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Predloga zakona o spremembi zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo
in Republiko Portugalsko o zračnem prometu (BPOMZP-A)
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Predloga splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske
- EPA 1045 - II
REDAKCIJSKI POPRAVEK
Na naslovnici Poročevalca št. 8, z dne 9. februarja 2000. je bil
napačno naveden UMIK nad naslovom Predloga zakona o
spremembah In dopolnitvah zakona o Inšpekciji dela (ZID-B) EPA 1054 - II Bralce obveščamo, da bo Državni zbor navedeni
predlog zakona obravnaval po skrajšanem postopku, kot ]e
bilo pravilno navedeno na 27. strani Poročevalca.
Omenjeni UMIK se je nanašal na naslov Predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških - EPA 814 - II skrajšani postopek, ki je iz naslovnice pomotoma izpadel.
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59

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
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(ZOFZRD)

- EPA 1062 - II - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije je dne 1. februarja 2000
poslala v obravnavo predlog zakona o organizaciji In
financiranju znanstvene In razlskovalno-razvojne
dejavnosti - hitri postopek, (EPA 1062-11).
Z dopisom št. 690-01/94-5/2-8 z dne 30.4.1996 je Vlada
predložila v obravnavo predlog zakona o organizaciji
In financiranju na področju znanosti in tehnologije druga obravnava (EPA 992), ki je bil sprejet v prvi
obravnavi na 36. seji Državnega zbora prejšnjega
sklica.
Ker je Vlada za navedeni predlog zakona predlagala
umik in poslala v obravnavo predlog zakona o
organizaciji In financiranju znanstvene in razlskovalnorazvojne dejavnosti - hitri postopek (EPA 1062-11), Je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, dokler ne bo o
predlogu umika prvovloženega zakona odločil Državni
zbor.

Vlada Republike Slovenije je na 144. seji dne 27.1.2000 določila
besedilo:

znanosti in tehnologije - druga obravnava, ki smo vam ga
poslali z dopisom št. 690-01/94-5/2-8 z dne 30/4-1996.

- PREDLOGA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU ZNANSTVENE IN RAZISKOVALNO-RAZVOJNE
DEJAVNOSTI,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o organizaciji in
financiranju znanstvene in raziskovalno razvojne dejavnosti
obravnava po hitrem postopku, ker to zahtevajo izredne
potrebe države skladno z 201. členom Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka
predlog zakona o organizaciji in financiranju na področju

Predlagani zakon sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti
v procesu prevzemanja pravnega reda Evropske unije in je
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umeščen v Državni program Republike Slovenije za prevzem
pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002. Gre za
pomemben zakon, ki določa organizacijo znanstvene in
raziskovalno-razvojne dejavnosti v Sloveniji, Državni zbor ga
mora skladno s programom sprejeti najkasneje v mesecu
aprilu leta 2000. Zato bo sprejetje zakona pomenilo pomemben
element pri presoji usposobljenosti Slovenije za polnopravno
članstvo v prvi skupini kandidatk, predvsem, ker priporočila
tujine k spremembi nacionalne zakonodaje datirajo že v letu
1994.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo;
- dr. Janez SLAK, državni sekretar v Ministrstvu za znanost in
tehnologijo;
- doc. dr. Verica TRSTENJAK, državna sekretarka v Ministrstvu
za znanost in tehnologijo;
- dr. Cene BAVEC, državni sekretar v Ministrstvu za znanost
in tehnologijo;
- mag. Tomaž POGAČAR, generalni sekretar v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo;
- Margareta SREBOTNJAK-BORSELLINO, državna
podsekretarka v Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Vlada Republike Slovenije utemeljuje hitri postopek tudi z
dejstvom, da je bil obstoječi Zakon o raziskovalni dejavnosti
(Ur. I. RS, št. (8/91-1) sprejet, predno so bili sprejeti temeljni
predpisi te države (Ustava Republike Slovenije) in predno je
bil sprejet Zakon o zavodih. Res, da je predlagani zakon
specialni zakon, v razmerju do zakona o zavodih, vendar
predlagatelj meni, da v praksi prihaja do zakonskega neskladja,
ki ga poskuša s predlaganim zakonom odpraviti.

UVOD

II. CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
Predlog zakona temelji na strokovnih podlagah, ki so usklajene z
mednarodnimi normami s področja znanosti in raziskovanja, ter
povzetih evropskih smernicah na področjih, ki so že usklajena.
Osnovni cilji sodobne znanstvene zakonodaje, in ki jih zasleduje
tudi ta zakon pa so naslednji:
razvoj človeških virov in znanstvene kreativnosti,
ustvarjanje novih znanj in na teh zaznamovani razvoj novih
tehnologij in uslug,
krepitev konkurenčnih sposobnostih nacionalnega
gospodarstva in raziskovalno razvojne ter izobraževalne
dejavnosti,
pospeševanje mednarodnega sodelovanja,
utrjevanje narodne identitete,
uravnotežen razvoj vseh znanstvenih disciplin in osnovnih
aplikativnih in razvojnih raziskav.

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Znanstvena in raziskovalno-razvojna dejavnost je tako v Republiki
Sloveniji, kot tudi v evropskih in drugih razvitih državah v svetu
zelo specifična dejavnost. Dejavnost, ki že po svoji naravi ne
sme biti ostro zakonsko omejena, saj ravno svoboda
znanstvenega ustvarjanja prinaša napredek v družbi nasploh.
V veljavi je Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.l RS, št, 8/91-1), ki
gotovo predstavlja strokovno pravno podlago, vendar pa je glavni
razlog za sprejem novega zakona za področje znanstvene in
raziskovalno-razvojne dejavnosti potreba po zakonski ureditvi
nekaterih pravnih instrumentov, ki jih sedaj veljavni zakon ne
ureja.
Namen tega predloga zakona je v čim manjši meri urejati
znanstveno ustvarjanje, saj le to izhaja iz svobode ter odprtosti
znanosti in raziskovanja. Z zakonskimi določbami pa je potrebno
vseeno zagotoviti v javnem interesu trajno financiranje znanstveno
raziskovalnih programov, projektov in infrastrukturne dejavnosti,
ki se, glede na svoj pomen za nacionalni razvoj, ne smejo povsem
prepustiti nezanesljivosti tržnega financiranja.

Predlog zakona izhaja iz temeljne zahteve po celostni obravnavi
znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti, skupno z
organizacijo le-te in vsemi pravnimi instrumenti, ki zagotavljajo
celovito in enakopravno ureditev slednje.
Predlog zakona izhaja iz osnovnega spoznanja, da znanstvena
in raziskovalno-razvojna dejavnost obsega znanstveno
raziskovanje, tehnološki razvoj in inovacije, ter tudi dejavnosti, ki
predstavljajo podporo za izvajanje znanstvene dejavnosti in ki se
organizirajo kot raziskovalna infrastruktura.

Potrebne so spremembe na področju znanosti in raziskovalnorazvojne dejavnosti , s pomočjo, katerih bi raziskovalna politika,
na eni strani bolj učinkovito zagotavljala avtonomen in
samoreguliran razvoj strok, ki morajo slediti razvoju po svetu na
drugi strani pa povečala usmerjenost znanstvenega in
raziskovalno-razvojnega dela in kadrov v aplikacije in razvoj.
Sedaj veljavni zakon je porabo javnih sredstev za to dejavnost
usmeril na projektni, torej bolj tekmovalni način financiranja in s
tem prekinil večletno stabilno financiranje, ki je zmanjšalo odzivnost
raziskovalnih organizacij na razvojne potrebe domačega okolja.
To do neke mere otežuje razvidnost porabe. Z novim zakonom
tako dosegamo spremembo dosedanjega razmerja med
projektnim, programskim, ustanoviteljskim in institucijskim načinom
financiranja te dejavnosti in vzpostavljamo vrsto instrumentov za
motiviranje vseh zainteresiranih k angažiranju znanstvenih in
raziskovalno-razvojnih zmogljivosti ter uvajamo organizacijske
spremembe.
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Predlog zakona definira kot javno službo le tisto znanstveno in
raziskovalno-razvojno dejavnost, ki jo po tem zakonu financira
država ali zagotavlja zanjo druge materialne pogoje za delo in se
izvaja v obliki programov in jo izvajajo programske skupine.
Dejavnost informacijske podpore se opravlja na način javne
službe.
Za izvajanje te javne službe so po zakonu predvidene javne
raziskovalne organizacije, hkrati pa zakon omogoča podeljevanje
koncesij osebam zasebnega prava in posameznikom, da se
zagotovi večja konkurenca pri izvajanju javne službe.
Znanstvena in raziskovalno-razvojna dejavnost se izvajata v obliki
projektov in programov.
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razvojno dejavnost znotraj držav bolj decentralizirana in
kooperacijska, da je odločanje o končni porabi javnih sredstev
bolj deetizirano in preneseno na agencije, sklade ter izvajalske
ustanove same, in da imajo precej večjo finančno in usmerjevalno
vlogo institucije zasebnega kapitala.

Predlog zakona naj bi predstavljal krovni zakon, na osnovi
katerega bodo s posameznimi predpisi urejena področja:
pogoji, ki jih morajo raziskovalci, ki opravljajo znanstveno in
raziskovalno-razvojno dejavnost izpolnjevati,
raziskovalni nazivi in minimalni pogoji za izvolitve v nazive,
• pravilniki, s katerimi bo natančneje določeno delovanje agencij,
pogoji in postopek za pridobitev statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju znanstvene in raziskovalnorazvojne dejavnosti,
kriterije za podelitev priznanj ter
ostala področja, določena s tem zakonom.

Podajamo kratek pregled sredstev političnih prednosti in sistemov
na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti v
nekaterih državah.
Danska, letno nameni za tovrstno dejavnost 2.0% BDP (1994),
nacionalne prioritete na področju znanosti so naslednje: raziskave
za energetiko, biotehnologijo in raziskave v zvezi z starostjo in
prizadetimi ljudmi.

2 zakonom bo podana pravna podlaga za ustanovitev in delovanje
agencije za znanstveno raziskovanje in agencije za razvojne in
tehnološke raziskave, kot neodvisni upravni instituciji, ustanovljeni
za opravljanje upravnih in strokovnih nalog v zvezi s financiranjem
javne službe na področju znanosti in tehnologije. Prav tako z
zakonom definiramo Svet za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, kot strokovno-posvetovalno telo Vlade Republike
Slovenije.

Irska je leta 1997 namenila za raziskovalno dejavnost 1,50%
BDP, prioritete določa Urad za znanost in tehnologijo v Ministrstvu
za zaposlovanje in podjetništvo. Državna sredstva se delijo prek
ministrstev, deloma preko samostojnih agencij (deluje 6
samostojnih agencij).
Finska je v letu 1998 namenila za raziskovalno dejavnost 3,2%
BDP kar predstavlja daleč najvišji odstotek držav na Severu
Evrope. Na Finskem deluje 5 samostojnih agencij poleg ministrstva;
rezultati, ki jih Finska na področju znanstvene in tehnološke
dejavnosti dosega so primerljivi z Japonsko).

Predlog zakona daje tudi podlago za opravljanje javne službe na
podlagi koncesije, ki jo podeli minister pristojen za znanost in
tehnologijo.
Predlog zakona vsebuje nadalje določbe o podelitvi, javnem
razpisu, izboru, koncesijski pogodbi in prenehanju koncesije.

Avstrija je v letu 1998 namenila za raziskave in razvoj okoli 32
mrd šilingov, od tega dobro polovico gospodarstvo in trgovina
okoli 25% zvezna vlada , ostalo pa deželne vlade in drugi.
Najpomembnejšo vlogo pri razvoju ima Ministrstvo za znanost in
šolstvo, odgovorno tudi za univerze. Na področju znanosti delujeta
tudi dva sklada, ki nadomeščata vlogo agencij.

Ustanove na področju znanosti in tehnologije, društva, evidence,
nagrade in nadzor so zaokrožena poglavja, ki jih zakonsko besedilo
tudi vsebuje.

Določena priporočila se v tekoči politiki Ministrstva za znanost in
tehnologijo že upoštevajo, pri danih sistemskih spremembah, pa
želimo upoštevati primere navedene zgoraj.

III. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED
Na področju zakonskega urejanja področja znanosti in
raziskovalno-razvojne dejavnosti je v ospredju razvoj v smeri
poenotenja predpisov, še posebej v evropskem prostoru. Ker se
zlasti v tem, kot posebna oblika organiziranja pojavljajo agencije,
zakonsko besedilo sledi temu in v predlogu zakona predlagamo
ustanovitev dveh neodvisnih upravnih institucij - agencij.
x

Iz takega ozadja izhajajo tudi priporočila PHARE-vega projekta
"A Science and Technology Strategy for Slovenia, ki se je končal
leta 1994. Tuja skupina je svoja priporočila strnila v naslednje
ključne točke:
- vzpostaviti sistem neodvisnih agencij,
povečati državni proračuna za ta namen,
zagotoviti institutom institucijsko financiranje (doslej pri nas
deloma poznano kot ustanoviteljske obveznosti države)
izboljšati informacijski sistem na področju znanstvene in
raziskovalno-razvojne dejavnosti

Slovenijo je smiselno primerjati z manjšimi, glede ureditve
znanstvene in raziskovano-razvojne dejavnosti in na splošno
razvitejšimi državami iz evropskega okolja.
Napotki UNESCA državam v tranziciji, kaj naj upoštevajo pri
redifiniranju raziskovalnih sistemov in politik ter uporabijo pri
legistativni ureditvi so naslednji:
razvoj znanosti in tehnologije naj se prizna kot pomemben
nacionalne prioriteta
parlamenti naj prevzamejo aktivno vlogo pri določanju
nacionalne znanstvene In tehnološke politike
komplekstnost na tem področju terja dolgoročno strateško
urejanje.

iV. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
S sprejetjem novega zakona ne pričakujemo bistveno povečanje
finančnih sredstev iz državnega proračuna Republike Slovenije,
saj tudi ustanavljanje agencij ne predvideva novega zaposlovanja.
Na račun novih služb v agencijah se bodo zmanjšale službe pri
Ministrstvu za znanost in tehnologijo, saj bo dejansko s prenosom
programov in dela prišlo tudi do prenosa služb, ki to delo že
opravljajo. Vse bodo uporabljale dosedanji informacijski sistem.

Če primerjamo države kot so Danska, Španija, Grčija, Irska
Luxemburg, Finska, Norveška ugotavljamo, da je skupna, čeprav
zelo posplošena značilnost v navedenih državah v primerjavi s
Slovenijo ta, da je odgovornost za znanstveno in raziskovalno
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7. člen
(pomen izrazov)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

V tem zakonu imajo posamezni izrazi naslednji pomen:
raziskovalec je oseba, ki opravlja znanstveno ali
raziskovalno-razvojno dejavnost v okviru javne službe ali
kot raziskovalec posameznik;
raziskovalne organizacije so vse pravne osebe, ki izpolnjujejo
pogoje za opravljanje javne službe, določene s tem zakonom,
na področju znanosti in raziskovalno-razvojne dejavnosti;
javne raziskovalne organizacije so raziskovalne organizacije,
ki so osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija;
programska skupina je skupina raziskovalcev v javnih
raziskovalnih organizacijah, ki pretežno opravlja javno službo
po tem zakonu;
- univerza in samostojni visokošolski zavod, ki opravlja javno
službo je znanstveno-izobraževalna javna raziskovalna
organizacija (v nadaljnjem besedilu: znanstvenoizobraževalna javna raziskovalna organizacija).

1. člen
(predmet zakona)
Ta zakon ureja organizacijo in financiranje dejavnosti na področju
znanosti in raziskovalno-razvojne dejavnosti, ki se financira iz
državnega proračuna in določa pogoje za opravljanje te
dejavnosti.
2. člen
(obseg znanstvene in raziskovalno razvojne
dejavnosti)
Znanstvena in raziskovalno-razvojna dejavnost obsega
izvrševanje temeljnih znanstvenih raziskav in opravljanje
raziskovalno-razvojnega dela. Znanstvena in raziskovalnorazvojna dejavnost se izvajata v obliki projektov in programov.
3. člen
(cilji)

II. RAZISKOVALEC

Cilji in nameni, ki jih zasleduje zakon so:
razvoj človeških virov in znanstvene kreativnosti;
ustvarjanje novih znanj in na teh osnovani razvoj novih
tehnologij in uslug;
- krepitev konkurenčnih sposobnosti nacionalnega
gospodarstva in raziskovalno-razvojne ter izobraževalne
dejavnosti;
pospeševanje mednarodnega sodelovanja;
utrjevanje narodne identitete;
uravnotežen razvoj vseh znanstvenih disciplin in osnovnih,
aplikativnih in razvojnih raziskav;
- varstvo okolja in ohranjanje narave.

8. člen
(način izvajanja)
Raziskovalec lahko opravlja znanstveno in raziskovalno-razvojno
delo v okviru raziskovalne organizacije ali kot raziskovalec
posameznik .
9. člen
(raziskovalci)
Raziskovalci, ki opravljajo znanstveno ali raziskovalno-razvojno
dejavnost v raziskovalnih organizacijah morajo imeti najmanj
univerzitetno izobrazbo in morajo izpolnjevati ostale predpisane
pogoje.

4. člen
(načela)
Subjekti, ki opravljajo znanstveno in raziskovalno-razvojno delo
so avtonomni. Raziskovalci morajo svoje delo izvajati na načelih
etičnosti raziskovalnega dela, odprtosti, ohranjanju okolja,
medsebojnega sodelovanja in povezovanja v državnem in
mednarodnem okviru.

10. člen
(odgovorni nosilec projekta)
Odgovorni nosilec znanstvenega projekta je lahko raziskovalec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
ima doktorat znanosti;
izkazuje mednarodno primerljivo znanstveno dejavnost v
zadnjih treh letih;
izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalne
skupine;
je zaposlen v raziskovalni organizaciji, kjer izvaja projekt.

5. člen
(javna služba)
Znanstvena in raziskovalno-razvojna dejavnost, ki jo po tem
zakonu financira država ali zagotavlja zanjo druge materialne
pogoje za delo in jo izvajajo programske skupine, je javna služba.

Odgovorni nosilec raziskovalno-razvojnega projekta je lahko
raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena
ali raziskovalec, ki:
ima opravljena uporabna raziskovalna ali razvojna dela,
inovacije oziroma registrirane patente;
- izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalne
skupine;

Dejavnost informacijske podpore za raziskovalno delo se opravlja
na način javne službe.
6. člen
(opravljanje javne službe)
Javno službo opravljajo javne raziskovalne organizacije in na
podlagi koncesije osebe zasebnega prava in posamezniki.

11. člen
(vodja programske in vodja infrastrukturne skupine)

Infrastrukturno dejavnost opravljajo javni infrastrukturni zavodi
ali na podlagi koncesije osebe zasebnega prava in posamezniki.
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Vodja programske skupine mora poleg pogojev za odgovornega
nosilca projekta, določenih v prvih treh alineah prvega odstavka
prejšnjega člena, izpolnjevati še naslednje pogoje:

s
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je zaposlen v raziskovalni organizaciji, kjer se program izvaja;
izkazuje mednarodno primerljivo znanstveno dejavnost v
zadnjih treh letih;
izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Vlade
Republike Slovenije.
16. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)

Če raziskovalca, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, ni
mogoče zagotoviti, je lahko vodja programske skupine
raziskovalec, izpolnjuje pogoje iz prve in tretje alinee prejšnjega
odstavka tega člena.

Za direktorja javnega raziskovalnega zavoda je lahko imenovan,
kdor izpolnjuje pogoje za odgovornega nosilca projektov, določene
s prvo in drugo alineo prvega odstavka 10. člena ter izpolnjuje
druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom
javnega raziskovalnega zavoda.

Vodja infrastrukturne skupine mora izpolnjevati naslednje pogoje:
je zaposlen v raziskovalni organizaciji, kjer se program izvaja;
ima pridobljeno ustrezno visokošolsko izobrazbo;
ima izkazano potrebno strokovno znanje;
• izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.

Pogoji za imenovanje direktorja javnega infrastrukturnega zavoda,
se določijo z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom javnega
zavoda.

III. RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE

17. člen
(sodelovanje z visokošolskimi zavodi)

12. člen
(pogoji)

Javni raziskovalni zavodi lahko v okviru svoje raziskovalne
dejavnosti s soglasjem ustanovitelja sodelujejo z znanstvenoizobraževalno javno raziskovalno organizacijo pri izvajanju
visokošolskega izobraževanja zlasti pri izvajanju podiplomskih
izobraževalnih programov.

Raziskovalne organizacije, ki izvajajo javno službo na področju
znanstveno- raziskovalne dejavnosti, morajo imeti za opravljanje
te dejavnosti zagotovljene ustrezno usposobljene raziskovalce,
organizirane v raziskovalne skupine, odgovorne nosilce projektov,
raziskovalno opremo in prostore ter informacijsko
dokumentacijsko podporo tej dejavnosti.

Javni raziskovalni zavodi lahko sodelujejo z znanstvenoizobraževalno javno raziskovalno organizacijo pri izvajanju
podiplomskih izobraževalnih programov, ki dajejo javno veljavno
izobrazbo, če izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje
podiplomskega izobraževanja in če obstaja nacionalna potreba
po izvajanju takih programov ali potrebo oziroma interes
organizacij ali posameznikov za njihovo izvajanje in financiranje.

Raziskovalne organizacije, ki izvajajo javno službo na področju
znanstvene dejavnosti, morajo za izvajanje programov zagotoviti
tudi vodjo programske skupine.
Raziskovalne organizacije, ki izvajajo raziskovalno-razvojno
dejavnost pa morajo imeti za izvajanje te dejavnosti ustrezno
usposobljene raziskovalce.

Izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka ugotovi z odločbo minister , pristojen za visokošolsko izobraževanje.
18. člen
(statut)

13. člen
(javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni
zavod)

Javni raziskovalni zavod oziroma javni infrastrukturni zavod imata
statut, program dela, akt o sistemizaciji ter druge splošne akte, s
katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje
javnega raziskovalnega zavoda oziroma javnega
infrastrukturnega zavoda. K statutu javnega raziskovalnega
zavoda oziroma javnega infrastrukturnega zavoda daje soglasje
Vlada Republike Slovenije.

Javni raziskovalni zavod je zavod, ki ga ustanovi Republika
Slovenija za izvajanje javne službe po tem zakonu.
Javni infrastrukturni zavod, ki opravlja infrastrukturno dejavnost
je zavod, ki ga ustanovi Republika Slovenija za izvrševanje
informacijske in infrastrukturne podpore za raziskovalno delo.
14. člen
(svet zavoda)

IV. OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODLAGI
KONCESIJE

Javni raziskovalni zavod iz 13. člena tega zakona upravlja svet
zavoda, v katerem je najmanj polovica predstavnikov ustanovitelja.

19-. člen
(podelitev koncesije)

Javni infrastrukturni zavod iz 13. člena tega zakona opravlja svet
zavoda, v katerem je najmanj polovica predstavnikov ustanovitelja,
v kolikor za določene vrste javnih infrastrukturnih zavodov drugi
zakon ne določa drugače.

Koncesijo za opravljanje javne službe na področju znanstvene in
raziskovalno-razvojne dejavnosti podeli z odločbo minister,
pristojen za znanost in tehnologijo.

V javnem raziskovalnem zavodu se oblikuje znanstveni svet, kot
strokovni organ za usmerjanje dela zavoda.

Koncesija se podeli za določen čas.
Koncesija se podeli na javnem razpisu, ki ga razpiše minister
najmanj enkrat letno. Število koncesij, ki se razpišejo, določi minister na podlagi nacionalnega znanstvenega programa in
nacionalnega programa tehnološkega razvoja.

15. člen
(direktor)
Delo in poslovanje javnega raziskovalnega zavoda oziroma
javnega infrastrukturnoga zavoda vodi direktor.
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20. člen
(javni razpis)

Če koncesionar ne opravlja javne službe skladno s predpisi, se
koncesijo odvzame z odločbo ministra. Z dokončnostjo odločbe,
ne glede na koncesijsko pogodbo preneha koncesijsko razmerje.

Javni razpis za podelitev se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. V javnem razpisu se navedejo: dejavnost, ki bo predmet
koncesije, pogoji za opravljanje dejavnosti, čas, za katerega se
dodeljuje koncesija, rok, do katerega se sprejemajo prijave, čas
javnega odpiranja ponudb, kriteriji za izbiro, rok, v katerem bodo
prijavljeni obveščeni o izbiri, in drugi potrebni podatki.

V. NACIONALNI ZNANSTVENI PROGRAM IN
NACIONALNI PROGRAM TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA
24. člen
(cilji, velikost, obseg)

Za izvedbo postopka javnega razpisa, imenovanje strokovne
komisije in izdaje sklepa o izbiri se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja javna naročila v delu kjer ureja javni razpis, za
izbiro izvajalca brez omejitev.

Nacionalni znanstveni program in nacionalni program
tehnološkega razvoja določata temelje, cilje, vsebino, obseg in
instrumente znanstvene in tehnološke politike.

21. člen
(izbor)

Nacionalni znanstveni program in nacionalni program
tehnološkega razvoja se sprejemata za obdobje petih let.

Sklep o izboru koncesionarja sprejme minister na podlagi mnenja
strokovne komisije. V obrazložitvi sklepa morajo biti navedeni
kriteriji ter način ocenjevanja in razlogi za izbiro izbranega
ponudnika.

Nacionalni znanstveni program opredeljuje obseg in vsebino javne
službe na področju znanstvene dejavnosti ter obseg in področja
znanstvene dejavnosti, ki se financira oziroma sofinancira iz
državnega proračuna in drugih virov.

