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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog za 

ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO 

OSTAVE REPOBLIKE SLOVENIJE 

- EPA 1290 - II - 

Vlada Republike Slovenije 
Številka: 011-00/99-9 
Ljubljana, 24.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 24.8.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO 
USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 168. člena Ustave 
Republike Slovenije s predlogom, da se uvrsti na dnevni red 
54. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije. 

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. Andrej BAJUK, predsednik Vlade Republike Slovenije, 
- dr. Peter JAMBREK, minister za notranje zadeve, 
- dr. Grega VIRANT, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve. 

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 24.8.2000 na podlagi 
prvega odstavka 168. člena ustave Republike Slovenije sprejela 

PREDLOG 

ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA 

SPREMEMBO USTAVE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

i. 

Vlada Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 168. člena 
ustave predlaga državnemu zboru, da začne postopek za 
spremembo ustave Republike Slovenije, s katero se ustavna 
ureditev vlade spremeni tako, da 

državni zbor vlado izvoli z enim glasovanjem in ne tako kot 
doslej, ko je bilo potrebno posebno glasovanje o kandidatu za 

predsednika vlade in posebno glasovanje o kandidatih za 
ministre; 
se uvede javnost glasovanja o vladi; 
se ukine institut predstavitve kandidata za ministra delovnemu 
telesu državnega zbora (t.i. hearing); 
se črta določba, po kateri število in organizacijo ministrstev 
ureja zakon. 

Predlagana je tudi sprememba glede zamenjave ministra 
(razrešitve ministra in imenovanja novega). Predlagatelj glede 
tega vprašanja ponuja variantni rešitvi: 

- po prvi predsednik vlade dobi možnost, da po izvolitvi vlade 
samostojno zamenja posameznega ministra, pri čemer lahko 
državni zbor imenovanemu ministru v 15 dneh izreče nezaupnico, 
predsednik vlade pa mora v tem primeru ministra razrešiti; 
- po drugi državni zbor ohrani pristojnost za zamenjavo (razrešitev 
in imenovanje novega) ministra, pri čemer lahko ministra razreši 
le tako, da na predlog predsednika vlade imenuje novega. 

1. september2000 3 poročevalec, št. 73 



II. 

Predlagana nova ustavna ureditev vlade poenostavlja postopek 
oblikovanja vlade, ne da bi bistveno odstopila od ustavno določenih 
razmerij med državnim zborom in vlado. 

Predlagatelj je pred pripravo predloga ustavnih sprememb preučil 
primerjalnopravne ureditve. V parlamentarnih državah je 
najpogostejša ureditev, po kateri šef države (predsednik republike 
ali monarh) imenuje predsednika vlade in nato na njegov predlog 
še ministre (Italija, Avstrija, Češka republika, Irska, Portugalska, 
Velika Britanija, Belgija). V nekaterih izmed teh držav (Italija, Češka 
republika) mora tako oblikovana vlada v določenem roku dobiti v 
parlamentu zaupnico. Pogosta je tudi ureditev, po kateri parlament 
na predlog šefa države (na Švedskem pa na predlog predsednika 
parlamenta) izvoli predsednika vlade (Nemčija, Finska, 
Madžarska), nato pa predsednik vlade sam (Švedska) ali na 
njegov predlog šef države (Nemčija, Madžarska) imenuje ministre. 

Predlagatelj se ni odločil za radikalnejšo spremembo razmerij 
med državnim zborom in vlado, temveč za izboljšave sedanje 
ureditve, ki pomenijo pomemben korak naprej glede enostavnosti 
postopka oblikovanja vlade in glede samostojnosti vlade oziroma 
predsednika vlade, ki odgovarja za njeno delo. 

Po predlagani ureditvi kandidata za predsednika vlade tako kot 
doslej predlaga državnemu zboru predsednik republike, kandidate 
za ministre pa kandidat za predsednika vlade. Glede predlaganja 
kandidatov in njihove izvolitve oziroma imenovanja je ohranjena 
pristojnost državnega zbora. Poglavitna sprememba je v tem, da 
državni zbor o vladi glasuje samo enkrat. 

Čeprav je formalno ohranjen veljavni model izvolitve oziroma 
imenovanja predsednika vlade in ministrov v državnem zboru, 
predlagana ureditev dejansko sledi modelu tistih držav, v katerih 
mora vlada kot celota po oblikovanju pridobiti zaupnico v 
parlamentu. Akt izvolitve vlade v državnem zboru je namreč 
povsem primerljiv z glasovanjem o zaupnici v italijanski, češki in 
nekaterih drugih tujih ureditvah. 

Predlagana nova ureditev odpravlja pomanjkljivosti veljavne 
ureditve, ki izhajajo iz dejstva, da je po izvolitvi predsednika 
republike za nastop funkcije vlade potrebno še posebno 
glasovanje o ministrih. Veljavna ustavna ureditev razgradi 
oblikovanje vlade v dve fazi - izvolitev predsednika vlade in 
imenovanje ministrov. Predsednik vlade, ki je dobil potrebno 
podporo v državnem zboru, mora s kandidati za ministre praktično 
še enkrat po podporo v državni zbor. Zgodi se lahko (v naši 
parlamentarni praksi se je to že dvakrat zgodilo), da izvoljeni 
predsednik vlade ne dobi podpore za svoj kabinet. Čeprav se je 
že oblikovala parlamentarna večina, ki je podprla kandidata za 
predsednika vlade, se torej lahko zgodi, da se vlada ne oblikuje. 
Tako lahko nastopi položaj, ko ima država novega predsednika 
vlade, ki je že zaprisegel, ne more pa priti do nove vlade. S tem je 
povezana vrsta ustavnopravnih praznin, ki se nanašajo na 
vprašanje, kakšen je postopek v primeru, da v določenem roku 
po izvolitvi predsednika vlade ne pride do imenovanja ministrov. 

Ustavna ureditev posebnega glasovanja o imenovanju ministrov 
tudi zmanjšuje pozitivni pomen ustavnih rešitev, ki krepijo politično 
stabilnost (večkratni poskus izvolitve predsednika vlade, 
konstruktivna nezaupnica). Konstruktivna nezaupnica, katere 
bistvo naj bi bilo v tem, da lahko parlament razreši vlado le tako, 
da izvoli novega predsednika vlade in omogoči oblikovanje nove 
vlade, je ob imenovanju ministrov v državnem zboru izpeljana le 
na pol. Zgodi se lahko, da se oblikuje konstruktivna večina v 
državnem zboru za izvolitev novega predsednika vlade, nato pa 

ne pride do druge faze oblikovanja vlade. Do podobnega položaja 
lahko pride tudi po neizglasovani zaupnici vladi v državnem zboru. 

III. 

Druga bistvena novost predlagane ureditve se nanaša na 
zamenjavo ministra. 

1. Prva varianta nove ustavne ureditve tega instituta daje 
predsedniku vlade možnost, da sam zamenja ministra ali več 
ministrov in s tem rekonstruira vlado. Državni zbor lahko ministru, 
ki ga je imenoval predsednik vlade, v 15 dneh po imenovanju 
izreče nezaupnico; v tem primeru ga mora predsednik vlade 
razrešiti. Na ta način je okrepljena vloga predsednika vlade v 
razmerju do državnega zbora. Predsednik vlade mora za svojo 
vladno ekipo v izhodišču dobiti podporo v državnem zboru. Pri 
kasnejših spremembah v vladni ekipi (rekonstrukcijah vlade) pa 
je predsednik vlade samostojen, pri čemer pa lahko državni zbor 
z nezaupnico ministru še vedno nadzira sestavo vlade. Takšna 
ureditev dejansko sledi modelu ureditve, po kateri mora predsednik 
vlade s svojimi ministri takoj po nastopu funkcije vlade po zaupnico 
v parlament, kasneje pa lahko predsednik vlade sam (formalno 
običajno preko šefa države) zamenja ministra brez intervencije 
parlamenta. Razlika v primerjavi s tem modelom ureditve je v 
tem, da lahko državni zbor še vedno vpliva na personalno zasedbo 
vlade preko instituta nezaupnice posameznemu ministru. 

Predlagana nova ureditev krepi vlogo predsednika vlade. Le-ta je 
odgovoren za delovanje vlade in mu mora biti zato dana možnost, 
da po lastni presoji zamenja ministra, če ni zadovoljen z njegovim 
delom. Popolna izvedba tega načela bi bila izpeljana, če bi 
predsednik vlade že pri oblikovanju vlade lahko sam imenoval ali 
predlagal predsedniku republike v imenovanje ministre, vendar 
se je predlagatelj, kot rečeno, odločil za spremembo, ki ne posega 
radikalno v razmerje med državnim zborom in vlado. 

Predsednik vlade, ki odgovarja za delo vlade kot celote, z 
zamenjavo ministra posredno prevzame odgovornost za delo 
ministra. Državni zbor lahko to odgovornost uveljavlja z 
nezaupnico vladi, lahko pa z nezaupnico ministru uveljavlja tudi 
odgovornost posameznega ministra. 

2. Druga predlagana varianta pomeni manjšo spremembo veljavne 
ureditve zamenjave ministra. Po tej varianti bi državni zbor še 
vedno lahko razreševal in imenoval ministre, le da bi ministra 
lahko razrešil le na »konstruktiven način«, tako da bi imenoval 
novega. Takšno odločitev bi lahko državni zbor sprejel le na predlog 
predsednika vlade. Razlika v primerjavi z veljavno ureditvijo je po 
eni strani v »konstruktivni« razrešitvi ministra, po drugi strani pa 
v ukinitvi možnosti državnega zbora, da samostojno (brez 
predloga predsednika vlade) razreši ministra. 

IV. 

Bistveno spremembo predstavlja tudi uvedba javnega glasovanja 
o vladi. Svoboda glasovanja je zagotovljena že z določbo prvega 
odstavka 82. člena ustave, po kateri so poslanci predstavniki 
vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. Tajnost 
glasovanja kot dodatno varovalo svobodnega opredeljevanja po 
mnenju predlagatelja ni potrebno. Pomembnejša je okrepitev 
politične odgovornosti poslancev, ki se zagotavlja s 
transparentnostjo, značilno za javno glasovanje. 
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v. 

Predlagane ustavne spremembe se nanšajo tudi na urejanje števila 
in organizacije ministrstev. Črtan je del določbe sedanjega drugega 
odstavka 114. člena ustave (po novem drugi odstavek 113. člena 
ustave), ki določa, da število in organizacijo ministrstev ureja 
zakon. S črtanjem besede »število« je odprta ustavna pot za 
koncept variabilnega števila ministrstev, ki ga prinaša vladni 
predlog novega zakona o vladi. S črtanjem besede »organizacijo« 
je zagotovljeno gibkejše urejanje organizacije ministrstev. 

VI. 

Pomembna novost je tudi ukinitev predstavitve predlaganega 
ministra pred pristojno komisijo državnega zbora. Izvolitev vlade 
kot celote v državnem zboru ne pomeni izvolitve posameznih 
ministrov, temveč najvišjega kolegijskega organa izvršilne oblasti. 
Institut t.i. "hearinga" pa je omogočil obravnavo vsakega 
ministrskega kandidata posebej, namesto da bi bila razprava in 
odločanje državnega zbora usmerjena v vlado kot celoto oziroma 

v predsednika vlade, ki odgovarja za vlado, in v njegov program. 
Obstaja tudi praktični razlog za ukinitev instituta "hearinga": z 
njegovo ukinitvijo se postopek oblikovanja vlade lahko zaključi 
hitreje. 

VII. 

