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STANOVANJSKI ZAKON
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-?)
- EPA 1038 - II - prva obravnava
VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR
Predlog zakona o spremembi zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-?)
- EPA 1047 - II - prva obravnava
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Predlog zakona o ratifikaciji Trgovinskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije
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Informacije o pregledu usklajenosti slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije
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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

Predlog zakona o

SPREMEMBAH

IN

DOPOLNITVAH

STANOVANJSKEGA

ZAKONA

(SZ-?)

- EPA 1038 - II - prva obravnava

Poslanec Franc Jazbec je dne 5. januarja 2000 predložil
v obravnavo predlog zakona o spremembah In
dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-?) - prva
obravnava (EPA 1038-11).
Dne 23. decembra 1999 je poslanec Roman Jaklč
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog
zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona (SZ-E) skrajšani postopek (EPA 1031-11), ki ureja enako
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je
predložil poslanec Roman Jaklč, še nI končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v
obravnavo predložil poslanec Franc Jazbec.

)

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bo pri obravnavi predloga sprememb in dopolnitev v
Državnem zboru in pri delu njegovih organov sodeloval kot
predlagatelj.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/92) ter
174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, št.
40/93 in 80/94) vlaga podpisani poslanec v sprejem
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
STANOVANJSKEGA ZAKONA
in ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi tretjega
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora.

28. januar 2000

Franc Jazbec, l.r.
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socialnih korektivov skrbi za skupine državljanov, ki brez njene
pomoči ne bi mogli razrešiti svojega stanovanjskega vprašanja.
Dejansko pa se je v praksi izkazalo, da to skrb države za socialno
ogrožene sloje ni mogoče uresničevati brez ustreznega nivoja
sredstev za izgradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj. Zadostna
sredstva za stanovanjsko izgradnjo pa niso bila na razpolago v
veliki večini občin.

I. UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Po podatkih iz predloga nacionalnega stanovanjskega programa
(poročevalec, št. 36/95) se je po uveljavitvi novega stanovanjskega
zakona v letu 1991 razmerje med številom lastnih in najemnih
stanovanj spremenil z začetnih 67% : 33% na zdajšnjih 88% :
12% v korist prvih. Tako znaša število najemnih stanovanj v
Republiki Sloveniji približno 80.000. Od tega je približno 77.000
neprofitnih stanovanj (2000 je tako imenovanih socialnih stanovanj,
torej neprofitnih stanovanj, ki ga ima v najemu upravičenec, ki mu
je po predpisih o socialnem varstvu mogoče dodeliti takšno
stanovanje) in nekaj tisoč profitnih stanovanj.

Čeprav je bilo v stanovanjskem zakonu predvideno tudi
ustanavljanje različnih neprofitnih stanovanjskih organizacij, ki bi
morale opraviti del vlaganj v neprofitna stanovanja in s tem
reševanje vprašanj socialnih stanovanj, se je izkazalo, da je
sredstev tudi za njihovo dejavnost premalo. Stanovanjski sklad je
v dosedanjem obdobju delovanja odobril preko 30 milijard
dolgoročnih stanovanjskih posojil, zaprošenih pa je bilo preko 70
milijard sredstev za stanovanjsko izgradnjo. Od vseh odobrenih
sredstev iz stanovanjskega sklada Republike Slovenije je 48
neprofitnih stanovanjskih organizacij, kolikor jih je do sedaj
registriranih po podatkih Ministrstva za okolje in prostor, prejelo
manj kot 4 milijarde sredstev, ki naj bi jih imeli na razpolago kot
posojila z ugodno obrestno mero za izgradnjo več kot 1000
neprofitnih stanovanj. Vse to je daleč od realnih potreb na trgu.

Pri tem je značilno dejstvo, da se je število oseb, ki so na podlagi
Zakona o socialnem varstvu upravičeni do subvencioniranja
najemnin, v zadnjih desetih letih močno znižalo z 21.000 v letu
1990 na sedanjo nizko raven. Struktura neprofitnih stanovanj je
izredno heterogena, saj gre pri tem za stanovanja v lasti občin in
njihovih pravnih oseb ter v lasti neprofitnih stanovanjskih
organizacij, denacionalizacijskih upravičencev (z najemniki, ki
kot prejšnji imetniki stanovanjske pravice na nacionaliziranih
stanovanj le-teh niso mogli odkupiti) in drugih oseb (z najemniki,
ki se kot prejšnji imetniki stanovanjske pravice niso odločili za
nakup stanovanja). Vsem neprofitnim stanovanjem je skupno, da
so oddana v najem za neprofitno najemnino in tudi to, da sta
velikost stanovanja in vrednost regulirana s stanovanjskimi
predpisi. Od vseh neprofitnih stanovanj je dodeljenih na podlagi
določb pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (ur.
list RS 26/95, 31/97) le 4000, kar pomeni, da velika večina
neprofitnih stanovanj ni dodeljena po socialnih kriterijih!

Na področju izgradnje socialnih in neprofitnih stanovanj imajo
občine pri sprejemanju stanovanjskih programov ključno vlogo. V
te namene je bilo po občinah bistveno premalo denarja, saj so bila
šele v letu 1996 v okviru občinskih proračunov prvič po letu 1990
opredeljena sredstva zagotovljene porabe za stanovanjsko
področje v višini 1,7 milijarde tolarjev, kar je predstavljajo 2,1%
sredstev celotne zagotovljene porabe v občinah. Za leto 1997 so
se sredstva povečala na 2,1 milijarde tolarjev, kar je predstavljajo
2,4 % zagotovljene porabe, v letu 1998 pa so bila planirana
sredstva v višini 2,5 milijarde, kar naj bi predstavljalo 2,6 %
zagotovljene porabe občin. Ocenjuje se, da je bilo oz. da je mogoče
s tem obsegom sredstev vsakoletno dodatno zagotoviti 250 do
300 socialnih stanovanj, ter subvencionirati najemnino za okrog
2000 najemnikov neprofitnih stanovanj.

V predlogu nacionalnega stanovanjskega programa je zapisano,
da se "skozi nizko najemnino neselektivno izraža pomoč države
najemnikom neprofitnih stanovanj" in da "taka politika zaradi
pomanjkanja interesa za gradnjo najemnih stanovanj ne prispeva
k ustvarjanju pogojev za oblikovanje stanovanjskega trga". To pa
pomeni, da "dokler država ne bo zagotovila, da bodo najemnine
krile dejanske stroške, ki nastajajo v zvezi z uporabo stanovanja,
interesa za gradnjo socialnih stanovanj ne bo". Povprečna
najemnina tako pokriva komaj 50% ekonomskih stroškov za
stanovanje!

Pomemben element stanovanjske izgradnje v občini je tudi
zagotavljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo, ki ga od julija
1997 ureja novi zakon o stavbnih zemljiščih. Ta zakonodaja
omogoča občinam boljše možnosti za izpolnjevanje nalog, ki jih
ima v zvezi z zagotavljanjem neprofitnih stanovanj, vendar so za
tako izgradnjo potrebna dodatna sredstva, ki jih občine običajno
nimajo. Sama predkupna pravica na nezazidanem stavbnem
zemljišču, na katerem je s prostorskim izvedbenim načrtom
predvidena gradnja socialnih in neprofitnih stanovanj je sicer
pomembna, vendar je za njeno realizacijo potrebno imeti sredstva
v občinskih proračunih. Pomembna je tudi pravica, da se zaradi
gradnje socialnih in neprofitnih stanovanj dovoljuje razlastitev
zemljišča v korist občine, ter da se za gradnjo teh stanovanj ne
plača komunalnega prispevka. A vse to lahko prispeva k večji
gradnji neprofitnih in socialnih stanovanj samo takrat, ko so na
razpolago vsaj osnovna sredstva zanjo.

Tako lahko po sprejemu stanovanjskega zakona v letu 1991
spremljamo stalno pomanjkanje novih stanovanj glede na potrebe,
ki izhajajo iz povpraševanja po stanovanjih na trgu. Nacionalni
stanovanjski program, ki naj bi bil podlaga za oblikovanje aktivne
stanovanjske politike države in občin, s katero bi zagotovili
zadostno število raznovrstnih stanovanj za različne sloje
prebivalcev (neprofitna in socialno najemna stanovanja ter
lastniška in druga stanovanja) na ustreznih lokacijah ter tudi
spodbudili ukrepe lokalnih skupnosti za povečanje števila socialnih
in neprofitnih stanovanj, še ni sprejet. Delež sredstev za
stanovanjsko izgradnjo je tudi bistveno upadel, če ga primerjamo
z obdobjem do leta 1990, ko so podjetja izdvajala sredstva iz
dohodka za stanovanjsko izgradnjo in ko je bila tudi povprečna
prispevna stopnja za solidarnost več kot 1,5% iz bruto osebnih
dohodkov zaposlenih. Skratka, iz obdobja, ko se je letno izgradilo
preko 10.000, včasih skoraj 15.000 stanovanj, je stanovanjska
izgradnja po letu 1990 padla na nekaj preko 5000 stanovanj letno,
kar je znatno izpod dejanskih potreb.

Zaradi vseh pomanjkljivosti pri izgradnji stanovanj po sprejetju
stanovanjskega zakona smo lahko konec leta 1996 ugotavljali,
da imamo samo okrog 1000 neprofitnih stanovanj, ki so bila
zgrajena po uveljavitvi stanovanjskega zakona, kar je znatno
premalo, če vemo, da je ostalo po končani privatizaciji stanovanj
samo okrog 77000 neprodanih stanovanj iz prejšnjega družbenega
fonda stanovanj za katera najemniki plačujejo neprofitno
najemnino. Letno bi morali zagotoviti vsaj 2000 do 2500 novih
neprofitnih stanovanj, da bi lahko zadovoljili potrebe po neprofitnih
stanovanjih, ki so jih pokazale strokovne analize in ankete, hkrati
pa tudi zagotoviti postopno izpraznitev neprofitnih stanovanj, v
katerih bivajo osebe, ki ne izpolnjujejo kriterijev za dodelitev
takšnega stanovanja.

Sprejem stanovanjskega zakona v letu 1991 je pomenil tudi
uvajanje drugačne skrbi za stanovanjsko izgradnjo, saj je zakon
izhajal iz načela, da je skrb za rešitev stanovanjskega vprašanja
predvsem skrb vsakega posameznika, država pa naj skozi sistem
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Podobno stanje kot na področju neprofitnih stanovanj je tudi pri
socialnih stanovanjih. Podatki kažejo, da bi morale občine
razpolagati s približno 1500 socialnih stanovanj letno za pokrivanje
tekočih potreb, pri tem pa je potrebno upoštevati, da je v obdobju
po letu 1991 izgradnja socialnih stanovanj praktično zastala tako,
da je prišlo do izpada približno 8000 potrebnih socialnih stanovanj,
kar bi bilo potrebno v prihodnjih letih nadoknaditi s povečano
izgradnjo. Tako bi morali do leta 2005 zagotavljati najmanj 2000
stanovanjskih enot letno samo za socialne potrebe, da bi lahko
pokrili tekoče potrebe in primanjkljaj teh stanovanj iz preteklosti.

prosto oblikovano najemnino (doslej 50%!). Povišujemo tudi
denarne kazni za kršitve tistih določb stanovanjskega zakona, ki
ščitijo pravice najemnikov oziroma ki zagotavljajo večji nadzor
države na stanovanjskem trgu. Poleg tega uvajamo tudi več reda
in pravičnosti na področju dodelitve socialnih in neprofitnih
stanovanj v najem. Osebe, ki izgubijo status upravičenca do
takega stanovanja, morajo najpozneje v 24 mesecih zapustiti
neprofitno stanovanje oziroma socialno stanovanje, če jim center
za socialo in delo dodeli drugo neprofitno stanovanje. Tako se
omogoči drugim upravičencem, da lahko čimprej najamejo socialno
oziroma neprofitno stanovanje.

Še vedno pristojni upravni organi ne razpolagajo s celovitimi
podatki o dejanski višini povprečnih najemnin po posameznih
območjih, saj ni ustrezne evidence o najemniških stanovanjih v
Republiki Sloveniji in s tem povezano tudi ne o višini najemnin.

2. Denarna pomoč
Kriterije za ugotovitev upravičenosti do socialnega stanovanja
ureja Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 54/92, 1/99 in 41/
99), s predlaganim zakonom pa ne posegamo v te določbe. Za
razliko od dosedanje ureditve iz pravilnika o oddajanju neprofitnih
stanovanj v najem (Ur.list RS št. 26/95, 31/97), po kateri je bila
zgornja meja skupnega dohodka na družinskega člana do
katerega je bil posamezni prosilec še upravičen do pridobitve
neprofitnega stanovanja odvisna tudi od števila članov v
gospodinjstvu (npr. pri enočlanskem gospodinjstvu je bil to
prihodek, ki ni presegel 180 odstotkov povprečne plače v državi,
medtem ko je bila zgornja meja npr. za pet- ali veččlansko
gospodinjstvo bistveno nižja, saj povprečni mesečni dohodek
družine na družinskega člana ni smel presegati 100 odstotkov
glede povprečne plače v državi) pa se v predlogu zakona uvaja
enotno zgornjo mejo za določitev upravičenosti do neprofitnega
stanovanja, ki znaša pri povprečnem mesečnem dohodku družine
na družinskega člana 100 odstotkov glede povprečne plače v
državi. V tej skupini je približno 55% vseh slovenskih družin, ki pa
imajo približno 80% vseh otrok v starosti do 15. leta oziroma
otrok v starosti do 26. leta, ki se še šolajo, kar pomeni, da s
predlogom zakona rešujemo predvsem probleme družin z otroki.

CILJI IN NAČELA ZAKONA
1. Splošno
S predlaganim zakonom delimo najemniški stanovanjski sektor v
tri skupine:
socialna in neprofitna stanovanja v lasti občin in njenih pravnih
oseb,
druga neprofitna stanovanja v lasti neprofitnih stanovanjskih
organizacij ter
profitna oziroma tržna stanovanja v lasti fizičnih in drugih
pravnih oseb.
Prav tako delimo državljane Slovenije tudi v tri kategorije in sicer
v upravičence do dodelitve socialnega stanovanja v najem,
upravičence do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in druge
osebe. Razlikovanje se opravi izključno le na podlagi socialnih
kriterijev, ne pa na podlagi zgodovinskih ali drugih okoliščin (kot
npr. prejšnji imetniki stanovanjske pravice ipd.).

Za preprečitev negativnih socialnih posledic, ki bi nastali s
sprostitvijo višine najemnin po uveljavitvi tega zakona, uvajamo
nov sistem denarne pomoči za pridobitev stanovanja in sicer za
vse državljane Republike Slovenije, ki so upravičeni do dodelitve
neprofitnega stanovanja v najem in ki v tem tudi bivajo, ter do
povečane denarne pomoči, če sicer izpolnjuje pogoje za pridobitev
socialnega oziroma neprofitnega stanovanja, vendar njim zaradi
pomanjkanja ustreznega stanovanjskega fonda ni mogoče
zagotoviti primernega tovrstnega stanovanja. S tem ukrepom bomo
bistveno izboljšali možnosti mladih družin z večjim številom (še
nezaposlenih) otrok, da si s pomočjo države pridobijo primerno
najemniško stanovanja.

S predlaganimi rešitvami ukinjamo dosedanjo ureditev, da so bile
občine odgovorne za zagotavljanje sredstev za plačevanje razlike
do pogodbeno določene najemnine. Namesto tega uvajamo institut
državne denarne pomoči za najem stanovanja na podlagi socialnih
kriterijev. Prav tako črtamo določbe, po kateri je bila lastnikom
stanovanj, v katerih bivajo prejšnji imetniki stanovanjske pravice
(in sicer ne glede na njihov socialni status), odvzeta pravica do
oblikovanja najemnine po tržnih zakonitosti (profitna najemnina)
s 1. 1 2001 (prehodno obdobje za prilagoditev novim razmerami).
S tem ukinjamo administrativno določanje višine najemnine za ta
del najemniškega stanovanjskega sektorja in zagotavljamo
možnosti za razvoj svobodnega stanovanjskega trga. S tem bomo
prvič spodbudili investicije privatnih oseb oziroma podjetij v obnovo
in kakovostno izboljšavo stanovanj, saj je to doslej ovirala
neekonomska najemnina, in drugič finančno spodbudili številne
lastnike stanovanj, da ponudijo nezasedena stanovanja v najem,
katera doslej zaradi prenizke neprofitne najemnine niso oddajali.
To bo omogočilo preusmeritev finančno zmogljivejših najemnikov,
ki sedaj stanujejo v neprofitnih stanovanjih, v kakovostnejša
stanovanja s profitno najemnino.Tako bomo sprostili del zasedenih
neprofitnih stanovanj za dodeljevanje upravičencem v najem, ki
morajo že dalj časa čakati na prosta stanovanja. Poleg tega z
zakonom zadolžujemo državo, da občinam zagotovi več sredstev
za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj, kar bo še dodatno
povečalo obstoječo ponudbo socialnih oziroma neprofitnih
stanovanj in tako zagotovilo večjemu številu državljanov Republike
Slovenije bivanje v primernem stanovanju.

V konkretnem primeru to pomeni za državljane, ki so upravičeni
do dodelitve socialnega stanovanja, ki jim pa ni možno zagotoviti
primernega socialnega stanovanja, da jim center za socialno delo
priskrbi neprofitno stanovanje v primerni velikosti in izplačuje
denarno pomoč v višini razlike med najemnino za socialno
stanovanje, ki bi jim sicer pripadalo in višino najemnine za primerno
neprofitno stanovanje. Če pa na območju, kjer živi upravičenec
do socialnega stanovanja, ni možno zagotoviti niti neprofitnega
stanovanja, pa je upravičenec upravičen do bivanja v primernem
profitnem stanovanju in do prejemanja denarne pomoči v celotni
razliki med višino korigirane povprečne najemnine za primerno
profitno stanovanje in najemnino za primerno socialno stanovanje.
Nujni pogoj za izplačevanje denarne pomoči v tem primeru pa je,
da se upravičenec do pridobitve socialnega stanovanja redno
prijavlja na vse razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj na
njegovem območju in da tudi ne odkloni premestitve v drugo
primerno profitno stanovanja z nižjo najemnino, ki mu ponudi
center za socialo in delo.