Sklep o izboru koncesionarja je dokončen.
Vsak ponudnik lahko vloži zoper sklep o izbiri tožbo v upravnem
sporu.

Nacionalni program tehnološkega razvoja opredeljuje obseg in
program raziskovalno-razvojne dejavnosti, ki se financira oziroma
sofinancira iz državnega proračuna in drugih virov.

22. člen
(koncesijska pogodba)

Nacionalni znanstveni program in nacionalni program
tehnološkega razvoja sta med seboj smiselno usklajena in
komplementarna.

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s
pogodbo o koncesiji, ki se sklene v pisni obliki.

25. člen
(priprava in sprejem programov)

S koncesijsko pogodbo se uredijo vsa razmerja med
koncedentom in koncesionarjem glede izvajanja koncesije, zlasti
pa dejavnost, ki je predmet koncesije; rok podelitve koncesije;
način financiranja koncesije in obveznosti koncedenta v zvezi s
tem; obveznost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih,
ki so pomembna za opravljanje javne službe; obveznost
koncedenta izvajati javno službo ter druge medsebojne pravice
in obveznosti koncedenta in koncesionarja.

Državni zbor Republike Slovenije sprejme oba programa na
predlog Vlade Republike Slovenije.
Predlog nacionalnega znanstvenega programa pripravi vlada na
podlagi izhodišč in usmeritev Sveta za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije v sodelovanju s Svetom za visoko šolstvo
Republike Slovenije in s Svetom za kulturo Republike Slovenije.
Predlog nacionalnega programa tehnološkega razvoja, ki
upošteva varstvo okolja in narave pripravi vlada na podlagi
izhodišč in usmeritev, ki jih oblikuje ministrstvo v sodelovanju z
drugimi ministrstvi, ki so odgovorna za tehnološki razvoj in varstvo
okolja in narave ter s Svetom za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije v sodelovanju s Svetom za varstvo okolja in s Svetom
za kulturo Republike Slovenije.

23. člen
(prenehanje koncesije)
Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesijske
pogodbe in z odvzemom koncesije.
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je
bila sklenjena.

26. člen
(izvajanje programov)

Razloge in pogoje predčasnega prenehanja in druge medsebojne
pravice in obveznosti ob predčasnem prenehanju pogodbe se
določijo v koncesijski pogodbi. •
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Nacionalni znanstveni progam in nacionalni program tehnološkega
razvoja izvajajo raziskovalne organizacije in raziskovalci
posamezniki.
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VI. FINANCIRANJE

30. člen
(normativi in standardi)

27. člen
(namen financiranja)

Normative in standarde ter merila za določanje sredstev za
financiranje po tem zakonu določi na predlog ministra, Vlada
Republike Slovenije, v sodelovanju s Svetom za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije in s Svetom za visoko šolstvo
Republike Slovenije.

Sredstva, potrebna za izvajanje nacionalnega znanstvenega
programa in nacionalnega programa tehnološkega razvoja,
določena v proračunu Republike Slovenije, se namenijo za:
ustanoviteljske obveznosti Republike Slovenije do javnih
zavodov in javnih infrastrukturnih zavodov, ki jih je ustanovila
institucionalno financiranje raziskovalnih organizacij v kar je
vključeno financiranje upravljanja in vodenja, nabave in
vzdrževanja raziskovalne opreme, investicijsko vzdrževanje
financiranje znanstvenih programov in projektov;
financiranje mladih raziskovalcev;
- financiranje raziskovalno-razvojnih projektov, inovacij in
tehnološkega razvoja;
financiranje investicij na področju raziskovalnih dejavnosti;
mednarodno sodelovanje, vključevanje slovenske znanosti
v Evropo in v svet;
za nadaljnje znanstveno in raziskovalno delo zaslužnih
znanstvenikov;
promocijo znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti;
druge namene iz pristojnosti ministrstva, določene z zakonom;
programske skupine, katere člani so vključeni v pedagoški
proces v znanstveno- izobraževalni javni raziskovalni
organizaciji in imajo pravico do določenega obsega
financiranja znanstveno-raziskovalnega dela.

31. člen
(dodelitev sredstev)
Ministrstvo dodeli sredstva za ustanoviteljske obveznosti in
sredstva za izvedbo raziskovalnih programov javnim
raziskovalnim zavodom oziroma javnim raziskovalnim
organizacijam in javnim zavodom, ki opravljajo infrastrukturno
dejavnost, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

VII. STROKOVNA TELESA
32. člen
(metodologija in postopki)
Metodologijo ocenjevanja, ter kriterije in postopke za izbor
izvajalcev programov in projektov in prejemnikov dotacij in
subvencij ter spremljanje in nadziranje izvajanja projektov in
programov ter dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje
znanstvene dejavnosti, podrobneje določi minister.

28. člen
(sodelovanje)

Agencija za znanstveno raziskovanje s svojimi splošnimi akti v
skladu s predpisi podrobneje uredi vprašanja iz prejšnjega
odstavka glede znanstveno raziskovalnih projektov in'programov
iz 2. odstavka 37. člena tega zakona.

Izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov ter pospeševanje
tehnološkega razvoja in inovacij, ki so usmerjeni k doseganju
ciljev nacionalnega razvoja, lahko država financira preko več
ministrstev.

Agencija za razvojne in tehnološke raziskave s svojimi splošnimi
akti v skladu s predpisi podrobneje uredi vprašanja iz prvega
odstavka tega člena glede raziskovalno-razvojnih projektov iz 2.
odstavka 38. člena.

Naloge medresorskega sodelovanja na področju znanstvene in
raziskovalno-razvojne dejavnosti so zlasti izmenjava informacij,
pomembnih za razvoj Slovenije ter na tej podlagi skupno določanje
prednostnih tem raziskovanja in prednostnih ukrepov tehnološke
in inovacijske politike ter dogovarjanje za njihovo izvedbo.

Kriteriji iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ter
dodatni kriteriji za izbor projektov in programov in tudi kriteriji za
izbor izvajalcev, se podrobneje določijo s predpisi ministra,
splošnimi akti agencij in na njihovi podlagi izvedenih javnih razpisih.

Medresorsko sodelovanje določeno v prejšnjem odstavku tega
člena koordinira ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo je odgovorno tudi
za organizacijo financiranja teh dejavnosti.

33. člen
(Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije)

29. člen
(organizacija upravljanja, spremljanje)

Kot strokovno posvetovalno telo vlada ustanovi Svet za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije.

Organizacijo upravljanja s sredstvi državnega proračuna, način
financiranja, spremljanje in nadziranje porabe teh sredstev za
znanstveno in raziskovalno-razvojno dejavnost podrobneje s
predpisi določi minister.

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije:
-

Agencija za znanstveno raziskovanje s svojimi splošnimi akti v
skladu s predpisi podrobneje določi znanstveno raziskovalne
projekte in programe iz 2. odstavka 37. člena tega zakona, ki se
financirajo iz sredstev iz prvega odstavka tega člena ter drugih
sredstev agencije in določi način in obseg njihovega financiranja.

-

Agencija za razvojne in tehnološke raziskave s svojimi splošnimi
akti v skladu s predpisi podrobneje določi raziskovalno-razvojne
projekte iz 2. odstavka 38. člena tega zakona, ki se financirajo iz
sredstev iz prvega odstavka tega člena ter iz drugih sredstev
agencije ter določi način in obseg njihovega financiranja.
16. februar2000
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določa izhodišča in usmeritve nacionalnega znanstvenega
programa in predlaga izhodišča in usmeritve nacionalnega
programa tehnološkega razvoja;
predlaga izhodišča in usmeritve za politiko uresničevanja
nacionalnega znanstvenega programa in nacionalnega
programa tehnološkega razvoja v tekočem letu;
določa razmerja med vedami;
spremlja rezultate in učinke delovanja na področju znanstvene
in raziskovalno-razvojne dejavnosti in ocenjuje uresničevanje
nacionalnega raziskovalnega programa in nacionalnega
programa tehnološkega razvoja ter spremlja razvoj
znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti;
daje ocene o ustreznosti programov javnih raziskovalnih
organizacij;
poročevalec, št. 9

daje mnenja in pobude k programom mednarodnega
sodelovanja;
se seznanja z delom agencij, ustanovljenih na podlagi lega
zakona
poroča Vladi Republike Slovenije o svojem delu najmanj enkrat
letno;
opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.

37. člen
(naloge)
Agencija za znanstveno raziskovanje ima naslednje naloge:

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: svet), pri vprašanjih, ki se nanašajo na znanstveno
dejavnost visokošolskih zavodov, sodeluje s Svetom za visoko
šolstvo Republike Slovenije.

-

34. člen
(sestava sveta)

-

Predsednik sveta je predsednik Vlade Republike Slovenije.

sprejema pravilnike in druge splošne akte, s katerimi ureja
financiranje znanstvenih projektov in njihovo evalviranje;
spremlja in nadzira izvedbo znanstvenih projektov in določenih
znanstvenih programov;
pospešuje mednarodno sodelovanje;
v zvezi z izvajanjem svojih nalog vodi in vzdržuje evidenco
raziskovalcev in raziskovalnih organizacij;
odloča o izbiri projektov in določenih znanstvenih programov,
ki se financirajo na podlagi tega zakona;
skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za financiranje
znanstvenih projektov, zlasti ria mednarodnih razpisih ter na
druge načine.

S predpisi iz 1. odstavka 29. člena tega zakona se določi
znanstvene programe in projekte, ki jih izvaja agencija kot naloge
iz prejšnjega odstavka tega člena.

Člane sveta imenuje vlada izmed vrhunskih strokovnjakov s
področja znanosti, izobraževanja in gospodarstva ter drugih
področij, upoštevaje, da je najmanj ena tretjina zastopnikov
gospodarstva. Vlada imenuje člane na predlog raziskovalnih
organizacij, znanstveno-izobraževalne javne raziskovalne
organizacije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ministra
pristojnega za finance, ministra pristojnega za gospodarske
dejavnosti, ministra pristojnega za okolje in prostor, Gospodarske
zbornice Slovenije in drugih zbornic in strokovnih združenj.

Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja agencija kot javno
pooblastilo.
38. člen
(naloge)

Član sveta ne sme biti hkrati član drugih strokovnih teles na
ministrstvu ali v agencijah na področju znanosti in raziskovanja.

Agencija za razvojne in tehnološke raziskave ima naslednje
naloge:

Svet dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi njegov
predsednik. V njegovi odsotnosti pa član sveta, ki je v svet
imenovan za štiri leta in ki ga na predlog predsednika na prvi seji
določi svet za njegovega namestnika.

sprejema pravilnike in druge splošne akte, s katerimi ureja
financiranje raziskovalno-razvojnih projektov in njihovo
evalviranje;
spremlja in nadzira izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov;
pospešuje mednarodno sodelovanje;
v zvezi z izvajanjem upravnih nalog vodi in vzdržuje evidenco
raziskovalcev in raziskovalnih organizacij;
odloča o izbiri raziskovalno-razvojnih projektov, ki se
financirajo na podlagi tega zakona;
skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za financiranje
raziskovalno-razvojnih projektov, zlasti na mednarodnih
razpisih ter na druge načine;
skrbi in pospešuje tehnološki razvoj in inovativno dejavnost.

Svet uredi svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino
glasov članov.
VIII. AGENCIJA
1. Ustanovitev agencij

S predpisi iz 1. odstavka 29. člena tega zakona se določi
raziskovalno razvojne projekte, ki jih izvaja agencija kot naloge iz
prejšnjega odstavka tega člena.

35. člen
(ustanovitev agencij)

Naloge prejšnjega odstavka tega člena opravlja agencija kot javno
pooblastilo.

Za opravljanje upravnih in strokovnih nalog v zvezi s financiranjem
javne službe na področju znanosti in tehnologije se s tem zakonom
ustanovita Agencija za znanstveno raziskovanje in Agencija za
razvojne in tehnološke raziskave kot neodvisni organizaciji (v
nadaljevanju: agencija).

2. Skupne določbe o agencijah

36. člen
(način dela)

39. člen
(status)

Agencija opravlja s tem zakonom določene naloge v javnem
interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in od zunanjih
vplivov neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se
financirajo iz državnega proračuna.

Agencija je pravna oseba javnega prava s sedežem v Republiki
Sloveniji.
Kolikor ta zakon ne določa drugače, se za vodenje Agencije,
njeno notranjo organizacijo in sistemizacijo ter položaj in pravice
zaposlenih uporabljajo predpisi o državni upravi.

Sredstva za ustanovitev in poslovanje agencije se zagotavljajo iz
proračuna Republike Slovenije in drugih virov.
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40.člen
(sestava sveta)

43. člen
(statut)

Agencija za znanstveno raziskovanje ima svet, ki ga sestavljajo:
5 članov, ki jih na predlog znanstveno-izobraževalne javne
raziskovalne-organizacije, SAZU, javnih raziskovalnih
zavodov in koncesionarjev imenuje Vlada Republike Slovenije
izmed uglednih znanstvenikov;
2 člana, predstavnika Vlade Republike Slovenije.

Organizacijo in poslovanje Agencije ureja statut, ki ga sprejme
svet agencije.
Statut agencije začne veljati, ko da nanj soglasje Vlada Republike
Slovenije.
44. člen
(poročilo)

Agencija za razvojne in tehnološke raziskave ima svet, ki ga
sestavljajo:
5 članov, ki jih na predlog raziskovalnih organizacij, ki izvajajo
raziskovalno-razvojno dejavnost, znanstveno-izobraževalne
javne raziskovalne organizacije, Gospodarske zbornice
Slovenije ter Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije izmed
uglednih raziskovalcev imenuje Vlada Republike Slovenije;
2 člana, predstavnika Vlade Republike Slovenije.

Agencija najmanj enkrat letno predloži Vladi Republike Slovenije
poročilo o svojem delu in stanju na področju, za katerega je
pristojna.

IX. USTANOVE NA PODROČJU ZNANSTVENE IN
RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI

Svet agencije izdaja splošne akte ter odloča v posamičnih stvareh
iz pristojnosti Agencije, v kolikor za posamezne odločitve ni
pristojen direktor agencije.

45. člen
(ustanove)

41. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)

Ustanovam, ki delujejo na področju znanstvene in raziskovalnorazvojne dejavnosti lahko minister z odločbo podeli javno
pooblastilo za opravljanje naslednjih nalog:
- odločanje o podeljevanju štipendij
- odločanje v sistemu spremljanja in razvoja znanstvenih
kadrov.

Agencijo vodi, predstavlja ter zastopa direktor, ki ga za dobo 5 let
imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za znanost
in tehnologijo.
Direktor ne sme biti zaposlen ali opravljati kakršnegakoli dela v
organizacijah, ki opravljajo javno službo po tem zakonu in ne sme
imeti nobene funkcije v takih organizacijah.

46. člen
(nadzor)

Direktor, njegov zakonec ali izvenzakonski partner ter sorodnik
v ravni vrsti do vključno drugega kolena ne sme imeti lastniških
deležev v višini več kot 15% v organizaciji, ki opravlja javno
službo po tem zakonu ali v organizaciji, ki ima lastniški delež v
taki organizaciji.

Ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo splošnih aktov
ustanov in instančni nadzor nad zakonitostjo njenih posamičnih
aktov.
Ministrstvo mora opozoriti nosilca javnega pooblastila, ki je izdal
akt, ki ni v skladu za ustavo ali zakonom in mu dati navodila za
uskladitev tega akta.

Vlada razreši direktorja Agencije:
- na njegov predlog;
če mu je odvzeta poslovna sposobnost ali postane
zdravstveno nesposoben za opravljanje dela;
če nastopi razlog iz drugega odstavka tega člena;
če nastopi razlog iz tretjega odstavka tega člena, razen če
direktor ni mogel vplivati na ravnanje zakonca,
izvenzakonskega partnerja ali sorodnika, hkrati pa je mogoče
pričakovati, da to ne bo vplivalo na neodvisnost njegovega
odločanja;
če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na zaporno
kazen.

47. člen
(odvzem javnega pooblastila)
V primeru nezakonitega, nepravilnega ali nepravočasnega
izvrševanja javnih pooblastil se lahko ustanovi javno pooblastilo
odvzame.
O odvzemu javnega pooblastila odloči minister za znanost in
tehnologijo z upravno odločbo.

42. člen
(objava)

X. DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU

Splošni akti Agencije se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.

48. člen
(društva v javnem interesu)

Za odločanje v posamičnih stvareh lahko direktor pooblasti osebo
v Agenciji, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje za odločanje
v upravnem postopku.

Društva, ki delujejo na področju znanstvene in raziskovalnorazvojne dejavnosti v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu:
društva) in katerih namen in delovanje presegata uresničevanje
interesov njihovih članov, lahko predlagajo ministru, da jim dodeli
status društva, ki deluje v javnem interesu.

Agencija odloča o posamičnih stvareh v upravnem postopku.
Odločbe Agencije so v upravnem postopku dokončne.
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Pogoji in postopek za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne
dejavnosti se podrobneje določijo s predpisom ministra.
XI. EVIDENCE
49. člen (evidence)
V zvezi z izvajanjem upravnih nalog za izvajanje tega zakona,
ministrstvo vodi in vzdržuje evidenco raziskovalnih organizacij in
raziskovalcev posameznikov (v nadaljnjem besedilu: evidenca).

priznanje ambasador Republike Slovenije v znanstveni in
raziskovalno-razvojni dejavnosti;
Miklošičevo priznanje za znanstvene dosežke, s katerimi se
utrjuje in razvija identiteta Slovenije;
Štefanovo priznanje raziskovalcem za najodmevnejše
doktorate;
Puhovo priznanje za izume, raziskovalno-razvojne dosežke
in uporabo znanstvenih izsledkov, ki so pomemben prispevek
pri uvajanju novosti v gospodarske in druge dejavnosti.
52. člen
(prejemniki nagrad in priznanj)

Kandidate za nagrade in priznanja lahko predlagajo fizične in
pravne osebe.

Ministrstvo pridobiva podatke za evidenco na podlagi prijav in
predlogov. Osebni podatki iz evidence, ki se uporabljajo za izvajanje
tega zakona, so:
ime in priimek;
enotna matična številka občana;
- davčna številka;
naslov raziskovalca.

Istemu posamezniku so lahko samo enkrat podeljene posamezne
nagrade in priznanja, opredeljena v alineah drugega, tretjega in
četrtega odstavka prejšnjega člena tega zakona.
53. člen
(komisija)

Ministrstvo je dolžno posredovati podatke iz drugega odstavka
tega člena, pravnim osebam, ki jim je bilo dano javno pooblastilo
na podlagi tega zakona.

O Zoisovih nagradah in Zoisovih priznanjih odloča Komisija
Republike Slovenije za nagrade in priznanja (v nadaljnjem besedilu:
komisija).

Pri uporabi osebnih podatkov se uporabljajo določbe zakona o
varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom ni drugače določeno.
Podrobnejšo vsebino evidenc, ki jih vodi ministrstvo, določi minister.

Komisija ima štirinajst članov in predsednika, ki jih imenuje vlada
na predlog ministrstva, Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, znanstveno-izobraževalne javne raziskovalne
organizacije in raziskovalnih organizacij.

XII. JAVNOST DELA RAZISKOVALNIH SUBJEKTOV

Predsednik in člani komisije so imenovani za dobo štirih let tako,
da se pri prvem imenovanju za sedem članov komisije določi
mandat dveh let, za ostale pa štiri leta.

50. člen
(javnost)

Komisija uredi način svojega dela, podrobnejše kriterije za
podeljevanje nagrad in priznanj, način predlaganja kandidatov,
način ustanovitve in pristojnosti strokovnih komisij, obliko in
vsebino javnega razpisa s pravilnikom, ki začne veljati, ko da
nanj soglasje vlada in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Rezultati raziskovalnega dela, financiranega iz državnega
proračuna, so javni z omejitvami, ki jih določajo predpisi, ki urejajo
varstvo intelektualne lastnine in varstvo avtorskih pravic ter
varstvo podatkov.

54. člen
(slovesna podelitev)

XIII. NAGRADE NA PODROČJU ZNANSTVENE IN
RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI

Zoisove nagrade in Zoisova priznanja podeli dobitnikom vsako
leto minister na dan rojstva Žige Zoisa.

51. člen
(nagrade)

55. člen
(sredstva in poročilo o delu)

Zoisove nagrade in priznanja so najvišja priznanja Republike
Slovenije za spodbujanje znanstvene in raziskovalno-razvojne
dejavnosti ter za življenjsko delo na tem področju.

Sredstva za delovanje komisije zagotavlja Republika Slovenija.
Komisija mora v tridesetih dneh po podelitvi Zoisovih nagrad in
Zoisovih priznanj izdelati poročilo o svojem delu in ga predložiti
vladi.

Zoisove nagrade se predlagajo za:
posamezne vrhunske dosežke na področju znanstvene in
raziskovalno-razvojne dejavnosti,
- življenjsko delo znanstvenika, ki je s svojim delom bistveno
prispeval k razvoju znanstvene in raziskovalno-razvojne
dejavnosti.

Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja ministrstvo.
56. člen
(priznanja ministrstva)

Zoisova priznanja se podelijo za posamezne pomembne
znanstvene dosežke.

Priznanja iz četrtega odstavka 54. člena tega zakona podeljuje
minister.

Za dosežke na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne
dejavnosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo podeljuje:
poročevalec, št. 9
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Podrobnejše kriterije za podelitev priznanj iz prejšnjega odstavka
tega člena, način predlaganja kandidatov, način ustanovitve in
pristojnosti strokovnih komisij, obliko in vsebino javnega razpisa,
dan in način podelitve teh priznanj določi minister.

1. Pravilnik o infrastrukturnih razvojnih centrih (Uradni list RS,
št. 82/99)
2. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni
list RS, št. 71/99)
3. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles
Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje tehnološkega
razvoja (Uradni list RS, št. 78/98)
4. Pravilnik o vrednotenju kakovosti in financiranju programa
dela JRO (Uradni list RS, št. 52/98, 67/98, 72/98)
5. Pravilnik o nagradah in priznanjih republike Slovenije za
znanstveno raziskovalno delo (Uradni list RS, št. 39/98, 11/
99)
6. Pravilnik o ciljnih raziskovanih programih za podporo
strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih
(Uradni list RS, št. 22/98, 34/98)
7. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles
Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje temeljnega
in aplikativnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 79/97, 69/
98)
8. Pravilnik o postopku in merilih za izvor in sofinanciranje
znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 66/96)
9. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 66/96)
10. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 87/99)
11. Pravilnik o sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 62/96, 11/98, 48/99)
12. Pravilnik o oblikovanju in izvajanju programov razvoja
raziskovane dejavnosti (Uradni list RS, št. 6/96)
13. Pravilnik o pogojih in metodologiji izviranja predlogov za
sofinanciranje nakupa informacijske in komunikacijske
opreme (Uradni list RS, št. 62/95)
14. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje programov
dejavnosti organizacij informacijske infrastrukture (Uradni list
RS. št. 62/95)
15. Pravilnik o izvajanju in organiziranju nadzora Ministrstva za
znanost in tehnologijo na področju raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 55/95)
16. Pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v
znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive
(Uradni list RS, št. 75/94, 35/98)
17. Pravilnik o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarnih pomoči
Ministrstva za znanost in tehnologijo (Uradni list RS, št. 73/
94)
18. Pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovane
dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/94, 1/98, 35/98)
19. Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev
v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije (Uradni
list RS, št. 38/94, 53/95, 1/98)
20. Pravilnik o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Uradni list
RS, št. 37/94, 39/98, 61/98)
21. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja
razvojnih projektov izumiteljev (Uradni list RS št. 29/94)
22. Pravilnik o pogojih in metodologiji izviranja predlogov za
subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni list
RS, št. 14/94)
23. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja
projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja
(Uradni list RS,m št. 5/94, 21/97, 77/97, 48/99)
24. Pravilnik o postopku in o pogojih za vpis posameznikov, ki
opravljajo raziskovalno dejavnost kot zasebniki, v register
zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 30/92, 46/93, 61/
98)
26. Pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju znanosti in tehnologije (Uradni
list RS, št. 62/96, 13/97)

XIV. NADZOR
57. člen
(nadzor)
Javni raziskovalni zavodi in javni infrastrukturni zavodi ter drugih
pravne in fizične osebe ter koncesionarji, ki se financirajo na
podlagi tega zakona so Ministrstvu za znanost in tehnologijo dolžni
pošiljati podatke o:
porabi sredstev namenjenih za ustanoviteljske obveznosti;
porabi sredstev za izvedbo programov in projektov;
- porabi sredstev za druge namene;
- doseženih rezultatih znanstvene oziroma raziskovalnorazvojne dejavnosti;
izvajanju infrastrukturne dejavnosti in
izvajanju druge dejavnosti, ki se financira po tem zakonu.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
58. člen
(rok za izvršilne predpise)
Minister najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona izda
izvršilne predpise, ki so potrebni za izvajanje tega zakona.
59. člen
(potekanje mandata)
Mandat članov Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
članov Komisije Republike Slovenije za nagrade in priznanja in
članov strokovnih teles ministrstva preneha s potekom časa, za
katerega so bili imenovani.
60. člen
(kontinuiteta in ugled nagrad in priznanj)
Nagrade in priznanja za dosežke na področju znanstvene in
raziskovalno-razvojne dejavnosti, podeljene po dosedanjih
predpisih so enakovredne nagradam in priznanjem, podeljenim
po tem zakonu.
61. člen
(dosedanje raziskovalne organizacije)
Organizacije, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona status
raziskovalne organizacije, pridobijo brez razpisa koncesijo za
opravljanje javne službe na področju znanstvene in raziskovalnorazvojne dejavnosti v skladu s tem zakonom za obdobje 5 let, če
izpolnjujejo pogoje za opravljanje javne službe določene s tem
zakonom.
62. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega zakona)
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o
raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-1). Do sprejema
novih predpisov na podlagi tega zakona veljajo dosedanji predpisi
ministra:
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27. Sklep o merilih za določanje višine subvencij za usposabljanje
mladih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 64/95)
28. Sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za
financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo
raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 17/94, 33/96)
29. Sklep o normativih in standardih za določanje sredstev za
izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Uradni list
RS, Št. 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98)

Predpis ministra, ki ureja vprašanja, katera po tem zakonu s
svojimi splošnimi akti urejata agenciji, ustanovljeni na podlagi tega
zakona, razveljavi minister s svojim predpisom z dnem uveljavitve
tega splošnega akta.
63. člen
(rok uveljavitve zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV

raziskovalec, kot odgovorni nosilec znanstvenega in raziskovainorazvojnega projekta. Odgovorni nosilec znanstvenega projekta
je lahko raziskovalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
ima doktorat znanosti,
- izkazuje mednarodno primerljivo znanstveno dejavnost f
zadnjih treh letih,
izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalne
skupine,
- ter je zaposlen v raziskovalni organizaciji, kjer se izvaja projekt

I. SPLOŠNE DOLOČBE
Predlog zakona o organizaciji in financiranju raziskovalnorazvojne dejavnosti določa, da ta zakon ureja organizacijo in
financiranje dejavnosti na področju znanosti in raziskovalnorazvojne dejavnosti, ki se financira iz državnega proračuna in
določa pogoje za opravljanje te dejavnosti (1. člen).
Predlog zakona v 2. členu določa obseg znanstvene in
raziskovalno-razvojne dejavnosti, to je torej izvrševanje temeljnih
znanstvenih raziskav in opravljanje raziskovaino-razvojnega dela.
Znanstvena in raziskovalno-razvojna dejavnost se izvajata v obliki
projektov in programov.