Vlada predlaga ustavno spremembo v kontekstu predloga nove 
pravne ureditve izvršilne veje oblasti (vlade in državne uprave). 
Eden temeljnih razlogov za pripravo tega predloga je ugotovitev, 
da v obstoječih ustavnih okvirih ni mogoče pripraviti zakonske 
ureditve, ki bi pomenila bistveno izboljšavo sedanje. 

VIII. 

Predlogu za začetek postopka za spremembo ustave je priložen 
osnutek ustavnega zakona o spremembah 110. do 118. člena 
ustave Republike Slovenije. 

Ustavni zakon Osnutek - 24.8.2000 

o spremembah 110. do 118. člena ustave Republike Slovenije 

I. 

V ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-1, 42/97 in 
66/00 - v nadaljnjem besedilu: ustava) se členi od 110. do 118. 
spremenijo tako, da se glasijo: 

"110. člen 
(sestava vlade) 

Vlado sestavljajo predsednik in ministri. Vlada je v okviru svojih 
pristojnosti samostojna in odgovorna državnemu zboru. 

111. člen 
(izvolitev vlade) 

Predsednik republike po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin 
najkasneje v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora predloži 
državnemu zboru kandidata za predsednika vlade, ta pa predloži 
državnemu zboru listo kandidatov za ministre. 

Vlado voli državni zbor z večino glasov vseh poslancev. 
Glasovanje je javno. 

Če predlagana vlada ne dobi potrebne večine glasov, lahko 
predsednik republike po ponovnih posvetovanjih v štirinajstih dneh 
predloži drugega ali ponovno istega kandidata, prav tako pa lahko 
predlagajo kandidate tudi poslanske skupine ali najmanj deset 
poslancev. Vsak kandidat za predsednika vlade predlaga listo 
kandidatov za ministre. 

Če je bilo v roku iz prejšnjega odstavka vloženih več predlogov, 
se glasuje o vsakem posebej, in sicer najprej o predlagani vladi 
kandidata predsednika republike, če ta ni izvoljena, pa še o drugih 
predlogih po vrstnem redu vložitve predlogov kandidature za 
predsednika vlade. 

Če vlada ni izvoljena, predsednik republike razpusti državni zbor 
in razpiše nove volitve, razen če državni zbor v oseminštiridesetih 
urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev ne sklene 
izvesti ponovne volitve vlade, kjer zadošča za izvolitev večina 
opredeljenih glasov navzočih poslancev. Na ponovnih volitvah se 
glasuje o posameznih predlogih po vrstnem redu števila glasov, 
dobljenih pri prejšnjih glasovanjih, nato pa o novih, do volitev 
vloženih kandidaturah, med katerimi ima prednost morebitni 
predlog predsednika republike. 

Če tudi pri teh volitvah noben predlog ne dobi potrebne večine 
glasov, predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše 
nove volitve. 

112. člen 
(prisega predsednika vlade in ministrov) 

Predsednik vlade in ministri izrečejo po izvolitvi prisego, določeno 
s 104. členom ustave, v državnem zboru. 

113. člen 
(organizacija vlade) 

Predsednik vlade skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve 
vlade ter usklajuje delo ministrov. Ministri so skupno odgovorni za 
delo vlade, vsak minister pa za delo svojega ministrstva. 

Sestavo in delovanje vlade ter pristojnosti ministrstev ureja zakon. 
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114. člen 
(prenehanje funkcije vlade) 

Funkcija vlade preneha, ko se po volitvah sestane nov državni 
zbor in z vsakim prenehanjem funkcije predsednika vlade. Vlada 
mora opravljati tekoče posle do izvolitve nove vlade. 

115. člen 
(zamenjava ministrov) 

Predsednik vlade lahko razreši posameznega ministra na lastno 
pobudo, mora pa ga razrešiti, če mu državni zbor izreče 
nezaupnico. 

Državni zbor lahko izreče ministru nezaupnico na predlog najmanj 
desetih poslancev z večino glasov vseh poslancev po razpravi o 
interpelaciji ali v 15 dneh po imenovanju ministra. 

Če ministru preneha funkcija, mora predsednik vlade v petnajstih 
dneh imenovati novega. Minister po imenovanju izreče prisego, 
določeno s 104. členom ustave, v državnem zboru. 

Varianta: 

Državni zbor lahko razreši ministra tako, da na predlog 
predsednika vlade z večino glasov vseh poslancev imenuje 
novega. Minister po imenovanju izreče prisego, določeno s 104. 
členom ustave, v državnem zboru. 

116. člen 
(nezaupnica vladi) 

Državni zbor lahko izglasuje nezaupnico vladi le tako, da z večino 
glasov vseh poslancev izvoli novo vlado. Kandidata za novega 
predsednika vlade predlaga najmanj deset poslancev, kandidat 
pa predlaga listo kandidatov za ministre. 

Če je bila vlada izvoljena v skladu s petim odstavkom 111. člena 
ustave, se vladi lahko izglasuje nezaupnica z večino opredeljenih 
glasov navzočih poslancev. 

117. člen 
(zaupnica vladi) 

Predsednik vlade lahko zahteva glasovanje o zaupnici vladi. Če 
vlada ne dobi podpore večine glasov vseh poslancev, mora 
državni zbor v tridesetih dneh izvoliti novo vlado ali vladi pri 
ponovljenem glasovanju izglasovati zaupnico, sicer predsednik 
republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve. 

Predsednik vlade lahko vprašanje zaupnice veže tudi na sprejem 
zakona ali druge odločitve v državnem zboru. Če odločitev ni 
sprejeta, se šteje, da vladi ni bila izglasovana zaupnica. Med 
zahtevo za glasovanje o zaupnici in glasovanjem mora poteči 
najmanj oseminštirideset ur. 

118. člen 
(interpelacija o delu vlade ali ministra) 

Najmanj deset poslancev lahko sproži v državnem zboru 
interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra. 

II. 

V poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 
28/96, 26/97 in 46/00) prenehajo veljati določbe 257. do 266. člena, 
274. do 276., 280., 282., 283., 288. in drugega odstavka 289. 
člena. 

Varianta: 

V poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 
28/96, 26/97 in 46/00) prenehajo veljati določbe 257. do 266. člena, 
274. do 276., 280., 282., 283., 288. in 289. člena. 

III. 

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru. 
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Predlog 

ZAKONA 0 VLADI 

- EPA 1291 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije 
EVA: 
Številka: 023-21/99-1 
Ljubljana, 24.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 24.8.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VLADI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da se uvrsti na dnevni red 54. izredne seje 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da obravnava predlog zakona o vladi po 
hitrem postopku zaradi izrednih potreb države. 

Zakon o vladi ureja področje upravne usposobljenosti naše 
države za izvajanje pravnega reda Evropske unije. V 
Državnem programu za prevzem pravnega reda EU do konca 
leta 2002 je določeno, da se v okviru področja Reforma javne 
uprave, upravne strukture, sprejme zakon o vladi najkasneje 
do drugega trimesečja leta 2000. Sprejem zakona po hitrem 
postopku je potreben tudi zaradi njegove uveljavitve še pred 
izvedbo volitev poslancev v državni zbor 2000. 

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: 

- dr. Peter JAMBREK, minister za notranje zadeve, 
- dr. Grega VIRANT, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve. 

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Predlagani novi zakon o vladi (oblikovanje, funkcije in delovanje 
vlade sedaj ureja zakon o vladi Republike Slovenije, Uradni list 
RS, št. 4/93, 23/96, 47/97) je sestavni del projekta sprememb 
zakonske ureditve izvršilne veje oblasti. Predlagana nova 
zakonska ureditev je usklajena s predlagano ustavno spremembo, 
ki naj bi na novo uredila postopek oblikovanja vlade. Razlogi za 
spremembo ureditve tega postopka so predstavljeni v predlogu 
sprememb in dopolnitev ustave, ki ga vlada istočasno pošilja v 
obravnavo državnemu zboru. Gre za spremembo, ki poenostavlja 
postopek oblikovanja vlade po parlamentarnih volitvah, v primeru 
izrečene nezaupnice in v drugih primerih prenehanja funkcije 
vlade, ter krepi vlogo predsednika vlade. Predlagani zakon o 
vladi je usklajen z osnovnim besedilom (prvo varianto) ustavne 
spremembe glede zamenjave ministra. V primeru, da državni zbor 

sprejme drugo varianto ureditve tega instituta (zamenjava ministra 
v državnem zboru s »konstruktivno nezaupnico«) bo predlagani 
zakon deloma neusklajen z novo ustavno ureditvijo, zato bo vlada 
za drugo branje predložila spremenjeno besedilo nekaterih členov. 

Sedanja zakonska ureditev vlade v nekaterih elementih ne 
ustreza vlogi vlade v ustavnem sistemu oziroma otežuje delo 
vlade kot organa, ki naj bi zagotavljal politično sintezo javnih potreb 
oziroma interesov na vseh področjih, na katera posega država s 
svojim delovanjem. 

Prvi problem veljavne ureditve je v številu članov vlade. Vlada 
šteje šestnajst resornih ministrov in neomejeno število ministrov 
brez resorja.Takšno število otežuje vladi, da bi delovala operativno 
in učinkovito. Otežuje ji, da bi se osredotočila na politične odločitve, 
ki pomenijo usklajevanje javnih interesov na različnih področjih, 
na katera posega država. Večja ko je vlada kot kolegijski organ 
izvršilne oblasti, manj je za posamezne člane pregledno njeno 
delo in težje poteka proces politične sinteze. 
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Primerjalni pregled pokaže, da se število resorjev v evropskih 
državah v največ primerih giblje med 10 (Avstrija) in 15 (če 
izvzamemo švicarski zvezni svet, ki šteje sedem članov); število 
v nekaterih državah ni zakonsko določeno in se od volitev do 
volitev spreminja. 

Precejšne težave obstajajo po veljavni ureditvi tudi pri vodenju 
ministrstev. Na ključnih vodstvenih položajih v ministrstvu so 
državni sekretarji, ki so politični funkcionarji, vezani na politični 
mandat ministra. To pomeni, da se z menjavo ministra lahko 
zamenjajo vsi ljudje na najbolj ključnih upravnih vodstvenih 
položajih v ministrstvu, kar povsem prekine kontinuiteto v 
njegovem delovanju. Takšna situacija lahko povzroči zastoj pri 
delu ministrstva za več mesecev, kar nedvomno škoduje 
normalnemu delovanju in stabilnosti države. Namesto da bi 
vodstvene položaje v ministrstvih zasedali profesionalni javni 
uslužbenci, jih prevzamejo politični funkcionarji.Tako politični seg- 
ment izvršilne veje oblasti ni ločen od upravno - strokovnega. 

Tretji problem delovanja vlade je pomanjkanje učinkovite sprotne 
koordinacije pri pomembnejših političnih projektih, ki segajo na 
področja več resorjev. Takšni projekti (značilen primer je 
vključevanje v Evropsko unijo) zahteva več kot medresorsko 
usklajevanje in obravnavo pripravljenih gradiv na delovnih telesih 
vlade; zahteva projektno vodenje na ustrezno visoki ravni (ministra 
ali državnega sekretarja) in jasno opredeljene odgovornosti. 

