE

ZARADI

ŽELEZARN

ZAKONA

ZA

SANACIJE

(ZJOSS-B)

- EPA 643 - II - tretja obravnava

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92)
in prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora
RS (Ur. I. RS, št. 44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) vlaga
podpisani poslanec

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem.
Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega
zbora sporoča, da bo kot predlagatelj na sejah delovnih teles
in zbora sodeloval mag. Janez Kopač.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
OBVEZNICE IZDANE ZARADI SANACIJE SLOVENSKIH
ŽELEZARN (ZJOSS-B) EPA 643 - II

Janez KOPAČ, I. r.

(3) Ob odkupu iz prvega odstavka tega člena Republika Slovenija
poplača največ valorizirani nominalni znesek glavnica in
pripadajočih obresti do dneva odkupa.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

"7.a člen

(4) Z dnem odkupa iz prvega odstavka tega člena preidejo na
Republiko Slovenijo vse terjatve predhodnih imetnikov
obveznic do Slovenskih železarn. Republika Slovenija in
Slovenske železarne s pogodbo dogovorita način poplačila
dolga ali nadomestitev tega z drugačno obveznostjo. Pogodbo
iz prejšnjega stavka sklene minister, pristojen za finance ob
predhodnem soglasju vlade Republike Slovenije.

(1) Republika Slovenija lahko kadarkoli odkupi obveznice
Slovenskih železarn, izdane na podlagi tega zakona, pred
njihovim dospetjem.

(5) V odplačilni sklad iz drugega odstavka tega člena, se lahko
prenese samo kupnina od prodaje državnega premoženja v
skladu z zakonom.

V zakonu o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane
zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS št.55/92,87/
97) se za 7.členom dodata nov 7.a in 7.b člen, ki se glasita:

(2) Republika Slovenija ustanovi proračunski odplačilni sklad
izključno za odkup obveznic tako, da na posebnem
evidenčnem računu proračuna zbira potrebna denarna
sredstva. Višina sredstev, ki jih Republika Slovenija v
posameznem letu zagotavlja za ta namen, se določi v
državnem proračunu tekočega leta.
30. december 1999

7. b člen
(1) Ne glede na določbe 16. člena zakona o privatizaciji Slovenskih
železarn (Uradni list RS, št. 13/98) se lahko za namen iz drugega
odstavka prejšnjega člena prenese v odplačilni sklad tudi sredstva
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kupnin pridobljenih z javno ali neposredno prodajo delnic
Slovenskih železarn d.d. v lasti Republike Slovenije ali deležev v
njenih odvisnih družbah, vplačanih v proračun Republike Slovenije.

uporabijo tudi za poravnavo obveznosti iz naslova obresti iz
obveznic."

(2) Sredstva odplačilnega sklada se lahko v letu 2000 izjemoma

2. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 17. seji, dne 15.12.1999,
obravnaval predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije
Slovenskih železarn (ZJOSS - B) - druga obravnava in sprejel
sklep, da predlagatelj pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo.

V drugi obravnavi so bili sprejeti trije amandmaji k 1.členu, ki sem
jih vključil v besedilo predloga zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi
sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS - B) - tretja obravnava.
Zaradi črtanja drugega odstavka 7.b člena, sem tretji odstavek
ustrezno preštevilčil v drugega.

Na podlagi tega sklepa DZ RS sem pripravil besedilo predloga
zakona in ga pošiljam v tretjo obravnavo in sprejem v DZ.

poročevalec, št. 90
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Predlog zakona o

GLASBENIH

ŠOLAH

(ZGla)

- EPA 1068 - druga obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 139. seji dne 16/12-1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O GLASBENIH ŠOLAH,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 12.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 31.3.1999 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Pavel ZGAGA, minister za šolstvo in šport,
- Alenka TAŠTANOSKA, državna sekretarka v Ministrstvu za
šolstvo in šport,
- Franci OKORN, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za šolstvo in šport.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

- pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno
izobraževanje;
- omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja;
- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi
sposobnostmi in zakonitostmi razvoja;
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo
iz evropske tradicije;
- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in
sodelovanje z drugimi;
- skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti;
- vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in
ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.

I.TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja osnovno glasbeno ter plesno vzgojo in
izobraževanje v javnih in zasebnih glasbenih šolah.
2. člen
(cilji in naloge)
Cilji in naloge vzgoje in izobraževanja v glasbeni šoli so:
- odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti;
- sooblikovanje osebnosti in načrtno Izboljševanje ravni akustične
civiliziranosti prebivalstva;
- doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek
delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih,
pevskih zborih ter plesnih skupinah;

30. december 1999

3. člen (novi)
(udeleženci izobraževanja)
V glasbeni šoli se lahko izobražujejo predšolski otroci, učenci
osnovnih šol, dijaki, vajenci, študentje višjih in visokih šol ter
odrasli pod pogoji, določenimi z vzgojno-izobraževalnimi programi
osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja.
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8. člen (7)
(obvezni predmeti)

II. PROGRAM IN ORGANIZACIJA DELA

Javna glasbena šola mora izvajati pouk najmanj petih orkestrskih
instrumentov - obvezno iz godal, pihal, trobil, klavirja, nauka o
glasbi oziroma solfeggia, predšolske glasbene vzgoje in šolskega
godalnega ali pihalnega orkestra.

1. Program
4. člen
(vzgojno-izobraževalni programi)

9. člen (8)
(razširjeni program in druge dejavnosti)

V osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju so naslednji
vzgojno-izobraževalni programi (v nadaljnjem besedilu:
izobraževalni program):
- program predšolske glasbene vzgoje,
- program glasbene pripravnice,
- program plesne pripravnice,
- glasbeni program,
- plesni program.

Glasbena šola lahko poleg instrumentov ali predmetov iz 7. člena
tega zakona v okviru razširjenega programa izvaja pouk
predmetov oziroma instrumentov, če jih določi Strokovni svet
Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Glasbena šola lahko organizira in izvaja tudi druge dejavnosti na
področju glasbe in plesa, ki jih določi z letnim delovnim načrtom.

5. člen
(trajanje programov)

10. člen (9 in 11)
(obvezni predmeti zasebne glasbene šole)

Program predšolske glasbene vzgoje traja 1 leto.

Zasebna glasbena šola mora izvajati pouk najmanj treh orkestrskih instrumentov iz prve do tretje alinee prve točke 7. člena tega
zakona skupaj za najmanj 2 oddelka individualnega pouka.

Program glasbene pripravnice traja 1 leto, program plesne
pripravnice traja 3 leta.
Glasbeni program traja 4, 6 oziroma 8 let.

Določila prejšnjega odstavka ne veljajo za zasebno glasbeno
šolo, ki se ustanovi za plesni program.

Plesni program traja 4 oziroma 6 let.

Program zasebne glasbene šole mora pri predmetih oziroma
instrumentih iz prvega odstavka tega člena zagotavljati učencem
vsaj enakovreden standard znanja, kot ga zagotavlja program
javne glasbene šole.

Podrobnejša določila o trajanju programov iz tretjega in četrtega
odstavka tega člena vsebuje glasbeni oziroma plesni program.
6. člen
(obvezni del glasbenega in plesnega programa)

2. Predmetnik in učni načrt

Izobraževalni program iz četrte in pete alinee 4. člena tega zakona
vsebuje obvezne predmete, določila o korepeticijah in nastopih
učencev, za zelo nadarjene učence pa še dodatni pouk za
seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom oziroma
dodatne priprave na državna in mednarodna tekmovanja.

11. člen (10)
(predmetnik in učni načrt)
S predmetnikom se določijo obvezni predmeti za nižjo in višjo
stopnjo glasbene šole, tedensko oziroma letno število ur pouka
oziroma dodatnega pouka ter način izvajanja pouka.

7. člen
(predmeti izobraževalnega programa)

Z učnim načrtom se določijo vsebina predmetov, cilji in standardi
znanja.

V osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju se poučujejo
naslednje skupine instrumentov ali predmetov:
1. orkestrski instrumenti in petje:
- godala: violina, viola, violončelo, kontrabas,
- pihala: flavta, oboa, klarinet, saksofon, fagot,
- trobila: rog, trobenta, pozavna, tuba in druga trobila,
- tolkala,
- petje;
2. drugi instrumenti:
- instrumenti s tipkami: klavir, orgle in harmonika,
- brenkala: kitara, harfa ,
- kljunasta flavta;
3. ples: balet, sodobni ples;
4. komorno-ansambelska igra;
5. orkester: godalni, pihalni, harmonikarski, simfonični;
6. nauk o glasbi in solfeggio;
7. predšolska glasbena vzgoja, glasbena in plesna pripravnica;
8. ljudska glasbila: citre, tamburice, dlatonična harmonika.
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3. Organizacija izobraževanja
12. člen
(stopnje in vzgojno-izobraževalna obdobja)
Izobraževanje v glasbenih šolah se deli na predšolsko,
pripravljalno, nižjo in višjo stopnjo.
Nižja stopnja glasbene šole se, če tako določa glasbeni program,
deli na prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, ki traja 2 leti, in drugo
vzgojno-izobraževalno obdobje, ki traja 4 leta.
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13. člen
(tedenska obveznost učencev)

17. člen (15 in 18)
(zasebne šole)

Tedenska obveznost učencev na predšolski in pripravljalni stopnji
je lahko največ 2 šolski uri oziroma 3 šolske ure pri plesu.

Določba drugega odstavka 13. člena in določbe 14. do 16. člena
tega zakona niso obvezne za zasebne glasbene šole.

Na nižji stopnji glasbene šole je lahko tedenska obveznost
učencev največ 8 šolskih ur v glasbenem oziroma plesnem
programu, če glasbeni program določa dve vzgojno-izobraževalni
obdobji, pa v prvem največ 4 šolske ure, v drugem pa največ 8
šolskih ur.

4. Načrtovanje dela
18. člen (novi)
(letni delovni načrt)

Na višji stopnji glasbene šole je lahko tedenska obveznost
učencev največ 9 šolskih ur oziroma največ 13 šolskih ur pri
plesu.

Izobraževalno delo v glasbeni šoli se izvaja po letnem delovnem
načrtu, ki vsebuje zlasti:
- obseg in razporeditev pouka in drugega vzgojnoizobraževalnega dela,
- razporeditev učencev po predmetih, oddelkih individualnega in
skupinskega pouka,
- zasedbe komornih skupin in šolskih orkestrov,
- razpored nastopov in tekmovanj,
- načrt vpisa,
- roke za opravljanje izpitov,
- strokovno izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev,
- sodelovanje s starši,
- sodelovanje z osnovnimi in drugimi šolami ter vrtci,
- sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami in kulturno-umetniškimi
organizacijami ter
- druge naloge.

V skladu z izobraževalnim programom traja ura individualnega
pouka 20, 30 oziroma 45 minut, ura skupinskega pouka pa 45
oziroma 60 minut.
14. člen
(razred, oddelek, učna skupina)
Glasbena šola izvaja vzgojno-izobraževalno delo po razredih,
oddelkih in učnih skupinah.
Razred je vzgojno-izobraževalna celota, ki v skladu s predmetnikom in učnim načrtom obsega učno snov enega šolskega leta.
Oddelek individualnega pouka sestavljajo učenci posameznega
instrumenta oziroma skupine instrumentov ali petja.

19. člen (novi)
(predstavitev šole)

Učenci plesa ter nauka o glasbi in solfeggia so v posameznem
razredu razporejeni v oddelke skupinskega pouka.
Učne skupine sestavljajo učenci enega ali več instrumentov in
petja pri komorno-ansambelski igri.

Glasbena šola mora učencem in staršem v posebni publikaciji
predstaviti pravice in dolžnosti učencev, značilnosti
izobraževalnega programa in organizacijo dela šole.

Standarde in normative za oblikovanje oddelkov in učnih skupin
določi minister.

Obvezne dele publikacije določi minister.

15. člen (16)
(individualni in skupinski pouk)

III. VPIS

Pouk instrumetov in petja poteka individualno, pouk drugih
predmetov pa skupinsko.

20. člen (19)
(razpis za vpis)
Učenci se vpisujejo v glasbeno šolo na podlagi razpisa za vpis.

16. člen (17)
(izvajanje pouka)

Glasbena šola objavi razpis za vpis do konca meseca maja za
naslednje šolsko leto.

Pouk instrumentov in petja poteka dvakrat tedensko, pouk plesa
do trikrat tedensko, pouk drugih predmetov pa enkrat tedensko.

V razpisu glasbena šola navede izobraževalni program,
instrumente oziroma predmete, za katere bo izvajala pouk,
predvideno število učencev in druge pogoje za vpis.

Za zelo nadarjene in uspešne učence se lahko od drugega razreda
dalje organizira dodatni pouk kot dodatna individualna oziroma
skupinska ura pouka.

21. člen (20)
(število vpisnih mest)

O uvedbi dodatnega pouka za posameznega učenca oziroma
skupino odloča učiteljski zbor šole na predlog učitelja oziroma
izpitne komisije in po posvetovanju z učencem in njegovimi starši.

Glasbena šola uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in
prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer daje prednost vpisu bolj
nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih instrumentov in petja.

Podrobnejša navodila za izvajanje pouka, izjeme in merila za
dodatni pouk določi minister.

Za širitev dejavnosti si mora glasbena šola pridobiti poprejšnje
soglasje ministra.
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22. člen (21)
(vpisni pogoji)

28. člen (24)
(nastopanja in tekmovanja učencev)

Starost učencev in druge vpisne pogoje določa izobraževalni
program.

Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v
skladu z izobraževalnim programom.
Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih, je dolžan o tem
vnaprej obvestiti glasbeno šolo.

23. člen (22)
(sprejemni preizkus)

Na glasbena in baletna oziroma plesna tekmovanja lahko šola
prijavi učenca le v soglasju s starši.

Vpis v glasbene šole se opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.

29. člen (novi)
(pohvale in nagrade)

Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena je vpis v program predšolske glasbene vzgoje in v program glasbene in plesne
pripravnice mogoč brez sprejemnega preizkusa.
Sprejemni preizkus opravljajo učenci pred vpisom.

Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali drugim delom,
glasbena šola lahko pohvali oziroma nagradi.

Vsebino sprejemnega preizkusa in druge podrobnosti določa izobraževalni program.

O pohvalah in nagradah odloči ravnatelj šole na predlog
učiteljskega zbora.

Komisijo za sprejemni preizkus in njene naloge določi ravnatelj
šole.

30. člen (novi)
(izvršilni predpisi o pravicah in dolžnostih učencev)

24. člen (novi)
(šolski koledar)

Podrobnejša določila o uveljavljanju pravic in dolžnosti učencev,
obiskovanju pouka in opravičevanju odsotnosti učencev ter
varnosti učencev vsebuje pravilnik o šolskem redu.

Razporeditev pouka, roke za razpis vpisa in vpis, roke za
sprejemni preizkus in izpite, pouka proste dneve ter trajanje in
razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu določi minister s
šolskim koledarjem.

31. člen (23)
(zasebne šole)
Določbe prvega odstavka 26. člena ter določbe 27. do 30. člena
tega zakona niso obvezne za zasebne šole.

25. člen (novi)
(zasebne šole)
Določbe 20. člena, prvega odstavka 21. člena ter določbe 23. in
24. člena tega zakona niso obvezne za zasebne šole.

V. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
ZNANJA TER NAPREDOVANJE
UČENCEV

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV
1. Preverjanje in ocenjevanje
26. člen (23)
(obiskovanje pouka in prilagajanje obveznosti)

32. člen (25)
(načini ocenjevanja)

Učenec mora redno obiskovati pouk, vaje in nastope.

Znanje učencev se v glasbeni šoli ocenjuje opisno oziroma številčno.

Učencem glasbenih šol, ki so hkrati učenci osnovnih šol, dijaki,
vajenci, ter študenti se lahko prilagodi opravljanje obveznosti na
način, ki ga določi minister.

Na predšolski stopnji in v pripravnici se znanje učencev ocenjuje
opisno.

27. člen (23)
(izpis in izključitev učenca)

V prvem obdobju nižje stopnje glasbene šole se znanje učencev
ocenjuje opisno ali številčno.

Med letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne
vloge staršev.

V drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole oziroma na nižji
stopnji, če se ta ne deli na obdobja, ter na višji stopnji glasbene
šole se znanje učencev ocenjuje številčno.

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen Iz
glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor.

33. člen (26)
(izpitno ocenjevanje znanja)

Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če ne plačuje
prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi
svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.

Na nižji in višji stopnji glasbene šole se znanje učencev iz
instrumenta, petja in plesa oziroma na višji stopnji iz solfeggia
ocenjuje pri izpitu.

Zoper izključitev iz šole se starši oziroma učenec lahko najkasneje
v 3 dneh po izročitvi sklepa pritožijo na svet šole.
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V primeru iz drugega odstavka 12. člena tega zakona se znanje
učencev iz instrumenta ocenjuje pri izpitu ob koncu prvega
obdobja, v drugem obdobju pa vsako leto.
V
t
Učenci opravljajo izpite praviloma ob koncu pouka.

šole, odloča komisija za sprejemni preizkus, na predlog učitelja
pripravnice.

34. člen (26)
(izpiti učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo)

Učenec, ki je uspešno opravil izpit ob koncu nižje stopnje, se
lahko vpiše na višjo stopnjo glasbene šole, če je mnenje izpitne
komisije in učiteljskega zbora o nadarjenosti Cičenca pozitivno.

Učenec, ki je uspešno opravil izpit in je pozitivno ocenjen iz drugih
obveznih predmetov po predmetniku, se lahko vpiše v naslednji
razred.

V skladu z določili prejšnjega člena lahko v javni glasbeni šoli
opravljajo izpit tudi učenci, ki niso vpisani v izobraževalni program.

38. člen (29)
(popravni izpit)

35. člen (novi)
(pravica do ugovora)

Učenci, ki so v drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole oziroma
na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, ob koncu pouka v
šolskem letu negativno ocenjeni iz predmeta nauk o glasbi oziroma
iz predmeta solfeggio na višji stopnji glasbene šole, do konca
šolskega leta opravljajo popravni izpit.

Učenec oziroma starši lahko v treh dneh po prejemu letnega
spričevala predložijo ravnatelju obrazložen ugovor zoper oceno
pri posameznem predmetu.

Popravni izpit lahko opravlja učenec le enkrat v posameznem
šolskem letu oziroma le enkrat v istem obdobju ali isti stopnji. Če
učenec popravnega izpita ne opravi uspešno, ponavlja razred
nauka o glasbi oziroma solfeggia.

Ravnatelj mora najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora
imenovati komisijo; ta najkasneje v treh dneh ponovno oceni znanje
učenca. V komisijo mora imenovati vsaj enega člana, ki ni zaposlen
v šoli.

Pri instrumentu, petju in plesu učenec ne opravlja popravnega
izpita.

Ocena komisije je dokončna.

39. člen (30)
(izvršilni predpisi)

2. Napredovanje

Podrobnejše določbe o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev, obliko in vsebino dokumentacije o
preverjanju in ocenjevanju znanja ter obliko in vsebino javnih listin
o končanem izobraževanju predpiše minister.

36. člen (27)
(napredovanje učencev in končanje izobraževanja)
Učenci v plesni pripravnici napredujejo v naslednji razred ne glede
na doseženo oceno.

40. člen (31)
(zasebne šole)

Učenci nižje in višje stopnje plesnega programa napredujejo v
naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni.

Določbe 32. člena ter 34. do 39. člena tega zakona niso obvezne
za zasebne glasbene šole.

Učenci v prvem obdobju glasbenega programa napredujejo v
naslednji razred ne glede na dosežene ocene pri posameznem
predmetu.
Učenci v drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole oziroma na
nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, in učenci na višji stopnji
glasbene šole napredujejo v naslednji razred pri posameznem
predmetu glasbenega programa, če so ob koncu šolskega leta
pozitivno ocenjeni.

VI. NADZOR

Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi daljše
opravičene odsotnosti, bolezni, preselitve ali zaradi drugih
opravičljivih razlogov ni mogoče oceniti in njegovo znanje ne
zadošča glede na predpisani učni načrt, lahko učenec v drugem
obdobju nižje stopnje glasbene šole oziroma na nižji stopnji, če se
ta ne deli na obdobja, ter učenec na višji stopnji glasbene šole
izobraževanje podaljša za eno leto.

Nadzor nad zakonitostjo dela glasbene šole in nadzor nad
izvajanjem programa osnovnega glasbenega in plesnega
izobraževanja se opravlja v skladu z zakonom o šolski inšpekciji.

41. člen (novi)
(nadzor)

VII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH
PODATKOV

Zelo nadarjeni učenci lahko hitreje napredujejo.
Učenec konča izobraževanje, ko uspešno konča nižjo oziroma
višjo stopnjo glasbene šole.

42. člen (novi)
(vrsta zbirk podatkov)

37. člen (28)
(vpis v naslednji razred oziroma stopnjo)

Glasbena šola vodi naslednji zbirki podatkov:
1. zbirko podatkov o učencih, vpisanih v glasbeno šolo, in starših,
če gre za mladoletne učence,

O vpisu učencev, ki so bili vpisani v glasbeno oziroma plesno
pripravnico in se želijo vpisati v prvi razred nižje stopnje glasbene
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2. zbirko podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih
in drugih listinah.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Zbirka podatkov iz 1. točke prejšnjega odstavka vsebuje:
- ime in priimek, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče
in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je
nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ime vrtca
oziroma šole, ki jo obiskuje, ter oddelek, razred oziroma letnik, v
katerega je vključen, in
- podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska
številka osebe, ki ji je mogoče posredovati nujna sporočila.

46. člen (32)
(podzakonski predpisi)
Podzakonske predpise po tem zakonu sprejme minister v enem
letu po uveljavitvi tega zakona oziroma najkasneje v šestih mesecih
po sprejemu izobraževalnega programa.
Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo
do sedaj veljavni predpisi, če niso v nasprotju s tem zakonom, in
sicer:
- Pravilnik o ocenjevanju učencev v glasbenih šolah (Uradni list
SRS, št. 24-222/72),
- Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah (Uradni list SRS, št.
24-223/72).

V zbirki podatkov iz 2. točke prvega odstavka tega člena so
poleg podatkov iz prve alinee prejšnjega odstavka še podatki o
napredovanju učenca, izdanih spričevalih in drugih listinah.
Zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov tega člena se vodijo v
šolski dokumentaciji, ki jo predpisuje poseben podzakonski akt.

47. člen (33)
(rok za določitev in sprejem izobraževalnih
programov)

43. člen (novi)
(namen in uporaba zbirke podatkov)

Izobraževalne programe iz 4. člena tega zakona sprejme pristojni
organ najkasneje do 1. 3. 2002.

Osebni podatki učencev iz zbirk podatkov iz 42. člena se zbirajo,
obdelujejo, shranjajejo in uporabljajajo za potrebe osnovnega
glasbenega in plesnega izobraževanja in posredujejo ministrstvu,
pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog.

48. člen (34)
(postopnost uvajanja)

Za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in pri izdelavi
statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati
tako, da identiteta učenca ni razvidna.

Izobraževalne programe po tem zakonu se postopno uvaja, in
sicer:
- v šolskem letu 2002/2003 se uvedejo programi predšolske
glasbene vzgoje ter glasbene in plesne pripravnice,
- v šolskem letu 2003/2004 se postopno uvedeta glasbeni in
plesni program.

44. člen (novi)
(shranjevanje zbirk podatkov)
Zbirke podatkov o učencu, napredovanju, izdanih spričevalih in
drugih listinah se hranijo trajno, preostali podatki iz zbirk podatkov,
ki jih vodi glasbena šola, pa se hranijo eno leto po končanem
šolanju učenca.

49. člen (35)
(predpis, ki preneha veljati)
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Zakon o glasbenih
šolah (Uradni list SRS, št.17/71), razen določb o izvajanju
programa osnovnega glasbenega izboraževanja -Predmetniki in
učni načrti za glasbene šole, Mala glasbena šola in Pripravnica,
Predmetnik in učni načrt za orgle. Uporabljajo se za učence, ki se
v programe vpisujejo do konca šolskega leta 2002/2003 oziroma
2003/2004 in prenehajo veljati, ko ti učenci končajo izobraževanje
v glasbeni šoli.

45. člen (novi)
(izvršilni predpis)
Podrobnejša navodila o zbiranju podatkov, o delavcih šole, ki so
pooblaščeni za uporabo podatkov, vsebovanih v posameznih
zbirkah, evidentiranju uporabe in posredovanja osebnih podatkov,
njihovem uničenju po poteku roka uporabe ter druge postopke in
ukrepe za zavarovanje podatkov predpiše minister.

50. člen (36)
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, 31.3.1999, opravil
prvo obravnavo Zakona o glasbenih šolah (Zgla) in ga sprejel kot
primerno podlago za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo. Ob tem je predlagatelju naložil, da pripravi predlog
zakona za drugo obravnavo v skladu z naslednjimi stališči:

tudi vsebina prejšnjega 11. člena. Na enak način sta 15. in 18. člen
prenešena v 17. člen, saj se je predlagatelj odločil, da se določila,
ki za zasebne šole niso obvezna, navedejo na koncu posameznih
vsebinskih sklopov.
Dodatne vsebine v predlogu zakona o glasbenih šolah za drugo
obravnavo pomenijo celovito ureditev osnovne glasbene ter plesne
vzgoje in izobraževanja. Tako je predlagatelj upošteval tudi mnenje
Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve,
v katerem je bilo opozorjeno na neusklajenosti z veljavno in tedaj
nastajajočo »šolsko« zakonodajo. Ob tem kaže načelno pojasniti,
da financiranje vzgoje in izobraževanja po veljavni ureditvi ni
vsebina predloga zakona o glasbenih šolah, saj ga v celoti ureja
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izboraževanja (Ur. I.
RS, št. 12/96 in 23/96); v njem je ločeno financiranje javnih šol od
financiranja zasebnih šol, posebej pa obravnava opravljanje javno
službe na podlagi koncesije.

1. Predlagatelj naj prouči možnost enakovrednejše obravnave
baletnega izobraževanja z glasbenim izobraževanjem in s
tem v zvezi preveri primernost naslova zakona.
2. Predlagatelj naj preuči možnost določitve spodnje meje
trajanja ure individualnega pouka (13. člen).
3. Predlagatelj naj prouči možnost, da se za zasebne glasbene
šole zmanjša število obveznih predmetov oziroma
instrumentov. V kolikor je izvajanje obveznih predmetov
mišljeno kot pogoj za financiranje iz javnih sredstev, naj se
temu ustrezno uredijo pogoji financiranja.
4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo upošteva pripombe in opozorila Sekretariata
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve.
5. Predlagatelj naj ponovno preveri cilje in naloge, opredeljene v
2. členu, in ponovno oceni, ali je dovolj upoštevana vzgojna
komponenta kot sestavina glasbenega izobraževanja (2. člen).
6. V besedilu zakonskega predloga naj se dosledno navedejo
vsi področni zakoni, ki veljajo tudi za glasbene šole ter po
možnosti tudi njihove posamezne določbe (34. člen).
7. Predlagatelj naj v zakonu uredi tudi tedensko učno obveznost
za učitelje ter ponovno preuči določbe, ki urejajo ocenjevanje.
8. Predlagatelj naj ponovno preuči ustreznost določbe, ki ureja
nivojski pouk (17. člen), in išče rešitve, po katerih bi se nivojski
pouk prenesel iz prve in druge v drugo in tretjo triado.
9. Predlagatelj naj vgradi v zakonski predlog možnost
obiskovanja osnovnega glasbenega izobraževanja tudi
adolescentom, ki so že izpolnili osnovnošolsko obveznost.
10. Predlagatelj naj pri pripravi zakonskega predloga za drugo
obravnavo opravi ustrezne uskladitve predvsem z zakoni
oziroma drugimi predpisi s področja šolstva, ki so bili sprejeti
po predložitvi zakonskega predloga v zakonodajni postopek
(npr. člen 9, 13, 14, prehodne določbe...).

Zato, da bi bil predlog zakonskega besedila za drugb obravnavo
čimbolj pregleden in primerljiv z besedilom iz prve obravnave,
predlagatelj poleg oštevilčenja sedanjih členov v oklepaju navaja
tudi številke prejšnjih členov, oziroma z oznako »novi« opozarja
na dodane člene.
k 1. stališču
Predlagatelj ocenjuje, da je naslov zakona primeren in ga ne kaže
spreminjati, saj je urejanje osnovne glasbene vzgoje in
izobraževanja prevladujoči del zakona, na novo pa je dodana
povezava s plesno vzgojo in izboraževanjem. Ples je širiši pojem,
saj poleg baleta zajema tudi sodobni ples. Tako si je ples pridobil
povsem enkovreden status v primerjavi z glasbo, obenem pa
tudi ustrezno sistemsko podlago za nadaljevanje izobraževanja
v umetniški gimnaziji, smer ples, modula balet in sodobni ples.
Zato je predlagatelj v posameznih členih, ki so v besedilu za prvo
obravnavo zakona omenjali baletno izobraževanje, opravil
ustrezne terminološke uskladitve.

Predlagatelj je po preučitvi stališč Državnega zbora pripravil
besedilo predloga zakona o glasbenih šolah za drugo obravnavo.

k 2. stališču
Predlagatelj je upošteval stališče o trajanju ure individualnega
pouka. Opredeljena je v drugem odstavku 13. člena. Iz predloga
zakona je razvidno, da je v tem členu podrobneje razčlenjena
dovoljena tedenska obveznost učencev glede na stopnjo oziroma
obdobje.

Predlagatelj uvodoma pojasnjuje, da je ob upoštevanju 6. in 10.
stališča Državnega zbora oblikoval dodatne rešitve, ki pomenijo
uskladitev z zakoni oziroma drugimi predpisi s področja vzgoje in
izboraževanja, zaradi katerih predlog zakona za drugo obravnavo
namesto prejšnjih 36 členov vsebuje 50 členov. Smiselna uporaba
določb zakona o osnovni šoli, kot je bilo zapisano v 3. členu
predloga zakona za prvo obravnavo, zato ni več potrebna. Poleg
na novo oblikovanega 3. člena je še 12 novih členov (18., 19., 24.,
25., 29., 30., 35., 41., 42., 43., 44., 45.).

k 3. stališču
Predlog zakona za drugo obravnavo loči med obveznimi predmeti,
ki jih mora izvajati javna glasbena šola (8. člen) in obveznimi
predmeti zasebne glasbene šole (10. člen). Omenjena rešitev
pomeni zmanjšano število in nabor obveznih predmetov oziroma
instrumentov za zasebne glasbene šole, na novo pa določa
najmanjše število vpisanih učencev, to je- najmanj dva oddelka
individualnega pouka. Ob upoštevanju veljavne odredbe o
normativih in standaradih za glasbene šole to pomeni najmanj 32
učencev. Tako je bila opravljena tudi uskladitev s 86. členom zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izboraževanja, v katerem
so urejeni pogoji za financiranje zasebne glasbene šole.

Predlog zakona za prvo obravnavo je v prvem odstavku 7. člena
določil predmete izobraževalnega programa in v drugem odstavku
še obvezne predmete glasbene šole, po novem pa je drugi
odstavek postal samostojni 8. člen. Enako velja za 23. člen
predloga zakona za prvo obravnavo. Njegova vsebina je zdaj v
26., 27. in 31. členu, sedanja 33. in 34. člen pa sta nastala iz
prejšnjega 26. člena.
Predlagatelj je nadalje iz štirih prejšnjih členov oblikoval dva člena,
tako da je 9. člen, ki se je nanašal na obvezne predmete zasebne
glasbene šole, sedaj prenešen v 10. člen. V njem pa je urejena

30. december 1999

37

poročevalec, št. 90

k 4. stališču

obravnavo, predlagatelj pa je presodil, da je za prvo obdobje
glasbene šole smiselno ponuditi možnost izbire med opisnim in
številčnim ocenjevanjem znanja, oblikovalcem vzgojnoizobraževalnih programov pa prepustiti strokovno presojo o
primernosti ene ali druge oblike ocenjevanja znanja.

Pripombe in opozorila Sekretariata Državnega zbora za
zakonodajo in pravne zadeve je predlagatelj obravnaval že v
uvodnem delu obrazložitve. Na tem mestu kaže omeniti zadnji del
mnenja, ki napotuje na ureditev morebitnega prestopanja učencev
znotraj programa oziroma med programi. Predlagatelj meni, da bi
določila o morebitnem prestopanju oziroma zamenjavi enega
instrumenta z drugim pomenila prepodrobno zakonsko ureditev
glasbenega in plesnega izobraževanja. Že utečena praksa je, da
učenec ob zamenjavi instrumenta začne na novo, sicer pa predlog
zakona napredovanje in prehajanje med stopnjama ureja v 36. in
37. členu. Glede prestopa v višjo stopnjo glasbene šole, ki ga
omenja sekretariat, pa predlagatelj pripominja, da predlog zakona
o glasbenih šolah ureja osnovno glasbeno in plesno izobraževanje,
ki se deli na nižjo in višjo stopnjo, nižja stopnja pa se po drugem
odstavku 12. člena lahko deli še na dve vzgojno-izobraževalni
obdobji. Predlagatelj meni, da mu je z opredelitvijo trajanja
programov v 5. členu, že omenjeno delitvijo na stopnje in obdobja
v 12. členu in izpeljavo določil o napredovanju učencev ter vpisu
v naslednji razred oziroma stopnjo izobraževanja uspelo jasneje
prikazati strukturo glasbenega in plesnega izobraževanja, tudi
prehodnost znotraj osnovnega glasbenega in plesnega
izobraževanja. Seveda pa je treba pojasniti, da pogoje za vpis v
nadaljnje srednješolsko glasbeno in plesno izobraževanje ureja
zakonodaja s tega področja, predvsem zakon o gimnazijah.

Predlagatelj je izoblikoval nekoliko spremenjeno dikcijo 36. člena
(prej 27. člen), v katerem je urejeno napredovanje učencev in
končanje izobraževanja, isto velja tudi za 37. člen (prej 28. člen)
o vpisu v naslednji razred oziorma stopnjo. Iz sedanjega določila
je po mnenju predlagatelja jasneje razvidno napredovanje učenca
v naslednji razred pri posameznem predmetu in končanje
izobraževanja, obenem pa predlagatelj na ta način želi izpostaviti
vpis učenca v naslednji razred oziroma stopnjo glasbene šole.
K poglavju o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju
učencev je dodano še določilo, ki učencu oziroma staršem po
prejemu spričevala daje podlago za vložitev ugovora zoper oceno.
Ta rešitev je konsistentna z ureditvijo varstva pravic učencev po
drugih predpisih s področja vzgoje in izboraževanja.
k 8. stališču
Predlog zakona za prvo obravnavo je v 17. členu opredeljeval
nivojski pouk po posameznih obdobjih in predmetih. Predlagatelj
je te določbe ponovno preučil, pri tem upošteval stališča iz novega
pravilnika o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka
v 9- letni osnovni šoli (Ur. I. RS, št. 27/99 in 38/99) in ugotovil, da
bi kazalo nivojski pouk nadomestiti z dodatnim poukom. Zato je
ustrezno dopolnil 6. člen zakona z možnostjo, da se lahko za zelo
nadarjene in uspešne učence, ki presegajo standarde znanja,
organizira oziroma omogoči dodatni pouk za seznanjanje z
obsežnejšim in zahtevnješim programom, prav tako pa je na
novo oblikoval 16. člen, po katerem pouk lahko poteka na različne
načine. V tem okviru je postavljena možnost, da se lahko že od
drugega razreda nižje stopnje dalje organizira dodatni pouk kot
dodatna individualna oziroma skupinska ura pouka. O uvedbi
dodatnega pouka za posameznega učenca oziroma skupino
odloča učiteljski zbor šole na predlog učitelja oziroma izpitne
komisije ter po posvetovanju z učencem in njegovimi starši, če
gre za mladoletnega učenca.

k 5. stališču
Predlagatelj je ponovno preveril cilje in naloge, opredeljene v 2.
členu, in dodal novi 7. in 8. alineo, tako da je vzgojnim sestavinam
glasbene ter plesne vzgoje in izobraževanja pripisan še večji
pomen.
k 6. stališču
Že v uvodnem delu obrazložitve je predlagatelj navedel, da predlog
zakona o glasbenih šolah za drugo obravnavo celovito ureja
osnovno glasbeno ter plesno vzgojo in izobraževanje. To pomeni,
da je bilo treba predlog zakona iz prve obravnave dopolniti z
naslednjimi vsebinami: udeleženci izobraževanja (3. člen), letni
delovni načrt (18. člen), predstavitev šole (19. člen), šolski koledar
(24. člen), zasebne šole (25. člen), pohvale in nagrade (29. člen),
izvršilni predpisi o pravicah in dolžnostih učencev (30. člen),
pravica do ugovora (35. člen). Pri dodajanju teh vsebin je bil
predlagatelj še posebej pozoren, da je določeno avtonomijo
prepustil zasebnim glasbenim šolam, pri čemer je večinoma
upošteval določbe, ki jih za zasebne šole prinaša že sprejeta
šolska zakonodaja.

k 9. stališču
Predlagatelj želi pojasniti, da koncept predloga zakona o glasbenih
šolah upošteva vzgojno-izobraževalne programe (členi 4. do 9.),
ter da ta program tudi določa starost učencev in druge vpisne
pogoje (22. člen). Sicer pa se po sedaj veljavnem programu v
glasbeno in plesno izobraževanje vpisuje populacija različnih
starosti: predšolski otroci 6,6%, osnovnošolci 86,7% in mladostniki
6,7% ( podatki o vpisu v šol. letu 1999/2000), prav tako pa bo to
mogoče tudi z uveljavitvijo novega zakona o glasbenih šolah - 3.
člen (udeleženci izobraževanja)

Poleg navedenih dopolnitev zakonskega besedila je predlagatelj
dosledneje zapisal 12. člen tako, da je v njem opuščen termin
triada in nadomeščen s terminom vzgojno-izobraževalno obdobje
oziroma v skrajšani obliki: obdobje. V navedenem določilu je tudi
pregledneje izpeljana povezava med stopnjami izobraževanja in
vzgojno-izobraževalnimi obdobji.

k 10. stališču

Tedenska delovna in učna obveznost za učitelje v osnovni in
glasbeni šoli je urejena v 120. členu zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ter v odredbi o normativih in
standardih v glasbenih šolah (Ur. I. RS, št. 37/97), zato ni smiselno,
da bi to urejali še v tem zakonu.

Predlagatelj je poleg že uvodoma navedenih uskladitev z zakoni
oziroma drugimi predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, ki
so bili sprejeti po predložitvi zakonskega predloga v zakonodajni
postopek, oziroma uskladitev, navedenih pri obrazložitvi k 6.
stališču, dodal še posebni poglavji o zbiranju in varstvu osebnih
podatkov (členi 42. do 45.) ter določilo o nadzoru nad zakonitostjo
dela glasbene šole in izvajanjem programa osnovnega glasbenega
in plesnega izobraževanja (41. člen).

Predlagatelj je ponovno preučil določbe o ocenjevanju. Načeloma
so zavzete enake rešitve kot v predlogu zakona za prvo

Zaradi časovnega zamika pri obravnavi predloga zakona o
glasbenih šolah je predlagatelj za drugo obravnavo v 47. členu

k 7. stališču

poročevalec, št. 90

38

30. december 1999

(prej 33. člen) na novo določil rok za določitev in sprejem
izobraževalnega programa in roke za njegovo postopno uvajanje
v 48. členu (prej 34. člen), pri čemer se predvideva uvedba
programov predšolske glasbene vzgoje ter glasbene in plesne
pripravnice v šolskem letu 2002/2003, postopna uvedba
glasbenega in plesnega izobraževanja pa v šolskem letu 2003/
2004.

pričakovati takojšnje, a postopno uvajanje in širitev predmetnikov
z godalnimi ter drugimi orkestrskimi instrumenti. To pričakovanje
se je še zlasti nanašalo na sedem po številu najmanjših glasbenih
šol, ki takrat še niso izpolnjevale vseh s predlogom zakona
predvidenih (določenih) kriterijev za ustanovitev javne glasbene
šole (drugi odstavek 7. člena predloga zakona o glasbenih šolah
za prvo obravnavo).

Glede na postopnost uvajanja izobraževalnih programov je
predlagatelj v prehodnih določbah oziroma v 49. členu (prej 35.
člen) opredelil tista določila zakona o glasbenih šolah iz leta 1971,
ki so povezana z izvajanjem prejšnjih oziroma iztekajočih se
programov za glasbene šole.

Predlagatelj je glasbenim šolam in lokalnim skupnostim vsa ta
leta omogočal še zlasti odpiranje godalnih oddelkov in širitev
dejavnosti z drugimi orkestrskimi instrumenti ter petjem. Prav
tako je omogočal odpiranje oddelkov predšolske glasbene vzgoje
in uvajanje pouka plesa, še zlasti baleta, ne pa tudi ritmike, ki je že
povsem zamrla.

FINANČNE POSLEDICE

Prizadevanja javnih glasbenih šol, njihovih ustanoviteljev oziroma
lokalnih skupnosti in navsezadnje tudi predlagatelja se kažejo v
naslednjih podatkih, ki so pomembni tudi za ugotavljanje in
ocenjevanje finančnih posledic.