Odgovorni nosilec raziskovaino-razvojnega projekta pa je lahko
raziskovalec, ki izpolnjuje prej naštete pogoje ali pa ima opravljena
uporabna raziskovalna ali razvojna dela, inovacije oziroma
registrirane patente. Menimo, da je umestno z zakonom definirati
pogoje za odgovornega nosilca znanstvenega ali raziskovainorazvojnega projekta. Pogoji se razlikujejo, če pa želimo zagotoviti
kvaliteto dela, ki jo zakon določa, moramo zato v zakonu določiti
pogoje za zagotovitev slednje.

Znanstvena dejavnost oziroma z njo povezane znanstvene
invencije pomenijo nove izvedljive zamisli, nastale v okviru
znanosti. Raziskovalno-razvojna dejavnost pa predstavlja
pretvorbo ideje v nov ali izboljšan proizvod na tržišču oziroma
nov ali izboljšan proces obratovanja s pozitivnimi gospodarskimi
učinki.

V 11. členu predloga zakona so definirani pogoji, ki jih morata
izpolnjevati vodja programske in vodja infrastrukturne skupine.
Glede na to, da je programska skupina po tem zakonu, skupina
raziskovalcev v javnih raziskovalnih organizacijah, ki pretežno
opravlja javno službo po tem zakonu, mora zakon določiti pogoje
za vodjo le te. Smiselno je razlaga identična za utemeljitev pogojev,
ki jih mora izpolnjevati vodja infrastrukturne skupine.

Znanstvena in raziskovalno-razvojno dejavnost je postavljena v
službo družbenih ciljev in potreb to pa zmore opravljati zadovoljivo
le pod pogojem, da se ustvarja materialne, statusne in druge
pogoje za sam razvoj znanosti in za prenos znanja v uporabo.
V 5. členu zakon definira javno službo, in sicer je to tista znanstvena
in raziskovalno-razvojna dejavnost, ki jo po tem zakonu financira
država ali zagotavlja zanjo druge materialne pogoje za delo; izvaja
se v obliki programov, le-te pa izvajajo programske skupine.

III. RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE

Dejavnost informacijske podpore za raziskovalno delo se opravlja
na način javne službe, če država za opravljanje te dejavnosti
ustanovi javni infrastrukturni zavod.

Raziskovalne organizacije so po tem zakonu vse pravne osebe,
ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje javne službe, določene s tem
zakonom, na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne
dejavnosti.
12. 'člen te pogoje podrobneje določa, tako za področja
znanstvene, kot za raziskovalno-razvojne dejavnostiRaziskovalne organizacije, ki izvajajo javno službo na področju
znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti morajo imeti za
opravljanje te dejavnosti zagotovljene ustrezno usposobljena
raziskovalce organizirane v raziskovalne skupine, odgovorne

II. RAZISKOVALEC
Predlog zakona v drugem poglavju določa, da raziskovalec
opravlja znanstveno in raziskovalno-razvojno delo v okviru
raziskovalne organizacije ali kot raziskovalec posameznik.
Predlog zakona v 10. členu definira pogoje, ki jih mora izpolnjevati
poročevalec, št. 9
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nosilce projektov, raziskovalno opremo in prostore ter
informacijsko dokumentacijsko podporo tej dejavnosti.

Slovenije do javnih zavodov in javnih infrastrukturnih zavodov,
institucionalno financiranje raziskovalnih organizacij, financiranje
znanstvenih programov in projektov, mladih raziskovalcev,
raziskovalno-razvojnih projektov, inovacij in tehnološkega razvoja,
investicij ter financiranja mednarodnega sodelovanja, promocije
ter drugih namenov iz pristojnosti ministrstva, določene s tem
zakonom.

Zakon določa pravice in obveznosti subjektov v družbi, ne pa
njihovega poslanstva. V obravnavanem zakonu je jasno določeno,
da lahko status javnega raziskovalnega zavoda dobi le tisti zavod,
ki ga za opravljanje javne službe po tem zakonu ustanovi država.
Neposredno to stori v skladu z Zakonom o zavodih in Zakonom
o vladi s tem, da sprejme akt o ustanovitvi ali akt o preoblikovanju
obstoječega zavoda v javni raziskovalni zavod. Ni videti razlogov,
da bi zakon dodatno omejil možnost ustanavljanja JRZ-jev in
določil, za katere dejavnosti ga lahko Vlada Republike Slovenije
ustanovi.

Posebej na novo uvajamo financiranje nadaljnjega znanstvenega
in raziskovalnega dela zaslužnih znanstvenikov. Poudarjamo, da
imajo programske skupine, katerih člani so vključeni v pedagoški
proces v javni univerzi oziroma njeni članici, pravico do določenega
obsega financiranja znanstvenega in raziskovalno-razvojnega
dela.

V 13. in 14. členu zakon določa ustanovitev in svet javnega
raziskovalnega in javnega infrastrukturnega zavoda. Javni
infrastrukturni zavod, ki zagotavlja izvrševanje informacijske
podpore za raziskovalno delo (13. člen) lahko hkrati podpira tudi
dejavnosti na drugih področjih npr. kulture, šolstva. Značilen tak
primer je Inštitut informacijskih znanosti v Mariboru, ki zagotavlja
informacijsko podporo knjižničnemu informacijskemu sistemu
Slovenije, v katerem so tako javne knjižnice, ki sodijo med kulturne
dejavnosti, kot šolske in visokošolske knjižnice, ki so
informacijska podpora izobraževalnemu delu. Glede na to je
potrebno dopustiti za take "interdisciplinarne" primere posebno
ureditev, kot jo določa 13. člen.

Ustanoviteljske obveznosti zajemajo dotacije, ki pokrivajo del
stroškov raziskovalnih organizacij in programskih skupin.
Razpisi za financiranje projektov in programov so lahko tematsko
odprti, ker vlagatelji predložijo predmet oziroma vsebino dela,
skupino in stroške ter tematski, kjer se razpisujejo ciljno usmerjeni
projekti ali programi. Izbrani izvajalci sklenejo z dajalcem sredstev
pogodbe ter poročajo o svojem delu.
V 28. členu predlog zakona določa, da lahko izvajanje raziskovalno
razvojnih projektov ter pospeševanje tehnološkega Razvoja in
inovacij, ki so usmerjeni k doseganju ciljev nacionalnega razvoja,
država financira preko več ministrstev in drugih proračunskih
uporabnikov.

IV. OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODLAGI
KONCESIJE

29. člen določa organizacijo upravljanja s sredstvi državnega
proračuna. Poudarjamo, da bo z uvedbo novih oseb javnega prava
poraba proračunskih sredstev še transparmentnejša,
administriranje pa se ne bo povečalo, temveč racionaliziralo.

Z uvajanjem podeljevanja koncesije zakon omogoča opravljanje
javne službe na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne
dejavnosti tudi zasebnim pravnim osebam. Predlog zakona
vsebuje člene, ki določajo koncesijo kot prenos izključnih pravic,
razen seveda tistih, ki predstavljajo upravne naloge. Predlog
zakona tako določa, da koncesijo podeli minister, pristojen za
znanost in tehnologijo z odločbo in za določen čas. Koncesija se
podeli na javnem razpisu, ki ga razpiše minister najmanj enkrat
letno. Število koncesij, ki se razpišejo, določi minister na podlagi
nacionalnega znanstvenega programa in nacionalnega programa
tehnološkega razvoja.

VII. STROKOVNA TELESA
U 32. členu je določeno, da metodologijo ocenjevanja, kriterije ter
postopke za izbor izvajalcev programov in projektov, ter
prejemnikov dotacij in subvencij, spremljanje in raziskovanje
izvajanja projektov in programov določi minister. V 34. členu kot
strokovno posvetovalno telo zakon določa Svet za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije.

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s
pogodbo o koncesiji, katero vsebino podrobneje določa 22. člen
obravnavanega zakona.

Na tem mestu je potrebno poudariti, da to ni nikakršen organ,
temveč mu ta zakon podeljuje status strokovnegaposvetovalnega telesa vlade, kot je na primer Svet za kulturo in
še kup drugih. Ne gre za nikakršen organ, pač pa za telo, ki daje
mnenja in predloge Vladi Republike Slovenije. Vodi ga predsednik
Vlade Republike Slovenije.

V. NACIONALNI ZNANSTVENI PROGRAM IN
NACIONALNI PROGRAM TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA
Predlog zakona določa, da Nacionalni znanstveni program in
Nacionalni program tehnološkega razvoja predstavljata temelje,
cilje, vsebino, obseg in instrumente znanstvene in tehnološke
politike. Sprejemata se za obdobje 5. let. Izvajajo pa ju raziskovalne
organizacije in raziskovalci posamezniki.

VIII. AGENCIJA

VI. FINANCIRANJE

Predlog zakona določa za opravljanje upravnih in strokovnih nalog
v zvezi s financiranjem javne službe na področju znanosti in
tehnologije ustanovitev Agencije za znanstveno raziskovanje in
Agencijo za razvojne in tehnološke raziskave kot neodvisni
organizaciji. Pravni status agencij, kiju ustanavljamo z zakonom,
je popolnoma jasen. Gre za pravni osebi javnega prava. Seveda
pa gre za taki osebi "sui generis" (to je pri osebah javnega prava
mogoče), saj na splošno status pravnih agencij še ni urejen.

27. člen predloga zakona določa sredstva, ki so potrebna za
izvajanje Nacionalnega znanstvenega programa in Nacionalnega
programa tehnološkega razvoja. To so predvsem sredstva, ki so
namenjena za financiranje ustanoviteljskih obveznosti Republike

Predlagatelj zakona poudarja, da ustanavljamo neodvisni agenciji,
enako kot to določa Zakon o trgu vrednostnih papirjev za Agencijo
za trg vrednostnih papirjev. Predlog zakona ureja tudi
najpomembnejša vprašanja delovanja agencij: ustanovitev,

Državni zbor Republike Slovenije sprejme in potrdi oba nacionalna
programa, na predlog Vlade Republike Slovenije.
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XI.

pristojnost, organe in njih sestavo ter njihove pomembnejše naloge.
Iz predlaganih zakonskih določil izhaja, da se agenciji ne financirata
za potrebe javne službe, pač pa je njuna naloga financiranje javne
službe.

EVIDENCE

V zvezi z izvajanjem upravnih nalog za izvajanje tega zakona,
ministrstvo vodi in vzdržuje evidenco raziskovalnih organizacij in
raziskovalcev posameznikov.

Agencija za znanstveno raziskovanje ima predvsem nalogo,
spremljati in nadzirati znanstvene projekte in določene znanstvene
programe. Vključuje se tudi v mednarodno znanstveno
sodelovanje. Poglavitna naloga agencije je, da sprejema pravilnike
in druge splošne akte, s katerimi ureja financiranje znanstvenih
projektov, programov in njihovo evalviranje. Programe, ki jih bo
izvajala agencija, bo določal predpis, v skladu z Nacionalnim
znanstvenim programom. V postopku sprejemanja zakona, bo
predlagatelj upošteval stališča Sveta za znanost in tehnologijo
glede uskladitve obstoječih znanstvenih programov s predlaganim
zakonom. Agencija si bo prizadevala, da bo za svoje delo pridobila
tudi sredstva iz gospodarstva in v okviru mednarodnega
sodelovanja.

Določbe so usklajene z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
XII. JAVNOST DELA RAZISKOVALNIH SUBJEKTOV
50. člen natančno določa osebne podatke in namen, za katere sb
slednji uporabljajo. Pri uporabi osebnih podatkov se uporabljajo
določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov.

XIII. NAGRADE NA PODROČJU ZNANSTVENE IN
RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI

Agencija za razvojne in tehnološke raziskave opravlja, skladno s
tem zakonom naslednje naloge:
sprejema pravilnike in druge splošne akte, s katerimi ureja
financiranje raziskovalno-razvojnih projektov in njihovo
evalviranje;
spremlja in nadzira izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov;
pospešuje mednarodno sodelovanje;
v zvezi z izvajanjem upravnih nalog vodi in vzdržuje evidenco
raziskovalcev in raziskovalnih organizacij;
odloča o izbiri raziskovalno-razvojnih projektov, ki se
financirajo na podlagi tega zakona;
- skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za financiranje
raziskovalno-razvojnih projektov, zlasti na mednarodnih
razpisih ter na druge načine;
skrbi in pospešuje tehnološki razvoj in inovativno dejavnost.

Zoisove nagrade se predlagajo za posamezne vrhunske dosežke
na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti ter
za življenjsko delo znanstvenika, ki je s svojim delom bistveno
prispeval k razvoju znanstvene in raziskovalno-razvojne
dejavnosti.
Za dosežke na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne
dejavnosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo podeljuje:
- priznanje ambasador Republike Slovenije v znanstveni in
raziskovalno-razvojni dejavnosti;
- Miklošičevo priznanje za znanstvene dosežke, s katerimi se
utrjuje in razvija identiteta Slovenije;
Štefanovo priznanje raziskovalcem za najodmevnejše
doktorate;
Puhovo priznanje za izume, raziskovalno-razvojne dosežke
in uporabo znanstvenih izsledkov, ki so pomemben prispevek
pri uvajanju novosti v gospodarske in druge dejavnosti.

IX. USTANOVE NA PODROČJU ZNANSTVENE IN
RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI
XIV. NADZOR

To poglavje določa, da lahko minister, pristojen za znanost in
tehnologijo, ustanovam na tem področju z odločbo podeli javno
pooblastilo za opravljanje naslednjih nalog:
odločanje o podeljevanju štipendij in
odločanje v sistemu spremljanja in razvoja znanstvenih
kadrov.

V poglavju o nadzoru je določeno, da morajo javni raziskovalni
zavodi in javni infrstrukturni zavodi ter druge pravne in fizične
osebe ter koncesionarji, ki se financirajo na podlagi tega zakona
ministrstvu pošiljati točno določene podatke, ki so eksplicitno
našteti v 57. členu zakona.

Ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo splošnih aktov
ustanov in instančni nadzor nad zakonitostjo njenih posamičnih
aktov.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
V teh določbah je opredeljeno, da mora minister, pristojen za
znanost in tehnologijo, v roku enega leta, po uveljavitvi zakona
izdati vse izvršilne predpise, ki so potrebni za izvajanje tega
zakona.

X. DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU
Predlog zakona omogoča društvom, ki delujejo na področju
znanstvene in raziskovalno razvojne dejavnosti v javnem interesu,
in katerih namen in delovanje presegata uresničevanje interesov
njihovih članov, da pridobijo, ob izpolnjevanju določenih pogojev
status društva, ki deluje v javnem interesu.

poročevalec, št. 9

Predhodne določbe urejajo tudi mandat članov Sveta za znanost
Republike Slovenije ter članov ostalih pomembnih komisij in
strokovnih teles.
Glede na to, da so za uskladitev z zakonom določeni primerni
roki, predlagatelj meni, da zakon lahko začne veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU ZNANSTVENE IN
RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI - HITRI POSTOPEK

3. Naslov predloga aKta:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

Predlog zakona o organizaciji in financiranju znanstvene in
raziskovalno razvojne dejavnosti - hitri postopek

Ni razlogov.
4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zooraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto)

2, Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"

Leto 2000

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanaša|o na predloženo gradivo:

5, Ali 90 zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

Predlog zakona o organizaciji in financiranju znanstvene in
raziskovalno-razvojne dejavnosti je usklajen s 77. členom
Evropskega sporazuma o pridružitvi.

Ne.

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma lzha|a]oče obveznosti
Izpolnjene:

6, AH le predlog akta preveden In v kateri jezik?
Ni prevedeno.

Obveznosti bodo izpolnjene v celoti.
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

7. Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)

Ker so obveznosti izpolnjene, ni razlogov za neizpolnitev
obveznosti.
3. Skladnost predloga akta s predpisi ES

Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev.

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

Predlog zakona o organizaciji in financiranju znanstvene in
raziskovalno-razvojne dejavnosti je vključen v državni program
za prevzem pravnega reda ES - leta 2000.

Predlog zakona upošteva uredbi:
Uredba komisije št. 2897/95, ki določa pravila za posredovanje
rezultatov raziskav
Uredba sveta št. 2380/74, ki ureja določila za posredovanje
informacij, ki zadeva raziskovalne programe za ES.

Ime In priimek ter podpis
vod|e pravne službe:

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:

Margareta
Srebotnjak-Borselllno, l.r.
državna podsekretarka

dr. Lojze Marlnček, l.r.
minister

Predlog zakona je v celoti usklajen z zgoraj navedenima uredbama.
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Da

16. februar2000
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

ZAKONA

STANOVANJSKEGA

(SZ-E)

- EPA 1031 - II - skrajšani postopek

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

do skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno dopolnitev.
Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obvešča, da bo kot predlagatelj
sodeloval na sejah delovnih teles Državnega zbora in na sejah
Državnega zbora

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

S tem tekstom predloga zakona nadomešča tekst predloga
zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona - EPA 1031-11, ki
ga je vložil 23.12.1999.

in ga pošilja v obravnavo, in sprejem.
Na podlagi 204. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlaga, da predlog zakona Državni zbor obravnava

POSLANEC:
ROMAN JAKIČ, l.r.

I. UVOD
Eden od možnih ukrepov v smeri povečanja ponudbe stanovanj
in stavbnih zemljišč je tudi dopolnitev dejavnosti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, ki naj bi mu stanovanjski zakon v
bodoče omogočil tudi gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v imenu
in za račun občin ter investitorstvo stanovanjske graditve, kakor
tudi najemanje dolgoročnih posojil, domačih in tujih ter izdajo
garancij.

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

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

Občine praviloma ne morejo kupovati stavbnih zemljišč, kadar
so ponujena na prostem trgu, ker se proračunska sredstva
namenjena gospodarjenju s stavbnimi zemljišči porabljajo v skladu
z načrti, to pa praviloma ne omogoča tako hitrega odziva na tržno
ponudbo ali na ponujeno uveljavitev predkupne pravice, kot ga
zmorejo samostojne pravne ali fizične osebe. Zato občine ne
morejo enakopravno konkurirati drugim kupcem stavbnih zemljišč,
s tem pa se zmanjšujejo možnosti za uresničevanje njihovih
zakonitih nalog pri gospodarjenju z njimi. Posledično so slabše
možnosti za stanovanjsko graditev in za uresničevanje sprejetih
prostorskih planov In izvedbenih aktov.
16. februar2000
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CILJI IN NAČELA ZAKONA

socialnih in neprofitnih stanovanj, kar predpostavlja tudi opremljanje
stavbnih zemljišč za te namene, nedvomno učinkovitejše, kolikor
se Stanovanjskemu skladu RS omogoči dostop do dolgoročnih
posojil, še posebej tujih, kakor tudi izdajo garancij za posojila, ker
domača proračunska sredstva za izvajanje širše funkcije
Stanovanjskega sklada RS gotovo niso zadostna.

Glede na določbo 78. člena Ustave RS, da država ustvarja
možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje,
vsi zbrani statistični podatki s stanovanjskega področja kažejo,
da je treba stanovanjsko področje finančno okrepiti. Politike v
zvezi s tem so razdelane v predlogu nacionalnega stanovanjskega
programa, eden od pomembnih ukrepov v smeri realizacije teh
ukrepov pa je povečanje dostopnosti do stanovanj po sprejemljivi
ceni, kjer lahko investitor neposredno uveljavlja sprejeto
stanovanjsko politiko države v vseh fazah gradnje stanovanj,
kar se lahko doseže med drugim tudi z investitorsko vlogo
Stanovanjskega sklada RS.

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

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

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

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

1.člen
V stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91, 19/9, 9/94,
21/94, 23/96, 24796 in 44/96) se v 83. členu dodata tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
"Sklad je lahko tudi investitor stanovanjske graditve, po dogovoru
z občino pa opravlja tudi posamezne posle s področja
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Za zagotovitev sredstev za financiranje oziroma kreditiranje nalog,
opredeljenih v nacionalnem stanovanjskem programu, lahko Sklad
najema dolgoročna domača in tuja posojila oziroma izdaja garancije
v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje in zadolževanje pravnih
oseb javnega prava."

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

2.člen

Izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa bo pri
uresničevanju enega od osrednjih ciljev, to je povečanje ponudbe

poročevalec, št. 9

Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV
1. člen

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

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

2. člen
Drugi člen zakona določa vacatio legis.

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

16. februar2000

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

21
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

VRTCIH

DOPOLNITVAH

(ZVst-A)

- EPA 1060 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je na 144. seji dne 27/1 -2000 določila
besedilo:

spremembe in dopolnitve predloga zakona predstavljajo tako
z vsebinskega kot tudi s pravnotehničnega vidika manj
zahtevne spremembe.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VRTCIH,

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vrtcih obravnava po skrajšanem postopku, ker predlagane

- dr. Pavel ZGAGA, minister za šolstvo in šport,
- Alenka TAŠTANOSKA, državna sekretarka v Ministrstvu
za šolstvo in šport.

V šestem odstavku 14. člena zakon tudi določa, da se za vzgojo
otrok na območjih s posebnimi razvojnimi problemi določijo posebni
normativi in standardi. Na tej podlagi je v Odredbi o normativih in
kadrovskih pogojih za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Ur.l.RS, št. 57/97) v 30. členu določeno, da je najmanjše število
otrok v oddelku vrtca na takšnih območjih 5. S tem je zagotovljen
enak "nacionalni standard" v vrtcih v vsej državi, kar je bila tudi
izrecna zahteva Državnega zbora ob sprejemanju zakona. To
zakonsko določilo pa je treba nujno nadgraditi z vidika opredelitve
osnove za plačilo staršev, saj sedanja ureditev pomeni zanje v
teh primerih izredno hudo finančno breme. Cena programa v
oddelku vrtca s petimi otroki je izredno visoka, starši pa tudi v
tem primeru plačujejo določen odstotek od cene.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Zakon o vrtcih, ki je začel veljati 15.3.1996 je na novo uredil
dejavnost predšolske vzgoje, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci.
Navedeni zakon tako med drugim ureja tudi organizacijo
predšolske vzgoje v vrtcih ter njeno financiranje.
Zakon določa, da lahko vrtci glede na trajanje izvajajo dnevne,
poldnevne in krajše programe. Dvoletna praksa izvajanja zakona
pa je pokazala, da se poldnevni programi niso uveljavili v zadostni
meri. Organiziranje poldnevnih programov naj bi omogočilo
oblikovanje pestrejše ponudbe vrtcev in tako vplivalo na
povečanje vključenosti 3 do 6-letnih otrok v vrtce. Sedanja
zakonska ureditev, ki določa, da je trajanje sočasne prisotnosti
vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v oddelku dnevnega in
poldnevnega programa enaka, pa onemogoča večjo cenovno
konkurenčnost poldnevnih programov v primerjavi z dnevnimi
programi. Cena poldnevnega programa namreč ni toliko nižja, da
bi se starši odločali za ta program, zato v praksi poldnevni programi
niso zaživeli.
16. februar2000

Predlagatelj tudi ugotavlja, da v zakonu opredeljeni elementi, ki
sestavljajo ceno programa niso toliko jasni, da bi omogočali
primerljivost cen programov na nivoju države. Zato naj se ta
pomanjkljivost odpravi tako, da se z enotno metodologijo, ki jo
določi minister, opredelijo vsi osnovni elementi cene programa.
61. člen zakona določa, da Strokovni svet RS za splošno
izobraževanje najkasneje v dveh letih po sprejemu zakona določi
programe za predšolske otroke. Ker je v obdobju priprave
23
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prenovljenih in novih programov enako pomembno delo strokovnih
skupin kot vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki predlagane rešitve v obdobju
nastajanja preverjajo v praksi, je treba zagotoviti dovolj časa za
strokovno in usklajeno pripravo programov do tiste faze, ko bo
le-te določil Strokovni svet za splošno izobraževanje. Zato je
smiselno, da se Strokovnemu svetu rok za pripravo programov
podaljša za eno leto.