Z zakonom zmanjšujemo odstotek odstopanja višine profitne
najemnine od povprečne najemnine. Po novem zakonu je
oderuška najemnina najemnina, ki že za 30% presega povprečno
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količnik se določi na podlagi višine dohodka na družinskega člana
upravičenca v Odstotkih povprečne plače v Republiki Sloveniji in
znaša:

Državljani, ki bivajo v neprofitnih stanovanjih in so upravičeni do
dodelitve neprofitnega stanovanja, center za socialo in delo izplača
denarno pomoč, ki znaša razliko med socialno najemnino in
neprofitno najemnino, pomnoženo s socialnim količnikom. Socialni

za upravičence z dohodkom

socialni

na družinskega člana v %

količnik

povprečne plače RS

do 15%

1,0

15% do 25%

0,9

25% do 35%

0,8

35% do 45%

0,7

45% do 55%

0,6

55% do 65%

0,5

65% do 75%

0,4

75% do 85%

0,3

85% do 90%

0,2

90% do 95%

0,1

95% do 99%

0,0

S tem zagotovimo postopno zmanjševanje denarne pomoči z
večanjem družinskega dohodka. Tako je denarna pomoč najvišja
za upravičence do socialne pomoči, nekoliko manjša za
prejemnike dohodkov, ki že presegajo prag socialne pomoči, le
še polovična za osebe, katerih dohodek na družinskega člana
presega že 50% povprečne plače in le še simbolična za osebe,
katerih dohodek na družinskega člana se giblje med 90% in 95%
povprečne plače. Državljani, ki so sicer so upravičeni do dodelitve
neprofitnega stanovanja, jim pa ni možno zagotoviti primernega
neprofitnega stanovanja, so upravičeni do prejemanja denarne
pomoči, s katerim si znižajo stroške za plačevanje najemnine za
profitno stanovanje. Višina denarne pomoči v tem primeru znaša
razliko med socialno najemnino in korigirano povprečno profitno
najemnino stanovanja primerne velikosti, povečano z dodatkom
za demografsko ogroženost in pomnoženo s socialnim količnikom.
Pri tem se velikost primernega stanovanja ugotovi na podlagi
števila ožjih družinskih članov, korigirano povprečno profitno
najemnino pa se izračuna na podlagi ugotovljene primerne
velikosti, pomnožene s povprečno ceno za m2 stanovanjske
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površine v Republiki Sloveniji za profitna stanovanja in pomnožene
z regionalnim količnikom za območje, kjer biva upravičenec.
Pomembno je v tem primeru, da izračunana razlika ne sme biti
večja od razlike med socialno najemnino in dejansko plačano
najemnino. Nujni pogoj za izplačevanje denarne pomoči je tudi v
tem primeru, da se upravičenec do pridobitve neprofitnega
stanovanja redno prijavlja na vse razpise za dodelitev neprofitnih
stanovanj na njegovem območju. Denarno pomoč se v vseh
primerih dodeli za obdobje dvanajstih mesecev.
S takšno rešitvijo se zagotovi vsem upravičencem do dodelitve
socialnega oziroma neprofitnega stanovanja pravico do prejemanja
denarne pomoči za najem stanovanja, če jim zaradi premajhnega
števila tovrstnih stanovanj ni možno dodeliti primernega stanovanja
in če so tako prisiljeni živeti v stanovanju s profitno najemnino.
Zakon predvideva poleg tega tudi posebne dodatke pri denarni
pomoči na demografsko ogroženih območjih, saj želimo tako s
finančnimi spodbudami izboljšati pogoje za bivanje na teh območjih.
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III)
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V)
denarna
pomoč za
upravičence do
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neprofitnega
stanovanja v
najem, ki
bivajo v
profitnem
stanovanju
(glede na
dohodek na
družinskega
člana v
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Zakon natančneje opredeljuje tudi pojem primernega socialnega
oziroma neprofitnega stanovanja. Poleg do sedaj veljavnih pogojev
se opredeli socialno stanovanje kot primerno stanovanje, če

izpolnjuje še naslednje pogoje velikosti stanovanja (doslej ni bila
določena minimalne velikost socialnega stanovanja!):

Število družinskih

Površina stanovanja

članov

v m2

1

25 do 32

2

38 do 45

3

50 do 55

4

60 do 65

5

70 do 75

6

80 do 85

Poleg do sedaj veljavnih pogojev se opredeli neprofitno stanovanje
kot primerno stanovanje, če izpolnjuje še naslednje pogoje velikosti
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stanovanja (doslej ni bila določena minimalne velikost neprofitnega
stanovanja!):
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Število družinskih

Površina stanovanja

članov

v m2

1

32 do 44

2

45 do 63

3

55 do 76

4

65 do 85

5

75 do 102

6

85 do 110

Z vezavo višine denarne pomoči na višino dohodka upravičenca
do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem na družinskega
člana želimo zagotoviti večjo socialno pravičnost. Po sedanji
zakonodaji so upravičeni do subvencij le upravičenci do socialne
pomoči. Osebe, katerih dohodek pa ta cenzus presega le za
nekaj sto tolarjev na mesec, pa niso več upravičene do tega. S
predloženo rešitvijo uvajamo progresivno stopnjo denarne pomoči
za vse upravičence do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem,
s tem da je ta pomoč višja za prejemnike najnižjih dohodkov (ti
plačujejo dejansko le še malo več kot znaša socialna najemnina)
in nižja za prejemnike, ki prejemajo rahlo podpovprečne dohodke
(ti plačujejo neprofitno najemnino).

porabljena sredstva pridobi iz zagotovljene porabe - torej iz
državnega proračuna.
3. Pospešitev gradnje socialnih in neprofitnih stanovanj
Z zakonom želimo tudi povečati možnost izgradnje socialnih in
neprofitnih stanovanj. Zato predlagamo, da se v državnem
proračunu zagotovijo dodatna sredstva za financiranje izgradnje
socialnih stanovanj oziroma dodatna sredstva občini za
sofinanciranje neprofitnih stanovanj. Pomembno pri tem je, da bi
pri dodeljevanju potrebnih državnih sredstev posameznim
občinam upoštevali tudi elemente socialne ogroženosti
prebivalstva posamezne občine, ki se odraža predvsem v stopnji
brezposelnosti.

Z vezavo višine denarne pomoči na korigirano povprečno
najemnino za primerno stanovanje (t. j. na povprečno najemnino
za profitno stanovanje primerne velikosti na območju, kjer biva
upravičenec) v vseh primerih, ko so upravičenci do socialnega
oziroma neprofitnega stanovanja v najem prisiljeni bivati v profitnih
stanovanjih, želimo denarno spodbuditi najemnike teh stanovanj,
da si glede na svoj socialni položaj izberejo stanovanje primerne
velikosti, saj bodo le v teh primerih s pomočjo denarne pomoči
lahko pokrili večji del stanovanjske najemnine. Brez
administrativne prisile, zgolj s finančno spodbudo bomo odpravili
dosedanjo anomalijo, ko občinski organi plačujejo socialno
šibkejšim osebam razliko do polne najemnine in sicer ne glede na
to, v kakšnem stanovanju bivajo. Tako obstajajo številni primeri,
ko najemniki, ki plačujejo neprofitno najemnino, stanujejo v
stanovanjih, ki so glede na majhno število njihovih ožjih družinskih
članov mnogo prevelika (npr. en ali dve osebi v stanovanju s 100
ali več kvadratnimi metri). Takšno stanje pa številnim drugim
družinam z večjim številom otrok preprečuje možnost, da si lahko
v doglednem času priskrbijo primerno stanovanje.

Stanovanjski zakon v sedanjem 97. členu določa, da imajo občine
na stanovanjskem področju nalogo zagotavljati sredstva za
graditev in pridobitev socialnih stanovanj in zagotavljati pomoč pri
plačevanju najemnin ter zagotavljati pogoje za razvijanje različnih
oblik gradnje stanovanj, kar pa relativno slabo izvajajo zaradi
pomanjkanja sredstev. Z dodatnimi sredstvi iz državnega
proračuna, ki bi jih zagotavljali na osnovi 26. člena Zakona o
financiranju občin v okviru zagotovljene porabe, bi povečali
izgradnjo neprofitnih stanovanj. Pri izdelavi samega zakona smo
upoštevali tudi številne pripombe, ki so jih v letu 1996 posredovale
občine na določeno zagotovljeno porabo za stanovanjsko
izgradnjo v občinah, v katerih so opozarjale, da je v posameznih
občinah oz. industrijskih središčih zaradi velikega števila stečajev
in velike nezaposlenosti, potreba po zagotavljanju socialnih
stanovanj neprimerno večja kot v drugih okoljih.
Drugi osnovni cilj zakona je, da se z dodatnimi sredstvi zagotovi
izgradnja vsaj 1000 dodatnih socialnih oziroma neprofitnih
stanovanj letno v primerni velikosti, kar bi pomenilo, glede na
ocene izgradnje v letu 1998, trikratno povečanje izgradnje socialnih
stanovanj.

S takšno rešitvijo sledimo vzgledu večine razvitih držav, kjer se s
posebno socialno politiko družinam z nižjimi dohodki zagotavlja
materialne pogoje za pridobitev primernega stanovanja, ne da bi
se posegalo na področje tržnih zakonitosti oziroma prostega
oblikovanja cen ekonomskih dobrin.

Neposredna posledica tega zakona bo nastanek svobodnega
stanovanjskega trga, ukinitev nepotrebnih administrativnih
omejevanj pri določanju višine najemnine, hkrati pa uvedba
obsežnega socialnega sistema neposrednih subvencij
najemnin, s katerim bomo večjim številom državljanov kot
doslej omogočili pridobitev primernega stanovanja. Poleg
tega bo prišlo do povečane gradnje socialnih in neprofitnih
stanovan|.

Sredstva za denarno pomoč se zagotavlja v državnem proračunu
in o njihovi dodelitvi odloča center za socialo in delo, saj se tako
zagotovi večjo preglednost nad dodeljevanjem in porabo denarne
pomoči, in ukinja dosedanjo ureditev, da v nekaterih primerih
razliko do polne najemnine krije občina, ki pa za te namene
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Dodatna izgradnja socialnih in neprofitnih stanovanj pa ne bo
imela za posledico samo odhodke državnega proračuna ampak
bo imela tudi multiplikativne učinke na gospodarsko rast, ki bo
deloma kompenzirala porast proračunskih sredstev. Povečana
gospodarska rast in nova delovna mesta bo pomenila večje
davčne prihodke proračuna in znižanje sredstev za socialne
transfere iz proračuna za nadomestila brezposelnim, navsezadnje
pa tudi zmanjšanje sredstev za socialno pomoč.

finančne posledice
Sprejem tega zakona bo povzročil povečanje odhodkov
državnega proračuna.
Okvirni izračun finančnih posledic pokaže, da bo od 80.000 družin,
ki bivajo v najemniških stanovanjih, na podlagi tega zakona
upravičenih skoraj 60% oziroma nekaj manj kot 50.000 do denarne
pomoči. Od teh bo v začetku bivala skoraj 90% v stanovanjih, ki
po uveljavitvi zakona ne bodo več imeli statusa neprofitnega
oziroma socialnega stanovanja. Ob predpostavki, da šteje
povprečna družina štiri ožje družinske člane, bo povprečna
denarna pomoč znašala za to družino približno 50.000 SIT
mesečno (85 m2 x 6.000 SIT/m2, t.j. povprečna razlika med
profitno in neprofitno najemnino na kvadratni meter, kar pomeni v
začetni fazi za državni proračun približno. 30 milijard SIT letno
(50.000 upravičencev krat 50.000 SIT/upravičenec/mesec krat
12 mesecev). Ker bo sčasoma prišlo do povečanja števila socialnih
in neprofitnih stanovanj, se bo ta znesek začel postopno zniževati,
saj bo čedalje več upravičencev lahko stanovalo v socialnih
oziroma neprofitnih stanovanjih, državi pa po treba takrat plačevati
bistveno nižje zneske denarne pomoči.

Sprejem zakona bo neposredno povečal tudi prihodke proračuna
iz naslova davka na stanovanjske najemnine. Zakon uvaja
precejšnje povišanje denarnih kazni iz sedanjih najmanj 18.000
tolarjev na najmanj 100.000 tolarjev za prekršek, če lastnik ne
predloži najemne pogodbe v predpisanem roku upravnemu
organu, pristojnemu za stanovanjske zadeve. S povišano denarno
kaznijo se bo zmanjšalo število neprijavljenih najemniških razmerij
in s tem izpad davčnih prihodkov. Poleg tega pomeni uvedba
denarne pomoči za najem stanovanje tudi dodatno možnost, da
si država pridobi celovit pregled na področju najemniškega
stanovanjskega trga, saj bo moral vsak upravičenec do denarne
pomoči za odobritev pomoči državi oziroma pristojnemu
upravnemu organu posredovati podatke o zasedenosti, velikosti
in višini najemnine posameznega stanovanja. Ti podatki pa bodo
s tem dostopni tudi davčni upravi, ki bo tako lahko povečala
izterjavo davka iz naslova stanovanjskih najemnin.

Sprejem zakona bo zaradi dodatnih sredstev za izgradnjo socialnih
in neprofitnih stanovanj pomenil povečanje proračunske porabe
še za dodatnih 6,5 milijarde tolarjev letno ob upoštevanju
povprečne cene kvadratnega metra pri izgradnji teh stanovanj v
dosedanji izgradnji.

"(1) Primerno stanovanje je po tem zakonu tisto stanovanje, ki
ima poleg dnevne sobe, kuhinje, sanitarnih prostorov in predsobe
še toliko spalnega prostora, da zadošča stanovanjskim potrebam
lastnika oziroma najemnika in njunih ožjih družinskih članov, če
živijo z lastnikom oziroma najemnikom v skupnem gospodinjstvu.
Šteje se, da spalnica zadošča za dve osebi, kabinet pa za eno
osebo.

II. BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka je socialno stanovanje
primerno stanovanje, če izpolnjuje še naslednje pogoje velikosti
stanovanja:

V stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91,19/91-1, 21/
94, 23/96 in ??/00) se dopolni besedilo 5. člena, tako da se glasi:
Število družinskih

Površina stanovanja

članov

v m2

1

25 do 32

2

38 do 45

3

50 do 55

4

60 do 65

7

70 do 75

8

80 do 85
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primerno stanovanje, če izpolnjuje še naslednje pogoje velikosti
stanovanja:

(3) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka je neprofitno stanovanje

Število družinskih

Površina stanovanja

članov

v m2

1

32 do 44

2

45 do 63

3

55 do 76

4

65 do 85

5

75 do 102

6

85 do 110

2. člen

najemnino v višini korigirane povprečne najemnine za primerno
profitno stanovanje na tem območju."

V četrtem odstavku 53. člena se črta besedilo "in občinskemu
organu, pristojnemu za stanovanjske zadeve"

Doda se novi sedmi odstavek, ki se glasi:

V petem odstavku 53. člena se črta besedilo "občinski organ,
pristojen za stanovanjske zadeve" in na koncu odstavka doda
nov stavek, ki se glasi: "Ukrep iz prejšnjega stavka je enkraten in
velja lahko največ 12 mesecev."
3. člen

"Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena, v primeru,
da najemnik zaradi smrti enega izmed članov družine, ki z njim
bivajo v stanovanju, ne izpolnjuje več pogojev za dodelitev
socialnega oziroma neprofitnega stanovanja v najem, odpovedni
rok ne sme biti krajši od 48 mesecev. V odpovednem roku najemnik
plačuje za stanovanje najemnino kot za socialno oziroma
neprofitno stanovanje."

V prvem odstavku 55. člena se za besedo "Občina" črta beseda
"lahko".

4. člen

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:

Črtata se zadnja dva odstavka 63. člena.

"Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena, pa
lahko v primeru, da najemnik socialnega stanovanje ne izpolnjuje
niti več pogojev za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem,
občina odpove najemno pogodbo brez zagotovitve drugega
primernega stanovanja. Odpovedni rok v tem primeru ne more
biti krajši od 24 mesecev. Najemnik do odpovedi najemne pogodbe
za socialno stanovanje plačuje najemnino v višini korigirane
povprečne najemnine za primerno profitno stanovanje na tem
območju."

5. člen
Črta se 63.a člen.
6. člen
V prvem odstavku 65. člen se nadomesti število "50" z novim
številom "30".

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta novi četrti in peti
odstavek.

7. člen

Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:

V 75. členu se v četrti alinei za besedo "nivoju" doda novo besedilo
"občini,".

"Občina odpove najemno pogodbo, če najemnik neprofitnega
stanovanja ne izpolnjuje več pogojev za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem. Odpovedni rok v tem primeru ne more biti
krajši od 24 mesecev od pravnomočnosti odločbe. Najemnik do
odpovedi najemne pogodbe za neprofitno stanovanje plačuje
poročevalec, št. 7

Dodajo se nova sedma do deveta alinea, ki se glasijo:
" - zagotavlja sredstva za denarno pomoč za najem stanovanja;
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12. člen

- zagotavlja plačilo razlike do pogodbeno določene najemnine in
ostalih stroškov po tem zakonu;

V 102. členu se v prvem odstavku za besedilom "socialnega
stanovanja" doda novo besedilo "oziroma neprofitnoga
stanovanja".

- zagotavlja občinam in neprofitnim stanovanjskim organizacijam
sredstva za sofinanciranje graditve in pridobitve socialnih in
neprofitnih stanovanj."

V drugem odstavku se za besedilom "socialnega stanovanja"
doda novo besedilo "oziroma neprofitnoga stanovanja".

8. člen
V 97. členu se besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi:

13. člen

zagotavlja sredstva za graditev in pridobitev socialnih in
neprofitnih stanovanj;"

V103. členu se v prvem odstavku za besedo "določi" doda besedo
"podrobnejša" in na koncu odstavka za besedilom "socialnih
stanovanj" doda novo besedilo "oziroma neprofitnih stanovanj".