V uvodu k besedilu predloga zakona o glasbenih šolah za prvo
obravnavo (spomladi 1995) je predlagatelj predvideval, da je realno
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V pretočenem obdobju se je izboljšala usposobljenost učiteljev
glede na stopnjo strokovne izobrazbe (VII.), kar velja tudi za
ravnatelje glasbenih šol, od katerih ima 51 % visoko strokovno
izobrazbo (VII, VII/1 ali VII/2), ostali pa višješolsko; sedem od teh
si že pridobiva sicer z zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja zahtevano visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri (95. in 144. člen ZOFVI).

Zaradi na novo uvedene možnosti poučevanja ljudskih glasbil in
dodatnega pouka za zelo nadarjene učence v skladu s predlogom
zakona o glasbenih šolah ter v povezavi z navedenimi podatki o
učiteljih in trendu razvoja dejavnosti v glasbenih šolah (predvsem
zaradi mreže glasbenih šol oziroma podružnic in dislociranih
oddelkov v novonastalih občinah, ki praviloma pomenijo del
šolskega okoliša sedanjih »medobčinskih« glasbenih šol),
predlagatelj predvideva v prvih treh letih postopnega uvajanja
izobraževalnih programov povprečno 2 % letno rast obsega
dejavnosti glasbenih šol v Republiki Sloveniji. V pogledu finančnih
posledic to pomeni, da bo potrebno v šolskih 2003/2004 do 2005/
2006 Ministrstvu za šolstvo in šport zagotoviti 222 mio SIT (letno
74 mio SIT) dodatnih sredstev iz državnega proračuna. Ob tem
naj kot informacijo navedemo, da bo MŠŠ v letu 1999 za dejavnost
glasbenih šol v skladu z 81. členom Zakona o organiazciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja namenilo približno 3.700 mio
SIT. Za lokalne skupnosti pa se predvideva, da bi v obdoju prvih
treh let prispevale dodatnih 36 mio SIT (letno 12 mio SIT), in sicer
za stroške, ki jih glasbenim šolam pokrivajo v skladu z 82. členom
že citiranega zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja.

Predlagatelj ugotavlja, da bo v Republiki Sloveniji še naprej treba
omejevati vpis učencev v glasbene šole, saj je vpis v pogledu
prostorskih zmogljivosti in zasedenosti učiteljev s poukom na
meji sprejemljivosti. Zato je v 21. členu predloga zakona določeno,
da mora glasbena šola uskladiti število vpisnih mest s kadrovskimi
in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer daje prednost vpisu bolj
nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih instrumentov in petja,
ter da si mora za širitev obsega dejavnosti pridobiti predhodno
soglasje ministra. Na koncu je potrebno omeniti še določilo o
sprejemnem preizkusu, ki ga mora učenec opraviti pred vpisom
v glasbeno šolo (23. člen) ter določili o napredovanju učencev in
vpisu v naslednji razred oziroma stopnjo izboraževanja (36. in 37.
člen). Vsebino sprejemnega preizkusa bo določal izobraževalni
program, podrobnosti glede napredovanja učencev in vpisa v
naslednji razred pa bo z izvršilnim predpisom določil minister.
Morebitne dodatne varovalke z namenom uravnavanja obsega
vpisa bi bilo mogoče vgraditi tudi v ustrezne podzakonske akte,
kot npr. v Uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih
šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter
javne mreže glasbenih šol (Ur.t.RS, št.16/98 in 27/99 -Uredba
Vlade RS). Sicer pa naj ob tem navedemo še podatek, da je
omejitev vpisa učencev v glasbene šole značilna za večino
evropskih držav.

Država sicer ne zagotavlja sredstev za opremo glasbenih šol,
tovrstno investicijsko vzdrževanje nalaga zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja lokalnim skupnostim (82.
člen), hkrati pa predlagatelj ugotavlja, da se občine in šole zelo
zanimajo za razpis za prijavo investicij posebnega pomena na
področju osnovnih šol in predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji
za obdobje 2000-2004.

I
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

1> Naslov predloga akta:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/

Zakon o glasbenih šolah- druga obravnava
2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoral
navedenimi pravnimi viri ES (leto)
/

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo:
/

51 Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino
/

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče
obveznosti izpolnjene:
/

6) Ali |e predlog akta preveden in v kateri lezik?

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD, Univerza...)

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

Pri pripravi zakona so sodelovali strokovnjaki z Akademije za
glasbo Univerze v Ljubljani.

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
• /

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev

NE

Šolski sistemi držav petnajsterice skladno z Maastrichtskim in
Amsterdamskim sporazumom ne predvidevajo harmonizacije.

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
/

Mihaela Novak Kolenko, l.r.
DRŽAVNA PODSEKRETARKA
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dr. Pavel Zgaga, l.r.
MINISTER

poročevalec, št. 90

BELEŽKE

y

v

Hupi

■
.

i

rf; J'.; j j

,

'
.

r<j■'

.1 ■'

I!.
'

poročevalec, št. 90

42

30. december 1999

Predlog zakona o

GEOMETRIČNEM

SLOVENIJE

SREDIŠČU

(ZGSS)

- EPA 1029 - II - prva obravnava

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora RS
predlaga podpisani poslanec Državnemu zboru RS

v skladu s prvim odstavkom 176. členom Poslovnika
Državnega zbora RS bo pri delu delovnih teles in Državnega
zbora RS sodeloval spodaj podpisani poslanec.

- PREDLOG ZAKONA O GEOMETRIČNEM SREDIŠČU
SLOVENIJE
Predlaga, da Državni zbor RS predlog zakona obravnava po
rednem postopku.

Franci ROKAVEC, I. r.

UVOD

Cilji in načela zakona
S predlogom zakona se želijo zagotoviti pogoji za zavarovanje
naravnega ekosistema na širšem kakor tudi ožjem območju
GEOSS-a.
Zagotoviti pogoje za sonaravni nadaljni razvoj za prebivalce tega
območja, kakor tudi za obiskovalce.

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Leta 1981 je bila določena geometrična središčna točka Slovenije,
ki se nahaja v naselju Slivna pri Vačah. Od tega dne dalje postaja
geometrično središče Slovenije v nadaljevanju GEOSS, čedalje
bolj obiskano kakor za turiste znotraj države Slovenija, kakor tudi
izven naših meja. Z namenom, da se ohrani in zavaruje širše,
kakor tudi ožje območje GEOSS-a predvsem pa izjemne naravne,
kulturne in geografske vrednote, avtohtono rastlinstvo, živalstvo
in naravni ekosistemi ter značilnosti neživega sveta, zagotovi z
naravnimi danostmi in vrednotami usklajen nadaljni razvoj
kmetijstva in gozdarstva, ohrani in razvija naravna krajina ter
zagotovijo razvoj, materialni in drugi pogoji za življenje prebivalcev
na osrednjem delu države Slovenije, kakor tudi obiskovalcem
tega prostora le to dopolni dosedanje varovanje s tem zakonom.

Predlog zakona temelji na sorazmerno enakih načelih, kot so bila
uveljavljena pri vzpostavitvi narodnih parkov v Republiki Sloveniji.
S sprejemom tega zakona želimo zagotoviti tudi samo perspektivo
za nadaljni razvoj GEOSS-a, prebivalcem tega območja, lokalnim
skupnostim, društvom, ki so programsko vpete v promocijo
GEOSS-a, obiskovalcem GEOSS-a, še posebej pa vzpostavitev
neizkoriščenih možnosti države iz tega naslova. Namreč GEOSS
lahko postane naravni protokolarni objekt tudi za potrebe države
Slovenije.

Ker je država Slovenije poleg Francije edina država v Evropi, ki
ima določeno geometrično središčno točko svojega ozemlja, je
poleg zavarovanja naravnih danosti tega prostora, poglavitna
tudi opredelitev države, razvoju tega območja z vidika promocije
Slovenije v celoti. Pri tem projektu pa je potrebno vzpostaviti
mehanizme, kjer bo ohranjanje in razvoj širšega, kakor tudi ožjega
območja temeljilo izključno na usklajenem sodelovanju z vsemi
pristojnimi organizacijami v lokalnih skupnostih in zainteresirane
civilne družbe, kot prebivalcem območja GEOSS.

30. december 1999

Ob tem naj poudarim, da sam koncept sodelovanja vseh, ki so
vpeti v prostor območja GEOSS gradi na povezovanju prostora,
ki pomeni središčno točko države, ne samo s prepovedmi,
temveč s hitrejšo razvojno komponento, ki ima osnovo v hitrejšem
skladnem regionalnem razvoju.
Še posebno ob dejstvu, da je Slovenija poleg Francije edina država
v Evropi, ki ima določeno geometrično središčno svoje države.
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Za zagotovitev teh ciljev pa predlog zakona določa tudi prihodno
organiziranost v obliki javnega zavoda, ki temelji na racionalnem
in učinkovitem delu za izvedbo ciljev tega zakona.

Pristojne izpostave geodetske uprave RS izvedejo za območje
svoje občine v zemljiškokatastrskih načrtih meje na podlagi meja
na topografski karti iz prejšnjega odstavka.

Ocena potrebnih finančnih sredstev

6. člen

Za izvedbo tega zakona bi bilo potrebno v proračunu Republike
Slovenije vsako leto zagotoviti finančna sredstva v višini 50
milijonov SIT. Ob predpostavki, da bo zakon v celoti realiziran, se
pričakuje, da bo preko širitve turistične in ostale dejavnosti na
širšem območju bo proračun preko svojih davčnih prihodkov
vložena sredstva povrnila v tej višini. S tega vidika predlagani
zakon ne povzroča nikakršnega proračunskega neravnotežja.

Na osrednjem območju GEOSS-a se s posebnim aktom
ustanovitelja zavarujejo deli nepremične naravne in kulturne
dediščine, ki imajo posebno naravno, kulturno, zgodovinsko ali
estetsko vrednost, kot naravna znamenitost oziroma kulturni,
geometrični ali zgodovinski spomenik.
7. člen

ZAKON O GEOMETRIČNEM SREDIŠČU
SLOVENIJE

Razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot na območju
GEOSS-a se uresničuje tako, da država Slovenija, lokalne
skupnosti in društva v svojih razvojnih dokumentih upoštevajo
cilje GEOSS-a:

1. člen

- pri pospeševanju kmetijstva in gospodarjenja z gozdovi na
osnovi naravnih zmogljivosti;

Z namenom, da se ohranijo izjemne naravne, kulturne in
geografske vrednote, zavarujejo avtohtono rastlinstvo, živalstvo
in naravni ekosistemi ter značilnosti neživega sveta, zagotovita z
naravnimi danostmi in vrednotami usklajen nadaljnji razvoj
kmetijstva in gozdarstva, ohrani in razvija kulturna krajina ter
zagotovijo razvoj in materialni ter drugi pogoji za življenje in delo
prebivalcev v osrednjem delu države Slovenije, omogočita
občanom ter drugim obiskovalcem uživanje naravnih in kulturnih
vrednot ter rekreacija v naravi v tem prostoru in dopolni dosedanje
varovanje, se s tem zakonom določi osrednji del države Slovenije
pod imenom Geometrično središče Slovenije, v nadaljnjem
besedilu GEOSS.

- pri zagotavljanju delovnih in življenjskih pogojev občanov, ki
živijo na območju GEOSS-a:
- pri uresničevanju prometne dostopnosti in komunalne
opremljenosti naselij ter pri gradnji prometnic in objektov, nujnih
za uresničevanje kmetijstva in gospodarjenja z gozdovi ter
kulturno-vzgojnih, znanstvenih in rekreacijsko-turističnih namenov
širšega območja GEOSS-a.
- za ohranitev avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst;
- za odpravljanje škodljivih posledic v prostoru in za preprečevanje
njihovega nastanka, zlasti zaradi delovanja erozije in plazov.

Cilji iz prejšnjega odstavka se uresničujejo z razvijanjem
gospodarskih in družbenih dejavnosti v skladu s sprejetimi
razvojnimi dokumenti in z varstvenimi ukrepi, določenimi s
prepovedmi in omejitvami v tem zakonu ter z drugimi predpisi.

8. člen
Država Slovenija in občine z območja GEOSS-a v dolgoročnih
družbenih planih opredelijo razvoj GEOSS-a in določijo sestavino
kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje srednjeročnih
planov.

2. člen
Območje GEOSS-a je pod posebnim, s tem zakonom določenim
družbenim varstvom.

9. člen

3. člen

V skladu z dolgoročnim družbenim planom R Slovenije in s tem
zakonom:

GEOSS obsega območje naslednjih naselij v občini Litija in občini
Moravče v zunanjih mejah: Boltija, Cirkuše, Dešen, Gora pri Pečah,
Klenik, Laze pri Vačah, Mala Sela, Podbukovje, Potok, Ržišče,
Slivna, Širokoset, Tolsti vrh, Vače, Vovše.

- občine 2 območja GEOSS-a v smernicah za pripravo svojih
družbenih planov opredelijo usmeritve, ki se nanašajo na območje
GEOSS-a;

4. člen

- Krajevne skupnosti, (združenja) in društva, ki delujejo na območju
GEOSS-a so dolžne sprejemati obveznosti in naloge za razvoj
GEOSS-a in za njegovo ohranitev;

Na območju GEOSS-a se zaradi številnosti in obsežnosti izjemnih
ali posebno značilnih naravnih vrednot in znamenitosti kulturnega,
ekološkega, znanstvenega in turističnega pomena, visoke stopnje
ohranjenosti teh vrednot in znamenitosti ter velike občutljivosti
ekosistemov na posege človeka, določi in omeji osrednje območje
središča Slovenije, ki zavzema naselje Slivna.

- občine z območja GEOSS-a sklenejo dogovor o uresničevanju
nalog, ki so skupnega pomena za razvoj GEOSS-a;
Na podlagi dolgoročnega družbenega plana R Slovenije opredelijo
občine z območja GEOSS-a in R Slovenije ukrepe, obveznosti in
odgovornosti, ki jih prevzemajo za razvoj na območju GEOSS-a.

5. člen

10. člen

Meje območja GEOSS iz 3.člena in osrednjega območja iz 4.
člena se vrišejo v topografski karti v merilu 1 : 25.000 (TK-25).
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Na osnovi in v skladu s razvojnimi dokumenti se za območje
GEOSS-a sočasno sprejme skupni program razvoja GEOSS-a.
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Skupni program razvoja GEOSS-a podrobneje razčlenjuje in
prostorsko opredeljuje usmeritve in naloge, pomembne za razvoj
GEOSS-a, ki so jih nosilci planiranja uskladili pri pripravi svojih
razvojnih dokumentov. Dolgoročni program razvoja GEOSS-a
se opredeljuje v letnih izvedbenih planih.

12. odvzemati mivko, pesek, prod in kamenje iz vodotokov ter
vodnih in obrežnih zemljišč razen za gradbene potrebe znotraj
ožjega območja GEOSS-a ali če take posege narekuje nujno
urejanje vodnega režima;
13. odpirati in izkoriščati nove peskokope, kamnolome in rudne
kope za potrebe zunaj ožjega območja GEOSS-a;

Skupni program razvoja GEOSS-a opredeljuje poleg posameznih
obveznosti in nalog nosilcev planiranja tudi naloge v zvezi z
izdelavo posameznih prostorskih izvedbenih aktov.

14. graditi individualne počitniške hiše ali počitniška stanovanja,
na ožjem območju.

Nosilci planiranja in uresničevanja skupnega programa razvoja
se dogovorijo o višini in načinu zagotavljanja sredstev, ki so
potrebna za kritje morebitnih posebnih stroškov pri gospodarjenju
v območju GEOSS-a zaradi prepovedi iz 12. členom tega zakona.

15. graditi jedrske objekte in naprave za pridobivanje energije,
predelavo in pripravo ter hranjenje in dokončno odlaganje
radioaktivnih snovi;

11. člen

16. graditi objekte za proizvodnjo in predelavo ali hranjenje
eksplozivnih snovi, vnetljivih tekočin in plinov ter drugih nevarnih
snovi;

Za pripravo in izvajanje skupnega programa GEOSS-a so
zadolženi javni zavod GEOSS, Vlada R Slovenije, lokalne
skupnosti in druge organizacije in društva.

17. uporabljati in graditi ceste za tranzitni težki tovorni promet;
18. graditi pristajalne steze za letala;

12. člen

19. graditi, rekonstruirati in uporabljati objekte, obrate in naprave,
ki onesnažujejo zrak s škodljivimi plinskimi snovmi in trdimi delci
prek dovoljene meje, določene za I. območje onesnaženosti zraka
(zakon o varstvu zraka - Uradni list SRS št. 13/75);

Na osrednjem območju GEOSS-a je prepovedano:
1. vnašati neavtohtone gozdne rastlinske vrste, razen za potrebe
utrjevanja erodiranih zemljišč ali začetega ozelenjevanja zemljišč;

20. presegati maksimalne ravni hrupa 50 Leq (dBA) čez dan in 45
Leq (dBA) ponoči, razen pri opravljanju rednih dejavnosti v ožjem
območju GEOSS-a in pri reševanju z letali ali helikopterji in pri
uporabi vojaških letal v izjemnih razmerah ter pri aerosnemanju v
okviru geodetskih del;

2. puščati po opravljenih gradbenih delih neutrjene površine
neozelenjene;
3. odlagati pri gradnji cest in drugih objektov odkopne materiale
na površine, ki niso za to posebej določene;

21. presegati dovoljene ravni hrupa, določene s predpisi o varstvu
pred hrupom v bivalnih prostorih in naseljih;

4. pogozdovati kmetijska zemljišča, razen če to terjajo ukrepi za
zavarovanje pred erozijo ter snežnimi in zemeljskimi plazovi ali
če je s razvojnimi dokumenti določena sprememba kmetijskega
v gozdno zemljišče;

22. locirati trajna odlagališča odpadkov znotraj ožjega območja
GEOSS-a;
23. odmetavati ali odlagati odpadke zunaj za to določenih in
ustrezno urejenih mest za zbiranje odpadkov;

5. uporabljati agrokemična sredstva za zatiranje in uničevanje
rastlin ali živali (fitofarmacevtska sredstva) zunaj obdelovalnih
zemljišč;

24. uporabljati za pridobivanje toplotne energije komunalne in druge
odpadke, razen lesnih odpadkov;

6. vnašati neavtohtone vrste divjadi in druge neavtohtone prosto
živeče živalske vrste;

25. postavljati reklame za komercialne namene;

7. ograjevati zemljišča za gojitev divjadi (obore) ali za druge
namene, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vodnega
gospodarstva;

26. obiskovalcem je prepovedano šotoriti, parkirati in puščati
motorna vozila ali prikolice za bivanje zunaj za to določenih mest;
27. obiskovalcem je prepovedano kuriti ogenj in pripravljati
žerjavico zunaj za to določenih ali urejenih prostorov.

8. obiskovalcem ožjega območja GEOSS-a plašiti prosto živeče
živali z vpitjem ali hrupom, metanjem ali proženjem kamenja ter
na kakršenkoli drug način;

13. člen

9. izpuščati onesnažene vode (odpadke) in druge snovi.

Tehnične, strokovne, raziskovalne in nadzorne naloge, določene
s tem zakonom opravlja Javni zavod GEOSS-a ( v nadaljnjem
besedilu: Zavod).

10. graditi ali rekonstruirati vodnogospodarske objekte in naprave
ter izvajati ukrepe in posege v vodotoke in vodna zemljišča, s
katerimi se spreminja količina, kakovost, prostorska in časovna
razporeditev voda oziroma se spreminjajo naravne razmere na
vodnih in priobrežnih zemljiščih, razen v primerih, če to terjajo
potrebe oskrbe s pitno vodo, oskrba z vodno energijo manjših
območij znotraj ožjega območja GEOSS-a oziroma v njegovi
neposredni bližini ali ukrepi za omejevanje erozijskih procesov in
zavarovanja proti zemeljskim.in snežnim plazovom ter poplavam;

Javni zavod ustanovita občini v 6 mesecih po uveljavitvi zakona.
14. člen
Dejavnosti Javnega zavoda v svetu, katere pa so predvsem:
- priprava strokovnih podlag za pripravo planov in skupnega
programa na območju GEOSS;

11. graditi površinske vodne zbiralnike s prostornino nad 100.000
m3 vode;
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- izvajanje posameznih nalog na območju GEOSS-a;

18. člen

- organiziranje raziskovalnega dela; sodelovanje pri strokovnem
ter znanstveno raziskovalnem delu predvsem pri ugotavljanju
stanja rastlinstva in živalstva, njihovih biotopov ter stanja nežive
narave;

Javni zavod pridobiva celotni dohodek:
- iz proračuna R Slovenije za izvajanje nalog, ki so mu s tem
zakonom poverjene kot javna pooblastila in iz proračunov občin
z območja GEOSS-a, kolikor mu s svojimi odloki poverijo izvajanje
določenih nalog kot javna pooblastila;

- priprava dodatnih predlogov za varstvene in vzdrževalne ukrepe;
- varstvo in gojitev redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih
vrst;

- s prodajo svojih storitev;
-s taksami in pristojbinami (podrobnejši način poslovanja Sveta
določi statut).

- priprava predlogov za razmestitev ter postavljanje in vzdrževanje
označb na območju GEOSSa ( mejne oznake, kažipoti,
informacijske table in obeležja).

19. člen
Zadeve inšpekcijskega nadzora iz tega zakona opravljajo v mejah
svojih pristojnosti republiški in občinski upravni organi.

15. člen
Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja Svet kot javna
pooblastila naslednje naloge:

20. člen

- organiziranje in izvajanje vrednotenja celotnega prostora, zbiranje
in vodenje dokumentacije, urejanje arboretskih in drugih zbirk;

Za nadzorstvo nad izvajanjem določil tega zakona, veljavnih na
območju GEOSS-a se organizira v okviru Javnega zavoda
naravovarstvena nadzorna služba.

- nadzorstvo nad izvajanjem prepovedi, veljavnih za območje
GEOSS-a, določenih s tem zakonom v okviru svoje dejavnosti;

Naloge naravovarstvenih nadzornikov lahko kot prostovoljno
dolžnost opravljajo osebe, po določilih 15. člena tega zakona.

- vodenje katastra o stanju rastlinskih in živalskih vrst, njihovih
habitatov, biotopov in ekosistemov ter o stanju nežive narave;
- izdajanje pooblastil prostovoljnim naravovarstvenim
nadzornikom na podlagi predhodnega strokovnega usposabljanja;

Prostovoljni naravovarstveni nadzornik je lahko vsak polnoleten
državljan R Slovenije, ki ima strokovno znanje in pooblastilo po
tem zakonu.

- priprava predlogov in izdajanje mnenj v zvezi s prenovo
posameznih objektov na območju GEOSS-a;

Prostovoljnim naravovarstvenim nadzornikom izdaja pooblastila
na podlagi predhodne preveritve strokovnega znanja Svet.

- o izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka poroča Svet Vladi
RS in lokalnim skupnostim enkrat letno;

Naravovarstveni nadzornik naravovarstvene nadzorne službe
In prostovoljni naravovarstveni nadzornik imata službeni znak in
legitimacijo.

16.člen

Naravovarstveni nadzornik in prostovoljni naravovarstveni
nadzornik imata v zvezi z opravljanjem nadzorstva po tem zakonu
pravico legitimirati osebe.

Svet šteje 7 članov, ki po naslednjem predlaganem ključu:
-1 predstavnik, ki ga imenuje Vlada RS
- po 2 predstavnika vsakega ustanovitelja
- 1 predstavnik območja GEOSS-a
- 1 predstavnik Društva GEOSS.

Naravovarstveni nadzornik ima pravico takoj na mestu terjati
denarno kazen od tistih, ki jih zaloti pri prekršku iz 19., 23., 29. in
30. točke 12.člena. tega zakona.

Svet GEOSS-a odloča o naslednjih vprašanjih in zadevah:
- o predlogu statuta Sveta,
- o dolgoročnih in letnih izvedbenih planih dela sveta,
- o pogojih in načinu opravljanja strokovnih in tehničnih nalog po
določbah tega zakona,
- o statusnih spremembah Sveta ,
- o cenah za opravljanje nalog in drugih storitev ter o njihovih
vrstah v zvezi z varstvom in upravljanjem GEOSS-a,
- o sprejemanju zaključnega računa in finančnega načrta,
- o drugih vprašanjih, za katere je tako določeno v statutu Sveta..

Podrobnejše določbe o organizaciji in delu nadzorne službe se
opredelijo v skladu z zakonom v statutu.

17. člen

2. če odlaga pri gradnji ceste ali drugega objekta odkopne materiale
na površine, ki niso za to posebej določene (3. točka 12.člena).

21. člen
Z denarno kaznijo najmanj 180.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek podjetje ali druga pravna oseba in posameznik, ki stori
prekršek s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če po opravljenih gradbenih delih pusti neutrjeno površino
neozelenjeno (2. točka 12. člena);

Način odločanja članov iz prejšnjega člena v Svetu določi statut.
K statutu iz prejšnjega odstavka dajo soglasje ustanoviteljice.
Statut in druge splošne akte sprejemata ustanoviteljici z
konsenzom.

poročevalec, št. 90
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Z denarno kaznijo najmanj 150.000,00 tolarjev se kaznuje za
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1. če vnese v območje neavtohtone gozdne rastlinske vrste v
nasprotju s 1.točko 12.člena;

Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za izvajanje del in
graditev objektov, sprejetih z gozdnogospodarskimi načrti,
razvojem kmetijstva, lovskogospodarskimi načrti, ribiškogojitvenimi načrti in načrti za urejanje in razvoj vodnega
gospodarstva.

2. Če pogozdi kmetijsko zemljišče v nasprotju s 4.točko 12. člena;
3. če uporabi agrokemična sredstva za zatiranje in uničevanje
rastlin ali živali (fitofarmacevtska sredstva) zunaj obdelovalnih
površin (5. točka 12.člena);

Splošna prepoved ne velja tudi za prenovo in nadomestno gradnjo
na isti lokaciji ter za gradnjo stanovanjskih hiš in drugih objektov,
za katere so izdana lokacijska ali gradbena dovoljenja oziroma je
njihova gradnja predvidena z izvedbenimi prostorskimi akti, kolikor
ta gradnja ni v nasprotju z določbami 12.člena zakona.

4. če uskladišči gozdne sortlmente ali pusti sečne odpadke v
strugi vodotoka ali v hudourniškem koritu (14.točka 12.člena)
5. če postavi reklamo za komercialne namene.

Prav tako splošna prepoved ne velja tudi za geodetsko izmero in
druga pripravljalna dela, ki so potrebna za izdelavo prostorskih
dokumentov.
»

23. člen

Splošna prepoved, določena s prvim odstavkom tega člena velja
za čas, dokler ustanoviteljice ne sprejmejo skupnega programa
razvoja GEOSS-a ter posamezne izvedbene prostorske akte,
vendar največ dve leti od dneva, ko začne veljati ta zakon.

Z denarno kaznijo najmanj 150.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori dejanje iz 1. in 2. točke 21 .člena.
24. člen

Splošna prepoved, določena s tretjim odstavkom tega člena velja
za čas, dokler se ne sprejmejo posebni akti o zavarovanju iz 6.
člena tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 90.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori dejanje iz 2., 3., 5. točke 22. člena
tega zakona.

27. člen
25. člen

Po uveljavitvi posebnega odloka o zavarovanju Iz 6. člena tega
zakona se meje naravnih znamenitosti in kulturni oziroma
zgodovinski spomeniki vrišejo v topografsko karto iz 5.člena tega
zakona.

Z denarno kaznijo 30.750.00 tolarjev se kaznuje za prekršek
takoj na mestu posameznik:
1. če presega dovoljene ravni hrupa (23. točka 12. člena);

28. člen

2. če kot obiskovalec ožjega območja GEOSS šotori, parkira ali
pusti osebno motorno vozilo ali prikolico za bivanje v osrednjem
območju, zunaj za to določenega mesta (29. točka 12. člena);

Ustanoviteljici imenujeta Svet zavoda in v.d. direktorja v roku šest
mesecev po uveljavitvi tega zakona.

3. če kot obiskovalec ožjega območja GEOSS kuri ogenj ali
pripravlja žerjavico zunaj za to določenih ali urejenih prostorov
(30.točka 12.člena).

29. člen
Svet najpozneje v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona
objavi službeni znak in izkaznico za naravovarstvene nadzornike.

26. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se za uresničevanje skupnega
programa razvoja GEOSS-a se na osrednjem območju uveljavlja
splošna prepoved prometa z zemljišči, spremembe vrst rabe
prostora in prepoved graditve določenim s 4. členom tega zakona.

Skupni program razvoja iz 10.člena tega zakona se sprejme
najpozneje do 31. decembra 2000.

Splošna prepoved prometa zemljišč iz prejšnjega odstavka ne
velja za pogodbe po zakonu o dedovanju.

31. člen

30. člen

Da se zagotovi ohranitev naravnih znamenitosti in kulturnih
oziroma zgodovinskih spomenikov, se hkrati s sprejetjem tega
zakona uveljavi tudi splošna prepoved vseh posegov, ki bi
spremenili lastnosti oziroma namembnost delov nepremične
naravne in kulturne dediščine.

30. december 1999
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OBRAZLOŽITEV:

Predloženi osnutek zakona določa geometrično središče Slovenije,
cilje, pomen in gospodarjenje in razvoj GEOSS-a.

ustanoviteljici, to sta občini Litija in Moravče. Vlada RS v soglasju
z lokalnimi skupnostmi.

1. člen: Določa pomen in cilje določitve središčne točke države
Slovenije in pogoje za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti
v skladu s sprejetimi planskimi dokumenti in varstvenimi ukrepi,
določenimi s prepovedmi in omejitvami, ki so določeni s tem
zakonom in z drugimi predpisi.

14. člen: Določa dejavnosti, ki jih opravlja svet javnega zavoda.
15. člen: Določa, katere naloge opravlja svet javnega zavoda kot
javna pooblastila o izvajanju le-teh pa enkrat poroča Vladi RS in
lokalnim skupnostim.

2.člen: Opredeljuje, da je osrednje območje GEOSS-a s tem
zakonom določeno s posebnim družbenim varstvom.

16. člen: Določa ključ zastopanja članov v svetu javnega zavoda
in opredeljuje o katerih vprašanjih in zadevah odloča svet.

3.in 4. člen: V teh členih so določene zunanje meje območja GEOSS,
kakor tudi zunanje meje osrednjega območja GEOSS-a.

17. člen: Določa, da način odločanja članov sveta določa statut.
K statutu iz prejšnjega odstavka dajeta soglasje ustanoviteljici,
občini Litija in Moravče.

5.člen: Določa območje GEOSS-a iz 3. člena in osrednjega
območja iz 4. člena so vrisane v topografski karti v merilu 1:25.000
(TK-25), ter določilo, da pristojne izpostave geodetske uprave
RS izvedejo za območje svoje občine zemljiško katastrskih načrtih
meje na podlagi izhodišč iz topografske karte.

18. člen: Določa vire prihodkov, ki jih Javni zavod pridobiva iz
proračuna Republike Slovenije, iz proračunov lokalnih skupnosti,
s prodajo svojih storitev in s taksami in pristojbinami.
19. člen: Določa, da inšpekcijski nadzor opravljajo republiški in
občinski pristojni organi, v mejah svojih pristojnosti.

6. člen: Določa, da se s posebnim aktom zavarujejo deli
nepremične narave, kulturne dediščine, ki imajo posebno naravno,
kulturno, zgodovinsko ali estetsko vrednost, kot naravna
znamenitost oziroma kulturni, geometrični ali zgodovinski
spomeniki.

20. člen: Določa, da se za izvajanje nadzorstva nad prepovedmi
veljavnih na območju GEOSS-a organizira v okviru Javnega
zavoda naravovarstvena nadzorna služba. Opredeljuje naloge in
pristojnosti nadzorne službe, pogoje, ki so potrebni za
izpolnjevanje nadzorne službe, določa pa tudi, da je lahko služba
organizirana kot prostovoljna. Prav tako pa tudi določa, s kakšnim
dokumentom se izkaže nadzornik pri opravljanju svojega dela.
Član določa tudi pravice nadzornikov, podrobnejše določbe o
organizaciji in delu nadzorne službe pa se v skladu z zakonom
določijo v statutu.

7. člen: Opredeljuje, da država Slovenija, lokalne skupnosti in
društva za razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot v svojih
razvojnih dokumentih upoštevajo cilje GEOSS-a pri pospeševanju
kmetijstva in gospodarjenja z gozdovi, zagotavljanju delovnih in
življenjskih pogojev občanov, ki živijo na tem območju. Daje pa
tudi možnosti za ureditev potrebne infrastrukture, ki so pogoj za
razvoj kmetijstva, gozdarstva, kulturno vzgojnih, kakor tudi
rehabilitacijsko turističnih namenov ob ohranitvi avtohtonih
rastlinskih in živalskih vrst ob odpravljanju škodljivih posledic, ki
so prisotne v tem prostoru.

21.. 22.. 23.. 24. In 25. člen: Navedeni členi določajo kazenske
določbe pri kršenju določb 12., 21. In 22. člena, kot posameznik
oz. pravna oseba.
26. člen: Določa, da se uresničevanje skupnega programa razvoja
GEOSS-a uveljavlja splošna prepoved prometa z zemljišči v
osrednjem območju GEOSS-a, ki pa zajema spremembe vrste
rabe, prostora, prepoved graditve, določenim s 4. členom tega
zakona.

8. člen: Razvoj GEOSS-a se določi v dolgoročnih prostorskih
planih države Slovenije, kakor tudi lokalnih skupnosti in se določijo
kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje srednjeročnih
planov.
9. člen: Določa, da občine z območja GEOSS-a v smernicah za
pripravo dolgoročnega družbenega plana opredelijo usmeritve,
katere so dolžne sprejemati, krajevne skupnosti, združenja in
društva, obveznosti kakor tudi naloge. Za uresničevanje nalog
občine na območju GEOSS-a, kakor tudi države Slovenije določijo
v dogovoru medsebojne obveznosti.

Splošna prepoved prometa zemljišč ne velja za pogodbe po
zakonu o dedovanju. Prav tako se z dnem uveljavitve zakona
uveljavi splošna prepoved vseh posegov, ki bi spremenili lastnosti
oziroma namembnost delov nepremičnine naravne in kulturne
dediščine.
Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za izvajanje del in
graditev objektov, sprejetih z gozdnogospodarskimi načrti,
razvojem kmetijstva, lovsko gospodarskimi načrti, ribiško
gojitvenimi načrti in načrti za urejanje in razvoj vodnega
gospodarstva.
Prav tako splošna prepoved ne velja za prenovo in nadomestno
gradnjo na isti lokaciji, ter za gradnjo stanovanjskih hiš in drugih
objektov, za katere so izdana lokacijska ali gradbena dovoljenja,
oziroma je njihova gradnja predvidena z izvedbenimi prostorskimi
akti, če niso v nasprotju z 12. členom tega zakona. Splošna
prepoved ne velja za geodetsko izmero in druga pripravljalna
dela, potrebna za izdelavo prostorskih dokumentov.
Splošna prepoved velja za čas, dokler Vlada RS in lokalne
skupnosti ne sprejmejo skupnega programa razvoja GEOSS-a
kot posameznih izvedbenih prostorskih aktov, vendar največ dve
leti od dneva, ko začne veljati ta zakon.

10. člen: Določa sočasno s planskimi dokumenti pripravo
skupnega programa GEOSS-a. Skupni program se pripravlja za
dolgoročno obdobje, kakor tudi za vsako leto. Skupni program
GEOSS-a določa tudi naloge v zvezi z izdelavo posameznih
prostorsko izvedbenih aktov. Nosilci planiranja in uresničevanja
skupnega programa se dogovorijo o zagotavljanju ustreznih
finančnih sredstev za delo.
11. člen: Določa, da so za pripravo in izvajanje skupnega programa
odgovorni Vlada RS, javni zavod, lokalne skupnosti in društva.
12. člen: Določa, kateri posegi so na osrednjem območju GEOSSa prepovedani.
13. člen: Določa, da tehnične, strokovne, raziskovalne in nadzorne
naloge opravlja Javni zavod GEOSS, ki ga ustanovita
poročevalec, št. 90
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Osmi odstavek opredeljuje, da splošna prepoved, določena s
tretjim odstavkom tega člena, velja za čas, dokler se ne sprejmejo
posebni akti o zavarovanju iz 6. člena tega zakona.

29. člen: Določa, da svet najpozneje v roku enega leta po uveljavitvi
zakona objavi službeni znak in izkaznico za naravovarstvene
nadzornike.

27. člen: Določa, da se po izdaji aktov o zavarovanju iz 6. člena
tega zakona meje naravnih znamenitosti in kulturni oziroma
zgodovinski spomeniki vrišejo v topografsko karto iz 5. člena
tega zakona.

30. člen: Določa, da se skupni program razvoja GEOSS-a sprejme
najpozneje do 31. decembra 2000.
31. člen: Določa, da ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v
Uradnem listu RS.

28. člen: Določa, da ustanoviteljici občini Litija in Moravče v roku
6. mesecev po uveljavitvi zakona imenujeta svet zavoda in v.d.
direktorja po uveljavitvi tega zakona.

30. december 1999
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Predlog zakona o

ZAPOSLOVANJU

IN

DELU

TUJCEV

(ZZDT)
- EPA 1030 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 139. seji dne 16.12.1999 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN DELU
TUJCEV,

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- mag. Zdenka KOVAČ, državna sekretarka v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Martina DJOKIĆ, 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

30. december 1999
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PRVA OBRAVNAVA

PREDLOG ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV
(EVA 1998-2611-0078)

Ljubljana, dne 16.12.1999
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Zaposlovanje tujcev, ki temelji na Zakonu o delovnih razmerjih, je
zakon uredil na povsem drugačen način kot je bilo to urejeno
pred osamosvojitvijo Republike Slovenije. Za te primere zakon
določa delovno dovoljenje, ki ga izdaja zavod, pod pogojem, da
na območju zaposlitve ni ustreznih domačih delavcev, ki bi bili
pripravljeni sprejeti ponujeno zaposlitev. Poleg vodenja postopkov
v zvezi z delovnimi dovoljenji vodi zavod tudi evidenco o izdanih
delovnih dovoljenjih in zaposlenih tujcih na drugih osnovah, in je
tako glavni nosilec vseh dejavnosti, ki zadevajo zaposlitve in
evidentiranje tujcev, ki £0 v državi zaposleni oziroma delajo na
drugih zakonskih podlagah. Ministru, pristojnemu za delo, zakon
daje pooblastilo, da natančneje predpiše vsebino in obliko vloge
za izdajo delovnega dovoljenja, način vodenja evidenc in način
obveščanja Zavoda o delu tujcev.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Zaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o
zaposlovanju tujcev (Ur. I. RS, št. 33/92), ki skupaj z Navodilom
za izvajanje zakona o zaposlovanju tujcev (Ur. I. RS, št. 54/97 in
80/99) in Navodilom o načinu ugotavljanja pravice do dostopa na
trg delovne sile in zaposlitve brez delovnega dovoljenja za
zakonce in otroke oseb državljanov držav članic Evropske unije,
ki zakonito delajo in bivajo v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 6/99),
kot specialni predpis določa posebne pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati tujci za zaposlitev oziroma delo v Republiki Sloveniji.

Za zaposlitev in delo po pogodbah o delu zakon določa dve vrsti
dovoljenj: osebna delovna dovoljenja in delovna dovoljenja na
vlogo delodajalca.

Zakon se skupaj z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. I. RS št. 14/
90, 5/91 in 71/93), ki je bil v osnovnem besedilu sprejet še pred
osamosvojitvijo Republike Slovenije, ob upoštevanju zveznega
Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. I. SFRJ,
št. 60/89 in 42/90) in z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93,
2/94,38/94 in 69/98) ter drugimi predpisi, ki urejajo področje dela,
samozaposlovanje oseb, civilno pravne pogodbe, uslužbenska
razmerja in opravljanje državnih funkcij, uvršča v sistem predpisov
s katerimi se v Republiki Sloveniji ureja delo.

Tujci, ki so imeli ob uveljavitvi zakona že več kot deset let delovne
dobe v Republiki Sloveniji, so lahko pridobili osebna delovna
dovoljenja za nedoločen čas, drugi pa le za obdobje enega leta.
Tako je bilo do leta 1993 na podlagi prehodnih določb zakona
izdanih 13.663 osebnih delovnih dovoljenj za nedoločen čas in
19.250 osebnih delovnih dovoljenj za določen čas, kar je skupaj
štelo 32.913 delovnih dovoljenj.

V okviru osamosvojitvene zakonodaje (Zakon o državljanstvu,
Ur. I. RS/I, št. 1/91, 30/91, 38/92,13/94, Zakon o tujcih, Ur. I. RS/I,
št. 1/91) je bil v letu 1992 uveljavljen tudi Zakon o zaposlovanju
tujcev, ki je glede na bistveno spremenjene okoliščine na trgu
delovne sile po osamosvojitvi Republike Slovenije uredil tudi to
področje zaposlovanja.

Vzroki za časovno omejitev osebnih delovnih dovoljenj na eno
leto so bili naslednji:
10.400 delavcev je imelo manj kot deset let delovne dobe v
Republiki Sloveniji;
6.650 delavcev je bilo dnevnih migrantov iz Hrvaške;
približno 2.200 delavcev je dobilo časovno omejena delovna
dovoljenja, ker so imeli delovno razmerje sklenjeno za določen
čas oziroma so pri zavodu dobivali denarno nadomestilo za
primer brezposelnosti.