2. Cilji in načela zakona
Zakon o vrtcih med pomembnimi načeli predšolske vzgoje v vrtcih
navaja tudi pravico do izbire in drugačnosti ter pluralnost, kar
pomeni, da se staršem zagotavlja možnost izbire različnih
programov. S predlaganimi spremembami zakona želi predlagatelj
vrtcem omogočiti pravno podlago za oblikovanje poldnevnih
programov, ki bodo glede na vsebino in tudi cenovno za starše
zanimivejši.

Zakon v 63. členu določa postopno zniževanje števila otrok v
oddelkih oziroma postopno uveljavitev normativa, ki ga določa
prvi odstavek 17. člena zakona. Tako je s 1.9.1997 v oddelek
prvega starostnega obdobja vključenih največ 14 otrok in v oddelek
drugega starostnega obdobja največ 24 otrok. S 1.9.2000 se
postopno zniževanje števila otrok v. oddelkih zaključi. Takrat bo v
oddelek prvega starostnega obdobja vključenih največ 12 otrok
in v oddelek drugega starostnega obdobja največ 22 otrok. Znižanje
navedenega normativa posledično pomeni tudi sistemiziranje novih
delovnih mest v vrtcih in zagotovitev prostorov, kar so ustanovitelji
(občine) ob delni uveljavitvi normativa s 1.9.1997 že izvedli. To pa
ne velja za tiste občine, kjer kapacitete vrtcev že več. let zapored
drastično zaostajajo za potrebami staršev po vključitvi otrok v
vrtce. Zato je smiselno, da se v teh primerih uveljavitev normativa
iz 1. odstavka 63. člena zamakne do 1.9.2000, dokončna
uveljavitev normativa iz 17. člena pa prestavi na leto 2003, kar
pomeni uskladitev z začetkom nove 9-letne osnovne šole v državi.

Ostale spremembe zakona prinašajo zamik uveljavitve roka iz
61. člena za eno leto ter zamike za uveljavitev normativa iz 17.
člena zakona na 1.9.2000 oz. 1.9.2003. To bo omogočilo občinam
kot ustanoviteljicam vrtcev več časa za zagotovitev kadrovskih
in prostorskih pogojev, ki jih narekuje uveljavitev znižanega
normativa števila otrok v oddelkih.

3. Finančne posledice zakona
Spremembe zakona nimajo finančnih posledic na obseg javnih
sredstev za to dejavnost, zamik uveljavitve normativa iz 17. člena
zakona pa pomeni zamik finančnih posledic te zakonske določbe
na leto 2003.

oblikovani na podlagi posebnega normativa iz šestega odstavka
14. člena zakona, je osnova za plačilo staršev povprečna cena
enakega programa v Republiki Sloveniji."

BESEDILO ČLENOV
1. člen

4. člen

V Zakonu o vrtcih (Ur.l.RS, št. 12/96) se v petem odstavku 14.
člena za besedo "delavcev " doda besedilo, ki se glasi: "delovno
obveznost ravnatelja in pomočnka ravnatelja."

V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Metodologijo oblikovanja cen programov v vrtcih, ki opravljajo
javno službo določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo."

2. člen
5. člen

Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:

V 61. členu se beseda "dveh" nadomesti z besedo "treh".

"Dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik
vzgojitelja. Dnevni program v oddelku prvega starostnega obdobja
izvajata skupaj vsaj 6 ur dnevno in v oddelku drugega starostnega
obdobja vsaj 4 ure dnevno. Poldnevni program v oddelku prvega
starostnega obdobja izvajata skupaj vsaj 4 ure dnevno in v oddelku
drugega starostnega obdobja vsaj 1 uro dnevno."

6. člen
V prvem odstavku 63. člena se letnica "1997" nadomesti z letnico
"2000" in v drugem odstavku letnica "2000" z letnico "2003".

3. člen

7. člen

Za drugim odstavkom 30. člena se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:

Določilo 2. člena tega zakona se začne uporabljati s 1.9.2000.

"Osnova za plačilo staršev otrok, ki so vključeni v oddelke vrtcev
na območjih s posebnimi razvojnimi problemi, je cena enakega
programa, ki velja v vrtcu na območju občine oziroma povprečna
cena enakih programov, ki veljajo v vrtcih na območju občine. V
primeru, da so na območju lokalne skupnosti vsi oddelki vrtca

poročevalec, št. 9

8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:

V 1. členu je predlagana kot sestavina standardov in normativov
delovna obveznost ravnateljev in pomočnikov ravnateljev.
Določbo je treba uveljaviti predvsrm v majhnih vrtcih, ki nimajo
tolikšnega števila oddelkov, ki bi zagotavjajo ravnateljevo polno
zaposlitev.

Zaradi poenotenja kaikulativnih elementov cen, ki bi omogočile
primerljivost cen programov vrtcev na nivoju celotne države 4.
člen tako določa, da se le-te oblikujejo na podlagi metodologije, ki
jo za vrtce, ki opravljajo javno službo, določi minister.
5. člen podaljšuje Strokovnemu svetu RS za splošno izobraževanje
rok za pripravo programov za predšolske otroke za eno leto.

2. člen ureja trajanje sočasne prisotnosti vzgojitelja in pomočnika
vzgojitelja v oddelku tako, da je le-ta odvisna od programa, ki se
izvaja (dnevni oziroma poldnevni) ter od starosti otrok v oddelku.

V 6. členu se zniževanje števila otrok v oddelku do normativa,
določenega s 17. členom zakona, zamakne na leto 2000 oziroma
2003 in se tako šele tedaj zaključi obdobje postopnega zniževanja
števila otrok v oddelku.

3. člen določa kot osnovo za plačilo staršev za programe v vrtcih,
ki so oblikovani v skladu s posebnim normativom iz šestega
odstavka 14. člena zakona, ceno enakega programa, ki velja v
vrtcu na območju občine oziroma povprečno ceno enakih
programov vseh vrtcev na območju občine. Če so na območju
občine vsi vrtci oblikovani na podlagi posebnega normativa, ki ga
določa 30. člen Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za
izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l.RS, št. 57/97) je v
tem primeru osnova za plačilo staršev povprečna cena enakega
programa v Republiki Sloveniji.

V 7. členu je določen rok za uveljavitev novega normativa iz 2.
člena zakona.
8. člen določa rok za uveljavitev zakona.

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:

Za vzgojo na območjih s posebnimi razvojnimi problemi narodno
mešanih območjih ter za vzgojo otrok Romov se sprejmejo
posebni normativi in standardi.

14. člen
(programi v vrtcu)

17. člen
(število otrok in število delavcev v oddelku)

Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe:
dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko
izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično,
poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko
Izvajajo dopoldne, popoldne ali izmenično in
krajše programe, ki trajajo od 240 do 600 ur letno za otroke iz
odročnih in demografsko ogroženih krajev.

Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme
presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja
pa dvaindvajset otrok.
Dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik
vzgojitelja. V oddelku prvega starostnega obdobja morata biti hkrati
prisotna vsaj šest ur dnevno in v oddelku drugega starostnega
obdobja vsaj štiri ure dnevno.

Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega
leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in
prehrano otrok.

Krajši program lahko izvaja vzgojitelj.

Krajši programi so namenjeni otrokom od tretjega leta starosti do
vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano
otrok.

Podrobnejša določila o številu otrok, vključenih v oddelke, določi
minister, pristojen za predšolsko vzgojo.

Programi iz prvega odstavka tega člena se v javnih vrtcih in
vrtcih s koncesijo izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih
predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo potem, ko si
pridobi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno
izobraževanje.

30. člen
(plačilo staršev)
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok
vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in
prehrane otroka v vrtcu in ne vsebuje sredstev za investicije in
investicijsko vzdrževanje.

Normativi in standardi določajo delovno obveznost strokovnih
delavcev, merila za oblikovanja oddelkov, merila za oblikovanje
svetovalne službe, administrativno-računovodske in tehnične
službe, pogoje za kadrovsko zasedbo, prostor in opremo ter
merila za vrednotenje materilanih stroškov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo.

16. februar2000

Osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami je cena
programa za druge enako stare otroke.
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31. člen
(določitev cene programov)

63. člen
(postopno zniževanje števila otrok v oddelkih)

Cene programov iz prejšnjega člena na predlog vrtca določi
ustanovitelj oziroma koncedent.

Število otrok v oddelkih se postopoma zmanjšuje tako, da je s
1.9.1997 v oddelek prvega starostnega obdobja vključenih največ
14 otrok in v oddelek drugega starostnega obdobja največ 24
otrok.

61. člen
(določitev programov)

S 1.9.2000 je v oddelek prvega starostnega obdobja lahko
vključenih največ 12 otrok in v oddelek drugega starostnega
obdobja največ 22 otrok.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
določi programe za predšolske otroke najkasneje v dveh letih po
uveljavitvi tega zakona.

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

1) Naslov predloga akta:

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

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona vrtcih
(Zvrt) - skrajšani postopek

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

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:
/

6) AH le predlog akta preveden In v kateri jezik?

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti
lzpoln|ene:

/

/

71 Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX_,
Komisija es, države članice ES. siqma, qecp, Univerzah

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

/

/
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

81 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnegfl
reda ES in upoštevanje roka » uskladitev

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

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

/
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Borut Slokan, l.r.
SVETOVALEC VLADE

/

dr. Pavel Zgaga, l.r.
MINISTER

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/

poročevalec, št. 9
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Predlog zakona o
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ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

ORGANIZACIJI

FINANCIRANJU

VZGOJE

IZOBRAŽEVANJA

IN

IN

(ZOFVI)

- EPA 1061 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije |e dne 28. Januarja 2000
predložila v obravnavo predlog zakona o spremembah
In dopolnitvah zakona o organizaciji In financiranju
vzgoje In Izobraževanja (ZOFVI) - skrajšani postopek,
(EPA 1061-11).
Dne 11. maja 1999 Je poslanec Vladimir Čellgoj predložil
v obravnavo predlog zakona o spremembah In
dopolnitvah zakona o organizaciji In financiranju
vzgoje In Izobraževanja (ZOFVI-A) - skrajšani
postopek (EPA 813-11) In dne 22. decembra 1999
poslanec Herman Tomažlč predlog zakona o
spremembah In dopolnitvah zakona o organizaciji In
financiranju vzgoje in Izobraževanja (ZOFVI-?) - hitri
postopek (EPA 1028-11), ki urejata enako oziroma
podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajna postopka predlogov zakonov, ki sta
ju predložila poslanec Vladimir Čellgoj in poslanec
Herman Tomažič še nista končana, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga |e v obravnavo predložila Vlada
Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na 144. seji dne 27/1 -2000 določila
besedilo:

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja obravnava
po skrajšanem postopku, ker predlagane spremembe in
dopolnitve predloga zakona predstavljajo tako z vsebinskega
kot tudi s pravnotehničnega vidika manj zahtevne spremembe.

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

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o spremembah in dopolnitvah zakona O

- dr. Pavel ZGAGA, minister za šolstvo in šport,
- Alojz PLUŠKO, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo in
šport.
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Predlagana je tudi sprememba 125. člena, ki določa minimalno
število dni letnega dopusta, ki se s predlagano spremembo zvišuje
za 2 dni.

UVOD
1. Ocena stanja, razlogi za sprejem zakona in cilji
zakona

Dopolnitev terjajo tudi določbe, ki določajo prehodno obdobje za
pridobitev ustrezne izobrazbe za knjižničarje. Dosedanja
usposobljenost strokovnih delavcev, ki ne izpolnjujejo pogojev za
knjižničarje po novem zakonu, se izkazuje za zadovoljivo zato
ne kaže že zaposlene formalno doizobraževati, pač pa jim
omogočiti, da nadaljujejo s tem delom in jim skozi sistem stalnega
izobraževanja omogočiti, da si pridobijo potrebna znanja.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja
temeljna organizacijska, statusna in finančna vprašanja na
področjih od predšolske vzgoje do izobraževanja odraslih. V času
od njegove uveljavitve v marcu leta 1996 se je večina določb že
uveljavilo v praksi. Sprejetih je že večina aktov o ustanovitvi in v
skladu z njimi so oblikovani tudi novi organi vrtcev in šol in
imenovani ravnatelji. Ob tem pa so se nekatere norme zakona
izkazale kot neracionalne .Tako se je pri uvajanju novih programov
kot nepotrebna izkazala določba 20. člena, ki zahteva obvezno
preverjanje s poskusom tudi za programe poklicnega
usposabljanja in izpopolnjevanja, ki so namenjeni ozkemu krogu
kandidatov in bi zanje kazalo uvesti le spremljanje izvajanja.

Poleg tega je predlaganih nekaj popravkov, ki so potrebni predvsem
zaradi večje jasnosti določb , ne pomenijo pa vsebinskih
sprememb. V 59. členu se precizneje določa, da se pri razrežitvah
ravnatelja, direktorja in pomočnika ravnatelja upoštevajo določbe
zakona o zavodih, ki določajo razloge za razrešitev (38.člen) in
postopek za razrešitev (39.člen). V 84. členu je predlagana kot
sestavina standardov in normativov delovna in učna obveznost
ravnateljev. Določbo je treba uveljaviti predvsem v majhnih šolah,
v katerih obseg del in nalog ravnatelja ni tolikšen, da bi zagotavljal
njegovo polno zaposlitev. V 118. členu se določba usklajuje z
delovno zakonodajo. Poleg tega določba omogoča ravnateljem
neposreden stik s stroko, ki je nedvomno koristen za njegovo
delo pedagoškega vodja.Sprememba 139. člena je potrebna zaradi
spremenjenih določb zakona o osnovni šoli, ki urejajo začetek
uvajanja novega programa osnovne šole.S spremembo 136. člena
je natančneje določena višina kazni za prekrške odgovorni osebi
pravne osebe, s spremembo 149 člena se izenačuje s strokovnim
izpitom priznana pedagoška, specialno pedagoška in pedagoško
andragoška izobrazba,med tem ko dopolnjen 157. člen določa
prenehanje veljavnosti tudi nekaterih določb Zakona o glasbenih
šolah.

Določba 18. člena , ki nalaga obveznost objavljanja programov
ne upošteva dejstva, da javno veljavne programe sprejemajo tudi
minister, pristojen za delo in zasebne šole. Enotnost objav naj bi
zagotovila skupna publikacija, ki jo izdaja minister, pristojen za
šolstvo.
Zaradi lažjega poslovanja vrtcev in šol velja dopolniti tudi nekatere
določbe o organih. Predvsem kaže natančneje opredeliti
okoliščine, v katerih se imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja oziroma
direktorja zavoda. Dopolnjene so tudi določbe o imenovanju
ravnatelja v prehodnem obdobju tako, da se podalšuje rok za
pridobitev z zakonom predpisane izobrazbe za tiste ravnatelje, ki
so bili imenovani v skladu s 144. členom zakona in niso izpolnili
vseh zahtevanih pogojev do 1. 9. 2000 in izenačujejo pogoji za
ponovno imenovanje ravnateljev s srednjo strokovno izobrazbo
in visokošolsko izobrazbo, ki so si jo pridobili po študijskih
programih sprejetih pred uveljavitvijo Zakona o visokem šolstvu
(145. člen) Ob tem se dopolnjuje tudi določba 53. člena tako, da
se izrecno kot pogoj uveljavlja visokošolska izobrazba
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2. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna
in drugih posledic zaradi sprejema zakona
Predlagane spremembe zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja bodo omogočile racionalnejšo
organizacijo šol in s tem zmanjšanje stroškov poslovanja.
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»ravnateljski izpit« pa besedilo »najkasneje v enem letu po
imenovanju za ravnatelja«.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

8. člen

V tretjem odstavku 12. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) se
beseda "poklic" nadomesti z besedilom, ki se glasi:" naziv poklicne
oziroma strokovne izobrazbe".

V prvem odstavku 54. člena se črta beseda "predčasno".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

2.člen

"Če svet vrtca oziroma šole tudi po ponovljenem postopku za
imenovanje ravnatelja imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja si mora
k temu imenovanju pridobiti soglasje ministra."

V 18. členu se za besedo "programe " doda besedilo: "javnih
vrtcev oziroma šol" in za besedo " šolstvo" besedilo: "oziroma
ministrstvo, pristojno za delo".

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
9. člen

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

V 55. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Javno veljavni programi se objavijo v posebni publikaciji
ministrstva, pristojnega za šolstvo".

"Za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja se uporabljajo določbe
54. člena tega zakona".

3. člen
10. člen

V drugem odstavku 20. člena se za besedo " programi" postavi
vejica in doda besedilo, ki se glasi:
"razen programov poklicnega izpopolnjevanja in usposabljanja,".

V 59. členu se besedilo: "na način" nadomesti z besedilom, ki se
glasi: "pod pogoji".

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
11. člen

"Programi poklicnega izpopolnjevanja in usposabljanja se lahko
pred uvedbo preverjajo s poskusom, če tako odloči minister,
pristojen za delo. Pred odločitvijo si mora minister, pristojen za
delo pridobiti mnenje pristojnega strokovnega sveta.".

V 78. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Vrtec ozjroma šola je dolžna porabljati sredstva v skladu z
namenom, za katerega so ji bila dodeljena."

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti In
šesti odstavek.

12. člen

4. člen

V zadnjem odstavku 81. člena se črta zadnja alinea.

V prvi alineji prvega odstavka 25. člena se za besedo "otroke"
doda besedilo, ki se glasi: "in prilagojene programe za predšolske
otroke s posebnimi potrebami".

13. člen
V tretji alinei prvega odstavka 82. člena se besedilo za prvo vejico
črta.

5. člen

14. člen

V 48. členu se za besedilom »o pritožbah staršev v zvezi z
vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli« postavi
vejica in doda besedilo: »obravnava zadeve, ki mu jih predloži
vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor ali svet staršev".

V četrtem odstavku 84. člena se za besedo "delavcev" doda
besedilo, ki se glasi:", delovno oziroma učno obveznost ravnatelja
in pomočnika ravnatelja".

6. člen

15. člen

V prvem odstavku 49. člena se doda nova sedemnajsta alinea, ki
se glasi:

V drugem odstavku 86. člena se za besedilom »za plače« doda
besedilo »druge osebne prejemke, v skladu s kolektivno
pogodbo«.
Doda se nov tretji odstavek , ki se glasi:
»Zasebne šole sodelujejo na natečajih za učila in učne pripomočke,
ki so namenjeni javnim šolam.«.

»- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,«.
Dosedanja sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta, dvajsteta in
enaindvajseta alinea postanejo osemnajsta, devetnajsta, dvajseta,
enaindvajseta in dvaindvajseta.

16. člen
7. člen
V 110. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

V drugem odstavku 53. člena se za besedilom "ima najmanj"
doda besedilo: "visokošolsko izobrazbo,", za besedilom
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" Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je lahko mentor
pripravniku v organizacijah za izobraževanje odraslih strokovni
delavec, ki ima strokovni izpit določen s tem zakonom in najmanj
pet let delovnih izkušenj pridobljenih z izobraževalnim delom v
organizaciji za izobraževanje odraslih in mentor pripravniku v
vrtcu na delovnem mestu organizator zdravstveno higienskega
režima in organizator prehrane delavec, ki ima strokovni izpit.«

- če oblikuje plače v nasprotju z 89. členom tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega,
drugega in tretjega odstavka tega člena.".
21. člen

Dosedanji sedmi odstavek se črta.

139. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Ustanovitelj vrtca uskladi organizacijo vrtca s tem zakonom
najkasneje do začetka šolskega leta 2003/2004.".

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
17. člen

22. člen

V 113. členu se drugi stavek črta.

Doda se nov drugi odstavek 145. člena, ki se glasi:
"Ravnatelji oziroma pomočniki ravnateljev, ki imajo na dan
uveljavitve tega zakona višješolsko izobrazbo, ki so si jo pridobili
po programih sprejetih pred uveljavitvijo zakona o Visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 67/93), petindvajset let delovne dobe in so
opravljali funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja dva
mandata, so lahko tudi po uveljavitvi tega zakona imenovani za
ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo
drugega odstavka 53. člena in prvega odstavka 56. člena tega
zakona".

18. člen
V prvem odstavku 118. člena se beseda "pravnomočnosti"
nadomesti z besedo "dokončnosti".
19. člen
V prvem odstavku 125. člena se številka"18" nadomesti s številko
"20".

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
20. člen
23. člen

V prvem odstavku 136. člena se v drugem oklepaju, na koncu
prvega odstavka, doda besedilo "in 37. člen".

V 146. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

V drugem odstavku s6 na koncu v oklepaju za številko "99., doda
besedilo " ter 104.".
Tretji odstavek se črta.

"Vzgojitelji v vrtcih, ki so izpolnjevali z zakonom določene pogoje
za opravljanje dela v vrtcih, lahko opravljajo delo vzgojitelja v
prvem razredu osnovne šole in izvajajo vzgojno-izobraževalno
delo v oddelkih podaljšanega bivanja v osnovni šoli.".

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

Dosedanji drugi in tretji od9tavek postaneta tretji in četrti odstavek.

" Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje pravna
oseba:

24. člen

- če opravlja dejavnost v nasprotju s 5.členom tega zakona,

V 148. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

- če nima sveta oziroma ga nima sestavljenega v skladu s
46.členom tega zakona,

"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko opravljajo delo
knjižničarja tudi drugi strokovni delavci, ki so na dan uveljavitve
tega zakona opravljali delo knjižničarja in so izpolnjevali pogoje
za to delo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona."

- če ne izvrši odločbe državnega organa (sedemnajsta alinea
49.člena),
- če nima oblikovanega imena v skladu z 69.členom tega zakona,

25. člen

- če se financira v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 78.člena
tega zakona,

V 149. členu se za besedama "specialno pedagoško" beseda
"oziroma" nadomesti z besedo " in ".

- če nenamensko porabi dodeljena sredstva (tretji odstavek
78.člena),

26. člen

- če uporablja sredstva v nasprotju z 80. členom tega zakona,

V prvem odstavku 157. člena se beseda "prenehata" nadomesti
z besedo "prenehajo" in doda nova tretja točka, ki se glasi:

- če pridobiva sredstva v nasprotju s prvim, drugim in četrtim
odstavkom 83.člena tega zakona,

" 3. V zakonu o glasbenih šolah (Uradni list SRS, št.17/71) določbe
21. 24. in 27. člena.".

- če določi šolnino v nasprotju z 88. členom tega zakona in
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

27. člen

2 dnem uveljavitve tega zakona se določbe 144. člena Zakona o
financiranju vzgoje in izobraževanja uporabljajo le še za pomočnike
ravnateljev.

Ravnatelji, ki so bili do uveljavitve tega zakona imenovani v skladu
s 144. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja(Uradni list RS, št,12/96 in 23/96), in do 1. 9. 2000
niso izpolnili vseh zahtevanih pogojev, so lahko ponovno imenovani
do 1.9.2002.

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

Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom,
si mora pridobiti z zakonom zahtevano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1.9.2004 oziroma mora najkasneje v dveh letih po
imenovanju opraviti ravnateljski izpit.

OBRAZLOŽITEV

1. člen

5. člen

Pri pripravi Standardne klasifikacije poklicev, ki je v pristojnosti
Urada Republike Slovenije za statistiko, se je v strokovni razpravi
izoblikovalo stališče, da se poklic kot termin uporablja v smislu
dela, ki ga nekdo opravlja, ne pa izobrazbe, ki jo za to potrebuje.
Ker je v šolski zakonodaji termin poklic uporabljen v smislu
pridobljene izobrazbe, ga je potrebno nadomestiti z ustreznejšim
pojmom poklicna oziroma strokovna izobrazba.

S predlagano spremembo je svetu naložena naloga, da obravnava
pobude učiteljskega, vzgojiteljskega oziroma predavateljskega
zbora ali pobude sveta staršev s čimer se povečuje vpliv
opredeljenih organov na delo sveta šole.
6. člen
Inšpektorji inšpekcije za šolstvo in šport pri svojem delu
ugotavljajo, da pristojni organi vrtcev in šol ne izvršijo ukrepov za
odpravo pomanjkljivosti, ki jih ugotavljajo pri svojih pregledih. Ker
gre v večini primerov za postopke, ki jih je dolžan ravnatelj izpeljati
oziroma predlagati, je ob konceptu 49. člena zakona, ki podrobneje
določa njegove pristojnosti, po mnenju predlagatelja nujno posebej
povdariti tudi to njegovo nalogo. S tem bo v mnogih primerih tudi
rešeno vprašanje, kdo je dolžan poskrbeti za to, da se odločbe
izvršijo. Ker bi lahko do tega vprašanja prihajalo tudi pri izvršitvi
drugih odločb, ne samo inšpekcijskih, je v besedilu predlagana
širša formulacija, in se nanaša na vse odločbe državnih organov.

2. čl en
Sprememba osemnajstega člena nalaga dolžnost objave javno
veljavnih programov subjektom, ki so pristojni za njihov sprejem
in ne več le ministrstvu za šolstvo in šport, kot določa veljavna
določba.Zaradi preglednosti se kot enotna publikacija za
objavljanje programov določa publikacija Ministrstva za šolstvo
in šport.
3. člen
Programov poklicnega izpopolnjevanja in usposabljanja ne kaže
obvezno preverjati s poskusom. Vpis v te programe je omejen,
zato naj bo presoja o načinu uvajanja prepuščena pristojnemu
ministru.Tako je predlagana sprememba 20. člena, ki določa
obvezno preverjanje s poskusom za vse javno veljavne programe.
Pri tem pa je pomembno, da se lahko tudi programi poklicnega
izpopolnjevanja in usposabljanja preverjajo s poskusom, če tako
odloči minister, pristojen za njihov sprejem in si pridobi mnenje
pristojnega strokovnega sveta.