Besedilo tretje alinee se dopolni tako, da se glasi:

Drugi odstavek se dopolni tako, da se glasi:

spremlja višino povprečne najemnine v občini po kategorijah,
vrstah in lokaciji stanovanj ter zbrane podatke sporoča upravnemu
organu, pristojnemu za stanovanjske zadeve; "

"Sklep o dodelitvi stanovanja v najem izda občinski organ, pristojen
za stanovanjske zadeve, v soglasju s centrom za socialo in
delo."

9. člen

14. člen

Za 97. členu se doda nov 97.a člen, ki se glasi:

Za 103. členom se dodajo 103.a do 103.1 členi, ki se glasijo:

"97. a člen

"103.a člen
(upravičenci do denarne pomoči)

V državnem proračunu se v okviru posebne postavke zagotovijo
dodatna sredstva občinam za sofinanciranje socialnih in neprofitnih
stanovanj, če so na podlagi javnega razpisa izkazane potrebe po
socialnih in neprofitnih stanovanjih. Višina sredstev, ki jih lahko
pridobi občina je:

-

Upravičenci do denarne pomoči so osebe iz prvega oziroma
tretjega odstavka 100. člena, ki izpolnjujejo pogoje iz 101. člena in
če jim center za socialo in delo ne plačuje razlike do pogodbeno
določene najemnine (peti odstavek 53. člena).

največ 70%, če je stopnja brezposelnosti v predhodnem letu
nad slovenskim povprečjem,
največ 50%, če je stopnja brezposelnosti v predhodnem letu
na ali pod slovenskim povprečjem.

103.b člen
(trajanje pravice do denarne pomoči)
(1) Denarno pomoč za najem stanovanja se dodeli za obdobje
dvanajstih mesecev. V primeru, da je pričakovati spremembo
pogojev, ki vplivajo na upravičenost do prejemanja denarne
pomoči, se denarno pomoč lahko dodeli tudi za krajše obdobje.

Občina sme uporabiti sredstva iz prejšnjega odstavka le za
namene za katere so ji bila dodeljena.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se zagotovijo letno največ
v višini potrebni za izgradnjo 1000 stanovanj v primerni velikosti,
ob upoštevanju povprečne cene kvadratnega metra novega
socialnega oziroma neprofitnoga stanovanja v predhodnem letu."

(2) Pravica do denarne pomoči iz prejšnjega odstavka začne
veljati prvega dne v mesecu po izdaji odločbe o višini denarne
pomoči oziroma prvega dne v mesecu, ko upravičenec izpolni
pogoje za prejemanje denarne pomoči.

10. člen

(3) Pravica iz prejšnjega odstavka velja le za tiste mesece, v
katerih upravičenec uporablja stanovanje v lastne namene.

V 100. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
"Državljani Republike Slovenije, katerih skupni prihodek na člana
družine presega višino, ki jo za upravičenost do denarnega
dodatka določajo predpisi s področja socialnega varstva, katerih
povprečni mesečni dohodek družine na družinskega člana pa ne
presega 100 odstotkov glede povprečne plače v državi, so
upravičeni do dodelitve neprofitnoga stanovanja v najem."

103.C člen
(ugotovitev višine družinskih prihodkov)
(1) V dohodek družine po tem zakonu se štejejo vsi dohodki v
skladu z določbami zakona o družinskih prejemkih (Ur. list RS št.
65/93, 71/94, 73/95, 26/99).
(2) Obdobje, za katerega se ugotavlja družinski dohodek je
koledarsko leto pred vložitvijo zahtevka.

11. člen
V 101. členu se v prvem stavku za besedilom "socialnega" doda
novo besedilo "oziroma neprofitnoga".

(3) Će družina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni
imela dohodkov in prejemkov oziroma so se njeni dohodki v
tekočem letu bistveno spremenili, se upošteva le-ta iz tekočega
leta na način, kot ga določi ministrstvo, pristojno za družino.

V drugi alinei se za besedilom "socialnega" doda novo besedilo
"oziroma neprofitnoga".

28. januar2000

13

poročevalec, št. 7

stanovanja v najem redno prijavlja na vse razpise za dodelitev
neprofitnih stanovanj na tem območju oziroma da ne odkloni
premestitve v drugo primerno profitno stanovanja s podpovprečno
najemnino, ki mu priskrbi center za socialo in delo.

103. č člen
(višina denarne pomoči za upravičence do dodelitve
socialnega stanovanja v najem)
(1) Upravičencem do dodelitve socialnega stanovanja v najem,
ki jim ni možno zagotoviti primernega socialnega stanovanja,
občina priskrbi neprofitno stanovanje v primerni velikosti. Denarna
pomoč v tem primeru znaša razliko med najemnino za primerno
socialno stanovanje in najemnino za primerno neprofitno
stanovanje.

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena, denarna
pomoč ne sme biti večja od razlike med socialno najemnino in
dejansko plačano najemnino.
103.d člen
(višina denarne pomoči za upravičence do dodelitve
neprofitnega stanovanja v najem)

(2) Če upravičencu do socialnega stanovanja v najem v občini,
kjer živi, ni možno zagotoviti niti neprofitnega stanovanja, mu
občina priskrbi drugo primerno stanovanje. Denarna pomoč v
tem primeru znaša celotno razliko med najemnino za primerno
socialno stanovanje in korigirano povprečno najemnino za
primerno profitno stanovanje na tem območju, povečano z
dodatkom za demografsko ogroženost.

(1) Upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem so
upravičeni do prejemanja denarne pomoč.
(2) V primeru, da bivajo v neprofitnom stanovanju, znaša denarna
pomoč razliko med najemnino za primerno socialno stanovanje
in najemnino za primerno neprofitno stanovanje, pomnoženo s
socialnim količnikom, ki znaša:

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se denarna pomoč
izplača le v primeru, da se upravičenec do dodelitve socialnega

za upravičence z dohodkom

socialni

na družinskega člana v %

količnik

povprečne plače RS

do 15%

1,0

15% do 25%

0,9

25% do 35%

0,8

35% do 45%

0,7

45% do 55%

0,6

55% do 65%

0,5

65% do 75%

0,4

75% do 85%

0,3

85% do 90%

n

0,2

90% do 95%

0,1

95% do 99%

0,0

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se denarna pomoč
izplača le v primeru, da se upravičenec do dodelitve profitnega
stanovanja v najem redno prijavlja na vse razpise za dodelitev
neprofitnih stanovanj na tem območju oziroma da ne odkloni
premestitve v drugo primemo profitno stanovanja s podpovprečno
najemnino, ki mu priskrbi center za socialo in delo.

(3) Če upravičencu do neprofitnega stanovanja v najem v občini,
kjer živi, ni možno zagotoviti neprofitnega stanovanja, mu občina
priskrbi drugo primerno stanovanje. Denarna pomoč v tem
primeru znaša celotno razliko med najemnino za primerno
socialno stanovanje in korigirano povprečno najemnino za
primerno profitno stanovanje na tem območju, pomnoženo s
socialnim količnikom in povečano z dodatkom za demografsko
ogroženost.
poročevalec, št. 7
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podatke o višini povprečne najemnine na kvadratni meter
stanovanjske površine za profitna stanovanja v posameznih
območjih, izražene v odstotkih povprečne najemnine na kvadratni
meter stanovanjske površine za profitna stanovanja v Republiki
Sloveniji.

(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lega člena, denarna
pomoč ne sme biti večja od razlike med socialno najemnino in
dejansko plačano najemnino.
103.e člen
(določitev korigirane povprečne profitne najemnine)

(2) Korigirana povprečna najemnina za primerno profitno
stanovanje se izračuna na podlagi ugotovljene primerne velikosti
stanovanja, pomnožene s povprečno najemnino za kvadratni
meter stanovanjske površine za profitna stanovanja v Republiki
Sloveniji, korigirane z regionalnim količnikom.

(1) Na podlagi statističnih podatkov, minister, pristojen za
stanovanjske zadeve, vsako leto do 15. januarja objavi podatke o
povprečni najemnini za kvadratni meter stanovanjske površine
za profitna stanovanja v Republiki Sloveniji. Hkrati tudi objavi
Regionalni količnik znaša:

za območje s povprečno najemnino v %

regionalni

povprečne najemnine za kvadratni meter

količnik

stanovanjske površine v Republiki Sloveniji

do 80

0,75

od 80 do 90

0,85

od 90 do 100

0,95

od 100 do 110

1,05

od 110 do 120

1,15

nad 120

1,25
razmere upravičenca (v nadaljevanju: razmere) v koledarskem
letu pred vložitvijo zahteve.

(3) Dodatek za demografsko ogrožena območja znaša 25%.
103.f člen
(zagotovitev sredstev)
Sredstva za izplačevanje denarne pomoči se zagotavljajo v
državnem proračunu.

(3) Če se spremenijo razmere iz 103.Č člena v obdobju, v katerem
je upravičenec upravičen do prejemanja denarne pomoči, center
za socialo in delo na novo določi višino denarne pomoči. Določitev
spremenjene višine denarne pomoči velja z začetkom meseca,
ko je prišlo do sprememb razmer pri upravičencu.

103.g člen
(uveljavitev pravice do denarne pomoči)

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se smrt enega
izmed članov družine, ki bivajo z upravičencem v stanovanju, ne
šteje kot spremembo razmer upravičenca.

Pravica do denarne pomoči se uveljavlja skladno s tem zakonom
in s predpisi o splošnem upravnem postopku.

(5) Če odpadejo pogoji iz 103.a. in 103.C člena tega zakona v
obdobju, v katerem je upravičenec prejel denarno pomoč, mora
center za socialo in delo razveljaviti odločbo o višini denarne
pomoči z začetkom meseca, ko so odpadli pogoji. Ko so ponovno
izpolnjeni pogoji za prejemanje denarne pomoči se uporabi prvi
odstavek tega člena.

O pravicah iz prejšnjega odstavka odloča na prvi stopnji lokalno
pristojni center za socialo in delo. Na drugi stopnji pa odloča
pristojno ministrstvo.

(6) Center za socialo in delo mora spremeniti ali razveljaviti odločbo
o višini denarne pomoči, če se naknadno ugotovi, da dohodek
upravičenca na družinskega člana v obdobju iz prvega odstavka
103.b člena tega zakona presega oziroma ne presega mejnega
odstotka iz 103.C člena tega zakona.

103.h člen
(določitev višine denarne pomoči)
(1) Višino denarne pomoči določi center za socialo in delo.
(2) Za določitev višine socialnega količnika na podlagi četrtega
odstavka 103.Č člena in dodatka za vzdrževane družinske člane
na podlagi petega odstavka 103.Č člena so odločilne dejanske
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(7) Če je prišlo pri določitvi višine denarne pomoči do napake,
mora center za socialo in delo spremeniti oziroma razveljaviti
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odločbo o določitvi višine denarne pomoči najpozneje 30 dni po
ugotovitvi napake. Sprememba oziroma razveljavitev določbe velja
z začetkom meseca, v katerem je bila ugotovljena napaka.

"140.a člen
(1) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
upravičenec do denarne pomoči, ki v roku 15 dni po nastanku
spremembe centru za socialo in delo ne sporoči vsake
spremembe, ki ima za posledico prenehanje ali zmanjšanje pravice
do teh prejemkov (drugi odstavek 103.i člena).

(8) Če se med izplačevanjem denarne pomoči ugotovi, da se
prejemki izplačujejo na podlagi neresničnih podatkov, center za
socialo in delo izda odločbo o prenehanju pravice do denarne
pomoči in zahteva vračilo neupravičeno pridobljene premoženjske
koristi z zamudnimi obresti.

(2) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje posameznik,
če v vlogi izkaže neresnične podatke (prvi odstavek 103.i člena).

103.i člen
(vloga za pridobitev denarne pomoči)

(3) Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
100.000 do 600.000 tolarjev, če z namenom, da bi pridobil denarno
pomoč da krive podatke o dohodkih, stroških, predmetih ali drugih
okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev upravičenosti do prejemanja
denarne pomoči ali na drug način preslepi center za socialo in
delo, če dejanje, ki ga stori s takšnim ravnanjem ne predstavlja
kaznivega dejanja."

Vlogo za pridobitev denarne pomoči se odda pri centru za socialo
in delo. Po izteku obdobja, v katerem je bila dodeljena denarna
pomoč, se lahko ponovno odda vlogo za pridobitev denarne
pomoči.
Upravičenec do denarne pomoči mora sporočiti centru za socialo
in delo vsako spremembo, ki ima za posledico prenehanje pravice
do teh prejemkov ali spremembo njihove višine, v 15 dnevih po
dnevu, ko je taka sprememba nastala.

17. člen
Besedilo prvega odstavka 125. člena se preneha uporabljati s 1.
1.2001.

103.j člen
(izdaja odločbe o višini denarne pomoči)

18. člen
Besedilo 150. člena se preneha uporabljati s 1.1. 2001.

Center za socialo in delo izda odločbo o višini denarne pomoči
najpozneje v 60 dneh po prejemu vloge za pridobitev denarne
pomoči.

19. člen
Najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega zakona minister, pristojen
za stanovanjske zadeve sprejme pravilnik o dodelitvi denarne
pomoči in pravilnik o določitvi korigirane povprečne najemnine za
primerno profitno stanovanje ter predpiše obrazec in postopek
za oddajo vloge za pridobitev denarne pomoči.

103.k člen
(izplačevanje denarne pomoči)
Denarno pomoč se upravičencu izplačuje vsakega petega v
mesecu v obdobju iz prvega odstavka 103.b člena tega zakona.
Prvo izplačilo pa se izvrši najpozneje v 30 dneh po izdaji odločbe.

20. člen

V primeru, da se z novo odločbo poviša višina denarne pomoči,
mora center za socialo in delo izplačati razliko do nove višine
denarne pomoči v 30 dneh po izdaji nove odločbe.

Ne glede na določbe tega zakona sme do 1. 1. 2001 vsakokratni
lastnik stanovanja, starega do 60 let, najemniku, ki je prejšnji
imetnik stanovanjske pravice ali osebe, s katero je dolžan skleniti
najemno pogodbo na podlagi prvega odstavka 56. člena
stanovanjskega zakona, z najemnino zaračunati samo stroške
investicijskega in tekočega vzdrževanja, upravljanja in
zavarovanja ter amortizacije za stanovanja oziroma stanovanjsko
hišo in del stroškov kapitala v višini največ 0,23% od vrednosti
stanovanja oziroma stanovanjske hiše letno.

Denarna pomoč ne šteje med vire dohodnine iz 2. in 7. člena
zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71-2582/93, RS 7-450/95,
RS 18-1062/96, RS 44-2703/96, RS 1-1/99, RS 11-549/99), in se
ne obdavčuje z davki.
103.1 člen
(vračilo denarne pomoči)
Če se z novo odločbo zmanjša ali ukine denarna pomoč, mora
upravičenec vrniti preveč prejeto pomoč najpozneje v 60 dneh
po prejemu odločbe."

Upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, je dolžan
lastniku stanovanja iz prejšnjega odstavka, ki je bilo
denacionalizirano, povrniti razliko stroškov kapitala v višini 1,27%
od vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše letno.

15. člen

21. člen

V prvem odstavku 136. člena se število "18.000" nadomesti z
novim številom, ki se glasi "100.000".

Ne glede na določbe drugega odstavka tretjega in šestega
odstavka 55. člena stanovanjskega zakona odpovedni rok za
najemnike socialnih oziroma neprofitnih stanovanj, ki ne izpolnjuje
več pogojev za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, ki pa
so imeli na dan uveljavitve tega zakona status prejšnjega imetnika
stanovanjske pravice, ne more biti krajši od 36 mesecev.

16. člen
Za 140. členom se doda novi 140.a člen, ki se glasi:

22. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu.
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

S prvim členom se dopolnjuje določbo 5. člena osnovnega zakona
o primernosti stanovanja. Doda se kriterij primerne velikosti
socialnega oziroma neprofitnega stanovanja na število družinskih
članov.

V desetem, enajstem, dvanajstem in trinajstem členu se opredeli
postopek in kriterije, ki jih mora izpolniti državljan Republike
Slovenije, da si pridobi pravico da dodelitve neprofitnega
stanovanja v najem (doslej je bilo to urejeno le v podzakonskih
aktih). Upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem,
so državljani Republike Slovenije, katerih skupni prihodek na člana
družine presega višino, ki jo za upravičenost do denarnega
dodatka določajo predpisi s področja socialnega varstva, katerih
povprečni mesečni dohodek družine na družinskega člana pa ne
presega 100 odstotkov glede povprečne plače v državi. Nova je
tudi določba, da sklep o dodelitvi stanovanja v najem izda občinski
organ, pristojen za stanovanjske zadeve, v soglasju s centrom
za socialo in delo, saj slednja institucija razpolaga z vsemi podatki
o socialnem statusu upravičenca.

V drugem členu se na novo ureja določbe o pomoči najemniku
stanovaja, ki zaradi socialne stiske ne more več plačati najemnine
in drugih obveznosti. Razliko do pogodbeno določene najemnine
odslej plačuje center za socialo in delo (doslej pristojni občinski
organ). Ta pomoč je enkratna in lahko traja največ 12 mesecev,
saj ima najmenik v skladu s tem zakonom pravico, da prejema
denarno pomoč za najem stanovanja, če izpolnjuje zahtevane
socialne kriterije.
S tretjim členom uvajamo večji red na področju upravljanja socialnih
in neprofitnih stanovanj. Občina mora najemnikom socialnih
stanovanj, ki ne izpolnjujejo več kriterijev za dodelitev socialnega
stanovanja odpovedati najemno pogodbo, če jim ponudi drugo
primerno neprofitno stanovanje. V primeru, da pa najemnik
socialnega stanovanja ni upravičen niti do dodelitve neprofitnega
stanovanja oziroma da najemnik neprofitnega stanovanja ni več
upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, rhu
občina odpove najemno pogodbo tudi brez zagotovitve drugega
primernega stanovanja. Odpovedni rok v tem primeru ne sme biti
krajši do 24 mesecev oziroma 48 mesecev, če je prišlo do
spremembe upravičenosti zaradi smrti enega izmed članov
družine, ki bivajo z upravičencem v stanovanju (v tem primeru
plača najemnino v odpovednem roku dosedanji višini, v vseh
drugih primerih pa višini neprofitne oziroma profitne najemnine).