Za primere dela tujcev, ki so predmet obravnave tega zakona, je
zakonodajalec predpisal predhodno pridobitev delovnega
dovoljenja ali drugega dokumenta, ki se po zakonu šteje za
delovno dovoljenje. Z zakonom je predpisano, kdaj se delovno
dovoljenje lahko izda na vlogo delodajalca in kdaj na vlogo tujca.
Delovno dovoljenje, ki se izda na vlogo tujca, se šteje za osebno
delovno dovoljenje, na podlagi katerega tujec pridobi pravico do
samostojne izbire delodajalca v primeru, da sklene delovno
razmerje. V določenih primerih, ko tujec opravlja samostojno
poklicno dejavnost ali dejavnost, za katero mu je bil po določbah
starega zakona o tujcih izdan poslovni vizum, se tujcu, na podlagi
dovoljenja o registraciji samostojne poklicne dejavnosti oziroma
poslovnega vizuma, avtomatično prizna pravica do dela v Republiki
Sloveniji. Delovno dovoljenje oziroma dokument, ki po zakonu
šteje za osebno delovno dovoljenje, tujcu izda Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod) oziroma drug
pristojni organ, določen z ustreznimi drugimi materialnimi predpisi.
Novi Zakon o tujcih (Ur. I. RS, št. 61/99) je ukinil institut poslovnega
vizuma.

Kot je soditi po podatkih zavoda, so tujci z osebnim delovnim
dovoljenjem za nedoločen čas praktično že integrirani v slovensko
družbo. Po stanju 30.06.1999 je iz evidenc razvidno, da je skupno
veljavnih 38.951 delovnih dovoljenj, od tega je 14.394 osebnih
delovnih dovoljenj in 24.557 delovnih dovoljenj na vlogo delodajalca,
od tega je 1.064 dovoljenj izdanih za pogodbeno delo.
Velik obseg dovoljenj, 13.692, je vezan na osebna delovna
dovoljenja za nedoločen čas, pri čemer zaradi nedoslednega
izvajanja zakonskega določila o prijavi in odjavi dela ni znan točen
podatek, ali so tujci na podlagi teh dovoljenj še delovno aktivni.
Ob tem je potrebno ugotoviti, da se nedosledno izvaja tudi določba
zakona o obveznem obveščanju zavoda s strani delodajalcev,
kakor tudi o samozaposlenih osebah in osebah, ki so začasno
delovno prisotne v državi na podlagi poslovnih vizumov (opomba:
poslovni vizumi so z novim Zakonom o tujcih ukinjeni in
nadomeščeni z delovnim dovoljenji), zato trenutno ni popolne
evidence o skupnem številu tujcev, ki delajo v Republiki Sloveniji.
Po ocenah pa letno število tujcev, ki v različnih oblikah delajo na
ozemlju Republike Slovenije trenutno ne presega 5% aktivnega
prebivalstva Republike Slovenije.

Zakonodajalec je v zakonu primarno uredil predvsem sledeča
vprašanja: ureditev statusa že zaposlenih delavcev iz drugih delov
bivše države Jugoslavije, ki ob osamosvojitvi niso pridobili
slovenskega državljanstva in pogoje za novo zaposlovanje. Pri
tem je bilo potrebno upoštevati bistveno spremenjene okoliščine
na trgu dela, in temu ustrezno vgraditi v zakon zaščitno klavzulo
o prioritetnem zaposlovanju domačih delavcev, samozaposlovanje
tujcev pa je zakon prepustil urejanju v drugih materialnih predpisih.
Tudi delo tujcev v državi, ki je povezano s tujimi vlaganji,
opravljanjem zunanjetrgovinskega poslovanja, kakor tudi
opravljanje strokovnega dela, določenega s pogodbo o
poslovnotehničnem sodelovanju oziroma dolgoročni proizvodni
kooperaciji oziroma prenosu tehnologije, je zakonodajalec prepustil
urejanju v drugih zakonih, brez mehanizmov za reguliranje pritoka
delavcev, v okviru navedenih namenov.

30. december 1999

Glede vsebine veljavnega zakona je potrebno ugotoviti, da zakon
pretežno ureja delo tujcev vezano na delovna razmerja, na način,
kot so ga pogojevale novonastale razmere ob uveljaviti državnosti
Republike Slovenije. Za druge oblike dela tujcev ob sprejemu
zakona ni bilo ustreznih podlag v politiki priseljevanja in strateških
usmeritvah, ki bi temeljile na ciljih imigracijske politike Republike
Slovenije, v obdobju po osamosvojitvi.
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Z razvojem sodobne postindustrijske družbe in s tem povezane
selitve aktivnosti iz industrijskega sektorja v storitvene dejavnosti
' in storitve za prosti čas, se spreminjajo tudi oblike dela in dejavnosti
prebivalstva, kakor tudi imigracijski tokovi. Opušča se klasično
delovno mezdno razmerje delojemalca in delodajalca z vsemi
formalnostmi in atributi socialne varnosti, zlasti pa trajnost tega
razmerja. Uvajajo se neformalne oblike dela in zaslužka, pogosto
tudi na meji legalnosti, kar je splošen pojav, tako v razvitih državah
Evrope, kot v družbah t.i. tranzicije in je posledica brezposelnosti
ter ekonomske negotovosti. Obenem narašča delež
samozaposlenega prebivalstva. Vse to je še bolj izraženo pri
tujcih - ekonomskih imigrantih, ki so po eni strani pripravljeni
sprejeti delo za minimalno plačilo in brez vsake delovnopravne in
socialne zaščite (socialni dumping), po drugi strani pa se tujci
zaradi liberalnih pogojev za opravljanje pridobitnih in drugih
dejavnosti zlahka uveljavijo kot managerji v novoustanovljenih
podjetjih in uvozniki tujih delavcev, kot tudi ponudniki tujih storitev.

na domačem trgu ni ustrezne ponudbe oziroma kriterijev za
preprečitev nelojalne konkurence s strani tujih ponudnikov storitev.
Socialni dumping, kakor tudi izkoriščanje zakona o zaposlovanju
tujcev za posredovanje zaposlitev tujih delavcev so v obsegu,
kot ga omogoča sedanja zakonodaja, omejeni z restriktivnim
preverjanjem subjektov pred izdajo delovnega dovoljenja. Minister, pristojen za delo, je po ukinitvi poslovnih vizumov vpeljal
določene spremembe tudi na področju izvajanja čezmejnih storitev.
Tudi spremembe Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti omogočajo, da se bo povečal interes za
zaposlovanje med domačimi brezposelnimi osebami v
dejavnostih, kjer se je doslej zaposlovalo največ tujcev
(gradbeništvo, komunala, promet, kmetijstvo) z nizko
kvalifikacijsko strukturo, vendar na ta način ni mogoče odpraviti
vseh obstoječih pomanjkljivosti.
Razvoj tržnega gospodarstva in z njim povezane zahteve po
dinamičnem urejanju trga dela, zlasti še v povezavi s procesi
pravnega usklajevanja zakonodaje Republike Slovenije z
zakonodajo Evropskih skupnosti (acquis communautaire) na vseh
področjih, na katere se zakon navezuje, dokazujejo, da obstoječi
zakon ne daje več potrebnega zakonskega okvirja za sistemsko
urejanje področja zaposlovanja in dela tujcev. Potrebno ga je
nadomestiti z novim sistemskim zakonom, ki bo celovito urejal
vse oblike dela tujcev, v skladu z načeli, po katerih tudi Evropska
unija ureja odnose do tretjih držav, ki niso njene članice, in hkrati
zagotoviti vso potrebno odzivnost na spremembe, ob upoštevanju
značilnosti domačega trga, gospodarskega razvoja in strateškega
povezovanja s tujimi trgi.

V naših razmerah je veljavni Zakon o zaposlovanju tujcev le
delno rešil to problematiko. Delovna dovoljenja je predpisal le za
formalne oblike dela - delovno razmerje oziroma delo po pogodbi
o delu, dovoljenjem za opravljanje določenih (pridobitnih) dejavnosti
pa priznal lastnost delovnega dovoljenja, (obrtno dovoljenje,
poslovni vizum), in tako ni zajel urejanja celotnega področja dela
tujcev na enem mestu. Določene dejavnosti tujcev so urejene le
z drugimi materialnimi predpisi, določene dejavnosti (avtorska in
sorodna dela) pa so celo prepuščene zgolj pogodbam med
strankami, ki pa niso nujno pravilne in niso vedno evidentirane.
Takšno stanje predstavlja potencialno in dejansko možnost
'izigravanja predpisov o delu tujcev, kot tudi Zakona o
zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur. I. RS, št. 13/93, 66/93, 7/94,
58/95). Ta zakon med drugim omogoča tudi delo tujim izvajalcem
storitev na čezmejni način. Kot obvezen pogoj med drugim
eksplicitno določa le davčno prijavo tujih izvajalcev storitev, kadar
ti na trgu opravljajo storitve na čezmejni način in sicer pred
pričetkom izvajanja storitev, vendar v zakonu niso določene
sankcije za kršitelje, niti ni določen organ, ki bi podrobneje predpisal
in preverjal pogoje, ki jih morajo izpolnjevati tuji izvajalci storitev,
da ne bi prihajalo do nelojalne konkurence z domačimi ponudniki
storitev.

Ne glede na segmentirano urejanje področja dela, mora zakon, s
katerim se na novo ureja zaposlovanje in delo tujcev, pokriti vse
možne oblike in vsebine dela tujcev, ob upoštevanju vseh
predpisov, ki urejajo delo, kakor tudi predpisov, s katerimi se
ureja transnacionalno zagotavljanje storitev, povezanih z gibanjem
delovne sile, na temelju določb Zakona o tujcih, s katerim se ureja
vstop, zapustitev in bivanje tujcev v državi.
Problemi storitev in ostalih oblik dela z napotenimi tujci so v celoti
predmet obravnave v novem zakonu, ob upoštevanju direktive
96/71/EEC z dne 16. decembra 1996, z upoštevanjem pogojev
za vzajemnost, in načel ter določb Marakeškega sporazuma.

Z zakonom o zaposlovanju tujcev je sicer tujec med opravljanjem
dela izenačen z domačim delojemalcem, vendar le v primeru
sklenitve delovnega razmerja. Pri tujih storitvah pa te enakosti ni.
Tako je v obstoječih pogojih zakonodajnega urejanja pri tujih
storitvah možen dumping, kadar te niso vezane na zahtevo po
tržni prisotnosti tujih fizičnih in pravnih oseb na ozemlju Republike
Slovenije oziroma zaposlitev tujcev v teh organizacijskih enotah.
Ob ohlapni zakonodaji in nekaterih drugih nedoslednostih v tem
in drugih zakonih (tako npr. ni vzpostavljena enotna evidenca kot
jo zakon določa, pomanjkljivosti so pri odvzemu bivalnih in delovnih
dovoljenj, neustrezno in premilo je sankcioniranje, pomanjkljiv
nadzor, zavračanje dela s strani brezposelnih oseb, omejena
mobilnost delovne sile, pomanjkljiva ureditev na področju izvajanja
storitev in samozaposlovanja, ipd.) je zakon o zaposlovanju tujcev
le omejeno prispeval k zmanjšanju domače brezposelnosti.
Posamezni delodajalci so v teh okoliščinah zniževali stroške dela
z zaposlovanjem tujcev s plačami pod zakonskim minimumom, z
opuščanjem obveznosti za socialno varnost, kakor tudi s
sklepanjem podizvajalskih pogodb za izvedbo storitev s tujimi
podizvajalci s podcenjeno tujo detaširano delovno silo, ki je prihajala
v Republiko Slovenijo na podlagi poslovnih vizumov ali na črno.

2. Mednarodno pravni prikaz
Predlog zakona je predlagatelj zasnoval tako, da ustreza
značilnostim našega pravnega reda ter pogojem, potrebam in
interesom naše države, hkrati pa je usklajen s sprejetimi
mednarodnimi akti, načeli in standardi ter primerljiv in skladen z
acquis communautaire Evropskih skupnosti, kakor tudi primerljiv
in kompatibilen z zakonodajo v državah članicah Evropske unije.
Vsebinsko predlog zakon pokriva vse možne oblike dela tujcev,
tako v okviru organizacijskih enot, kot na področju storitev, ki so
povezane s čezmejnim gibanjem delavcev. Pri tem je predlagatelj
upošteval, da bo po vključitvi Republike Slovenije v Evropsko
unijo vzpostavljen enoten trg dela, znotraj katerega bodo vsi
državljani držav članic Evropske unije in osebe, ki so z njimi
izenačene, imeli prost dostop do zaposlitve in drugih oblik dela na
podlagi pravice do ustanavljanja podjetij, vključno s pravico do
samozaposlovanja, kakor tudi pravico do prostega pretoka
storitev in drugih oblik dela z delavci, ki jih bodo tuje osebe
opravljale na podlagi pogodbenih razmerij.

Stanje na področju gibanja delovne sile se je deloma izboljšalo po
letu 1995 z vključitvijo Republike Slovenije v Svetovno trgovinsko
organizacijo in uveljavitvijo kriterijev glede izvajanja storitev in
upoštevanjem določil Liste specifičnih obvez Republike Slovenije
glede gibanja delovne sile (Marakeški sporazum). S tem pa niso
bili rešeni vsi problemi čezmejnih storitev, zlasti ne v primerih, ko
poročevalec, št. 90

Po vključitvi Republike Slovenije v Evropsko Unijo, bodo državljani
Evropske unije in osebe, ki so z njimi izenačene, izgubile status
tujca, s tem pa bodo zanje prenehale veljati tudi omejitve po tem
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zakonu, razen v primeru, če bi Evropska unija uveljavila prehodno
obdobje na področju prostega pretoka oseb. Predlog zakona
zagotavlja tudi instrumentarij za implementacijo teh pravic.

Omejitve se nahajajo v zakonih, ki regulirajo vstop in bivanje
tujcev, in v predpisih, ki urejajo izdajanje dovoljenj za delo. V
glavnem morajo biti v primerih, ko so predpisana delovna
dovoljenja, ta izdana pred vstopom tujca v državo.

Pogoji za zaposlovanje in delo tujcev, kot jih predlagatelj opredeljuje
v predlogu zakona, temeljijo na restriktivni politiki Evropske unije,
izraženi v:

Države za uravnavanje imigracijskih tokov uporabljajo različne
zakonodajne rešitve, zlasti glede načina povezovanja zakonodaje,
ki ureja status tujcev, z zakonodajo, ki ureja zaposlovanje tujcev.

Izjavi sveta Evropske unije, z dne 20. junija 1994, o omejitvah
sprejemanja državljanov tretjih držav na ozemlje držav članic
zaradi zaposlitve ter v

Glede na različne načine omejevanja dostopa tujcev do trga dela,
so različni tudi instrumenti, s katerimi se regulira število zaposlenih
tujcev v državi. Države, ki imajo stalno, vendar spreminjajočo
potrebo po zaposlovanju tuje delovne sile, imajo praviloma uveden
kvotni sistem za dodeljevanje delovnih dovoljenj, ki ga kombinirajo
tudi z drugimi sistemi preverjanja potreb na trgu dela (npr. Grčija,
Italija, Avstrija). Tak sistem omejevanja določa tudi naš Zakon o
tujcih, ki je temeljni predpis, s katerim se uravnava tudi priliv tuje
delovne sile. Ob tem je pomembno izpostaviti, da države članice
Evropske unije, ne glede na to, da se tujcu izda delovno dovoljenje,
lahko odklonijo vstop na svoje ozemlje, kadar gre za državljane
tretjih držav.

Izjavi Sveta Evropske unije, z dne 30. novembra 1994, ki se
nanaša na omejitve sprejemanja državljanov tretjih držav na
ozemlje držav članic z namenom opravljanja dejavnosti
samozaposlenih oseb.
Ob tem so upoštevane nekatere značilnosti slovenskega trga
dela, ki pogojujejo določeno odprtost trga napram tretjim državam,
tudi po vključitvi Republike Slovenije v Evropsko unijo zaradi
blagovnih tokov, vzajemnih interesov za pretok znanja in širitve
trgov tudi na tretje države, tradicionalnih povezav znotraj določenih
gospodarskih dejavnosti (elektrogospodarstvo, gradbeništvo)
kakor tudi pretok nekaterih storitev, ki jih pogojuje multikulturnost
prebivalstva na ozemlju Republike Slovenije. V zakonu so vgrajeni
instrumenti, ki omogočajo, da bo Republika Slovenija lahko svojo
politiko odprtosti do tretjih držav sprotno prilagajala spremembam,
ki jih bodo pogojevale razmere na skupnem evropskem trgu.

Kriterij, da mora biti delovno dovoljenje izdano pred vstopom tujca
v državo, ne uporabljajo vse države članice v enaki meri. Medtem,
ko so nekatere države s tem popolnoma zaustavile dostop tujcev
do trga dela (kot npr. Francija, Belgija, Nemčija v letih 1970),
druge s pomočjo tega kriterija vabijo tujo delovno silo in jo usmerjajo
v določene sektorje.

Pri izdelavi predloga zakona je predlagatelj upošteval:

Takšne politike se lahko izražajo v:

Uredbo 68/1612/EEC (svoboda gibanja delavcev znotraj
skupnosti),

- bilateralnih pogodbah o delovni sili z državami nečlanicami
Evropske unije (kot npr. v Belgiji),

Uredbo 92/2434/EEC (vzpostavitev sistema EURES),

- s programiranimi občasnimi ukinitvami omejitev - kontroliran
sprejem tuje delovne sile (kot npr. v Luksemburgu in Italiji),

Direktivo 62/302/EEC (svoboda zaposlovanja na področju jedrske
energije),

- s punktualnimi regulacijami nezakonite delovne sile (kot npr. v
Španiji, Italiji in na Portugalskem).

Direktivo 96/71/EEC (nameščanje delavcev v okviru zagotavljanja
storitev),

V skoraj vseh zakonodajah se upoštevajo posebne olajševalne
okoliščine za pridobitev delovnega dovoljenja v primerih, ko so
prihod, bivanje ali zaposlitev tujca vezani na družinske vezi. V
primerih zaposlovanja pa se prednostno obravnavajo osebe, že
zakonito prisotne v državi (begunci, azilanti, razseljene osebe,
osebe, ki jim je izjemoma dovoljeno ostati v državi iz humanitarnih
razlogov) in drugi tujci, ki že dalj časa bivajo v državi.

kakor tudi Marakeški sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske
organizacije, Aneks 1B, Splošni sporazum o trgovini s storitvami
(Ur. I. RS, št. 10/1995 - Mednarodne pogodbe).
V predlogu zakona predlagatelj smiselno in primerno upošteva
tudi določila Maastrichtskega sporazuma in Schengenskega
sporazuma glede prihoda in bivanja tujcev s tem, da se
kompatibilno navezuje na Zakon o tujcih (Ur. I. RS, št. 61/99), ki je
začel veljati 14.08.1999.

Vse države, ne glede na način, s katerim omejujejo prihod tujcev
v državo, določenim kategorijam tujcev omogočajo tudi prost
dostop do zaposlitve oziroma trga dela, pri čemer ni skupnega
pravila, za katere tujce velja ta privilegij.

Večina evropskih držav je v teku zadnjih let na temelju skupne
politike Evropske unije spremenila svojo zakonodajo o tujcih tako,
da otežuje dostop tujcev na ozemlje svojih držav, kakor tudi dostop
do dovoljenja za prebivanje, kar se neposredno odraža tudi na
zakonodaji, s katero se ureja dostop tujcev do trga dela.

Tudi glede samozaposlovanja tujcev določajo posamezne države
različne pogoje. Poklicno delovanje tujcev oziroma druge oblike
samozaposlovanja na podlagi opravljanja gospodarske
dejavnosti, so praviloma vezane na predhodno pridobitev
delovnega dovoljenja, ki se izda pod posebnimi pogoji.Ti so različni,
najpogosteje pa so določeni z obveznim predhodnim prebivanjem
tujca v državi določen čas, ali z zahtevo po že izdanem dovoljenju
za druge oblike dela v predhodnem obdobju, po pozitivnem mnenju
trgovskih oziroma obrtnih zbornic, zahtevo po osebnem
investiranju in dokazilu o zadostnih sredstvih za preživljanje iz
drugih virov ipd. (npr. Nemčija, Belgija, Španija, Grčija, Italija,
Avstrija, Velika Britanija).

Načini zakonodajnega urejanja v posameznih državah so različni,
vendar vse države, brez izjeme, omejujejo delo tujcev glede na
razmere na trgu dela.
Kot je razvidno iz študije, ki jo je izdelal Bureau Francis Lefevre,
v okviru EU PHARE programa tehnične pomoči v procesih
približevanja naše zakonodaje zakonodaji Evropskih skupnosti,
je kontroliran dostop tujcev na evropski trg dela glavni instrument
za vodenje politike priseljevanja tujcev. V študiji so zajete države:
Nemčija, Belgija, Španija, Grčija, Italija, Irska in Velika Britanija.

30. december 1999

Države članice Evropske unije so z Izjavo Sveta Evropske unije,
z dne 20. junija 1994, določile načela, po katerih urejajo politiko
zaposlovanja državljanov tretjih držav.
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Načela za urejanje politike so naslednja:

Pooblastilne norme v predlogu zakona za podrobnejše urejanje
posameznih zakonskih rešitev v okviru podzakonskih predpisov
omogočajo tekočo odzivnost na spremembe na trgu dela,
vključno z možnostjo delnega ali celotnega zapiranja trga, kadar
to narekujejo interesi države ali predpisi Evropskih skupnosti po
vključitvi Republike Slovenije med njene članice.

splošni kriteriji;
postopki za sprejem zaradi zaposlitve;
omejitve obsega zaposlitve;
omejitve časa sprejema tujca zaradi zaposlitve;
prošnje za podaljšanje bivanja z namenom zaposlitve;
poslovni obiskovalci;
tretje države s tesnimi povezavami z državo članico.

2) Operacionalizacija ciljev politike zaposlovanja
V skladu s splošnimi ukrepi za doseganje uresničevanja stališč
Resolucije o imigracijski politiki Republike Slovenije, je predlog
zakona oblikovan kot temeljni materialni in procesni predpis, ki ga
bo mogoče uporabiti za zaščito domačega trga dela in uravnavanje
novega pritoka delovne sile.

Ta načela je predlagatelj upošteval kot osnovno izhodišče pri
zakonodajnem urejanju področja zaposlovanja in dela tujcev v
Republiki Sloveniji.
3. Cilji in načela zakona

V predlogu zakona so različno obravnavani dolgotrajni in
kratkotrajni ekonomskimi priseljenci. Tujce, ki izpolnjujejo zahteve
za dovoljenje za daljše prebivanje in njihove družinske člane
predlagatelj obravnava kot človeški vir, enako kakor svoje
državljane. V nasprotju s tem, pa je cilj politike sprejemanja
gostujočih delavcev pridobivanje delovne sile brez podlag za
pridobivanje statusa stalnih rezidentov.

1) Sistemska ureditev zaposlovanja in dela tujcev
Temeljni namen predloga zakona, s katerimi se ureja zaposlovanje
in delo tujcev, je odpraviti številne obstoječe pomanjkljivosti,
zapolniti pravne praznine in na novo, celovito urediti to področje
ob upoštevanju sprejetih načel za izvajanje politike zaposlovanja
v državah članicah Evropske unije.

Letno zaposlovanje tujcev se bo izvajalo tako, da bo ustrezalo
dolgoročnim strukturnim gospodarskim potrebam, na način, ki
ne bo zaviral procesov racionalizacije in prilagajanja gospodarstva
potrebam konkurenčnosti ter približevanja notranjemu trgu
Evropske unije.

Predlagani zakon naj bi nadomestil veljavno ureditev v Zakonu o
zaposlovanju tujcev in naj bi skupaj z Zakonom o tujcih ustvaril
pogoje za uresničevanje imigracijske politike na temelju Resolucije
o imigracijski politiki Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/1999).

Zaposlovanje tujcev bo sledilo potrebam na trgu delovne sile ob
primerni zaščiti domačih delavcev glede na merila, prednosti in
omejitve, določene s predlogom zakonom.

Z novostmi, ki jih prinaša predlog zakona, bi zagotovili pravni
instrumentarij, s katerim se bo Republika Slovenija lahko ustrezno
odzivala na sodobne pojave in probleme na področju trga dela ter
učinkovito, v skladu z evropskimi standardi varovala svoje
nacionalne interese.

Namesto programov zaposlovanja pretežno manj kvalificirane
delovne sile, predlog zakona uvaja sistem občasnih oblik dela
gostujočih delavcev. S tem daje jasen znak, tako delodajalcem,
kakor možnim gostujočim delavcem in državam izvoznicam
delovne sile, o pogojih za gibanje delovne sile na ozemlju Republike
Slovenije.

Celovita ureditev vseh oblik dela tujcev na enem mestu omogoča
potrebno pravno jasnost glede pogojev in možnosti za
zaposlovanje in delo tujcev, kakor tudi preglednost nad stanjem
na tem področju. Temeljna sistemska ločnica je razlikovanje med
zaposlovanjem in delom tujcev na ozemlju Republike Slovenije.
Zaposlovanje tujcev predlog zakon veže na tiste oblike ponudbe
na trgu dela, ki so vezane na stalne potrebe domačih delodajalcev
in temeljijo na sklepanju delovnega razmerja oziroma
samozaposlitve tujcev, ki pomenijo dodatni resurs za vzdrževanje
nivoja zaposlenosti prebivalstva v Republiki Sloveniji.

Republika Slovenija bo z državami, iz katere prihajajo ali bodo
prihajali delavci, sklepala ustrezne dvostranske ali večstranske
sporazume v skladu z mednarodnimi normami, ki se nanašajo na
pravni status in zaščito delavcev migrantov in priznavanje
vzajemnih koristi, pri čemer se predpostavlja, da se bodo takšni
sporazumi sklepali tudi v smislu prenosa znanja in odpiranja novih
trgov.

Za razliko od zaposlovanja tujcev, je delo tujcev zakonsko vezano
na pogoj začasne delovne prisotnosti tujca na ozemlju Republike
Slovenije. Za delo tujcev veljajo drugačne omejitve kot v primeru
zaposlovanja tujcev.

Vzvodi za udejanjanje ciljev imigracijske politike na področju
zaposlovanja so s predlogom zakona poverjeni vladi, oziroma
ministru, pristojnemu za delo, in drugim ministrom v delu njihove
pristojnosti.

Glede na različnost dostopa tujcev do trga dela, predlog zakona
določa tri vrste delovnih dovoljenj in sicer: osebno delovno
dovoljenje, dovoljenje za delo in dovoljenje za zaposlitev.

3) Načela zakona
Temeljna načela, po katerih se v predlogu ureja materija zakona,
so naslednja:

Predlog zakona na novo uvaja delovno dovoljenje v primerih
samozaposlovanja tujcev, ki samostojno opravljajo poklicno ali
drugo gospodarsko dejavnost, kot samostojni podjetniki
posamezniki oziroma ustanovitelji oziroma poslovodje v osebni
družbi, in na ta način ščiti tudi ta segment trga dela na način, kot
ga poznajo druge evropske države.

Vzpostavlja se enotnost urejanja zaposlovanja in dela tujcev.
Pritok nove delovne sile in obseg ter način menjave storitev
med domačimi in tujimi civilnimi in pravnimi osebami je odvisen
od potreb domačega trga in standardov, ki veljajo v državah
članicah Evropske unije.

Predlog zakona, kot specialni predpis, določa tudi posebne pogoje
pod katerimi je dopustno delo tujcev v okviru posameznih oblik
pogodbenih razmerij. Pri določitvi teh pogojev je predlagatelj sledil
cilju, da se odpravijo dosedanje pravne praznine na tem področju,
ob hkratnem upoštevanju evropskih standardov in časovnih
normativov veljavnosti delovnih dovoljenj za posamezne oblike
dela kakor tudi potrebi po zagotovitvi pravnega varstva
konkurenčnosti na trgu.
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Predpostavlja se teritorialni princip uporabe delovnega prava
pri zaposlenih tujcih, kakor tudi pri delodajalcih, če gre za
opravljanje dela na teritoriju Republike Slovenije.
-
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Civilna pogodbena razmerja, katerih predmet je delo, bodo
po predlogu podrejena določbam Zakona o zaposlovanju in
delu tujcev.
30. december 1999

Pri samozaposlenih osebah je upoštevana dosedanja
slovenska pravna tradicija zaposlovanja na teh področjih in
zato v predlogu zakonu ni vnaprejšnjih omejitev za izdajo
delovnih dovoljenj. Potrebno bo spremeniti predpise za
registracijo samozaposlenih tujih oseb na podlagi drugih
zakonov, saj po sedanji ureditvi delovno dovoljenje ni pogoj
za registracijo dejavnosti v okviru statusnih oblik, ki omogočajo
samozaposlitev.

4. Finančne in druge posledice zakona
Sprejetje novega sistemskega zakona je vezano na Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske
unije do konca leta 2002.
Da bi se Republika Slovenija lahko vključila na enotni evropski trg
in izvajala politiko zaposlovanja tujcev iz tretjih držav v skladu z
načeli Evropske unije, mora temu ustrezno dograditi infrastrukturo
za posredovanje delovne sile v okviru zavoda in vzpostaviti v
okviru drugih zakonov institucionalne podlage za medsebojno
priznavanje poklicnih kvalifikacij.

Nameščanje delavcev v okviru občasnega zagotavljanja
storitev temelji na načelu, da dopolnitev notranjega trga s
tujimi storitvami daje dinamično okolje za transnacionalno
zagotavljanje storitev. Na tej osnovi so tovrstne storitve
praviloma vezane na vzajemno omogočanje pretoka storitev
na podlagi zakonodaje oziroma sklenjenih sporazumov, ki
temeljijo na nacionalnem interesu.

Današnja stopnja kadrovske in materialne opremljenosti zavoda
ne omogoča v celoti izvajanja predlaganega zakona, zlasti na
področju posredovanja delovne sile in pretoka informacij znotraj
Evropske unije, zato bodo po oceni predlagatelja potrebna dodatna
vlaganja za nove zaposlitve in tehnično opremljenost služb, tako
za vključitev v sistem EURES, kot za vzdrževanje baze podatkov
ter izvajanje pričakovanega večjega obsega nalog v zvezi z
dovoljenji za kratkotrajne zaposlitve v okviru izvajanja tujih storitev
in prijavami dela.

Pri določanju pogojev za izvajanje storitev s tujimi delavci je
predlagatelj upošteval načelo poštene konkurence in temu
ustrezno pravila določil v predlogu zakona. Ta se uporabljajo
ne glede na trajanje namestitve tujih delavcev in ne izključujejo
uporabe določil in pogojev zaposlovanja tujih delavcev po
tujem pravu, če so ta zanje ugodnejša.

Po oceni predlagatelja se bo del stroškov v zvezi s povečanim
obsegom nalog na storitvenem področju delno kompenziral s
taksami in nadomestilom za posebne stroške, kot je predlagano
v zakonu, preostali del stroškov pa bo potrebno dodatno zagotoviti
v okviru proračuna.

Načelo prednosti pri dostopu do trga dela je predlagatelj
upošteval za subjekte iz držav podpisnic mednarodnih
pogodb, pri določanju položaja tretjih držav pa je izhajal iz
načela, da položaj tretjih držav, ki niso podpisnice mednarodnih
pogodb, ne more biti boljši od položaja podpisnic.

Za potrebe sistema EURES je v državnem programu predvideno
13 novih zaposlitev, za zaposlitve na drugih področjih izvajanja
zakona pa bo potrebno 10 novih zaposlitev, z izvedbo do leta
2002.

BESEDILO ČLENOV:

(3) Tujec je zaposlen v Republiki Sloveniji, kadar je na podlagi
pogodbe o zaposlitvi v delovnem razmerju pri delodajalcu, ki ima
sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma ima v skladu
s tem zakonom status samozaposlene osebe.

I. DEL

(4) Za delo tujcev se po tem zakonu šteje opravljanje storitev, ki
se izvajajo s tujci in druge oblike dela tujcev, ki temeljijo na pogodbah
o delu oziroma drugih civilnopravnih pogodbah, ki se časovno
omejeno izvajajo na ozemlju Republike Slovenije.

I. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE

2.člen
Opredelitev pojmov

l.člen
Vsebina zakona

(1) Za potrebe tega zakona imajo posamezni pojmi naslednji
pomen:

(1) S tem zakonom se določajo pogoji, pod katerimi se lahko tujec
zaposli ali dela v Republiki Sloveniji, če z mednarodnimi sporazumi
ni drugače določeno.

Tu|ec je oseba, ki nima državljanstva Republike Slovenije.

(2) V skladu z določbo prejšnjega odstavka ta zakon predpisuje
vrste delovnih dovoljenj in pogoje za njihovo pridobitev, ureja
odvzem in prenehanje veljavnosti delovnih dovoljenj, pristojnosti
posameznih organov v zvezi z izvajanjem zakona, prijave
zaposlitev oziroma dela tujcev, vsebino in način vodenja evidenc
in sankcioniranje kršitev.
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Begunec je oseba, ki ji je priznana pravica do azila po zakonu o
azilu.
Oseba brez državljanstva je tujec, ki ga nobena država v skladu
s svojimi pravnimi akti nima za svojega državljana.
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Delodajalec je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje
dejavnosti, ter drugi subjekt določen z zakonom o delovnih
razmerjih, ki zaposluje fizično osebo na podlagi pogodbe o
zaposlitvi.

2. tujce, ki so po mednarodnem pravu upravičeni do privilegijev
in imunitete in razpolagajo s posebnim dokumentom, ki ga
izda ali evidentira pristojno ministrstvo za zunanje zadeve;
3. tujce, ki v državi opravljajo storitve v okviru sporazumov o
strokovno tehnični pomoči, izobraževanju, izpopolnjevanju
ali raziskovanju v okviru projektov, ki jih organizirajo Evropske
skupnosti ali mednarodne organizacije, in so prijavljeni pri
pristojnem ministrstvu za znanost in tehnologijo oziroma
ministrstvu za šolstvo in šport;

Delavec je fizična oseba, ki ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi
z delodajalcem sklenjeno delovno razmerje in jo delodajalec na
tej podlagi obvezno socialno zavaruje.
Sezonsko delo je občasna oblika dela, odvisna od menjave
letnih časov.

4. tujce, ki so kot poročevalci za tuje medije ali tuji dopisniki
akreditirani v Republiki Sloveniji;

Delovni migrant je delavec s stalnim prebivališčem v drugi državi,
ki je zaposlen ali opravlja delo v Republiki Sloveniji, in se najmanj
enkrat tedensko vrača v kraj stalnega prebivališča.

5

Samozaposlena oseba je fizična oseba, ki si sredstva za
preživljanje zagotavlja s samostojnim delom, ki ga opravlja na
podlagi vpisa v ustrezni, z zakonom predpisani register, in je
zavezanec za plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje,
oziroma se sama pridruži zavarovanju.

tujce, ki opravljajo duhovniški poklic v okviru zakonsko
priznanih cerkva in verskih skupnosti in tujce, ki organizirajo
oziroma vodijo karitativno dejavnost v okviru registriranih
organizacij in so prijavljeni na uradu za verske skupnosti;

6. tujce, ki na podlagi pogodbe z ministrstvom za obrambo ali
ministrstvom za notranje zadeve opravljajo storitve za potrebe
obrambe in varnosti države in osebe, ki se strokovno
izpopolnjujejo na teh področjih;

Poslovodni delavec je fizična oseba, ki je po zakonu ali aktu
pravne osebe pooblaščena za vodenje poslov, in je vpisana v
ustrezni register.

7. tujce, ki so člani posadke ladij, posadke letal ali zaposleni v
podjetjih cestnega in železniškega transporta, ki imajo sedež
podjetja, pri katerem so zaposleni, registriran v tujini;

Prepuščeni delavec je delavec, ki ga delodajalec za plačilo
prepusti v organizacijo in delovni proces tretjim osebam za
določen čas, na podlagi pogodbe o prepustitvi.

8. tujce, ki so v skladu z zakonom vpisani v sodni register v
Republiki Sloveniji kot ustanovitelji, družbeniki, člani nadzornih
svetov družb, in niso poslovodni delavci;

Napoteni delavec je fizična oseba, ki je v delovnem razmerju pri
tujem delodajalcu v času izvajanja pogodbene storitve na ozemlju
Republike Slovenije, in zanj delodajalec plačuje prispevke za
socialno zavarovanje.

9. tujce, ki so poslovni obiskovalci;

Tuje podjetje je fizična ali pravna oseba, kot je opredeljena v
zakonu o gospodarskih družbah.

10. tujce, ki nepridobitno kot predavatelji sodelujejo na
organiziranih strokovnih srečanjih oziroma predstavljajo
znanstvene dosežke, in njihovo spremljevalno tehnično osebje;

Tržna prisotnost: po tem zakonu se šteje, da je tuje podjetje
tržno prisotno v državi, kadar ima na ozemlju Republike Slovenije
podružnico ali drugo organizacijsko obliko poslovanja, registrirano
po predpisih Republike Slovenije, ali podjetje z najmanj 50%
lastniškim deležem ali je v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah povezana v gospodarsko interesno združenje.

11. tujce, ki imajo v Republiki Sloveniji status vajenca, dijaka ali
študenta in na tej podlagi opravljajo vajeništvo ali študentsko
delo ter tujce, ki opravljajo vajeništvo ali študentsko delo na
podlagi sporazumov o izmenjavi študentov oziroma dijakov;
12. tujce, ki nepridobitno opravljajo delo v okviru organiziranih
mladinskih taborov;

Čezme|na storitev je storitev, ki jo na ozemlju Republike Slovenije
na podlagi pogodbe z domačo pravno osebo izvaja tuje podjetje.

13. tujce, ki nepridobitno sodelujejo na organiziranih kulturnih
delavnicah, srečanjih, kolonijah oziroma na drugih prireditvah;

Poslovni obiskovalec je tuja fizična oseba, ki biva v Republiki
Sloveniji, ne da bi pridobivala dohodek v Republiki Sloveniji ali
neposredno opravljala javno prodajo ali storitve, temveč samo
sodeluje na poslovnih sestankih, vzpostavlja poslovne stike,
vključno s pogajanji v zvezi z opravljanjem storitev ali podobnih
dejavnosti, vključno s tistimi, ki so v zvezi s pripravami na tržno
prisotnost tujega podjetja v Republiki Sloveniji. Tovrstne aktivnosti
v državi so časovno omejene na devetdeset dni v šestih mesecih,
šteto od dneva prvega vstopa.

(3) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za državljane držav
članic Evropske Unije, če je z mednarodnim sporazumom
vzajemno omogočen prost dostop do trga dela in zaposlovanja in
prost pretok storitev, ki se izvajajo z napotenimi delavci ter druge
oblike dela po tem zakonu.

3. člen
Uporaba zakona

4. člen
Temeljne določbe

(1) Določbe tega zakona veljajo za vse tujce, če s tem zakonom
ali mednarodnim sporazumom ni drugače določeno.
(2) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za:

(1) Državni zbor Republike Slovenije z resolucijo o migracijski
politiki določi temelje politike zaposlovanja in dela tujcev, ki se
izvaja v skladu s tem zakonom in z mednarodnimi sporazumi, na
bilateralni in multilateralni ravni.

1. tujce, ki delajo na podlagi zakona, s katerim se ureja začasno
zatočišče;

(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) v skladu s
sprejeto politiko zaposlovanja in dela tujcev sklepa mednarodne
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14. tujce, ki sodelujejo na športnih in šahovskih prireditvah.
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sporazume, s katerimi določa pogoje za gibanje delavcev in pretok
storitev med državami podpisnicami sporazuma in sprejema
ukrepe za zaščito domačega trga dela, določene s tem zakonom.

Slovenije, tujci, za katere s tem zakonom niso predpisana delovna
dovoljenja, tujci z osebnim delovnim dovoljenjem in poslovodni
delavci.

(3) Tujci, za katere se uporabljajo določbe tega zakona, se lahko
zaposlijo ali delajo v Republiki Sloveniji pod pogojem, da imajo
delovno dovoljenje in da je zavezanec za prijavo dela prijavil delo
tujca v skladu z določbami tega zakona. V primerih, določenih v
tem zakonu, je izjemoma dopustno delo tujcev samo na podlagi
potrdila o prijavi dela.

(4) V kvoto se vštevajo dovoljenja za naslednje namene:
1.
2.
3.
4.
5.

(4) Potrdilo o prijavi dela na predpisanem obrazcu je dokument, s
katerim se dokazuje legalnost dela tujcev v državi.

(5) Najvišje število tujcev v okviru omejitvene kvote iz prvega
odstavka tega člena letno ne sme presegati osem odstotkov
aktivnega prebivalstva Republike Slovenije po podatkih urada za
statistiko.

(5) Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o delu sklenjena s tujcem, ki
nima delovnega dovoljenja, je nična.
(6) Tujec sme v Republiki Sloveniji opravljati samo tisto delo, za
katero mu je bilo izdano delovno dovoljenje.

(6) V omejitveno kvoto delovnih dovoljenj iz prvega odstavka
tega člena se vštevajo tudi kvote dovoljenj, ki jih Republika Slovenija
dogovori z mednarodnimi sporazumi z državami, katerih državljani
niso izenačeni z državljani Republike Slovenije.

(7) Delodajalec tujca, za katerega je pridobil dovoljenje za
zaposlitev oziroma dovoljenje za delo, ne sme prepustiti na delo
k drugi pravni ali fizični osebi, razen v primerih, določenih z
zakonom.

(7) Vlada lahko poleg globalne omejitvene kvote dovoljenj za
zaposlovanje in delo tujcev določi tudi omejitve in prepovedi
zaposlovanja ali dela tujcev po regijah, področjih dejavnosti,
podjetjih in poklicih, kakor tudi omeji ali prepove pritok novih tujih
delavcev v celoti ali iz določenih regionalnih področij, kadar je to
utemeljeno z javnim ali splošnim gospodarskim interesom.