7. člen
Sprememba 53. člena določa, da mora imeti ravnatelj visokošolsko
izobrazbo, torej stopnjo izobrazbe, ki je nedvomno potrebna za
to, da lahko ravnatelj opravlja eno izmed temeljnih nalog,
pedagoško vodenje šole. Visokošolsko izobrazbo morajo imeti
tudi drugi strokovni delavci razen učiteljev praktičnega pouka,
laborantov, inštruktorjev in organizatorjev praktičnega pouka.
Dodatna sprememba je omilitev pogojev za imenovanje ravnatelja
glede ravnateljskoga izpita.

4. člen

8. člen

Predlagana dopolnitev člena pomeni redakcijsko uskladitev z
9.členom zakona, v katerem so našteti javnoveljavni programi pri
navajanju pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije za
splošno izobraževanje, ki jih vsebuje določba, je ob sprejemanju
zakona pomotoma izpadla oredelitev pristojnosti o sprejemanju
prilagojenih programov za predšolske otroke s posebnimi
potrebami.
16. februar2000

Sprememba 54. člena omogoča, da se vršilec ravnatelja imenuje
vedno, ko ravnatelju preneha mandat in ne samo takrat kadar
ravnatelju mandat predčasno preneha. S predlagano dopolnitvijo
se zaostrujejo pogoji za imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja s
tem , da si mora svet ob ponovnem imenovanju pridobiti soglasje
ministra.
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9. člen

zakonodajo, ki se je pri rečevanju presežnih delavcev izkazala
za dovolj učinkovito in je ne kaže spreminjati.

Dodatek k 55. členu izrecno določa, da določbe o imenovanju
vršilca dolžnosti veljajo tudi v primeru prenehanja mandata
direktorja.

19. člen
Sprememba minimalnega števila delovnih dni dopusta, ki jih ima
strokovni delavec v javnem vrtcu oziroma šoli iz 18 na 20 dni
pomeni uskladitev s predlaganimi spremembami delovne
zakonodaje.

10. člen
Določba 59. člena veljavnega zakona je glede razlogov za
razrešitev ravnatelja, direktorja in pomočnika ravnatelja premalo
jasna. Zakon o zavodih velja le v delu, ki določa razloge za
razrešitev (38. člen) in postopek za razrešitev (39. člen), kar je s
predlagano spremembo precizneje določeno.

20. člen

Sprememba izrecno določana namenskost porabe sredstev, ki
sicer smiselno izhaja tudi iz dosedanjih določb o financiranju, ni
pa je bilo mogoče v primeru kršitev sankcionirati, kot je predlagano
v spremembah 136. člena.

Z dopolnitvami kazenske določbe 136. člena so povzete najbolj
tipične kršitve, ki so se pojavile pri delu in organizaciji vrtcev in
šol, za katere predlagatelj ocenjuje, da bi jih kazalo sankcionirati
kot prekršek. Kršitve, ki so navedene v spremenjenem 136. členu
povzročajo predvsem blokado pri delu šole, ki ima za posledico
lahko tudi resne konflikte v kolektivu, in stem vpliv na kvalitetno
vzgojno izobraževalno delo. Predlagatelj ocenjuje, da bodo
predpisane kazni delovale tudi preventivno.

12. in 13. člen

21. člen

V zadnjem odstavku 81. člena se črta zadnja alineja, ki določa
obveznost države, da zagotavlja sredstva za prevoze učencev
prvih razredov in učencev katerih varnost je ogrožena. V zadnjem
letu se je bistveno povečal strošek prevozov, kar gre pripisati
predvsem nekritični presoji dejanskih potreb in upravičenosti do
prevozov. Ker je ustanovitelj osnovnih šol občina, ki je dolžna
skrbeti tudi za mrežo šol, ji kaže skrb za prevoze učencev v
celoti prepustiti (sprememba 82. člena) in ji zagotavljati potrebna
sredstva skozi mehanizme proračunske izravnave. Prenos
pristojnosti bo nedvomno povzročil tudi bolj racionalno obnašanje
lokalnih skupnosti.

Rok za uskladitev organizacije vrtca je smiselno uskladiti z
začetkom nove 9-letne osnovne šole v državi. S pričetkom nove
9-letne osnovne šole bodo vrtci prenehali izvajati pripravo na
osnovno šolo, kar bo posledično vplivalo tudi na zmanjšanje števila
oddelkov. Ob dokončno znanem številu oddelkov vrtca bodo
ustanovitelji lažje pripravili ustrezne reorganizacije, ki jih narekuje
uskladitev s kriteriji, tako kot jih določa prvi odstavek 44. člena
zakona.

1 l.člen

22. člen
S predlagano spremembo 145. člena se izenačujejo pogoji za
imenovanje ravnateljev, ki so na dan uveljavitve zakona imeli
srednjo izobrazbo s tistimi, ki so si višješolsko izobrazbo pridobili
po programih sprejetih pred uveljavitvijo zakona o Visokem šolstvu.
Dosedanja razlika se je v praksi izkazala kot nepotrebna.
Povzročala pa je tudi stalne očitke o nepravičnosti rešitve.

14. člen
Dodatek v 84. členu, ki določa možnost, da se določi učna
obveznost ravnatelja in pomočnika ravnatelja je potrebna zato,
da se omogoči neposreden stik ravnateljev in pomočnikov
ravnateljev z učenci oziroma dijaki, ki je vsekakor potreben pri
njihovem pedagoškem vodenju šole. Dosedanja ureditev, ki to
prepušča njihovi volji ni ustrezna.

23. člen
Dopolnitev 146. člena omogoča, da lahko tudi vzgojitelji v vrtcih,
ki so izpolnjevali z zakonom določene pogoje za opravljanje dela
v vrtcih, opravljajo delo vzgojitelja v pn/em razredu osnovne šole
in izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih podaljšanega
bivanja v osnovni šoli.

15. člen
S tem členom se dopolnjuje financiranje zasebnih šol z drugimi
osebnimi prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade,
odpravnina ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, prehrana med
delom ter prevoz na delo in z dela) obenem pa se omogoča
udeležba zasebnih šol na natečajih za učila in učne pripomočke.

24. člen
Predlagana dopolnitev 148. člena zakona omogoča strokovnim
delavcem, ki so izpolnjevali pogoje za opravljanje
vzgojnoizobraževalnega dela pred uveljavitvijo nove šolske
zakonodaje in so ob njeni uveljavitvi opravljali delo knjižničarja, da
to delo opravljajo tudi naprej ne glede na spremenjene pogoje, ki
jih določa nova zakonodaja.

16. člen
Določba, ki določa nazive kot pogoj za mentorja je v organizacijah
za izobraževanje odraslih in pri delavcih na delovnih mestih
organizator zdravstveno higienskega režima in organizator
prehrane neizvedljiva. Navedeni delavci si niso mogli pridobiti
ustreznih nazivov do uveljavitve tega zakona.

25. člen
Sprememba 149. člena izenačuje vse, ki so opravili strokovni
izpit pred uveljavitvijo nove šolske zakonodaje in jim je na tej
podlagipriznana pedagoška, specialno pedagoška in pedagoška
andragoška izobrazba.

17. člen
Črtanje drugega stavka 113. člena zakona, ki določa, da se
pripravništvo podaljša za čas letnih počitnic, bo ob predpostavki,
da se večina pripravništev prične z začetkom šolskega leta, to je
v mesecu septembru, omogočilo, da bo pripravništvo lahko
opravilo večje število pripravnikov.

26. člen
Dopolnitev 157. člena, ki določa prenehanje veljavnosti
posameznih zakonov je potrebnav tistem delu kjer zakon ureja
tudi področje organizacije, ki je bilo do sedaj urejeno v Zakonu o
glasbenih šolah.

18. člen
Sprememba 118. člena pomeni le uskladitev z delovno
poročevalec, št. 9
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27. člen

pridobiti najkasneje do 1. 9. 2004, s tem, da bodo do 1 9 2002
lahko ponovno imenovani.
•

Predlagana prehodna določba podaljšuje rok, v katerem si mora,
kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s 144. členom zakona ,
pridobiti z zakonom zahtevano izobrazbo, za dve leti. Tako si
bodo morali ravnatelji, ki bodo imenovani do 1.9. 2000 in ne bodo
izpolnjevali vseh zahtevanih pogojev, ustrezno izobrazbo in naziv

28. člen
Zakon začne veljati po izteku običajnega petnajstdnevnega roka.

18. člen
(objava)

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:

Javno veljavne programe mora ministrstvo, pristojno za šolstvo,
objaviti najmanj šest mesecev pred začetkom izvajanja oziroma
pred razpisom za vpis.

12. člen
(izobraževalni programi)
Izobraževalni program ima splošni in posebni del.

20. člen
(poskus)

Splošni del vsebuje:
ime programa,
cilje vzgoje in izobraževanja,
trajanje izobraževanja,
obvezne načine preverjanja in ocenjevanja znanja,
pogoje za vključitev,
pogoje za napredovanje in dokončanje izobraževanja.

Posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela, uvajanje novih delov
izobraževalnih programov, organizacijske novosti in novi učbeniki
se lahko pred uvedbo preverjajo s poskusom.
Novi javno veljavni programi se pred uvedbo preverjajo s
poskusom.
Vrtec oziroma šolo, v kateri se izvaja poskus, določi minister na
predlog vrtca oziroma šole, strokovnih inštitucij, visokošolskih
zavodov ter raziskovalnih organizacij. Pred odločitvijo si minister
pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta.

Splošni del programa poklicnega in strokovnega izobraževanja
vsebuje še poklic, ki se pridobi po uspešno končanem
izobraževanju.
Posebni del vsebuje:

Izvajanje poskusa spremlja pristojni javni zavod iz prvega
odstavka 28. člena. Minister lahko na predlog pristojnega javnega
zavoda prepove nadaljnje izvajanje poskusa, če se ne dosega
predpisani izobrazbeni standard ali so drugače kršene pravice
otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol ali odraslih.

predmetnik z navedbo obveznih in izbirnih predmetov oziroma
predmetnih področij ali izbirnih vsebin z obsegom ur po
predmetih oziroma po predmetnih področjih,
učne načrte, predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge, v
katerih se navedejo vsebina predmetov oziroma predmetnih
področij in izbirnih vsebin, standardi znanj oziroma cilji pouka
in znanja, ki se preverjajo ob koncu obdobij v osnovni šoli ter
pri maturi oziroma zaključnem izpitu,
znanja, ki jih morajo imeti izvajalci posameznega predmeta.

Spremljanje izvajanja poskusa določi minister.
25. člen
(pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije
za splošno izobraževanje)

Posebni del programa poklicnega in strokovnega izobraževanja
vsebuje še:

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje:
- sprejema programe za predšolske otroke,
- sprejema vzgojni in posebni program vzgoje in izobraževanja
za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
- določa vzgojne in izobraževalne programe za pripadnike
italijanske in madžarske narodne skupnosti,
- sprejema vzgojni program domov za učence in vzgojni program
dijaških domov,
- določa predmetnike in učne načrte predmetov ali predmetnih
področij za osnovno in glasbeno šolo,
- določa predmetnike in predmetne kataloge znanj za gimnazijo in
za maturitetni tečaj,
- določa izpitne kataloge znanj za preverjanje ob koncu
posameznega obdobja v osnovni šoli, glasbeni šoli in za maturo,
- določa predmetne in izpitne kataloge znanj splošnoizobraževalnih

obseg in vsebino izobraževanja v nižjem in srednjem
poklicnem izobraževanju, ki se izvaja pri delodajalcu in
organizacijo izvajanja izobraževalnega programa (celoletna,
periodična).
Posebni del prilagojenih izobraževalnih programov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami vsebuje še:
dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja
posameznega otroka oziroma mladostnika in
- • navodila za izvajanje.
Sestavine izobraževalnega programa za odrasle, postopek
sprejemanja in določanja izvajalcev ureja zakon.
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predmetov v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanju,
- določa navodila za izvajanje prilagojenih izobraževalnih
programov,
- določa dejavnosti, potrebne za optimalen razvoj otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami,
- potrjuje učbenike in učila za splošnoizobraževalne predmete,
- ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard izobraževalnih
programov zasebnih šol na področju osnovnošolskega
izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja,
- ugotavlja javno veljavnost izobraževalnih programov zasebnih
šol iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona,
- daje mnenje o ustreznosti programa za predšolske otroke in
predlaga ministru:
- programe osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega
glasbenega izobraževanja,
- program dopolnilnega izobraževanja otrok izseljencev in
zdomcev,
- program dopolnilnega izobraževanja za otroke Romov,
- program priprave na zaključno preverjanje v osnovni šoli v
desetem letu,
- prilagojene izobraževalne programe za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami,
- izobraževalni program gimnazije in maturitetnega tečaja in
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

-

predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
spremlja delo svetovalne službe,
skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki,
govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
- obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah
pravic in obveznosti učencev, vajencev in dijakov,
- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma
dijakov ter študentov višje šole,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za
zakonitost dela,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
■ odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti
delavcev,
- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Če se javni vrtec oziroma šola oblikuje kot organizacijska enota,
opravlja ravnatelj funkcijo pedagoškega vodje organizacijske
enote.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti
delavca javnega vrtca oziroma šole.

Za obravnavanje vprašanj s področja predšolske vzgoje in
področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
ter za pripravo odločitev, ki so na teh področjih v pristojnosti
Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje,
se oblikujeta posebni komisiji.

53. člen
(imenovanje ravnatelja)
Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik
ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.

Predsednika in člane komisije imenuje Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje.
48. člen
(pristojnosti sveta)

Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal
funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja
vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma
šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o
uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila
o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah
v zvezi s statusom učenca, vajenca, dijaka, študenta višje šole in
odraslega, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah
staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu
oziroma šoli in opravlja druge naloge, določene z zakonom in
aktom o ustanovitvi.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet javnega vrtca oziroma šole.
K imenovanju in razrešitvi si mora svet pridobiti soglasje ministra.
Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet javnega vrtca oziroma šole si mora pred imenovanjem ali
razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega
oziroma predavateljskega zbora in mnenje lokalne skupnosti, na
območju katere ima javni vrtec oziroma šola sedež, kadar je
ustanovitelj javne šole oziroma vrtca samoupravna narodna
skupnost, pa tudi mnenje te skupnosti.

49. člen
(pristojnosti ravnatelja)
Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole
je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
- organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,
- pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za
njegovo izvedbo,
- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti
učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole in odraslih,
- vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih
delavcev,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma
učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
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Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor o mnenju
glasujejo tajno.
Če organ oziroma skupnost iz petega odstavka tega člena ne da
mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet
imenuje oziroma razreši ravnatelja brez tega mnenja.
54. člen
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izm&d
prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet javnega
vrtca oziroma šole imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja Izmed
strokovnih delavcev javnega vrtca oziroma šole oziroma izmed
prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
34
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Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet javnega
vrtca oziroma šole ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti
ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek
za imenovanje ravnatelja.
55. člen
(imenovanje direktorja)

Sredstva za delavce, ki opravljajo zdravstvene storitve, se
zagotavljajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo
financiranje na področju zdravstva.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visokošolsko izobrazbo,
najmanj pet let delovnih izkušenj in opravljen ravnateljski izpit.

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za
materialne stroške v skladu z normativi in standardi ter za
investicijsko vzdrževanje in obnovo nepremičnin in opreme:

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda. K imenovanju in
razrešitvi si mora pridobiti soglasje ministra.

-

Mandat direktorja traja štiri leta. Če funkcijo direktorja opravlja
ravnatelj ene izmed organizacijskih enot, se lahko z aktom o
ustanovitvi določi tudi krajši mandat, vendar ne manj kot dve leti.

59. člen
(postopek za razrešitev)

78. člen
(viri)
Vzgoja in izobraževanje se financira iz:

-

zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami,
domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno
dejavnost,
poklicnim, srednjim tehniškim in drugim strokovnim šolam,
gimnazijam in
višjim strokovnim šolam.

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva
za kritje materialnih stroškov v skladu s standardi in normativi za
izvedbo osnovnošolskega izobraževanja iz prve alinee prvega
odstavka tega člena, in sicer za:

Ravnatelj, direktor in pomočnik ravnatelja javnega vrtca oziroma
šole se razrešijo na način in po postopku, ki je določen za direktorja
javnega zavoda.

-

šolam in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, razen za delavce, ki
opravljajo zdravstvene storitve,
domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno
dejavnost,
poklicnim, srednjim tehniškim in srednjim strokovnim šolam,
gimnazijam in
višjim strokovnim šolam.

-

javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja,
prispevkov gospodarskih združenj in zbornic,
neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje praktičnega
pouka,
prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in
odraslih,
šolnin v zasebnih šolah,
plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji,
sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virtJv.

nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno
pogodbo,
nabavo učil in učnih pripomočkov opredeljenih kot drobni
inventar,
potrošni material za pripravo in izvedbo pouka,
stroške obveznih ekskurzij,
oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu
z odločbo o usmeritvi.

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za investicije
v poklicne, srednje tehniške in druge strokovne šole, gimnazije,
šole oziroma zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovne šole narodne
skupnosti, višje strokovne šole, dijaške domove in druge šole,
katerih ustanovitelj je država.

Šole, ki izvajajo javno veljavne programe, po katerih se pridobi
javno veljavna izobrazba, ter javni in zasebni vrtci, se ne smejo
financirati iz sredstev političnih strank.

Če je ustanovitelj gimnazije mestna občina, sredstva iz prvega in
tretjega odstavka tega člena v celoti ali v določenem deležu
zagotavlja mestna občina v skladu s pogodbo, ki jo skleneta
mestna občina in Vlada Republike Slovenije.

81. člen
(šole)

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za
dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti
vzgoje in izobraževanja:

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo plače s prispevki
in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in
zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi
ter s kolektivno pogodbo ter plače s prispevki in davki in drugi
osebni prejemki za pripravnike:
-

-

osnovnim šolam za izvedbo obveznega programa,
dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, pol ure drugih oblik
individualne in skupinske pomoči na oddelek, dveh ur
interesnih dejavnosti na oddelek, programa šole v naravi,
podaljšanega bivanja od prvega do četrtega razreda in najmanj
50 % sredstev za podaljšano bivanje od petega do šestega
razreda ter sredstva za izvedbo jutranjega varstva učencev
prvega razreda,
glasbenim šolam za izvedbo programa osnovnega
glasbenega izobraževanja,
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del prispevkov za pokojninsko zavarovanje za vajence z
učno pogodbo,
del prispevkov za invalidsko zavarovanje učencev, vajencev,
dijakov in študentov višjih šol za primer nesreče pri praktičnem
izobraževanju,
sredstva za pripravo in za subvencioniranje cene učbenikov
in učil za osnovno šolo, za šolstvo narodne skupnosti in za
izobraževanje pripadnikov slovenskega naroda v zamejstvu
in zdomstvu ter Romov,
sredstva za subvencioniranje učbenikov z nizko naklado,
sredstva za pripravo in izvedbo mature, zaključnega izpita
ter za preverjanje znanja učencev ob koncu posameznih
obdobij v osnovni šoli,
sredstva za razvoj poklicnega izobraževanja vajencev,

poročevalec, št. 9

-

-

-

sredstva za izvedbo programa Urada Republike Slovenije za
mladino,
sredstva za raziskovalno, razvojno ter eksperimentalno
dejavnost, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev, informacijsko-dokumentacijsko in
muzejsko dejavnost,
sredstva za strokovna posvetovanja in delo strokovnih
društev,
sredstva za razvoj učne tehnologije,
sredstva za šolo za ravnatelje,
sredstva za dopolnilni pouk slovenskega jezika za otroke
slovenskih delavcev na začasnem delu v tujini,
sredstva za zaposlovanje in usposabljanje pripravnikov, za
mednarodno sodelovanje, za delovanje šolskih knjižnic in
mediotek ter učbeniških skladov,
sredstva za tekmovanja učencev, vajencev in dijakov ter
študentov višjih šol in za posebne oblike dela z nadarjenimi,
sredstva za štipendiranje za pedagoški poklic in za
subvencioniranje šolnin,
sredstva za mladinsko in za strokovno periodiko ter za
subvencioniranje cene strokovne literature,
sredstva za nagrado Republike Slovenije na področju šolstva,
sredstva za šolsko televizijo in radio,
sredstva za razvojno in svetovalno delo v vzgoji in
izobraževanju,
sredstva za obšolske dejavnosti učencev, vajencev in dijakov,
sredstva za subvencioniranje prevozov in prehrane za
učence, vajence in dijake ter študente višjih šol,
del sredstev za osnovnošolsko izobraževanje Romov,
sredstva za mednarodno dejavnost,
sredstva za podporo izobraževalne dejavnosti v zamejstvu
sredstva za delovanje strokovnih svetov,
sredstvba za raziskovalno in inovativno dejavnost učencev,
dijakov, vajencev in študentov višjih šol in
sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva za
varstvo vozačev.

standardov si minister pridobi mnenje pristojnega strokovnega
sveta in reprezentativnih sindikatov na področju šolstva.
Za vzgojo in izobraževanje:

-

Normative in standarde za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov iz zadnje alineje prejšnjega odstavka določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.
Normativi in standardi obsegajo učno obveznost strokovnih
delavcev, merila za oblikovanje svetovalne službe, knjižnice,
administrativno-računovodske in tehnične službe ter merila za
oblikovanje oddelkov in skupin in za vrednotenje materialnih
stroškov ter standarde za prostor in opremo.
86. člen
(pogoji za financiranje)
Zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe
osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega
izobraževanja ali gimnazijam pripadajo sredstva iz državnega
proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
da izvajajo izobraževalni program od prvega do zaključnega
razreda oziroma letnika,
da imajo vključena oziroma vpisana najmanj dva oddelka
prvega razreda oziroma vpisana najmanj dva oddelka prvega
razreda oziroma, da glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem
programu izvaja pouk najmanj treh orkesterskih inštrumentov
in ima vpisanih najmanj 35 učencev,

82. člen
(šole)
Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi
zagotavljajo:

-

-

da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje
oziroma ,vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega
programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme
za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške,
razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam,
glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem
v skladu s kolektivno pogodbo,
sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva za
varstvo vozačev, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne
šole več kot 4 km,
sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
javnim osnovnim in glasbenim šolam,
sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in
sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in
organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za
investicije v šolstvo narodne skupnosti.

Zasebni šoli pripada za posameznega učenca oziroma dijaka
85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja
za plače in materialne stroške na učenca oziroma dijaka v javni
šoli.
Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena ugotavlja
šolska uprava.
110. člen
(pripravništvo)
Pripravnik je strokovni delavec, ki v vrtcu oziroma šoli prvič začne
opravlati delo, ustrezno smeri in stopnji njegove strokovne
izobrazbe, z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje
dela.

Če je ustanovitelj javne gimnazije mestna občina, se zagotavljajo
iz sredstev mestne občine sredstva za investicije, investicijsko
vzdrževanje in del sredstev za materialne stroške v skladu s
pogodbo.
i

Pripravništvo traja najmanj šest mesecev in ne več kot dest
mesecev.

84. člen
(normativi in standardi)

Pripravnik v času pripravništva sodeluje s strokovnimi delavci pri
vzgojno-izobraževalnem delu in se pripravlja na strokovni izpit.

Javnim šolam se zagotavljajo sredstva v skladu z normativi in
standardi, ki jih določi minister. Pred določitvijo normativov in
poročevalec, št. 9

na območjih s posebnimi razvojnimi problemi,
na narodno mešanih območjih,
otrok Romov,
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki potrebujejo
prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke oziroma
izobraževalnih programov, prilagojene izobraževalne
programe ali posebni program vzgoje in izobraževanja, določi
minister posebne normative in standarde.

Pripravnikovo delo vodi, usmerja in ocenjuje mentor.
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izobraževanja brez vpisa v razvid (34., 36. in 37. člen) ali ne
izpolnjuje predpisanih pogojev (33. člen).

Mentorja pripravniku določi ravnatlj izmed strokovnih delavcev,
ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, imajo
naziv svetnik oziroma svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta
naziv mentor.

Z denarno kaznijo ajmanj 50.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba,
ki zaposli za nedoločen čas strokovnega delavca, ki ne izpolnjuje
izobrazbenih pogojev (94., 95., 96., 97., 98. in 99. člen).

Mentor pripravi pripravniku program, ki vključuje metodično,
didaktično ter drugo pripravo, potrebno za opravljanje strokovnega
izpita. Po končanem pripravništvu mentor izdela poročilo o poteku
pripravništva in ga posreduje komisiji za opravljanje strokovnega
izpita.

Za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe.
139. člen
(uskladitev organizacije vrtcev)

V prvem razredu osnovne šole lahko pripravnik opravlja naloge
drugega učitelja, če ima učitelj, ki poučuje v tem razredu in je
mentor pripravniku, najmanj naziv svetovalec.

Ustanovitelj vrtca uskladi organizacijo vrtca s tem zakonom
najkasneje v štirih letih po uveljavitvi tega zakona.

113. člen
(delovno razmerje pripravnika)

145. člen
(ravnatelji)

Pripravnika sklene delovno razmerje z vrtcem oziroma s šoloza
čas pripravništva. Če so v času pripravništva letne počitnice, se
pripravništvo podaljša za čas počitnic.

Ravnatelji oziroma pomočniki ravnateljev vrtcev in šol, ki imajo
na dan uveljavitve tega zakona srednjo izobrazbo, petindvajset
let delovne dobe in so opravljali funkcijo ravnatelja oziroma
pomočnika ravnatelja dva mandata, in ravnatelji oziroma
pomočniki ravnateljev vrtcev, ki imajo srednjo izobrazbo in so
opravljali funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj
tri mandate, so lahko imenovani za ravnatelja oziroma pomočnika
ravnatelja ne glede na določbo prvega in drugega odstavka 53.
člena in prvega odstavka 56. člena tega zakona tudi po uveljavitvi
tega zakona.