Četrti problem delovanja vlade je zakonsko nedorečena vloga 
predpisov, ki jih izdaja. Veljavni zakon o vladi določa, da lahko "z 
uredbo vlada podrobneje ureja in razčlenjuje v zakonu ali v drugem 
aktu državnega zbora določena razmerja v skladu z namenom in 
s kriteriji zakona oziroma drugega predpisa". V nadaljevanju je 
določeno, da lahko "uredbo za uresničevanje pravic in obveznosti 
državljanov in drugih oseb izda le na podlagi izrecnega pooblastila 
v zakonu". Navedene določbe niso v skladu z ustavnosodno 
prakso slovenskega in tujih ustavnih sodišč, ki omogočajo 
zakonodajalcu, da s področnimi zakoni da vladi širši manevrski 
prostor lastnega političnega odločanja pri normiranju pravnih 
razmerij. Vsi predpisi vlade morajo biti v skladu z načelom delitve 
oblasti v okviru zakona, vendar je zmotno, da vlada za vsak 
predpis, ki ureja pravice in obveznosti pravnih subjektov, potrebuje 
izrecno zakonsko pooblastilo. V praksi ustavnega sodišča je tudi 
preseženo stališče, da 87. člen ustave preprečuje vladi, da bi 
urejala pravice in obveznosti. Nasprotno - stališče, da katerikoli 
predpis ne ureja pravic in obveznosti, je z vidika pravne teorije 
absurdno. 

V sedanji praksi je državni zbor preveč obremenjen s "tehničnimi 
predpisi", ki mu onemogočajo, da bi se lahko resnično osredotočil 
na izvajanje svoje zakonodajne funkcije na najbolj pomembnih 
področjih družbenega življenja ter na svojo nadzorno funkcijo 
nad izvršilno vejo oblasti. Državni zbor se mora pogosto ukvarjati 
z urejanjem razmerij, ki vsebinsko na najvišjo strateško raven 
odločanja sploh ne sodijo. Vlada se seveda zaveda, da tega 
problema ne more odpraviti zgolj zakonska sprememba, temveč 
bo potrebna na tej podlagi tudi sprememba politične prakse. 

2. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 

Glede na relativno majhen obseg zakona se je predlagatelj odločil, 
da je nomotehnično najprimerneje, da se opisane pomanjkljivosti 
veljavne ureditve odpravijo s sprejemom novega zakona in ne s 
spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona. 

Poglavitne rešitve, ki jih prinaša predlog novega zakona o vladi, 
so naslednje: 

1. Vlada kot vrh izvršilne oblasti ima izvršilno funkcijo (skrb za 
izvrševanje zakonov, proračuna in drugih aktov državnega 
zbora), predlagalno funkcijo (predlaganje zakonov, proračuna 
in drugih aktov državnemu zboru) in upravno funkcijo 
(politično usmerjanje oziroma vodenje in usklajevanje dela 
ministrstev). Zlasti preko svoje predlagalne funkcije vlada v 
dejanski politični praksi oblikuje politiko države in je zato zanjo 
tudi odgovorna - še posebej, ker ima za izvajanje svoje 
predlagalne funkcije izjemno močno analitično in strokovno 
podporo v upravi, ki jo vodi. 

2. Vlada je odgovorna državnemu zboru za politiko države, za 
razmere na vseh področjih, ki so v pristojnosti države, za 
izvajanje zakonov, proračuna in drugih aktov državnega zbora 
ter za delovanje državne uprave. 

3. Ministri so odgovorni predsedniku vlade in državnemu zboru. 

4. Državni zbor izvoli vlado z enim glasovanjem, ki po vsebini 
pomeni zaupnico predlaganemu kandidatu za predsednika 
vlade in njegovim kandidatom za ministre. 

5. Predsednik vlade ima možnost, da sam razreši ministra in 
imenuje novega, pri čemer lahko državni zbor z nezaupnico 
ministru še vedno vpliva na personalno zasedbo vlade. 

6 Vlado poleg predsednika vlade sestavlja najmanj devet in 
največ petnajst resornih ministrov ter, če se predsednik vlade 
tako odloči, največ dva ministra brez resorja. Število resornih 
ministrov je torej variabilno in odvisno od odločitve mandatarja. 

7. Okrepi se vloga predsednika vlade, kar se kaže pri 
imenovanju in razreševanju ministrov, pri odgovornosti 
ministrov predsedniku vlade in pri pravici predsednika vlade, 
da daje ministrom obvezujoča navodila. 

8. Državni sekretar ima vlogo političnega funkcionarja, ki 
pomaga predsedniku vlade ali resornemu ministru pri 
političnem vodenju ministrstva oziroma vladne službe 
(predsedniku vlade pa tudi pri vodenju koordinacijskih teles). 
Organizacijska posledica te spremembe bo v tem, da bo 
treba v ministrstvih na čelo posameznih organizacijskih enot 
(uradov ipd.) postaviti profesionalne državne uradnike, s čimer 
bo zagotovljena večja strokovnost in kontinuiteta vodenja. Ta 
rešitev je v prid jasnejši ločitvi med politiko in stroko v izvršilni 
veji oblasti. Vloga državnega sekretarja je tako primerljiva z 
vlogo političnih državnih (ali t.i. parlamentarnih) sekretarjev v 
drugih evropskih državah. 

9. Ohrani se organizacijska in funkcionalna avtonomija vlade - 
urejanje organizacije oziroma delovanja (postopka priprave 
in sprejemanja odločitev) s poslovnikom in drugimi internimi 
akti vlade. 

10. Zagotovijo se institucionalni okviri vodenja vladnih projektov, 
ki zadevajo več resorjev in zahtevajo projektni pristop 
(koordinacijska telesa, poseben tip vladne službe za takšne 
naloge). 

11. Z uredbo kot podzakonskim predpisom vlada lahko ureja 
vsa pravna razmerja, vendar le v zakonskih okvirih. Ta okvir 
bo lahko v praksi na nekaterih področjih ožji, na drugih širši. 
Predlog ne posega v vprašanje, kako širok je lahko ta okvir; 
gre za ustavnopravno vprašanje, glede katerega mora 
standarde oblikovati ustavno sodišče, presojati pa ga je 
potrebno od primera do primera. 
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3. PRIMERJALNE UREDITVE 

Italija 

Delo vlade, njen položaj in pristojnosti, ter organe, ki jo sestavljajo, 
urejata ustava in zakon št.400, 23-8-1988. 

V vladi so ustavno določeni (nujni) organi: predsednik sveta 
ministrov in ministri, ki skupaj predstavljajo svet ministrov. Čeprav 
to ni izrecno predvideno v ustavi, spadajo v vlado tudi 
podpredsednik sveta ministrov, ministri brez listnice, člani izrednih 
komisij, medministrski odbori, kabinetni svet, stalna konferenca 
ter državni podsekretarji. Državni podsekretarji sodelujejo z 
ministri na podlagi ministrskega pooblastila, katerega jim podeli 
pristojni minister, prisežejo pa pred predsednikom sveta ministrov. 

Ministri se delijo glede na njihov položaj na resorne ministre in 
ministre brez listnice. Ministri imajo tako kolegijsko kot tudi 
individualno odgovornost. V skladu z zakonom imajo, ob resornih 
ministrih, ministri brez listnice posamezne specifične pristojnosti, 
kot na primer: minister za odnose s parlamentom, itd. Ministri 
brez listnice imajo naziv ministra, ker opravljajo ustavne politične 
funkcije, nimajo pa svojega resorja. 

V okviru izvršilne funkcije vlade predsednik sveta ministrov: 
- vodi politiko vlade, sestavi program vlade in zanj zahteva 

zaupnico parlamenta, 
usklajuje delo različnih ministrov in ohranja enotnost politične 
usmeritve, suspendira sprejem aktov s strani pristojnih 
ministrov in jih predloži ministrskemu svetu, 
enemu ali več ministrom poveri funkcijo podpredsednika, ki 
ga nadomešča v odsotnosti in zadržanosti, izbran je ponavadi 
Iz ene od koalicijskih strank. 

Svet ministrov je ustavni kolegijski organ, ki odloča o vseh 
vprašanjih, ki so povezana s splošno politiko vlade ter o vseh 
zadevah, za katere so kolektivno odgovorni, še posebej pa določa 
politično in upravno usmeritev države, odloča o normativni politiki 
vlade in sprejema pravne akte. Sestavljajo ga vsi ministri, 
predsednik in podpredsednik sveta ministrov in podsekretar pri 
predsedniku sveta ministrov. 

Odločitve sveta ministrov morajo biti sprejete z relativno večino, 
zunaj sveta ministrov pa se odločitev predstavi kot soglasno 
sprejeta, saj zanjo nosi odgovornost vlada v celoti. 

Vlada je na podlagi zakona pristojna za urejanje organizacije 
medministrskih odborov, njihovo zmanjševanje ali spreminjanje. 
Medministrski odbori skrbijo za tiste dele javne uprave, na katerih 
morajo ministrstva delovati usklajeno. Ministri skupno sodelujejo 
na medministrskih odborih in se ukvarjajo s povezanimi vprašanji, 
s tem da posamezni odbori lahko izvršujejo določene pristojnosti 
vlade: izdajajo upravne akte (pooblastila, določitve cen, odobritve, 
itd.) ter izdajajo splošne podzakonske akte z njihovega področja. 

Kabinetni svet v skladu z zakonom lahko pomaga predsedniku 
sveta ministrov pri izvajanju funkcij, ki so predvidene v 95. členu 
ustave (vodenje splošne politike, spodbujanje in usklajevanje dela 
ministrstev, enotnost politične in upravne usmerjenosti, itd.). 

Kabinetni svet je sestavljen iz ministrov, ki jih predsednik določi 
po posvetovanju s svetom ministrov. Ne opravlja funkcije 
odločanja, temveč funkcijo priprave oz. predhodne obravnave 
osnutkov zakonskih predlogov. 

V skladu z ustavo ima vlada tudi pravico izdajati pravne akte, 
med katerimi je tudi možnost zakonskega urejanja določenih 
področij in sicer: 

Uredbe-zakoni (decreti-legge dell'Governo), ki imajo zakonsko 
moč in časovno omejeno veljavnost (60 dni). Sprejeti so v primeru 
potrebe in nujnosti, torej preprečitve hude nevarnosti ali velike 
škode. Pred potekom roka je potrebna konverzija uredbe-zakona 
v parlamentarni zakon, s tem pa je vlada razbremenjena politične 
odgovornosti. Če jih po preteku roka parlament ne spremeni v 
zakon, popolnoma izgubijo veljavnost. V primeru, da parlament 
potrdi in nadomesti uredbo z zakonom, se šteje kot zakonsko 
veljavna od samega začetka- v primeru da potrditev zavrne, 
velja razveljavitev prav tako za nazaj, od sprejema dalje. Postopek 
za uzakonitev vladnih aktov lahko sproži samo vlada, ne pa tudi 
člani parlamenta. 

Zakonodajne uredbe (decreti legislativi), so t.i. delegirana 
zakonodaja, izdana na podlagi zakona o delegaciji, ki tej uredbi 
določa predmet, čas za sprejem in usmerjajoče kriterije. Na ta 
način se določena področja prenesejo z zakonodajne ravni na 
raven podzakonskih predpisov. 

Zakon 400/88 določa, da parlament lahko pooblasti vlado za 
urejanje celotnih področij, ki niso absolutno rezervirana za 
zakonsko urejanje s strani parlamenta. Zakonodajalec mora določiti 
in naložiti splošne norme za izvajanje regulativne dejavnosti preden 
da pooblastilo. 