(8) Delodajalec na tujca ne sme prenašati finančnih bremen v
zvezi s pridobivanjem delovnih dovoljenj oziroma urejanjem
delovnega razmerja, ki so po tem zakonu oziroma drugih predpisih
določena kot strošek delodajalca.

(8) Razlogi za sprejem ukrepov iz prejšnjega odstavka so lahko
naslednji:

(9) Delodajalec, ki mu zakon dovoljuje opravljanje dejavnosti
prepuščanja dela delavcev drugemu uporabniku, ne sme
zaposlovati tujcev, ki nimajo dovoljenja za stalno prebivanje v
državi.

1. sprejem mednarodnega sporazuma, na podlagi katerega se
zmanjšajo potrebe po zaposlovanju tujih delavcev,
2. naraščajoči trendi brezposelnosti,
3. zmanjšanje potreb po tujih delavcih zaradi programov aktivne
politike zaposlovanja,
4. ocena, da se tujci po izteku veljavnosti dovoljenj ne bodo
mogli vrniti v matično državo,
5. zahteve pristojne gospodarske oziroma stanovske zbornice
ali reprezentativnega sindikata, utemeljene z izgubo delovnih
mest v posameznih sektorjih.

(10) Kadar je delodajalec fizična oseba s prebivališčem v Republiki
Sloveniji, sme zaposliti tujo fizično osebo ali z njo skleniti pogodbo
o delu le pod pogojem, da tujec že ima dovoljenje za prebivanje v
državi na drugih podlagah. Ta določba ne velja za kmete, ki lahko
za sezonsko delo v kmetijstvu najamejo tudi tujce, ki še nimajo
dovoljenja za prebivanje v državi.
(11) Tuji delodajalec, ki v Republiki Sloveniji izvaja čezmejne
storitve z napotenimi delavci, je v času izvajanja storitev v državi
dolžan upoštevati slovensko delovnopravno zakonodajo.

(9) Vlada lahko sprejme tudi posebne ukrepe za omejitev števila
samozaposlenih tujcev po posameznih področjih dejavnosti, če
ima povečano samozaposlovanje tujcev za posledico naraščanjo
domače brezposelnosti v tej dejavnosti.

(12) Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji so pri sklepanju
pogodb s tujimi pogodbenimi partnerji, ki vključujejo delo tujcev,
dolžni upoštevati določbe tega zakona glede pogojev, pod katerimi
se tujcem izdajo delovna dovoljenja.

(10) Pobudo za sprejem ukrepov iz prejšnjega odstavka lahko da
pristojni minister, poklicno združenje, zbornica ali sindikati.
(11) Posamično medletno odstopanje navzgor od letno določenega
števila dovoljenj za zaposlitev in delo je izjemoma dopustno, če
vlada ugotovi, da za to obstaja javni gospodarski interes. Vlada v
navedenem primeru določi obseg in trajanje tovrstnih prekoračitev,
na predlog pristojne zbornice v soglasju s sindikatom,
ministrstvom, pristojnim za delo in ministrstvom, pristojnim za
področje dejavnosti, v okviru katere naj bi bila dopustna izjema.

II. POGLAVJE
OMEJITEV ŠTEVILA TUJCEV NA TRGU DELA
5. člen
Določitev najvišjega števila tujcev

(12) Vlada lahko določi, da se v posebnih primerih (mednarodni
razpisi) delovna dovoljenja izdajo izven omejitvene kvote, brez
preverjanja stanja na trgu dela. V navedenih primerih vlada določi
število tujih delavcev in druge potrebne pogoje v skladu s tem
zakonom.

(1) Vlada v skladu z migracijsko politiko in ob upoštevanju stanja
in gibanja na trgu dela letno določi najvišje število tujcev na trgu
dela.
(2) Omejitveno kvoto vladi predlaga minister, pristojen za delo, v
soglasju z drugimi ministri, pristojnimi za posamezna področja
dejavnosti.

(13) Organi, ki odločajo o registraciji tujcev za opravljanje
samostojne poklicne ali druge oblike dela v okviru pridobitne
dejavnosti, ki je povezana s statusom samostojnega podjetnika
posameznika, so pri vpisovanju tujcev v ustrezne registre dolžni
upoštevati omejitve in ukrepe, ki jih sprejme vlada.

(3) V omejitveno kvoto se ne vštevajo tujci, ki imajo na podlagi
mednarodnih sporazumov enak položaj kot državljani Republike
30. december 1999

zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji,
napotene tujce v Republiko Slovenijo,
usposabljanje in izpopolnjevanje,
sezonsko delo tujcev,
druge oblike dela tujih fizičnih oseb.
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6. člen
Določitev prioritet

III. POGLAVJE

(1)Kvota, ki jo vlada določi za posamezne namene, se razdeli po
naslednjem vrstnem redu:

DELOVNA DOVOLJENJA

1. veljavna delovna dovoljenja,
2. delovna dovoljenja, ki se izdajajo na podlagi mednarodnih
sporazumov, ki vključujejo že dogovorjene kvote,
3. nova delovna dovoljenja.

8. člen
Splošne določbe
(1) Delovno dovoljenje je dokument, na podlagi katerega lahko
domači ali tuji delodajalec sklene pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo
o delu, oziroma opravlja drugo delo s tujcem v skladu z določbami
tega zakona.

(2) Pri izdaji delovnih dovoljenj za novo zaposlovanje se
prednostno obravnavajo naslednje kategorije tujcev:
1. tujci, katerim se delovno dovoljenje izda neodvisno od stanja
in razmer na trgu dela,
2. ožji družinski člani slovenskih državljanov in tujcev z
dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji,
3. tujci, ki so v Republiki Sloveniji pridobili strokovno izobrazbo
na področju deficitarnih poklicev,
4. delovni migranti iz sosednjih držav.

(2) Delovno dovoljenje se izda kot osebno delovno dovoljenje,
dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za delo.

(3) Minister, pristojen za delo, lahko določi prednostno obravnavo
tudi drugih kategorij tujcev ob nastanku spremenjenih razmer na
trgu dela.

(5) Dovoljenje za delo se izda z različno časovno omejitvijo,
odvisno od namena, za katerega je bilo izdano.

(3) Osebno delovno dovoljenje se izda za določen ali nedoločen
čas.
(4) Dovoljenje za zaposlitev se praviloma izda za dobo do enega
leta, če s tem zakonom ni drugače določeno.

(6) Delovno dovoljenje se praviloma izda na vlogo delodajalca, če
s tem zakonom ni drugače določeno.

7. člen
Prepoved novega zaposlovanja ali dela

(7) Za isto časovno obdobje je tujcu lahko izdano le eno delovno
dovoljenje.

(1) Novo zaposlovanje ali delo tujcev ni dopustno, kadar ima
negativne učinke na prestrukturiranje gospodarstva in
zaposlenost.

(8) Delovno dovoljenje se tujcu odvzame in razveljavi, če:
1. je tujcu prenehalo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje,
2. je tujec odsoten iz Republike Slovenije več kot šest mesecev
v nepretrganem trajanju, razen v primeru, ko je v tujino napoten
z nalogom delodajalca ali je odsoten zaradi izobraževanja,
bolezni, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo
otroka,
3. tujec opravlja delo, za katero mu ni bilo izdano delovno
dovoljenje.

(2) V skladu s prejšnjim odstavkom se delodajalcem s sedežem
v Republiki Sloveniji zavrnejo vloge za izdajo delovnih dovoljenj v
naslednjih primerih:
1. če je delodajalec pred vložitvijo vloge za pridobitev delovnega
dovoljenja za tujca, skladno z zakonom o delovnih razmerjih
na zavodu za zaposlovanje vložil pisno obvestilo o prenehanju
potreb po delu večjega števila delavcev;
2. če je delodajalec šest mesecev pred vložitvijo vloge za
pridobitev delovnega dovoljenja za tujca odpuščal delavce,
zaposlene za nedoločen čas;
3. če je delodajalec zavrnil zaposlitev brezposelne osebe, ki je
ustrezala zahtevanim pogojem, objavljenim na zavodu za
zaposlovanje;
4. če zoper delodajalca teče postopek za prekršek, ali če mu je
bila v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge za izdajo delovnega
dovoljenja izrečena kazen za prekršek po določbah 37., 38.,
40., 41., 46. ali 49. člena tega zakona;
5. če je delodajalec izkazal negativne rezultate poslovanja iz
preteklega leta oziroma je plače delavcem izplačeval pod
nivojem, določenim s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti
oziroma ni poravnal obveznosti v obliki davkov in prispevkov;
6. če delodajalec kot novoustanovljeno podjetje še ne more
Izkazati pozitivnih rezultatov poslovanja iz preteklega leta.

Druga točka tega odstavka se ne uporablja za tujce z osebnim
delovnim dovoljenjem za nedoločen čas.
(9) Minister, pristojen za delo, predpiše postopke in dokazila za
odločanje o izdaji delovnih dovoljenj, ter obliko in vsebino
posamezne vrste delovnega dovoljenja.
(10) Vlogi za izdajo delovnega dovoljenja je potrebno priložiti izjavo
vlagatelja, da proti njemu ne teče postopek za prekršek, oziroma,
da ni bil kaznovan za prekršek po tem zakonu.
(11) V primeru, da delodajalec iz kakršnihkoli razlogov ne sklene
delovnega oziroma pogodbenega razmerja s tujcem, ali prekine
delovno oziroma pogodbeno razmerje s tujcem pred iztekom
veljavnosti delovnega dovoljenja, je dolžan delovno dovoljenje
vrniti organu, ki ga je izdal. Enaka obveznost velja za
samozaposleno osebo v primeru, da preneha opravljati dejavnost
pred iztekom veljavnosti dovoljenja.

(3) Omejitve iz prejšnjega odstavka, razen v primeru iz četrte
točke, se ne upoštevajo, če gre za zaposlitve strokovnjakov z
najmanj višješolsko izobrazbo, sorodnikov delodajalca v ravni
vrsti, kakor tudi delavcev specifičnih poklicev in znanj, ki jih ni
mogoče pridobiti s šolanjem in usposabljanjem v državi in v drugih
izjemnih primerih, če zavod za zaposlovanje pridobi pozitivno
mnenje ministrstva, pristojnega za delo.
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9. člen
Pristojni organi
(1) Postopke v zvezi z izdajo, prenehanjem veljavnosti in
odvzemom delovnih dovoljenj, ter v zvezi z izdajo potrdil,
predpisanih s tem zakonom, izvaja Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod za zaposlovanje) v skladu z
zakonom o splošnem upravnem postopku.
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(2) O pritožbah zoper odločbe in ukrepe, ki jih na prvi stopnji izda
zavod za zaposlovanje, odloča ministrstvo, pristojno za delo.

zaposlovanje lahko zavrne vlogo za izdajo delovnega
dovoljenja.

(3) Postopke v zvezi s pogoji za registracijo oziroma izbrisom
tujca, ki samostojno opravlja poklicno ali drugo gospodarsko
dejavnost iz registra, izvajajo organi in stanovske zbornice v
skladu s posebnimi zakoni.

Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, mladoletni neporočeni
otroci in starši mladoletnih otrok.

10. člen
Osebno delovno dovoljenje

(9) Za osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas lahko zaprosi
tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Delovno dovoljenje se ob nespremenjenih pogojih lahko ponovno
izda za isti čas.

(1) Osebno delovno dovoljenje je obnovljiva ali stalna oblika
delovnega dovoljenja, ki v času veljavnosti tujcu omogoča prost
dostop do trga dela.

(10) Osebno delovno dovoljenje preneha veljati:
1.
2.
3.
4.
5.

(2) Za osebno delovno dovoljenje lahko zaprosi tujec, ki izpolnjuje
pogoje Iz tega zakona in begunec.
(3) Osebno delovno dovoljenje se izda za čas, določen s tem
zakonom, neodvisno od stanja in razmer na trgu dela.

(11) Zavezanec za prijavo in odjavo dela tujca oziroma osebe, ki
ji je izdano osebno delovno dovoljenje, je vsakokratni delodajalec,
ki s tujcem sklene delovno razmerje, oziroma tujec sam v primeru
samozaposlitve.

(4) Tujec, ki pridobi osebno delovno dovoljenje, se lahko zaposli
pri kateremkoli delodajalcu oziroma se lahko tudi samozaposli,
če izpolnjuje druge, z zakonom predpisane pogoje.
(5) Tujec z osebnim delovnim dovoljenjem, ki išče zaposlitev, je
pri iskanju zaposlitve izenačen z državljani Republike Slovenije in
se lahko vključi v evidenco iskalcev zaposlitve pri zavodu za
zaposlovanje.

11. člen
Dovoljenje za zaposlitev
(1) Dovoljenje za zaposlitev je oblika delovnega dovoljenja, vezana
na stalne zaposlitvene potrebe delodajalcev na podlagi
sistematiziranih delovnih mest. S tem dovoljenjem se sme tujec
zaposliti le pri delodajalcu, ki je zaprosil za izdajo dovoljenja, in ne
sme opravljati storitev za druge delodajalce.

(6) Tujec, ki želi opravljati samostojno poklicno dejavnost ali
gospodarsko dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik
oziroma voditi posle v osebni gospodarski družbi, mora predhodno
pridobiti delovno dovoljenje, ki se mu izda v skladu s tem zakonom.
Dovoljenje je vezano izključno na namen, za katerega je bilo
izdano.

(2) Dovoljenje za zaposlitev se lahko izda le na vlogo delodajalca,
če so izpolnjeni naslednji pogoji:

* (7) Za osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta lahko
zaprosi:

1. da delodajalec izpolnjuje pogoje, predpisane s tem zakonom,
oziroma s podzakonskimi predpisi;
2. da ni izkoriščena kvota za to obliko zaposlovanja;
3. da zaposlitev tujca ne vpliva škodljivo na trg dela, zlasti glede
stanja domače brezposelnosti, strukture zaposlovanja
oziroma regionalnih potreb za odpiranje novih delovnih mest
v okviru gospodarskih panog;
4. da zoper tujca ne teče postopek za prekršek, oziroma, da
mu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za izdajo delovnega
dovoljenja ni bila izrečena kazen za prekršek po tem zakonu.
Ta določba ne velja za tujca, ki je izgubil status samozaposlene
osebe.

1. begunec,
2. tujec, ki izpolnjuje pogoje za samozaposlitev.
Ob nespremenjenih pogojih se delovno dovoljenje ponovno izda
za isti čas, razen v primeru iz druge točke, ko zavod za
zaposlovanje lahko zavrne vlogo za izdajo delovnega dovoljenja,
če zoper prosilca teče postopek za prekršek, ali je bil v času
veljavnosti predhodnega dovoljenja kaznovan za prekršek, po
določbah 37., 46. ali 49. člena tega zakona.
(8) Za osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let lahko
zaprosi:
•
1. ožji družinski član slovenskega državljana, ki nima
slovenskega državljanstva, če ima ta družinski član dovoljenje
za začasno prebivanje,
2. ožji družinski član tujca, z osebnim delovnim dovoljenjem za
nedoločen čas, če ima ta družinski član dovoljenje za začasno
prebivanje,
3. tujec, ki je bil v Republiki Sloveniji pet let neprekinjeno zaposlen
pri istem delodajalcu in zoper njega ne teče postopek za
prekršek, oziroma v tem času ni bil kaznovan za prekršek
po tem zakonu,
4. slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega kolena v
ravni črti, ki nima slovenskega državljanstva,
5. samozaposleni tujec, ki je bil v Republiki Sloveniji tri leta
neprekinjeno samozaposlen in zoper njega ne teče postopek
za prekršek, oziroma v tem času ni bil kaznovan za prekršek,
po določbah 37., 46. ali 49. člena tega zakona, ko zavod za
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s potekom časa, če niso izpolnjeni pogoji za obnovitev,
če se tujec odpove osebnemu delovnemu dovoljenju ,
če tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije,
v primeru upokojitve tujca,
v primeru smrti tujca.

(3) Dovoljenje za zaposlitev se v skladu z določbami prejšnjega
odstavka praviloma izda pod pogojem, da v evidenci zavoda za
zaposlovanje ni ustreznih domačih iskalcev zaposlitve oziroma
oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani
Republike Slovenije, ob upoštevanju prioritet, določenih v 6. členu
tega zakona.
(4) Minister, pristojen za delo, v podzakonskem aktu določi
primere oziroma kriterije, ko zaposlitev tujca ni vezana na stanje
in razmere na trgu dela in se dovoljenje za zaposlitev izda brez
upoštevanja pogojev iz prejšnjega odstavka
(5) Kadar zaposlitev nima sezonskega značaja po določbah tega
zakona, se dovoljenje za zaposlitev tujcu izda za čas, ki ga
delodajalec opredeli v vlogi, ki pa ne more biti daljši od enega leta,
če s tem zakonom ni drugače določeno.
(6) Dovoljenje za zaposlitev se po izteku veljavnosti ne more
podaljšati, razen v primerih prve zaposlitve tujca, ki nima dovoljenja
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za prebivanje v državi, ko se dovoljenje izda z omejitvijo na štiri
mesece, po preteku tega časa pa brez preverjanja pogojev iz
četrtega odstavka tega člena dovoljenje podaljša do enega leta,
če delodajalec in tujec v tem času nista kršila določb tega zakona.

1. s potekom časa, za katerega je bilo izdano,
2. s prenehanjem delovnega razmerja ali pogodbe o delu
3. v primeru smrti tujca.

(7) Za prvo zaposlitev tujca se šteje zaposlitev tujca, ki nima
dovoljenja za prebivanje v državi.

IV. POGLAVJE

(8) Delodajalec lahko pred potekom veljavnosti dovoljenja za
zaposlitev ponovno zaprosi za izdajo dovoljenja pod pogoji,
določenimi s tem zakonom.

ČEZMEJNO IZVAJANJE STORITEV TUJIH PODJETIJ
Z NAPOTENIMI DELAVCI

(9) V primeru, ko zavod za zaposlovanje ugotovi, da v dveletnem
obdobju ni mogoče odpraviti deficitarnosti določenih poklicnih
profilov delavcev na trgu dela, lahko izjemoma delovno dovoljenje
izda za dve leti pod pogojem, da zanj zaprosi isti delodajalec za
tujca, ki je bil predhodno najmanj eno leto neprekinjeno zaposlen
pri tem delodajalcu.

13. člen
Pogoji za čezmejno izvajanje storitev
(1) Tuja podjetja lahko v Republiki Slovenije izvajajo čezmejne
storitve z napotenimi delavci v primeru, da so izpolnjeni pogoji,
določeni s tem zakonom in z drugimi predpisi.

(10) Dovoljenje za zaposlitev se izda v okviru kvote, določene za
zaposlitev tujcev v Republiki Sloveniji.

(2) Čezmejnih storitev z napotenimi delavci ni dopustno izvajati,
kadar se po mednarodnih sporazumih ali predpisih Republike
Slovenije zahteva tržna prisotnost tujih podjetij.

(11) Zavezanec za prijavo in odjavo dela po določbah tega zakona
je delodajalec, ki s tujcem sklepa delovno razmerje.

(3) Izvajalec tuje storitve v Republiki Sloveniji je lahko fizična ali
pravna oseba, ki je v tujini registrirana za opravljanje dejavnosti,
in storitve izvaja v svojem imenu in za svoj račun na podlagi
pogodbe s podjetjem-naročnikom Iz Republike Slovenije, ki so
mu storitve namenjene.

(12) Dovoljenje za zaposlitev preneha veljati:
1.
2.
3.
4.

s potekom časa, za katerega je bilo izdano,
s prenehanjem delovnega razmerja,
če tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije,
v primeru smrti tujca.

(4) Za napotene delavce je treba pridobiti dovoljenje za delo, ki se
izda v okviru kvote delovnih dovoljenj za napotene tujce.
(5) Dovoljenje za delo tujca se izda na vlogo tujega delodajalca, ki
je v skladu s tem zakonom dolžan izvesti tudi prijavo dela tujcev.
Dovoljenje se izda, če zoper tujega delodajalca ali tujca ne teče
postopek za prekršek, oziroma, če tujemu delodajalcu ali tujcu v
zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge za izdajo delovnega
dovoljenja ni bila izrečena kazen za prekršek po tem zakonu.

12. člen
Dovoljenje za delo
(1) Dovoljenje za delo je oblika delovnega dovoljenja z vnaprej
določeno časovno omejitvijo, na podlagi katerega se tujec lahko
začasno zaposli ali dela v Republiki Sloveniji v skladu z namenom,
za katerega je bilo dovoljenje izdano.

(6) Izvajalec storitve lahko za napotene delavce zaprosi za
dovoljenje za delo, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za
opravljanje dejavnosti, in priloži pisno izjavo, da bo v času izvajanja
storitev na ozemlju Republike Slovenije delavcem zagotovil
delovnopravne pogoje v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Po namenu je dovoljenje za delo vezano na:
1.
2.
3.
4.
5.

delo z napotenimi tujci
usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev
sezonsko delo tujcev
delo tujih poslovodnih delavcev
storitve tujih fizičnih oseb

(7) V skladu z določbo prejšnjega odstavka je tuji delodajalec
napotenemu delavcu dolžan zagotoviti minimalne pravice v zvezi
z delovnim časom, odmori in počitki, nočnim delom, minimalnim
letnim dopustom, plačo, varnostjo in zdravjem pri delu in posebnim
varstvom delavcev po določbah zakona in kolektivne pogodbe s
splošno veljavnostjo, oziroma kolektivne pogodbe na ravni
dejavnosti, kadar je to za tujce ugodnejše.

(3) Dovoljenje za delo se tujcu izda na vlogo delodajalca oziroma
pravne osebe, določene s tem zakonom.
(4) Dovoljenje za delo se izda v okviru kvote, določene za
posamezni namen, brez dodatnega preverjanja stanja in razmer
na trgu dela.

(8) Podrobnejša navodila za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz
šestega in sedmega odstavka predpiše minister, pristojen za
delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarsko
sodelovanje s tujino, oziroma ministrom, pristojnim za področje
dejavnosti.

(5) Po izteku veljavnosti dovoljenja za delo tujcu ne more biti
izdano dovoljenje za zaposlitev ali osebno delovno dovoljenje
brez vmesne prekinitve dela v državi, razen v primerih, določenih
z zakonom.

(9) Dovoljenje za delo se lahko izda za največ tri mesece v
koledarskem letu. V primeru vzajemnega dogovora dveh ali več
držav se dovoljenje lahko izda tudi za daljši čas, odvisno od
določb sporazuma s posamezno državo. Dovoljenje za delo, ki je
vezano na izvedbo konkretne pogodbe, se izjemoma lahko tudi
podaljša, kadar izvajalec na predpisan način dokaže, da iz
utemeljenih razlogov dela ni bilo mogoče dokončati.

(6) Dovoljenje za delo se lahko po izteku veljavnosti le izjemoma
podaljša, skladno z določbami tega zakona.
(7) Zavezanci za prijavo in odjavo dela tujcev z dovoljenjem za
delo so delodajalci, če s tem zakonom ni drugače določeno.
(8) Dovoljenje za delo preneha veljati:

i
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(10) Minister, pristojen za delo, lahko v primerih, ko ni vzajemnosti,
prepove oziroma omeji čezmejno izvajanje tujih storitev z
napotenimi delavci, na podlagi predhodno pridobljenega mnenja
ministra, pristojnega za področje gospodarskega sodelovanja s
tujino, oziroma ministra, pristojnega za področje dejavnosti,
gospodarske zbornice in sindikata.

(7) Tuji delavci, ki so začasno nameščeni v organizacijskih enotah
tujih delodajalcev v Republiki Sloveniji, morajo biti v času opravljanja
dela v Republiki Sloveniji ustrezno zdravstveno zavarovani v
skladu s predpisi Republike Slovenije.
16. člen
Gibanje oseb znotraj združb

14. člen
Izjeme

(1) Gibanje oseb znotraj združb je dopustno v primeru, ko ima tuji
delodajalec v Republiki Sloveniji registrirano podružnico oziroma
drugo organizacijsko enoto. V navedenih primerih lahko tuji
delodajalec začasno premesti pri njem zaposlene delavce iz tujine
na delo v Republiko Slovenijo za potrebe opravljanja določenih
nalog v tej organizacijski enoti.

(1) Storitve iz prejšnjega člena se lahko izjemoma opravljajo tudi
brez dovoljenj za delo v primerih, določenih s tem zakonom oziroma
s podzakonskim aktom, ki ga izda minister, pristojen za delo.
(2) Minister, pristojen za delo, lahko v soglasju z gospodarsko
zbornico in sindikatom s podzakonskim aktom iz prejšnjega
odstavka določi dodatne primere opravljanja storitev brez delovnih
dovoljenj, kadar je to v interesu gospodarstva in s tem ni ogrožena
konkurenčnost domačih podjetij in obstoj delovnih mest.

(2) Tuji delodajalec lahko v skladu z določbo prejšnjega odstavka
začasno napoti naslednje delavce:
1. Fizične osebe, ki zasedajo vodilni položaj, pa niso vpisane v
sodni register v Republiki Sloveniji, in v glavnem upravljajo
podjetje pod splošnim nadzorom in s potrebnimi navodili
upravnega odbora ali odbora delničarjev podjetja ali podobno,
vključno z:

(3) V primerih iz prvega odstavka je zavezanec za prijavo in
odjavo dela tujcev naročnik storitve s sedežem v Republiki
Sloveniji

a) vodenjem podjetja, sektorja ali pododdelka podjetja,
b) nadzorom in kontrolo dela drugih nadzornih, poklicnih ali
operativnih uslužbencev,
c) s pooblastili za najemanje in odpuščanje delavcev ali drugih
kadrovskih zadev.

V. POGLAVJE
NAMEŠČANJE TUJIH DELAVCEV

2. Fizične osebe, ki delajo pri pravni osebi in imajo posebno
znanje, ki je bistvenega pomena za storitve podjetja,
raziskovalno opremo, metode ali upravljanje. Pri presoji takega
posebnega znanja se ne upošteva samo znanje, ki je
specifično za podjetje, temveč tudi ali ima oseba visoke
kvalifikacije, ki se nanašajo na vrsto dela ali poklica, ki zahteva
specifično tehnično znanje, vključno s članstvom v strokovnih
združenjih.

15. člen
Splošni pogoji za nameščanje delavcev
(1) Tuji delodajalec lahko pod pogoji, določenimi s tem zakonom,
začasno premesti delavce iz kraja stalne zaposlitve v tujini na
delo v podružnico oziroma drugo organizacijsko enoto poslovanja,
s katero je tržno prisoten v Republiki Sloveniji, z namenom
opravljanja določenih nalog ali izvedbe pogodbenih storitev, ki jih
izvaja na ozemlju Republike Slovenije.

(3) Čas namestitve delavca iz prejšnjega odstavka je določen z
aktom o imenovanju oziroma o napotitvi delavca, ki ga izda pristojni
organ uprave tuje pravne osebo. Nameščene osebe ohranijo
status napotenega delavca praviloma eno leto. Za isto časovno
obdobje se tujcu izda tudi dovoljenje za delo.

(2) Za nameščanje delavcev iz prejšnjega odstavka mora tuji
delodajalec pridobiti dovoljenje za delo, ki se izda brez preverjanja
stanja in razmer na trgu dela v okviru kvote delovnih dovoljenj, ki
je določena za napotene tujce, in prijaviti delo tujca v skladu z
določbami tega zakona. Dovoljenje se izda, če zoper tujega
delodajalca ali tujca ne teče postopek za prekršek, oziroma, če
tujemu delodajalcu ali tujcu v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge
za izdajo delovnega dovoljenja ni bila izrečena kazen za prekršek
po tem zakonu.

(4) Kadar v mednarodnih sporazumih o socialni varnosti ni določb,
ki bi omogočale podaljšanje statusa napotenega tujca, oziroma
mu pristojni organ v državi tovrstnega statusa ni podaljšal, tujec
ne more ponovno pridobiti dovoljenja za delo, pač pa lahko
delodajalec zanj zaprosi za izdajo dovoljenja za zaposlitev, ki se
izda brez preverjanja stanja in razmer na trgu dela ob upoštevanju
drugih določb tega zakona za pridobitev delovnega dovoljenja.

(3) Tuji delavci so lahko v Republiki Sloveniji nameščeni največ
eno leto, če s tem zakonom ali mednarodnim sporazumom ni
drugače določeno.

17. člen
Nameščanje delavcev za izvajanje storitev

(4) Pravica za nameščanje delavcev je pogojena z
uresničevanjem načela vzajemnosti.

(1) Tuji delodajalec, ki ima v Republiki Sloveniji registrirano
podružnico oziroma drugo organizacijsko enoto, lahko začasno
premesti pri njem zaposlene delavce iz tujine v organizacijsko
enoto v Republiki Sloveniji za čas izvajanja pogodbe le v primeru,
da je tako določeno z aktom vlade ali z mednarodnim sporazumom.

(5) Vlada lahko določi primere odstopanja od načela vzajemnosti
in pogoje za izvajanje storitev v okviru posameznih gospodarskih
panog, ob upoštevanju splošnega gospodarskega interesa,
izraženega s stališči pristojnih zbornic, sindikatov in resornih
ministrstev. Vlada lahko določi tudi maksimalno število nameščenih
delavcev, čas namestitve delavcev, kakor tudi pogoje, ki jih je
potrebno upoštevati pri mednarodnih razpisih.

(2) Dovoljenje za delo se izda za čas, določen s pogodbenim
rokom za dokončanje del, in se lahko podaljša le iz utemeljenih
razlogov.

(6) Tujemu delavcu, ki je začasno nameščen v Republiki Sloveniji,
je delodajalec dolžan zagotoviti delovnopravne pogoje v skladu z
določbo sedmega odstavka 13. člena tega zakona.
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VI. POGLAVJE

VII. POGLAVJE

USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE TUJCEV

SEZONSKO DELO TUJCEV

18. člen
Pogoji za usposabljanje in izpopolnjevanje

19. člen
Splošne določbe

(1) Dovoljenje za delo, ki se izda za namene usposabljanja oziroma
izpopolnjevanja tujca, je praviloma vezano na primere, ko ima
Republika Slovenija sklenjen tovrstni sporazum z državo, katere
državljan je tujec. Če s tem zakonom ni drugače določeno, se
program izvaja na podlagi pogodbe o zaposlitvi tujca za določen
čas, ki se sklene za največ eno leto. Kadar programa usposabljanja
oziroma izpopolnjevanja ni mogoče zaključiti v tem času, se lahko
dovoljenje za delo podaljša do osemnajst mesecev.

(1) Sezonsko delo tujcev je v okviru dejavnosti, ki imajo sezonski
značaj, dopustno le v primeru, da je povpraševanje na trgu dela
občasno večje od ponudbe, kar je podlaga za letno oblikovanje
kvote delovnih dovoljenj za te namene.
(2) Tujcu s stalnim prebivališčem v drugi državi se izda dovoljenje
za delo na vlogo delodajalca. Ta je v skladu s tem zakonom tudi
zadolžen za prijavo začetka in konca dela tujca. Delodajalec je
lahko le pravna oseba, razen v primerih iz 20. člena tega zakona.

(2) Izjemoma se usposabljanje oziroma izpopolnjevanje tujca lahko
izvaja tudi brez predhodno sklenjenega meddržavnega
sporazuma, kadar je tovrstno usposabljanje in izpopolnjevanje
utemeljeno z interesi določene gospodarske panoge, ministrstva
ali lokalne skupnosti, Izraženimi z razvojnimi programi ali projekti
o sodelovanju na meddržavni ravni, ki se preverjajo ob izdaji
delovnega dovoljenja.

(3) Dovoljenja za delo se izdajo v okviru kvote dovoljenj za delo,
določene za sezonsko delo. Dovoljenje se izda, če zoper tujca ne
teče postopek za prekršek, oziroma, če mu v zadnjih dveh letih
pred vložitvijo vloge za izdajo delovnega dovoljenja ni bila izrečena
kazen za prekršek po tem zakonu.
(4) Dovoljenje za delo je vezano na določeno časovno obdobje v
koledarskem letu in ga ni mogoče podaljšati ali obnoviti po izteku
njegove veljavnosti, če s tem zakonom ni drugače določeno.

(3) Dovoljenje za delo tujca se izda na vlogo organizatorja
usposabljanja ali izpopolnjevanja, ki je lahko podjetje, druga
institucija ali državni organ v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju:
organizator). Organizator mora v skladu z določbami tega zakona
prijaviti delo tujca.

(5) Razen v primerih iz 20. in 21. člena tega zakona lahko tujec v
tekočem koledarskem letu samo enkrat pridobi dovoljenje za
delo, z veljavnostjo do treh mesecev. V naslednjem koledarskem
letu lahko delodajalec zaprosi za novo dovoljenje za istega tujca,
ob pogoju obvezne vmesne prekinitve. Ta je določena s trajanjem
veljavnosti predhodno izdanega dovoljenja.

(4) Kadar niso podani razlogi za sklenitev delovnega razmerja
tujca z delodajalcem, pri katerem se izvaja program usposabljanja
ali izpopolnjevanja, se ta, na podlagi predhodne pridobitve soglasja
ministra, pristojnega za delo, lahko izvaja brez sklenitve delovnega
razmerja.

(6) S tujcem, ki opravlja sezonsko delo, delodajalec praviloma
sklene delovno razmerje za določen čas, razen v primeru, ko
delo traja manj kot en mesec, oziroma v primeru, ko se delo
opravlja na področju kmetijstva in gozdarstva.

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka mora biti med nosilcem
programa usposabljanja in organizacijo, v kateri se tujec
usposablja ali izpopolnjuje, sklenjena pisna pogodba. S pogodbo
morajo biti urejena medsebojna razmerja glede obveznosti in
odgovornosti obeh pogodbenih strank pri izvajanju programa, pri
čemer se smiselno upoštevajo določbe zakona o delovnih
razmerjih, s katerim se ureja pripravništvo, če s posebnim
zakonom ni drugače določeno.

(7) Pred potekom časa, določenega v petem odstavku, tujcu po
izteku dovoljenja za delo, izdanega za sezonsko delo v tekočem
koledarskem letu ne more biti izdano novo delovno dovoljenje za
druge namene.
20. člen
Sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu

(6) V času izvajanja usposabljanja oziroma izpopolnjevanja mora
biti tujec ustrezno zdravstveno zavarovan v skladu s predpisi
Republike Slovenije.
(7) Tujec se lahko pod navedenimi pogoji praviloma le enkrat
vključi v posamezni program usposabljanja ali izpopolnjevanja.

(1) Dovoljenje za delo na področju kmetijstva in gozdarstva se
glede na določbo četrtega odstavka 19. člena lahko podaljša in
sicer največ trikrat letno, če skupno trajanje dela ne presega šest
mesecev v koledarskem letu.

(8) Dovoljenja za delo po tem členu se izdajo v okviru kvote
delovnih dovoljenj, določene za usposabljanje in izpopolnjevanje,
neodvisno od stanja in razmer na trgu dela, ob upoštevanju drugih
določb tega zakona za pridobitev dovoljenja za delo.

(2) Delodajalec je lahko podjetje ali fizična oseba, ki je lastnik ali
zakupnik kmetije ali gozda oziroma kmetijskega zemljišča.
21. člen
Sezonsko delo v gradbeništvu

(9) Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim
za znanost in tehnologijo in ministrom, pristojnim za šolstvo in
šport, podrobneje predpiše postopek in pogoje za izdajo dovoljenj
za delo po tem členu.

(1) Dovoljenje za sezonsko zaposlitev na področju gradbeništva
je omejeno na največ devet mesecev v kateremkoli
dvanajstmesečnem obdobju.
(2) Obvezna vmesna prekinitev pred ponovno izdajo dovoljenja
za delo istemu tujcu, je določena z veljavnostjo predhodno
izdanega dovoljenja, ne glede na to, ali za dovoljenje zaprosi isti
ali drugi delodajalec.
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VIII. POGLAVJE

Dovoljenje se izda, če zoper naročnika ali osebo iz prvega
odstavka ne teče postopek za prekršek, oziroma, če naročniku
ali osebi iz prvega odstavka v zadnjih treh letih pred vložitvijo
vloge za izdajo delovnega dovoljenja ni bila izrečena kazen za
prekršek po tem zakonu.

DELOTUJIH POSLOVODNIH DELAVCEV
22. člen
Pogoji za delo

(4) Zavod za zaposlovanje ugotavlja utemeljenost za izdajo
dovoljenja za izvajanje posameznih storitev glede na stanje in
razmere na trgu dela ter razpoložljivo kvoto dovoljenj. V primeru
dvoma o upravičenosti izdaje dovoljenja za delo zavod za
zaposlovanje odloči na podlagi mnenja, ki ga pridobi od pristojne
gospodarske zbornice, poklicnega združenja oziroma ministrstva,
pristojnega za področje dejavnosti, ali drugega organa, ki ga
ministrstvo pooblasti za izdajo mnenj.

(1) Tujci, ki jim je po zakonu, s katerim se urejajo gospodarske
družbe oziroma po drugih predpisih Republike Slovenije,
omogočeno vodenje poslov pri posamezni družbi, podružnici ali
drugi organizaciji, lahko opravljajo poslovodno funkcijo na podlagi
delovnega dovoljenja.
(2) Vrsta delovnega dovoljenja, ki se izda tujemu poslovodnemu
delavcu, se razlikuje glede na to, ali gre za pogodbeni odnos med
tujim poslovodnim delavcem in družbo, podružnico oziroma drugo
organizacijo, ali za upravičenja, ki izhajajo iz ustanoviteljskih pravic.

(5) V primeru, ko je pogodba o delu s tujcem sklenjena za obdobje,
daljše od enega leta, se dovoljenje za delo lahko letno obnavlja do
izteka pogodbe.

(3) Če tujec opravlja poslovodno funkcijo na podlagi pogodbenega
razmerja z družbo, podružnico ali drugo organizacijo, se izda
dovoljenje za delo na vlogo delodajalca za čas trajanja mandata.

(6) Minister, pristojen za delo, v podzakonskem aktu iz osmega
odstavka 13. člena podrobneje predpiše pogoje, ki jih morajo
upoštevati tuje fizične osebe pri izvajanju storitev na ozemlju
Republike Slovenije.

(4) Kadar tujec ustanavlja osebno družbo ali drugo'organizacijo,
v kateri lahko že na podlagi statusa ustanovitelja vodi posle,
mora pred vpisom v ustrezni register pridobiti osebno delovno
dovoljenje za samozaposlitev, v skladu z določbo šestega in
sedmega odstavka 10. člena tega zakona.

X. POGLAVJE
POGODBENE STORITVE TUJCEV NA PODLAGI
PRIJAVE DELA

(5) Tujim poslovodnim delavcem se delovno dovoljenje izda
neodvisno od stanja in razmer na trgu dela, če vlada ne določi
omejitve na podlagi devetega odstavka 5. člena tega zakona.

24. člen
Pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih
ustvarjalcev

(6) Dovoljenje za delo, ki se tujcu izda po tretjem odstavku, se po
preteku veljavnosti lahko ponovno izda, če tujec v času veljavnosti
predhodnega dovoljenja ni bil kaznovan za prekršek, oziroma
zoper njega ne teče postopek za prekršek po tem zakonu.

(1) Storitve, ki jih osebno izvajajo tuji koncertni ali odrski umetniki
ali pripadniki poklicnih skupin, artisti, filmski, radijski ali televizijski
ustvarjalci, pevci ali glasbeniki, se lahko izvajajo brez delovnega
dovoljenja, če skupaj ne trajajo več kot sedem dni. Izjema so
cirkuške predstave in zabaviščni parki, ko je dopustno delo brez
delovnih dovoljenj na podlagi skupinsko prijavljenih tujcev za
celoten čas odobrenega bivanja v državi.

(7) Zavezanec za prijavo in odjavo dela tujca po tretjem odstavku
je delodajalec, s katerim tujec sklene pogodbeno razmerje.

IX. POGLAVJE

(2) Pogoj za izvajanje storitev po prejšnjem odstavku je prijava
dela na zavodu za zaposlovanje. Zavezanec za prijavo dela je
prireditelj oziroma producent v kraju izvajanja storitve, če se dela
izvajajo na več lokacijah pa v kraju, kjer je sedež prireditelja
oziroma producenta.

POGODBENE STORITVE TUJCEV NA PODLAGI
DOVOLJENJA ZA DELO
23. člen
Pogoji za storitve tujih fizičnih oseb

(3) V primeru, da se delo v okviru pogodb s prireditelji oziroma
producenti izvaja dalj časa, kot je določeno v prvem odstavku,
morajo tujci pridobiti delovno dovoljenje v skladu z naravo dela, ki
ga opravljajo.

(1) Tuja samozaposlena oseba, oziroma oseba, ki ni registrirana
za opravljanje dejavnosti, s stalnim prebivališčem izven Republike
Slovenije, lahko pridobi dovoljenje za delo za izvedbo pogodbenih
storitev le v utemeljenih primerih, ko se zahteva specialistično
znanje izvajalca storitve, ki ga ni mogoče zagotoviti s ponudbo na
notranjem trgu.

(4) Storitve, navedene v prvem odstavku, se lahko izvajajo na
podlagi potrdila o prijavi dela večkrat, vendar skupno največ
trideset dni v koledarskem letu.

(2) Dovoljenje za delo izda zavod za zaposlovanje na vlogo
naročnika storitve v okviru kvote delovnih dovoljenj, določenih za
storitve tujih fizičnih oseb. Naročnik storitve mora prijaviti začetek
in prenehanje dela tujca, v skladu z določbami tega zakona.