118. člen
(razporeditev delavca)
Če so izpolnjeni pogoji za razporeditev delavca, določeni z
zakonom in kolektivno pogodbo, ravnatelj razporedi strokovnega
delavca na takšno delovno mesto po pravnomočnosti sklepa.
Če strokovni delavec odkloni razporeditev v skladu s prejšnjim
odstavkom, mu preneha delovno razmerje po preteku 30 dni po
dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja.

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

125. člen
(dopust)
Strokovni delavec v javnem vrtcu oziroma šoli ima pravico do
najmanj 18 delovnih dni letnega dopusta.
Strokovni delavec v javni šoli lahko porabi letni dopust v času,ki
ga določi minister s šolskim koledarjem.

146. člen
(učitelji in vzgojitelji)

Strokovni delavec, ki po lastni krivdi ne porabi dopusta v času,
določenem v prejšnjem odstavku, nima pravice do prenosa
dopusta v naslednje šolsko leto ali do plačila neporabljenega
letnega dopusta.

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

Strokovni delavec ima pravico do plačila neporabljenega letnega
dopusta, če le-tega ne porabi v določenem času, zaradi začasne
nezmožnosti za delo, zaradi bolezni in v drugih primerih, ko ima v
skladu s predpisi pravico do nadomestila plače.

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

Določbe tega člena veljajo tudi za strokovnega delavca, ki sklene
delovno razmerje za določen čas.

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

Delavec v javnem vrtcu oziroma šoli ima pravico do odsotnosti z
dela z nadomestilom plače ali brez nadomestila plače ter druge
pravice iz delovnega razmerja v primerih in pod pogoji, določenimi
z zakonom in kolektivno pogodbo.

148. člen
(knjižničarji in socialni delavci)

136. člen
(vrste prekrškov)

Knjižničarji in socialni delavci, ki so si pridobili višjo strokovno
izobrazbo v svoji stroki pred uveljavitvijo tega zakona, lahko
opravljajo delo knjižničarja oziroma socialnega delavca tudi po
uveljavitvi tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali posmeznik, ki opravlja dejavnost vzgoje in
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149. člen
(pedagoška oziroma pedagoško-andragoška
izobrazba)

157. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:

Učitelji, svetovalni delavci in strokovni delavci, ki so pred
uveljavitvijo tega zakona opravili strokovni izpit po predpisih s
področja vzgoje in izobraževanjaimajo pridobljeno pedagoško,
specialno pedagoško oziroma pedagoško - andragoško
izobrazbo.

1. Zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list SRS, št. 1/80,25/89, 32/89 in Uradni
list RS, št. 12/91-1.) in
2. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/91-1.) razen določb 61. in 64. člena

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

1) Naslov predloga akta:

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

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja - skrajšani postopek

/

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenžčlno?

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

/
6) AH le predlog akta preveden In v kateri lezlk?

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti Izpolnjene:
/

/

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)

/

/
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
9) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev

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

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

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
/
Borut Slokan, l.r.
SVETOVALEC VLADE

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
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Predlog zakona o

PRESKRBI

S

KRVJO

(ZPkrv)

- EPA 911 - II - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 144. seji dne 27. januarja 2000
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O PRESKRBI S KRVJO,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 16.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21/10-1999
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

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

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o preskrbi s krvjo - druga
obravnava.

3.člen
Opredelitev pojmov

Prvo poglavje

Posamezni pojmi iz tega zakona imajo naslednji pomen:

Namen zakona, Preskrba s krvjo, Opredelitev pojmov

- Avtotransfuzija je odvzem in uporaba odvzete krvi za
zdravljenje samega krvodajalca;

"l.člen
Namen zakona

- Cltofereza je postopek odvzema določenih celic iz krvi ;
Ta zakon ureja zbiranje človeške krvi in krvnih sestavin, preskrbo
prebivalstva s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi ter promet
z njimi.

- Dobra klinična praksa je s področja transfuzijske medicine
optimalna poraba krvi in krvnih pripravkov v klinični praksi ;

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se opravljajo v skladu z načeli
nacionalne samozadostnosti in varne transfuzije krvi.

- Enota krvi je odmerek krvi, ki jo ob posameznem odvzemu
odvzamemo krvodajalcu ;

Področje zdravil, izdelanih iz krvi, ureja zakon, ki določa zdravila
in medicinske pripomočke.

- Frakcionlranje krvne plazme je postopek izločanja
posameznih beljakovinskih sestavin plazme, ki se uporabljajo
kot zdravila iz krvi ;

2.člen
Preskrba s krvjo

- Hemovlgllanca zajema postopke nadzora, ki potekajo od
odvzema krvi ali njenih sestavin, predelave krvi in njenega dajanja
bolnikom. Cilj hemovigilance je kar najbolj varna, racionalna in
učinkovita uporaba krvi ter pripravkov in zbiranje podatkov o
nepričakovanih ali neželjenih učinkih, ki se pojavijo ob njihovi
uporabi oziroma preprečevanju neželjenih učinkov ;

Preskrba s krvjo obsega po tem zakonu dejavnosti načrtovanja
in izvajanja programa za zagotavljanje stalne, enakomerne in
zadostne oskrbe s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi ter
zagotavljanju zadostnega števila krvodajalcev na ravni države.
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- Imunizaclja krvodajalcev je postopek, s katerim povzročimo
dvig določenih protiteles v krvi dajalca plazme ;

5.člen
Potrebe po krvi

- Komponenta je zdravilna sestavina krvi (rdeča krvna telesca,
bela krvna telesca, krvne ploščice, plazma), pripravljena s
fizikalnimi metodami v transfuzijskih ustanovah (centrifugiranje,
filtriranje, zmrzovanje itp.);

Z zbiranjem krvi se na področju Republike Slovenije zagotavlja
samozadostnost oskrbe s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz
krvi. Zbiranje krvi se izvaja v skladu z znanimi in predvidljivimi ter
nenadno povečanimi potrebami po krvi.

- Kri je tekoče živo tkivo, odvzeto posameznemu krvodajalcu;

Predvidljive potrebe po krvi se določijo z letnim načrtom odvzemov,
za nenadno povečane potrebe pa z izrednimi odvzemnimi akcijami
in drugimi ukrepi.

- Krvni pripravek zajema vse krvne komponente;
- Krvodajalec je zdrava oseba, s primerno zdravstveno
preteklostjo, ki za namene zdravljenja prostovoljno da kri ali
plazmo ;

Plan krvodajalskih akcij za vsako leto pripravita Rdeči križ
Slovenije in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino,
na podlagi predvidenih odvzemov, ki jih opredeli Zavod Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino skupaj z oddelki za transfuzijo
krvi organiziranih pri bolnišnicah (v nadaljnjem besedilu: oddelki
za transfuzijo krvi ).

- Krvodajalstvo je človekoljubna dejavnost, ki se izvaja v skladu
z načeli prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Zajema vse
aktivnosti motiviranja, obveščanja, organiziranja, izobraževanja,
pridobivanja in klicanja krvodajalcev za namene nacionalne oskrbe
s krvjo ;

Za zagotavljanje enakomerne in varne preskrbe s krvjo ustanove
za transfuzijsko medicino sodelujejo v enotnem sistemu.

- Plazmafereza je postopek odvzema krvne plazme krvodajalcu;

Uvaža se samo tiste količine krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz
krvi, ki se ne morejo zagotoviti s sistemom samooskrbe.

- Polna kri je odvzeta kri, pripravljena bodisi za transfuzijo ali
nadaljnjo predelavo ;

6. člen
Transfuzijske ustanove

- Preskrba s krvjo so vse dejavnosti načrtovanja in izvajanja
nacionalnega programa za zagotavljanje stalne, enakomerne in
zadostne oskrbe s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi ;

Zbiranje krvi opravljajo transfuzijske ustanove, to je Zavod
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in oddelki za
transfuzijo krvi, ki jih za zbiranje krvi pooblasti minister, pristojen
za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).

- Preventiva na področju transfuzijske medicine zajema
izobraževanje, anketiranje, zdravniško pregledovanje in
laboratorijsko testiranje krvodajalcev ter druge ukrepe za
zagotavljanje varne transfuzije ;

Testiranje in predelavo krvi opravljajo posebej pooblaščene
transfuzijske ustanove. Pooblasti jih minister.

• Register krvodajalcev je zbirka osebnih in zdravstvenih
podatkov, pomembnih za varno oskrbo s krvjo ;

Minister predpiše natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
transfuzijske ustanove iz prvega In drugega odstavka tega člena
in postopek njihove verifikacije.

- Samozadostnost je načelo preskrbe s krvjo, krvnimi pripravki
in zdravili iz krvi na način, da na določenem področju regije ali
države z lastnimi viri zadostijo vsem potrebam po krvi, krvnih
pripravkih in zdravilih iz krvi ;

7.člen
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

- Transfuzija je prenos dajalčeve krvi ali pripravkov prejemniku ;

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ustanovi
Vlada Republike Slovenije za opravljanje vseh nalog s področja
transfuzijske medicine.

-Transfuzijska medicina je stroka, ki se ukvarja z vsemi področji,
ki zadevajo krvodajalstvo, zbiranje, testiranje in predelavo krvi,
transfuzijo krvi in krvnih pripravkov kakor tudi z zdravljenjem s
krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi ;

8.člen
Naloge Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino

- Zdravilo Iz krvi je vsako zdravilo izdelano iz človeške krvi ali
plazme.

Poleg nalog iz prejšnjega člena Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino opravlja še naslednje naloge:
-

Drugo poglavje
Zbiranje krvi, Krvodajalstvo, Imunizaclja krvodajalcev,
Odvzem krvi in pogoji, Dokumentacija o krvodajalcih
in varstvo podatkov

vzgojo in izobraževanje kadrov ;
raziskovalno dejavnost ;
promet z zdravili iz krvi.
9.člen
Območja zbiranja krvi

Območja zbiranja krvi z mrežo transfuzijskih ustanov določi minister.

4.člen
Zbiranje krvi
Zbiranje krvi obsega izbiro krvodajalcev, določanje količine
odvzete krvi in oblike odvzema krvi, laboratorijsko preizkušanje
in predelavo odvzete krvi, nadzor, konzerviranje in hranjenje krvi.
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10-člen
Organizatorji krvodajalskih akcij

16.člen
Imunizacija krvodajalcev

Glavni organizator krvodajalskih akcij je Rdeči križ Slovenije.
Krvodajalske akcije lahko izvajajo tudi druge organizacije, na
podlagi dovoljenja, ki ga izda minister.
Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizatorji krvodajalskih akcij
določi minister.

Imunizacija se izvaja le s posebnim privoljenjem krvodajalca, ki
ga je zdravnik poučil o bistvu, pomenu in tveganjih imunizacije ter
s tem povezanega odvzema, obdelave in uporabe osebnih
identifikacijskih podatkov oziroma podatkov o njegovih krvnih
skupinah.

11.člen
Krvodajalci

17.člen
Pogoji za imunizacijo

Krvodajalci so lahko osebe, za katere je zdravnik v skladu s
stroko ugotovil, da so primerne za odvzem krvi.

Imunizacija se izvaja v skladu s stališči medicinske stroke in s
soglasjem Komisije za medicinsko etiko.

Zdravnik iz prejšnjega odstavka ne sme dovoliti odvzema krvi,
če za osebo, ki želi dati kri, po pravilih stroke ugotovi, da jo je
potrebno zavrniti oziroma izključiti iz krvodajalstva.

18.člen
Izvajanje imunizacije

Prepovedano je odvzeti kri mladoletni osebi brez privolitve staršev
ali skrbnikov.

O izvajanju in poteku imunizacije se vodi zapisnik, v katerega se
vpišejo vsi podatki o izvajanju imunizacije, ki so lahko povezani z
zdravjem krvodajalca ali ciljem imunizacije.

Prepovedano je odvzeti kri polnoletni osebi, ki ji je bila s sklepom
sodišča v celoti odvzeta poslovna sposobnost, brez privolitve
skrbnikov.

Imunizirani osebi se izda potrdilo, ki vsebuje podatke o pripravkih,
s katerimi je opravljena imunizacija.

12.člen
Anonimnost

O kakršnihkoli neželjenih škodljivih učinkih pri izvajanju imunizacije
pooblaščeni zdravnik obvesti osebe oziroma ustanove iz 36.člena
tega zakona.

Prejemnik krvi ne sme poznati krvodajalca, krvodajalec pa ne
sme poznati prejemnika krvi.

19.člen
Odvzem krvi in pogoji

Načelo iz prejšnjega odstavka se lahko prekorači le v posebnih
medicinskih primerih.

Odvzem krvi se lahko opravi na Zavodu Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino, na pooblaščenih oddelkih za transfuzijo
krvi in na terenu , z mobilno transfuzijsko ekipo.

13.£len
Brezplačnost

20.člen
Privolitev krvodajalca

Krvodajalec za dano kri ne prejme nobenega plačila.
Transfuzijska ustanova povrne krvodajalcu potne stroške ali
organizira prevoz..

Odvzem krvi se lahko opravi le po privolitvi krvodajalca, ki ga je
strokovna oseba poprej na njemu razumljiv način poučila o načinu
in morebitnih posledicah odvzema krvi, o potrebnih preiskavah
ter uporabi njegovih osebnih identifikacijskih podatkov oziroma
podatkov o njegovih krvnih skupinah.

14.člen
Avtotransfuzija in zbiranje krvnih sestavin
Pogoje za pridobivanje lastne krvi, zbiranje posameznih vrst celic
in krvne plazme (citofereza in plazmafereza) določi minister.

Poduk in privolitev mora krvodajalec pismeno potrditi.

Zdravnik, ki bolnika zdravi, ga je pred operacijo v strokovno
upravičenih primerih dolžan opozoriti na možnost avtotransfuzije

21.člen
Varovanje zasebnosti
Pri vseh postopkih odvzema krvi je potrebno zagotoviti varovanje
zasebnosti krvodajalcev.

15.člen
Spodbujanje krvodajalstva

Ugotavljanje identitete krvodajalca in laboratorijske preiskave
potekajo v skladu z načeli medicinske stroke in etike.

Ministrstvo za zdravstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Rdeči križ Slovenije, zdravstveni zavodi, sredstva
javnega obveščanja, šole, društva, humanitarne in druge
organizacije so dolžne obveščati prebivalce o dajanju krvi in jih
spodbujati k njenemu dajanju.

22.člen
Pogoji za odvzem
Podrobnejše pogoje za odvzem krvi določi minister.
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23.člen
Dokumentacija in varovanje podatkov o krvodajalcih

27.člen
Uvoz

Podatki o krvodajalcih se lahko zbirajo in uporabijo le za namene,
ki jih določa ta zakon in za namene zakona, ki določa podatke s
področja zdravstva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.

Uvoz krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi opravlja Zavod
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino na podlagi
dovoljenja, ki ga izda Urad Republike Slovenije za zdravila.
28.člen
Izvoz

Podatke o krvodajalcih je potrebno hraniti najmanj petnajst let.
Evidence podatkov o krvodajalcih vodijo transfuzijske ustanove
in organizator krvodajalskih akcij.

V primeru humanitarne pomoči, ki jo Republika Slovenija nudi
drugim državam, lahko Vlada Republike Slovenije dovoli izvoz
krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi.

Evidence podatkov o krvodajalcih vsebujejo:

Ne glede na prejšnji odstavek ter skladno z načeli
samozadostnosti krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi ni mogoče
izvažati krvi v primeru pomanjkanja za lastne potrebe.

ime in priimek, očetovo ime, datum in kraj rojstva, spol,
zdravstveno številko, šifro poklica in stopnjo izobrazbe, naslov
bivališča in številko telefona, naslov zaposlitve in številko telefona,
številko krvodajalca, medicinske podatke, krvni tlak, krvno
skupino in rh protitelesa, vzrok odklona, kolaps, opažanja
zdravnika, laboratorijske podatke, podatke o krvnih izdelkih,
podatke o prejemniku krvi.

29.člen
Neuporabljena kri
Neuporabljeno kri in krvne pripravke skladiščijo, oddajajo,
prevažajo in odstranjujejo le Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino in pooblaščene transfuzijske ustanove na
način , ki ga predpiše minister.

Tretje poglavje

Neuporabljena kri za avtotransfuzijo se ne sme uporabljati za
druge osebe.

Uporaba krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi,
Uvoz in izvoz, Neuporabljena kri, Zagotavljanje
kakovosti pri uporabi krvi, krvnih pripravkov in zdravil
iz krvi, Bolnišnični transfuzijski komiteji, Podatki in
dokumentacija o uporabi krvi, Stranski učinki,
Okužena kri

30.člen
Zagotavljanje kakovosti pri uporabi krvi, krvnih
pripravkov in zdravil iz krvi
Zdravniki, ki pri zdravljenju bolnikov uporabljajo kri, krvne pripravke
in zdravila iz krvi v skladu z dobro klinično prakso, zagotovijo
njihovo smotrno in kakovostno uporabo. Vodijo predpisano
dokumentacijo, izmenjujejo podatke, ugotavljajo pozitivne učinke
in neželjene škodljive učinke ter izvajajo druge predpisane ukrepe.

24.člen
Uporaba krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi
Kri, krvni pripravki in zdravila iz krvi se morajo uporabljati le v
skladu z načeli dobre klinične prakse.

31 .člen
Bolnišnični transfuzijski odbori

Načine priprave, porabe in zagotavljanja kakovosti krvnih
pripravkov podrobneje določi minister.

Pri bolnišnicah se ustanovijo bolnišnični transfuzijski odbori, ki jih
sestavljajo specialist transfuziolog in specialisti različnih strok, ki
pri svojem delu uporabljajo kri, krvne pripravke in zdravila iz krvi.
Bolnišnični transfuzijski odbori nadzirajo uporabo in ravnanje s
krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi. Spremljajo indikacije in
učinkovitost zdravljenja z njimi, neželjene škodljive- učinke po
transfuziji krvi, ukrepe pri pomanjkanju krvi oziroma izbiro
prejemnika in druga s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi
povezana področja kliničnega dela.

25.člen
Testiranje
Pred razdeljevanjem in uporabo morajo biti krvni pripravki in zdravila
iz krvi testirani na sledi okužb s povzročitelji bolezni, ki se prenašajo
s krvjo.
Krvni pripravki iz prejšnjega odstavka morajo biti testirani z vsemi
predpisanimi imunohematološkimi preiskavami.

32. člen
Obveščenost bolnika

Obseg testiranja predpiše minister.
26.člen
Prepoved razdeljevanja

Bolnik, ki prejme kri ali krvni pripravek mora pisno potrditi, da je bil
obveščen o transfuziji in njenih posledicah ter, da je vanjo privolil.

Prepovedano je razdeljevati in uporabljati krvne pripravke in
zdravila iz krvi, če ni možno dokazati njihovega izvora, če niso bili
opravljeni testi iz prejšnjega člena in če ni zagotovljena možnost
njihovega ponovnega testiranja v petih letih od prvega odvzema.

V primeru, da privolitve iz prejšnjega odstavka ni sposoben dati,
mora zdravnik ravnati v skladu z 11. členom tega zakona ter v
skladu z načeli medicinske stroke.
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33. člen
Dokumentacija o uporabi krvi

pripravka ali zdravila iz krvi, popolno ime proizvajalca in druge
podatke o poteku zdravljenja in o neželjenih škodljivih učinkih. Za
osebo, pri kateri so se neželjeni škodljivi učinki pojavili, je potrebno
navesti datum rojstva in spol.

Zdravnik, ki pri zdravljenju uporablja kri, vodi dokumentacijo o
vsaki uporabi krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno z
biotehnološkimi nadomestki za kri, ki jih uporablja za zdravljenje
bolnikov.

37. člen
Poročilo o zbiranju in porabi krvi

Dokumentacija mora vsebovati pisno potrditev in privolitev bolnika
iz prvega odstavka prejšnjega člena, izvide krvnih skupin seznam
opravljenih preiskav in zapis o pozitivnih učinkih ter morebitnih
neželjenih škodljivih učinkih po transfuziji.

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino mora letno
do 1.aprila Ministrstvu za zdravstvo za preteklo leto sporočiti
število krvodajalcev, količine zbrane krvi, krvnih pripravkov, uvoza
in izvoza ter porabe krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi.

Dokumentacija mora omogočiti izslediti vsak krvni pripravek ali
zdravilo iz krvi, vsakega krvodajalca in vsakega prejemnika krvi,
krvnega pripravka ali zdravila iz krvi.

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino mora
posredovati Rdečemu križu Slovenije mesečna, trimesečna,
polletna in letno poročilo o številu prijavljenih in odklonjenih
krvodajalcev, o količini zbrane krvi in krvnih pripravkov.

34. člen
Podatki o uporabi krvi

Podatki o krvodajalcih, ki se zbirajo v poročilu, so anonimni in se
obravnavajo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.

Zdravnik, ki pri zdravljenju uporablja kri, mora v skladu s prejšnjim
členom ob vsaki uporabi krvi nemudoma zabeležiti naslednje
podatke o uporabljeni krvi, krvnih pripravkih in krvnih izdelkih:
-

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino pripravi
vsako četrtletje poročilo o številu krvodajalcev, pri katerih so bile
ob testiranju ugotovljene sledi okužbe. Seznam se pripravi ločeno
po vrstah posamezne okužbe. Krvodajalce z okužbo je potrebno
razdeliti na tiste, ki dajejo kri prvič in tiste, ki so kri dali že večkrat
in po spolu ter starosti. Zavod seznam vsako četrtletje pošlje
Centru za nalezljive bolezni pri Inštitutu za varovanje zdravja
Republike Slovenije. Ta podatke zbere in objavi v anonimni obliki.

identifikacijsko številko bolnika ali druge podatke o bolniku,
kot so priimek, ime, datum rojstva in naslov;
številke izvidov krvne skupine bolnika;
enotno šifro pripravka in njegovo oznako, proizvajalca, količino
in jakost;
datum in uro uporabe;
druge predpisane podatke.

38 .člen
Okužena kri

Podrobnejšo vsebino dokumentacije iz prejšnjega odstavka določi
minister.
Določila prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi pri avtotransfuziji.

Krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi se ne sme uporabljati, če
niso bile pred tem opravljene predpisane biološke analize in testi
za ugotavljanje bolezni, ki se lahko prenašajo s krvjo. Ustanove
za transfuzijsko medicino morajo testirati vzorce vse odvzete
krvi. O rezultatih testiranja se vodi dokumentacija na način, ki ga
določi minister.

35.člen
Hranjenje dokumentacije
Dokumentacijo je skupaj s podatki za elektronsko obdelavo
potrebno hraniti najmanj petnajst let. V primeru potrebe po
spremljanju primera in učinkov transfuzije morajo biti podatki takoj
dostopni.

V primeru pozitivnega izvida mora ustanova za transfuzijsko
medicino rezultat nemudoma sporočiti Inštitutu za varovanje
zdravja Republike Slovenije. Okužena enota krvi se izloči iz
uporabe, vidno označi in se biološko uniči. Vzorec okužene krvi
se shrani na posebno mesto.

Dokumentacijo je potrebno izbrisati ali uničiti, ko hranjenje ni več
potrebno. Če so zapisi stari več kot trideset let, jih je potrebno
spremeniti tako, da postanejo anonimni.

39. člen
Okuženi krvodajalci

36.člen
Neželjeni škodljivi učinki

Če se ugotovi ali se utemeljeno sumi, da je krvodajalec okužen z
virusom HIV, virusi hepatitisa ali drugimi povzročitelji bolezni, ki
se prenašajo s krvjo, mora odgovorni zdravnik ustanove za
transfuzijsko medicino krvodajalca nemudoma obvestiti o
ugotovljeni okužbi, ga o njej podučiti in mu svetovati, kako naj
ravna.

Če pri uporabi krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi za humano
uporabo ali pridobljenih z uporabo biotehnologije pride do neželjenih
škodljivih učinkov, mora zdravnik nemudoma obvestiti odgovorno
osebo, ki jo je v ustanovi potrebno obvestiti v skladu z izvajanjem
dobre klinične prakse. Odgovorna oseba o tem nemudoma obvesti
pristojno ustanovo za transfuzijsko medicino.

Preveriti je potrebno, kolikokrat je okuženi krvodajalec doslej
daroval kri in ponovno testirati shranjene vzorce njegove krvi
oziroma ugotoviti, kdo je njegovo prej dano kri prejel. Prejemnike
te krvi je potrebno nemudoma obvestiti, jim svetovati in jih testirati
na ugotovljeno okužbo. Prejemnik krvi mora na testiranje pismeno
pristati.

V primeru suma na neželjene škodljive učinke pri uporabi zdravil
iz krvi odgovorna oseba obvesti še pooblaščeni zavod za
spremljanje neželjenih škodljivih učinkov zdravil in Urad Republike
Slovenije za zdravila.
Obvestilo mora vsebovati vse potrebne podatke, to je oznako
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Strokovni svet predlaga Zdravstvenemu svetu doktrino zbiranja
in porabe krvi.

40. člen
Okuženi bolnik
Če se v zdravstvenem zavodu ugotovi ali se utemeljeno sumi, da
se je zdravljena oseba okužila s krvjo, krvnimi pripravki ali krvnimi
zdravili, mora zdravstveni zavod, v katerem se je oseba zdravila,
takoj začeti raziskavo o vzroku okužbe. Izslediti je potrebno krvni
pripravek oziroma zdravilo iz krvi, s katerim se je zdravljena
oseba okužila in krvodajalca, ki je z dajanjem okužene krvi
povzročil okužbo ali pa se utemeljeno sumi, da jo je povzročil.
Nadaljnji postopek se izvaja v skladu s prejšnjim členom.