Sekundarni pravni viri, ki jih lahko sprejema vlada, so predpisi 
(regolamenti). Osnova pristojnosti za sprejem predpisov izhaja iz 
Ustave in zakonov. S predpisi ni mogoče urejati področij, ki jih 
ustavodajalec pridržuje zakonu. Predpisi se delijo na: 

- izvršilne, ki so potrebni za uresničevanje zakonov, katerih 
besedilo dopolnjujejo, 

- neodvisne, ki urejajo področja, za katera je pristojna javna uprava 
in ob tem predpostavljajo obstoj zakona, ki javni upravi prizna 
splošno pristojnost za izdajanje teh predpisov 

Vladni predpisi se izdajajo z odlokom predsednika republike po 
odločitvi sveta ministrov in poprejšnjem mnenju državnega sveta. 
Za sprejem ministrskih ali medministrskih predpisov ni potrebna 
odločitev sveta ministrov, vendar je potrebno o njih predhodno 
obvestiti predsednika sveta ministrov, ki oceni ali se skladajo s 
politično-upravnimi smernicami vlade. 

Velika Britanija 

Velika Britanija ne pozna ustave v njenem klasičnem pomenu 
besede, saj delovanje oblasti ureja tradicionalna ustavna praksa, 
po drugi strani pa je velik del ustavne materije zajet v zakonih, 
sprejetih s strani parlamenta po običajnem postopku. Kljub 
suverenosti parlamenta v Veliki Britaniji, ki v svojem delovanju ni 
omejen z ustavo, je uvajanje sprememb dolgotrajno in redko. 
Podobno velja tudi glede organizacije oblasti in uprave, ki je 
sestavljena iz mnogih tradicionalnih oblik, ki med seboj niso 
enakovredne ali celo primerljive v položaju in pristojnostih. 

Vlada (Government) v Veliki Britaniji je sestavljena iz predsednika 
vlade (Prime minister) in ministrov ter ostalih članov vlade. Število 
članov vlade ni določeno ter se lahko razlikuje tako v številu 
ministrov kot tudi v poimenovanju posameznih funkcij (npr. Lord 
Chancellor of the Exchequer). Premier je v skladu s tradicijo 
pristojen za proračun ('Lord of the treasury') in za upravo. 

Resorni ministri so v glavnem člani kabineta, z različnimi 
poimenovanji: državni sekretar, minister, ali pa imajo posebno 
poimenovanje. V skladu z Britansko doktrino kolektivne 
odgovornosti velja domneva, da kabinet vedno odloči soglasno, 
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čeprav vsi ministri ne podprejo posamezne odločitve. Za 
razbremenitev kabineta se večina nalog opravi preko sistema 
vladnih odborov, ki delujejo v okviru posameznih področij. 

V sistemu oblasti je povezano prepletanje pristojnosti krone 
(Crovvn prerogative), vlade ter parlamenta. Premier in ministri so 
v večini primerov hkrati poslanci v parlamentu in člani vlade, saj 
ni predvidene nezdružljivosti funkcij. Za utemeljevanje izvrševanja 
oblasti so člani kabineta imenovani v kraljičin svet (Privy council), 
katerega glavna funkcija je, da predlaga kraljici v formalno potrditev 
predpise vlade, izdane na podlagi lastne pristojnosti vlade in 
predpise, izdane na podlagi zakona. Člani kabineta prisežejo kot 
svetniki v kraljičinem svetu takoj po prvem prevzemu poslov. 

Pri sprejemanju odločitev v parlamentu pa je pomembno dejstvo, 
da je premier hkrati tudi predsednik stranke, ki ima večino v 
parlamentu. Glede na dosedanje volilne izide v skladu z večinskim 
volilnim sistemom ne prihaja do koalicijskih vlad. Ob strogi 
strankarski disciplini in dejstvu, da je premier hkrati tudi vodja 
vladajoče stranke, mu pripada zelo močan položaj, tako nasproti 
parlamentu, kot tudi ostalim članom vlade. 

V okviru svojega delovanja Ima vlada zelo široke pristojnosti 
sprejemanja podzakonskih predpisov (subordinate legislation). 

Del pristojnosti pravnega urejanja izhaja iz tradicionalne izključne 
pristojnosti vlade (royal prerogative, npr. določene zadeve urejanja 
vojske). Tudi akt sprejet na podlagi tovrstne izključne pristojnosti 
vlade ne more spremeniti sprejetega parlamentarnega zakona, 
kar je element suverenosti parlamenta. 

Normativne pristojnosti so bile prenesene s strani parlamenta 
bodisi na vlado (krono), posamezne ministre ali druge javne 
ustanove, zelo obsežno, vendar nesistematično v načinu in 
obsegu prenosa, saj pooblastilo lahko pomeni delegacijo 
zakonodaje ali pa le predpisuje sprejemanje podzakonskih 
izvršilnih predpisov na določenem področju. Pravna terminologija 
vse tovrstne vladne ali ministrske akte označuje kot podrejeno 
oziroma sekundarno zakonodajo (subordinate legislation). 

Poenotenje poimenovanja in postopkov sprejema sekundarnih 
pravnih aktov je bilo urejeno z zakonom leta 1946 (Statutory 
Instruments Act). 

Delegacija zakonodajne pristojnosti na vlado ali ministre je določena 
za vsak primer posebej z zakonom, ki vsebuje pooblastilo za 
urejanje in dopolnjena z omenjenim zakonom iz leta 1946. 

Tako se vladni akti v skladu z zakonsko ureditvijo sprejemajo v 
okviru kraljičinega sveta, torej s strani kabineta, in so razglašeni 
s strani kraljice, izvirajo pa bodisi iz lastne pristojnosti ali pa so 
sprejeti na podlagi zakonskega pooblastila. 

Z zakonom, ki pooblastilo prenaša se lahko postavijo določene 
omejitve ali zahteve, od katerih je najpogostejši pogoj, da mora 
biti pravni akt predložen parlamentu, preden prične veljati. 
Predložitev pomeni seznanitev parlamenta z aktom vlade, bodisi 
z osnutkom ali že sprejetim aktom. 

V tem okviru se lahko pred začetkom zahteva postopek potrditve 
s strani parlamenta ali pa postopek zavrnitve. V okviru postopka 
potrditve mora parlament odobriti vladni akt preden ta stopi v 
veljavo; za sprejem potrditve je lahko v zakonu o prenosu 
pooblastila predviden tudi določen rok. Postopek zavrnitve je veliko 
bolj pogost v praksi, v okviru le-tega pa zakon, ki pooblastilo 
prenaša, predpisuje določen rok, v katerem lahko parlament 
sprejme zavrnitev in s tem prepreči pričetek veljave vladnega 
akta. V nasprotnem primeru vladni akt po preteku roka stopi v 
veljavo. 

Ob predvidenem postopku potrditve ali zavrnitve deluje tudi 
parlamentarni Odbor za podzakonske ukrepe, ki mu predseduje 
poslanec iz vrst opozicije. Odbor preverja vladne akte, ki so bili 
predloženi zbornicam parlamenta in lahko opozori parlament na 
določene razloge oziroma pomanjkljivosti tovrstnih aktov, ki se 
ne nanašajo na politična vprašanja ali cilje, ki jih določen akt 
zasleduje. Tako se preverja predvsem, ali akt vpliva na javna 
sredstva, ima retroaktivno veljavo, ni bil v predpisanem roku 
predložen parlamentu, presega okvir podeljenega pooblastila, ni 
dovolj jasen in razumljiv, itd. Ta opozorila sicer sama po sebi 
nimajo predvidenih pravnih posledic, kljub temu pa so se v praksi 
izkazala kot zelo učinkovit element nadzora. 

Zvezna Republika Nemčija 

Temeljni zakon (Grungesetz) določa, da je Zvezna vlada 
sestavljena iz Zveznega kanclerja in Zveznih ministrov ter da 
kancler imenuje izmed ministrov svojega namestnika. Položaj in 
pravice članov vlade določa Zakon o zveznih ministrih 
(Bundesministergesetz), natančnejša določila o delovanju in 
organizaciji vlade pa določa poslovnik vlade. 

Kancler ima na podlagi njegovega posebnega položaja pri 
oblikovanju vlade in pravice določitve političnih smernic 
(Richtlinienkompetenz) vodilno vlogo in zanjo tudi nosi 
odgovornost. Kancler vodi vlado v skladu s poslovnikom, ki ga 
sprejme vlada in potrdi Zvezni Predsednik. Med posebne 
pristojnosti kanclerja spada določitev števila ministrov in 
pristojnosti posameznih ministrstev, ob nekaterih posamičnih 
ustavnih omejitvah (npr. 65 člen GG določa, da ima poveljstvo 
nad oboroženimi silami zvezni minister za obrambo, itd.). 

V okviru političnih smernic določi politiko vlade in njene usmeritve, 
na katere so ministri vezani pri svojem delovanju, bodisi na 
področju lastne pristojnosti ali pri sprejemanju vladnih odločitev. 
Politične smernice lahko po potrebi tudi spremeni tudi med časom 
trajanja mandata, na lastno pobudo ali pobudo članov vlade. Mi- 
nister je v primeru nespoštovanja smernic lahko razrešen s strani 
zveznega kanclerja, za kar ni potrebna potrditev parlamenta, 
temveč le formalna odobritev s strani predsednika države. 

Ustava povezuje kanclerjev princip s kolegialnim in resornim 
principom. V skladu s kolegialnim principom odloča o temeljnih 
političnih vprašanjih ter v primerih nestrinjanja med ministri zvezna 
vlada, torej kancler in ministri skupaj. V skladu z resornim 
principom vodi v okviru s strani kanclerja določenih političnih 
smernic vsak minister svoj resor samostojno in je zanj tudi sam 
odgovoren. Na področju svoje pristojnosti minister sprejema vse 
temeljne odločitve in izdaja obvezna navodila, pripada mu 
organizacijska pristojnost in ima končno odločitev glede 
personalnih vprašanj. Posamezna ožja področja v ministrstvu 
vodijo državni sekretarji, ki so t.i. politični uradniki (kariemi uradniki, 
ki pa jih za ta visoki položaj izbere vsak minister sam). 

Ob tej profesionalni funkciji pa se je z zakonom ustanovil tudi 
položaj parlamentarnega državnega sekretarja, ki je član 
zveznega parlamenta, hkrati pa pomaga ministru pri njegovem 
delu in predstavlja stik med ministrom in parlamentom. 

V skladu z ustavo so vlada in ministri pooblaščeni izdajati 
podzakonske predpise, ki so potrebni za opravljanje njihovih 
lastnih nalog in izvrševanje zakonov iz področja lastne pristojnosti. 
Vlada sprejema podzakonske akte z relativno večino glasov, v 
primeru da večine ni pa odloči kanclerjev glas. V okviru političnih 
smernic kanclerja in ustavno določene avtonomije posameznega 
ministra, lahko vlada sprejema določene temeljne odločitve, ki so 
zavezujoče za vse člane vlade. 
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V ustavi je določeno, da lahko zakon pooblasti zvezno vlado ali 
posameznega ministra, da z uredbo (Rechtsverordnung) uredi 
določeno področje. V tem okviru je pooblastilo parlamenta vladi v 
obliki delegirane zakonodaje mogoče le ob izpolnjevanju določenih 
pogojev, ki jih je razvila ustavosodna praksa. 

V skladu s preprečevanjem izogibanja lastni odgovornosti je nujno, 
da parlament ureja temeljna vprašanja sam, še posebej tista, ki 
se nanašajo na področje uresničevanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. Druga ustavna omejitev določa, da morajo 
pri pooblastilu vladi ali ministru biti iz zakona razvidni vsebina, 
namen in okvir v katerem je bilo pooblastilo za pravno urejanje 
dano. Ob tem mora biti v uredbi naveden tudi pravni temelj na 
podlagi katerega je bila uredba izdana. 