25. člen
Sejemske storitve
(1) Tuji delavci, ki so napoteni v državo z namenom postavitve,
opremljanja in razstavljanja opreme in predmetov v okviru
sejemskih in razstavnih prireditev, ki se jih udeležuje njihov
delodajalec, ne potrebujejo delovnega dovoljenja, če storitve
opravijo v času, ki ni daljši od trajanja sejma.

(3) Dovoljenje za delo se lahko izda večkrat v koledarskem letu,
vendar skupno največ za devetdeset dni. Tujcem, ki opravljajo
storitve na področju znanosti, kulture, športa, zdravstva in
izobraževanja, se lahko izda dovoljenje za delo z veljavnostjo do
enega leta, kadar ni pogojev za sklenitev delovnega razmerja.
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28. člen
Omejitve

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je potrebno, da tuji delodajalec,
ki razstavlja svoje proizvode oziroma predmete, prijavi delo tujcev
na zavodu za zaposlovanje v kraju, kjer se storitev izvaja.

V primeru, da se ponudnikom storitev iz Republike Slovenije v
drugi državi ne dovoljuje izvajanja storitev iz 24., 25. in 26. člena
tega zakona, lahko minister, pristojen za delo, na predlog ministra,
pristojnega za področje dejavnosti, predpiše izdajo delovnih
dovoljenj.

26. člen
Storitve vezane na dobavo blaga in servisiranje
(1) Delovna dovoljenja niso potrebna v naslednjih primerih:
- kadar so storitve s tujimi delavci povezane z dobavo in montažo
strojev, naprav ali opreme, uvajanjem osebja naročnika, oziroma
demontažo strojev, naprav ali opreme, ki jih domače podjetje
uvaža,

II. DEL
XI. POGLAVJE

- ko gre za izvajanje rednih vzdrževalnih servisov, če so ti
dogovorjeni v pogodbi o nakupu strojev, naprav ali opreme in jih
opravljajo delavci, zaposleni pri proizvajalcu,

PRIJAVA IN ODJAVA DELA TUJCEV

- ko je dobavitelj na podlagi pogodbe o dobavi strojev, naprav ali
opreme iz tujine dolžan na svoje stroške odpraviti napake na
dobavljenih strojih, napravah ali opremi,

29. člen
Splošne določbe o prijavi oziroma odjavi dela tujca

če delo ne traja več kot sedem dni in zavezanec za prijavo prijavi
delo tujcev.

(1) Prijava dela tujcev je obvezen pogoj, ki velja za vse tujce, ki
se zaposlijo ali delajo v Republiki Sloveniji na podlagi določb tega
zakona.

(2) Zavezanec za prijavo je domače podjetje, za katerega tuji
delodajalec s svojimi delavci opravlja storitve.

(2) Zavezanci za prijavo dela tujcev po tem zakonu so dolžni
prijaviti začetek in prenehanje dela tujca v skladu z določbami
tega zakona.

27. člen
Interventne storitve tujih podjetij

(3) Pristojna enota zavoda za zaposlovanje zavezancu za prijavo
izda potrdilo o prijavi dela tujca na predpisanem obrazcu, ki ga
izda zavod za zaposlovanje.

(1) V primerih, ko je potrebno na zaprosilo domačega naročnika,
ki je lahko podjetje, državni organ, lokalna skupnost ali
pooblaščena organizacija, nemudoma zagotoviti storitve tujega
izvajalca z napotenimi delavci zaradi odprave ali preprečitve
gospodarske škode ter drugih posledic naravnih in drugih nesreč
ali havarij, oziroma zaradi reševanja življenj ali ukrepov, potrebnih
za preprečitev ogrožanja zdravja prebivalstva, za tuje delavce
oziroma ustrezno usposobljene tuje fizične osebe ni potrebno
pridobiti delovnega dovoljenja.

(4) Zavezanec za prijavo mora ves čas izvajanja dela hraniti
potrdilo na sedežu poslovanja, v primeru dela na terenu pa na
mestu, kjer tujec dela. Če prijava dela temelji na delovnem
dovoljenju, je zavezanec dolžan prijavo hraniti toliko časa kot
ostale predpisane dokumente.
(5) Zavezanec za prijavo dela tujca je na zahtevo nadzorstvenega
organa dolžan temu predložiti potrdilo o prijavi dela. Če tega ne
stori se šteje, kot da nima potrdila.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora naročnik storitve
najkasneje v treh dneh po prihodu tujcev v državo prijaviti delo
tujcev pri zavodu za zaposlovanje v kraju, kjer ima naročnik
sedež.

(6) V primeru izgube dokumenta izda pristojna enota zavoda za
zaposlovanje zavezancu nadomestni dokument.

(3) Opravljanje storitev po tem členu lahko traja največ trideset
dni. V primeru potrebe po daljši prisotnosti mora naročnik zaprositi
za izdajo dovoljenja za delo za prijavljene tujce, ki se izda
neodvisno od stanja in razmer na trgu dela.
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(2) Zbiranje in posredovanje osebnih podatkov mora biti v skladu
z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki se smejo
uporabljati samo v namene, določene s tem zakonom.

III. DEL
XII. POGLAVJE

(3) Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo s podatki,
pomembnimi za ugotavljanje nepravilnosti pri izvajanju tega
zakona, so dolžni medsebojno sodelovati in na zahtevo pristojnega
organa iz 30. člena tega zakona temu tudi posredovati podatke.

NADZORSTVO
30. člen
Pristojni nadzorstveni organi

XIV. POGLAVJE

(1) Za nadzorstvo nad izvajanjem zakona je pristojen Inšpektorat
Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju: inšpektorat za delo).

TAKSE IN NADOMESTILO POSEBNIH STROŠKOV

(2) Pri izvajanju nadzorstvenih nalog se inšpektorat za delo po
potrebi povezuje s tržnim inšpektoratom, policijo ter drugimi
pristojnimi organi. Zavod za zaposlovanje pri tem sodeluje s
podatki in dokumentacijo, ki je bila uporabljena v postopku
pridobivanja delovnih dovoljenj.

33. člen
Takse
(1) Za vloge, spise in dejanja, opravljena po tem zakonu, se
plačuje taksa po zakonu o upravnih taksah.

(3) Pobudo za inšpekcijski nadzor lahko da katerakoli pravna ali
fizična oseba, po uradni dolžnosti pa zavod za zaposlovanje v
primeru suma kršitve tega zakona.

34. člen
Nadomestilo posebnih stroškov

(4) Inšpektorat za delo o uvedenih postopkih in izrečenih kaznih
tekoče obvešča zavod za zaposlovanje, ki vodi evidenco o
prekrških delodajalcev in tujcev.

(1) V zvezi z izdajanjem delovnih dovoljenj napotenim tujim
delavcem, ki na čezmejni način izvajajo storitve v Republiki
Sloveniji, se lahko zaračuna nadomestilo za posebne stroške.

31. člen
Obveznosti do nadzorstvenih organov

(2) Posebni stroški se zaračunajo delodajalcu za stroške, ki
nastanejo zavodu za zaposlovanje v postopku izdajanja delovnih
dovoljenj in v zvezi z vodenjem evidence po tem zakonu.

(1) Tujec in delodajalec, ki zaposluje ali napotuje tujca, sta dolžna
sodelovati s pristojnimi nadzorstvenimi organi in se podrejati
njihovim ukrepom. Pristojnim organom morata omogočiti dostop
do vseh razpoložljivih dokazil, na podlagi katerih so izdani
dokumenti, ki dovoljujejo zaposlitev oziroma delo v Republiki
Sloveniji.

(3) Višino posebnih stroškov predpiše minister, pristojen za delo,
na predlog upravnega odbora zavoda za zaposlovanje.
(4) Posebni stroški so vir prihodkov zavoda za zaposlovanje.

(2) Tujec je dolžan hraniti delovno dovoljenje na mestu kjer dela,
in ga na zahtevo pristojnega nadzorstvenega organa predložiti
kot dokazilo v postopku.

XV. POGLAVJE

(3) Če je delovno dovoljenje izdano na vlogo delodajalca, je ta
dolžan sodelovati v postopku nadzora z vso zahtevano
dokumentacijo, en izvod delovnega dovoljenja pa stalno hraniti
na sedežu podjetja oziroma na vsakokratnem delovišču na
terenu, kadar se dejavnost izvaja izven sedeža podjetja.

EVIDENCE
35. člen
(1) Evidenco tujcev, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike
Slovenije po tem zakonu, vodi zavod za zaposlovanje.

(4) Delodajalec je dolžan hraniti vso dokumentacijo v zvezi z
delom in plačilom tujca še pet let po prenehanju zaposlitve ali dela
tujca v Republiki Sloveniji.

(2) Podatki o tujcih, ki jih zavod za zaposlovanje zbira in evidentira
iz vlog za izdajo delovnega dovoljenja so naslednji:

(5) Podrobnejša navodila glede izvajanja določb iz tretjega in
četrtega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za delo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ime in priimek ter priimek ob rojstvu,
spol,
dan , mesec in leto rojstva,
EMŠO, če mu je določena,
kraj in država rojstva,
državljanstvo,
zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v
Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka),
8. sedanje stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki
Sloveniji (kraj, ulica in hišna številka),
9. vrsta in številka potne listine, datum in kraj izdaje ter njeno
veljavnost,
10. vrsta dovoljenja za prebivanje, datum izdaje ter njeno
veljavnost,
11. stopnja strokovne izobrazbe,
12. poklic,

XIII. POGLAVJE
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
32. člen
Obveznosti organov
(1) Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, smejo zbirati osebne
podatke o tujcih v skladu z vsebino evidenc in o delodajalcih,
določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi
podzakonskimi predpisi.
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13. posebna znanja in
14. delovne izkušnje.

o delu s tujcem, ki nima dovoljenja za prebivanje (deseti odstavek
4. člena).

(3) Zavod za zaposlovanje lahko zbira in evidentira podatke o
tujcih iz evidenc:

40. člen
Z denarno kaznijo od 500.000 do 5.000.000 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki sklene
pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s tujcem, ki nima delovnega
dovoljenja (prvi odstavek 8. člena).

1. ministrstva, pristojnega za notranje zadeve o prebivališču v
Republiki Sloveniji in izdanih vizumih za kratkotrajna dela v
Republiki Sloveniji in
2. zavoda Republike Slovenije za zdravstveno zavarovanje o
zdravstvenem oziroma pokojninsko in invalidskem
zavarovanju tujcev v Republiki Sloveniji

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

(4) Podatke o kaznovanosti tujca, lahko zavod za zaposlovanje
zbira in evidentira iz evidenc pristojnih državnih organov na podlagi
pisnega soglasja tujca.

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se na kraju samem kaznuje za
prekršek delodajalec - fizična oseba, ki sklene pogodbo o zaposlitvi
ali pogodbo o delu s tujcem, ki nima delovnega dovoljenja (prvi
odstavek 8. člena).

(5) Podatki iz evidenc iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena se hranijo dve leti po poteku veljavnosti delovnega
dovoljenja in se nato arhivirajo.

41. člen

(6) Minister, pristojen za delo, podrobneje predpiše vrste evidenc,
način in postopke vodenja.

Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki
predloži lažno izjavo o nekaznovanosti (deseti odstavek 8. člena).

XVI. POGLAVJE

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

KAZENSKE DOLOČBE

Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalec - fizična oseba, ki predloži lažno izjavo o
nekaznovanosti (deseti odstavek 8. člena).

36. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se na kraju samem kaznuje za
prekršek tujec, ki opravlja delo, za katero mu ni bilo izdano delovno
dovoljenje (šesti odstavek 4. člena).

42. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek tujec, ki vlogi za izdajo osebnega delovnega dovoljenja
predloži lažno izjavo o nekaznovanosti (deseti odstavek 8. člena).

37. člen
Z denarno kaznijo od 5.000.000 do 10.000.000 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalec - pravna oseba, ki tujca prepusti na delo
tretjim osebam (sedmi odstavek 4. člena).

43. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki ne
vrne delovnega dovoljenja tujca, s katerim ni sklenil delovnega
oziroma pogodbenega razmerja, ali je prekinil delovno razmerje
oziroma pogodbo o delu pred iztekom veljavnosti dovoljenja,
oziroma samozaposlena oseba, ki ne vrne osebnega delovnega
dovoljenja za določen čas, če pred iztekom veljavnosti dovoljenja
preneha opravljati dejavnost (enajsti odstavek 8. člena).

Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalec - samozaposlena oseba, ki tujca prepusti
na delo tretjim osebam (sedmi odstavek 4. člena).
38. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo od 200.000 do 3.000.000 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki mu
zakon dovoljuje opravljanje dejavnosti prepuščanja dela delavcev
drugemu uporabniku, če sklene pogodbo o zaposlitvi s tujcem, ki
nima dovoljenja za stalno prebivanje (deveti odstavek 4. člena).

Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalec - fizična oseba, ki ne vrne delovnega
dovoljenja tujca, s katerim ni sklenil delovnega oziroma
pogodbenega razmerja, ali je prekinil delovno razmerje oziroma
pogodbo o delu pred iztekom veljavnosti dovoljenja (enajsti
odstavek 8. člena).

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi
odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

44. člen

39. člen

Z denarno kaznijo od 500.000 do 5.000.000 SIT se kaznuje za
prekršek tuji izvajalec storitev, ki ne zagotovi delovnopravnih

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se na kraju samem kaznuje za
prekršek fizična oseba, ki sklene pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo
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pogojev iz sedmega odstavka 13. člena in šestega odstavka 15.
člena tega zakona.

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se na kraju samem kaznuje za
prekršek delodajalec - fizična oseba, ki ne shrani dokumentacije
v zvezi z delom in plačilom tujca (četrti odstavek 31. člena).

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

XVII. POGLAVJE
45. člen
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Z denarno kaznijo od 100.000 do 5.000.000 SIT se kaznuje za
prekršek zavezanec za prijavo - pravna ali samozaposlena
oseba, ki ne prijavi dela tujca (drugi odstavek 29. člena).

50. člen
Minister, pristojen za delo, izda v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona predpise za njegovo izvrševanje iz devetega odstavka 8.
člena, četrtega odstavka 11. člena, osmega odstavka 13. člena,
devetega odstavka 18. člena, sedmega odstavka 29. člena,
petega odstavka 31. člena in iz 35. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek zavezanec za prijavo - fizična oseba, ki ne prijavi dela
tujca (drugi odstavek 29. člena).

51. člen

46. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o
zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92,43/98 odločba US).

Z denarno kaznijo od 500.000 SIT do 3.000.000 SIT se kaznuje
za prekršek delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki ne
omogoči dostopa do vseh razpoložljivih dokazov, na podlagi
katerih so izdani dokumenti, ki dovoljujejo zaposlitev oziroma
delo tujca (prvi odstavek 31. člena).

52. člen
Postopki, ki so se začeli po določbah zakona o zaposlovanju
tujcev, se nadaljujejo po tem zakonu, če je ta za prizadete
ugodnejši.

Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

53. člen

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se na kraju samem kaznuje za
prekršek delodajalec - fizična oseba, ki ne omogoči dostopa do
vseh razpoložljivih dokazov, na podlagi katerih so izdani dokumenti,
ki dovoljujejo zaposlitev oziroma delo tujca (prvi odstavek 31.
člena).

Tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki
so pridobili osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas po zakonu
o zaposlovanju tujcev, morajo v roku šestih mesecev po uveljavitvi
tega zakona zamenjati to dovoljenje za osebno delovno dovoljenje
za nedoločen čas po tem zakonu.
Vlogo za zamenjavo osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen
čas po prejšnjem odstavku tujci vložijo pri pristojni enoti zavoda
za zaposlovanje. Vlogi morajo priložiti dovoljenje za stalno
prebivanje.

47. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se na kraju samem kaznuje za
prekršek tujec, ki ne predloži delovnega dovoljenja na poziv
nadzorstvenega organa (drugi odstavek 31. člena).

Za zamenjavo osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen čas
iz prvega odstavka se taksa ne plača.

48. člen

Po poteku roka iz prvega odstavka osebno delovno dovoljenje za
nedoločen čas, izdano po zakonu o zaposlovanju tujcev, preneha
veljati.

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1.000.000 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki ne
hrani delovnega dovoljenja na sedežu podjetja ali na delovišču
izven sedeža podjetja (tretji odstavek 31. člena).

54. člen

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki ne
shrani dokumentacije v zvezi z delom in plačilom tujca (četrti
odstavek 31. člena).

Tujci, ki so v skladu z 10. členom zakona o zaposlovanju tujcev
pridobili ustrezno dovoljenje, ki je štelo kot osebno delovno
dovoljenje za opravljanje samostojne poklicne ali druge pridobitne
dejavnosti in so na tej podlagi socialno zavarovani, morajo v roku
šestih mesecev vložiti vlogo pri pristojnem zavodu za
zaposlovanje za izdajo osebnega delovnega dovoljenja, ki se
izda v skladu z 10. členom tega zakona, za nedoločen ali določen
čas glede na čas opravljanja dejavnosti pred uveljavitvijo tega
zakona. Za izdajo osebnega delovnega dovoljenja iz tega člena
se taksa ne plača.

Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

Po poteku roka iz prejšnjega odstavka dovoljenje, ki je štelo kot
osebno delovno dovoljenje po zakonu o zaposlovanju tujcev,
preneha veljati.

49. člen
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Izdani dokumenti, ki so po 11. členu zakona o zaposlovanju tujcev
šteli kot osebno delovno dovoljenje, ostanejo v veljavi do
prenehanja njihove veljavnosti.

do dostopa na trg delovne sile in zaposlitve brez delovnega
dovoljenja za zakonce in otroke oseb državljanov držav članic
Evropske unije, ki zakonito delajo in bivajo v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 6/99), če določbe navodil niso v nasprotju s
tem zakonom.

56. člen

57. člen

Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se še naprej uporablja
Navodilo o izvajanju zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list
RS, št. 54/97 in 80/99) in Navodilo o načinu ugotavljanja pravice

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

55. člen
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ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV

KAZALO

VIII. POGLAVJE: DELO TUJIH POSLOVODNIH DELAVCEV

I. DEL
I. POGLAVJE: SPLOŠNE DOLOČBE

22. člen Pogoji za delo
IX.POGLAVJE:

1. člen Vsebina zakona
2. člen Opredelitev pojmov
3. člen Uporaba zakona
4. člen Temeljne določbe

POGODBENE STORITVE TUJCEV NA
PODLAGI DOVOLJENJA ZA DELO

23. člen Pogoji za storitve tujih fizičnih oseb
X. POGLAVJE:

II. POGLAVJE: OMEJITEV ŠTEVILA TUJCEV NA TRGU DELA
5. člen Določitev najvišjega števila tujcev
6. člen Določitev prioritet
7. člen Prepoved novega zaposlovanja ali dela

POGODBENE STORITVE TUJCEV NA
PODLAGI PRIJAVE DELA

24. člen Pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih
ustvarjalcev
25. člen Sejemske storitve
26. člen Storitev vezane na dobavo blaga in servisiranje
27. člen Interventne storitve tujih podjetij
28. člen Omejitve

III. POGLAVJE: DELOVNA DOVOLJENJA
8. člen Splošne določbe
9. člen Pristojni organi
10. člen Osebno delovno dovoljenje
11. člen Dovoljenje za zaposlitev
12. člen Dovoljenje za delo

II. DEL
XI. POGLAVJE: PRIJAVA IN ODJAVA DELA TUJCEV
29. člen Splošne določbe o prijavi oziroma odjavi dela tujca

IV. POGLAVJE: ČEZMEJNO IZVAJANJE STORITEV TUJIH
PODJETIJ Z NAPOTENIMI DELAVCI

III. DEL
XII. POGLAVJE: NADZORSTVO

13. člen Pogoji za čezmejno izvajanje storitev
14. člen Izjeme

30. člen Pristojni nadzorstveni organi
31. člen Obveznosti do nadzorstvenih organov

V. POGLAVJE: NAMEŠČANJE TUJIH DELAVCEV

XIII. POGLAVJE: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

15. člen Splošni pogoji za nameščaje delavcev
16. člen Gibanje oseb znotraj združb
17. člen Nameščanje delavcev za izvajanje storitev

32. člen Obveznosti organov

VI. POGLAVJE: USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
TUJCEV

33. člen Takse
34. člen Nadomestilo posebnih stroškov

18. člen Pogoji za usposabljanje in izpopolnjevanje

XV. POGLAVJE: EVIDENCE (35.člen)

VII. POGLAVJE: SEZONSKO DELO TUJCEV

XVI. POGLAVJE: KAZENSKE DOLOČBE ( 36. - 49. člen)

19. člen Splošne določbe
20. člen Sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu
21. člen Sezonska dela v gradbeništvu

XVII. POGLAVJE: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

XIV. POGLAVJE:

TAKSE IN NADOMESTILO POSEBNIH
STROŠKOV
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OBRAZLOŽITEV IN POGLAVITNE REŠITVE

Predlog zakona celovito ureja zaposlovanje in vse oblike dela
tujcev na ozemlju Republike Slovenije in nosi naslov Zakon o
zaposlovanju in delu tujcev.

državami članicami Evropske unije, da sprostijo v določeni meri
svoje tržišče dela, v skladu z dogovorjeno stopnjo svobode gibanja
delovne sile, kar državam članicam Evropske unije omogočata
določbi 41. in 42. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi.

Predlog zakona je razdeljen na tri dele, ki vsebujejo sedemnajst
poglavij in sicer:

V 4. členu predloga zakona sledijo temeljne določbe, s katerimi se
opredeljujejo pristojnosti Državnega zbora Republike Slovenije
(v nadaljevanju: državni zbor) in Vlade Republike Slovenije (v
nadaljevanju: vlada) v zvezi z oblikovanjem politike zaposlovanja
in dela tujcev v Republiki Sloveniji, določeni pa so tudi instrumenti
za izvajanje te politike, kot je to opredeljeno v prvem, drugem,
tretjem in četrtem odstavku 4. člena.

I. Splošne določbe
II. Omejitev števila tujcev na trgu dela
III. Delovna dovoljenja
IV. Čezmejno izvajanje storitev tujih podjetij z napotenimi delavci
V. Nameščanje tujih delavcev
VI. Usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev
VII. Sezonsko delo tujcev
VIII. Delo tujih poslovodnih delavcev
IX. Pogodbene storitve tujcev na podlagi dovoljenja za delo
X. Pogodbene storitve tujcev na podlagi prijave dela
XI. Prijava in odjava dela tujcev
XII. Nadzorstvo
XIII. Varstvo osebnih podatkov
XIV. Takse in nadomestilo posebnih stroškov
XV. Evidence
XVI. Kazenske določbe
XVII.Prehodne in končne določbe

V naslednjih odstavkih 4. člena je izražena restriktivnost, ki jo je
po mnenju predlagatelja potrebno upoštevati pri izvajanju politike
zaposlovanja in dela tujcev. Restriktivnost narekujejo ugotovljene
nepravilnosti v preteklem obdobju, kakor tudi politika Evropske
unije o restriktivnem zaposlovanju tujcev v skladu s skupno
dogovorjeno politiko zaposlovanja. V 36., 37., 38. in 39. členu
predloga zakona so opredeljene sankcije zoper kršitelje.
II. OMEJITEV ŠTEVILA TUJCEV NA TRGU DELA
(5. - 7. člen)
Z Zakonom o tujcih (Ur. I. RS, št. 61/99), ki je temeljni akt na
področju imigracijske zakonodaje, so se na novo uredili pogoji za
vstop in bivanje tujcev v državi. Pri tem je zakon o tujcih uvedel
pomembno novost v 5. členu, ki vladi omogoča, da lahko v skladu
z migracijsko politiko, ki jo določi državni zbor, vsako leto določi
število (kvoto) dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki se
lahko izdajo tujcem v tekočem letu.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
(1. - 4. člen)
Predlog zakona v 1. členu opredeljuje vsebino zakona, pri čemer
je pomembno opozoriti na razlikovanje med pojmom zaposlitve in
pojmom dela.

Vlada v okviru te kvote posebej določi število dovoljenj za
prebivanje, kise izdajo tujcem zaradi zaposlitve in dela, opravljanja
samostojne poklicne dejavnosti ali druge pridobitne dejavnosti ter
sezonskega dela. Pri tem vlada upošteva stanje in gibanja na trgu
delovne sile ter potrebe in interese Republike Slovenije po delovni
sili na posameznih področjih.

Medtem, ko je zaposlovanje tujcev povezano s sklenitvijo
delovnega razmerja delavca v okviru stalnih zaposlitvenih potreb
posameznih delodajalcev in je neposredno pogojeno z
vsakokratno ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, je delo
tujcev odraz začasnih ali občasnih potreb po delovni prisotnosti
tujcev v državi, ki po preteku vnaprej določenega časa državo
zapustijo, kolikor nimajo drugih zakonskih podlag, ki jim omogočajo
pridobitev dovoljenja za nadaljnje prebivanje v državi.

Ta zakonodajna novost v sistemu izvajanja migracijske politike je
predlagatelju Zakona o zaposlovanju in delu tujcev omogočila, da
dosedanjo aktivno politiko zapdslovanja tujcev zamenja z
restriktivno politiko, ki ustreza politiki Evropske unije, sprejeti v
Maastrichtu, decembra leta 1991. Dosedanja zakonodaja je
namreč omogočala stalno novo doseljevanje tujcev na podlagi
zaposlovanja zlasti na področjih dejavnosti, za katere je bilo znano,
da so kadrovsko deficitarne glede na domače resurse.
Neomejena pravica tujcev do ustanavljanja družb (zlasti d.o.o. in
d.n.o.) in opravljanja dejavnosti v okviru pravno organizacijske
oblike samostojnega podjetnika posameznika, bi brez uvedbe
dodatnih pravnih instrumentov v zakonodaji, s katero se ureja
zaposlovanje in delo tujcev, še nadalje omogočala ustanavljanje
vedno novih gospodarskih subjektov, katerih delovanje je
pogojeno z novimi prilivi delovne sile iz manj razvitih ekonomskih
okolij ter neovirano samozaposlovanje.

V 2. členu predloga so opredeljeni pojmi, pomembni za razumevanje
zakona.
V 3. členu predloga zakona so v drugem odstavku taksativno
našteti primeri, ki niso predmet urejanja v tem zakonu, ker je
delovno pravni status določenih kategorij tujcev urejen z drugimi
predpisi oziroma se tujci zaradi narave svojega dela ne uvrščajo
na trg dela, zato zaposlitev ali delo ni pogoj za njihov vstop in
bivanje v državi.
Pomembno je opozoriti na določbo tretjega odstavka 3. člena, ki
velja za državljane držav članic Evropske unije. Zanje velja prost
dostop do trga dela pod pogojem vzajemnosti, tako glede
zaposlovanja, kot glede drugih oblik dela, ki so predmet obravnave
v predlogu zakona, kar bo realizirano z vključitvijo Republike
Slovenije v Evropsko unijo.

Uvedba kvotnega sistema, v povezavi z možnimi interventnimi
posegi vlade, da z uredbo občasno ali trajno zapre trg za novo
zaposlovanje na posameznih področjih. Kot je določeno v sedmem
odstavku 5. člena predloga zakona, sta poglavitna nova
instrumenta za uravnavanje ekonomskih imigracijskih tokov, tako
v času, ko ima Republika Slovenija še status pridružene članice
Evropske unije, kot v obdobju po pridobitvi polnopravnega članstva
v tej skupnosti.

S to določbo v predlogu zakona je že v prehodnem obdobju dana
možnost, da se Republika Slovenija, v skladu z Evropskim
sporazumom o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Ur. I. RS, št. 13/97
• Mednarodne pogodbe), bilateralno sporazumeva s posameznimi
poročevalec, št. 90

72

30. december 1999

Z notranjo delitvijo kvote za posamezne namene (četrti odstavek
5. člena) in predlaganimi ukrepi vlade (sedmi in deveti odstavek 5.
člena) se regulira število tujcev v okviru posameznih oblik dela
tujcev, ki so predmet obravnave predloga zakona. Ti instrumenti
omogočajo izvajanje politike zaposlovanja in dela tujcev v skladu
z omejitvenimi kriteriji, postavljenimi v okviru Evropske unije glede
sprejemanja državljanov tretjih držav, kot tudi uveljavljanje
razvojnih interesov države v odnosu do notranjega in zunanjih
trgov.

odobrenega dovoljenja za prebivanje v trajanju najmanj enega
leta), kakor tudi določbe Zakona o tujcih glede pogojev za vstop
in bivanje tujcev v državi.
Predlagatelj je tudi upošteval, da trg dela pri nas še vedno ni
dovolj razpoznaven, zlasti na področjih, ki se na novo urejajo z
delovnimi dovoljenji (samozaposlovanje, čezmejne storitve,
usposabljanje in izpopolnjevanje, sezonsko delo), zato v predlogu
zakonu ne predvideva vnaprejšnjega zapiranja trga. Namesto
tega predlaga instrumente, ki omogočajo različne oblike
omejevanja v naslednjih obdobjih izvajanja zakona (kvota,
prepovedi novega zaposlovanja, omejitev dela tujcev samo na
nekatere oblike dela, itd.).

Predlagani limit najvišjega števila tujcev, ki bi stalno ali občasno
delali v državi (peti odstavek 5. člena) za cca 50% presega
obstoječi nivo. Zgornji limit bi po trenutnem stanju predstavljal
število 70.000 možnih zaposlitev oziroma občasno delovno
prisotnih tujcev. Predlagatelj ocenjuje, da se bo z usmerjenim
odpiranjem trga povečalo število začasno prisotnih tujcev na
ozemlju Republike Slovenije, ki se bodo v državi usposabljali in
izpopolnjevali oziroma izvajali storitve na podlagi bilateralnih
sporazumov, kar ustreza tudi interesom domačih gospodarskih
in drugih subjektov za večji obseg vključevanja v mednarodno
menjavo tovrstnih storitev.

Cilj predlagatelja je, da z zakonsko instrumentalizacijo politike
zaposlovanja in dela tujcev ne zavira procesov racionalizacije in
prilagajanja gospodarstva potrebam konkurenčnosti ter
približevanja notranjemu trgu Evropske unije.
Da bi predlagatelj zagotovil pravni red, kakor tudi ustrezno pravno
varstvo tujcem, ki delajo v Republiki Sloveniji, je v zvezi z
izvajanjem predpisov s področja delovnih dovoljenj, opredeljenih
v 8. členu predlogu zakona, uvedel vrsto sankcij (40., 41., 42. in
43. člen).

Z določitvijo prioritet (prvi in drugi odstavek 6. člena) v okviru
kvote, zlasti v primerih zaposlovanja tujcev, se odpravljajo
dosedanje zakonodajne pomanjkljivosti. V sistemu ni bilo dovolj
razlik med posameznimi kategorijami tujcev pri pridobivanju
delovnih dovoljenj, zlasti ni bilo prioritetne obravnave tujcev v
primeru združevanja družin in tistih tujcev, ki že dalj časa bivajo in
delajo v državi, kar je bilo v nasprotju z mednarodnimi standardi.
Nove prioritete odražajo socialno kot razvojno opredelitev države
na področju zaposlovanja in dela tujcev. Pri tem je pomembno
opozoriti tudi na potrebno odprtost do eventualnih novih prioritet,
kar predlog zakon omogoča v obliki pooblastila ministru,
pristojnemu za delo (tretji odstavek 6. člena).

Postopke v zvezi z izdajo, prenehanjem veljavnosti in odvzemom
delovnih dovoljenj ter potrdil, predpisanih s predlogom zakona,
izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju:
zavod), ki je hkrati tudi institucija, ki bo v okviru sistema EURES,
po vključitvi Republike Slovenije v Evropsko unijo izvajala
posredovanje prostih delovnih mest na notranjem trgu Evropske
unije (prvi odstavek 9. člena).
%
Predlog zakona na novo uvaja delovna dovoljenja za
samozaposlene tujce, kamor se uvrščajo tuje fizične osebe, ki
samostojno opravljajo poklicno ali drugo gospodarsko dejavnost
kot samostojni podjetniki posamezniki in ustanovitelji oziroma
poslovodje v osebni družbi. S to spremembo bo postalo delovno
dovoljenje predpogoj za pridobitev dovoljenja za opravljanje
dejavnosti kakor tudi za prenehanje, kadar nastopijo tovrstni
razlogi. Te spremembe bodo morali upoštevati tudi organi In
stanovske zbornice, ki so v skladu s posebnimi zakoni pristojni
za registracijo oseb, ki opravljajo dejavnost, kot je to določeno v
tretjem odstavku 9. člena.

Določbe predloga zakona, navedene v okviru 7. člena, imajo
poleg namena ohranjanja zaposlitvenih kapacitet za potrebe
notranjega trga še namen preprečevanja zlorab v zvezi z
zaposlovanjem tujcev.
III. DELOVNA DOVOLJENJA
(8. - 12. člen)
Sistem delovnih dovoljenj je predlagatelj uredil na novo. Pri tem je
upošteval že pridobljene pravice tujcev po sedanjem zakonu glede
zaposlitve in dela, odpravil posredne oblike delovnih dovoljenj
(opomba: da se dokument, ki ga izda drug organ šteje za delovno
dovoljenje), uvedel nove vrste delovnih dovoljenj in s tem omogočil
preglednost nad stanjem in spremljanje uresničevanja ciljev pri
izvajanju politike zaposlovanja in dela tujcev ter zagotovil ustrezno
podatkovno bazo za določanje kvote in sprejem omejitvenih
ukrepov.

Tuje osebe, ki ne bodo predhodno pridobile delovnega dovoljenja,
se po predlogu zakona ne bodo mogle registrirati za opravljanje
poklicne dejavnosti, kakor tudi ne kot samostojni podjetniki
posamezniki. Enaka prepoved bo veljala tudi za registracijo osebne
družbe, kjer posle vodi tujec. Predlagatelj je pri tem smiselno
upošteval določbo petega odstavka 1. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Ur. I. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 29/98,
84/98 in 6/99) za vse navedene subjekte.

Predlog zakona razlikuje tri vrste delovnih dovoljenj in sicer:
osebno delovno dovoljenje, dovoljenje za zaposlitev in dovoljenje
za delo.

V 10., 11. in 12. členu so določeni splošni pogoji za izdajo
posamezne vrste delovnih dovoljenj, kdo lahko zaprosi za
dovoljenje, trajanje dovoljenja, možnosti za podaljšanje dovoljenja,
določbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja in določbe o tem, kdo
je po predlogu zakona zavezanec za prijavo in odjavo dela pri
zavodu.

Minister, pristojen za delo, predpiše postopke in dokazila za
odločanje o izdaji delovnih dovoljenj, ter obliko in vsebino
posamezne vrste delovnega dovoljenja. Pri tem upošteva določbe
iz predlaganega zakona kakor tudi določbe iz drugih zakonov,
kadar ti vplivajo na ohranjanje delovnih mest pri domačih
delodajalcih.

Posamezna vrsta delovnega dovoljenja ustreza kriterijem politike
zaposlovanja in dela tujcev, pri čemer imajo tujci, ki jim je v predlogu
zakona dana možnost za pridobitev osebnega delovnega
dovoljenja na podlagi pravice do prebivanja v Republiki Sloveniji
absolutno prednost na trgu dela pred ostalimi tujci.

Pri postavljanju časovnih omejitev glede veljavnosti posamezne
vrste delovnega dovoljenja je predlagatelj poleg kriterijev Evropske
unije upošteval tudi usmeritve iz Resolucije o imigracijski politiki
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/99), da se za ključno časovno
obdobje za opredeljevanje priseljenca šteje eno leto od datuma
prijave prebivališča v Republiki Sloveniji (za tujce na podlagi
30. december 1999

Pogoji za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja in pravice, ki
jih na njegovi podlagi uveljavlja tujec na trgu dela, so obravnavani
v 10. členu. Osebno delovno dovoljenje se praviloma izda le
73

poročevalec, št. 90

osebam, ki že zakonito bivajo na ozemlju Republike Slovenije in
se štejejo za priseljence, begunce in azilante. Izjema so po predlogu
zakona samozaposleni tujci, kar bo veljalo vse dotlej, dokler vlada
ne prepove izdaje delovnih dovoljenj tujcem, ki v času vložitve
vloge še nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji.

zaposlovanje tujcev omejeno s kvoto, dodatno k temu pa mora
za zaposlitev tujca biti izpolnjen še zakonski pogoj, da v evidenci
zavoda ni ustreznih domačih iskalcev zaposlitve oziroma oseb,
ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani Republike
Slovenije (tretji odstavek 11. člena). Z navedeno določbo je
predlagatelj že upošteval tudi sistem preverjanja potreb po
zaposlitvi tujcev po vključitvi Republike Slovenije v Evropsko unijo.

Osebno delovno dovoljenje se lahko izda z veljavnostjo enega
leta, treh let ali za nedoločen čas.

V primerih, ko stanje na trgu dela ne more biti ustrezen pogoj za
ugotavljanje potreb po zaposlitvi, predlog zakona v četrtem
odstavku 11. člena določa, da minister, pristojen za delo, s
podzakonskim aktom določi te primere oziroma kriterije. Delovno
dovoljenje za zaposlitev se sicer izda v okviru kvote, vendar
neodvisno od ponudbe na trgu dela. Urejanje s podzakonskim
aktom omogoča prilagajanje teh izjem spreminjajočim predpisom
Evropskih skupnosti in potrebam domačega trga glede izbire
določenih kategorij tujih kandidatov za zaposlitev. Tak način
urejanja poznajo tudi pravni redi drugih evropskih držav.

Pri določanju upravičencev do pridobitve osebnega delovnega
dovoljenja in časovnih omejitvah je predlagatelj izhajal iz načela,
da osebno delovno dovoljenje naj ne bo instrument za pridobivanje
stalnih priseljencev, pri čemer je pustil odprto vprašanje, ali je tudi
samozaposlovanje tujcev že v tej fazi smotrno in utemeljeno vezati
le na tiste tujce, ki že imajo dovoljenje za zakonito prebivanje v
državi. Odgovor na to vprašanje je po mnenju predlagatelja
potrebno prepustiti resoluciji o imigracijski politiki.
Glede določitve tujcev, ki lahko zaprosijo za osebno delovno
dovoljenje, je predlagatelj upošteval Evropsko socialno listino (Ur.
I. RS, št. 7/99), sprejeto imigracijsko politiko Republike Slovenije
in Zakon o tujcih.

V poštev pridejo le zaposlitve oseb, ki že po naravi dela ne sodijo
na trg dela. Podlaga za izbiro kandidatov je največkrat dana v
zakonih, statutih ali drugih aktih, ki določajo pristojnosti posameznih
organov, odgovornih za razvoj in delovanje določene dejavnosti
(na primer: tuji predavatelji, znanstveniki, strokovnjaki na področju
nuklearnih objektov, športniki, kulturni delavci in podobno).

Pri postavitvi časovnih determinant je predlagatelj izhajal iz načela,
da je tujcem, ki pridobijo zakonito pravico do prebivanja za
določeno obdobje v Republiki Sloveniji, utemeljeno zagotoviti tudi
pravico do zaposlitve oziroma drugih oblik dela, v času njihovega
zakonitega prebivanja.

Dovoljenje za delo je nova oblika delovnega dovoljenja, ki se tujcu
izda le v primeru, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za posamezne
namene, določene v drugem odstavku 12. člena predloga zakona.

Ker Zakon o tujcih v primerih združevanja družine in pri tujcih
slovenskega rodu dopušča možnost podaljševanja dovoljenja za
prebivanje, dokler niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje, je ta princip uporabljen tudi, v primenj osebnih
delovnih dovoljenj, kakor tudi v primeru priseljencev, ob izpolnitvi
še drugih dodatnih pogojev, ki jih je predlagatelj določil v skladu z
ekonomskimi interesi.

Dovoljenje za delo je namenjeno začasno prisotnim tujcem v
državi in se izda na vlogo delodajalca oziroma pravne osebe,
določene v predlogu zakona.
Instrument za omejevanje števila tujcev v posameznem letu je
kvota, ki jo določi vlada za posamezne namene. Izjema so le
dovoljenja za delo tujih poslovodnih delavcev, ki se izdajo brez
omejitev. Na podlagi dovoljenja za delo lahko tujec pridobi dovoljenje
za prebivanje, to pa je vezano na čas veljavnosti dovoljenja za
delo, kot je za posamezne namene določeno s predlogom zakona.

Dovoljenje za zaposlitev je vrsta delovnega dovoljenja, kije vezano
na potrebe delodajalca, zato zanj lahko zaprosi le delodajalec.
Izda se za čas, ki ne more biti daljši od enega leta, razen v
primerih, navedenih v devetem odstavku 11. člena predloga
zakona.

IV. ČEZMEJNO IZVAJANJE STORITEV TUJIH PODJETIJ Z
NAPOTENIMI DELAVCI
(13. - 14. člen)

Glede na trenutne značilnosti slovenskega trga delovne sile, je
potrebno ugotoviti, da še vedno ni mogoče vseh zaposlitvenih
potreb pokriti iz domačih kadrovskih resursov, kar velja zlasti za
področje gradbeništva in nekatere druge dejavnosti. Kljub
programu aktivne politike zaposlovanja brezposelnih oseb bodo
še naprej obstajale določene tržne niše za zaposlovanje tuje
delovne sile.

V Resoluciji o imigracijski politiki Republike Slovenije, kakor tudi v
politiki sprejemanja državljanov tretjih držav na ozemlje držav
članic Evropske unije zaradi zaposlitve, so tovrstne migracije
opredeljene kot oblika gibanja delovne sile, ki bo nadomestila
dosedanje klasične oblike zaposlovanja tujcev, s ciljem
priseljevanja na ozemlje ciljne države.