V 14. členu se dodajo novi členi 103.a do 103.1, s katerimi se v
zakonu uvede nov institut denarne pomoči za najem stanovanja.
V novem 103. a členu se opredeli upravičence do denarne pomoči.
To so osebe iz prvega oziroma tretjega odstavka 100. člena, ki
izpolnjujejo pogoje iz 101. člena in če jim center za socialo in delo
ne plačuje razlike do pogodbeno določene najemnine (peti
odstavek 53. člena). V novem 103. b členu se določi trajanje pravice
do denarne pomoči. S 103.C členom se določi, da se v dohodek
družine po tem zakonu štejejo vsi dohodki v skladu z določbami
zakona o družinskih prejemkih in da je obdobje, za katerega se
ugotavlja družinski dohodek, koledarsko leto pred vložitvijo
zahtevka. V 103.Č členu se določi višina denarne pomoči za
upravičence do dodelitve socialnega stanovanja v najem, v 103.d
členu pa višina denarne pomoči za upravičence do dodelitve
neprofitnega stanovanja v najem. Višina denarne pomoči v primeru
oseb, ki so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja v
najem, je odvisna od višine družinskega dohodka na družinskega
člana in je v spodnjem dohodkovnem razredu, ki meji na
dohodkovni razred, ki je upravičen do socialne pomoči, skoraj
izenačen z upravičenci do denarne pomoči, medtem ko denarna
pomoč linearno pada z višjimi dohodki in doseže minimalno
vrednost pri upravičencih, katerih dohodek na družinskega člana
leži le še malo pod 100% povprečne plače v Republiki Sloveniji.

V četrtem členu se črtajo določbe 63. člena in 63.a člena
osnovnega zakona, ki omejujejo pravico lastnikov stanovanj do
prostega oblikovanja najemnine.
V šestem členu se zniža kriterij za določitev oderuške najemnine
in sicer se določi oderuško najemnino kot najemnino, ki za več
kot 30% (doslej 50%) presega povprečno prosto oblikovano
najemnino v občini.
V sedmem členu se dodajo nove pristojnosti in naloge države
Slovenije, kijih ima na stanovanjskem področju, kot npr. spremljanje
višine najemnine po vrstah najemnih stanovanj na nivoju občine,
zagotovitev sredstev za denarno pomoč za najem stanovanja,
sredstva občinam za sofinanciranje graditve in pridobitve socialnih
in neprofitnih stanovanj.

V103. e členu se določi korigirano povprečno profitno najemnino,
ki je potrebna za izračun višine denarne pomoči, v vseh primerih,
ko upravičenec do socialnega oziorma neprofitnega stanovanja
stanuje v profitnem stanovanju. V ta namen ta člen določa, na
podlagi statističnih podatkov, minister, pristojen za stanovanjske
zadeve, vsako leto do 15. januarja objavi podatke o povprečni
najemnini za kvadratni meter stanovanjske površine za profitna
stanovanja v Republiki Sloveniji. Hkrati tudi objavi podatke o višini
povprečne najemnine na kvadratni meter stanovanjske površine
za profitna stanovanja v posameznih območjih, izražene v
odstotkih povprečne najemnine na kvadratni meter stanovanjske
površine za profitna stanovanja v Republiki Sloveniji. Nadalje ta
člen določa regionalni količnik, s katerim se upošteva različno
raven profitnih najemnin v posameznih regijah. V členu se tudi
določi posebni dodatek za demografsko ogrožena območja. V
103. f členu se določi, da se sredstva za izplačevanje denarne
pomoči zagotavljajo v državnem proračunu. Novi 103.g člen
določa, da se pravica do denarne pomoči uveljavlja skladno s
tem zakonom in s predpisi o splošnem upravnem postopku. V
103. h členu je opredeljeno, da višino denarne pomoči določi center
za socialo in delo. Za določitev višine socialnega količnika na
podlagi četrtega odstavka 103.Č člena in dodatka za vzdrževane

V osmem členu se spreminja določbe 97. člena osnovnega zakona
o pristojnostih in nalogah občin. Črta se obvezo občin, da
zagotavljajo sredstva za razliko do pogodbeno določene najemnine
(to je odslej naloga države!) in razširja naloge občin tudi na
zagotavljanje sredstev za graditev in pridobitev neprofitnih
stanovanj. Dodatno se zavezuje občino, da spremlja višino
povprečne najemnine v občini po kategorijah, vrstah in lokaciji
stanovanj ter zbrane podatke sporoča upravnemu organu,
pristojnemu za stanovanjske zadeve, saj naj bi Republika
Slovenija odslej centralno zbirala omenjene podatke.
V devetem členu se natančneje določi zagotovitev dodatnih
sredstev občinam v državnem proračunu za sofinanciranje
socialnih in neprofitnih stanovanj ter kriterije za določitev višine
le-teh za občine.
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družinske člane na podlagi petega odstavka 103.č člena so
odločilne dejanske razmere upravičenca v koledarskem letu pred
vložitvijo zahteve. Če se spremenijo razmere center za socialo in
delo na novo določi višino denarne pomoči. Pomembno pa je, da
se smrt enega izmed članov družine, ki bivajo z upravičencem v
stanovanju, ne šteje kot spremembo razmer upravičenca.

V sedemnajstem členu se določi, da se besedilo prvega odstavka
125. člena, ki določa, da določila najemne pogodbe, sklenjene
med zavezancem za vrnitev stanovanja in najemnikom - prejšnjim
imetnikom stanovanjske pravice, ostanejo v veljavi tudi po vrnitvi
stanovanja upravičencu do denacionalizacije - lastniku.preneha
uporabljati s 1. 1.2001.

103.i člen določa, da se vlogo za pridobitev denarne pomoči odda
pri centru za socialo in delo. Po izteku obdobja, v katerem je bila
dodeljena denarna pomoč, se lahko ponovno odda vlogo za
pridobitev denarne pomoči. Novi 103.j člen določa, da mora center
za socialo in delo izdati odločbo o višini denarne pomoči najpozneje
v 60 dneh po prejemu vloge za pridobitev denarne pomoči.

Osemnajsti člen določa, da se besedilo 150. člena, ki določa, da
se najemnina za stanovanja, na katerih je bila do uveljavitve tega
zakona dodeljena stanovanjska pravica, oblikuje skladno z
metodologijo, predpisano za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih, preneha uporabljati s 1. 1. 2001. Z uvedbo instituta
denarne pomoči ni več potrebe po dodatni zaščiti nekdanjih
imetnikov stanovanjske pravice, ki ne temelji na socialnih kriterijih.

Novi 103. k določa, kdaj se upravičencu izplačuje denarno pomoč
in sicer je to vsakega petega v mesecu v obdobju, za katerega je
upravičen do prejemanja denarne pomoči. Prvo izplačilo pa se
izvrši najpozneje v 30 dneh po izdaji odločbe. Pomembno je še,
da se denarna pomoč ne šteje med vire dohodnine iz 2. in 7. člena
zakona o dohodnini in se zaradi tega ne obdavčuje z davki. V
zadnjem 103.1 členu pa je določeno, da v primeru, ko se z novo
odločbo zmanjša ali ukine denarna pomoč, mora upravičenec
vrniti preveč prejeto pomoč najpozneje v 60 dneh po prejemu
odločbe."

Devetnajsti člen določa, da najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega
zakona minister, pristojen za stanovanjske zadeve sprejme
pravilnik o dodelitvi denarne pomoči in pravilnik o določitvi
korigirane povprečne najemnine za primerno profitno stanovanje
ter predpiše obrazec in postopek za oddajo vloge za pridobitev
denarne pomoči.
Dvajseti člen določa prehodno obdobje do 1. 1. 2001, v katerem
sme vsakokratni lastnik stanovanja, starega do 60 let, najemniku,
ki je prejšnji imetnik stanovanjske pravice ali osebe, s katero je
dolžan skleniti najemno pogodbo na podlagi prvega odstavka 56.
člena stanovanjskega zakona, z najemnino zaračunati samo
stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja, upravljanja in
zavarovanja ter amortizacije za stanovanja oziroma stanovanjsko
hišo in del stroškov kapitala v višini največ 0,23% od vrednosti
stanovanja oziroma stanovanjske hiše letno. Hkrati pa je v tem
prehodnem obdobju upravni organ, pristojen za stanovanjske
zadeve, dolžan lastniku stanovanja iz prejšnjega odstavka, ki je
bilo denacionalizirano, povrniti razliko stroškov kapitala v višini
1,27% od vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše letno.

Petnajsti člen povečuje denarno kazen za lastnike stanovanja,
če kršijo tiste določbe stanovanjskega zakona, ki ščitijo pravice
najemnikov oziroma ki zagotavljajo večji nadzor države na
stanovanjskem trgu. V teh primerih se najnižja denarna kazen
poviša s sedanjih 18.000 tolarjev na 100.000 tolarjev.
S šestnajstim členom se v osnovnem besedilu zakona uvaja novi
140.a člen, ki določa denarne kazni za kršitve določb o urejanju
pravic do denarne pomoči za najem stanovanja. Tako se med
drugim z denarno kaznijo 100.000 tolarjev kaznuje posameznik,
če v vlogi za pridobitev denarne pomoči izkaže neresnične podatke
z denarno kaznijo od 100.000 do 600.000 tolarjev, če z namenom,
da bi pridobil denarno pomoč da krive podatke o dohodkih, stroških,
predmetih ali drugih okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev
upravičenosti do prejemanja denarne pomoči ali na drug način
preslepi center za socialo in delo, če dejanje, ki ga stori s takšnim
ravnanjem ne predstavlja kaznivega dejanja.
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Tudi enaindvajseti člen je člen, ki za prehodno obdobje ščiti osebe,
ki po uveljavitvi tega zakona, ki ne izpolnjuje več pogojev za
dodelitev neprofitnoga stanovanja v najem, ki pa so imeli na dan
uveljavitve tega zakona status prejšnjega imetnika stanovanjske
pravice. Tem osebam ne glede na določbe 55. člena odpovedni
rok ne more biti krajši od 36 mesecev.
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razliko do pogodbeno določene najemnine in ostalih stroškov po
tem zakonu občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve,
sicer mora najemniku dodeliti v najem primerno socialno
stanovanje.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
DOPOLNJUJEJO ALI SPREMINJAJO
5. člen

Lastnik lahko odpove najemno pogodbo, če najemniku, ki stanuje
v službenem stanovanju, preneha delovno razmerje pri lastniku
službenega stanovanja.

Primerno stanovanje je po tem zakonu tisto stanovanje, ki ima
poleg dnevne sobe, kuhinje, sanitarnih prostorov in predsobe še
toliko spalnega prostora, da zadošča stanovanjskim potrebam
lastnika oziroma najemnika in njunih ožjih družinskih članov, če
živijo z lastnikom oziroma najemnikom v skupnem gospodinjstvu.

55. člen
Občina lahko odpove najemno pogodbo, če najemnik socialnega
stanovanja izgubi status socialnega upravičenca in če mu občina
na svojem območju oziroma na območju mesta zagotovi najem
primernega stanovanja.

Šteje se, da spalnica zadošča za dve osebi, kabinet pa za eno
osebo.
53. člen

Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega
upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe za to stanovanje
plačuje najemnino kot za neprotitno stanovanje.

Lastnik lahko odpove najemno pogodbo iz naslednjih krivdnih
razlogov:

Status socialnega upravičenca se določa z aktom iz 103. člena
tega zakona.

- če najemnik ali osebe, ki z njim stanujejo, uporabljajo stanovanje
v nasprotju z zakonom in najemno pogodbo;
- če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z načinom
uporabe stanovanja povzročajo večjo škodo na stanovanju ali
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjski
hiši;
- če najemnik ne plača najemnine in stroškov, ki se plačujejo
poleg najemnine, v roku, ki ga določa najemna pogodba, dvakrat
zaporedoma ali dva meseca v zadnjih dvanajstih mesecih;
- če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z načinom
uporabe stanovanja pogosto ali huje motijo druge stanovalce
pri njihovi mirni uporabi stanovanja;
- če najemnik izvršuje ali izvrši v stanovanju in vgrajeni opremi
spremembe brez poprejšnjega soglasja lastnika;
- če stanovanje več kot 30 dni zaporedoma uporablja poleg
najemnika oseba ali več oseb, glede katerih lahko lastnik odkloni
sklenitev aneksa k najemni pogodbi;
- če najemnik odda najeto .stanovanje v podnajem brez soglasja
lastnika oziroma zaračunava višjo podnajemnino kot to določa
49. člen tega zakona;
- če najemnik ne dopusti vstopa v stanovanje v primerih iz
47.člena ter v primerih iz tretje alinee 44. člena tega zakona;
- če najemnik ali oseba, ki poleg najemnika uporablja stanovanje,
opravlja v stanovanju nedovoljeno dejavnost ali dovoljeno
dejavnost v nasprotju s 50. členom tega zakona.

Ne glede na določbo 5. člena tega zakona pa občina ni dolžna
priskrbeti večjega stanovanja, kot to določa akt iz 11. člena tega
zakona.
63. člen
Neprofitna najemnina je najemnina, ki pokriva stroške
investicijskega in tekočega vzdrževanja, upravljanja in
zavarovanja stanovanja oziroma stanovanjske hiše, stroške
amortizacije v dobi šestdeset let ter stroške kapitala, kot je
določeno s tem zakonom.
Stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja so materialna
vlaganja v ukrepe, ki jih mora zagotavljati lastnik in so potrebni,
da se ohranja nespremenjena uporabna vrednost stanovanja
oziroma stanovanjske hiše vso dobo trajanja. Investicijsko
vzdrževanje obsega večja popravila elementov stanovanja
oziroma stanovanjske hiše ter njihovo zamenjavo po poteku
življenjske dobe. Tekoče vzdrževanje so vsi sprotni ukrepi,
potrebni zaradi preprečitve prezgodnje obrabe posameznega
elementa stanovanja oziroma stanovanjske hiše.

Najemne pogodbe ni mogoče odpovedati s tožbo, če lastnik ni
predhodno pisno opozoril najemnika, ki krši najemno pogodbo.
Opomin mora vsebovati kršitev in način odprave odpovednega
razloga. Rok za odpravo odpovednega razloga ne sme biti krajši
od 15 dni.

Stroški upravljanja in zavarovanja stanovanj in stanovanjskih hiš
so stroški, ki zagotavljajo opravljanje storitev upravljanja v
stanovanjski hiši po določbah tega zakona in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi ter zavarovanje stanovanja oziroma
stanovanjske hiše po splošnih zavarovalnih pogojih za to vrsto
zavarovanj.

Najemniku stanovanja ni mogoče odpovedati najemne pogodbe
zato, ker ni plačal najemnine in drugih obveznosti po tem zakonu,
če zaradi socialne stiske, v kateri se je znašel sam in osebe, ki
poleg njega uporabljajo stanovanje, ni zmogel poravnati najemnine
in drugih obveznosti po tem zakonu v celoti.

Stroški iz drugega in tretjega odstavka tega člena za stanovanja,
stara več kot 60 let, letno ne smejo presegati 2,31% od vrednosti
stanovanja oziroma stanovanjske hiše, za stanovanja stara do
60 let pa letno ne smejo presegati 1,91% od vrednosti stanovanja
oziroma stanovanjske hiše.

Potrdilo centra za socialno delo mora najemnik predložiti lastniku
in občinskemu organu, pristojnemu za stanovanjske zadeve, v
15 dneh po nastanku okoliščin iz prejšnjega odstavka.

Amortizacija je letni strošek v višini 1,67% vrednosti stanovanja
oziroma stanovanjske hiše. Amortizacija se všteva v najemnino
za stanovanja stara do 60 let.

Če center za socialno delo ugotovi, da najemnik in osebe, ki z
njim uporabljajo stanovanje, niso zmožne v celoti poravnati
najemnine in drugih obveznosti, zagotovi lastniku stanovanja

Stroški kapitala so stroški financiranja oziroma obresti za lastna
sredstva. Stroški financiranja so obresti za najeta posojila,
izračunana kot zmnožek glavnice najetega posojila za stanovanje
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oziroma stanovanjsko hišo ter letne obrestne mere. Obresti za
lastna sredstva so obresti, izračunane kot zmnožek lastnih
sredstev, vloženih v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo ter
letne obrestne mere.

- skrbi za razvojno raziskovalno dejavnost na stanovanjskem
področju;
- spremlja višino najemnine po vrstah najemnih stanovanj na
nivoju regije in republike;
- vodi zbirni register stanovanj in uresničuje celovit informacijski
sistem na stanovanjskem področju ter skrbi za njegov razvoj;
- ustanovi stanovanjsko raziskovalni in informacijski center.

Stroški kapitala v neprofitni najemnini letno znašajo največ 1,5%
od vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše.
Podrobnejši način in postopek za izračun neprofitnih najemnin ter
postopnost pri njihovi uveljavitvi določa metodologija za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih, ki jo predpiše Vlada Republike
Slovenije.

97. člen
Občina ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje
pristojnosti in naloge:

Metodologija iz prejšnjega odstavka upošteva pri določitvi
neprofitne najemnine elemente iz prvega do sedmega odstavka
tega člena, določi način izračuna vrednosti stanovanja oziroma
stanovanjske hiše, upoštevaje pravilnik iz tretje alinee 159. člena
tega zakona, določi vrednost točke in način njene revalorizacije,
ter določi delež od vrednosti stanovanj oziroma stanovanjskih
hiš kot zgornjo mejo za oblikovanje neprofitne najemnine, ki se
sme zaračunavati najemnikom neprofitnih stanovanj.
Najemnikom, ki so upravičeni do najema socialnega stanovanja
po predpisih o socialnem varstvu, smejo lastniki stanovanj z
najemnino zaračunati samo stroške investicijskega in tekočega
vzdrževanja ter stroške upravljanja in zavarovanja stanovanja
oziroma stanovanjske hiše.