Ustavosodna praksa po drugi strani poudarja, da vlada ni 
podrejena parlamentu in da v osnovo njene pristojnosti in 
odgovornosti ne sme posegati druga oblast, ob tem pa določa, da 
ustava ne predpisuje, da bi morale biti vse pomembne odločitve 
sprejete s strani parlamenta. Tako med drugim ustava določa, da 
potrebujeta zvezni parlament in zvezni svet pri sprejemu zakona, 
ki povečuje izdatke ali zmanjšuje prejemke, soglasje vlade. S tem 
ima vlada možnost preprečiti sprejetje vsakega zakona, ki bi 
vplival na razpoložljiva javna sredstva. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Uveljavitvi zakona o vladi bo sledila reorganizacija vladnih služb 
- odprava nekaterih vladnih služb in prenos njihovih nalog na 
ministrstva. Ta reorganizacija sama po sebi nima neposrednih 
finančnih učinkov, predvideti pa je mogoče, da bo omogočila 
organizacijsko racionalizacijo in s tem zmanjšanje obremenitev 
za proračun. 

Zmanjšanje števila resornih ministrov in državnih sekretarjev 
pomeni zmanjšanje stroškov, ki izhajajo iz obveznosti države do 
teh funkcionarjev. Po drugi strani bo spremenjena vloga državnih 
sekretarjev zahtevala premestitev približno 30 javnih uslužbencev 
na vodstvena mesta v upravi, ki jih sedaj zasedajo državni 
sekretarji. Kolikor s premestitvami ne bo mogoče zapolniti teh 
mest oziroma kolikor bodo s premestitvami nastale praznine na 
drugih mestih, bodo potrebne nove zaposlitve (ocenjujemo, da 
približno 15). 

Ocenjujemo, da ob upoštevanju pozitivnih in negativnih finančnih 
posledic uveljavitev zakona ne bo povzročila povečanja 
obremenitev za državni proračun. 

5. PREDLOG ZA SPREJEM ZAKONA O VLADI PO 
HITREM POSTOPKU 

Vlada Republike Slovenije predlaga da Državni zbor Republike 
Slovenije sprejme Zakon o vladi po hitrem postopku. 

Zakon o vladi ureja področje upravne usposobljenosti naše države 
za izvajanje pravnega reda Evropske unije.V Državnem programu 
za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 je določeno, 
da se v okviru področja Reforma javne uprave, upravne strukture, 
sprejme zakon o vladi najkasneje do 2000-II. Sprejem zakona po 
hitrem postopku je potreben tudi zaradi njegove uveljavitve še 
pred izvedbo volitev poslancev v državni zbor 2000. 

I. FUNKCIJE IN ODGOVORNOST VLADE 

Izvršilna oblast 
1. člen 

Vlada je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave 
Republike Slovenije. 

Predlaganje, določanje in izvajanje politike 
2. člen 

Vlada predlaga Državnemu zboru zakone, proračun in zaključni 
račun, akte o ratifikaciji mednarodnih pogodb, nacionalne programe 
in druge akte, s katerimi se določa politika države. 

Vlada usmerja in usklajuje izvajanje zakonov, proračuna, 
ratificiranih mednarodnih pogodb, nacionalnih programov in drugih 
aktov Državnega zbora, s katerimi se določa politika države. 

Zastopanje države 
3. člen 

Če zakon ne določa drugače, vlada zastopa Republiko Slovenijo 
kot pravno osebo in v tem okviru izvršuje pravice in dolžnosti, ki 
pripadajo Republiki Sloveniji kot ustanoviteljici gospodarskih 
družb, javnih zavodov in drugih pravnih oseb, ter upravlja in 
razpolaga z nepremičninami in drugim premoženjem Republike 
Slovenije. 

Vlada lahko za izvrševanje svojih nalog iz prejšnjega odstavka 
pooblasti posameznega ministra. 

Usmerjanje državne uprave 
4. člen 

Vlada vodi in usmerja državno upravo preko ministrov. 

Vlada nadzoruje delo ministrstev, jim daje politične usmeritve za 
izvajanje njihovih nalog ter skrbi, da ministrstva usklajeno izvršujejo 
svoje funkcije. 

Vlada lahko zadrži izvršitev predpisa ministra, če oceni, da ni v 
skladu z ustavo, zakonom, drugim predpisom državnega zbora 
ali njenim predpisom. Enako pooblastilo ima tudi predsednik vlade. 
Če minister meni, da odločitev predsednika ni utemeljena, lahko 
zahteva, da vlada obravnava sporni predpis in o tem odloči. 

Odgovornost vlade in ministrov 
5. člen 

Vlada je v okviru svojih pristojnosti samostojna. 

Vlada je odgovorna Državnemu zboru za politiko države, za 
razmere na vseh področjih, ki so v pristojnosti države, za izvajanje 
zakonov, proračuna in drugih aktov Državnega zbora ter za 
delovanje državne uprave. 

Ministri so za svoje delo, za delo svojega ministrstva ali vladne 
službe ter za stanje na svojem delovnem področju odgovorni 
predsedniku vlade in Državnemu zboru. 
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II. SESTAVA IN OBLIKOVANJE VLADE 

Sestava vlade 

Sestava vlade 
6. člen 

Vlado sestavljajo predsednik vlade in ministri. Minister vodi 
ministrstvo, ki je pristojno za enega ali za več vsebinsko povezanih 
resorjev. Vlada ima najmanj devet in največ petnajst ministrstev. 

Poleg ministrov iz prejšnjega odstavka ima lahko vlada tudi največ 
dva ministra brez listnice. 

Resorji vlade so: 

- notranje zadeve, 
- zunanje zadeve, 

finance, 
- obramba, 

pravosodje, 
gospodarstvo, 

- turizem in malo gospodarstvo, 
promet in zveze, 
kmetijstvo in gozdarstvo, 

- okolje in prostor, 
šolstvo in šport, 

- znanost, 
- kultura, 

delo in socialne zadeve, 
- zdravstvo. 

Predsednik vlade 
7. člen 

Predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade, skrbi za enotnost 
politične in upravne usmeritve vlade, usklajuje delo ministrov, 
predstavlja vlado ter sklicuje in vodi njene seje. 

Predsednik vlade lahko daje ministrom obvezujoča navodila v 
zvezi z njihovimi nalogami ter nalogami posameznega ministrstva 
ali vladne službe, ki jih vodijo. 

Nadomeščanje predsednika vlade 
8. člen 

Predsednik vlade določi ministra, ki ga nadomešča v primeru 
odsotnosti ali zadržanosti. 

Predsednika vlade ni mogoče nadomeščati pri opravljanju nalog, 
ki se nanašajo na zaupnico vladi. 

V primeru smrti oziroma prenehanja zmožnosti predsednika 
vlade, da bi še naprej opravljal funkcijo, opravlja tekoče posle 
predsednika vlade minister za notranje zadeve, če ni za 
nadomeščanje v skladu s prejšnjim odstavkom določen drug 
minister. 

Izvolitev vlade po konstituiranju Državnega zbora 
9. člen 

Predsednik republike mora najkasneje v 30 dneh po konstituiranju 
Državnega zbora predložiti Državnemu zboru kandidata za 
predsednika vlade. 

Kandidat za predsednika vlade mora najkasneje 15 dni potem, ko 
ga je predsednik republike predlagal Državnemu zboru, predložiti 
listo kandidatov za ministre. Lista mora vsebovati kandidate za 
vse resorne ministre. Ministra brez listnice lahko predsednik vlade 
predlaga v imenovanje državnemu zboru tudi po izvolitvi vlade. 

Predlogi iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti 
predloženi predsedniku Državnega zbora v pisni obliki in morajo 
vsebovati ime in priimek, rojstne podatke in prebivališče kandidata 
ter izjavo kandidata, da pristaja na kandidaturo. Če predlog ni 
popoln, predsednik Državnega zbora pozove predlagatelja, naj 
pomanjkljivosti odpravi v 48 urah. Če predlagatelj tega ne stori, se 
šteje, da predloga ni vložil. 

Če kandidat za predsednika vlade v roku iz prejšnjega odstavka 
ne predloži liste kandidatov za ministre, se šteje, da se je kandidaturi 
odpovedal. 

Če se kandidat za predsednika vlade odpove kandidaturi, 
predsednik republike Državnemu zboru najkasneje v petnajstih 
dneh namesto prejšnjega predloži novega kandidata. 

Volitve vlade se opravijo na seji državnega zbora, ki mora biti 
najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po prejemu predloga liste 
kandidatov za ministre. Predlagani kandidat na seji predstavi 
programske zasnove vlade in kandidate za ministre. 

Postopek, če vlada ni izvoljena 
10. člen 

Če vlada ni izvoljena pri prvem glasovanju, lahko predsednik 
republike, poslanska skupina ali najmanj deset poslancev v 14 
dneh po dnevu seje, na kateri je bilo opravljeno prvo glasovanje, 
predložijo Državnemu zboru nove kandidate za predsednika vlade. 

Glede novih predlogov se uporabljajo določbe drugega do šestega 
odstavka 9. člena tega zakona, pri čemer se rok iz šestega 
odstavka 9. člena tega zakona šteje od prejema zadnjega predloga 
liste kandidatov za ministre oziroma od poteka zadnjega roka za 
predložitev liste kandidatov za ministre. 

Če je bilo vloženih več predlogov, se glasuje o vsakem predlogu 
posebej. Najprej se glasuje o predlagani vladi kandidata, ki ga je 
predložil predsednik republike. Če ta ni izvoljena, se glasuje o 
drugih predlogih po vrstnem redu, kakor so bile vložene 
kandidature za predsednika vlade. 

Če ni izglasovan noben predlog, lahko državni zbor v 48 urah z 
večino opredeljenih glasov navzočih poslancev sklene Izvesti 
ponovne volitve vlade. Če Državni zbor sklene izvesti ponovne 
volitve, lahko predlagatelji iz prvega odstavka tega člena v 
nadaljnjih 48 urah predlagajo nove kandidate za predsednika vlade, 
ti pa v nadaljnjih sedmih dneh kandidate za ministre. Za volitve 
vlade po tem odstavku se smiselno uporabljajo določbe drugega 
do šestega odstavka 9. člena tega zakona, razen prvega stavka 
drugega odstavka. Pri tem se rok iz šestega odstavka 9. člena 
tega zakona šteje od prejema zadnjega predloga liste kandidatov 
za ministre oziroma od poteka zadnjega roka za predložitev liste 
kandidatov za ministre. 

Prenehanje funkcije vlade 
11. člen 

Vladi preneha funkcija: 
- s konstituiranjem novega Državnega zbora, 
- z nezaupnico, 
- z izvolitvijo nove vlade po neizglasovani zaupnici, 
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- z odstopom predsednika vlade, 
- z razrešitvijo predsednika vlade v postopku z ustavno obtožbo, 
- če predsednik vlade v roku iz 19. člena tega zakona ne imenuje 

resornega ministra, 
- s smrtjo oziroma prenehanjem zmožnosti za opravljanje funkcije 

predsednika vlade. 

Nezaupnica vladi 
12. člen 

Najmanj deset poslancev lahko vloži pri predsedniku Državnega 
zbora pisni predlog, naj se izvoli nova vlada. Predlog mora 
vsebovati kandidaturo za novega predsednika vlade. 

O predlogu za izvolitev nove vlade predsednik Državnega zbora 
nemudoma obvesti predsednika vlade. 

Glede izvolitve nove vlade se uporabljajo določbe drugega, 
tretjega, četrtega in šestega odstavka 9. člena tega zakona. 