43. člen
Vrste nadzora
Za zagotovitev ustrezne kakovosti zbiranja človeške krvi in krvnih
sestavin se izvajajo naslednje vrste nadzora:
-

Če se ugotovi ali se utemeljeno sumi, da se je zdravljena oseba
okužila z zdravili iz krvi, je o tem potrebno obvestiti Urad Republike
Slovenije za zdravila, Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije in pooblaščeni zavod za spremljanje neželjenih škodljivih
učinkov. Potrebno je obvestiti tudi proizvajalca zdravila. Proizvajalec
mora ukrepati in izslediti krvodajalca ter priporočiti še dodatne
preiskave. Z okuženim zdravilom iz krvi se ukrepa enako kot z
okuženo krvjo.

notranji nadzor;
strokovni nadzor s svetovanjem ;
upravni nadzor ;
inšpekcijski nadzor .
44. člen
Notranji nadzor

Ustanove za transfuzijsko medicino v skladu s svojim notranjim
aktom zagotavljajo nadzor kakovosti preskrbe s krvjo z notranjim
nadzorom.

Četrto poglavje

45. člen
Strokovni nadzor

Nacionalni svet za preskrbo s krvjo in krvnimi
pripravki, Strokovni svet, Vrste nadzora

Strokovni nadzor s svetovanjem opravlja Zdravniška zbornica
Slovenije v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino.

41. člen
Nacionalni svet za preskrbo s krvjo

46. člen
Upravni nadzor

Pri Ministrstvu za zdravstvo se ustanovi Nacionalni svet za
preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi (v nadaljnjem
besedilu : Nacionalni svet), ki ima do 20 članov.

Upravni nadzor je nadzor nad zakonitostjo dela transfuzijskih
ustanov, ki opravljajo preskrbo s krvjo.

Nacionalni svet sestavljajo predstavniki Ministrstva za zdravstvo,
bolnišnic, Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino,
transfuzijskih oddelkov , Rdečega križa Slovenije, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in sredsfev javnega
obveščanja.

Če se pri upravnem nadzoru ugotovijo nepravilnosti, izda minister odločbo, s katero določi ukrepe in roke za odpravo
pomanjkljivosti.
47. člen
Inšpekcijski nadzor

Člane Sveta imenuje minister.
Način dela Nacionalnega sveta predpiše minister.

Inšpekcijski nadzor opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije, ki ima v mejah svojih pristojnosti pravico in dolžnost:

Nacionalni svet oblikuje nacionalno politiko in strategijo preskrbe
s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi. Pri tem sodeluje z
ustreznimi strokovnimi telesi. Nacionalni svet pripravi program
preskrbe s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi, ki ga na
predlog ministra sprejme Vlada Republike Slovenije.

-

42. člen
Strokovni svet

-

Pri Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino deluje
Strokovni svet za transfuzijsko medicino (v nadaljnjem besedilu:
Strokovni svet). Sestavljajo ga strokovnjaki transfuzijske medicine z Zavoda za transfuzijsko medicino Republike Slovenije in
strokovnjaki' z oddelkov za transfuzijsko medicino.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi zdravstveni inšpektor v
upravnem postopku z odločbo, zoper katero se lahko vloži pritožba
na Ministrstvo za zdravstvo. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
Stroške nadzora iz 45. in 46. člena tega zakona krije državni
proračun.

Strokovni svet sprejme poslovnik o delu in izvoli predsednika
Strokovnega sveta.
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odrediti pravni osebi, da uskladi svojo dejavnost s pogoji,
določenimi s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi
predpisi;
začasno prepovedati pravni osebi opravljanje transfuzijske
dejavnosti, če bi zaradi neizpolnjevanja pogojev, določenih s
tem zakonom in predpisov, izdanih na njegovi podlagi nastala
nevarnost za življenje ali zdravje ljudi;
odrediti druge ukrepe.
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transfuzijske ustanove se v roku pol leta po sprejemu tega zakona
organizirajo v skladu z njim.

Peto poglavje
Kazenska določba, Prehodne in končne določbe

50. člen
Izvršilni predpisi

48. člen
Kazenska določba

Minister sprejme izvršilne predpise po tem zakonu v enem letu
po njegovi uveljavitvi.

Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje pravna oseba:
-

-

-

-

51 .člen

če opravlja transfuzijsko dejavnost brez pooblastila Ministrstva
za zdravstvo (6.člen);
če odvzame kri osebi, za katero se ugotovi, da jo je potrebno
zavrniti ali izključiti iz krvodajalstva (11.člen);
če odvzame kri mladoletni osebi ali polnoletni osebi s
skrbništvom brez privolitve staršev ali skrbnikov (11. člen);
če daje krvodajalcu denarno nadomestilo za odvzem krvi
(13.člen);
če bolnika ne opozori na možnost avtotransfuzije (14.člen);
če opravi imunizacijo brez posebnega privoljenja krvodajalca
(16.člen);
če ne izda ustreznega potrdila o pripravku, s katerim se
imunizacija izvaja oziroma ne vodi zapisnika o imunizaciji
(18.člen);
če pooblaščenega zavoda ne obvesti o neželjenih škodljivih
učinkih imunizacije (18.člen);
če ne zagotovi varovanja zasebnosti krvodajalca pri vseh
postopkih odvzema (21 .člen);
če razdeljuje ali uporablja krvne pripravke ali krvna zdravila
brez dokazila o izvoru, opravljenih testih in ne zagotovi
možnosti za ponovno testiranje (26.člen);
če uvaža kri, krvne pripravke in zdravila iz krvi brez dovoljenja
(27.člen);
če neuporabljeno kri in krvne pripravke skladišči in prevaža
v nasprotju z zakonom (29. člen);
če neuporabljeno kri za avtotransfuzijo uporabi za druge
osebe (29.člen);
če vodi dokumentacijo v nasprotju z zakonom (35.člen).

Do sprejema izvršilnih predpisov iz prejšnjega člena se uporabljajo
naslednji izvršilni predpisi, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom:
Odredba o higiensko-tehničnih ukrepih, ki so obvezni za delovne
organizacije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom krvi in
krvnih derivatov ( Uradni list SFRJ, št.20/1967 in 31/68);
Pravilnik o dajanju človeške krvi, njenih sestavin in derivatov v
promet ( Uradni list SFRJ, št. 35/89).
52. člen
Minister najkasneje v enem letu po sprejemu tega zakona predpiše
naslednje pravilnike:
Pravilnik o organizaciji in vsebini dela transfuzijskih ustanov ;
Pravilnik o pogojih za ustanovitev transfuzijskih ustanov in o
postopku njihove verifikacije;
Pravilnik o pogojih in odvzemih krvi;
Pravilnik o načinu priprave in zagotavljanju kakovosti krvi in
krvnih pripravkov;
Pravilnik o podatkovnih bazah krvodajalcev;
Pravilnik o ravnanju z neuporabljeno krvjo in krvnimi pripravki;
Pravilnik o smotrni in varni uporabi krvi in krvnih pripravkov;
Pravilnik o postopku z okuženo krvjo;
Pravilnik o vsebini in delu Nacionalnega sveta za preskrbo s
krvjo;
Pravilnik o notranjem nadzoru kakovosti.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba.

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

49. člen
Prehodne in končne določbe
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in
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OBRAZLOŽITEV:

Državni zbor Fjepublike Slovenije je na 16. seji, dne 21. 10. 1999
opravil prvo obravnavo Predloga zakona o preskrbi s krvjo in
ugotovil, da predstavlja primerno podlago za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo. Pri tem je Vlado Republike Slovenije
kot predlagateljico zadolžil, da pripravi predlog zakona za drugo
obravnavo v skladu z naslednjimi stališči:
■

upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve;

■

prouči in ustrezno upošteva mnenje Komisije Državnega
sveta Republike Slovenije za družbene dejavnosti;

V zvezi s pripombo sekretariata k 3. členu je predlagatelj, namesto
po ločenih odstavkih, definicije posameznih pojmov razvrstil po
alineah, definicijo pojma »kri« pa je dopolnil tako, da je kri opredelil
kot tekoče živo tkivo, odvzeto posameznemu krvodajalcu.
Predlagatelj ni upošteval pripombe sekretariata k 3. členu, ki se
nanaša na besedno zvezo »primerna zdravstvena preteklost«,
ker je s to definicijo povzeta opredelitev Sveta Evrope.
Predlagatelj je upošteval mnenje sekretariata in v predlogu zakona
izraz »vsakoletni plan« nadomestil s pojmom »letni načrt« ter
pravno-tehnično popravil besedilo drugega odstavka 5. člena
predloga zakona.

v predlogu zakona jasno opredeli vlogo in naloge Rdečega
križa Republike Slovenije glede na dosedanje pozitivne
izkušnje in vlogo v krvodajalstvu v Sloveniji. Pri tem naj
upošteva pripombe in dane predloge Rdečega križa Republike
Slovenije;
■

ponovno prouči 9. člen predloga zakona in ga ustrezno uskladi
s 6. členom;

■

ponovno prouči besedilo 29. člena predloga zakona;

■

prouči in uskladi 52. in 54. člen predloga zakona ter skrajša
rok na eno leto;

Na podlagi mnenja sekretariata, ki se nanaša na krvodajalstvo, je
predlagatelj dopolnil definicijo navedenega pojma v 3. členu.
Predlagatelj je spremenil naslov 10. člena predloga zakona, ki
govori o organizatorjih krvodajalskih akcij. Upoštevajoč pripombo
sekretariata, da poleg Rdečega križa Slovenije kot glavnega
organizatorja krvodajalskih akcij, drugih subjektov, ki bi lahko bili
organizatorji predlog zakona ne določa, je predlagatelj 10. člen
predloga zakona spremenil tako, da krvodajalske akcije lahko
organizirajo tudi druge organizacije na podlagi dovoljenja ministra
za zdravstvo, ki bo v podzakonskem predpisu določil tudi pogoje,
ki jih bodo morali izpolnjevati organizatorji krvodajalskih akcij.
Pripombo sekretariata, da se vsebino prvega odstavka umesti v
opredelitev pojma »krvodajalec« v 3. členu ter, da se v tem členu
le določi, kdo je lahko krvodajalec, je predlagatelj upošteval.
Predlagatelj preveril tudi ustreznost pojma »odgovorni zdravnik«
oziroma »pooblaščeni zdravnik« ter poenotil navedeni pojem kot
»zdravnik«.

v zakonu je potrebno zagotoviti varovanje zdravja in dosledno
varovanje zasebnosti in osebnih podatkov krvodajalcev in
prejemnikov darovane krvi;
•

pri evidentiranju podatkov krvodajalcev in prejemnikov
darovane krvi ni potrebno vnašati EMŠO, za identifikacijo naj
se uporablja zdravstvena številka;

V 11. členu predloga zakona je predlagatelj v celoti upošteval
mnenje sekretariata in besedilo »polnoletni osebi, za katero velja
ukrep zakonske zaščite« nadomestil z besedilom »polnoletni
osebi, ki ji je bilo s sklepom sodišča v celoti odvzeta poslovna
sposobnost«.

v zakonu naj se za organiziranje zbiranja krvi določi kot
glavnega organizatorja Rdeči križ Slovenije, ne pa tudi kot
edinega možnega organizatorja;

Predlagatelj je v celoti upošteval mnenje sekretariata, da je
nepotrebno s predlogom zakona urediti sklenitev sporazuma med
Ministrstvom za obrambo oziroma Slovensko vojsko in Zavodom
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino o organizaciji
odvzemnih akcij.
Skladno z pripombo sekretariata je predlagatelj bolj jasno opredelil
18. člen predloga zakona glede podatkov, ki so lahko povezani z
zdravjem krvodajalca ali s ciljem imunizacije.

v zakonu naj velja načelo prostovoljnosti krvodajalstva tudi
za državljane, ki služijo vojaški rok;
-

predlagatelj naj prouči možnost, da določbe o planiranju
izvajanja preskrbe s krvjo v skladu z načelom
samozadostnosti opredeli v tem predlogu zakona, ali pa je
potrebno sprejeti akt Nacionalni program samozadostnosti.

Predlagatelj je proučil vse pripombe in predloge Državnega zbora
Republike Slovenije.

Predlagatelj je upošteval pripombo sekretariata in redakcijsko
popravil 16. člen tako, da je za besedilom »uporabe osebnih
identifikacijskih« dodal besedo »podatkov«.

Predlagatelj je upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve (v nadaljnjem besedilu: sekretariat) in spremenil
tretji odstavek 1. člena predloga zakona tako, da je opisno podal
naslov zakona, ki ureja zdravila in medicinske pripomočke.

Predlagatelj ni upošteval pripombe sekretariata, da bi kazalo
posebej pojasniti uporabo množine pri navajanju podatkov o krvnih
skupinah, saj naj bi se le ti nanašali na posameznega krvodajalca,
glede na to, da se pri vsakem krvodajalcu določa več krvnih
skupin (ABO, Rh).

Glede mnenja sekretariata, da je potrebno preveriti ustreznost
sprejema nacionalnega programa za zagotavljanje stalne
enakomerne in zadostne oskrbe s krvjo, glede na postopek
sprejema nacionalnega programa v Državnem zboru Republike
Slovenije, je predlagatelj v 2. členu črtal besedo »nacionalni«. V
tem smislu je predlagatelj spremenil tudi 41. člen predloga zakona
tako, da Nacionalni svet pripravi program preskrbe s krvjo, ki ga
Sprejme Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra za
zdravstvo.
poročevalec, it. 9

Predlagatelj je v celoti upošteval pripombo sekretariata ter v 19.
členu predloga zakona besedilo »pooblaščenih transfuzijskih
oddelkih« nadomestil z besedilom »pooblaščenih oddelkih za
transfuzijo krvi«.
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V zvezi z mnenjem sekretariata, da ni popolnoma jasno določeno,
kdo lahko dovoli izvoz krvi oziroma ali je to lahko Urad Republike
Slovenije za zdravila, je predlagatelj v 28. členu predloga zakona
določil, da v primeru humanitarne pomoči, ki jo Republika Slovenija
nudi drugim državam, lahko Vlada Republike Slovenije dovoli izvoz
krvi in krvnih pripravkov.

tretji odstavek 23. člena je dopolnjen tako, da evidence
podatkov o krvodajalskih akcijah vodijo, poleg tranfuzijskih
ustanov vodi tudi organizatorji kn/odajalskih akcij;
37. člen predloga zakona je spremenjen tako, da mora Zavod
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino posredovati
Rdečemu križu Slovenije poročila o številu prijavljenih in
odklonjenih krvodajalcev ;

Predlagatelj je upošteval tudi mnenje sekretariata ter črtal besedilo,
ki se nanaša na izvoz v Republiko Slovenijo zbrane sveže
zamrznjene krvne plazme na frakcionažo v tujino.

■

Predlagatelj je upošteval pripombo sekretariata ter v 29. členu
določil, da neuporabljeno kri in krvne pripravke skladiščijo,
oddajajo, prevažajo in odstranjujejo le Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino in pooblaščene transfuzijske ustanove,
na način, ki ga predpiše minister za zdravstvo.

Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga Rdečega križa Slovenije,
da delodajalec omogoči krvodajalcem dela prosti dan na dan
odvzema krvi. Navedeni predlog ni v skladu z enim od temeljnih
načel krvodajalstva, to je načelo brezplačnosti, ki je določeno v
13. členu predloga zakona.
Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati predloga Rdečega križa
Slovenije, da je obveščanje javnosti o krvodajalskih akcijah
izključna pravica Rdečega križa Slovenije, ampak da so tudi
Ministrstvo za zdravstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, zdravstveni zavodi in sredstva javnega obveščanja
dolžni obveščati prebivalce o pomenu dajanja krvi in jih spodbujati
k dajanju.
Predlagatelj je le delno upošteval predlog Rdečega križa Slovenije
glede priprave vsakoletnega plana krvodajalskih akcij.

Predlagatelj je upošteval mnenje sekretariata in pojem »lečeči
zdravnik« nadomestil s pojmom "Zdravnik«.
Predlagatelj je upošteval mnenje sekretariata, ki se nanaša na
pouk in privolitev bolnika, ki prejme kri oziroma na možne primere,
ko okoliščine tovrstnega pouka in privolitve bolnika ne bi dopuščali
ter v tem smislu oblikoval 32. člen predloga zakona.
Predlagatelj je upošteval dikcijo Zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih in besedi »stranski učinki« nadomestil z besedami
>>neželjeni škodljivi učinki«, besede »Center za zastrupitve« pa z
besedami»pooblaščeni zavod za spremljanje neželjenih škodljivih
učinkov.«

V zvezi s stališčem Državnega zbora Republike Slovenije, da se
prouči 9. člen predloga zakona in ga ustrezno uskladi s 6. členom,
je predlagatelj črtal 9. člen.Na ta način je predlagatelj tudi vsebinsko
upošteval mnenje Komisije Državnega sveta Republike Slovenije
za družbene dejavnosti.

Predlagatelj je redakcijsko popravil tudi kazenske in prehodne
določbe predloga zakona.

Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora Republike
Slovenije, da pri evidentiranju podatkov krvodajalcev in
prejemnikov darovane krvi ni potrebno vnašati enotne matične
številke ter da se za identifikacijo uporablja zdravstvena številka
in v tem smislu spremenil 23. člen tako, da se pri evidentiranju
podatkov upoštevajo predpisi, ki urejajo zbirke podatkov na
področju zdravstva.

Predlagatelj zakona je upošteval večino pripomb in podanih
predlogov Rdečega križa Slovenije in bolj samo opredelil njegovo
vlogo in naloge. V zvezi z navedenimi pripombami je predlagatelj
spremenil oziroma dopolnil naslednje določbe:
v 2. členu se na koncu stavka doda besedilo »terzagotavljanju
zadostnega števila krvodajalcev«;

Predlagatelj je upošteval tudi stališče Državnega zbora Republike
Slovenije, da se za organizatorja zbiranja krvi določi, kot glavnega
organizatorja Rdeči križ Slovenije, ne pa tudi kot edinega možnega
organizatorja.V zvezi s tem je dopolnjen 10. člen predloga zakona
tako, da bo minister za zdravstvo določil pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati organizatorji krvodajalskih akcij.

v 3. členu se v definiciji pojma »krvodajalstvo« beseda
»propagande« nadomesti z besedo »motiviranja«;
v 5. členu se doda novi tretji odstavek, ki določa, da plan
krvodajalskih akcij za vsako leto pripravita Rdeči križ Slovenije
in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, na
podlagi predvidenih odvzemov Zavoda Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino in oddelkov za transfuzijo krvi,
organiziranih pri bolnišnicah;
-

Glede stališča Državnega zbora Republike Slovenije, da velja
načelo prostovoljnosti krvodajalstva tudi za državljane, ki služijo
vojaški rok, je predlagatelj črtal 16. člen predloga zakona.

v 13. členu se doda novi odstavek, ki določa, da transfuzijska
ustanova povrne krvodajalcu potne stroške ali organizira
prevoz.

Predlagatelj je v celoti upošteval stališče Državnega zbora
Republike Slovenije ter uskladil določila predloga zakona, ki se
nanašajo na rok v katerem bo minister za zdravstvo izdal izvršilne
predpise po tem zakonu.

19. člen je redakcijsko popravljen, na koncu stavka pa dodano
besedilo »in na terenu z mobilno transfuzijsko ekipo«;

16. februar2000

dopolnjen je 41. člen, ki se nanaša na sestavo Nacionalnega
sveta.
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4. K 41. členu

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

V drugem odstavku se za besedilom »Rdečega križa Slovenije«
doda beseda »hemofilikov«.

1. K 15. členu
Črta se beseda »humanitarne«.

Obrazložitev
Z amandmajem se predlaga, da se v Nacionalni svet imenujejo
tudi predstavniki hemofilikov.

Obrazložitev
Amandma je redakcijske narave in se predlaga glede na to, da je
navedeni pojem že zajet v pojmu »druge organizacije«.

5. K 42. členu
Črta se zadnji odstavek.

2. K 23. členu
Člen se spremeni tako, da se glasi:

Obrazložitev

» 23. člen

Amandma se predlaga glede na to, da strokovno doktrino na
področju transfuzijske medicine oblikujejo v medsebojnem
sodelovanju razširjeni strokovni kolegij in Zdravstveni svet, kar
je že urejen s predpisi, ki urejajo zdravstveno dejavnost.

Podatki o krvodajalcih se lahko zbirajo in uporabljajo le za namene,
ki jih določa ta zakon in za namene zakona, ki ureja zbiranje
podatkov s področja zdravstva v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.

6. K 48. Členu

Evidence o krvodajalcih vodijo transfuzijske ustanove in
organizatorji krvodajalskih akcij. »

a)V prvem odstavku se besedilo »najmanj 1.500.000« Nadomesti
z besedilom »do 10.000. 000«.

Obrazložitev

b) V drugem odstavku se besedilo »najmanj 100.000« nadomesti
z besedilom »do 500.000«.

Amandma se predlaga glede na to, da se podatki o krvodajalcih
zbirajo v skladu z zakonom, ki ureja zbirke podatkov s področja
zdravstva.

Obrazložitev

3. K 28. členu

S predlaganim amandmajem pod a) in b) se besedilo predloga
zakona usklajuje z Zakonom o prekrških.

V prvem odstavku se besedilo »krvi, krvnih pripravkov in zdravil
iz krvi« nadomesti z besedilom »krvi in krvnih pripravkov«.

7. K 52. členu

Obrazložitev

Člen se črta.
53. člen postane 52. člen.

Amandma se predlaga glede na to, da promet z zdravili iz krvi že
določa zakon, ki ureja zdravila in medicinske pripomočke.

Obrazložitev
Amandma se predlaga glede na to, da so pravne podlage za
izdajo izvršilnih predpisov po tem zakonu, že podane v posameznih
členih predloga zakona.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

blood safety and self-sufficieny in the European Community (96/
C 374/01)

1) Naslov predloga akta:
Predlog zakona o preskrbi s krvjo

Council Recommendation of 29 June 1998 on the suitability of
blood and plasma donors and the screening of donated blood in
the European Community (98/463/EC)

21 Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

Recommendation No R (95) on the preparation, use and quality
assurance of blood components. 5'hedition: 1998 version, March
1998

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo:
70. in 71. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi: Približevanje
zakonodaji EU; varstvo zdravja in življenja ljudi

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

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti
Izpolnjene:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

V celoti.

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

Da.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

V skladu z Državnim oprativnim programom bo popolna uskladitev
z zgoraj navedenimi pravnimi viri dosežena do 31.06.2002.

3) Skladnost predloga akta 8 predpisi ES
a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
Nekateri.

Directive 89/381/EWG (1) extending the scope of Directives 65/
65/EEC and 75/319/EEC on proprietary medicinaI products by
laying down special provisions regarding medicines derived from
human blood or plasma applied only to these products

6) Ali je predlog akta preveden In v kateri jesIK?
Ne.

Council conclusions of 13. december 1993 on self-sufficiency in
blood in the European Community (94/C 15/03)

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES, države članice ES. SIGMA, qecp. Univerza.,,)

Commission communication of 25 May 1993 on self-sufficiency
in blood in the European Community and the Council conclusions
of 13 December 1993
Commision communication of 21 December 1994 on blood safety
and sel-sufficieny in the European Community and the Council
resolution of 2 June 1995

Ne.
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roKa za uskladitev

Resolution of 14 July 1995 of the European Parliament on blood
safety in the European Union

Predlog zakona o preskrbi s krvjo je vključen v Državni program
za prevzem pravnega reda ES pod številko 380-2 (prost pretok
blaga - zdravila).

Resolution of 17 April 1996 of the European Parliament on the
communication from the Commission on blood safety and selfsufficiency in the European Community

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

Council Resolution of 2 June 1995 on blood safety and selfsufficiency in the Community

Mojca Mahkota, univ.dipl.prav., I.r.

Council Resolution of 12 November 1996 on a strategy towards
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Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
Dr. Marjan Jereb, l.r.
Minister
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Občni zbor Državne revizijske komisije je na svoji 5. seji dne
28.01.2000 soglasno sprejel Poslovnik Državne revizijske
komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in sprejel
sklep, da ga na podlagi 7. člena Zakona o reviziji postopkov
javnega naročanja (Ur.l. RS št. 78/99) in v skladu s 172. členom

Poslovnika Državnega zbora RS (Ur.l. RS 40/93, 80/94 in 28/
96) vloži Državnemu zboru RS za pridobitev soglasja,
Marija BUKOVEC MAROVT, l.r.
Predsednica Državne revizijske komisije

Na podlagi 7. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja
(Ur.l. RS, št. 78/99, v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) je Državna
revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil na
5. občni seji dne 28.01.2000 sprejela

II. ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA
2. člen
(predstavljanje)

POSLOVNIK

Državno revizijsko komisijo predstavlja predsednik Državne
revizijske komisije. V času njegove odsotnosti ali po njegovem
pooblastilu opravlja naloge iz njegove pristojnosti in predstavlja
Državno revizijsko komisijo njegov namestnik.

DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE ZA REVIZIJO
POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

3. člen
(uradni jezik)
Uradni jezik Državne revizijske komisije je slovenščina.

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1-člen
(predmet poslovnika)

Če ima stranka v postopku revizije sedež v občini, v kateri živi
italijanska narodna skupnost, in če posluje v italijanskem jeziku,
Državna revizijska komisija na njeno zahtevo izda odločitev o
posameznem zahtevku za revizijo v slovenščini in italijanščini.

S tem poslovnikom se ureja organizacija in način dela Državne
revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v
nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija).
Skrajšano ime je Državna revizijska komisija.