- sprejema in uresničuje občinski stanovanjski program;
- zagotavlja sredstva za graditev in pridobitev socialnih stanovanj
ter razliko do pogodbeno določene najemnine in ostalih stroškov
po tem zakonu;
- spremlja višino povprečne najemnine v občini po kategorijah,
vrstah in lokaciji stanovanj;
- zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove
z ustrezno zemljiško in normativno politiko;
- sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo
stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, vključno z
zunanjim videzom stanovanjskih hiš;
- vodi register stanovanj in skrbi za njegovo vzdrževanje.

Občina je iz sredstev primerne porabe dolžna lastniku stanovanja
iz prejšnjega odstavka, povrniti amortizacijo, lastniku, ki je oseba
zasebnega prava, pa tudi stroške kapitala.

100. člen
Državljani Republike Slovenije, katerih skupni prihodek na člana
družine ne presega višine, ki jo za upravičenost do denarnega
dodatka določajo predpisi s področja socialnega varstva, so
upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem.

63.a člen
Vsakokratni lastnik stanovanja, starega do 60 let, sme najemniku,
ki je prejšnji imetnik stanovanjske pravice ali osebi, s katero je
dolžan skleniti najemno pogodbo na podlagi prvega odstavka 56.
člena stanovanjskega zakona, z najemnino zaračunati samo
stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja, upravljanja in
zavarovanja ter amortizacije za stanovanje oziroma stanovanjsko
hišo in del stroškov kapitala v višini največ 0,23% od vrednosti
stanovanja oziroma stanovanjske hiše letno.

Pomoč pri uporabi stanovanja se dodeljuje po predpisih, ki urejajo
socialno varstvene pravice.
101. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani, da so upravičeni
do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:

Občina je iz sredstev primerne porabe dolžna lastniku stanovanja
iz prejšnjega odstavka, ki je bilo denacionalizirano, povrniti razliko
stroškov kapitala v višini 1,27% od vrednosti stanovanja oziroma
stanovanjske hiše letno.

- da državljan ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z
njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik stanovanja
oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja;
- da ima državljan stalno prebivališče v občini, v kateri je zaprosil
za dodelitev socialnega stanovanja;
- da državljan ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z
njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega
stanovanja oziroma druge nepremičnine;
- da državljan ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov ni
lastnik premičnine, ki presega 25 % vrednosti primernega
stanovanja.

65. člen
Oderuška najemnina je po tem zakonu najemnina, ki za več kot
50 %presega povprečno prosto oblikovano najemnino v občini
za enako ali podobno kategorijo stanovanj, pri čemer je treba
upoštevati tudi lokacijo in opremo stanovanja.V občini, kjer po
prosto oblikovani najemnini oddaja najemna stanovanja manj kot
pet lastnikov, ali večino teh stanovanj oddajajo manj kot trije lastniki,
se oderuška najemnina primerja s povprečno prosto oblikovano
najemnino v regiji.

102. člen

Republika ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje
pristojnosti in naloge:

Merila, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri pridobitvi
socialnega stanovanja v najem, se nanašajo na stanovanjske
razmere, število ožjih družinskih članov, skupni prihodek na
družinskega člana, premoženjsko stanje in socialno zdravstvene
razmere.

- določa stanovanjsko politiko v razvojnem in prostorskem načrtu
republike;
- določa nacionalni stanovanjski program ter zagotavlja sredstva
za njegovo izvedbo;

Pri razreševanju vlog za pridobitev socialnega stanovanja v najem
imajo prednost družine z več otroki, družine z manjšim številom
zaposlenih, mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom,
po vrsti invalidnosti in obsegu prizadetosti invalida.

75. člen
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Zavezanec lahko v nadomesten odkup ponudi le tista zasedena
stanovanja, katera najemniki - prejšnji imetniki stanovanjske
pravice - ne bodo odkupili v roku štirih mesecev od uveljavitve
tega zakona. V tem roku imajo ne glede na rok iz 123. člena
pravico zahtevati odkup stanovanja v skladu s 117. in 119. členom
tega zakona. Podatke in seznam je dolžan zavezanec izročiti
najkasneje v 30 dneh od poslane zahteve, vendar pa ne pred
potekom štirimesečnega roka, v katerem imajo prejšnji imetniki
stanovanjske pravice, najemniki možnost ta stanovanja odkupiti.

103. člen
Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za
socialne zadeve, v soglasju s predstojnikom republiškega
upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, v
podzakonskem aktu določi merila za dodelitev socialnih stanovanj.
Sklep o dodelitvi stanovanja v najem izda občinski organ, pristojen
za stanovanjske zadeve.

Za zavrnitev se šteje pisna zavrnitev prodaje stanovanja ali
enomesečni molk lastnika na priporočeno pisno ponudbo
najemnika.

125. člen
Določila najemne pogodbe, sklenjene med zavezancem za vrnitev
stanovanja in najemnikom - prejšnjim imetnikom stanovanjske
pravice, ostanejo v veljavi tudi po vrnitvi stanovanja upravičencu
do denacionalizacije - lastniku.

Enakovredno stanovanje po petem odstavku je stanovanje,
katerega posamezni in bistveni integralni (vrednost stanovanja,
izračunana na podlagi 121. člena tega zakona, število točk,
kvadratura, korekcijski faktor) elementi vrednotenja stanovanja
ne odstopajo za več kot 30% glede na stanovanje, ki ga prejšnji
imetnik stanovanjske pravice zaseda. Stanovanje ni enakovredno,
če lokacija bistveno poslabšuje življenjske razmere najemnika.

Potem, ko je bilo stanovanje vrnjeno upravičencu do
denacionalizacije oziroma po končanem zapuščinskem postopku,
lahko prejšnji imetnik stanovanjske pravice na takem stanovanju
uveljavlja pravico do nakupa stanovanja na način določen v tem
poglavju.

Za zavezanca se v smislu petega odstavka tega člena šteje tudi
Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Na območju mesta
Ljubljane se štejejo za enotnega zavezanca za prodajo po tem
zakonu vse občine (ter mesto) skupaj.

Če se lastnik, ki mu je bilo stanovanje vrnjeno na podlagi predpisov
o denacionalizaciji, strinja s takim načinom prodaje, ima pravico
do nadomestila za popust iz drugega odstavka 117. člena oziroma
119. člena ali 120. člena tega zakona od zavezanca za vrnitev
stanovanja, razliko do polne cene stanovanja, ugotovljeno na
način iz 93. člena zakona o denacionalizaciji, pa dobi v višini
polovice te vrednosti v obveznicah od Slovenskega
odškodninskega sklada, drugo polovico pa v lastniških vrednostnih
papirjih Sklada Republike Slovenije za razvoj.

Prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na hišniških
stanovanjih in prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na
stanovanjih, ki so bila pred uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji
z odločbo sodišča vrnjena prvotnim lastnikom, gredo iste pravice
kot najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih.
Zavezanci za vrnitev stanovanja so dolžni del kupnine, pridobljene
s prodajo stanovanj po petem odstavku tega člena, odvajati v
Stanovanjski sklad Republike Slovenije in v Slovenski
odškodninski sklad v skladu s 130. členom tega zakona.

V primeru, da lastnik ne pristane na prodajo po prejšnjem odstavku,
si lahko prejšnji imetnik stanovanjske pravice ob soglasju lastnika
sam priskrbi stanovanje za nakup ali se odloči za gradnjo. V tem
primeru mu mora lastnik izplačati kot odpravnino za izpraznjeno
stanovanje 30% od vrednosti stanovanja, ki ga zaseda, ugotovljeno
na način iz 93. člena zakona o denacionalizaciji, 50% te vrednosti
pa dobi po eno tretjino od zavezanca za vrnitev stanovanja, od
Slovenskega odškodninskega sklada v obliki obveznic, ter od
Sklada Republike Slovenije za razvoj v lastniških vrednostnih
papirjih. V primeru, da se prejšnji imetnik stanovanjske pravice
odloči za nakup stanovanja ali gradnjo stanovanjske hiše,
odpravnina pa ne zadošča za kupnino, je na njegovo zahtevo
Stanovanjski sklad Republike Slovenije dolžan najkasneje v roku
šestih mesecev od vložene zahteve odobriti posojilo iz 81. člena
tega zakona do višine kupnine za primerno stanovanje po ceni, ki
jo za izračun posojila priznava Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, ima pa tudi pravico zahtevati, da mu Stanovanjski sklad
Republike Slovenije na njegovo zahtevo v roku šestih mesecev
odkupi prejete obveznice Slovenskega odškodninskega sklada
in lastniške vrednostne papirje Sklada Republike Slovenije za
razvoj po tržni ceni. Če lastnik odkloni soglasje po določilih tega
odstavka, mora prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice
izplačati odpravnino za izpraznjeno stanovanje zavezanec za
denacionalizacijo sam. Zavezanec za denacionalizacijo mora svojo
obveznost do prejšnjega imetnika stanovanjske pravice izpolniti
v roku šestih mesecev od sprejema zahteve.

136. člen
Z denarno kaznijo najmanj 18.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
lastnik:
1. ki odda stanovanje brez sklenitve najemne pogodbe (39. člen);
2. ki sklene nepopolno najemno pogodbo ali pogodbo z lažnimi
podatki (prvi odstavek 41. člena);
3. ki ne sklene aneksa k najemni pogodbi (drugi odstavek
41 .člena);
4. ki ne predloži najemne pogodbe v predpisanem roku
upravnemu organu, pristojnemu za stanovanjske zadeve
(tretji odstavek 41 .člena);
5. ki zaračuna oderuško najemnino (65. člen);
6. ki ne ponudi v nakup stanovanja najemniku (prvi odstavek
19.člena);
7. ki sklene najemno pogodbo oziroma aneks k najemni pogodbi
v nasprotju s tretjim odstavkom 39. člena.
150. člen
Najemnina za stanovanja, na katerih je bila do uveljavitve tega
zakona dodeljena stanovanjska pravica, se oblikuje skladno z
metodologijo, predpisano za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih.

V primeru, da lastnik ne pristane na prodajo stanovanja po tretjem
odstavku tega člena, prejšnji imetnik stanovanjske pravice pa se
ne odloči za nakup ali gradnjo ali ne more uresničiti nakupa ali
gradnje po prejšnjem odstavku tega člena, lahko zahteva od
zavezanca za vrnitev stanovanja podatke in seznam o vseh
razpoložljivih nezasedenih in zasedenih stanovanjih, katerih
lastnik je, in ki jih mora ponuditi v odkup.

28. januar 2000

Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za stanovanja in
stanovanjske hiše v zasebni lasti, razen če gre za stanovanja po
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drugem odstavku 113. člena, po prvem odstavku 155. člena in po
drugem odstavku 156. člena tega zakona in za stanovanjske
hiše in stanovanja iz prejšnjega odstavka po izpraznitvi stanovanja,
na katerem je bila do uveljavitve tega zakona stanovanjska
pravica.

poročevalec, št. 7

Razliko do profitne najemnine za stanovanja po prvem odstavku
155. člena in drugem odstavku 156. člena tega zakona krije po
preteku roka iz drugega odstavka 155. člena ter prvega odstavka
156. člena tega zakona zavezanec iz drugega odstavka 155.
člena tega zakona.
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

DRŽAVNI

ZAKONA

ZBOR

0

VOLITVAH

V

(ZVDZ-?)

- EPA 1047 - II - prva obravnava

Poslanec Anton Delak je dne 1B. Jan uarja 2000 predložil
v obravnavo predlog zakona o spremembi zakona o
volitvah v Državni zbor (ZVDZ-?) • prva obravnava
(EPA 1047-11).
Dne 2. julija 1999 Je poslanec Janez Janša predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
volitvah poslank In poslancev (ZVolPP) - prva
obravnava (EPA 875-II), dne 7. julija 1999 pa skupina
poslancev s prvopodplsanim Janezom Janšo predlog
zakona o volitvah poslank in poslancev (ZVPP) - prva
obravnava (EPA 879-II) in dne 9. julija 1999 še poslanec
Zmago Jelinčič predlog zakona o dopolnitvi zakona o
volitvah v Državni zbor (ZVDZ) hitri postopek (EPA
881-11), ki urejajo enako oziroma podobno vsebino kot
predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopki predlogov zakonov zgoraj
navedenih predlagateljev še niso končani, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga Je predložil
poslanec Anton Deiak.

in ga pošilja v obravnavo ter sprejem po rednem postopku.

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

v skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
sodeloval predlagatelj.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O VOLITVAH
V DRŽAVNI ZBOR

28. januar 2000

Anton Delak, dipl.iur., I.r.
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Ustav/io sodišče RS je menilo, da nacionalne liste sicer lahko
povzročajo odstopanje od načela, da mandate pridobi po 11
kandidatov iz vsake volilne enote, vendar načelo enakosti volilne
pravice ne zagotavlja enakomerne zastopanosti posameznih
območij države (v tem primeru volilnih enot), temveč le
enakovredno obravnavo glasu vsakega volivca. Volivec, ki pozna
volilni sistem, naj bi namreč vedel, da z izbiro kandidata odda glas
ža listo, čeprav je na glasovnici obkrožil zaporedno številko pred
imenom kandidata. Glas volivcev naj bi bil, po mnenju Ustavnega
sodišča RS, predvsem glas za listo. Ta glas lahko sicer pripomore
k volilnemu uspehu drugega kandidata z volilne liste.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Zakon o volitvah v DZ (Ur.l.RS, št.44/92) določa, da je del
kandidatov, ki se na državnozborskih volitvah potegujejo za
poslanska mesta, izvoljen v Parlament neposredno z glasovi
volivcev. Drugi del poslanskih mandatov pa je razdeljen
proporcionalno, predvsem po t.i. nacionalnih listah glede na število
glasov, ki so na volitvah pripadli posamezni parlamentarni stranki.
Stranke pa lahko, na podlagi svoje notranje hierarhije, izražene
na nacionalni listi, pridobljene poslanske mandate porazdelijo med
tiste svoje kandidate, ki so na nacionalnih listah uvrščeni najvišje.

Takšna obrazložitev namreč pomeni depersonalizacijo volitev in
odstop od regionalizacije (ne upošteva se izbor v volilnih okrajih),
kar je v sedanji javni razpravi eden izmed glavnih kritičnih pripomb
na račun sedanjega volilnega sistema.

Volivec, ki na volitvah odda glas nekemu kandidatu, s tem hkrati
glasuje za stranko, ki ji kandidat pripada. S tem seveda omogoči,
da poleg kandidata, za katerega glasuje, poslanski mandat pridobi
tudi nekdo, za katerega volivec ni glasoval neposredno, je pa ta
kandidat uvrščen na vrh strankine nacionalne liste (Andraž Teršek,
Pravna praksa, številka 35/1999, stran 28).

Predlagatelji pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti so
izpostavili stališče, da nacionalne liste povzročajo, da je sestava
DZ v nasprotju z voljo volivk in volivcev, vsled česar naj bi Ustavno
sodišče RS razveljavilo določbo 2.odstavka 93.člena ZVDZ. Ob
tem je tudi Sekretariat DZ za zakonodajo in pravne zadeve ugotovil,
da izpodbijana ureditev ne krši načela enakosti volilne pravice,
kar pomeni, da ima glas vsakega volivca enako vrednost oziroma,
da imajo vsi volivci enako možnost vplivati na izid volitev.

Vsled tega volivčeva volja ni v celoti spoštovana, pač pa se ji
posledično vsiljuje volja nekoga tretjega, t.j. njegove stranke, s
čimer se vzpostavlja dvom v njegovo absolutno suverenost.
Volivec namreč utemeljeno pričakuje, da lahko na volitvah
suvereno odloča, kdo naj ima neposredno korist od njegovega
oddanega volilnega glasu, torej, kdo naj bo tisti, ki naj na podlagi
njegovega glasovanja izvaja njegov del suverenosti.

Kljub sprejeti rešitvi, ki jo določa Odločba Ustavnega sodišča RS,
številka U-l-106/95, z dne, 25.januarja 1996, je potrebno z
zakonom rešiti vprašanje institucionalne nacionalne liste in sicer
tako, da se jo črta.

Nacionalna lista modificira volivčev glas in prenaša njegovo
suverenost nase, stranka kot nadindividualna kategorija pa
volivčevo avtonomijo in enkratnost njegove suverenosti uporablja
za pogon lastnega mehanizma (ibid.), ki s svojimi učinki negira
volivčevo suvereno woljo.

2. Cilj zakona
Namen predlagane novele je črtanje določbe 2.odstavka 93.člena
ZVDZ, ki omogoča institut nacionalne liste.

Volivcu tako preostane, da lahko glasuje za svojega kandidata,
vendar le pod pogojem, da kot svoje predstavnike v Parlamentu
sprejme kandidate strankine nacionalne liste. Torej, podlaga za
pridobitev poslanskega mandata strankinega kandidata z
nacionalne liste je pravzaprav fikcija prinešenega izvajanja
suverenosti z volivca na kandidata, za katerega volivec glasuje.

S črtanjem nacionalne liste, ki jemlje ZVDZ oziroma volilnemu
sitemu zaželeni in deklarirani učinek personalizacije volitev, bi
dosegli večjo verodostojnost obstoječega volilnega sistema.
Volilni sistem volivcev ni prevaral v smislu strankarske sestave
Parlamenta, pač pa v pogledu njegove osebne sestave. Obljubljal
jim je povečan vpliv na osebno sestavo Parlamenta prav s tem
namenom (Matevž Krivic, Odklonilno mnenje), da se poveča
personalizacija volitev, v resnici pa je z uvedbo nacionalne liste
še bolj zamaskiral preglednost izbire kandidatov v očeh volivcev.

Zakon o volitvah v DZ v svojih načelih in izvedbenih določbah
volivcem ne obljublja, kot pravi ustavni sodnik Matevž Krivic v
svojem Odklonilnem ločenem mnenju, številka U-l-106/95 z dne,
21 .februarja 1996, da bo ta teritorialna zastopanost tudi pri končni
razdelitvi mandatov spoštovana, ampak nasprotno jasno pove,
da je načelo teritorialne zastopanosti korigirano do določene mere
z določbami o nacionalni listi, s čimer se volilnemu sistemu jemlje
zaželeni in deklarirani učinek personalizacije volitev.