Odmik od dosedanje zakonske ureditve pa predstavljajo
predlagane novosti v zvezi s sezonskim zaposlovanjem, kakor
tudi izvajanjem tujih storitev ter instrumente, s katerimi bo vlada v
bodoče lahko uravnavala dotok delovne sile. Pričakovati je, da bo
zaposlovanje tujcev še pred vključitvijo v Evropsko unijo mogoče
omejiti le na osebe z osebnim delovnim dovoljenjem in na
deficitarne, praviloma visokostrokovne kadre, potrebe po
nizkokvalificirani delovni sili pa se bodo pokrivale z gostujočimi
delavci v okviru pogodbenih storitev.

Pravni okvir, ki ga je predlagatelj upošteval pri urejanju tega
področja je podan v Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. I. RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99) in Zakonu o
zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur. I. RS, št. 13/93, 66/93, 7/94,
58/95) poleg navedenega pa je v predlogu zakona upoštevana
tudi Direktiva 96/71/EEC o nameščanju delavcev v okviru
zagotavljanja storitev, kakor tudi Marakeški sporazum o
ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije oziroma Aneks 1B
- Splošni sporazum o trgovini s storitvami (Ur. I. RS, št. 10/95 Mednarodne pogodbe).

Predlagatelj v predlogu zakonu ohranja dosedanjo prakso, da se
za prvo zaposlitev tujca, ko ta še nima dovoljenja za prebivanje v
državi, dovoljenje za zaposlitev izda z omejitvijo na štiri mesece,
po preteku tega časa pa se dovoljenje avtomatično podaljša do
enega leta, če delodajalec in tujec v tem času nista kršila določb
zakona.

Pri urejanju tega področja je predlagatelj izhajal iz načela, da
nameščanje delavcev v okviru občasnega zagotavljanja storitev
predstavlja dinamično okolje za dopolnitev notranjega trga s tujimi
storitvami, ob pogoju, da tuji ponudniki storitev zaradi ugodnejših
pogojev poslovanja ne predstavljajo nelojalne konkurence
domačim ponudnikom, kar pristojni organ ugotavlja v postopku

Ker dovoljenje za zaposlitev omogoča aktivno priseljevanje tujcev,
so v predlogu zakona predvidene dvojne restrikcije. Prvič je
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pred izdajo dovoljenj za delo v skladu s šestim, sedmim in osmim
odstavkom 13. člena predloga zakona.

sporazumih ali predpisih Republike Slovenije ne zahteva tržna
prisotnost. Osmi odstavek 13. člena določa, da podrobnejša
navodila za preverjanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje
dejavnosti in delovnopravnih pogojev predpiše minister, pristojen
za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarsko
sodelovanje s tujino oziroma ministrom, pristojnim za področje
dejavnosti. Deveti odstavek 13. člena določa, da se dovoljenje za
delo lahko izda za največ tri mesece v koledarskem letu, v primeru
vzajemnega dogovora dveh ali več držav pa se dovoljenje lahko
izda tudi za daljši čas, odvisno od določb sporazuma s posamezno
državo. Dovoljenje za delo, ki je vezano na izvedbo konkretne
pogodbe, se izjemoma lahko tudi podaljša, kadar izvajalec na
predpisan način dokaže, da iz utemeljenih razlogov dela ni bilo
mogoče dokončati. Deseti odstavek 13. člena pa daje ministru,
pristojnemu za delo, pristojnost, da lahko v primeru, ko ni
vzajemnosti, prepove oziroma omeji čezmejno izvajanje tujih
storitev z napotenimi delavci, na podlagi predhodno pridobljenega
mnenja ministra, pristojnega za področje gospodarskega
sodelovanja s tujino oziroma ministra, pristojnega za področje
dejavnosti, gospodarske zbornice in sindikata.

Predlagatelj ocenjuje, da način, s katerim na novo ureja to področje,
omogoča sprotno odzivnost na različne spremembe, tako v
domačem okolju, kot na tujih trgih. Predlagane rešitve so hkrati
tudi podlaga za uresničevanje interesov drugih držav za odpiranje
njihovih trgov za tovrstne storitve naših •podjetij, na osnovi
bilateralnih dogovorov (deveti in deseti odstavek 13. člena predloga
zakona).
S kvoto delovnih dovoljenj bo vlada letno uravnavala obseg tuje
ponudbe storitev glede na stanje in razmere na trgu dela, ob
upoštevanju odprtosti tujih trgov za storitve naših podjetij.
Za tuje podjetje se po Zakonu o gospodarskih družbah (559.
člen) šteje fizična ali pravna oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost
in ima prebivališče ali sedež izven Republike Slovenije.
Glede vrste storitev, ki se opravljajo na čezmejni način, predlog
zakona ne predpisuje vnaprejšnjih prepovedi in dopušča
opravljanje storitev v okviru kateregakoli sektorja.

14. člen predloga zakona določa izjeme, ko se lahko kratkotrajne
storitve do maksimalno 30 dni izvajajo brez delovnih dovoljenj,
kar je podrobneje določeno v desetem poglavju (24. do 28. člen)
ter da minister, pristojen za delo, lahko v soglasju z gospodarsko
zbornico in sindikatom s podzakonskim aktom določi tudi dodatne
primere opravljanja storitev brez delovnih dovoljenj, kadar je to v
interesu gospodarstva in s tem ni ogrožena konkurenčnost
domačih podjetij in obstoj delovnih mest.

Pogoji za opravljanje storitev na čezmejni način z napotenimi
delavci so določeni v prvem in drugem odstavku 20. člena Zakona
o zunanjetrgovinskem poslovanju ter v četrtem in petem odstavku
13. člena predloga zakona o zaposlovanju in delu tujcev.
Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju določa, da lahko tuje
osebe opravljajo storitvene dejavnosti v Republiki Sloveniji, če
izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje posamezne
dejavnosti. To pomeni, da mora tuja oseba, ki želi opravljati neko
storitveno dejavnost na ozemlju Republike Slovenije izpolniti tako
splošne, kot tudi posebne pogoje, ki so predpisani za opravljanje
te dejavnosti. Splošni pogoji so določeni v 560. členu Zakona o
gospodarskih družbah, posebni pa v zakonih, ki urejajo
posamezne dejavnosti.

V. NAMEŠČANJE TUJIH DELAVCEV
(15. -17. člen)

Iz liste specifičnih obvez je razvidno, za opravljanje katerih storitev
se zahteva tržna prisotnost tujega ponudnika storitev (ustanovitev
pravno organizacijske oblike) in katere storitve je dovoljeno
opravljati na čezmejni način.

Peto poglavje predloga zakona ureja izvajanje storitev z
nameščenimi tujimi delavci, kar pomeni, da mora imeti tuja pravna
oseba v Republiki Sloveniji registrirano organizacijsko obliko
(hčerinsko podjetje ali podružnico), v katero namesti svoje delavce
za izvedbo določenih nalog ali pogodbenih storitev za največ eno
leto, če z zakonom ali mednarodnim sporazumom ne bo drugače
določeno. Tovrstno nameščanje pa je vnaprej pogojeno z načelom
vzajemnosti (četrti odstavek 15. člena). Primere odstopanja od
načela vzajemnosti lahko v skladu s petim odstavkom določi le
vlada, ki določi tudi pogoje za izvajanje storitev v okviru
posameznih gospodarskih dejavnosti, ob upoštevanju splošnega
gospodarskega interesa, izraženega s stališči pristojnih zbornic,
sindikatov in resornih ministrstev. Vlada lahko določi tudi
maksimalno število nameščenih delavcev, čas namestitve
delavcev, kakor tudi pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri
mednarodnih razpisih.

V skladu z določbami tega sporazuma na čezmejni način, brez
tržne prisotnosti ni dopustno opravljati storitev, ki se po statistiki
razvrščajo med gradbene in gradbenim sorodne storitve.

V 16. členu predloga zakona so po Marakeškem sporazumu
povzete določbe, ki omogočajo gibanje oseb znotraj združb. S to
določbo je omogočeno gibanje oseb znotraj združb tudi delavcem
iz drugih držav, ob pogoju vzajemnosti.

Poleg Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju moramo v zvezi
z opravljanjem storitev tujih podjetij v Republiki Sloveniji upoštevati
tudi določila Marakeškega sporazuma o ustanovitvi svetovne
trgovinske organizacije in še posebej Aneks 1B k temu sporazumu
■ Sporazum o trgovini s storitvami ter specifične obveze, ki jih je
prevzela Republika Slovenija in so navedene v prilogi k temu
sporazumu.

Poleg navedenih omejitev je potrebno upoštevati tudi Zakon o
gospodarskih družbah, ki določa, da na čezmejni način, brez
tržne prisotnosti tujega podjetja, ni dopustno izvajati drugih storitev,
ki jih v okviru poslovanja tujega podjetja nI mogoče šteti za
enkratno, časovno omejeno storitev (560. in 561. člen Zakona o
gospodarskih družbah). Omejitev ne velja za države članice
Svetovne trgovinske organizacije, ker bi bila v nasprotju z
določbami sporazuma.

IV. UPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
(18. člen)
V predlogu zakona so predpisani pogoji za usposabljanje tujcev.
Tudi ta oblika dela tujcev se v zakonodaji ureja na novo, v skladu
z normami Evropskih skupnosti.
V predlogu zakona je določeno, da je usposabljanje in
izpopolnjevanje tujcev praviloma vezano na primere, ko ima
Republika Slovenija sklenjen tovrstni sporazum z državo, katere
državljan je tujec.

Predlog zakona o zaposlovanju in delu tujcev v četrtem, petem,
devetem in desetem poglavju ureja Izvajanje čezmejnih
pogodbenih storitev s tujimi izvajalci.

Tovrstna oblika sodelovanja z drugimi državami ima za namen
prenos znanja oziroma posebno obliko tehnične pomoči državam

V 13. členu predloga zakona so določeni pogoji za čezmejno
izvajanje storitev z napotenimi delavci, kadar se po mednarodnih
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v razvoju oziroma tranziciji, s težnjo da se hitreje vzpostavijo
pogoji za povečan obseg medsebojne menjave blaga, storitev in
kapitala z državami pogodbenicami.

VIII. DELO TUJIH POSLOVODNIH DELAVCEV
(22. člen)
Za tuje poslovodne delavce, ki svoje delo opravljajo v Republiki
Sloveniji, so predpisana delovna dovoljenja.

Predlog zakona omogoča, da se usposabljanje oziroma
izpopolnjevanje izvaja z začasno zaposlitvijo tujcev pri domačem
delodajalcu ali začasno namestitvijo napotenega tujca v izbrano
organizacijsko enoto.

Delovna dovoljenja se razlikujejo glede na to, ali je poslovodna
oseba odgovorna delodajalcu in medsebojna razmerja temeljijo
na pogodbenem odnosu, ali pa se poslovodna oseba v skladu z
določbami predloga zakona šteje za samozaposleno osebo, ker
v okviru izbrane organizacijske oblike svojo dejavnost izvaja
samostojno.

Kadar niso podani pogoji za sklenitev delovnega razmerja tujca z
delodajalcem (na primer posebni programi, ki jih praviloma
sofinancirajo mednarodne organizacije), mora organizator
usposabljanja pridobiti predhodno soglasje ministra, pristojnega
za delo. V navedenih primerih je v predlogu zakona predpisan tudi
način urejanja pogodbenega razmerja med nosilcem programa
usposabljanja in organizacijo, v kateri se tujec usposablja ali
izpopolnjuje.

V primerih, ko je poslovodna oseba za svoje delo odgovorna
delodajalcu, predlog zakona v nobenem primeru ne omejuje
družbenikov glede izbire poslovodne osebe, predpisuje pa
dovoljenje za delo, ki se tujcu izda na vlogo delodajalca, za čas
trajanja mandata. Po preteku veljavnosti dovoljenja se to lahko
obnovi pod pogoji, določenimi v šestem odstavku 22. člena
predloga zakona in se obnavlja toliko časa, dokler niso izpolnjeni
pogoji za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja na podlagi
dovoljenja za stalno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji.

Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
znanost in tehnologijo in ministrom, pristojnim za šolstvo in šport,
podrobneje predpiše postopek in pogoje za izdajo dovoljenj za
delo, ki so časovno omejena na 1 leto. V primeru, da programa ni
mogoče zaključiti v tem času, se lahko dovoljenje za delo podaljša
do osemnajst mesecev.

Dovoljenje za delo se lahko izda le tistim poslovodnim delavcem,
ki so vpisani v ustrezni register.

Po končanem usposabljanju oziroma izpopolnjevanju, tujec ne
more pridobiti drugega delovnega dovoljenja, ki bi mu omogočalo
nadaljnje bivanje v Republiki Sloveniji.

Za tujca, ki svojo dejavnost opravlja v okviru pravno organizacijske
oblike, ki mu kot ustanovitelju daje pravico do vodenja poslov,
predlog zakona predpisuje osebno delovno dovoljenje, ki ga mora
pridobiti pred vložitvijo vloge za registracijo izbrane pravno
organizacijske oblike.

VII. SEZONSKO DELO TUJCEV
(19. ■ 21. člen)
Tudi sezonsko delo tujcev se uvršča med tiste oblike dela tujcev,
ki se po evropskih standardih urejajo na način, ki naj ne omogoča
novih imigracijskih tokov. Temu cilju ustrezajo tudi predlagane
rešitve, vključno z določitvijo subjektov kot tudi časovnih omejitev
glede trajanja veljavnosti delovnih dovoljenj, kakor tudi pogojev
za ponovno izdajo dovoljenj.

Takšna predlagana rešitev ustreza splošnim načelom, kot jih je
Svet Evropske unije opredelil v Izjavi z dne 30. novembra 1994, ki
se nanaša na omejitve sprejemanja državljanov tretjih držav na
ozemlje držav članic Evropske unije, z namenom opravljanja
dejavnosti samozaposlenih oseb.
Svet Evropske unije meni, da se državljanov tretjih držav ne bi
smelo sprejemati v državo članico Evropske unije zaradi
opravljanja samostojne gospodarske dejavnosti, če slednja ni
gospodarsko koristna za to državo ali za katero od njenih regij.

Dovoljenje za sezonsko delo v okviru dejavnosti, ki imajo sezonski
značaj, je dopustno le v primeru, da je povpraševanje na trgu
dela občasno večje od ponudbe. V trenutnih razmerah se takšen
razkorak kaže predvsem na področju kmetijstva, gozdarstva in
gradbenih dejavnosti.

Dovoljenje za samozaposlitev se podeli v skladu z nacionalno
zakonodajo v zvezi s tujci. Takšno dovoljenje je osebno in ni
prenosljivo. Veljavnost prvega dovoljenja je lahko časovno omejena,
na prošnjo pa se lahko podaljša za določen čas oziroma za
nedoločen čas, če so okoliščine še naprej takšne, kot jih predpisuje
nacionalna zakonodaja.

Te dejavnosti so glede na svojo specifiko v predlogu zakona tudi
posebej urejene (19., 20. in 21. člen). Predlog zakona ne izključuje
sezonskega dela tudi v drugih dejavnostih, pogoji za pridobitev
dovoljenj za delo so zanje določeni v 19. členu.
Smiselnost posebnega urejanja sezonskega dela v okviru zakona
je tudi v tem, da država v primeru potrebe po omejevanju
zaposlovanja tujcev z dovoljenjem za zaposlitev, še vedno dopusti
sezonsko zaposlovanje, ker ne omogoča aktivnega priseljevanja.

Te usmeritve Sveta Evropske unije so ustrezno našim razmeram
upoštevane v določbah tretjega in sedmega odstavka 5. člena ter
10. členu predlaganega zakona.
IX. POGODBENE STORITVE TUJCEV NA PODLAGI
DOVOLJENJA ZA DELO
(23. člen)

Predlagatelj ocenjuje, da bodo nove oblike vključevanja tujcev na
trg dela zlasti pomembno vplivale na spremembo strukture
zaposlenih na področju gradbeništva, saj bodo delodajalcem
omogočale dodatne možnosti za pokrivanje konic pri izvajanju
investicij (sezonsko delo, nameščanje tujih delavcev za izvajanje
storitev v skladu s 17. členom), kakor tudi za njihovo vključevanje
na tuje trge.

Predlog zakona dopušča tudi, da tuje fizične osebe (v tujini
samozaposlene osebe oziroma poklicno usposobljene osebe, ki
imajo stalno prebivališče v tujini) v omejenem obsegu opravljajo
čezmejne storitve v Republiki Sloveniji.
Tujcem se dovoljenje za delo izda v skladu s podzakonskim
aktom, ki ga na podlagi 8. člena izda minister, pristojen za delo, ob
pogoju, da tujec izpolnjuje tudi druge pogoje, določene v predlogu
zakona.

Tudi vseh sezonskih potreb po delavcih v kmetijstvu in gozdarstvu
v trenutnih razmerah ni mogoče pokriti z domačimi viri. Predlagatelj
za to področje predlaga posebno ureditev (19. člen), ki ustreza
potrebam teh dejavnosti.
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Določbe tega poglavja so zlasti pomembne za urejanje delovnega
statusa tujcev, ki na podlagi svojega poklicnega znanja občasno
ali za določeno obdobje nudijo svoje profesionalne storitve
domačim naročnikom.

Podrobnejša navodila o postopku prijave in prenehanju dela tujca,
dokazilih, ki jih je potrebno priložiti k prijavam in o medsebojnem
posredovanju podatkov iz prijav posameznim organom in službam
predpiše minister, pristojen za delo.

Glede na različnost potreb domačega trga predlog zakona
dopušča tudi različno urejanje glede izdaje in veljavnosti delovnih
dovoljenj (tretji, četrti, peti in šesti odstavek 23. člena).

Na podlagi uveljavitve tega instituta bo prvič možno ugotoviti
skupno število tujcev, ki so po raznih osnovah zaposleni ali delajo
v Republiki Sloveniji, kar bo izhodiščni podatek za določitev kvote
v skladu z določbo četrtega odstavka 5. člena predloga zakona.

X. POGODBENE STORITVE TUJCEV NA PODLAGI PRIJAVE
DELA
(24. - 28. člen)

XII. NADZORSTVO
(30. -31. člen)

Direktiva 96/71/EEC, z dne 16. decembra 1996, ki velja za podjetja,
ustanovljena v državi članici, ki v okviru transnacionalnoga
zagotavljanja storitev začasno nameščajo delavce na ozemlju
druge države članice omogoča, da država, v katero so delavci
začasno napoteni na delo, v skladu s tradicijo ali prakso odloči,
da ne bo uporabljala določil glede najdaljšega obdobja dela in
najkrajšega obdobja počitka, najkrajših plačanih letnih počitnic,
najnižje tarife plačila, vključno s tarifami za nadure, kadar delo v
državi, kjer se izvajajo storitve, ne traja več kot en mesec. Država,
v kateri se storitve opravljajo, mora predpisati merila, kdaj se
opravljeno delo z vidika vpliva na trg dela šteje za nepomembno.

Zakon v tem poglavju določa pristojne nadzorstvene organe ter
obveznosti do nadzorstvenih organov. V 30. členu je določeno, da
je za nadzorstvo nad izvajanjem zakona pristojen Inšpektorat
Republike Slovenije za delo, ki se po potrebi povezuje s tržnim
inšpektoratom, policijo ter drugimi pristojnimi organi. Zavod pa
sodeluje s podatki in dokumentacijo, ki je bila uporabljena v
postopku pridobivanja delovnih dovoljenj.
V 31. členu so določene obveznosti tujcev in delodajalcev do
nadzorstvenih organov pri izvajanju nadzora, kazni za prekrške,
ki jih storijo tujci ali delodajalci pa so določene v kazenskih določbah
(46. do 49. člen).
Peti odstavek 31. člena zavezuje ministra, pristojnega za delo, da
podrobneje določi obseg in vrsto dokumentacije, s katero mora
delodajalec sodelovati v postopku nadzora, in način njene hrambe.

Ob upoštevanju te smernice in dosedanje prakse predlagatelj
meni, da je utemeljeno zakonsko omogočiti prost pretok določenih
storitev v predlaganih okvirih, saj s tem država omogoča neoviran
pretok storitev, ki so z vidika vpliva na trg delovne sile zanemarljive,
pomembno pa vplivajo na uresničevanje gospodarskega in
javnega interesa.

XIII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
(32. člen)

V desetem poglavju predloga zakona so urejene pogodbene
storitve tujcev, ki se lahko izvajajo le na podlagi prijave dela, brez
delovnih dovoljenj. Pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih
ustvarjalcev (24. člen) se lahko na ta način izvajajo do maksimalno
sedem dni v enkratnem trajanju, vendar v skupnem seštevku ne
več kot trideset dni v koledarskem letu. Sejemske storitve (25.
člen) se lahko izvajajo za čas trajanja sejma. Storitve vezane na
dobavo blaga in servisiranje (26. člen) se lahko izvajajo do
maksimalno sedem dni v enkratnem trajanju, brez omejitev v
koledarskem letu. Interventne storitve tujih podjetij (27. člen) se
lahko izvajajo do maksimalno trideset dni v enkratnem trajanju
brez omejitev v koledarskem letu. V 28. členu je dana pristojnost
ministru, pristojnemu za delo, da tudi za te storitve predpiše izdajo
delovnih dovoljenj, kadar druga država ne dovoli izvajanja teh
storitev slovenskim ponudnikom.

Predlog zakona v 32. členu določa, da smejo organi, pristojni za
njegovo izvajanje, zbirati in posredovati osebne podatke o tujcih,
določene s predlogom zakona in predpisi, ki bodo izdani na njegovi
podlagi, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I.
RS, št. 59/99). Tretji odstavek 32. člena določa, da morajo državni
in drugi organi in organizacije medsebojno sodelovati in na zahtevo
pristojnega organa iz 30. člena posredovati podatke, pomembne
za ugotavljanje nepravilnosti pri izvajanju zakona.

Kljub takšni predlagani ureditvi ima Republika Slovenija, tako kot
v primeru izdanih delovnih dovoljenj, tudi v teh primerih še vedno
možnost, da tujcu odreče pravico do vstopa v državo, kadar je to
utemeljeno z vidika uporabe zakonov o javnem redu in miru,
javnem zdravju in državni varnosti.

Za posebne stroške, ki zavodu nastanejo v postopku izdajanja
delovnih dovoljenj in z vodenjem evidenc pri čezmejnem izvajanju
storitev tujih napotenih delavcev, se lahko zaračuna nadomestilo
za posebne stroške, ki je vir prihodkov zavoda. Višino nadomestila
predpiše minister, pristojen za delo, na predlog upravnega odbora
zavoda.

XIV. TAKSE IN NADOMESTILO POSEBNIH STROŠKOV
(33. - 34. člen)
Predlog zakona v 33. členu na novo uvaja takse za vloge, spise
in dejanja. Taksa se plača po Zakonu o upravnih taksah (Ur. I. RS
- prečiščeno besedilo 18/90, 20/91, 12/92).

XI. PRIJAVA IN ODJAVA DELA TUJCEV
(29. člen)

XV. EVIDENCE
(35. člen)

Prijava in odjava dela tujcev ni nov institut v zakonodaji, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, vendar je v primerjavi z dosedanjo
ureditvijo izpopolnjen glede na različne oblike dela in subjekte, ki
so zavezani za prijavo in odjavo. Kršitve pa so za razliko od
dosedanjega sistema tudi sankcionirane.

Predlog zakona v 35. členu določa, da minister, pristojen za delo,
podrobneje predpiše vrste, način in postopke vodenja evidenc
tujcev, ki jih zavod vodi na podlagi zakona in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi. Ministrstva, zavodi in druge organizacije so
dolžni zavodu za zaposlovanje sporočati podatke, ki jih le-ta zbira
in evidentira.

Vzpostavitev takšnega sistema je po mnenju predlagatelja nujna,
saj je le na ta način možno zagotoviti popolno evidenco o tujcih, ki
v določenem časovnem obdobju na podlagi izdanih dovoljenj tudi
dejansko delajo v okviru namena, za katerega je bilo dovoljenje
izdano.
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Minister, pristojen za delo, je že z Navodilom o izvajanju zakona
o zaposlovanju tujcev (Ur. I. RS, št. 54/97 in 80/99) določil vrste in
način vodenja evidenc tako, da bo zavod moral obstoječe evidence prilagoditi novim vrstam delovnih dovoljenj oziroma uvesti
nove evidence za samozaposlene osebe in dosledno voditi
evidenco prijav dela.

Z mandatno kaznijo 100.000 se kaznuje tudi domača fizična oseba,
ki sklene pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s tujcem, ki
nima dovoljenja za prebivanje (39. člen) ali delovnega dovoljenja
(40. člen), ki ne omogoči dostopa do vseh razpoložljivih dokazov,
na podlagi katerih so izdani dokumenti, ki dovoljujejo zaposlitev
oziroma delo tujca (46. člen). Z mandatno kaznijo 50.000 SIT pa,
če ne shrani dokumentacije v zvezi z delom in plačilom tujca (49.
člen).

XVI. KAZENSKE DOLOČBE
(36. - 49. člen)

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(50. ■ 57. člen)

Predlog zakona predvideva kazni za kršitve :
- temeljnih določb (4. člen),
■ splošnih določb glede delovnih dovoljenj (8. člen),
- delovnopravnih pogojev tujega izvajalca storitev (13. in 15.
člen),
■ določb o prijavi dela tujcev (29. člen) in
določb o obveznostih do nadzorstvenih organov (31. člen).

V 50. členu predloga zakona je določena obveznost ministra,
pristojnega za delo, da v roku treh mesecev po uveljavitvi zakona
sprejeme predpise za njegovo izvrševanje in sicer:
•

Predlagatelj je predvidel veliko višje kazni od dosedanjih in sicer
do 10 milijonov SIT za najhujše prekrške.
1. Z denarno kaznijo od 5 do 10 milijonov SIT se lahko kaznuje
delodajalec (pravna oseba), ki prepusti tujca na delo k tretjim
osebam (37. člen),
2. Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 5 milijonov SIT se kaznuje:

-

delodajalec (pravna, samozaposlena in fizična oseba), ki
sklene pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s tujcem, ki
nima delovnega dovoljenja (40. člen),
delodajalec (pravna, samozaposlena in fizična oseba) ali
samozaposleni tujec, ki poda lažno izjavo o nekaznovanosti
(41. in 42. člen).
tuji izvajalec storitev, ki ne zagotovi delovnopravnih pogojev
za svoje delavce (44. člen) in
zavezanec za prijavo (pravna, samozaposlena in fizična
oseba), ki ne prijavi dela tujca (45. člen).

■

3. Od 50.000 SIT do 3 milijonov SIT se lahko kaznuje :
•

■

-

delodajalec (pravna ali samozaposlena oseba), ki opravlja
dejavnost prepuščanja dela delavcev drugemu uporabniku,
in sklene pogodbo o zaposlitvi s tujcem, ki nima dovoljenja za
stalno prebivanje (38. člen),
delodajalec (pravna, samozaposlena in fizična oseba), ki ne
omogoči dostopa do vseh razpoložljivih dokazov, na podlagi
katerih so izdani dokumenti, ki dovoljujejo zaposlitev oziroma
delo tujca (46. člen) in
delodajalec (pravna, samozaposlena in fizična oseba), ki ne
shrani dokumentacije v zvezi z delom in plačilom tujca (49.
člen).

V 52. členu predloga zakona je določeno, da se postopki, ki so se
začeli po Zakonu o zaposlovanju tujcev, nadaljujejo po novem
zakonu o zaposlovanju in delu tujcev, če je ta za prizadete
ugodnejši.
Zamenjava osebnih delovnih dovoljenj za nedoločen čas,
določena v 53. členu predloga zakona, je potrebna zaradi enotne
oblike delovnih dovoljenj in zaradi ugotovitve, koliko tujcev je od
pridobitve osebnih delovnih dovoljenj še delovno aktivnih. Skoraj
vsa osebna delovna dovoljenja za nedoločen čas so bila izdana
na podlagi 23. člena prehodnih določb Zakona o zaposlovanju
tujcev leta 1992. Tujci z osebnim delovnim dovoljenjem za
nedoločen čas so izenačeni na trgu delovne sile z domačimi
iskalci zaposlitve in lahko sprejmejo delo pri katerem koli
delodajalcu v Republiki Sloveniji. Delodajalci so sicer v skladu z
19. členom Zakona o zaposlovanju tujcev dolžni zavod za
zaposlovanje v roku 8 dni obvestiti o vsaki sklenitvi ali prenehanju
delovnega razmerja, vendar se ta določba v praksi ne izvaja,
tako da zavod nima točne evidence, koliko tujcev, ki so leta 1992
pridobili osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas, je že
upokojenih, koliko jih je pridobilo državljanstvo, ali pa so se izselili
iz Republike Slovenije.

4. Z denarno kaznijo do 1.000.000 SIT se kaznuje za prekršek
delodajalec (pravna ali samozaposlena oseba), ki ne hrani
delovnega dovoljenja na sedežu podjetja ali na delovišču izven
sedeža podjetja (48. člen).
5. Z denarno kaznijo do 500.000 SIT se kaznuje delodajalec
(pravna, samozaposlena in fizična oseba), ki ne vrne delovnega
dovoljenja tujca, s katerim ni sklenil delovnega ali pogodbenega
razmerja, ali je prekinil delovno razmerje oziroma pogodbo o delu
pred iztekom veljavnosti dovoljenja, oziroma samozaposlena
oseba, ki ne vrne osebnega delovnega dovoljenja za določen
čas, če pred iztekom veljavnosti dovoljenja preneha opravljati
dejavnost (43. člen).
Predlog zakona za tujce predvideva tudi mandatno kazen 100.000
SIT, in sicer v primeru, če tujec opravlja delo, za katero mu ni bilo
izdano delovno dovoljenje (36. člen), ali če ne predloži delovnega
dovoljenja na poziv nadzorstvenega organa (47. člen).
poročevalec, št. 90

predpis s katerim predpiše postopke in dokazila za odločanje
o izdaji delovnih dovoljenj, ter obliko in vsebino posamezne
vrste delovnega dovoljenja.
predpis s katerim, v soglasju z ministrom, pristojnim za
gospodarsko sodelovanje s tujino, oziroma ministrom,
pristojnim za področje gospodarskih dejavnosti, podrobneje
predpiše pogoje, ki jih mora, za opravljanje dejavnosti,
izpolnjevati tuji izvajalec storitev z napotenimi delavci, ter
minimalne pravice v zvezi delovnim časom, odmori in počitki,
nočnim delom, minimalnim letnim dopustom, plačo, varnostjo
In zdravjem pri delu in posebnim varstvom delavcev po
določbah zakona in kolektivne pogodbe s splošno
veljavnostjo, oziroma kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti,
kadar je to za tujce ugodnejše.
predpis, s katerim, v soglasju 'z ministrom, pristojnim za
znanost in tehnologijo in ministrom, pristojnim za šolstvo in
šport, podrobneje predpiše postopek in pogoje za izdajo
dovoljenj za delo za usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev.
predpis, s katerim podrobneje določi postopek prijave in
prenehanja dela tujca, dokaze, ki jih je potrebno priložiti k
prijavam in o medsebojnem posredovanju podatkov iz prijav
posameznim organom in službam.
predpis, s katerim podrobneje določi dokumentacijo, ki jo mora
delodajalec v postopku nadzora, predložiti nadzorstvenim
organom, in dokumentacijo, ki jo mora hraniti po prenehanju
zaposlitve ali dela tujca v Republiki Sloveniji,
predpis, s katerim podrobneje predpiše vrste evidenc, način
in postopke vodenja.
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V 53. členu predloga zakona je dan šest mesečni rok, da tujci
zamenjajo osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas z novim.
Po preteku tega roka bodo tujcem, ki ne bodo zamenjali osebnih
delovnih dovoljenj za nedoločen čas, le ta prenehala veljati. Ob
zamenjavi bodo tujci morali predložiti dovoljenje za stalno
prebivanje, ki bo po predlogu zakona pogoj za pridobitev osebnega
delovnega dovoljenja za nedoločen čas. Po naši oceni velika
večina tujcev z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas
ima dovoljenje za stalno prebivanje, saj je bil pogoj, da so ga
pridobili, 10 letna delovna doba v Republiki Sloveniji in sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas. Stari zakon o tujcih pa je v
16. členu določal, da se dovoljenje za stalno prebivanje izda tujcu,
ki najmanj tri leta neprekinjeno prebiva na območju Republike
Slovenije na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in izpolnjuje
pogoje iz drugega odstavka 13. člena, ki opravičujejo stalno
prebivanje v Republiki Sloveniji. Drugi odstavek 13. člena pa je
med drugimi razlogi navajal tudi zaposlitev. Zakon o urejanju
statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v
Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 61/99) pa je dal tem tujcem
možnost, da pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje, če v
Republiki Sloveniji dejansko neprekinjeno živijo od 25. junija 1991.

delom, ki ga bo opravljal na podlagi vpisa v ustrezni, z zakonom
predpisani register, in bo zavezanec za plačevanje prispevkov
za socialno zavarovanje, oziroma se bo sam pridružil zavarovanju,
je po definiciji predloga zakona samozaposlena oseba in si bo
moral v skladu s šestim odstavkom 10. člena predloga zakona
predhodno pridobiti osebno delovno dovoljenje.
Glede na definicijo v predlogu zakona so samozaposlene tuje
osebe:

■

Na ta način bo zavod za zaposlovanje lahko vzpostavil evidenco
samozaposlenih tujcev na podlagi izdanih osebnih delovnih
dovoljenj za samozaposlitev.
Predlog zakona v 55. členu določa, da izdani dokumenti, ki se po
11. členu Zakona o zaposlovanju tujcev štejejo za osebna delovna
dovoljenja - poslovni vizumi, ostanejo v veljavi do prenehanja
njihove veljavnosti. Poslovni vizumi so z novim Zakonom o tujcih
ukinjeni in se namesto njih, v skladu z Navodilom o izvajanju
zakona o zaposlovanju tujcev, izdajajo ustrezna delovna
dovoljenja glede na vrsto dela, ki ga tujec opravlja. Predlog zakona
za te namene prav tako predvideva izdajo ustreznih delovnih
dovoljenj.

Za zamenjavo osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen čas
ni predvideno plačilo takse.
V skladu s 54. členom predloga zakona morajo tujci, ki imajo
dovoljenje za opravljanje samostojne poklicne ali druge pridobitne
dejavnosti in so na tej podlagi socialno zavarovani, v roku šestih
mesecev vložiti vlogo pri pristojnem zavodu za zaposlovanje za
izdajo osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen ali določen
čas, glede na čas opravljanja dejavnosti pred uveljavitvijo zakona.

56. člen predloga zakona določa, da se v tri mesečnem roku, ki je
predviden za izdajo podzakonskih predpisov za izvajanje zakona,
lahko uporabljajo predpisi, izdani na podlagi sedaj veljavnega
Zakona o zaposlovanju tujcev, če določbe teh predpisov niso v
nasprotju z novim zakonom. Na podlagi veljavnega Zakona o
zaposlovanju tujcev je izdano Navodilo o izvajanju zakona o
zaposlovanju tujcev in Navodilo o načinu ugotavljanja pravice do
dostopa na trg delovne sile in zaposlitve brez delovnega dovoljenja
za zakonce in otroke oseb državljanov držav članic Evropske
unije, ki zakonito delajo in bivajo v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 6/99).

Po preteku šest mesečnega roka bodo dovoljenja, ki se po 10.
členu Zakona o zaposlovanju tujcev štejejo za osebna delovna
dovoljenja, prenehala veljati.
Dovoljenje za opravljanje samostojne poklicne ali druge pridobitne
dejavnosti se namreč v skladu z 10. členom Zakona o
zaposlovanju tujcev šteje za osebno delovno dovoljenje in velja
za čas opravljanja dejavnosti. Po predlogu zakona so za te primere
predvidena delovna dovoljenja.

Zakon bo v skladu s 57. členom predloga začel veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Tujec, ki si bo sredstva za preživljanje zagotavljal s samostojnim
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osebe, ki opravljajo samostojne poklicne dejavnosti,
samostojni podjetniki posamezniki (večinoma opravljajo
dejavnost po obrtnem zakonu) in
ustanovitelji osebnih gospodarskih družb.
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Predlog zakona o
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Vlada Republike Slovenije je na 139. seji dne 16. decembra
1999 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO
REPUBLIKE AVSTRIJE O TURISTIČNEM PROMETU NA
MEJNEM OBMOČJU (INTERREG/PHARE - CBC OBMEJNA PANORAMSKA POT),

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- Janko RAZGORŠEK, minister za malo gospodarstvo in
turizem;
- Tomaž ZAJC, državni sekretar v Ministrstvu za malo
gospodarstvo in turizem;
- dr. Ernest PETRIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG
EVA: 1999-1811-0017

ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO
VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE O TURISTIČNEM PROMETU NA MEJNEM
OBMOČJU (INTERREG/PHARE - CBC - OBMEJNA PANORAMSKA POT)

2. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o
turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE - CBC - obmejna panoramska
pot), podpisan 1. avgusta 1999 v Schlossbergu.

3. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
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Sporazum
med
Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado
Republike Avstrije o turističnem prometu na mejnem območju
(INTERREG/PHARE - CBC - obmejna panoramska pot)

Vlada Republike Slovenije in Zvezna vlada Republike Avstrije sta se z namenom; da
bi spodbujali dobrososedske odnose, sporazumeli, da skleneta ta sporazum o
turističnem prometu na obmejnem območju med Republiko Slovenijo in Zvezno
deželo Štajersko:
1. člen
(1) Državljani držav pogodbenic smejo slovensko-avstrijsko mejo, če Sporazum nc
določa drugače, prečkati na spodaj navedenih mejnih prehodih in na poteh, ki potekajo
vzdolž državne meje z veljavnim potnim listom, veljavno osebno izkaznico ali z
veljavnimi'dokumenti za maloobmejni promet, se smejo gibati v obeh smereh po
ozemlju druge države pogodbenice ob upoštevanju označenih poti, se smejo podajati
proti označenim izletniškim ciljem in pri tem obiskovati gostišča ob poti.
(2) Državljanom tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma za vstop v državi pogodbenici,
se odobri prestop meje z veljavnim potnim listom.
2. člen
Mejni prehodi, poti in izletniški cilji v smislu 1. Člena Sporazuma so:
1. Pernice - Laaken
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Pernice - Laaken pri mejnem katnnu
XIV/227 do kraja Pernice in od tam naprej po pešpoti, mimo mlina Lipnik in slapa
Sedelnik, do naselja Sv. Jemej nad Muto in naprej do mejnega prehoda pri mejnem
kamnu XlV/87.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega kamna XV/9 vzhodno od Košenjaka-Hiihnerkogla
vzdolž državne meje do cerkve Sv. Urbana kot mejni prehod pri mejnem kamnu
XIV/264 in od tam naprej po stari cerkveni poti, mimo domačije Kristfiffl, do mejnega
prehoda Pernice - Laaken pri mejnem kamnu XIV/227, naprej do gostišča Strutz v
Laaknu in od tam preko Zweibachgrabna do mejnega prehoda pri mejnem kamnu
XIV/87.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju cerkev Sv. Urbana, kraja Pernice in Sv. Jernej nad Muto ter
mlin Lipnik in slap Sedelnik.
Na avstrijskem ozemlju naselje Laaken.
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2. Sv. Jernej nad Muto - St. Bartholomaus
Na slovenskem ozemlju od mejnega kamna XIV/87 k cerkvi Sv. Jerneja nad Muto.
mimo okrepčevalnice Primož vzdolž državne meje do domačije Hadernik, od tam
bodisi do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XIV/42 v Avstrijo in mimo domačije
Kumer do kraja St. Lorenzen ali v Sloveniji vzdolž državne meje mimo domačije
Osojnik do mejnega kamna XII1/137.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda pri mejnem kamnu XIV/87 do domačije
Puschnigg, naprej vzdolž državne meje, mimo domačije Samanegg v kraj St. Lorenzen
in od tam bodisi do mejnega kamna XIV/8, nato neposredno vzdolž državne meje do
mejnega prehoda pri mejnem kamnu XI1I/137, ali po deželni cesti 655 do gostišča
Temmel in nato mimo domačije Panink do mejnega kamna X1II/137.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju kraj Sv. Jernej nad Muto, cerkev Sv, Primoža nad Muto ter
izletniški cilji, oskrbovalne točke in prenočišča v bližini poti.
Na avstrijskem ozemlju kraj St. Lorenzen.
3. Radlje - RadlpaB
Ob uporabi tistih poti na slovenskem in avstrijskem ozemlju, ki se državne meje
dotikajo, jo prečkajo ali vodijo vzdolž nje, od mejnega prehoda pri mejnem kamnu
X111/137 vzdolž državne meje do mejnega kamna XIIl/82 in naprej do mejnega
prehoda Radlje - RadlpaB (mejni kamen XllI/78).
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju cerkev Sv. Treh Kraljev.
Na avstrijskem ozemlju cerkev Sv. Anton (St. Anton) in območje RadlpaB.
4. Radclca - Radlberg
Ob uporabi tistih poti na slovenskem in avstrijskem ozemlju ki se državne meje
dotikajo, jo prečkajo a\i vodijo vzdolž nje, od mejnega prehoda Radlje - RadlpaB pri
mejnem kamnu XIll/78 vzdolž državne meje do mejnega prehoda pri mejnem kamnu
XI1/137, tako imenovanega plesišča na Kapunarju (Kapunerkoglu). Od tam bodisi
vzdolž državne meje do mejnega prehoda XII/102 ob domačiji Hubenlenz ali na
slovenskem ozemlju mimo stare stražnice, vzdolž obmejne ceste zopet do mejnega
prehoda pri mejnem kamnu Xll/102. Naprej vzdolž državne meje do mejnega prehoda
pri mejnem kamnu XlI/90, mimo domačije Adelbauer do mejnega prehoda pri mejnem
kamnu XIl/65, naprej do cerkve Sv. Pankracij (St. Pongratzen) pri mejnem kamnu
XU/61 in vzdolž državne meje mimo mejnega prehoda XII/46 do mejnega prehoda
Remšnik - Oberhaag pri mejnem kamnu XIl/35.
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Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju okrepčevalnica Andrič Franc pri stari stražnici in kraj
Remšnik po poteh od mejnih prehodov XII/109, XII/90, XIl/65, XII/46 in XlI/35 ter
cerkvi Sv. Pankracij (St. Pongratzen) in Sv. Urban.
Na avstrijskem ozemlju območje prostora St. Pongratzen z gozdno učno potjo in
svetom doživljanja narave.
5. Remšnik - Rcmschnigg
Ob uporabi tistih poti na slovenskem in avstrijskem ozemlju ki se državne meje
dotikajo, jo prečkajo ali vodijo vzdolž nje od mejnega prehoda Remšnik - Oberhaag
pri mejnem kamnu XlI/35 oz. po izgradnji dovoznih cest na avstrijskem ozemlju pri
mejnem kamnu XII/46 mimo domačij Kefer, Tschermaneg, Wechtitsch, Isak in
mejnega prehoda Kapla - Arnfels (mejni kamen XI/223) do gostišča Pronintsch pri
mejnem kamnu Xl/149.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju naselje Zgornja Kapla na poti od mejnega kamna XI/223 v
smeri jug čez koto 696 ter izletniški cilji, oskrbovalne točke in prenočišča vzdolž poti.
6. Gradišče na Kozjaku - SchloBberg
■Ob uporabi tistih poti na slovenskem in avstrijskem ozemlju ki se državne meje
dotikajo, jo prečkajo ali vodijo vzdolž nje, od gostišča Pronintsch pri mejnem kamnu
XI/149 mimo domačij Oblak, Serschen, Cekl, Tschanga, Oberer Muhri in Oberer
GueB do mejnega prehoda Gradišče na Kozjaku - SchloBberg pri mejnem kamnu
XI/54.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na avstrijskem ozemlju izletniške cilje, oskrbovalne točke in prenočišča ob poti.
7. Sv. Duh na Ostrem vrhu - GroBwalz
Ob uporabi tistih poti na slovenskem in avstrijskem ozemlju, ki se državne meje
dotikajo, jo prečkajo ali vodijo vzdolž nje od mejnega prehoda Gradišče na Kozjaku SchloBberg pri mejnem kamnu XI/54 mimo domačij Krainz in Kure do mejnega
prehoda Duh na Ostrem vrhu - GroBvvalz pri mejnem kamnu X/331.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju kraj Sv. Duh na Ostrem vrhu ter tereni za smučanje povezani
s smučarskimi napravami.
Na avstrijskem ozemlju območje Heiligengeist s tereni za smučanje povezanimi s
smučarskimi napravami.
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8. Schmirnberg - Langegg
Na avstrijskem ozemlju vzdolž državne meje od mejnega prehoda Duh na Ostrem
vrhu - GroBvvalz pri mejnem kamnu X/331 mimo mejnega kamna X/311 čez KrobathKreuz, domačije Finster, Narath Kreuz, domačije Jageritšch, Walzl in_Kauschler.
naprej k domačiji Oberer Maslinek, mimo gozdarske kapele, domačij Pipusch.
Herberstein, hranilnice Leben, Šole Langegg do mejnega prehoda Jurij - Langegg pri
mejnem kamnu X/l.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju mladinsko prenočišče Dom Škorpion.
Na avstrijskem ozemlju izletniški cilji, oskrbovalne točke in prenočišča vzdolž poli v
občinah Schloftberg in Glanz.
0
9. Špičnik - Šentilj
Na slovenskem ozemlju vzdolž državne meje od mejnega prehoda Jurij - Langegg do
mejnega kamna X/1 preko domačij Doppler, Gaube do mejnega prehoda Špičnik Sulztal pri mejnem kamnu IX/268. Naprej mimo domačij Balun, Elsnik, Jamnig in
bodisi do mejnega prehoda Svečina - Berghausen pri mejnem kamnu IX/95 ali naprej
po slovenskem ozemlju mimo domačij Vresner do mejnega prehoda Plač Ehrenhausen pri mejnem kamnu 1X71, ter na domačijah Repolusk, Ribič, gostišču
Kamerecki mimo mejnega prehoda Šentilj - Spielfeld pri mejnem kamnu VIII/71.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju kraji Svečina in Jurij, ter izletniški cilji, oskrbovalne točke in
prenočišča vzdolž poti v občini Kungota in Šentilj.
Na avstrijskem ozemlju dostopni preko mejnih prehodov Jurij - Langegg, Špičnik Sulztal, Svečina - Berghausen, Plač - Ehrenhausen in Šentilj - Spielfeld, izletniški
cilji, oskrbovalne točke in prenočišča vzdolž poti v občinah Sulztal, Ratsch,
Berghausen in Spielfeld.
10. Šentilj - Sladki Vrh - Mureck
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Šentilj - Spielfeld pri mejnem kamnu
VIII/71 čez naselje Šentilj do mejnega kamna VII1/40 na Bubenbergu, in čez kraj
Čeršak do mejnega prehoda Sladki Vrh - Weitersfeld pri mejnem kamnu VII/2 (brod
na Muri). Naprej na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Sladki Vrh - Weitersfeld
vzdolž Murauena do plavajočega mlina Mureck in do mejnega prehoda Trate Mureck pri mejnem kamnu VI/1.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju izletniški cilji,' oskrbovalne točke in prenočišča vzdolž poti v
občini Šentilj.
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Na avstrijskem ozemlju mesto Mureck.
1.1. Mureck - Bad Radkersburg
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Trate - Mureck pri mejnem kamnu Vl/1
vzdolž ceste v Vratjo vas proti severovzhodu v smeri Apaško polje, po robu
Murauena; proti Meinlovemu gradu in Črncem. Na jugovzhodu naprej proti Nasovi,
Esanam in Sv. Mariji-Ščavnici, Policam, Hercegovščaku v kraj Gornja Radgona in
naprej do mejnega prehoda Gornja Radgona - Bad Radkersburg pri mejnem kamnu
IV/38.
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Trate - Mureck pri mejnem kamnu Vl/1
vzdolž Mure do rekreacijskega centra na Rocksee, skozi Murauen proti Fluttendorfu.
mimo Meinl Miihleja, Donnersdorfa, Oberaua, Unteraua, jezera Liebmann.
Prentlmiihleja, do toplic in naprej v mesto Bad Radkersburg.
Kot izletniški cilji se lahko obiskujejo:
Na slovenskem ozemlju izletniški cilji ob pešpoti, oskrbovalne točke in prenočišča v
občini Gornja Radgona.
Na avstrijskem ozemlju izletniški cilji ob kolesarski poti ob Muri in pešpoti,
oskrbovalne točke in prenočišča v občinah Gosdorf, Halbenrain in okolica
Radkersburga, ter mesto Bad-Radkersburg.
12. Vožnja s čolni po Muri
Vožnja s čolni Trate - Gornja Radgona - Radenci
Vožnja s čolni po Muri, ki se začenja pri vstopni postaji
do izstopne postaje na slovenskem ozemlju v naselju
potrebno najaviti en teden vnaprej pri Policijski upravi
upravi v Murski Soboti. Na avstrijskem ozemlju se
primerih.

Trate preko Gornje Radgone
Radenci. Vožnjo s čolni je
v Mariboru in pri Policijski
lahko načrtuje le v nujnih

Vožnja s čolni Mureck - Bad Radkersburg
Vožnja s čolni po Muri, ki se začenja pri vstopni postaji na območju kraja'Mureck pri
mejnem kamnu VI/10 (zraven mlina na Muri) proti Bad Radkersburgu do izstopne
postaje na avstrijskem ozemlju v naselju Bad Radkersburg oz. okolica Bad
Radkersburga. Vožnjo s čolni je potrebno najaviti najkasneje en teden vnaprej pri
mejni kontrolni postaji Weitersfeld.
Na slovenskem ozemlju se lahko načrtuje le v nujnih primerih.
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3. člen
(1) Prestop meje in uporaba poti v smislu tega sporazuma sta vse leto dovoljena od
sončnega vzhoda do sončnega zahoda.
(2) Do prekoračitve tega časa sme priti samo v primeru višje sile.
4. člen
(1) Udeleženci v turističnem prometu smejo na ozemlju druge države pogodbenice
uporabljati samo tiste poti, ki so navedene v 2. členu Sporazuma in markirane v
naravi ter morebitne dovoze in poti do izletniških ciljev, oskrbovalnih točk in
prenočišč.
(2) Gibanje in prestopanje meje jc načeloma možno samo peš in - v skladu z
veljavnimi notranjepravnimi predpisi - s kolesom ter smučmi, če to ni v nasprotju
z zastavljenim ciljem potovanja.
(3) Bivanje na ozemlju druge države pogodbenice po prestopu meje v okviru
Sporazuma ne sme trajati dlje kot pet dni, razen v primeru višje sile.
(4) Obe državi pogodbenici skrbita za vzdrževanje in enotno označevanje poti.
(5) Mejni prehodi za turiste se morajo označiti kot takšni, skladno s krajevnimi
danostmi.
5. člen
Udeleženci v turističnem prometu so na ozemlju druge države pogodbenice obvezani,
da na zahtevo organov za nadzor meje predložijo potovalni dokument, predviden v 1.
členu Sporazuma, in pokažejo predmete, ki jih imajo s seboj.
6. člen
(1) Udeleženci v turističnem prometu smejo imeti s seboj samo predmete za osebno
in privatno rabo, vključno z običajno turistično opremo ter živežem za lastne
potrebe. Te predmete je treba, če se ne porabijo, odnesti nazaj v državo
pogodbenico, iz katere so bili prineseni.
(2) Glede količin vina, žganih pijač, piva, tobaka in tobačnih izdelkov se uporabljajo
veljavne carinske določbe. Prepovedi in omejitve ustrezne države pogodbenice, ki
se uporabljajo za prinesene predmete, ostanejo veljavne.
(3) Nošenje drugih predmetov, kot tistih, navedenih v prvem odstavku, še posebej
orožja, je prepovedano.
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7. člen
V primeru nujnega nuđenja pomoči ponesrečenim osebam je reševalnim ekipam
dovoljen prestop meje in zadrževanje na ozemlju druge države pogodbenice za nujno
potrebno časovno obdobje tudi brez potnih dokumentov, predvidenih v i, členu
Sporazuma. O tem je treba nemudoma obvestiti pristojne organe druge države
pogodbenice.
8. člen
Vsaka država pogodbenica lahko zaradi javne varnosti, reda ali zdravja začasno
popolnoma ali delno preneha z uporabo Sporazuma". Uvedbo in ukinitev teh ukrepov
je treba drugi državi pogodbenici vnaprej sporočiti po diplomatski poti.
9. člen
Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka država pogodbenica ga lahko pisno
odpove po diplomatski poti ob upoštevanju trimesečnega odpovednega roka.
10. člen
(1) Sporazum začne veljati na prvi dan tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta
se državi pogodbenici obvestili o izpolnitvi notranjih pogojev za začetek
veljavnosti.
(2) Z začetkom veljavnosti tega sporazuma prenehajo veljati določbe 10. do 15 točke
2. člena ter določbe točke b in c prvega odstavka 3. člena Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o planinskem turističnem
prometu na mejnem območju, z dne 18. julija 1984, v besedilu izmenjave not z
dne 16. oktobra 1992 in Sporazuma o spremembi sporazuma o planinskem
turističnem prometu na mejnem območju z dne 9. junija 1995 ter Sporazuma o
spremembi sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z
dne 9. junija 1997.

Sestavljeno v
dne
v dveh izvirnikih, v slovenskem in
nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.

')omaž Zaje 3.r.
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3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem.
:
' ' . : '
, f
. 'i.'
M
'
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV

Sporazum sta podpisala g. Tomaž Zaje, državni sekretar v Ministrstvu za malo gospodarstvo
in turizem in dr. Christian Berlakovits, veleposlanik v Zveznem ministrstvu za zunanje
zadeve Republike Avstrije, 1. avgusta 1999 v Schlossbergu.
Razlogi za sklenitev sporazuma so v zagotavljanju odprtosti vzhodnega dela skupne državne
meje z Avstrijo, v delu kjer je na avstrijski strani avstrijska zvezna dežela Štajerska, v smislu
pospeševanja turističnega prometa in s tem možnost uporabe sredstev iz programov Evropske
Unije, namenjenih prekomejnemu sodelovanju.
Bistveni elementi sporazuma so v tem, da omogoča uporabo poti na mejnem območju v
turistične namene in sicer peš. s kolesi in s smučmi oziroma vožnje s čolni po mejni reki
Muri. Določeni so dokumenti (potni list, osebna izkaznica, dokumenti za maloobmejni
promet), trase, poti in mesta na katerih je dovoljeno prehajati državno mejo. Bivanje na
ozemlju druge države je dovoljeno do pet dni, razen v primeru višje sile. Reševalnim ekipam
se v nujnih primerih omogoča prestop meje brez formalnosti tudi izven določenih mest.
Sporazum vsebuje seznam in opis poti ter mejnih prehodnih mest vključno z izletniškimi cilji
(gostinski objekti in turistične kmetije, kulturne znamenitosti, sakralni objekti, športni
objekti), splošne pogoje pod katerimi se poti lahko uporabljajo in določbe o blagu, ki ga je
dovoljeno prenašati.
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah ratificira
Državni zbor Republike Slovenije.
Izvajanje sporazuma ne bo zahtevalo dodatnih proračunskih sredstev.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

SODELOVANJU

OBRAMBE

NA

MED

SLOVENIJO

REPUBLIKO

IN

0

PODROČJU
1

REPUBLIKO

PORTUGALSKO

(BPOSPO)

- EPA 1032-11-

Vlada Republike Slovenije je na 139. seji dne 16. decembra
1999 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
SODELOVANJU NA PODROČJU OBRAMBE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN PORTUGALSKO REPUBLIKO,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Franci DEMŠAR, minister za obrambo;
- Bogdan KOPRIVNIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

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

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum o sodelovanju na področju obrambe med
Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko, podpisan dne 16.
septembra 1998 v Ljubljani.

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

* Besedilo sporazuma v portugalskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
30. december 1999
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SPORAZUM
O SODELOVANJU NA PODROČJU OBRAMBE
MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN PORTUGALSKO REPUBLIKO

Republika Slovenija in Portugalska republika, v nadaljevanju
"pogodbenici", sta se,

b. s posvetovanji in izmenjavo izkušenj, konferencami, pogovori,
srečanji, simpoziji itd.;

ponovno poudarjajoč svojo zavezanost ciljem in načelom
Ustanovne listine Združenih narodov,

c. s pogajanji stalnih ali začasnih delovnih skupin;
d. z izmenjavo informacij in dokumentov;

sklicujoč se na to, da cilji in načela Pariške listine za Novo Evropo
dajejo novo razsežnost odnosom med evropskimi državami,

e. z obiski v enotah in na objektih oboroženih sil;

upoštevajoč obveznosti, ki jih je Organizacija za varnost in
sodelovanje v Evropi prevzela, da bi pri svojih vojaških dejavnostih
spodbudila večjo odprtost in preglednost,

f. s kulturnimi in športnimi prireditvami.
4. ČLEN
SKUPNA KOMISIJA

poudarjajoč svoj nama, da svoje obstoječe medsebojne odnose
razvijata na načelih pBpteljstva in sodelovanja,

1. Za uresničevanje tega sporazuma bosta pogodbenici ustanovili
skupno komisijo.

sporazumeli o naslednjem:
1. ČLEN
OBSEG SPORAZUMA

2. Cilj te skupne komisije bo razvijanje in spremljanje sodelovanja,
vzpostavljenega v okviru tega sporazuma, in sicer s pripravo,
usklajevanjem in uresničevanjem letnega načrta sodelovanja.

Ta sporazum obsega sodelovanje med pogodbenicama, ki temelji
na vzajemnosti in medsebojni koristi v skladu s pristojnostmi, ki
jih določajo slovenski in portugalski pravni predpisi.

3. Pogodbenici bosta opredelili pravni položaj skupne komisije, v
katerem se bodo odražali finančni, logistični in tehnični vidiki tega
sporazuma.

2. ČLEN
PODROČJA SODELOVANJA

5. ČLEN
VARSTVO ZAUPNIH PODATKOV

1. Pogodbenici bosta sodelovanje razvijali predvsem na naslednjih
področjih:

1. Pogodbenici bosta zavarovali podatke, pridobljene s
sodelovanjem na podlagi tega sporazuma.

a) pogovori o varnostni in obrambni politiki;
b) pravne podlage na področju obrambe in oboroženih sil;
c) udeležba in opazovanje vaj;
d) vojaške raziskave, oboroževanje In standardizacija opreme;
e) pogovori o nadzoru orožja in razorožitvi;
f) problematika graditve infrastrukturnih objektov za potrebe vojske
ter varstva okolja v teh območjih;
g) izmenjava informacij o organizaciji, vzdrževanju in drugih
vprašanjih skupnega pomena med kopenskima vojskama in
letalskimi silami;
h) organizacija in usposabljanje, povezana z udeležbo v mirovnih
operacijah;
i) družabne, kulturne in športne dejavnosti.

2. Nobena od pogodbenic ne bo nikomur, ki ni udeležen pri tem
sporazumu, razkrila zaupnih podatkov, razen če bi ta imela pisno
privolitev pogodbenice, ki je priskrbela podatek.
3. S podatkom, izmenjanim v skladu s prejšnjim odstavkom tega
člena, se bo ravnalo v skladu s postopki, ki veljajo v državi
prejemnici.
6. ČLEN
OBVEZNOSTI POGODBENIC, IZHAJAJOČE IZ
DRUGIH MEDNARODNIH SPORAZUMOV
Ta sporazum ne bo vplival na obveznosti katerekoli pogodbenice,
izhajajoče iz drugih mednarodnih sporazumov.

2. Pogodbenici lahko z medsebojnim dogovorom razširita področja
sodelovanja, omenjena v prejšnjem odstavku tega člena.
3. Za uresničevanje sodelovanja na zgoraj omenjenih ali drugih
področjih se lahko sklenejo posebni sporazumi ali protokoli.

7. ČLEN
REŠEVANJE SPOROV

3. ČLEN
OBLIKE URESNIČEVANJA SODELOVANJA

Spore, ki lahko nastanejo med pogodbenicama med
uresničevanjem sodelovanja po tem sporazumu, bosta
pogodbenici reševali sami z medsebojnim posvetovanjem v okviru
komisije in brez posredovanja tretje strani.

Pogodbenici bosta sodelovanje uresničevali zlasti;
a. z uradnimi in delovnimi obiski delegacij pod vodstvom
predstavnikov obeh pogodbenic;
poročevalec, št. 90
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8. ČLEN
KONČNE DOLOČBE

9. ČLEN
ZAČETEK VELJAVNOSTI

1 .Ta sporazum se sklene za pet let in se bo samodejno podaljševal
vsakokrat za eno leto, če katerakoli od pogodbenic najmanj šest
mesecev pred iztekom veljavnosti druge pogodbenice ne bo
uradno obvestila o svoji nameri, da ga odpove.

Ta sporazum bo začel veljati na dan zadnjega uradnega obvestila
o izpolnitvi ustavnih formalnosti, ki jih zahteva vsaka pogodbenica.
Sestavljeno v Ljubljani dne 16. septembra 1998 v dveh izvirnikih
v slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so
vsa besedila enako verodostojna. Ob morebitnih razlikah v razlagi
sporazuma bo odločilno angleško besedilo.

2. Posebni sporazumi ali protokoli, sklenjeni po 2. členu, bodo
ostali v veljavi in se bodo izvajali v skladu s svojimi določbami.
3. Ta sporazum lahko pogodbenici sporazumno spremenita.
Spremembe morajo biti pisne in jih je treba odobriti po postopku iz
9. člena.

ZA PORTUGALSKO
REPUBLIKO

mag. Alojz Krapež, l.r.

Jose Veiga Simao, l.r.

4. člen

3. člen

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

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.

30. december 1999
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Sporazum o sodelovanju na področju obrambe med Republiko
Slovenijo in Portugalsko republiko je bil podpisan 16. septembra
1998 v Ljubljani. Podpisala sta ga mag. Alojz Krapež, minister za
obrambo Republike Slovenije, in g. Jose Veiga Simao, minister za
obrambo Portugalske republike.

Za uresničevanje sporazuma bo ustanovljena skupna komisija,
ki bo na podlagi letnega načrta razvijala in spremljala sodelovanje.
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta podatke, pridobljene s
sodelovanjem na podlagi tega sporazuma, varovali v skladu s
svojo zakonodajo ter jih brez pisne privolitve druge pogodbenice
ne bosta razkrili nikomur.

V sporazumu je splošno opredeljeno sodelovanje med
pogodbenicama, ki temelji na vzajemnosti in medsebojni koristi v
skladu s pravnimi predpisi obeh pogodbenic. Pogodbenici bosta
sodelovanje razvijali predvsem na naslednjih področjih: pogovori
o varnostni in obrambni politiki, pravne podlage na področju
obrambe in oboroženih sil, udeležba in opazovanje vaj, vojaške
raziskave, oboroževanje in standardizacija opreme, pogovori o
nadzoru orožja in razorožitvi ter drugo.
Sodelovanje se bo uresničevalo zlasti v obliki uradnih in delovnih
obiskov delegacij, s posvetovanji in izmenjavo izkušenj,
konferencami, pogovori, s pogajanji raznih delovnih skupin, z
izmenjavo informacij in dokumentov, z obiski v enotah in na objektih
oboroženih sil, ter v obliki kulturnih in športnih prireditev.

poročevalec, št. 90

Sporazum v skladu s 63. členom zakona o zunanjih zadevah
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Za uresničevanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali
spremeniti veljavnih predpisov.
Ob uresničevanju določil sporazuma bo treba zagotoviti finančna
sredstva za poravnavo stroškov dogovorjenih dejavnosti.
Zagotovilo jih bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije iz
rednih sredstev.
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IN
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PODROČJU

OBRAMBO

SLOVENIJE

MINISTRSTVOM

OBRAMBO
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MED

POLJSKE

O

OBRAMBNEM

(BPLSMO)

- EPA 1033-11-

Vlada Republike Slovenije je na 139. seji dne 16. decembra
1999 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN MINISTRSTVOM ZA LJUDSKO OBRAMBO REPUBLIKE
POLJSKE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM
PODROČJU,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Franci DEMŠAR, minister za obrambo;
- Bogdan KOPRIVNIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

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

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike
Slovenije in Ministrstvom za ljudsko obrambo Republike Poljske o
sodelovanju na obrambnem področju, podpisan 22. septembra
1998 v Ljubljani.

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

' Besedilo sporazuma v poljskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mendarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve
30. december 1999
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SPORAZUM

MED

MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO
REPUBLIKE SLOVENIJE

IN

MINISTRSTVOM ZA LJUDSKO OBRAMBO
REPUBLIKE POLJSKE

O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU
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Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za
ljudsko obrambo Republike Poljske, v nadaljevanju "pogodbenici",
se

j) vprašanja v zvezi z zagotavljanjem zdravstvene oskrbe;

ob upoštevanju ciljev in načel Ustanovne listine Združenih narodov

k) civilna obramba;

in določb Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v
Evropi, Pariške listine za novo Evropo, Dunajskega dokumenta
iz leta 1994 o ukrepih za vzpostavitev zaupanja in varnosti,

I) obveščanje javnosti.

i) dopustniška in turistična izmenjava;

2. Področja, navedena v prvem odstavku 3. člena, je možno
podrobneje urediti v dodatnih protokolih k temu sporazumu, ki jih
podpišejo pooblaščeni predstavniki pogodbenic.

ob potrditvi volje za ustvarjanje enakopravnih, prijateljskih in
obojestransko koristnih odnosov med pogodbenicama in
oboroženimi silami Republike Slovenije in Republike Poljske, ki
naj bi prispevali k razvoju dvostranskih stikov in krepitvi
sodelovanja na obrambnem področju,

4. člen
Oblike sodelovanja
Pogodbenici zlasti uresničujeta te oblike sodelovanja:

sporazumeta, kot sledi:

a) uradni obiski in delovni sestanki;
1. člen
Opredelitev pojmov

b) posvetovanja, konference in seminarji;
c) izobraževanje in usposabljanje v visokih vojaških šolah in
ustanovah za vojaške raziskave in razvoj, izmenjava
predavateljev in gojencev na različnih področjih;

Za namene tega sporazuma navedeni pojmi pomenijo:
a) "pogodbenica pošiljateljica" je pogodbenica, ki pošlje svoje
predstavnike na ozemlje države druge pogodbenice v skladu s
svojimi pristojnostmi;

d) sodelovanje opazovalcev na vojaških vajah;
e) izmenjava informacij in dokumentacije;

b) "pogodbenica gostiteljica" je pogodbenica, ki sprejme na ozemlju
svoje države predstavnike druge pogodbenice;

f) obiski v vojaških enotah in ustanovah;

c) "vnaprej določena mesta" so tista dogovorjena mesta na
ozemlju pogodbenice gostiteljice, kamor pripotuje delegacija
pogodbenice pošiljateljice.

g) kulturne in športne prireditve.
5. člen
Pravila za načrtovanje sodelovanja

2. člen
Načela sodelovanja

1. Sodelovanje v določenem letu temelji na vzajemno sprejetem
letnem načrtu sodelovanja.

Pogodbenici v okviru svojih pristojnosti, ki jima jih določa ustrezna
notranja zakonodaja, sodelujeta v skladu z načeli enakopravnosti
in obojestranskih koristi ter splošno veljavnimi načeli
mednarodnega prava in mednarodnih običajev.

2. Pogodbenici predložita predloge za načrt, ki je naveden v prvem
odstavku 5. člena, do 15. oktobra v letu pred letom, za katero je
načrt pripravljen.
3. Letni načrt sodelovanja pripravi delovna skupina, ki jo sestavlja
enako število predstavnikov obeh pogodbenic, do 15. novembra
v letu pred letom, za katero je bil načrt pripravljen.

3. člen
Področja sodelovanja
1. Pogodbenici sodelujeta predvsem na teh področjih:

4. Letni načrt sodelovanja podpišeta pooblaščena predstavnika
pogodbenic do 15. decembra v letu pred letom, za katero je bil
načrt pripravljen.

a) vodenje obrambe države in obrambno načrtovanje;
b) vojaško izobraževanje in znanost;

5. Letni načrt sodelovanja opredeljuje dejavnosti in oblike, datume
in mesta za izvedbo kot tudi število udeležencev.

c) kadrovska dejavnost, ki obsega usposabljanje vojakov in
civilistov ministrstev za obrambo;

6. člen
Odgovornosti pogodbenice pošiljateljice

d) sodelovanje pri dejavnostih programa "Partnerstvo za mir",
mirovnih in humanitarnih nalogah in drugih operacijah mednarodnih
organizacij;

Pogodbenica pošiljateljica krije stroške članov svojih delegacij
za:

e) oborožitev in vojaška oprema ter raziskave, znanstveno in
razvojno delo na področju vojaške tehnologije kot tudi vojaška
standardizacija in metrologija;

a) prevoz na vnaprej določeno mesto na ozemlju države
pogodbenice gostiteljice in nazaj;

f) zadeve, povezane s topografijo in geodezijo;

b) dnevnice za čas bivanja v skladu s svojimi predpisi;

g) pravne storitve;

c) dokumente, ki jih zahtevajo državni organi pogodbenice
gostiteljice za vstop v državo in izstop iz nje.

h) kulturne in športne dejavnosti;

30. december 1999
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7. člen
Odgovornosti pogodbenice gostiteljice

10. člen
Reševanje sporov

Pogodbenica gostiteljica krije stroške članov delegacij za:

Spore, ki bi nastali med pogodbenicama v zvezi z razlago in
izvajanjem tega sporazuma, pooblaščeni predstavniki pogodbenic
nemudoma razrešijo in se ne predložijo v razsodbo nobenemu
mednarodnemu sodišču ali tretji strani.

a) prevoz na ozemlju svoje države;
b) prehrano;
c) nastanitev.
2. V nujnih
zdravstveno
zdravstveni
pogodbenice

11. člen
Končne določbe

primerih pogodbenica gostiteljica poskrbi za
in osnovno zobozdravstveno pomoč v ustrezni
ustanovi. Bolnik bo poslan domov na stroške
pošiljateljice.

1. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.
2. Ta sporazum lahko katera koli od pogodbenic kadar koli pisno
odpove. V takšnem primeru sporazum preneha veljati eno leto od
dneva, ko je druga pogodbenica prejela obvestilo o odpovedi.

8.člen
Kritje stroškov v posebnih primerih

3.0 spremembah tega sporazuma se lahko pogodbenici soglasno
dogovorita v pisni obliki.

Pravila za kritje stroškov, razen tistih, ki so navedeni v 6. in 7.
členu, se določijo v dodatnih protokolih k sporazumu.

4. Ta sporazum začne veljati z dnem, ko sta se pogodbenici
medsebojno obvestili o izpolnitvi potrebnih postopkov v ta namen.

9. člen
Varovanje informacij

Sklenjeno v Ljubljani dne 22. Septembra 1998 v dveh izvirnikih,
vsak v slovenskem, poljskem in angleškem jeziku, pri čemer so
vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik pri njihovi razlagi
prevlada angleško besedilo.

1. Informacije in dokumenti, ki so na voljo v zvezi s tem
sporazumom, so varovani v skladu z zakonodajo, veljavno v
državi pogodbenice, ki je prejela takšne informacije.
2. Informacije pogodbenice, ki jih ta obravnava kot zaupne in jih
da na voljo drugi, ne smejo biti razkrite ali prenesene tretjim osebam
brez predhodnega pisnega soglasja te pogodbenice.
3. Pogodbenica, ki je prejela zaupne informacije, se ne glede na
morebitno prekinitev tega sporazuma zavezuje, da bo varovala
zaupnost prejetih informacij.

Minister za obrambo
Republike Slovenije

Minister za ljudsko obrambo
Republike Poljske

mag. Alojz Krapež l.r.

Janusz Onyszkiewicz l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije.

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

poročevalec, št. 90
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Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in
Ministrstvom za ljudsko obrambo Republike Poljske o sodelovanju
na obrambnem področju je bil podpisan 22. septembra 1998 v
Ljubljani. Podpisala sta ga mag. Alojz Krapež, minister za obrambo
Republike Slovenije, in dr. Janusz Onyszkiewicz, minister za
ljudsko obrambo Republike Poljske.

Izvajanje sodelovanja bo potekalo po sprejetem letnem načrtu, ki
ga izdela delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov obeh
pogodbenic.
V sporazumu so opredeljene tudi odgovornosti pogodbenice
pošiljateljice in pogodbenice gostiteljice, pogodbenici pa se
zavezujeta, da bosta informacije in dokumente varovali v skladu
s svojo zakonodajo.

V sporazumu je splošno opredeljeno sodelovanje na obrambnem
področju med obema pogodbenicama, ki obsega predvsem
sodelovanje na področju vodenja obrambe države in obrambnega
načrtovanja, vojaško izobraževanje in znanost, kadrovsko
dejavnost, ki obsega usposabljanje vojakov in civilistov z
ministrstev za obrambo, sodelovanje pri dejavnostih programa
"Partnerstvo za mir", mirovnih in humanitarnih nalogah in drugih
operacijah mednarodnih organizacij, področje oborožitve in
vojaške opreme ter raziskav ter drugo.
Sodelovanje se bo uresničevalo v obliki uradnih obiskov in delovnih
sestankov, posvetovanj, konferenc in seminarjev, izobraževanj
in usposabljanj v visokih vojaških šolah in drugih ustanovah,
sodelovanja opazovalcev na vojaških vajah, izmenjave informacij
in dokumentacije, obiskov v vojaških enotah in ustanovah ter
kulturnih in športnih prireditev.

30. december 1999

Sporazum v skladu s 63. členom zakona o zunanjih zadevah
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Za uresničevanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali
spremeniti veljavnih predpisov.
Ob uresničevanju določil sporazuma bo treba zagotoviti finančna
sredstva za poravnavo stroškov dogovorjenih dejavnosti.
Zagotovilo jih bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije iz
rednih sredstev.
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Predlog

LETNEGA

PLANA

VZDRŽEVANJA

LETO

RAZVOJA

AVTOCEST

IN

ZA

2000

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

Vlada Republike Slovenije je na 139. seji dne 16/12-1999
določila besedilo:
- PREDLOGA LETNEGA PLANA RAZVOJA
VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO 2000,

IN

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze;
- Angel POLAJNKO, državni podsekretar v Ministrstvu za
promet in zveze;
- Roman LAVRIŠA, podsekretar v Ministrstvu za promet in
zveze.

ki ga pošilja na podlagi 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije in 24. člena Zakona o javnih cestah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

(Dokument: LPRAOO-v, EVA 199-241-0137)

Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest
za leto 2000

PREDLOG

Ljubljana, dne 16.12.1999
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RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Cilje in naloge strategije razvoja in vzdrževanja avtocest, vrstni red prednostnih gradenj in nalog
vzdrževanja avtocest, vire sredstev ter dinamiko in obseg posameznih nalog v razvojnem obdobju
določa Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA - Uradni list RS št.
13/96 in 41/98). Program določa prednostne naloge na podlagi objektivnih prometnih, tehničnih,
ekonomskih in okoljskih meril.
Glavni stalni viri za financiranje nacionalnega programa so sredstva zbrana na podlagi Zakona o
zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. 1. RS, št. 57/98) ter cestnin in posojil.
Po določilu tretjega odstavka 5. člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. 1.
RS, št. 57/93) mora DARS d.d. za najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil, izdajo obveznic in
garancij predhodno pridobiti soglasje Državnega zbora Republike Slovenije s posebnim zakonom.
Ker so sredstva za Nacionalni program določena tudi s posebnim zakonom, Zakon o javnih
cestah (Ur.l. RS, št. 29/97) v drugem odstavka 24. člena določa, da Državni zbor Republike
Slovenije sprejme na predlog Vlade Republike Slovenije letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest
za plansko leto.
Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji določa, da je Letni plan razvoja in
vzdrževanja avtocest za leto 2000 operativni dokument na podlagi katerega DARS d.d. vodi in
nadzira gradnjo in vzdrževanje avtocest v tekočem letu.
Državni zbor Republike Slovenije sprejme Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 2000
z odlokom.
Ministrstvo za promet in zveze je pripravilo predlog Letnega plana razvoja in vzdrževanja
avtocest za leto 2000. Pri pripravi predloga je sodeloval tudi DARS d.d. s pripravo strokovnih
podlag.
Predlog pošilja Ministrstvo za promet in zveze Vladi Republiki Slovenije, da ga po opravljenem
vladnem postopku, na podlagi 24. člena Zakona o javnih cestah pošlje v potrditev Državnemu
zboru Republike Slovenije.

30. december 1999
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PREDLOG
Na podlagi drugega odstavka 24. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94,
3/95, 28/96 in 26/97) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
sprejel

ODLOK

o letnemu planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000
(OdLPVAOO)

Plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 temelji na:
-

nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 13/96 in
41/98),
zakonu o javnih cestah (Uradni list RS št. 29/97),
zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 57/98).

Planirano porabo plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 predstavljajo izvedena in
dejansko obračunana dela v letu 2000 (fakturirana realizacija).

1.0.

RAZVOJ AVTOCEST

1.1.

PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA AVTOCESTNE
ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO LETU 2000

V letu 2000 se bo pripravljala projektna in druga dokumentacija za vse avtocestne in cestne
odseke iz avtocestnega programa, za katere še niso sprejete uredbe o lokacijskih načrtih in se
bo gradnja teh odsekov predvidoma pričela po letu 2000.
Opraviti bo potrebno naslednja dela:
- tehnično in strokovno preverjanje različnih variant tras v prostoru in sodelovanje pri
njihovem usklajevanju s posameznimi ministrstvi, lokalnimi skupnostmi in lastniki naprav,
objektov in zemljišč, ki bodo z gradnjo avtocestnih odsekov prizadeti;
- izdelava idejnih Študij in idejnih projektov,
- strokovno sodelovanje pri pripravah lokacijskih načrtov in v lokacijskih postopkih,
- izvedba razpisov za pridobitev izvajalcev zgoraj navedenih del, kjer je to potrebno.
Navedene aktivnosti se bodo v letu 2000 izvajala na naslednjih avtocestnih odsekih:
-

Beltinci - Pince (brez dvopasovne obvoznice Lendava)
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-

Lenart - Cogetinci,
Maribor - Lenart,
Fram - Hajdina,
Hajdina - Ptuj,
priključek Ljubečna,
navezava na Luko Koper,
Koper - Izola,
Jagodje - Lucija,
Vrba - Peračica,
Peračica - Podtabor,
Šentvid - Koseze,
Bič - Hrastje,
Hrastje - Kronovo,
Kronovo - Smednik,
Smednik - Krška vas in
Krška vas - Obrežje.

V letu 2000 se bodo pričele izdelovati študije cestnih povezav in mejnih prehodov z Republiko
Hrvaško, na katerih je predvidena izgradnja prostorov za sanitarne in fitopatološke preglede po
zahtevah PHARE programa in Evropske unije.
Za dela na navedenih odsekih so v letu 2000 predvidena finančna sredstva v višini 1.178,6 mio
SIT.

1.2.

ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN ZA ODSEKE, KI SE
BODO PRIČELI GRADITI V LETU 2000 ALI KASNEJE
I
V letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 so predvidena sredstva za
pridobivanje nepremičnin na trasah avtocestnih in cestnih odsekov, kjer je ali pa bo v letu 2000
izdana uredba o lokacijskem načrtu in bo podan formalno pravni pogoj za začetek
premoženjsko pravnih opravil, sama gradnja pa še ni predvidena. Navedene aktivnosti se bodo
izvajale na sledečih odsekih:
-

Maribor - Lenart,
AC Ptujska - priključek Zrkovska,
Šentvid - Koseze,
Smednik - Krška vas,
Krška vas - Obrežje,
Kronovo - Smednik in
ostalih odsekih, na katerih bo v letu 2000 sprejeta uredba o lokacijskem načrtu.

V prihodnjem letu je predvideno 378 mio SIT za pričetek izvajanja premoženjsko pravnih
opravil na zgoraj omenjenih avtocestnih odsekih.
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1.3.