Če ima stranka v postopku revizije sedež v občini, v kateri živi
madžarska narodna skupnost, in če posluje v madžarskem jeziku,
Državna revizijska komisija na njeno zahtevo izda odločitev o
posameznem zahtevku za revizijo v slovenščini in madžarščini.
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javnim glasovanjem. Predlog, ki je dan na glasovanje, je sprejet,
če zanj glasuje večina vseh članov Državne revizijske komisije.

Listine, ki so bile izdane v tujem jeziku in so pomembne za odločitev
o posameznem zahtevku za revizijo, je dolžna stranka v postopku
Državni revizijski komisiji predložiti v overjenem prevodu v
slovenski jezik.

Če ta poslovnik ne določa drugače, občno sejo Državne revizijske
komisije sklicuje in vodi predsednik Državne revizijske komisije.
Predsednik Državne revizijske komisije mora sklicati občno sejo
najkasneje v roku 15 dni, če večina članov Državne revizijske
komisije zahteva obravnavo posameznega strokovnega ali
organizacijskega vprašanja.

4. člen
(varovanje skrivnosti)
Državna revizijska komisija mora pri svojem delu varovati
državne, uradne, poslovne in vojaške skrivnosti.

O občni seji Državne revizijske komisije se vodi zapisnik.

Predsednik Državne revizijske komisije s posebnim notranjim
aktom določi, kateri podatki predstavljajo uradno skrivnost. Z
istim aktom določi tudi ukrepe in postopke za zavarovanje državne,
uradne, poslovne in vojaške skrivnosti.

9. člen
(predmet odločanja)
Na občni seji Državne revizijske komisije se:
1. sprejme poslovnik Državne revizijske komisije,
2. sprejme akt o organizaciji in sistemizaciji de! in nalog
strokovnih in administrativnih delavcev Državne revizijske
komisije,
3. na predlog predsednika Državne revizijske komisije sprejme
letno poročilo o delu Državne revizijske komisije,
4. na predlog predsednika Državne revizijske komisije sprejme
letni finančni načrt Državne revizijske komisije,
5. sprejme zaključni račun Državne revizijske komisije,
6. odloča o vložitvi pobude za uvedbo postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti zakona ali predpisa,
7. na predlog predsednika Državne revizijske komisije imenuje
in razrešuje namestnika predsednika Državne revizijske
komisije,
8. na predlog predsednika Državne revizijske komisije imenuje
in razrešuje višje upravne delavce Državne revizijske
komisije,
9. na predlog predsednika Državne revizijske komisije oblikuje
in sprejema seznam revizijskih izvedencev,
10. na predlog predsednika Državne revizijske komisije oblikuje
in sprejema seznam neodvisnih pooblaščenih oseb za vodenje
pomirjevalnega postopka,
11. odloča o predlogu ukrepov Vladi Republike Slovenije za
odpravo določenih kršitev, ki jih ugotavlja Državna revizijska
komisija in predlogu za ustrezne zakonske spremembe ali
izdajo podzakonskih aktov,
12. razpravlja in sprejema stališča ter sklepe o pomembnejših
organizacijskih in strokovnih vprašanjih,
13. odloča o drugih zadevah, ki so po zakonu ali po tem poslovniku
v pristojnosti Državne revizijske komisije.

5. člen
(javnost dela)
Za javnost dela Državne revizijske komisije skrbi predsednik. O
svojem delu in ugotovitvah Državna revizijska komisija obvešča
javnost z javno predstavitvijo letnega poročila o svojem delu in s
tiskovnimi konferencami.
O delu Državne revizijske komisije javnost obvešča predsednik
Državne revizijske komisije, na podlagi sklepa predsednika pa
tudi njegov namestnik.
Predsedniki senatov ali posamezni člani Državne revizijske
komisije, ki so pristojni za odločanje o zahtevku za revizijo, lahko
v soglasju s predsednikom Državne revizijske komisije seznanijo
javnost o posameznem zahtevku za revizijo.
Člani Državne revizijske komisije lahko obveščajo javnost in
zastopajo svoje delo glede na področje, za katero so zadolženi.
Vsakdo ima pravico do vpogleda v sprejete sklepe o zahtevkih
za revizijo Državne revizijske komisije na način, ki zagotavlja
varstvo državne, uradne, poslovne in vojaške skrivnosti ter
zagotavlja varstvo zasebnosti prizadetih oseb.
6. člen
(delovna mesta)
Podrobnejšo organizacijo Državne revizijske komisije, število in
nazive delovnih mest z opisi del in nalog ter pogoje za njihovo
zasedbo ureja Državna revizijska komisija s posebnim aktom v
skladu z ZRPJN in s tem poslovnikom.

Sprejeta stališča iz prejšnjega odstavka je potrebno upoštevati
pri odločanju v zahtevkih za revizijo in se lahko spremenijo samo
na novi občni seji.

7. člen
(zunanja razmerja)

10. člen (predsednik)

Državna revizijska komisija sodeluje z državnimi organi na način,
ki zagotavlja samostojnost in neodvisnost Državne revizijske
komisije, kot organa nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje
javnih naročil.

Predsednik Državne revizijske komisije:
1. vodi poslovanje in organizira delo Državne revizijske komisije,
2. zastopa in predstavlja Državno revizijsko komisijo,
3. predlaga akt o organizaciji in sistemizaciji del ter nalog
strokovnih in,administrativnih delavcev,
4. sprejme akt o določanju in varovanju uradne skrivnosti,
5. predlaga in pripravi letno poročilo o delu Državne revizijske
komisije in ga predloži Državnemu zboru,
6. izdaja druge splošne in posamične akte, ki urejajo poslovanje
Državne revizijske komisije,
7. predlaga imenovanje in razrešitev namestnika predsednika
Državne revizijske komisije,

Državna revizijska komisija navezuje stike in sodeluje s podobnimi
ustanovami v drugih državah in deluje v ustreznih mednarodnih
organizacijah.
8. člen
(občna seja Državne revizijske komisije)
Občno seja Državne revizijske komisije sestavljajo predsednik
in vsi člani Državne revizijske komisije. Odločitve sprejema z
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8. odloča o porabi sredstev v skladu z letnim finančnim načrtom,
9. imenuje predsednika, poročevalca in člane senata oziroma
posameznega člana Državne revizijske komisije, ki so
pristojni za odločanje o posameznem revizijskem zahtevku,
10. izdaja sklepe o imenovanju in razrešitvi upravnih in strokovno
tehničnih delavcev v skladu z Zakonom o delavcih v državnih
organih,
11. predlaga imenovanje in razrešitev višjih upravnih delavcev,
12. imenuje in predlaga neodvisne pooblaščene osebe za vodenje
pomirjevalnega postopka v skladu z ZRPJN,
13. izdaja sklepe o razvrstitvi višjih upravnih, upravnih in
strokovno-tehničnih delavcev v plačilne razrede,
14. obvešča javnost o delu Državne revizijske komisije,
15. sklicuje in vodi seje Državne revizijske komisije in strokovne
kolegije,
16. pooblašča člane Državne revizijske komisije za organizacijo
in vodenje dela na posameznem področju delovanja Državne
revizijske komisije,
17. izdaja obvezna navodila,
18. skrbi za uresničevanje stikov z drugimi državnimi organi,
19. odloča o drugih zadevah, ki so po ZRPJN ali po tem poslovniku
v njegovi pristojnosti.

vsebuje vse pomembnejše podatke o delu, porabi sredstev,
sprejetih stališčih in ugotovitvah Državne revizijske komisije.
15. člen
(obvestila organom)
Če so v postopku odločanja o zahtevku za revizijo ugotovljene
kršitve, ki pomenijo prekršek po predpisih, ki urejajo področje
javnih naročil, predsednik Državne revizijske komisije poda
predlog za uvedbo postopka pred pristojnim organom.
Če so v postopku odločanja o zahtevku za revizijo ugotovljene
nepravilnosti, škode ali zlorabe, če obstaja dvom o gospodarni
rabi javnih sredstev, lahko predsednik Državne revizijske komisije
obv&sti o tem organe za nadzor nad porabo javnih sredstev,
nadzorne organe naročnika ali druge pristojne državne organe.

III. NAČIN DELA IN IMENOVANJE
SENATOV

11. člen
(strokovni kolegij)

16. člen
(dodeljevanje zahtevkov za revizijo)

Za obravnavanje posameznih vprašanj, ki se nanašajo na delo in
organizacijo Državne revizijske komisije, lahko predsednik sklicuje
strokovne kolegije članov in delavcev Državne revizijske komisije.
Praviloma na strokovnem kolegiju predsedniki senatov,
posamezni člani in delavci Državne revizijske komisije predstavijo
odločitve ali predloge za odločitve o posameznih zahtevkih za
revizijo. Posamezen član Državne revizijske komisije lahko
zahteva, da se na strokovnem kolegiju obravnava določeno
vprašanje.

Po prejemu zahtevka za revizijo predsednik Državne revizijske
komisije s sklepom dodeli zahtevek za revizijo pristojnemu senatu,
določi predsednika in člane senata ter enega ali več poročevalcev,
oziroma dodeli zahtevek za revizijo posameznemu članu Državne
revizijske komisije.
Poročevalec je član senata, ki poda obrazloženo poročilo, katero
vsebuje povzetek zahtevka za revizijo, navedbo pomembnejših
dejstev ter predlog za odločitve senata.
Predsednik Državne revizijske komisije ob dodelitvi zahtevka za
revizijo, določi, kateri delavci Državne revizijske komisije sodelujejo
pri pripravi predloga za odločitve senata oziroma posameznega
člana o zahtevku za revizijo. Člani senata oziroma posamezni
član dajejo naloge delavcem Državne revizijske komisije ter vodijo
njihovo delo povezano s posameznim zahtevkom za revizijo.

12. člen
(neodvisni strokovnjaki in izvedenci)
Za opravljanje določenih strokovnih opravil v postopku odločanja
o zahtevku za revizijo predsednik Državne revizijske komisije,
predsedniki senatov ali posamezni člani lahko določijo neodvisne
strokovnjake in izvedence iz imenika neodvisnih strokovnjakov
in izvedencev.

Za odločanje o posameznem zahtevku za revizijo predsednik
Državne revizijske komisije določi senat oziroma posameznega
člana, odvisno od zahtevnosti primera, pri čemer upošteva
vrednost predmeta javnega naročila, obsežnost dokumentacije
in druge okoliščine, ki so pomembne za presojo zahtevnosti
posameznega primera in določila ZRPJN.

Državna revizijska komisija vodi imenik neodvisnih strokovnjakov
in izvedencev.
13. člen
(akti Državne revizijske komisije)

Posamezni član Državne revizijske komisije odloča o zahtevku
za revizijo, če v skladu s tem poslovnikom ni potrebno imenovati
senata, če je Državna revizijska komisija o podobni zadevi že
izdala odločitev ali če zaradi različnih okoliščin ni mogoče imenovati
senata.

Državna revizijska komisija z drugimi akti ureja vprašanja, za
katera tako določa ta poslovnik in druga vprašanja, ki se nanašajo
zlasti na notranjo organizacijo, na pravice in obveznosti
zaposlenih, na njihovo razporejanje, napredovanje, izobraževanje,
nagrajevanje in disciplinsko odgovornost ter na notranje pisarniško
poslovanje.

Če posamezni član Državne revizijske komisije po pregledu
dokumentacije ugotovi, da bi glede na zahtevnost zahtevka za
revizijo moral o njem odločati senat, predlaga predsedniku Državne
revizijske komisije, da imenuje senat za odločanje o tem zahtevku.

14. člen
(poročilo o delu)

Najmanj trije člani Državne revizijske komisije lahko zahtevajo od
predsednika Državne revizijske komisije, da za odločanje o
zahtevku za revizijo imenuje senat in pri tem navedejo razloge za
svojo zahtevo.

Državna revizijska komisija na predlog predsednika Državne
revizijske komisije enkrat letno sprejema poročilo o svojem delu
in ga poda Državnemu zboru Republike Slovenije. Poročilo o delu
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17. člen
(vrstni red dodeljevanja zahtevkov in imenovanje
senatov)

21. člen
(rok za odločitev)
Senat oziroma posamezen član Državne revizijske komisije mora
odločiti o zahtevku za revizijo in izdati sklep najkasneje v 15 dneh
od prejema zahtevka za revizijo in dokumentacije.

Predsednik Državne revizijske komisije dodeljuje zahtevke za
revizijo poročevalcu oziroma posameznemu članu. Ob dodelitvi
zahtevka za revizijo poročevalcu, predsednik Državne revizijske
komisije imenuje predsednika in člana senata. Praviloma
predsednik Državne revizijske komisije dodeljuje zadeve
upoštevaje abecedni red začetnic priimkov članov Državne
revizijske komisije po vrstnem redu prejema in ob upoštevanju
zaporedja dodeljenih zahtevkov vsem članom Državne revizijske
komisije, razen v primeru,-da gre za odločanje o podobnem
zahtevku za revizijo, o katerem je določen član Državne revizijske
komisije že odločal ali v primeru, da ima določen član Državne
revizijske komisije posebna strokovna znanja, ki so pomembna
za odločanje o zahtevku za revizijo.

V utemeljenih primerih lahko senat oziroma posamezen član
Državne revizijske komisije predlaga podaljšanje tega roka za
največ 20 dni.
Predsednik senata oziroma posamezen član Državne revizijske
komisije mora pred iztekom 15 dnevnega roka, o predlogu
podaljšanja roka in razlogih za podaljšanje obvestiti predsednika
Državne revizijske komisije, ki o tem izda sklep.
O sklepu Državna revizijska komisija obvesti vlagatelja zahtevka
za revizijo, naročnika in ministrstvo, pristojno za finance.

Sestava senatov ni stalna.
22. člen
(sklep)

18. člen
(vpisnik)

Državna revizijska komisija izdaja odločbe v obliki sklepa.

O prispelih zahtevkih za revizijo se vodi vpisnik.
23. člen
(izdelava in pošiljanje sklepa)

Predsednik Državne revizijske komisije s posebnim notranjim
aktom določi način in vodenje vpisnika.

Sklep o odločitvi o reviziji postopka javnega naročila mora biti
pisno izdelan v štirih izvodih.

19. člen
(izločitev)

Vse izvode sklepa podpiše predsednik senata oziroma
posamezen član Državne revizijske komisije. En izvod sklepa se
vroči vlagatelju zahtevka za revizijo, drugi naročniku, tretji izvod
ministrstvu, pristojnemu za finance, četrti pa se hrani pri Državni
revizijski komisiji.

Član Državne revizijske komisije ne more odločati o zahtevku za
revizijo, če je s ponudnikom, zakonitim zastopnikom ali
pooblaščencem ponudnika oziroma z zakonitimi zastopniki, člani
organov upravljanja ali odgovornimi osebami naročnika v
poslovnem ali sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski
vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi, četudi je ta
že prenehala ali v izvenzakonski skupnosti. Član Državne
revizijske komisije ne more odločati o zahtevku za revizijo, če je
bil zaposlen pri ponudniku ali naročniku, če od prenehanja
zaposlitve ni pretekel rok dveh let.

Državna revizijska komisija arhivira pomembnejšo dokumentacijo
o posameznem zahtevku za revizijo.
24. člen
(odločitev o zadržanju postopka)

O navedenih in drugih razlogih za izločitev mora član Državne
revizijske komisije nemudoma obvestiti predsednika Državne
revizijske komisije, ki odloča o izločitvi. O izločitvi predsednika
Državne revizijske komisije se odloči na seji Državne revizijske
komisije, ki jo sklicuje in vodi namestnik predsednika Državne
revizijske komisije.

Predlog naročnika ali vlagatelja zahtevka za revizijo, da vloženi
zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila
obravnava posamezen član Državne revizijske komisije, ki ga
imenuje predsednik Državne revizijske komisije, razen v
zahtevnejših primerih, ko imenuje senat treh članov.

20. člen
(seja senata)

V primeru, da je predlog na Državno revizijsko komisijo vložen
skupaj z zahtevkom za revizijo, predlog obravnava senat oziroma
posamezen član v skladu s 16. členom tega poslovnika.

Senat odloča o zahtevku za revizijo na nejavni seji, ki jo sklicuje
in vodi predsednik senata.

25. člen
(dopolnitev zahtevka in dodatna pojasnila)

O sejah senata se vodi zapisnik, ki obsega tudi zapis o glasovanju
predsednika in članov senata in ga podpišejo vsi člani senata.

Predsednik senata ali posamezni član lahko s sklepom odloči, da
vlagatelj zahtevek za revizijo dopolni ter določi s čim in v kakšnem
roku naj se zahtevek dopolni.

Senat odloča z večino glasov vseh članov. Predsednik senata in
člani senata se ne smejo vzdržati glasovanja.

Predsednik senata ali posamezni član Državne revizijske komisije
lahko zahteva dodatna pojasnila od naročnika ali vlagatelja
zahtevka za revizijo, pregleda ostale dokumente, prostore, objekte,
naprave oziroma druge dejanske okoliščine pri strankah v
postopku ali odloči, da pregled opravi član senata, delavec,
neodvisni strokovnjak ali izvedenec Državne revizijske komisije.

Na seji senata so poleg predsednika in članov senata lahko
prisotne tudi druge osebe, katerih sodelovanje je pomembno za
sprejem odločitve o posameznem zahtevku za revizijo.
V primeru odsotnosti ali zadržanosti člana senata predsednik
Državne revizijske komisije imenuje nadomestnega člana senata.
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Preverjanja pri stranki v postopku je potrebno opraviti tako, da se
ugotovijo vsa dejstva in zberejo vsi dokazi, ki so pomembni za
odločanje o zahtevku za revizijo. Dejanja se opravijo tako, da sta
delovni proces in poslovanje stranke v postopku čim manj motena.
Predstavnik stranke v postopku je lahko ves čas prisoten. O
opravljenih dejanjih se vodi zapisnik.

O stroških postopka senat oziroma posamezen član Državne
revizijske komisije odloči v sklepu, s katerim se odloči v postopku
pred Državno revizijsko komisijo ali s posebnim sklepom.

IV. KONČNA DOLOČBA
26. člen
(stroški)

27. člen
(uveljavitev)

Stroški postopka so stroški, ki nastanejo med postopkom ali
zaradi postopka.

Ta poslovnik sprejme Državna revizijska komisija in začne veljati
z dnem, ko poda nanj soglasje Državni zbor RS.

Pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo, upošteva
senat oziroma posamezni član Državne revizijske komisije le
tiste stroške, ki so bili potrebni za postopek revizije oddaje javnega
naročila. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo,
odloči senat oziroma posamezen član Državne revizijske komisije
na opredeljeno zahtevo brez obravnave in po skrbni presoji vseh
okoliščin.

Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 037-1/00
Ljubljana, dne 28. januarja 2000

Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge
stroške, se takšni stroški odmerijo po tarifi.
Predsednica Državne revizijske komisije
Marija BUKOVEC MAROVT, l.r.

Povrnitev stroškov se lahko zahteva do izdaje odločitve o
zahtevku za revizijo.

Na podlagi 2. odstavka 7. člena Zakona o revizijo postopkov
javnega naročanja (Ur. I. RS 78/99 ZRPJN) ter v skladu s 172.
členom svojega Poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne,
sprejel

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k Poslovniku
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, ki ga je sprejel njen občni zbor dne, 28.01.2000.
Številka: 037-1/00
Ljubljana,

ODLOK
o soglasju k Poslovniku Državne revizijske komisije za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil
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Predsednik
Državnega zbora
Janez Podobnik, dr. med., l.r.
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16. fohruarODDO

Nadomestitev gradiva

PREDLOGA

ZAKONA

ZAKONA

RATIFIKACIJI

MED

0

REPUBLIKO

REPUBLIKO

ZRAČNEM

0

SPREMEMBI

SPORAZUMA

SLOVENIJO

PORTUGALSKO

PROMETU

IN

O

(BPOMZP-A)

■EPA 1013 -II

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN REPUBLIKO PORTUGALSKO,

Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi poročila Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose,
sprejetega ob obravnavi navedenega predloga zakona, novo,
redakcijsko popravljeno in dopolnjeno gradivo,

s katerim nadomešča gradivo, ki ga je poslala z dopisom št.
345-23/99-1 (T) z dne 2. decembra 1999.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O

OPOMBA UREDNIŠTVA
Besedilo predloga zakona o spremembi zakona o ratifikaciji
Sporazuma med Republiko Slovenijo In Republiko
Portugalsko o zračnem prometu v angleškem jeziku, ki se
ga nadomešča, je na vpogled v Glavni pisarni Državnega
zbora Republike Slovenije.
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1. člen

2. člen

2. člen zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo
in Republiko Portugalsko o zračnem prometu (Uradni list Republike
Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 7/97) se spremeni tako, da
se besedilo sporazuma v angleškem jeziku nadomesti z
besedilom, ki se glasi kot sledi:

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

OBRAZLOŽITEV

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o
zračnem prometu je bil podpisan 23. maja 1995 v slovenskem,
portugalskem in agleškem jeziku.

vključujoč njegov že omenjen naknadni redakcijski popravek).Ob
pregledu so bile ugotovljene tako vsebinske nejasnosti in številne
jezikovne in pisne napake, zaradi česar sta se podpisnici v skladu
z mednarodnim pravom s podpisom ustrezne izjave 24. septembra
1997 dogovorili, da je potrebno angleško jezikovno inačico
sporazuma v celoti ab initio, t. j. za nazaj od dneva podpisa
nadomestiti s parafirano.

Po podpisu je bil pred ratifikacijo zaradi uskladitve angleškega
besedila s slovenskim in portugalskim s soglasjem obeh podpisnic
z dne 29. septembra 1995 opravljen manjši redakcijski popravek
v angleškem besedilu podpisanega sporazuma (črtanje besede
GOVERNMENT v nazivu in preambuli,
pomotoma zapisane v parafiranem besedilu z dne 10. 3. 1994).

Ker je bilo neustrezno besedilo sporazuma že ratificirano in
objavljeno, je potrebno spremeniti zakon o ratifikaciji tako, da se
angleško besedilo nadomesti z leta 1995 redacijsko popravljenim
parafiranim besedilom, kar bo po objavi in uveljavitvi zakona
omogočilo nadaljevati postopek za uveljavitev sporazuma.

Tako popravljeno besedilo sporazuma je državni zbor ratificiral
19. 2. 1997 (zakon o ratifikaciji je objavljen v Uradnem listu RS Mednarodne pogodbe, št. 7/97; Uradni list RS, št. 25/97).

V zakon o spremembi zakona o ratifikaciji je tako kot dogovorjeno
besedilo vključeno ( v čistopisu) parafirano besedilo z
upoštevanjem redakcijskega popravka.

Potem pa sta podpisnici ugotovili, da je portugalska stran, ki je
sicer za obe podpisnici za podpis pripravila angleško inačico
besedila, zaradi tehnične napake za podpis pomotoma uporabila
drugo besedilo namesto dogovorjenega (t. j. parafiranega,
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Dopolnitev

PREDLOGA

SPLOŠNEGA

DOLGOROČNEGA

IN

PROGRAMA

OPREMLJANJA

RAZVOJA

SLOVENSKE

VOJSKE
- EPA 1045 - II -

predlog ministra za obrambo z navedenega gradiva umaknila
oznako zaupnosti in s tem tudi z gradiva Projekcija obrambnih
izdatkov v letih 1999-2010 (Ministrstvo za obrambo št. 90100-1/98-136 z dne 21.6.1999), ki je priloženo predlogu
splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja
Slovenske vojske.

Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 24.6.1999
obravnavala predlog splošnega dolgoročnega programa
razvoja in opremljanja Slovenske vojske, ki ga je poslala v
obravnavo z dopisom št. 801/99-27 z dne 24.6.1999.
V zvezi s tem obvešča, da je Vlada Republike Slovenije na

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Predlog splošnega dolgoročnega programa razvoja in
opremljanja Slovenske vojske - EPA 1045-11, je bil objavljen
v Poročevalcu št. 5, dne 19. Januarja 2000.
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A

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
telefon: (061) 131 9200, fax: (061) 131 9145

Številka:901 -00-1/98-136
Datum: 21.6.1999

PROJEKCIJA OBRAMBNIH
IZDATKOV
V LETIH 1999 - 2010

Ljubljana, junij 1999
poročevalec, it. 9
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URAD PREDSEDNIKA VLADE
Številka: 010-0—• 98-5
Ljucijana. dne 4. 5. 1999

MINISTRSTVOM IN
VLADNIM SLUŽBAM

ZADEVA: Dopolnitev Mesečnega koleaaija obravnavanja zakonov in nacionalnih programov
v Vladi Republike Slovenije in v Državnem zbora Reoubiike Slovenije v letu
1999
Mesečni koledar obravnavanja zakonov in r.acionainih programov v Vladi Republike
Slovenije in v Državnem zboru Republike Slovenije v leru 1999 se docoini:
- s predlogom splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske, ki
ga bo pripravilo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
prva obravnava: odbori 1.6.; vlada 10. 6.; DZ 20. 7.:
druga obravnava: odbori 7. 9.: vlada 16. 9.. DZ 19. 10;
tretja obravnava: odbori 2.11, vlada 11. 11. in DZ 14. 12..
- s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za
realizacijo TR? obrambnih sil RS v ietin 1994-2003
prva obravnava: odbori 14.12..
r.adaijnje obravnave se prenesejo v naslednje leto.

v_- Drlavni zbor Republike Slovenije

16. februar2000

67

poročevalec, št. 9

BELEŽKE

'
i
■
'
'
'

.
.
.

.

poročevalec, št. 9

68

16. februar2000

BELEŽKE

16. februar 2000

69

poročevalec, št. 9

NAROČILNICA
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja
davka na dodano vrednost (Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99).