Zaradi navedenega je upravičeno črtanje določbe 2.odstavka
93.člena ZVDZ.
3. Finančne posledice za proračun Republike
Slovenije

Vendar je Ustavno sodišče RS kljub temu v svoji Odločbi, številka
U-l-106/95, z dne, 25.januarja 1996, ugotovilo, da določba
2.odstavka 93.člena Zakona o volitvah v DZ ni v neskladju z
Ustavo RS, je pa v neskladju z Ustavo RS, v kolikor ne predpisuje
obvezne objave seznama spiskov kandidatov iz navedene
določbe 93.člena v sredstvih javnega obveščanja in na voliščih.

poročevalec, št. 7
f

Predlog zakona ne bo povzročil stroškov za proračun Republike
Slovenije.
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II. BESEDILO ČLENOV
l.člen

2. člen

"V Zakonu o volitvah v Državni zbor (Ur.l.RS, št.44/92) se črta
drugi odstavek 93.člena".

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

III. OBRAZLOŽITEV

Z novelo predlagam črtanje instituta nacionalne liste, ki ga določa
2.odstavek 93.člena ZVDZ.

oddanega volilnega glasu oziroma, kdo naj bo tisti, ki bi izvajal
ljudsko suverenost. Seveda je Ustavno sodišče RS v svoji že
citirani odločbi ugotovilo, da navedeni 2.odstavek 93.člena ni v
neskladju z Ustavo RS, vendar je kljub temu odprto vprašanje
odnosa med nacionalno listo in načelom suverenosti ljudstva, saj
institut nacionalne liste lahko prepričljivo zamaje absolutno
teoretično uveljavitev načela suverenosti ljudstva ter ljudstvu
odvzame del njegove suverenosti.

Navedena določba citiranega člena omogoča izkrivljanje
personalizacije volitev. ZVDZ obljublja prav povečan vpliv na
osebno sestavo Parlamenta, v resnici pa v Parlament pripelje
poslance, ki so prišli iz stranke, katera jih je, na podlagi svoje
notranje hierarhije, določila na nacionalno listo. Takšna rešitev
sicer ni prevarala volivca v pogledu strankarske sestave, je pa v
očeh volivcev zamaskirala razvidnost izbora kandidata, ki si ga
želi volivec.

S črtanjem navedene določbe 2.odstavka 93.člena novela ZVDZ
razrešuje navedeno vprašanje.

Volivec namreč utemeljeno pričakuje, da bo lahko na volitvah
suvereno odločal, kdo naj ima neposredno korist od njegovega

V drugem členu se določa vacatio legis.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA

zakona. Če so v volilni enoti že razdeljeni vsi mandati, se mandat
dodeli listi v volilni enoti, v kateri ima lista naslednji največji ostanek
glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se največ polovica
mandatov, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi na državni ravni,
dodeli kandidatom po vrstnem redu na spisku kandidatov s teh
list, ki ga določi predlagatelj v skladu s prvim odstavkom 43.člena
tega zakona in predložiti republiški volilni komisiji v roku iz 54.člena
tega zakona.

93. člen
Mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi na državni ravni,
se dodelijo listam v volilnih enotah, ki imajo največje izostanke
glasov v razmerju do količnika v volilni enoti iz 90.člena tega

28. januar 2000
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

TRGOVINSKEGA

MED

SLOVENIJE

IN

REPUDLIKE

EGIPT

VLADO

VLADO

REPUDLIKE

ARADSKE

(DEGTS)

- EPA 1046 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 141. seji dne 6. januarja 2000
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI TRGOVINSKEGA
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO ARABSKE REPUBLIKE EGIPT,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj;
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
- 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
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

1. člen

2. člen

Ratificira se Trgovinski sporazum med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Arabske republike Egipt, podpisan v Ljubljani 12. marca
1997.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:

* Besedilo sporazuma v arabskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
28. januar 2000
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TRGOVINSKI SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO ARABSKE REPUBLIKE EGIPT

7. člen

Vlada Republike Slovenije in Vlada Arabske republike Egipt (v
nadaljevanju pogodbenici) sta se z namenom razvijanja
tradicionalnih odnosov med narodoma obeh držav in v želji, da bi
okrepili in pospešili trgovinske stike med državama na podlagi
enakosti in vzajemne koristi, dogovorili naslednje:

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje in izmenjavo obiskov
med gospodarskimi in industrijskimi zbornicami ter drugimi
podobnimi organizacijami kot tudi med poslovneži obeh držav.

1. člen

8. člen

Pogodbenici bosta sprejeli vse ukrepe, potrebne za spodbujanje,
olajševanje, krepitev in popestritev poslovnih in trgovinskih
odnosov med državama v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v
obeh državah.

Da bi pogodbenici spodbudili uresničevanje tega sporazuma in
določili načine in sredstva za pospeševanje in razvijanje
trgovinskih odnosov, bosta ustanovili skupno trgovinsko komisijo,
sestavljeno iz predstavnikov ustreznih organov ene in druge strani
(v nadaljevanju komisija).

2. člen

Komisija se bo sestajala na željo katerekoli od pogodbenic
izmenično v Republiki Sloveniji in v Arabski republiki Egipt, da bi
razpravljala o problemih, ki bi nastali med uresničevanjem tega
sporazuma, sprejemala priporočila in predloge za nadaljnje
razvijanje gospodarskih izmenjav in reševala probleme v zvezi s
tem.

Uvoz in izvoz blaga in storitev potekata po pogodbah, ki jih sklenejo
fizične in pravne osebe obeh držav, v skladu s cenami in standardi
mednarodnega trga.
Pogodbenici nista odgovorni za obveznosti fizičnih in pravnih oseb,
ki izhajajo iz njihovih pogodb.

9. člen
Spori v zvezi s pojasnjevanjem, razlago in uresničevanjem določb
tega sporazuma se rešujejo s pogajanji ali na načine, ki so priznani
po mednarodnem pravu.

3. člen
Plačila med državama se bodo opravljala v prosto konvertibilnih
valutah v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v obeh državah, z
možnostjo, da fizične in pravne osebe obeh držav lahko uporabljajo
tudi druge načine plačila, o katerih se dogovorijo v svojih pogodbah.

10. člen
Določbe tega sporazuma bodo tudi po njegovi spremembi ali
prenehanju še naprej veljale za pogodbe, ki se sklenejo v njegovem
okviru in med njegovo veljavnostjo.

4. člen
Pogodbenici si bosta prizadevali za pospeševanje trgovine med
državama, vključno s skupnimi vlaganji, z ustanovitvijo trgovskih
centrov, trgovino v tranzitu in drugimi različnimi načini in sredstvi
sodelovanja.

11. člen
Ta sporazum je treba odobriti v skladu z zakoni, veljavnimi v
obeh državah in začne veljati z datumom zadnjega obvestila, s
katerim pogodbenici druga drugo obvestita, da so izpolnjeni vsi
pravni postopki za uveljavitev tega sporazuma.

5. člen
Pogodbenici bosta spodbujali in olajševali sodelovanje na
mednarodnih in lokalnih sejmih in razstavah vsaka na svojem
ozemlju, v skladu s predpisi, ki veljajo v njunih državah.

12. člen
Ta sporazum velja dve leti in se vsakokrat avtomatično podaljšuje
še za eno leto, če ena od pogodbenic pisno ne obvesti druge tri
mesece pred dnem prenehanja veljavnosti, da ga odpoveduje.

Glede tega pogodbenici soglašata, da bosta blago za sejme in
razstave, ki ni namenjeno za prodajo, oprostili carin in drugih
podobnih dajatev, na podlagi zakonov in predpisov, ki veljajo v
njunih državah.

Sestavljeno in podpisano v Ljubljani dne 12.3.1997 v dveh izvirnikih
v slovenskem, arabskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe
besedili istovetni. Ob morebitnem neskladju je odločilno angleško
besedilo.

6. člen
Pogodbenici bosta v skladu z zakoni in predpisi, veljavnimi v
njunih državah, dovoljevali izvoz in/ali uvoz blaga, oproščenega
davkov, carin in drugih dajatev po sistemu začasnega uvoza.

Za Vlado
Republike Slovenije:
Vojka Ravbar l.r.
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Za Vlado
Arabske republike Egipt:
Mohamad Essam El-Din Farrag l.r.
28. januar2000

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj.

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

I

OBRAZLOŽITEV

Trgovinski sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Arabske republike Egipt sta 12.3.1997 v Ljubljani podpisala mag.
Vojka Ravbar, državna sekretarka v Ministrstvu za ekonomske
odnose in razvoj Republike Slovenije ter Mohamad Essam El-Din
Farrag, prvi podsekretar na Ministrstvu za trgovino in preskrbo s
prehrano Arabske republike Egipt, v slovenskem, arabskem in
angleškem jeziku.

bo potekal v prosto konvertibilni valuti ob upoštevanju cen in
veljavnih pogojev na mednarodnem trgu, kakor tudi v drugih
oblikah plačevanja na način, uveljavljen v mednarodni bančni
praksi. Sporazum predvideva tudi medsebojno pomoč
pogodbenic pri organiziranju sejmov in razstav. Za uresničevanje
tega sporazuma je predvidena tudi ustanovitev mešane komisije,
ki se bo sestajala najmanj enkrat letno izmenoma v eni od
pogodbenic.

S sporazumom se Republika Slovenija in Arabska republika Egipt
obvezujeta, da bosta spodbujali razvoj medsebojnih gospodarskih
stikov in ustvarjali razmere za gospodarske povezave med
državama. Menjava blaga bo potekala po načelu največjih
ugodnosti glede carine in uvoznih dajatev ter postopkov v zvezi
z izvozom in uvozom blaga ter storitev v skladu s Splošnim
sporazumom o carinah in trgovini - GATT. Pogodbenici si bosta
med seboj izmenjavali informacije, še posebej o svoji notranji
ureditvi in gospodarskih programih. Plačilni promet med državama

28. januar2000

Ratifikacija sporazuma ne narekuje izdaje novih ali spremembe
veljavnih predpisov.
Za uresničevanje tega sporazuma bo potrebno zagotoviti finančna
sredstva za pokritje stroškov za delo slovenskih predstavnikov
na rednih letnih srečanjih. Predlagamo, da se ta sredstva
zagotovijo iz proračunskih sredstev Vlade Republike Slovenije.
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24.

DELOVNA

POGLAVJE

NOTRANJE

ZADEVE

SKUPINA

OPOMBA UREDNIŠTVA:
V zvezi z Informacijo o pregledu usklajenosti slovenske
zakonodaje z zakonodajo Evropske unije, ki Je bila objavljena v
Poročevalcu št. 87, dne 16. decembra 1999, dodatno objavljamo
gradivo, ki je sestavni del zgoraj navedene informacije

28. januar 2000
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ZAPISNIK MULTILATERALNEGA PREGLEDA USKLAJENOSTI ZAKONODAJE

POGLAVJE PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE
DATUM: 25.2.1999 do 1.3.1999

1. UGOTOVITVE, KI IZHAJAJO IZ PREDSTAVITVE PRAVNEGA REDA EU
r%r
1 AIJJJ
AAA
CO.1L.
Uvodoma so tako g. Van Der Pas, g. Schulz v imenu nemškega in scHengenskega
predsedstva kot g. De Lobkovvicz poudarili zgodovinski pomen pogajanj med EU in
državami kandidatkami, ki se začenjajo prav s pregledi usklajenosti zakonodaje
(screening), in še ziasti veiik pomen področja pravosodja in notranjih zadev, ki mu
EU posveča še posebno pozornost. To, med drugim, izhaja tudi iz Amsterdamske
pogodbe, ki področju pravosodja in notranjih zadev poudarja veljavo z delnim
prenosom v področje t.i. prvega stebra oziroma obvezujočega prava, in z
upoštevanjem pomena varnosti, ki je širitev EU ne bi smela prizadeti. V tem
kontekstu je še posebej pomembna zmožnost implementacije pravnega reda s tega
področja, saj bo širitev EU možna le na trdni podlagi.
Glede izdelave poročila EU o vsaki državi kandidatki na področju pravosodja in
notranjih zadev je bilo poudarjeno, da bo sestavljeno ob sodelovanju vsake države,
upoštevaje listi TAIEXa in schengenskega predsedstva. Vsaka država kandidatka
naj bi že pred koncem večstranskega pregleda usklajenosti zakonodaje oddala
izpolnjene vprašalnike.
Predstavitev tematike azila, zunanjih meja in migracije je potekala po priloženem
programu, ki je priloga in sestavni del tega zapisnika. Predstavitve tem so bile
podane ločeno z vidika pravnega reda evropskih skupnosti in scengenskega
pravnega reda. Glede slednjega je bilo poudarjeno, da gre za razvijajočo se
ureditev, ki predstavlja izziv tako državam članicam EU kot državam kandidatkam,
za katere bo ob vstopu po novi ureditvi schengenski pravni red predstavljal sestavni
del acquis communautaire, torej obvezujoče pravo. V sedanji fazi razvoja in še zlasti
v kontekstu pregleda usklajenosti zakonodaje, pa je pomemben zlasti njegov
izvedbeni oziroma praktični vidik (infrastruktura, sodelovanje organov mejne
kontrole, postopki izdajanja vizumov ipd.), o čemer bo govor s kandidatkami tudi na
dvostranskem pregledu usklajenosti zakonodaje.
Prvi dan so bila predstavljena poglavja:
I. Zunanje meie (vključno z dvema uredbama o vizni politiki)
II. Azil
lil. Droge
Razdeljeno je bilo pisno gradivo v obliki fotokopij prikazanih prosojnic, oziroma
povzetkov posameznih aktov. Dodatno sta bili predstavljeni dve odločbi v zvezi z
azilom, ki ju ni v programu: Odločba z dne 26.6.1992, ki ustanavlja CiREA ter
Odločba z dne 26.6.1997 o nadzoru izvajanja instrumentov v zvezi z azilom.
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26.2.1999
Drugi dan so bile na programu teme:
IV. Migracije (razdeljeno na pod-teme: "admission, expulsion, readmission")
V. Policijsko sodelovanje
VI. Terorizem
VII.Programi EU v okviru VI. Poglavja: Odisej, Falconš, STOP, Oisin, Grotius,
Daphne
Kot prvega.dne, je tudi drugi dan potekala predstavitev pravnega reda po programu
in razdeljeno je bilo pisno gradivo.

1.3.1999
Zadnji dan večstranskega pregleda zakonodaje je bila obravnavana tematika
organiziranega kriminala, goljufivega ravnanja in korupcije, razdeljena po
poglavjih:
Vili. Sodno sodelovanje na področju organiziranega kriminala, goljufivega ravnanja
in korunciie
IM
II J-T .
IX. Policijsko sodelovanje na področju organiziranega kriminala in korupcije
X. Boj proti goljufivemu ravnanju
XI. Boj proti korupciji
XII. Sodelovanje carinskih organov
XIII. Sodno sodelovanje v kazenskih zadevah
XIV. Sodno sodelovanje v civilnih zadevah
Večstranski pregled usklajenosti zakonodaje je bil zaključen z nekaj okvirnimi in
praktičnimi napotili glede dvostranskega pregleda usklajenosti zakonodaje.

2.VPRAŠANJA,
DELEGACIJA RS

KI

JIH

JE

GLEDE

PRAVNEGA

REDA

POSTAVILA

Slovenska delegacija je postavila naslednja vprašanja:
- Kakšne pogoje za prevzem schengenskega pravnega reda se predvideva po
uveljavitvi amsterdamske pogodbe, namreč, ali bo režim enak kot je bil za Avstrijo ob
vstopu v EU, ki ni izpolnjevala schengenskih pogojev?
Odgovor schengenskega predsedstva se je glasil, da je potrebno ločiti med sedanjo
situacijo, ki zahteva ratifikacijo schengenske konvencije in bodoče pogoje ob vstopu
v EU; nekaj drugega pa je dejansko, praktično sodelovanje in izpolnjevanje tehničnih
pogojev za izvajanje, ki je na določeni način možno že sedaj, ob vstopanju v EU pa
ne bo formalni pogoj, saj bo glede izvajanja schengenskega pravnega reda možno
določeno prehodno obdobje.