GRADNJA AVTOCEST

Med gradnjo avtocest uvrščamo pripravljalna dela, gradbena dela in zaključna dela.
V letu 2000 se bodo izvajala zaključna dela na avtocestnih odsekih, ki so bili predani prometu
v prejšnjih letih, vsa dela pa še niso bila opravljena, ker so pogojena z rezultati monitoringa,
predpisanega z uredbami o lokacijskem načrtu. Med zaključna dela sodijo tudi dela , ki jih je
potrebno opraviti na osnovi zahtevkov iz tehničnih pregledov, vendar so takšnega značaja, da
ne vplivajo na varnost vožnje, zato so odseki že predani v promet. Zaključna dela so tudi tista,
ki jih morajo izvajalci izvesti v okviru garancije.
V letu 2000 se bodo nadaljevala vsa ostala gradbena dela na odsekih, katerih gradnja se je
pričela v prejšnjih letih, na nekaterih odsekih pa se bo po izdaji uredbe o lokacijskem načrtu in
pridobitvi gradbenega dovoljenja gradnja v prihodnjem letu pričela. Kratek opis aktivnosti na
posameznih odsekih v letu 2000 je podan v nadaljevanju.
1. Beltinci - Pince, dolžina 34,4 km
1.1 Obvoznica Lendava - dvopasovnica, dolžina 6,8 km
Predaja v promet: 1999
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
zaključna dela
2. Lenart - Beltinci, dolžina 42,3 km
2.1 Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 353, dolžina 14,6 knt
Predvidena predaja v promet: 2003
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela,
odvodnjavanje, premostitveni objekti, deviacije, ekologija

zemeljska

dela,

2.2 Cogetinci - Vučja vas, dolžina 12,1 km
Predvidena predaja v promet: 2004
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila
3. Šentilj - Pesnica, dolžina 9,5 km
Predaja v promet: 1996
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
ekologija, zaključna dela
4. Pesnica- Slivnica, dolžina 20,7 km
4.1 AC Slivnica - priključek Ptujska, dolžina 4,4 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
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voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, ekologija, predaja objekta, zaključna dela
4.2 AC Zrkovska - priključek Pesnica, dolžina 6,3 km
Predvidena predaja v promet: 2004
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela, premostitveni objekti
4.3 Zrkovska cesta km 0,0 - km 0,87, dolžina 0,9 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, premostitveni objekti, ekologija, predaja
objekta, zaključna dela
4.4 HC, dolžina 2,4 km
Predvidena predaja v promet: 2001
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela, zemeljska dela, voziščne
konstrukcije, odvodnjavanje, premostitveni objekti
5. Slivnica - Fram - BDC, dolžina 7,0 km
Predaja v promet: 1997
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
ekologija, zaključna dela
6. Hoče - Arja vas, dolžina 47,0 km
Predaja v promet: 1996
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
ekologija, zaključna dela
7. Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 9,6 km
7.1 Priključek Slovenska Bistrica - sever, dolžina 0,8 km
Predaja v promet. 1997
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila, zaključna dela
7.2 Rekonstrukcija od priključka SI.Bistrica do obvoznice Pragersko, dolžina 3,5 km
Predaja v promet: 1999
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
zaključna dela
7.3 Obvoznica Pragersko, dolžina 5,3 km
Predvidena predaja v promet: 2001
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela
8. Hajdina - Ormož, dolžina 30,0 km
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8.1 Markovci - Gorišnica, dolžina 5,6 kni
Predvidena predaja v promet: 2002
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti;
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela
8.2 Gorišnica - Ormož, dolžina 10,2 km
Predvidena predaja v promet: 2001
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela, zemeljska dela, voziščne
konstrukcije, odvodnjavanje, premostitveni objekti
8.3. Obvoznica Ormož, dolžina 3,7 km
Predaja v promet: 1998
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
semaforizacija križišča
9. Priključek Lopata, dolžina 3,1 km
Predvidena predaja v promet: 2001
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela, zemeljska dela
10. Arja vas - Vransko, dolžina 20,9 km
Predaja v promet: 1997
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
ekologija, zaključna dela
11. Vransko - Blagovica, dolžina 16,8 km
11.1 Vransko-Trojane, dolžina 8,6 km
Predvidena predaja v promet: 2002
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela, zemeljska dela, voziščne
konstrukcije, odvodnjavanje, premostitveni objekti, predori, deviacije
11.2 Trojane - Blagovica, dolžina 8,2 km
Predvidena predaja v promet: 2004
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela, predori
12. Blagovica - Šentjakob, dolžina 20,2 km
12.1 Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica, dolžina 5,9 km
Predvidena predaja v promet: 2002
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela
12.2 Krtina - Lukovica (CP Kompolje), dolžina 6,2 km
Predvidena predaja v promet: 2001
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:

poročevalec, št. 90

110

30. december 1999

izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela, zemeljska dela, voziščne
konstrukcije, odvodnjavanje, premostitveni objekti, deviacije
12.3 Šentjakob - Krtina, dolžina 8,8 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela, zemeljska dela, voziščne
konstrukcije, odvodnjavanje, premostitveni objekti, vodni rov Drtišnica, deviacije, ekologija,
predaja objekta
13. Šentjakob - Malence, dolžina 10,7 km
Predvidena predaja v promet celotnega odseka: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, zemeljska dela, voziščne konstrukcije,
odvodnjavanje, premostitveni objekti, predori, deviacije, ekologija, predaja objekta, zaključna
dela
14. Zadobrova - Tomačevo, dolžina 4,3 km
Predaja v promet: 1998
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, zaključna dela
15. Priključek Razdrto, dolžina 0,9 km
Predvidena predaja v promet: 2001
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela, zemeljska dela, voziščne
konstrukcije, odvodnjavanje
16. Razdrto - Vipava, dolžina 15,8 km
16.1 HC razcep Razdrto - km 1,3, dolžina 1,3 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila, preddela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, deviacije,
predaja objekta, zaključna dela
16.2 Rebernice, dolžina 10,7 km
Predvidena predaja v promet: 2003
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila
16.3 HC Vipava - Podnanos, dolžina 3,8 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela, zemeljska dela, voziščne
konstrukcije, odvodnjavanje, premostitveni objekti, deviacije
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17. Vipava - Selo, dolžina 11,5 km
Predaja v promet: 1999
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila, predaja objekta, zaključna dela
18. Selo - Šempeter, dolžina 11,8 km
Predaja v promet: 1996
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila, zaključna dela
19. Čebulovica - Divača, dolžina 5,1 km
Predaja v promet: 1995
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila
20. Divača - Dane, dolžina 8,4 km
Predaja v promet: 1995
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela, zemeljska dela, zaključna
dela
21. Dane - Fernetiči, dolžina 3,8 km
Predaja v promet: 1997
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila
22. Divača - Kozina, dolžina 6,7 km
Predaja v promet: 1998
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila
23.Kozina - Klanec, dolžina 4,8 km
23.1 Kozina - Klanec od km 6,7 - km 7,5, dolžina 0,8 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, zemeljska dela, voziščne konstrukcije,
odvodnjavanje, premostitveni objekti, deviacije, ekologija, zaključna dela
23.2 Kozina - Klanec od km 7,5 - km 11,5, dolžina 4,0 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, zemeljska dela, voziščne konstrukcije,
odvodnjavanje, premostitveni objekti, deviacije, ekologija, zaključna dela
24. Klanec - Ankaran, dolžina 14,6 km
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24.1 Soccrb - Klanec^ dolžina 4,5 km
Predvidena predaja v promet: 2003
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna
odvodnjavanje, premostitveni objekti, deviacije

opravila,

24.2 Srmin - Socerb,dolžina 10,1 km
Predvidena predaja v promet: 2003
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila,
odvodnjavanje, premostitveni objekti, predori, deviacije
25. Škofije - Srmin, dolžina 3,1 km
Predvidena predaja v promet: 2001
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila,
odvodnjavanje, premostitveni objekti, pokriti ukop, deviacije

preddela,

zemeljska

dela,

preddela,

zemeljska

dela,

preddela,

zemeljska

dela,

26. Izola - Jagodje, dolžina 3,6 km
Predaja v promet: 1999 (dograditev dveh pasov na dolžini 2,3 km)
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
premoženjsko pravna opravila, zaključna dela
27. Podtabor- Naklo, dolžina 4,3 km
Predvidena predaja v promet: 2002
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna
odvodnjavanje, premostitveni objekti

*
opravila,

preddela,

zemeljska

dela,

28. Naklo - Kranj, dolžina 8,7 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, preddela, zemeljska dela, voziščne
konstrukcije, odvodnjavanje, premostitveni objekti, deviacije, ekologija
29. Višnja gora - Bič, dolžina 11,2 km
Predvidena predaja v promet: 2000
V letu 2000 se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
izdelava dokumentacije, premoženjsko pravna opravila, zemeljska dela, voziščne konstrukcije,
odvodnjavanje, premostitveni objekti, deviacije, ekologija, predaja objekta, zaključna dela
Zgoraj so navedeni vsi cestni odseki iz nacionalnega programa izgradnje avtocest, na katerih se
bodo v letu 2000 izvajala pripravljalna dela, gradbena dela oziroma zaključna dela.
Tudi na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so bili predani v promet že pred letom 1994 (pred
ustanovitvijo družbe za avtoceste), je potrebno izvajati zaključna in dodatna dela, ki so bila
zahtevana ob izdaji lokacijskih odločb in so posledica monitoringa, ali pa so bila zahtevana pri
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tehničnih pregledih in jih zaradi potrebnih predhodnih postopkov ni bilo mogoče zaključiti
hkrati z ostalimi deli, tako, da se prenašajo v leto 2000. V sredstvih namenjenih za ta dela, so
zajeta tudi sredstva za dokončno premoženjsko - pravno ureditev zadev na teh avtocestnih
odsekih.
Skupna potrebna sredstva za ta dela v letu 2000, ki jih je potrebno dodatno zagotoviti v letu
2000, na odsekih Razcep Razdrto, Razdrto - Čebulovica, Koper - Ankaran, Šempeter Vrtojba, Malence - Šmarje SAP in Šmarje SAP - Višnja gora, znašajo 488 mio SIT.
V letu 2000 se bodo zaključevale zemljiško - knjižne zadeve na odsekih Kožarje - Malence,
Koseze - Kožarje, Črnuče - Tomačevo, Vrhnika - Postojna, Hrušica - Vrba, Predor
Karavanke in Kranj vzhod - Šentvid, za kar so predvidena sredstva v skupni višini 44,8 mio
SIT.

V nadaljevanju so podane tabele s prikazom ključnih vrednosti letnega plana razvoja in
vzdrževanja za leto 2000, in sicer:
Tabela A prikazuje letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 2000, kjer so prikazani:
- odseki, ki so bili predani v promet pred letom 2000, na katerih bodo potekala zaključna
dela,
- odseki, za gradnjo katerih je pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo in se bo le-ta
nadaljevala ter
- odseki, za katere pričakujemo sprejem uredbe o lokacijskem načrtu šele v letu 2000, zato
se bodo zanje v letu 2000 izvajala le premoženjsko pravna opravila in pripravljalna dela.
Za vse te odseke je prikazana predvidena poraba v letu 2000 povzeta po veljavnem
nacionalnem programu izgradnje avtocest in poraba, predvidena z letnim planom razvoja in
vzdrževanja avtocest za leto 2000. V planu razvoja in vzdrževanja za leto 2000 so vključeni
odseki upoštevaje operativno pripravljenostjo odsekov ali etap, kot tudi finančne in operativne
možnosti gradnje v letu 2000. Primerjava podatkov pokaže, da je v letu 2000 možno doseči
72 % predvidene finančne realizacije iz nacionalnega programa za leto 2000.
V tabeli B so posebej prikazani odseki avtocest, ki se bodo začeli graditi v letu 2000. Podane
so ocene investicijskih vrednosti teh odsekov (v cenah september 1997), predvideni viri
sredstev in skladnost planiranih investicij z veljavnim nacionalnim programom.
V letu 2000 se bo tako pričela gradnja na odsekih v skupni dolžini 17,1 km in v skupni
vrednosti 31.900.492.000 SIT (cene september 1997).
V tabeli C so podani odseki, ki se dokončujejo in so bili predani v promet v letu 1999 ali bodo
predani prometu v letu 2000, za katere so dela že oddana. Navedene so stare in nove ocene
investicijskih vrednosti, razlike med njimi in predvideni viri sredstev za pokritje teh razlik.
Podani so tudi razlogi za razlike.
V tabeli D sta podana odseka, na katerih je prišlo do prekoračitev investicijskih vrednosti. Za
njihovo izgradnjo dela še niso oddana. V letu 2000 se bo gradnja na teh dveh odsekih pričela
oziroma nadaljevala. V tabeli so navedene vrednosti brez upoštevanja DDV (zaradi še
neoddanih del vpliv DDV še ni znan) vendar z upoštevanjem povečane odškodnine zaradi
spremembe namembnosti zemljišč.
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V tabeli E je naveden odsek ceste iz programa državnih cest, ki se izvajajo v okviru nacionalnega
avtocestnega programa. V nacionalnem programu je za te odseke navedena vrednost (kvota), v
višini katere naj DARS d.d sofinancira izvedbo del oziroma ukrepov na teh odsekih. Zaradi
prerazporeditve obveznosti med DARS d.d. in MO Maribor kot sofinancerjema v tabeli
navedenega odseka, je vrednost, ki naj jo financira DARS povečana za 20 %, to je za obseg, ki ga
dopuščajo tolerance, predvidene v nacionalnem programu.
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2.0 VZDRŽEVANJE AVTOCEST

2.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST
V letu 2000 bodo stroški rednega vzdrževanja znašali 3.200 milijonov SIT.
Ocena stroškov je narejena na osnovi porabe v preteklih letih in z upoštevanjem vpliva DDV
ter odprtja novih odsekov (Razdrto-Vipava (del), Vipava-Selo, Kozina-Klanec, Višnja goraBič, Naklo-Kranj, Zadobrova-Šentjakob-Blagovica, Pesnica-Slivnica (del)).
Predvidene vrednosti posameznih aktivnosti:
- dela na rednem vzdrževanju (plačila po pogodbi z JPVAC)
- nabava posipnih materialov
- krpanje asfaltov, rezkanje, zalivanje rež, talne označbe
- vzdrževanje servisnih con
- električna energija
- vzdrževanje MMP Karavanke
- drugo (ozelenitev, manjša popravila objektov ipd)

2.250 mio
230 mio
390 mio
80 mio
110 mio
40 mio
100 mio

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

Redno vzdrževanje avtocest na osnovi letne pogodbe z DARS d.d. opravlja Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest.
Na vsakih cca 50 km avtocest je postavljena avtocestna baza, v kateri je za pomoč voznikom
na cesti in za vsa redna vzdrževalna dela na razpolago delovna posadka in ustrezna
mehanizacija. Večja vzdrževalna dela, katerih delavci, zaposleni na delih rednega vzdrževanja,
zaradi prevelikega obsega del ne morejo opraviti, se oddajo drugim izvajalcem na podlagi
javnih razpisov.
Z odpiranjem novih avtocestnih odsekov se bo ustrezno dopolnil obseg delavcev in potrebne
mehanizacije.
Zimska služba
Število delavcev JPVAC je za redna vzdrževalna dela dimenzionirano za izvajanje zimske
službe. Količina in kvaliteta mehanizacije za zimsko službo sta povsem primerljivi s količino in
kvaliteto tovrstne mehanizacije v razvitih zahodnoevropskih državah,
V okviru zimske službe se izvajajo predvsem naslednja dela: redni pregledi, postavitev
prometnih znakov, obvestilnih tabel in snežnih kolov za izvajanje zimske službe, postavitev
palisad za obrambo pred snežnimi zameti ter preprečevanje in odpravljanje poledice in
odstranjevanje snega iz vozišča.
V stroške zimske službe je vključena tudi nabava posipnih materialov za preprečevanje
poledice.
Letna služba
V času izven zimske službe poteka letna služba, ki zajema naslednja večja redna vzdrževalna
dela: redni pregledi, obnavljanje talnih označb, košnja trave, čiščenje cestišča, kanalizacije in
jarkov, postavljanje in odstranjevanje signalizacije za zapore in drugo.
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Cilji rednega vzdrževanja
S tem predvidenim obsegom sredstev bodo zagotovljeni naslednji cilji:
- prometna varnost,
- prevoznost,
- ohranjanje in varstvo avtocest,
- varovanje okolja in
- urejen videz avtoceste.

2.2. OBNAVLJANJE AVTOCEST
V skladu z nacionalnim programom izgradnje avtocest poteka intenzivnejše obnavljanje cestišč,
objektov in opreme, ki so v slabem stanju zaradi pomanjkanja sredstev za vzdrževanje v
preteklosti. Tudi v letu 2000 se bodo nadaljevala obnovitvena dela, zato obseg zapor še ne bo
bistveno zmanjšan. Tako kot v predhodnih letih se bodo tudi v letu 2000 večja obnovitvena
dela opravljala izven turistične sezone razen obnovitve objektov, ki jih ne bi bilo možno
prekiniti.
Obnova vozišč, objektov in opreme bo v letu 2000 obsegala sledeča dela v skupni vrednosti
2.030 milijonov SIT:
- obnova vozišč (odseki: Vrhnika - CP Log, viadukt Verd - Vrhnika,
Goli vrh - Bandera, Ravbarkomanda - Unec, izvoz in uvoz
Hrušica - Petrol, Dramlje - viadukt Žepina -Celje)
930 mio SIT
- obnova objektov (Štampetov most cca 150 mio SIT)
300 mio SIT
- popravila cestne opreme
150 mio SIT
- obnova sistema KVS na AC Ljubljana - Postojna
180 mio SIT
- obnova AC baze Postojna, Slov. Konjice
300 mio SIT
- zamenjava odbojnih ograj in zaščitnih mrež
100 mio SIT
- zagotavljanje prometne varnosti na področju Brezovice
40 mio SIT
- ukrepi za zagotovitev prometne varnosti na področju cestninske
postaje Logatec
30 mio SIT

2.3. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA OBSTOJEČIH AVTOCEST
Starejše avtoceste so slabše opremljene kot nove. Za zagotavljanje enake stopnje opremljenosti
je potrebno stare avtoceste opremiti s sodobno elektrostrojno opremo, mehanizacijo za
vzdrževanje in protihrupnimi ograjami.
Stroški za naložbe v osnovna sredstva bodo v letu 2000 znašali 1.390 milijonov SIT. Izvršena
bodo naslednja dela in nabave:
- nabava nove mehanizacije in opreme kot nadomestitev
dotrajane mehanizacije in opreme za vzdrževanje
330 mio SIT
- izgradnja protihrupnih ograj (na območjih: Brezovica, Vrhnika, Kožarje) 540 mio SIT
- nabava »ABC« elektronskih tablic
180 mio SIT
- oprema za prenos podatkov ob AC Lj.-Fernetiči in AC Maribor-Vransko 220 mio SIT
- nadaljnja razširitev ABC sistema
110 mio SIT
- izdelava dokumentacije za razširitev AC baze Ljubljana
10 mio SIT
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3.0

DRŽAVNE CESTE V OKVIRU AVTOCESTNEGA
PROGRAMA

V okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest se bo nadaljevala izgradnja nekaterih
državnih cest, ki dopolnjujejo avtocestni sistem, s tem da nanj navezujejo pomembne prometne
tokove.
Vrednost del na posameznih cestnih odseki prikazuje naslednja tabela:
Odsek

Etapa

Maribor

Levi breg
Most - Erjavčeva
Erjavčeva - Proletarskih brigad
Rekonstrukcija mariborske ceste
Obvoznica Mengeš
Želodnik - Vodice
(brez obv.Mengeš - Preseije)
Šmaije - Dragonja (III.pas)
Slavček - Tomos
Muhaber - Bučna vas
Bučna vas - Ločna

Celje Magistrala S
Želodnik - Vodice

Koper - Šmaije - Dragonja
Obvoznica Novo mesto
Mele - Šratovci - Radenci
Skupaj obvozne ceste
Rehabilitacije
Skupaj DC

Vrednost del v
letu 2000
v tisoč SIT
4.466
1.000.054
523.107
800.028
87.000
55.000
313.427
78.000
54.784
652.223
11.087
3.579.176
1.682.288
5.261.464

V zgornji tabeli je prikazana tudi postavka »rehabilitacije«, ki predstavlja vrednost sredstev
namenjenih za preplastitve in popravila tistih državnih cest, na katerih je povečan tovorni
promet zaradi izvajanja nacionalnega programa. Te ceste so obvozne ceste za V. koridor v
času intenzivne gradnje in planiranih zapor ter v primeru nesreč.
V prihodnjem letu se bo nadaljevala intenzivna izgradnja avtocestnega odseka Vransko Blagovica preko Trojan, pri čemer bo promet na glavni cesti močno oviran in se bo zato
preusmerjal na vzporedne smeri, ki jih bo potrebno ustrezno usposobiti. Te vzporedne ceste
so: Debro - Laško, Marija Reka - Podmeja, Trbovlje - Hrastnik, nadvoz za železnico v
Zidanem mostu, Šempeter, Šentjakob - Dolsko.
Z izgradnjo odseka hitre ceste Razdrto - Vipava se bo povečal gradbiščni promet na
Rebernicah in zato se bo del prometa preusmeril na ceste: Hrušica - Podkraj, Kalce - Hrušica in
preko Sežane.
Zaradi zaostajanja pri realizaciji avtocestne poteze Maribor - Lendava je potrebno pristopiti k
sanaciji nekaterih cestnih odsekov: Lenart - Radgona (plaz pod Elblom), Šikole - Pragersko,
križišče pri Gerečji vasi in Hodoš - Martjanci.
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Zaradi izgradnje avtocestnih odsekov med Hrušico in Obrežjem, pa bo potrebno sanirati cestne
odseke v Jesenicah, Brezovici in Trebnjem.
Za izvajanje navedenih del so predvideni tudi stroški inženiringa.
Predvideno za rehabilitacijo
Gl-5/328 Debro-Laško
R1 -232/1314,1315 Hodoš - Martjanci
R2-427/1351 Marija Reka - Podmeja
M 10-6/350 Sežana
M 10-9/1185 Trbovlje-Hrastnik
M 10-3/331 Nadvoz za železnico v Zidanem mostu
R 387/1412 Hrušica - Podkraj
R 387/1412 Kalce-HruŠica
M 10/367 Šempeter
M 10-1/315 Sanacije plazov pod Efblom in Ihova
M 3-3/1290 Sikole in Pragersko
M 1/368 Jesenice
M 3-3/1290 Križišče za Gerečjo vas in Njiverce
M 10-1/316 Gornja Radgona
M 10/300 Brezovica
M 1-9/1182 Šentjakob - Dolsko
M 1/412 Objekta v Trebnjem
Ostale preplastitve
Inženiring storitve za rehabilitacije razbremenilnih cest
SKUPAJ

Vrednost del v 1. 2000 v
tisoč SIT
16.788
75.000
30.000
180.000
375.000
70.000
56.000
135.000
90.000
7.500
89.000
100.000
20.000
160.000
23.000
65.000
130.000
30.000
30.000
1.682.288

V zgornji tabeli so našteti odseki cest, ki so predvideni za usposobitev za večje obremenitve
zaradi predvidenih obvozov in ukrepi za zagotovitev varnosti zaradi povečanega prometa.
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4.0

PROGRAM

UKREPOV NA ŽELEZNICAH

V OKVIRU

AVTOCESTNEGA PROGRAMA
V letu 2000 je v nacionalnem programu izgradnje avtocest predvideno, da se del sredstev,
zbranih iz "bencinskega tolarja" nameni za urejanje cestno železniških prehodov na železniških
progah, ki predstavljajo V. prometni koridor na področju Republike Slovenije.
Tako bodo urejeni sledeči železniški prehodi::
Podvoz Debro
Povezovalna cesta Stopče-Grobelno
••
Izvedba dveh AC prehodov na progi Ponikva-Pragersko
Osluševci AC prehod
Notranje Gorice AC prehod
Stara vas AC prehod
Podvoz Okroglica-proj. Dokumentacija
Ivančna Gorica - Ureditev nivojskega prehoda
Železniški prehod Ivanjkovci

50.000.000 SIT
40.000.000 SIT
80.000.000 SIT
40.000.000 SIT
50.000.000 SIT
50.000.000 SIT
20.000.000 SIT
20.000.000 SIT
40.000.000 SIT

Navedeni ukrepi pri križanju cest z železnico so tudi prioriteta programa Slovenskih železnic.
Preko teh cestnih prehodov potekajo tudi obvozne poti v času zapor obstoječih poti v V.
koridorju med gradnjo avtoceste in v izrednih razmerah tudi na glavnih obvoznih smereh.

5.0 STROŠKI

ZA

PRIPRAVO

INVESTICIJ

IN

NADZOR

IZVAJANJA (INŽENIR)
»Inženir« je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki za investitorja oziroma
naročnika opravlja vsa potrebna tehnično - strokovna opravila za izvedbo projekta. Tako
organizacijo za izvajanje strokovnih nalog zahtevajo tudi mednarodne finančne ustanove (EIB
in EBRD) kot enega izmed pogojev za dodelitev posojil.
Delo Inženirja na podlagi pogodb z DARS, d.d. opravljajo Družba za državne ceste d o.o.,
Univerza v Mariboru, ZIL, Inženiring d.d. in Constructa Inženiring d.o.o..
Za opravljanje del Inženirja so v letu 2000 predvidena finančna sredstva v višini 2.100 mio SIT.
Delo Inženirja predstavlja v letu 2000 organizacijo in nadzor nad 44 velikimi investicijami na
področju avtocest in ostalih cest. To so 4 investicije več kot v letu 1999. Poleg tega se
intenzivirajo dela na 8 investicijah na odsekih državnih cest v sklopu avtocestnega programa. V
letu 2000 strokovne ekipe Inženirja nadaljujejo organizacijo in nadzor nad predhodnimi deli in
pripravo projektne dokumentacije na 16 odsekih avtocest, katerih gradnja je predvidena po letu
2000. Inženir v letu 2000 nadzira tudi dela na vzdrževanju že zgrajenih avtocest. Dolžina teh
cest se bo v letu 2000 še povečala.
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Delež stroška Inženirja v letu 2000 bo predstavljal 2,4 % od celotne porabe, predvidene s
planom razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000.
Dela Inženirja zajemajo predvsem naslednje naloge:
- pridobivanje vseh upravnih dovoljenj, študij in tehnične dokumentacije,
- izvajanje nadzora izvedbe gradnje (trasa AC z objekti, deviacije, regulacije, nadomestni
objekti, elektrovodi, plinovodi in druge komunalne naprave),
- skrb za odpravo pomanjkljivosti zgrajenih objektov in napak v garancijski dobi, ter
investicijsko vzdrževanje zgrajenih objektov,
- priprava in razvijanje vseh vrst tehnoloških postopkov potrebnih za gradnjo in vzdrževanje
AC,
- pridobivanje tehnične dokumentacije za vse objekte in strokovno svetovanje (objekti, mostovi,
viadukti, podvozi, nadvozi)
- vodenje postopkov pri pridobivanju zemljišč in reševanje druge pravne problematike,
- vodenje postopkov za vse razpise, kalkulacije in preverjanje ponudbenih cen in vrednosti vseh
ponujenih del,
- računalniška obdelava podatkov in podpora strokovnim službam,
- odnosi z javnostmi in pridobivanje strokovne literature,
- pridobivanje celotne tehnične dokumentacije in izvajanje nadzora nad gradnjo predorov,
- tehnična kontrola projektne dokumentacije in strokovnih rešitev,
- razreševanje celovite ekološke problematike v zvezi z izgradnjo AC,
- planiranje in nadzor rednega vzdrževanja AC,
- storitve posameznih strokovnjakov in tehnične ekspertize.
Konec leta 1999 poteče pogodba za izvajanje del Inženirja (med drugim tudi Družbi za državne
ceste d.o.o.) tako, da bo potrebno navedena dela oddati in skleniti nove pogodbe. Problem, ki
se pri tem pojavlja je, da je program v intenzivnem izvajanju in je zato potrebno zagotoviti
kontinuiteto izvajanja samega programa in vseh dejavnosti, ki ta program v okviru dejavnosti
Inženirja spremljajo. Posebna pozornost mora biti posvečena objektom, ki so v gradnji.

6.0 VIRI SREDSTEV

6.1.

SREDSTVA
NAMENSKIH
DOLOČENIH
AVTOCEST V

NA
OSNOVI
ZAKONA
O
ZAGOTOVITVI
SREDSTEV ZA GRADITEV DRŽAVNIH CEST
V NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE
REPUBLIKI SLOVENIJI

Osnovni vir za financiranje nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji so
sredstva, ki se zagotavljajo na osnovi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(Ur.l. RS, št.57/98). Projekcija za leto 2000 kaže, da se bo teh sredstev nabralo
45.190.942.000 SIT, pri usklajevanju državnega proračuna pa je za realizacijo programa v letu
2000 namenjeno le 33.000.000.000.SIT, kar je le 73 % predvidoma zbranih sredstev. Poudariti
je potrebno, da tudi v prejšnjih letih niso bila vsa zbrana sredstva iz tega naslova namenjena za
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izvajanje nacionalnega programa. Takšna nenamenska raba sredstev seveda vpliva na finančno
konstrukcijo in spreminja razmerje med temeljnimi viri. Osnovno razmerje med viri je namreč
že porušeno.

6.2. CESTNINE IN NAJEMNINE
6.2.1. Prihodki iz cestnin
Od 1. 12. 1999 je cestnina za prvi, najnižji cestninski razred 8,4630 SIT za prevoženi kilometer
popolne avtoceste.
Na dan 1.11.1999 se pobira cestnina za 222,7 km avtocest. Skupna dolžina avtocest, ki jih
DARS, d.d. upravlja in vzdržuje, pa znaša 299,525 km cest in 94,831 km priključkov.
Za leto 2000 bo pobrana cestnina znašala cca 17.000 mio SIT. Za dosego te višine priliva je
potrebno podražiti cestnino najkasneje 1.marca 2000 za 9 %. Podražitvi v letu 1999 oziroma
prilagajanje realni vrednosti cestnine nista sledili dinamiki določeni po nacionalnem programu.
Predvidena sprememba cestnine v navedenem roku omogoča doseganje planiranega priliva za
leto 2000. Kar pa zaradi kasnejšega odpiranja novih cestninskih postaj »Bič« in »Kozina«še ne
omogoča priliva cestnine določene za leto 2000 v nacionalnem programu izgradnje avtocest.
6.2.2 Prihodki iz povračil za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah
V letu 2000 bo iz naslova najemnin za uporabo površin za spremljajoče dejavnosti ob
avtocestah realiziranih skupno 240 mio SIT.
V uporabi bodo naslednje večje površine s spremljajočimi objekti ob avtocestah: Postojna,
Lom, Tepanje, Voklo, Jesenice, Barje, Dobrenje, Fernetiči - sever in jug, Lopata, Vogrsko in
Kozina.
6.2.3. Izredni prihodki
Po določilih pogodbe o rednem vzdrževanju in varstvu avtocest v RS je izvajalec, tj. Javno
podjetje za vzdrževanje avtocest, dolžan vse prilive na svoj račun iz naslova storitev tretjim
osebam (npr. izterjane odškodnine od zavarovalnic, cestne zapore za druge izvajalce, idr.)
sproti evidentirati, mesečno poročati o realizaciji in jih nakazati na račun DARS, d.d..
V letu 2000 bo iz naslova izrednih prihodkov skupno realizirano 150 mio SIT.
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6.3. POSOJILA
Za vse cestne odseke, na katerih seje pričela gradnja v letu 1999 in prej, so kreditna sredstva
skladno z nacionalnim programom zagotovljena tako, da so sprejeti predpisani zakoni o
soglasju in zakoni o poroštvu. Do 19.11.1999 je bilo sprejetih zakonov o soglasju in poroštvu
za skupno 1.415,4 mio USD kreditov. Na dan 30.09.1999 je bilo črpanih skupno 338,77 mio
USD kreditov.
Dinamika odobravanja kreditov s strani državnega zbora prehiteva fizično realizacijo, saj mora
biti skladno z zakonom o javnih naročilih pred začetkom gradnje finančna konstrukcija
sklenjena, kar pomeni, da mora imeti DARS d.d. že pred začetkom gradnje odobren kredit.
V letu 2000 bo pričetih manj novih cestnih odsekov, zato tudi najemanje kreditov ne bo tako
intenzivno kot v prejšnjih letih, vendar bo potrebno pred oddajo del za odsek AC Zrkovska priključek Pesnica (del odseka Pesnica - Slivnica) sprejeti zakon o soglasju in zakon o
poroštvu za 70 mio USD.
V letu 2000 je v celoti predvideno črpanje kreditov v skupni višini 198,10 mio USD ali 36,916
mrd SIT.
Črpani bodo sledeči tuji krediti:
kredit Evropske investicijske banke EIB II
7.604.185.000 SIT,
kredit Evropske investicijske banke EIB III
1.641.460.000 SIT,
kredit Evropske investicijske banke EIB IV
837.658.000 SIT,
kredit banke Kreditanstalt Hir Wiederaufbau KfW II
16.807.958.000 SIT,
kredit Autovie Venete AUV
887.904.000 SIT,
tuji finančni kredit TFK
2.820.042.000 SIT.
Prav tako pa bo črpan tudi kredit konzorcija slovenskih bank KB IV v višini 6.316.793.000
SIT.
V primeru, da sredstva iz kredita Autovie Venete (AUV) v letu 2000 še ne bodo operativna, se
bodo ta sredstva zagotovila iz tujega finančnega kredita (TFK).

7.

POVZETEK LETNEGA PLANA RAZVOJA IN
VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO 2000

Tabela v nadaljevanju prikazuje primerjavo virov in porabe kot so predvideni v veljavnem
nacionalnem programu za leto 2000 ter po planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000.
Iz primerjav je razvidno, da bodo finančni viri realizirani le 71,8 %. Vsi trije temeljni viri, bodo
realizirani za več kot četrtino manj, kot to predvideva nacionalni program. Temu primerna bo
tudi planirana poraba, ki bo dosegala 71,8 % porabe, predvidene v nacionalnem programu za
leto 2000.
Ob usklajevanju državnega proračuna za leto 2000, je bil del bencinskega tolarja preusmerjen
na druge postavke, tako, da bo v letu 2000 od predvidenih 45 mrd SIT za realizacijo
nacionalnega programa izgradnje avtocest namenjenih le 33 mrd SIT. Ob tem je potrebno
poudariti, da bo Ministrstvo za finance dosedanji izpad sredstev iz tega vira nadoknadilo v letih
2001 do 2007.
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Izpad sredstev pri cestninah gre predvsem na račun spremembe kategorije cestninskih
razredov, ki je bila sprejeta na zahtevo avtoprevoznikov, in na račun zamikov pri predaji
zgrajenih avtocest v promet.
V nacionalnem programu je za leto 2000 predvideno Črpanje kreditov v skupni vrednosti 283
mio USD, po usklajevanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 pa je možno črpanje
kreditov le v višini 200 mio USD. Plan črpanja kreditov za prihodnje leto je usklajen s to
vrednostjo.
Iz navedenega je jasno razvidno, da finančne možnosti omejujejo realizacijo plana razvoja in
vzdrževanja avtocest v letu 2000.
Ob tem pa je potrebno opozoriti na dejstvo, da tudi na strani odhodkov ni možno realizirati
več, kot je zagotovljenih sredstev. Planirana poraba je namreč ocenjena ob upoštevanju
omejitev, pogojenih s stopnjo izdelanosti projektne in investicijske dokumentacije ter stanjem
aktivnosti za odkupe zemljišč na določenih cestnih odsekih. Prav tako je omejitveni dejavnik
tudi kadrovska zasedba, tako pripravljavcev programa, kakor upravnih delavcev, ki spremljajo
izvajanje programa, in ne nazadnje tudi slovenske gradbene operative. Program je torej
usklajen tako s finančnimi kot tudi z izvedbenimi možnostmi.
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LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST

ZA LETO

2000 - Primerjava z nacionalnim programom izgradnje avtocest
**
O ^
"O n

Rebalans nacionalnega
programa

Letni plan 2000

;
|
1. VIRI
1.1. Bencinski tolar
1.2. Cestnine in
najemnine
1.3. Krediti
1.4. Drugi viri
VIRI SKUPAJ
2. PORABA
'2.1. Graditev avtocest
2.2. Graditev ostalih cest
v okviru avtocestnega
iprograma
2.3. Ukrepi na železnicah
v okviru avtocestnega
programa
2.4. Avansi
2.5. Interkalarne obresti
Graditev skupaj
'2.6. Upravljanje in
Vzdrževanje avtocest
!2.7. Obveznosti iz
investicij
PORABA SKUPAJ
Razlika med viri in porabo
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v mio USD v 000 SIT

v 000 SIT

v mio USD

45.190.942
23.752.732

242,50 33.000.000
127,46 17.390.000

177,08 73,0
93,32 73,2

52.818.428
510.611
122.272.712

283,43 36.916.000
510.611
2,74
656,13 87.816.611

198,10 69,9
2,74 100,0
471,23 71,8

94.313.962
4.342.058

506,10 65.957.374
23,30 5.261.464

353,94 69,9
28,23 121,2

372.709

11.073.178
110.101.907
6.213.056
5.957.750
122.272.712
0
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2,00

390.000

2,09 104,6

0
59,42 3.200.764
590,82 74.809.602
33,34 6.080.800

17,18 28,9
401,44 67,9
32,63 97,9

6.902.401

37,04 115,9

656,13 87.792.803

471,11 71,8

31,97

0,00

23.808

0,13
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OBRAZLOŽITEV LETNEGA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA
LETO 2000

Zakonska osnova za pripravo Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 sta 23.
člen (nacionalni program) in 24. člen (letni plan) Zakona o javnih cestah (Ur. list RS št. 29/97).
Na podlagi navedenih členov Zakona o javnih cestah mora Državni zbor Republike Slovenije na
predlog Vlade Republike Slovenije za tiste državne ceste, za katere so cilji in naloge strategije
razvoja natančneje določene v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(Ur. 1. RS, št. 13/96 in 41/98) in za katere se sredstva za to zagotavljajo s posebnim zakonom,
sprejeti letni plan razvoja in vzdrževanja teh cest za koledarsko leto.
V predlogu Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 je obseg graditve in
vzdrževanja avtocest, obseg graditve nekaterih državnih cest, ki dopolnjujejo ali pa se navezujejo
na avtocestni sistem in ukrepi na nekaterih železniških progah, ki jih je potrebno izvesti zaradi
graditve avtocest, predviden na podlagi Sprememb in dopolnitev Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. I RS, št. 41/98), ter ob upoštevanju odstopanj, ki so
skladno s tem dokumentom še dovoljena.
Finančni viri za realizacijo Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 bodo
namenska sredstva iz davka na tekoča goriva, cestnine, domači in tuji krediti ter drugi viri.
V Tabeli A je podana primerjava med porabo v Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest v
letu 2000 in porabo, predvideno v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji.
Po predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 2000 bo na podlagi Zakona o zagotovitvi
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji, priliv bencinskega tolarja v letu 2000 znašal 33 milijard SIT. To je
precej manj, kot je predvidenih 45,2 milijard SIT za leto 2000 v Nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji.
Nacionalni program je predvideval za leto 2000 za 23,75 milijard SIT cestnin vendar lahko po
oceni pričakujemo le 17 milijarde SIT. V oceni je upoštevana podražitev cestnin s 01.04.2000 za
9%.
Po predlogih proračunskih dokumentov za leto 2000 bo možno črpati v tem letu domače in tuje
kredite le v višini 200 mio USD, kar je manj kot je za leto 2000 predvideno v nacionalnem
programu (283,4 mio USD, kar bi zneslo 52,8 milijard SIT po predvidenem tečaju 1 USD =
186,3544 SIT). Zaradi zagotovitev finančnih sredstev za predvideni program dela za leto 2000 je
planirano Črpanje kreditov v višini 36,9 milijarde SIT, kar je 198,10 mio USD.
Tako znašajo skupno predvideni viri iz naslova bencinskega tolarja, cestnin, kreditov in drugih
virov v predlogu letnega plana 87,817 milijarde SIT, namesto predvidenih 122,273milijarde SIT,
kar je 28,2 % pod predvidevanji v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji
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V tabeli Rekapitulacija virov in porabe v letu 2000 je prikazana tudi primerjava med obsegom del
v Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 in obsegom del po nacionalnem
programu za leto 2000. Primerjava pokaže, da je obseg graditve in vzdrževanja avtocest skupaj z
ukrepi na državnih cestah in železnicah, ter plačilom obveznosti iz investicijskih kreditov manjši za
28,2 % od predvidevanja v nacionalnem programu. Pri tem virov ne bremenijo novi avansi.
Iz tabel A je razvidno, da so v Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 na
večini odsekov ali etap predvidena drugačna letna poraba, kot je predvidena v Nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2000.
V letu 1999 sta bili sprejeti tudi dve spremembi, ki bistveno vplivata na investicijske vrednosti
odsekov. Prva je uvedba DDV, druga je ukinitev oprostitve plačevanja 70% odškodnine zaradi
spremembe namembnosti zemljišč. Vpliv teh dveh sprememb je razviden iz prikazane prekoračitve
investicijske vrednosti odsekov v tabeli C in D (delno). Zapleteni in dolgotrajnih postopki pri
usklajevanju tras v prostoru, zapleteni in dolgotrajni postopki pri oddaji del, težave pri odkupih
zemljišč, posebno komasiranih, imajo na eni strani za posledico manjšo realizacijo od predvidene
v letu 1998 in 1999 in zato prenos neizvršenih del v leto 2000, na drugi strani pa zmanjšani
finančni viri v letu 2000 narekujejo drugačno letno dinamiko Možnost odstopanja vrednosti
gradnje določenega avtocestnega odseka v posameznem letu glede na zapisano v nacionalnem
programu je v letnih planih razvoja in vzdrževanja je predvidena v Spremembah in dopolnitvah
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. 1. RS, št. 41/98) v poglavju
VI. Priprava letnih planov razvoja in vzdrževanja avtocest (3. odstavek).
Pri pripravi Letnega plana razvoja in vzdrževanja za leto 2000 je bila na podlagi ocene že
upoštevana manjša realizacija plana za leto 1999 tako, da je v predlogu plana 2000 upoštevan
prenos nerealiziranih del iz leta 1999. Podatki zadnjih mesecev kažejo, da utegne biti dejanska
realizacija konec leta 1999 še manjša od ocenjene in bo zato potrebno ustrezno prenos
nerealiziranih del iz letnega plana 1999 v letni plan za leto 2000. Glavni vzrok je zgodnji sneg.
Sedaj se vse aktivnosti zelo pospešujejo (odkupi, razpisi, oddaja del) s ciljem, da bi v letu 2000
tekla realizacija programa nemoteno.
V kolikor bo dejanski priliv cestnin v letu 2000 večji od predvidevanj, bo možno na nekaterih
odsekih izvajanje del tudi pospešiti.
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REKAPITULACIJA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST
ZA LETO 2000
y 000 SIT
VIRI
bencinski tolar
cestnine in najemnine
posojila mednarodnih finančnih institucij
EIBII
EIB III
EIBIV
tuji finančni krediti
KfW II
AUV
TFK
domači finančni krediti
KB IV
drugi
viri

33.000.000
17.390.000
10.083.303
7.604.185
1.641.460
837.658
20.515.904
16.807.958
887.904
2.820.042
6.316.793
6.316.793
510.611

SKUPAJ VIRI

87:816.611

priprava projektne dokumentacije za odseke po 1.2000
odkupi zemljišč in nepremičnin za odsekepo 1.2000
gradnja avtocest
nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih
odsekov
pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov
stroški financiranja
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
dela Inženirja
upravljanje in stroški pobiranja cestnin
redno vzdrževanje avtocest
obnavljanje avtocest
naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest
graditev državnih cest v sklopu avtocestnega programa
ukrepi na železnicah v sklopu avtocestnega programa
obveznosti iz investicijskih kreditov
redne obresti
odplačilo glavnice

1.178.631
378.000
61.767.943
59.455.854

PORABA

od tega za plačilo avansov
od tega za ostalo
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2.312.089
3.200.764
532.800
2.100.000
2.880.800
3.200.000
2.030.000
1.390.000
5.261.464
390.000
3.482.401
2.613.003
869.398

0
23.808
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