Postopek po neizglasovani zaupnici vladi 
13. člen 

Če vladi ni bila izglasovana zaupnica, lahko predsednik republike, 
poslanska skupina ali najmanj deset poslancev najkasneje v 
sedmih dneh predloži kandidata za novega predsednika vlade. 
Kandidat za predsednika vlade mora najkasneje v sedmih dneh 
potem, ko je bil predlagan Državnemu zboru, predložiti listo 
kandidatov za ministre. Lista mora vsebovati kandidate za vse 
resorne ministre. 

Glede izvolitve vlade se smiselno uporabljata tretji, četrti in šesti 
odstavek 9. člena tega zakona. Če je bila vlada izvoljena z večino 
opredeljenih glasov navzočih poslancev, se tudi nova vlada po 
neizglasovani zaupnici izvoli na enak način. 

I 
V tridesetih dneh od prvega glasovanja o zaupnici lahko 
predsednik vlade, najmanj deset poslancev ali poslanska skupina 
zahteva ponovno glasovanje o zaupnici. Če je predsednik vlade 
vezal glasovanje o zaupnici na predlog odločitve, se pri ponovnem 
glasovanju o zaupnici ponovno glasuje o tem predlogu. 

Ponovno glasovanje o zaupnici ima prednost pred glasovanjem o 
kandidatu za predsednika vlade. 

Odstop predsednika vlade 
14. člen 

Predsednik vlade lahko odstopi. 

Predsedniku vlade preneha funkcija, ko o svojem odstopu obvesti 
Državni zbor in predsednika republike. Predsednik vlade lahko 
obrazloži svoj odstop v Državnem zboru. 

V primeru odstopa predsednika vlade Državni zbor izvoli novo 
vlado v skladu s 111. členom ustave. 

Drugi primeri prenehanja funkcije predsedniku vlade 
15. člen 

Prenehanje zmožnosti predsednika vlade za opravljanje funkcije 
ugotovijo ministri soglasno. Prenehanje zmožnosti lahko ugotovi 
tudi Državni zbor. 

V primeru iz prejšnjega odstavka, v primeru smrti, v primeru 
razrešitve predsednika vlade v postopku odločanja o ustavni 
obtožbi in v primeru prenehanja funkcije predsednika vlade iz 
šeste alinee 11. člena tega zakona Državni zbor izvoli novo vlado 
v skladu s 111. členom ustave. 

V primerih iz prejšnjega odstavka in po prenehanju funkcije vlade 
ob konstituiranju Državnega zbora po volitvah mora vlada 
opravljati tekoče posle do nastopa funkcije nove vlade. 

Prenehanje funkcije ministra 
16. člen 

Ministru preneha funkcija z vsakim prenehanjem funkcije vladi, 
poleg tega pa tudi z razrešitvijo, uspelo ustavno obtožbo, 
odstopom ali s prenehanjem zmožnosti opravljanja funkcije. 

Prenehanje zmožnosti ministra za opravljanje funkcije ugotovi 
vlada ali Državni zbor. 

Odstop ministra 
17. člen 

Minister lahko odstopi. Odstopno izjavo pošlje predsedniku vlade, 
ta pa obvesti predsednika Državnega zbora, da je odstopno izjavo 
prejel. Ministru preneha funkcija z dnem izročitve odstopne Izjave 
predsedniku vlade. 

Razrešitev ministra 
18. člen 

Predsednik vlade lahko razreši ministra na lastno pobudo. 

Če Državni zbor izreče ministru nezaupnico, mora predsednik 
vlade ministra razrešiti v osmih dneh. 

Posledice prenehanja funkcije ministra 
19. člen 

Če resornemu ministru preneha funkcija, mora predsednik vlade 
v petnajstih dneh imenovati novega ministra. 

Nezdružljivost 
20. člen 

Predsednik vlade in ministri ne morejo hkrati opravljati funkcij v 
državnih organih, sodiščih, organih lokalnih skupnosti in drugih 
javnih funkcij, niti opravljati drugih dejavnosti, ki po zakonu niso 
združljive s funkcijo člana vlade. 

Državni sekretarji 
21. člen 

Vlada lahko na predlog resornega ministra oziroma predsednika 
vlade imenuje državnega sekretarja. 

Predsednik vlade oziroma vsak resorni minister lahko predlaga 
imenovanje največ treh državnih sekretarjev. 

Državni sekretar pomaga predsedniku vlade oziroma ministru 
pri opravljanju funkcije v okviru pooblastil, ki mu jih da predsednik 
vlade oziroma minister. 
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Državnemu sekretarju preneha funkcija z odstopofn in z 
razrešitvijo. Ob prenehanju funkcije predsednika vlade oziroma 
ministra mora državni sekretar novemu predsedniku vlade 
oziroma ministru ponuditi svoj odstop. 

Državnega sekretarja razreši vlada na predlog tistega, ki je 
predlagal njegovo imenovanje. 

III. DELOVANJE IN ORGANIZACIJA VLADE 

Odločanje vlade 
22. člen 

Vlada dela in odloča na sejah. 

Vlada sklepa veljavno, če je na njenih sejah navzoča večina 
članov in sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. V primeru 
sodega števila članov vlade je ob polovici prisotnih članov ta 
sklepčna, če je prisoten tudi predsednik vlade, odločitev pa je 
sprejeta, če je zanjo glasovala polovica članov vlade, zanjo pa je 
glasoval tudi predsednik vlade. 

Vlada sprejme poslovnik, ki ureja način dela in odločanja vlade. 

Urad predsednika vlade 
23. člen 

Predsednik vlade ima urad predsednika vlade, v katerem so 
zaposleni njegovi osebni svetovalci. 

Urad predsednika vlade neposredno vodi direktor, ki ga imenuje 
predsednik vlade. 

Generalni sekretariat vlade 
24. člen 

Vlada ima generalni sekretariat vlade, ki zagotavlja vladi 
organizacijsko in strokovno pomoč za njeno delo. Generalni 
sekretariat vlade vodi generalni sekretar. 

Generalni sekretar po navodilih predsednika vlade skrbi za 
pripravo sej vlade in izvrševanje njenih odločitev ter opravlja druge 
naloge v zvezi z organizacijo dela v vladi in vladnih službah. 

Generalni sekretar vlade je predstojnik vladnih služb, razen tistih, 
ki jih vodijo ministri brez listnice ali državni sekretarji, ter tistih, 
katerih predstojniki so v skladu s tem zakonom ali z aktom o 
ustanovitvi neposredno odgovorni predsedniku vlade. 

Generalni sekretar vlade je odgovoren predsedniku vlade. 
Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog 
predsednika vlade. Generalnemu sekretarju vlade preneha 
funkcija z odstopom ali razrešitvijo oziroma z dnem prenehanja 
funkcije vladi. Generalni sekretar mora opravljati tekoče posle, 
dokler jih opravlja vlada. 

Vladne službe 
25. člen 

Vlada lahko ustanavlja vladne službe. 

Vladna služba zagotavlja vladi pravno, strokovno-tehnično oziroma 
organizacijsko pomoč za njeno delo. 

Vlada ima Službo za zakonodajo, katere predstojnik je odgovoren 
predsedniku vlade. 

Vladna služba se lahko ustanovi tudi za koordinacijo pomembnega 
vladnega projekta, ki sodi v delovno področje več ministrstev. 

Vladno službo vodi minister brez listnice ali državni sekretar, ki 
ga določi vlada, ali direktor. 

Koordinacijska telesa 
26. člen 

Vlada lahko za koordiniranje posameznih projektnih nalog, ki se 
nanašajo na delovno področje različnih ministrstev, ustanovi 
skupno koordinacijsko telo in določi njegove naloge ter način 
njegovega vodenja. 

Ministrstva lahko tudi sama ustanavljajo koordinacijska telesa iz 
prejšnjega odstavka. Akt o ustanovitvi koordinacijskega telesa 
izda minister, v katerega delovno področje v največji meri sodi 
delovno področje koordinacijskega telesa, v soglasju z drugimi 
ministri. 

Člani koordinacijskih teles so ministri oziroma državni sekretarji. 

Posvetovalna telesa 
27. člen 

Vlada lahko ustanavlja posvetovalna telesa, v katera imenuje 
strokovnjake s področja, za katero se ustanavlja posvetovalno 
telo, lahko pa tudi ministre, državne sekretarje ali javne uslužbence. 

Vlada ima svet za nacionalno varnost kot svoj posvetovalni in 
usklajevalni organ za področje obrambe, varnostnega sistema, 
sistema zaščite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne 
varnosti. 

Položaj funkcionarjev 
28. člen 

Za pravice predsednika vlade, ministrov, generalnega sekretarja 
vlade in državnih sekretarjev do plače in nadomestil ter drugih 
osebnih prejemkov in povračil, do socialnega zavarovanja in 
dopustov ter za pravice po prenehanju mandata se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/ 
92). 

IV. RAZMERJA DO DRŽAVNEGA ZBORA 

Sodelovanje v zakonodajnem postopku 
29. člen 

Vlada daje mnenja k predlogom zakonov, ki jih ni sama predložila. 

Predlog zakona ali drugega akta, ki ga v sprejem Državnemu 
zboru predlaga vlada, mora vsebovati oceno finančnih sredstev, 
potrebnih za izvrševanje akta, in navedbe o načinu zagotavljanja 
finančnih sredstev ter podatke o tem, ali so sredstva zagotovljena. 

Akt iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi navedbe o tem, 
kateri organ uprave ga bo izvrševal in ali je oziroma kako bo za 
izvrševanje akta zagotovljeno potrebno število usposobljenih 
javnih uslužbencev. 
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Državni zbor ne more naložiti vladi, kakšen predlog naj predloži 
oziroma kako naj spremeni, dopolni ali preoblikuje že vloženi 
predlog. 

Pobude Državnega zbora in poslanska vprašanja 
30. člen 

Vlada mora zavzeti stališče do pobud in predlogov Državnega 
zbora ali posameznih poslancev, ki jih Vladi posreduje Državni 
zbor. 

Vlada in ministri morajo dajati odgovore na vprašanja poslancev, 
postavljena v Državnem zboru. Če je poslansko vprašanje 
postavljeno ustno, lahko vlada oziroma minister odgovori ustno 
ali pisno; če je vprašanje postavljeno pisno, mora vlada oziroma 
minister odgovoriti pisno. 

Sodelovanje pri delu Državnega zbora 
31. člen 

Vlada mora sodelovati pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles pri sprejemanju zakonov ali drugih aktov, ki jih je 
sama predlagala. 

Posredovanje podatkov Državnemu zboru 
32. člen 

Ob obravnavi interpelacije in ob poslanskih vprašanjih je vlada 
dolžna posredovati Državnemu zboru zahtevane podatke in 
poročati o posameznih zadevah iz svoje pristojnosti; Državni 
zbor ne more od vlade oziroma od ministra zahtevati konkretnih 
spisov oziroma dokumentov. Take spise in dokumente lahko 
zahteva samo v okviru parlamentarne preiskave. 

V. AKTI VLADE 

Predpisi 
33. člen 

Z uredbo vlada ureja pravna razmerja v okviru zakona. 

Z odlokom ureja vlada posamezna vprašanja ali sprejema 
posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen, ter sprejema druge 
odločitve, za katere je z zakonom ali uredbo določeno, da jih 
ureja vlada z odlokom. 

Proračunski memorandum 
34. člen 

Vlada sprejema proračunski memorandum, ki določa osnovne 
usmeritve makroekonomske in javnofinančne politike vlade. 

Nacionalni programi in strategije 
35. člen 

Vlada sprejema nacionalne programe in strategije. 

Z nacionalnim programom vlada opredeli programe dejavnosti na 
posameznih področjih, ki se financirajo iz državnega proračuna 
ali drugih javnih sredstev. 