28. januar 2000
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- Ali ja mogoče pričakovati v zvezi s t.i. delih'ijo bremen med državami članicami v
primerih množičnih pojavov beguncev (npr. s Kosova) že takojšnje konkretne
rezultate in sodelovanje v okviru EU?
Pojasnjeno je bilo, da gre za novo in občutljivo temo solidarnosti med državami
članicami, ki se šele razvija; s tega področja še ni obvezujočih predpisov, so pa že v
pripravi in tudi sedanje predsedstvo temu daje posebni poudarek.
- Kako države članice upoštevajo priporočila glede samozaposlenih oseb in kateri
organi ugotavljajo navedene kriterije koristnosti iz priporočila?
Predstavniki EU so pojasnili, da ni bilo lahko oblikovati besedila oziroma izraza, ki bi
omogočal deio samozaposienim osebam iz tretjih držav na območju EU, da pa gre
za vendar jasen kriterij omogočanje novih zaposlitev v državi gostiteljici.
- Ali veljajo ugodnosti v zvezi z dolgoročnim bivanjem v EU po ustreznem priporočilu
v vseh državah članicah in ali veljajo tudi za njihove družinske člane?
Odgovor je bil, da posamezne članice uveljavljajo v praksi v priporočilu priporočene
ugodnosti individualno, sai prvenstveno velja nacionalna zakonodaja; vendar pa nai
bi se priporočila postopoma uveljavila v praksi, kar teija določen čas, glede na to, da
gre za priporočila novejšega datuma, oziroma tako imenovane pa-maastrichtske
resolucije.
- Kakšna je najpogostejša pravna podlaga za izključevanje oziroma preprečitev
dostopa osebam na stadion (v Sloveniji namreč za to nimamo ustrezne pravne
podlage)?
Odgovor se je nanašal samo na Nemčijo, kjer je kot preventivni ukrep možna le
policijska odločitev, kar sodi v pristojnost deželne uredbe; storjene kršitve pa
obravnavajo po kaznovalnem pravu.
|

3. POMEMBNEJŠA VPRAŠANJA DELEGACIJ DRUGIH DRŽAV
Poljska delegacija je postavila vprašanje o doseženi stopnji poenotenja politike na
področju letaliških tranzitnih vizumov, postavljena pa so bila še nekatera podobna
vprašanja o poenotenju politik v praksi; odgovor je bil podoben, da gre za
neobvezujoče predpise EU, da ie pravno reguliranje v pristojnosti držav članic, EU
pa šele nedavno priporoča poenotenje določenih politik.
Postavljena so bila še vprašanja:
• o formalni ali vsebinski naravi sprememb pravnega reda s področja notranjih
zadev in pravosodja ob prenosu v prvi steber,
• o možnostih širjenja liste držav, katerih državljani potrebujejo vizume za vstop v
EU,
• o pooblastilih častnih konzulov za izdajo vizumov,
• o odnosu med Dublinsko konvencijo in drugimi instrumenti,
® o pripravah paralelne konvencije Dublinski konvenciji,
• o individualnem odločanju v zvezi z azilom oziroma o uporabi list,
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• o pogojih za sprejem azilanlov, o minimalnih garancijah za izvajanje azilnih
postopkov ter o tretiranju zlorabe azilnega postopka
• o izjemnih primerih, ko pritožba nima odložilnega učinka (očitni neutemeljeni
primeri)
• o pritožbah zaradi pregledov na mejah
• o pravilih, v katere države tujec ne more biti izgnan
e o pogoju oziroma vplivu veljavnosti potnega dokumenta in neprekinjenega bivanja
na pridobitev pravic zaradi dolgotrajnejšega bivanja v državi članici EU
• o opredelitvi in učinkih dolgotrajnega bivanja za družinske člane
• o usodi obmejnih sporazumov ob vstopu in učinku šengenskega acquis na te
sporazume ter o takih sporazumih članic, sklenjenih pred Šengenskim
sporazumom
• o usodi veljavnih bilateralnih sporazumov držav članic o zaposlovanju s tretjimi
državami
• o možnosti za sporazum z Europolom glede uradnikov za zvezo v državah
kandidatkah in o njihovem eventuelnem posebnem začasnem statusu
opazovalcev ter njihovih pravicah
• o pravnem statusu nacionalnih uradov Europola
• o povezavi oziroma razliki med SIS in informacijskim sistemom Europola
.* o carinskem informacijskem sistemu in SIS
« o izvajanju čezmejnega nadzora na morju
• o organizaciji nacionalnih nadzornih organov za varstvo podatkov
• v zvezi s tematiko o drogah, o terorizmu ter o programih EU na področju
pravosodja in notranjih zadev ni bilo vprašanj.
4. SKLEP
Predstavljen je bil ves acquis po programu, slovenska delegacija se je
multilateralnega screeninga udeležila in se tudi na ta način pripravila za bilateralni
screening, ki je na programu takoj po tem delu analitičnega pregleda.
5. SPLOŠNA OCENA
Multilateralni screening je potekal v treh celodnevnih srečanjih v obliki seminarja, z
okvirno ali podrobnejšo razlago tematike. Za večino tem je bilo izročeno pisno
gradivo v obliki kopij prosojnic z zelo splošnimi povzetki vsebine posameznih aktov.
Uvodnim predstavitvam posameznih ali zaokroženih skiopov so sieaiia vprašanja
delegacij držav kandidatk, ki pa pogosto niso dobila natančnih odgovorov, s
pojasnili, da gre za neobvezujoče dokumente, novo in razvijajočo se materijo,
različne ureditve, ki so v pristojnosti držav članic ipd.
6. PRILOGE
• Dnevni red sestanka - priloga 1
• Spisek prisotnih s strani RS - priloga 2
mag. Slavko DEBELAK
VODJA DELOVNE SKUPINE
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ZAPISNIK BILATERALNEGA PREGLEDA USKLAJENOSTI
ZAKONODAJE

POGLAVJE 24 - PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE
DATUM: 2.3.1999 DO 4.3.1999

1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE
Slovenija v celoti sprejema pravni red EU za poglavje 24. - Pravosodje in notranje
zadeve, kot tudi t.i. shengenski pravni red. Slovenija se je zavezala, da bo do
pristopa v celoti prevzela in izvajala pravni red za to področje ter ni zahtevala
prehodnih obdobij, oziroma začasnih ali trajnih izjem.
Glede prevzema pravnega reda Slovenija pripravlja številne ključne zakone, za
katere upa, da jih bo DZ sprejel do konca leta 1999. Slovenija ocenjuje, da bi s
sprejemom teh zakonov v celoti zagotovila prevzem pravnega reda. Ti zakoni so
naslednji: novi Zakon d tujcih (ta zakon utegne biti v nekaterih točkah politično
sporen), novi Zakon o azilu (ocenjuje se, da bo sprejet brez političnih zapletov),
amandmaji na Kazenski zakonik RS, novi Zakon o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja. V zvezi s temi zakoni, bo potrebno preveriti ali dejansko pomenijo
prevzem pravnega reda v celoti.
Glede sposobnosti izvajanja pravnega reda so bile v razpravi identificirane številne
pomembne naloge organizacijske in praktične narave, ki so že začete ali pa
načrtovane v kratkoročnem obdobju, s katerimi naj bi pred pristopom poskrbeli za
učinkovito izvajanje pravnega reda.
Po področjih so bili vmesni sklepi naslednji:
MIGRACIJE
Vstop v državo: pri pridobivanju dovoljenj za vstop in bivanje je bil zaključek
Komisije, da pravno podlago Slovenija ima, za polno usklajenost s pravnim redom
pa bo na tem področju potrebno spremeniti način prvega zaprosila, t.j. da prosilec
zaprosi za dovoljenje že pred prvim vstopom v državo (to bo usklajeno z novim
Zakonom o tujcih) ter preprečiti možnost prehajanja pri pridobivanju dovoljenj iz
enega razloga bivanja v drugega (npr. iz študijskih razlogov v razloge zaposlitve).
Na področju dovoljenj tujcem za vstop in bivanje v državi Komisija ocenjuje, da
Slovenija pravilno razumeva pravni red za to področje in bo s sprejetjem načrtovane
zakonodaje svoj pravni red v celoti uskladila s pravnim redom EU.
Izgon: Pravna osnova za izvajanje pravnega reda na tem področju v Sloveniji
obstaja in je v večji meri usklajena (Zakon o tujcih), vendar bo za zagotovitev boljše
učinkovitosti v prihodnosti poskrbel še novi Zakon o tujcih ter Zakon o policiji.
Problem trenutno predstavlja pomanjkanje celovite evidence o zaprosilih za delovna
dovoljenja. Komisija ugotavlja, da bo s spremembo zakonodaje pravni red Slovenije
na tem področju usklajen s pravnim redom EU.
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Vračanje: Komisija ugotavlja, da bo s novim Zakonom o tujcih pravni red na tem
področju usklajen ter ob tem jemlje na znanje težave Slovenije s sklepanjem
sporazumov o vračanju s tretjimi rizičnimi državami ter spremembo strukture
(izgonski del prehodnega doma za tujce), ki bo omogočila izvajanje pravnega reda.

ZUNANJE MEJE, VIZE
Komisija ugotavlja, da Slovenija v celoti prevzema pravni red EU za področje
nadzora zunanje meje, kakor tudi t.i. schengenski pravni red. Ob tem Komisija
opozarja na premajhno število policistov za varovanje meje, kakor tudi na dejstvo, da
Slovenija nima specializirane mejne policije. Ocenjujejo, da bo morala Slovenija za
učinkovito varovanje zunanje meje okrepiti policijski sestav namenjen varovanju
zunanje meje. Po podatkih držav članic EU je v zadnjem času opaziti povečanje
migracije iz smeri Hrvaške ter Madžarske. Komisija je vzela na znanje izjavo
Slovenije, da nedoločenost meje med Slovenijo in Hrvaško ne vpliva na mejno
kontrolo ter da veljavni zakon že omogoča izvajanje schengenskega pravnega reda,
ki ga bo novi zakon le še nadgradil.
Slovenija se je zavezala, da bo uskladila vizno politiko in določila enotni vizni format
do konca leta 1999.
SCHENGENSKI INFORMACIJSKI SISTEM (SIS)
Na tem področju je bilo ugotovljeno, da je tehnična opremljenost na slovenski strani
na zavidljivo visoki ravni in da na tem področju ne gre pričakovati težav.
AZIL
Slovenija je po mnenju Komisije sposobna izvajati pravni red na tem področju,
bistvene značilnosti slovenske ureditve pa bo določal novi Zakon o azilu, ki bo
omenjeno področje celovito uredil. Posebej so bila izpostavljena naslednja
vprašanja: definicija, pravna sredstva, pravno varstvo, jezikovni režim, svetovanje,
vama tretja država, zaščita ogroženih skupin. Komisija je vzela na znanji zavezo
Slovenije, da z novim Zakonom o azilu celovito uredi materijo ter jo uskladi s
pravnim redom, vendar je ocenila, da bo potrebno celotno skladnost s pravnim
redom EU na tem področju še dodatno preveriti.
DROGE
Komisija ugotavlja, da bo do druge polovice leta 1999, ko naj bi bil sprejet Zakon o
prepovedanih drogah ter spremenjen in dopolnjen KZ v smeri, da bo obvezen
odvzem prevoznega sredstva, s katerim so bila prevažana mamiia, pravni red na
tem področju v celoti prevzet. Komisija je z zaskrbljenostjo vzela na znanje
predstavljene podatke o naraščanju uporabe drog v Sloveniji in ugotovila, da je
Slovenija velika naredila tudi na področju preventive, zato Komisija tudi na področju
izvajanja pravnega reda na tem področju ne pričakuje večjih težav.
TERORIZEM
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Področje terorizma v Sloveniji ni problematično, saj se Slovenija v praksi do sedaj s
tem pojavom še ni srečala. Vendar ima že ustanovljene in usposobljene specialne
enote za boj proti terorizmu. Komisija tako ugotavlja, da je pravni red na tem
področju neproblematičen.
POLICIJSKO SODELOVANJE (VKLJUČNO S SCHENGENOM)
Komisija ugotavlja, da Slovenija za prevzem pravnega reda EU za področje
policijskega sodelovanja
potrebuje le sprejem nekaj podzakonskih aktov. Iz
izvajanja schengenskega pravnega reda pa Slovenija smatra, da je dovolj že
obstoječa zakonodaja. Potreben bo dogovor glede oficirjev za zvezo v okviru
EUROPOL-a ter poseben oddelek v okviru MNZ, ki se bo ukvarjal s sodelovanjem z
EUROPOL-om. Komisija je bila zadovoljna z odprtim stališčem Slovenije dc
sodelovanja s sosednimi državami.
ORGANIZIRANI KRIMINAL - POLICIJSKO SODELOVANJE
Slovenija s pravnim redom EU s tega področja po mnenju Komisije ne bo imela
težav. Zaveza Slovenije za boj proti organiziranemu kriminalu izhaja iz Strategije RS
glede boja proti organiziranem kriminalu. Komisija je pozdravila odločitev Slovenije,
da posreduje podatke s tega področja ter odkrito govori o težavah ter problemih na
tem področju.
CARINSKO SODELOVANJE
Ugotovljeno je bilo, da Slovenija s pravnim redom EU s tega področja ne bo imela
večjih problemov, da pa so mogoče še mnoge izboljšave kot npr. pri pristojnostih
carinskih organov pri kontroli na meji in v notranjosti države, kjer nova zakonodaja
prinaša spremembe; pri pravici do osebnega preiskovanja ter pri izmenjavi informacij
med carinskimi organi in gospodarskimi oziroma drugimi organizacijami.
ORGANIZIRANI KRIMINAL - SODNO SODELOVANJE
Komisija ugotavlja, da bo Slovenija do konca ieta 1999 pripravljena prevzeti pravni
red EU s tega področja, ko naj bi bili sprejeti tudi amandmaji h Kazenskemu
zakoniku Republike Slovenije. Z zadovoljstvom je bilo ugotovljeno, da je Slovenija
podpisala konvencijo o medsebojni pravni pomoči
in ratificirala konvencijo o
preprečevanju pranja denarja.
ORGANIZIRANI KRIMINAL - BOJ PROTI GOLJUFIJAM
i
Za to področje je Komisija v sklepih navedla, da Slovenija v velikem delu že
izpolnjuje zahtevani pravni red, dei, ki ga je še potrebno prevzeti, pa bo pokril s
spremembami Kazenskega zakonika Republike Slovenije ter s sprejetjem novega
Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, ki naj bi bil sprejet do
marca 2000.
ORGANIZIRANI KRIMINAL - BOJ PROTI KORUPCIJI
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Pretežno je pravni red s tega področja krit že z obstoječo zakonodajo, dodatne
spremembe Kazenskega zakonika Republike Slovenije (vključene v tretjo
obravnavo) pa naj bi po oceni Komisije zadostovale za prevzem pravnega reda tega
področja v celoti.
SODNO
SODELOVANJE
SCHENGENOM)

V

KAZENSKIH

ZADEVAH

(VKLJUČNO

S

Do članstva bo Slovenija prevzela in v celoti izvajala pravni red tega področja.
SODNO SODELOVANJE V CIVILNIH ZADEVAH
Komisija je vzela na znanje stališče Slovenije, da bo sposobna izvajati pravni red
tega področja.

2. VPRAŠANJA, KI JIH JE ZASTAVILA SLOVENSKA STRAN
Slovenska stran ni zastavila nobenih posebnih vprašanj, saj je nejasnosti odpravila
že med večstranskim pregledom usklajenosti zakonodaje.

3. VPRAŠANJA, K! J!H JE ZASTAVILA EVROPSKA STRAN
-Kdaj je načrtovan sprejem novega Zakona o tujcih?
Načrtovan je bil sprejem do konca junija 1999, vendar je realno pričakovati sprejem
do konca leta 1999. Pojasnjen je bil tudi prioritetni režim sprejemanja zakonodaje,
povezane z usklajevanjem s pravnim redom EU.
-Ali Slovenija pričakuje politične probleme pri sprejemanju zakonodaje s področja
tujske problematike oziroma odstopanja od veljavnega pravnega reda?
Pričakuje se lahko razprava glede pravic tujcev, vendar ob strokovni utemeljitvi in
nujnosti uskladitve s pravnim redom EU, ne bi smelo prihajati do večjih ovir pri
sprejemu predvidenih zakonov.
-Aii slovenska zakonodaja, tako kot pravni red EU, predvideva možnost dovolitve
bivanja tujcem kot izjemo, regulira vložitev vnaprejšnje prošnje pred vstopom na
teritorij države?
Novi Zakon o tujcih, ki je usklajen s pravnim redom EU tudi glede možnih razlogov
za dovolitev bivanja tujcev, kot so študij, združitev družine in samozaposlitev
predvideva, da mora biti vloga vložena pred prihodom v državo (na DKP).
- Opredelitev pojmov tujca, oseb brez državljanstva s pravico bivanja v Sloveniji,
Slovencev brez slovenskega državljanstva v tujini, možnosti vstopa v državo za te
osebe, statistični podatki;
Podrobni odgovori so biii podani na zastavljena vprašanja in posredovani ustrezni
statistični podatki.
- Podrobnosti v zvezi z načrtovanim režimom kvot;
V odgovoru je poudarjeno, da se kvotni sistem uvaja v novem predlogu Zakona o
tujcih ter da še ni v celoti razdelan, da pa smo ga prevzeli po avstrijskem modelu, da
bodo iz tega sistema izvzeti razlogi združitve družine in ločen institut azila,
obravnava tujcev po nacionalnosti ne bo diskriminatorna, kvotni režim pa bo temeljil
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na nacionalnem in ekonomskem interesu. Po vstopu Slovenije v EU bo državljanom
EU zagotovljeno prosto gibanje, ne glede na morebitne kvote.
- Razlogi za dovolitev začasnega bivanja tujcev, diferenciacija teh kategorij, trajanje
bivanja tujcev v državi kot podlaga za večje pravice, izdaja dovoljenj po veljavni in
bodoči zakonodaji;
Pojasnjena je razlika med veljavnim pravom, ki je sicer v veliki meri skladno z
veljavnimi principi v EU in bodočo ureditvijo, ki bo povsem usklajena s pravnim
redom EU.
- Katen drugi predpisi poleg zakona o tujcih urejajo tematiko vstopanja in
zaposlovanja tujcev?
Zakon o tujcih je osrednji sistemski zakon, poleg tega ureja to tematiko tudi Zakon o
zaposlovanju tujcev in vrsta področnih zakonov.
- Možnost prehajanja iz enega v drug bivalni razlog za pridobitev dovoljenja za
bivanje (npr. iz razlogov študija v raziog zaposlitve v skiaau s pravnim redom EU ni
dovoljena. Ali je zakonodaja na tem področju usklajena?
To področje bo potrebno še uskladiti.
- Struktura organov za nadzor meje, odkrivanje nezakonitega prebivanja tujcev in
odločanje glede izgona ter statistični podatki;
Pojasnjena je bila vloga sodnika za prekrške, upravnih enot, MNZ, sodišč, policije,
inšpekcije, prehodnega doma za tujce in urada za priseljevanje in begunce.
Posredovane so bile številke in ustrezna pojasnila.
- O ravnanju po 30 dneh pridržanja tujca, če se ne pridobi potrebne dokumentacije;
Pojasnila o izdaji potnega lista za tujca in o bodoči pravni ureditvi s podaljšanjem
roka za pridržanje (prisilni nadzor), o neobstoju možnosti legalizacije statusa in o
institutu garanta.
- Vizni režim in policijski informacijski sistem;
Pojasnila o registru tujcev, povezavi med temi podatki in izdajanjem vizumov ter o
bodoči informatizaciji DKP.
-O standardnem potnem dokumentu;.
Potni list za tujce v standardiziranem obrazcu ustrezno implementira to priporočilo.
-O strukturi oz. značilnostih vrnjenih oseb in postopku (vračanje po sporazumih, itd);
Posredovani so natančni podatki o prehodih, strukturi tujcev - tranzitni razlogi, oz.
končna destinacija v Sloveniji ter pojasnjen postopek vračanja z odločanjem sodnika
za.prekrške in praktično izvedbo, ki je v rokah policije.
-O potrebah po uskladitvi zakonodaje s pravnim redom EU in eventualnih težavah;
Pri uskladitvi zakonodaje ni pričakovati težav, pač pa so dejanski problemi pri
pridobivanju dokumentacije, spremljanju, mednarodnem sodelovanju ter predvsem
težave s tretjimi rizičnimi državami.
- Ukrepi proti delodajalcem, ki omogočajo ilegalno zaposlovanje;
V slovenski zakonodaji je to ustrezno sankcionirano (Zakon o zaposlovanju tujcev ter
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno).
- Poglavitna vprašanja usklajevanja zakonodaje s pravnim redom EU na področju
izgona in katere so problematične točke;
Pravni red EU bo v celoti prevzet v slovensko zakonodajo, v ta namen bo poenoten
vizni režim (do konca leta 1999), prilagoditev pravnemu redu bo potrebna in je
predvidena z novim Zakonom o tujcih pri izdaji dovoljenj za prebivanje tujcev in pri
ločitvi različnih razlogov za bivanje, potrebno bo urediti evidence o delovnih
dovoljenjih in okrepiti inšpekcijo.
- Kaj pomeni neformalen in formalen način vračanja tujcev;
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Formalen način pomeni najavo na državni ravni, medtem ko se pri neformalnem
vračanju v skladu s sporazumi o vračanju najavi vračanje na lokalnem nivoju ter se
ne čaka na soglasje (predvsem časovni ter teritorialni okvir - razlike so opredeljene
v vsakem posameznem sporazumu o vračanju).
- Uporaba možnosti sporazumov med EU in tretjimi državami;
Slovenija je sodelovala pri pripravi večstranskih sporazumov o vračanju vojnih
beguncev iz BiH in drugih bivših republik SFRJ.
-Struktura in vsebina sporazumov o vračanju tujcev;
Večinoma gre za tipske sporazume.
-Pravna podlaga za sklepanje sporazumov o vračanju tujcev;
V slovenskem pravnem sistemu je to Zakon o zunanjih zadevah.
-Ali so sklenjeni sporazumi med Slovenijo in sosednjimi državami;
Sporazumi so sklenjeni z vsemi sosedami, obmejni sporazumi ne posegajo v
določbe o vračanju.
- Upoštevanje varnostnih predpisov zoper ponarejanje vizumov;
Novi format vizuma (nalepka z varnostnimi elementi), ki bo usklajen z zahtevami EU
in schengenskim pravnim redom, bo uveden z novim Zakonom o tujcih, ta tema pa
je tudi del programa medsebojnega institucionalnega sodelovanja (twinning) z
Avstrijo; vzorec je bil tudi pokazan.
- Usklajenost seznama držav, za katere zahteva Slovenija vstopni vizum s
seznamom EU in schengenskim pravnim redom ter težave zaradi uvajanja vizumov;
Slovenija bo negativno listo uskladila do konca leta 1999.
-Kdaj bo vzpostavljen informacijski sistem tudi z DKP-ji;
Pooblastila DKP z novim zakonom o tujcih, testno uvajanje informacijskega sistema
še letos spomladi, uvedba načrtovana leta 2001.
- Ali je mejna policija povezana s centralno bazo podatkov zaradi izdajanja vizumov
na meji;
To je predpogoj za ta način izdajanja vizumov.
- Ali kontrola ustreza schegenskim kriterijem;
Da, ustreza.
- Rok arhiviranja podatkov o zavrnjenih oz. izgnanih osebah;
Podatki o zavrnjenih osebah se hranijo dve leti, o izgnanih osebah pa pet let; ti roki
ne povzročajo težav V praksi, problem preverjanja pa bo odpravljen z uvedbo
informacijskega sistema v DKP.
- Usklajenost vizne politike z EU;
Vizni režim ni vzpostavljen samo s petimi državami z liste EU, po sklepu Vlade RS
pa bo usklajen do konca leta 1999; dve od preostalih držav sta pridruženi članici EU.
- Ali o uvedbi viznega režima odloča sama vlada ali DZ;
Tc je odvisno od konkretnega primera dvostranskega sporazuma, nekateri so
prevzeti od bivše SFRJ, z Makedonijo pa ga je sklenila že samostojna Slovenija. V
večini primerov lahko odloča vlada, edino za sporazum z Makedonijo po potrebna
odločitev bz (OMO).
- Letalske tranzitne vize;
Veljavna zakonodaja tega ne pozna, novi Zakon o tujcih pa to kategorijo vizumov
uvaja; listo bo določila vlada.
- Ali je Slovenija pripravljena sprejeti schengenski seznam glede viz;
Absolutno in v celoti, pridobiti pa bo potrebno aktualizirani seznam, če se bo lista
spremenila.
- Koliko zaposlenih je zadolženih za varovanje mejnih prehodov in zelene meje;
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Posredovani so bili statistični podatki (962 policistov dela na vseh mejnih prehodih),
pojasnjen koncept policijskega varovanja meja ter načrti za okrepitev varovanja
bodoče zunanje meje.
- Primešava z Nemčijo kaže na velik kadrovski deficit ter nekatere prednosti in zlasti
slabosti obstoječega koncepta;
Varovanje bodoče zunanje meje terja dodatne kadrovske okrepitve, predvideni pa so
določeni ukrepi, premestitve ipd.
- Ali je izstopna kontrola enaka vstopni, kot predvidevajo schengenski principi, zlasti
v luči aktualnih razmer povečanih in neugodnih migracijskih tokov; kakšni so
konkretni ukrepi v dani situaciji;
Pojasnjeni so določeni podatki in trendi, kontrola meja je razmeram prilagojena tako
pri vstopu kot izstopu tujcev, potrebna pa je tudi na mejah z Italijo, ker so pritiski tudi
od tam. MNZ in vlada predvidevata vrsto konkretnih ukrepov, od angažiranja
rezervnega sestava policije do ustreznih skupnih ukrepov z Madžarsko in strožje
penalizacije ter kaznovalne politiko za tihotapljenje ljudi ter prednostno sodno
obravnavanje teh zadev.
- Nemčija beleži v zadnjem času povečanje ilegalnih vstopov na letališčih oziroma
prihodov z ljubljanskega letališča;
Organi kontrole na Brniku bodo o tem obveščeni in sprejeti bodo potrebni ukrepi.
- Nedoločenost meje s Hrvaško, problemi nadzora pomorske meje in usposobljenost
osebja;
Nedorečenost južne meje ne vpliva na njeno varovanje, policijski nadzor pomorske
mojo pa terja visoko usposobljenost, povezano tudi z varnostjo prometa; posebna
enota pomorske policije je usposobljena in ustrezno opremljena, kontrola pristanišč
pa ne predstavlja problemov.
- Kakšne izboljšave bo pomenil bodoči zakon o nadzoru meja;
Že veljavni zakon na tem področju je upošteval pri nastajanju tedanje schengenske
usmeritve, saj je bi! delan v sodelovanju z bavarskimi kolegi, do vstopa v EU čakajo
Slovenijo določene spremembe, posebej v smeri učinkovitosti varovanja zunanje
meje.
Slovenska delegacija je poročala o t.i. hvinning programih, ki se pričenjajo in
pomenijo dodatne garancije in pomoč pri prilagajanju zahtevam vstopa v EU.
- V okviru SIS so želeli odgovore glede statusa in organov, ki upravljajo s podatki, o
sodelovanju in povezavi z Interpoiovim informacijskim sistemom, o pregieain
dokumentov in izdajanju vizumov na mejah, kontroli v notranjosti države ter o
varstvu osebnih podatkov.
Po ustreznih pojasnilih je predsedujoči glede informacijskega sistema ugotovil, da se
Slovenija zavzema za sodelovanje v SIS, da je narejen velik tehnični napredek, da
so možne dodatne organizacijske izboljšave in rešitve pri varstvu osebnih podatkov
(neodvisno nadzorno telo).
- Politične okoliščine, javno mnenje in razlog za dolgo razdobje med sprejemom
zakona o azilu na vladi in parlamentarno proceduro;
Okvirno je pojasnjen slovenski zakonodajni postopek, ocena naklonjenosti poiitičnih
struktur in javnega mnenja novemu zakonu pa je optimistična, saj so potrebe po
sprejemu in sam zakon močno strokovno argumentirani.
-Struktura prosilcev za azil, potrebni ukrepi za implementacijo in časovnica za
uveljavitev zakona in ukrepov;
S sprejemom zakona, kar je realno pričakovati sredi tega leta, bodo uveljavljeni tudi
potrebni ukrepi z njegovo izvajanje - kadri, azilni dom, organizacijske in strukturne
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prilagoditve; zakon ne bo obravnaval vojnih beguncev, ker bo to nadalje urejal
veljavni Zakon o začasnem zatočišču.
- Ali bodo predvideni ukrepi uveljavljeni, tudi če zakon ne bo sprejet;
Brez novega zakona pač ne bo predvidenih novih pravnih rešitev, organizacijske
priprave pa potekajo in bodo zagotovile skupaj z novim zakonom o azilu, ki bo
gotovo pravočasno sprejet, da Slovenija na tem področju ne bo potrebovala
prehodnih obdobij.
- Pristojni organi za odločanje o azilu, njihova neodvisnost in sodno varstvo;
Pojasnjen je sistem upravnega odločanja in sodnega varstva ter procesne garancije
tako po veljavnem pravu kot po predvidenem zakonu o azilu (sodelovanje UNHCR,
pravna pomoč, svetovalci, tolmači itd.).
- Možnost vložitve prošnje, zlasti na meji;
Pojasnila o vložitvi prošnje, rokih po veljavni in predvideni novi ureditvi.
- Prošnja v primerih nezakonitega vstopa v državo, očitno neutemeljene prošnje,
zloraba azilnega postopka;
Nova zakonodaja predvideva vse možnosti, ki jih v zvezi s tem ureja pravni red EU.
- Koncept vame (tretje) države;
Upoštevane so tako mednarodne konvencije kot pravni red EU; preučiti velja predlog
poenostavitve postopka v zvezi z varno državo izvora.
- Koncept preganjanja in varnosti ter definicija begunca;
Upoštevane so vse možnosti in opredelitve iz relevantnih mednarodnih aktov in
skladno s pravnim redom EU.
- Posebne potrebe prosilk in mladoletnih oseb brez spremstva:
Novi zakon upošteva tudi ie vidike, ki jih zahteva pravni red.
- Posledice zavrnitve prošnje;
Več možnih rešitev po zakonu in v praksi ob upoštevanju varstva temeljnih
človekovih pravic.
- Ali se ob ugodnejši pravni ureditvi pričakuje porast števila azilantov;
Ocenjuje se, da prosilcev ne bo znatno več, pač pa bo več ugodnih rešitev prošenj.
Ker je bodoča zakonska ureditev dobra, potekajo pa tudi ustrezne priprave za
implementacijo, je priporočilo, da se zakon čimprej sprejme in uveljavi v praksi.
Ocena slovenske delegacije je, da so obstoječe razmere pomanjkljive in potrebne
sprememb, zato nov zakon in ostale priprave; v zakonodajnem postopku so možne
še kake izboljšave, kar bo preučeno.
- Postopek za ratifikacijo Evropske konvencije o terorizmu, zakaj še ni ratificirana;
Konvencija ni ratificirana zaradi tehničnih razlogov.
- Podrobnejša vprašanja in odgovori so se nanašali na organizacijo biroja za Europol
ter na uradnike za zvezo, katerih vzpostavljanje se načrtuje selektivno,
usposabljanje v policiji in vključenost Slovenije v mednarodne izobraževalno
policijske asociacije, bilateralne povezave pri izobraževanju in siceršnjem
policijskem sodelovanju, o eventuelnih ovirah pri sodelovanju zaradi tajnosti
podatkov (s tem v zvezi bo razjasnjen dvom z naknadnim pisnim odgovorom), o
nniipnApfih
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obmejnem sodelovanju (tudi o tem bo podano pisno pojasnilo).
Glede dela schengenskega pravnega reda, ki omogoča zasledovanje preko meje in
čezmejno opazovanje, nima Slovenija nobenih pridržkov in ne bo potrebe po
prilagajanju zakonodaje, podobno sodelovanje pa se že sedaj izvaja z eno od sosed
članic Schengena.
- Vprašanja v zvezi s pranjem denarja in korupcijo, o strukturi kaznivih dejanj v
Sloveniji, držav izvora storilcev kaznivih dejanj (nekdanjih republik SFRJ, bivše
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Sovjetske zveze in Kitajske) o kriminalnih združbah in tipih kriminalitete, o
mednarodnih smereh organiziranega kriminala, o zaščiti prič, korupciji in
protikorupcijskih ukrepih;
- Zastavljena so bila podrobnejša vprašanja o roku za sprejetje oziroma uveljavitev
novega carinskega zakona, o ločitvi oziroma eventuelnem prekrivanju nalog in
pooblastil carinskih organov in policije ter njihovem medsebojnem sodelovanju ali
pomoči, o opremljenosti enih ali drugih enot, o pristojnostih carinskih organov pri
kontroli na meji in v notranjosti države, kjer nova zakonodaja prinaša spremembe, o
pravici do osebnega preiskovanja, o izmenjavi informacij med carinskimi organi in
gospodarskimi oz. drugimi organizacijami (npr. z Luko Koper, Letališčem Ljubljana
ipd.)
Dodaina vprašanja izven konteksta so bila:
- Struktura in učinkovitost sodnega sistema v Sloveniji (v kontekstu zmanjšanja
zaostankov),
- Rekrutiranje in hierarhija sodne oblasti,
- Število sodnikov na okrajnih ter krožnih sodiščih, višjem ter vrhovnem in
specializiranih sodiščih (delovno),
- Pogoji za napredovanje,
Izobraževanje sodnikov (permanentno ter ad hoc) glede evropskega prava,
- Zaupanje Slovencev v sodno vejo oblasti.

4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE S PRAVNIM REDOM
EU

PRAVNI RED, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
Prim. oddano listo pregleda usklajenosti zakonodaje in oddani vprašalnik.

PRAVNI RED, ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO
ČLANSTVA
Naveden je zgoraj, sicer pa bo ta pravni red obsežen v naslednjih zakonih:
1999 / I
- zakon o azilu, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju;
1999 / II - zakon o tujcih, zakon o nadzoru državne meje, zakon o varstvu osebnih
podatkov, zakon o drogah, zakon o civilnem postopku, zakon o mednarodnem
zasebnem pravu in postopku, zakon o legalizaciji listin v mednarodnem pravnem
prometu;
1999 / III - zakon o varstvu pri delu,
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1999 / IV - zakon o zaposlovanju tujcev, zakon o delovnih razmerjih, Kazenski
zakonik RS, zakon o preprečevanju zaposlovanja na črno, zakon o preprečevanju
škodljive uporabe prepovedanih drog, zakon o prekurzorjih.
Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja bo sprejet do 31.3.2000,
zakon o prekrških pa do 31.12.2002.

PRAVNI RED, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE
Prehodna obdobja ne bodo potrebna.
NAKNADEN ODGOVOR
Slovenija se ie zavezala, da bo preverila navedbe iz liste pregleda
usklajenosti zakonodaje tako, da bo vanjo vključila tudi tiste predpise, ki se
sicer ne nanašajo neposredno na pravne akte, ki so predmet pregleda
usklajenosti zakonodaje.

i 5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVIT! !
| OZ. OKREPITI ZA IZVAJANJE PRAVNEGA REDA
ZADOVOLJIVO
OKREPITI
Mejno policijo; varstvo osebnih podatkov glede na organizacijsko strukturo.
IU\>
ICTA
MA\/ITI
! n!IV
** I ! !
Oddelek za EUROPOL, Oddelek za boj proti korupciji; Informacijsko
dokumentacijsko analitični center za področje migracij in aziia; Center za
deportacijo; Azilni dom.

6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Azil, varovanje zunanje meje (kadri).
7. SKLEP TER ROK! ZA IZVEDBO
Do pristopa.
8. SPLOŠNA OCENA
Dvostranski analitični pregled usklajenosti zakonodaje za 24. poglavje je bil ocenjen
kot zelo uspešen.
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9. PROBLEMi, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Evidence delovnih dovoljenj za tujce in inšpekcija dela (MDDSZ), zaposlovanje
oziroma pretok delovne sile nasploh, pravo gospodarskih družb (Bruseljska in
Luganska konvencija).

10. PRILOGE"""

~

• PISNA
STALIŠČA
IN
DOKUMENTACIJA
(NON-PAPER,
POSREDOVAN KOMI SI JI NA SESTANKU DNE 26.2.1999 IN 1.3.1999,

itd.),

• IZPOLNJENA LISTA EU ACOUISA ODDANA DNE 1.3.1999,
.

IZPOLNJENA LISTA SCHENGEN ACQUIS ODDANA DNE 1.3.1999,

. IZPOLNJEN H ARi vi ONOG RAM ACG!-S EU - v priiogi 1
- IZPOLNJEN HARMONOGRAM ACOUIS SCHENGEN - v prilog: 2
• SPISEK PRISOTNIH S STRANI RS - v prilogi 3
. DNEVNI RED - v prilogi 4
. PREVOD ZAKONODAJE RS - v prilogi 5
^ CELOTI IZPOLNJEN VPRAŠALNIK KOMISIJE IN PREDSEDSTVA ZA
SCREENING EU IN SCHENGEN ACOUIS ODDAN DNE 2.3.1999 - v prilogi 6
• DODATNI
4.3.1999,

ODGOVORI

NA VPRAŠALNIK (6.23.

in 6.26.) ODDANO

DNE

mag. Slavko DEBELAK
VODJA DELOVNE SKUPINE
V
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