Odločbe in sklepi 
36. člen 

O pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov in 
pravnih oseb odloča vlada z odločbo. 

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme vlada sklep. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Razveljavitev 
37. člen 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, preneha veljati Zakon 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,71/94, 23/96, 
47/97 in 23/99). 

Uredbe, odloki, akti o ustanovitvi vladnih služb in drugi akti vlade, 
izdani na podlagi zakona iz prejšnjega odstavka, ostanejo v veljavi. 

Reorganizacija vladnih služb 
38. člen 

Vlada v šestih mesecih po začetku uporabe tega zakona uskladi 
organizacijo in naloge vladnih služb s tem zakonom. 

V primeru, da se naloge vladne službe prenesejo v delovno 
področje ustreznega ministrstva, le-to prevzame tudi zaposlene, 
dokumentacijo in materialna sredstva teh služb. 

S prenosom nalog vladne službe na ministrstvo preneha funkcija 
predstojnika organa v sestavi. Dotedanji predstojnik vladne službe 
se lahko razporedi na ustrezno delovno mesto v ministrstvu, za 
katero izpolnjuje pogoje. 

Direktorji tistih vladnih služb, ki nadaljujejo z delom po reorganizaciji, 
se imenujejo najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. Na mesto direktorja je lahko brez javnega natečaja 
imenovan dotedanji predstojnik vladne službe, če izpolnjuje 
predpisane pogoje. 

Uveljavitev in začetek uporabe 
39. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem konstituiranja 
novega Državnega zbora po prvih volitvah v državni zbor po 
uveljavitvi tega zakona. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona o vladi v poglavju funkcije in odgovornost vlade 
definira vlado kot organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne 
uprave (1. člen). Poglavitne funkcije vlade so predlagalna, izvršilna 
in upravna. Predlagatelj ocenjuje, da v zakonu o vladi ni potrebna 
določba, da vlada določa ali oblikuje politiko države, saj gre za 
vprašanje politične prakse. Vlada namreč v politični praksi 
parlamentarne države preko svoje predlagalne funkcije odločilno 
oblikuje politiko države, dokler uživa zaupanje in podporo 
parlamenta, čeprav formalno sama ne more sprejemati 
najpomembnejših političnih aktov, kot so zakoni, proračun, 
nacionalni programi ipd. 

Predlog zakona določa, da vlada, če poseben zakon ne določa 
drugače, zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo in v tem 
okviru izvršuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji 
kot ustanoviteljici gospodarskih družb, javnih zavodov in drugih 
pravnih oseb, ter upravlja in razpolaga z nepremičninami in drugim 
premoženjem Republike Slovenije. 

Vlada po predlogu zakona vodi in usmerja državno upravo preko 
ministrov, hkrati pa nadzoruje njihovo delo, jim daje politične 
usmeritve za izvajanje njihovih nalog ter skrbi za medsebojno 
usklajenost. Vlada kot politični organ zagotavlja transmisijo 
političnih odločitev v posamezne resorje državne uprave in od 
uprave dobiva povratne informacije, ki ji omogočajo sprejemanje 
političnih odločitev. 

Predlog zakona o vladi daje vladi in tudi predsedniku vlade 
možnost, da zadrži izvršitev predpisa ministra, če oceni, da ni v 
skladu z ustavo, zakonom, drugim predpisom državnega zbora 
ali njenim predpisom (tretji odstavek 4. člena). Če minister meni, 
da odločitev predsednika ni utemeljena, lahko zahteva, da vlada 
obravnava sporni predpis in o tem odloči. 

Določba 5. člena je usklajena s predlogom ustavne spremembe. 
Vlada odgovarja državnemu zboru kolegijsko, kot celota; zanjo 
prevzema odgovornost predsednik vlade, ki ga državni zbor 
imenuje in ga lahko s konstruktivno nezaupnico tudi razreši. 
Posamezni ministri so odgovorni predsedniku vlade, ki jih lahko 
razreši, odgovorni pa so tudi državnemu zboru, ki jim lahko izreče 
nezaupnico po končani razpravi o interpelaciji. 

V II. poglavju predloga zakona o vladi je opredeljena sestava 
vlade. Število resornih ministrov in ministrov brez listnice (resorja) 
ni fiksno. Število resornih ministrov se giblje med devet in petnajst, 
pri čemer je odločitev v rokah mandatarja (kandidata za 
predsednika vlade). Zakon določa petnajst temeljnih delovnih 
področij (resorjev) izvršilne veje oblasti. Mandatar lahko 
vsebinsko povezane resorje (npr. znanost ter šolstvo in šport, 
gospodarstvo ter malo gospodarstvo in turizem) poveže v eno 
ministrstvo pod vodstvom ministra. Odprto je tudi število ministrov 
brez resorja; to število je omejeno na dva. 

Vlada bo torej skupaj s predsednikom vlade štela najmanj deset 
in največ osemnajst članov; število bo odvisno od odločitve 
predsednika vlade. Možnost bistvenega zmanjšanja števila 
resornih ministrov bo omogočilo vladi operativnejše delovanje. 
Manjše število ji bo olajšalo osredotočeno odločanje o političnih 
vprašanjih oziroma sprejemanje odločitev, ki pomenijo usklajevanje 
javnih interesov na različnih področjih, na katera posega država. 
Gibkost, značilna za predlagano rešitev, omogoča tudi prilagajanje 
števila ministrov konkretnemu političnemu položaju. Onkraj dvoma 
je, da politični položaj ob oblikovanju vlade (zlasti homogenost 
koalicije, ki sestavlja vlado) vpliva na število ministrstev oziroma 
ministrov. 

Naloge predsednika vlade so po predlogu zakona naslednje: 

vodi in usmerja delo vlade, 
skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade, 
usklajuje delo ministrov, 

- predstavlja vlado, 
sklicuje in vodi seje vlade, 
daje obvezujoča navodila ministrom v zvezi z njihovimi 
nalogami ter nalogami posameznega ministrstva ali vladne 
službe. 

V predlogu zakona je tudi predvideno nadomeščanje predsednika 
vlade (8. člen). Predsednik vlade določi ministra, ki ga nadomešča 
v primeru odsotnosti ali zadržanosti. Za primer, da je treba 
predsednika vlade nadomestiti zaradi smrti ali prenehanja 
zmožnosti za opravljanje funkcije, pa predsednik vlade še ni določil 
ministra, ki ga nadomešča, je določeno, da predsednika vlade 
nadomešča minister za notranje zadeve. Nadomeščanje pa ni 
mogoče v zadevah, ki jih ustava veže neposredno na predsednika 
vlade (postavitev vprašanja zaupnice, predlaganje imenovanja in 
razrešitve ministra ipd.). 

Postopek oblikovanja vlade je v zakonu urejen v skladu s 
(predlagano) novo ustavno ureditvijo. Vlada je v državnem zboru 
izvoljena kot celota, torej z enim glasovanjem. Predlog zakona 
nadomešča določbe poslovnika državnega zbora, ki bodo z 
uveljavitvijo predlaganega ustavnega zakona prenehale veljati. 

Predlog zakona o vladi določa vse primere prenehanja funkcije 
vlade. Vladi preneha funkcija v naslednjih primerih: 

s konstituiranjem novega državnega zbora,, 
z nezaupnico, 
z izvolitvijo nove vlade po neizglasovani zaupnici, 
z odstopom predsednika vlade, 

- z razrešitvijo predsednika vlade v postopku z ustavno 
obtožbo, 

- s smrtjo oziroma prenehanjem zmožnosti za opravljanje 
funkcije predsednika vlade, 

- če predsednik vlade v roku iz 19. člena tega zakona ne imenuje 
resornega ministra, 

Zadnji primer je možen le izjemoma in sankcionira zakonsko 
zahtevo, da predsednik vlade nemudoma po prenehanju funkcije 
ministra imenuje novega. 

Glede (konstruktivne) nezaupnice vladi (12. člen) zakon določa, 
da ima predsednik vlade pred glasovanjem o predlaganem 
kandidatu za novega predsednika vlade pravico odgovoriti na 
zahtevo za nezaupnico in obrazložiti svoje poglede na dotedanje 
delo vlade. 

Postopek po neizglasovani zaupnici je urejen tako, da se (v 
primerjavi s sedanjo poslovniško ureditvijo) skrajšujejo roki za 
predložitev kandidatur. 

Glede odstopa predsednika vlade (14. člen) je jasno določen čas 
prenehanja funkcije. Odstop je enostranska izjava volje, ki učinkuje 
ne glede na odločitve drugih organov. Za prenehanje funkcije 
torej zadošča izjava o odstopu, ne da bi bil potreben npr. 
ugotovitveni sklep državnega zbora. 

Zakon za razliko od prejšnje ureditve določa kot primer prenehanja 
funkcije tudi prenehanje zmožnosti predsednika vlade za 
opravljanje funkcije. To dejstvo lahko soglasno ugotovi vlada. 
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Zakon podrobno ureja tudi primere prenehanja funkcije ministra 
in posledice prenehanja. Ministru preneha funkcija z vsakim 
prenehanjem funkcije vladi, poleg tega pa tudi z razrešitvijo, uspelo 
ustavno obtožbo, odstopom ali s prenehanjem zmožnosti 
opravljanja funkcije. V primeru prenehanja funkcije predsednik 
vlade v osmih dneh imenuje novega ministra, sam prevzame 
resor ali poveri resor drugemu ministru, razen če je resornih 
ministrov manj kot deset (19. člen). 

Posebej je urejeno vprašanje nezdružljivosti funkcij (20. člen), ki 
jih ne smejo opravljati predsednik vlade in ministri. 

Predlog zakona o vladi uvaja tudi novo vsebinsko vlogo državnega 
sekretarja (21. člen), ki ga imenuje na predlog pristojnega ministra 
ali predsednika vlade vlada. Funkcija državnega sekretarja se v 
predlogu zakona bistveno razlikuje od tiste, ki jo ima po obstoječi 
ureditvi. Predlog zakona namreč določa, da državni sekretar 
pomaga predsedniku vlade oziroma ministm pri opravljanju funkcije 
v okviru pooblastil, ki mu jih da predsednik vlade ali minister. 
Državni sekretar je torej politični funkcionar, ki ne vodi operativno 
dela v ministrstvu ali vladni službi, temveč pomaga ministru pri 
političnem usmerjanju dela v ministrstvu. Posamezne notranje 
organizacijske enote v ministrstvih (delo na zaokroženih delovnih 
področjih znotraj ministrstev) pa bodo operativno vodili 
profesionalni javni uslužbenci. 

Vsako ministrstvo naj bi imelo največ tri državne sekretarje. Tri 
državne sekretarje pa bi lahko predlagal tudi predsednik vlade; 
tudi njemu bi pomagali pri opravljanju njegovih političnih nalog. 
Mandat državnega sekretarja je logično vezan na mandat 
predsednika vlade oziroma ministra. 

III. poglavje predloga zakona ureja način dela in organizacijo vlade 
in se bistveno ne razlikuje od dosedanje ureditve. Vlada dela in 
odloča na sejah, sklepa veljavno, če je na njenih sejah navzoča 
večina članov in sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. 
V primeru sodega števila članov vlade je ob polovici prisotnih 
članov ta sklepčna, če je prisoten tudi predsednik vlade, odločitev 
pa je sprejeta, če je zanjo glasovala polovica članov vlade, zanjo 
pa je glasoval tudi predsednik vlade. 

Predlog zakona o vladi določa tudi, da ima predsednik vlade svoj 
urad, v katerem so zaposleni njegovi osebni svetovalci, vodi pa 
ga direktor, ki ga imenuje predsednik vlade (23. člen). Osebni 
svetovalci predsednika vlade bodo imeli status t.i. "pogodbenih 
javnih uslužbencev" v skladu z novim zakonom o javnih 
uslužbencih. 

Za normalno delo vlade je predviden generalni sekretariat vlade 
(24. člen), ki zagotavlja vladi organizacijsko in strokovno pomoč 
za njeno delo, vodi pa ga generalni sekretar. Imenuje in razrešuje 
ga vlada na predlog predsednika vlade, funkcija pa mu preneha z 
odstopom ali z razrešitvijo oziroma z dnem prenehanja funkcije 
predsednika vlade. 

Generalni sekretar: 
■ po navodilih predsednika vlade skrbi za pripravo sej vlade in 

izvrševanje njenih odločitev ter opravlja druge naloge v zvezi 
z organizacijo dela v vladi in v vladnih službah: 

• /e predstojnik vladnih služb, razen tistih, ki jih vodijo ministri 
brez listnice ali državni sekretarji, ter tistih, katerih predstojniki 
so neposredno odgovorni predsedniku vlade; 

- je odgovoren predsedniku vlade; 
ima glede vodenja vladnih služb enaka pooblastila in 
odgovornosti kot ministri pri vodenju ministrstev. 

Predlog zakona o upravi določa tudi delovanje vladnih služb 
predvsem za pravno, strokovno-tehnično oziroma organizacijsko 
pomoč za njeno delo oziroma za koordinacijo pomembnega 
vladnega projekta, ki sodi v delovno področje več ministrstev 

(25. člen). Zakon torej dopušča dva tipa vladnih služb: tiste, ki 
zagotavljajo pravno, strokovno-tehnično oziroma organizacijsko 
podporo vladi za njeno delovanje (npr. služba za zakonodajo, 
služba za informatiko, služba za informiranje, kadrovska služba, 
servis skupnih služb), in tiste, ki se ustanovijo za vodenje 
pomembnejših političnih projektov, katerih vodenje zahteva 
projektni pristop in ustrezno organizacijo izven ministrstev. Tipičen 
primer takšne službe, ustanovljene za izvedbo pomembnega 
političnega projekta, je služba za evropske zadeve. 

Z ustanavljanjem koordinacijskih in posvetovalnih teles (26. in 27. 
člen) bo lažje zagotavljati medresorsko koordinacijo in reševanje 
posameznih strateških in konceptualnih vprašanj. Določeno je, 
da lahko koordinacijsko telo ustanovi vlada aH minister, 
posvetovalno telo pa vlada. 

V IV. poglavju predlog zakona o vladi ureja aktivnosti vlade v 
razmerju do Državnega zbora. Vlada tako: 

• daje mnenja k predlogom zakonov, ki jih ni sama predložila 
(29. člen). Posebej je določeno, da državni zbor ne more 
naložiti vladi, kakšen predlog naj predloži oziroma kako naj 
spremeni, dopolni ali preoblikuje že vloženi predlog, s čimer 
se povečuje samostojnost in odgovornost vlade v njeni 
predlagalni funkciji in izvajanju politike; 

- mora zavzeti stališče do pobud in predlogov Državnega zbora 
ali posameznih poslancev, ki ji jih posreduje Državni zbor (30. 
člen) - nadzorna funkcija državnega zbora nad delom vlade; 
skupaj z ministri posreduje odgovore na vprašanja poslancev, 
postavljena v Državnem zboru. V primeru ustnega 
poslanskega vprašanja, lahko vlada oziroma minister odgovori 
ustno ali pisno; če je vprašanje postavljeno pisno, mora vlada 
oziroma minister odgovoriti pisno (31. člen); 
sodeluje pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih telesih 
pri sprejemanju zakonov ali drugih aktov, ki jih je sama 
predlagala (32. člen); 

■ ob obravnavi interpelacije in ob poslanskih vprašanjih je dolžna 
posredovati državnemu zboru zahtevane podatke in poročati 
o posameznih zadevah iz svoje pristojnosti (33. člen). 

V V. poglavju predloga zakona o vladi so navedeni vsi akti vlade, 
ki jih ta izdaja pri svojem oblastnem odločanju in sicer: 

1. uredba, s katero ureja pravna razmerja v okviru zakona, z 
odlokom ureja vlada posamezna vprašanja ali sprejema 
posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen, ter sprejema 
druge odločitve, za katere je z zakonom ali uredbo določeno, 
da jih ureja vlada z odlokom (33. člen); 

2. proračunski memorandum, nacionalni program in strategija 
(34. in 35. člen); 

3. odločba, s katero odloči o pravicah, obveznostih in pravnih 
koristih posameznikov in pravnih oseb (36. člen), in 

4. sklep, ko ne odloči z dmgim aktom (37. člen). 

Določba o uredbi je oblikovana tako, da je iz nje povsem jasno 
razvidno, 

- da vlada za vsako uredbo ne potrebuje izrecnega zakonskega 
pooblastila in 
da lahko vlada v okviru zakona ureja vsa pravna razmerja, 
torej pravice in obveznosti pravnih subjektov. 

V prehodnih in končnih določbah zakon razveljavlja obstoječi 
zakon o vladi ter napotuje na reorganizacijo vladnih služb in sicer 
tako, da se vladne službe, katerih naloge niso skladne s predlogom 
zakona, odpravijo oziroma se opravljanje nalog prenese na 
pristojna ministrstva. Ministrstva prevzamejo tudi zaposlene, 
dokumentacijo in materialna sredstva teh služb. Preoblikovanje 
ne zajame tistih vladnih služb, ki so urejene s posebnimi zakoni 
(statistični urad, SOVA). 
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Iz 28. člena predloga zakona je razvidno, da se položaj 
predstojnikov (direktorjev) vladnih služb spreminja ■ po novi 
ureditvi ne bodo več funkcionarji, temveč javni uslužbenci 
(oziroma delavci v državni upravi). Glede na to bo treba v skladu 
z zakonsko predpisanim postopkom (internim ali javnim 
natečajem) imenovati nove direktorje (pri tem velja opozoriti, da 

se bodo lahko za ta mesta potegovali tudi sedanji predstojniki, ki 
so na svoj položaj prišli kot funkcionarji - glej 38. člen). 

Predlagani zakon bi se pričel uporabljati z dnem, ko se konstituira 
novi državni zbor po volitvah poslancev v državni zbor, torej za 
oblikovanje in delovanje nove vlade. 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

ZAKON O VLADI - hitri postopek 

1. Naslov predloga akta: 

Zakon o vladi - hitri postopek - EVA: 1999-1711-0009 

2. Sldadnoat predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi" 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 
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4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri 

/ 

5. Ali so zgorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

/ 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 

/ 

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

/ 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka 
za uskladitev : 

V Državnem programu za prevzem pravnega dela EU do konca leta 2002 je določeno, da se v 
okviru področja Upravna usposobljenost za izvajanje pravnega reda skupnosti, Upravne 
strukture sprejme zakon o vladi najkasneje do 2000-11. 

ES (leto) 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

- EPA 1294 - II - hitri postopek 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV 
(s prvopodpisano prim. Majdo Ano Kregelj Zbačnik, dr.med.) 

Ljubljana, 27.7.2000 

g. Janez Podobnik, dr.med. 

Predsednik Državnega zbora 
Republike Slovenije 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 49/ 
92) in 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
(Ur.list RS 40/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) vlagajo spodaj 
podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem 
postopku. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na seji dne 17. junija 
1999 odločilo: 

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 
13/93, 45/94 - odi. US, 37/95 in 8/96), je v neskladju z ustavo, 
kolikor za zbornice, ustanovljene na podlagi 87. člena, ne 
določa postopka in kriterijev za njihovo ustanovitev. 

2. Državni zbor je dolžan ugotovljeno neskladnost z ustavo 
odpraviti v roku enega leta od dneva objave te odločbe v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

Glede na to, da se rok za odpravo ugotovljene neskladnosti 
izteče 23.7.2000 je predlog za hitri postopek utemeljen. Razlog 
za sprejem po hitrem postopku pa je tudi v dejstvu, da zaradi 
slabe normiranosti organizacije in izvedbe strokovnega 

nadzora pristojne zbornice za zagotavljanje strokovnosti dela 
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter 
zavodov prihaja do nepravilnosti in škode, ki nastaja v zvezi 
z nekakovostnim delom, kar povzroča podaljševanje 
procesov zdravljenja, daljšo rehabilitacijo, nepotrebno 
ponavljanje številnih preiskav, večjo odsotnost z dela, porast 
invalidnosti, kar pa obremenjuje zdravstveno in socialno 
blagajno, državni proračun in posameznika. 

Predlagane spremembe in dopolnitve omogočajo tudi celovito 
ureditev zastopanja in sklepanja kolektivnih pogodb 
zdravstvenih delavcev. 

S tem predlgom zakona predlagatelji nadomeščajo predloge 
zakonov o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni 
dejavnosti - EPA 1002 z dne 1. decembra 1999 (skrajšani 
postopek), ki gaje vložila skupina poslancev s prvopodpisanim 
Bogomirjem Spiletičem, - EPA 1073 z dne 7. februarja 2000 
(skrajšani postopek), ki ga je vložil poslanec Zmago Jelinčič, 
- EPA 1091-11 (hitri postopek) z dne 24. februarja 2000, ki gaje 
vložila poslanka prim. Majda Ana Kregelj Zbačnik, dr.med. in 
EPA 1163-11 (skrajšani postopek) z dne 3. maja 2000, ki ga je 
vložila dr. Helena Hren Vencelj. 

V skladu s prvim odstavkom 176. čelna poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije bodo pri obravnavi predloga zakona 
v Državnem zboru Republike Slovenije in pri njegovih delovnih 
telesih sodelovali kot predlagatelji. 

POSLANCI: 

prim. Majda Ana Kregelj Zbačnik, dr.med., I.r. 
Bogomir Špiletič, I.r. 
Zmago Jelinčič, I.r. 

dr. Helena Hren Vencelj, I.r. 
Vincencij Demšar, I.r. 

Jožef Jerovšek, I.r. 
Franc Jazbec, I.r. 

Rudolf Petan, I.r. 
Franc Čebulj, I.r. 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 9/92, 13/93, 45/94, 
37/95, 8/96, 59/99 in 90/99) ureja združenja in zbornice. V 87. 
členu navedenega zakona je določeno, da se »glede na interes 
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih zavodov lahko ustanovijo 
tudi druge zbornice«. 

Zakon v 85. členu našteva naloge Zdravniške zbornice, za ostale 
zbornice pa zakon ne določa nalog in področja njihovih dejavnosti, 
prav tako pa jim ne daje javnih pooblastil. Tako ostaja odprto 
vprašanje, kdo naj bi opravljal naloge na drugih področjih, kot so 
fizioterapija, zdravstvena nega, delovna terapija, laboratorijska 
medicina, radiološka dejavnost in sanitarna dejavnost. Te 
dejavnosti imajo enake potrebe in zahteve po spremljanju in 
nadzoru svojih dejavnosti, kot jih ima Zdravniška zbornica. 

V ospredju so vprašanja kodeksa zgoraj navedenih strok, 
izobraževanja na teh področjih, strokovni r.adzor, preverjanje 
strokovnosti in usposobljenosti poklicev združenih v teh zbornicah 
in s tem v zvezi tudi dajanje, podaljševanje in odvzemanje dovoljenj 
za samostojno delo. Prav tako je odprto vprašanje zastopanja 
interesov teh poklicev pri sklepanju kolektivnih pogodb ter pri 
sklepanju pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. 

Zaradi takšnega stanja so poklici zgoraj navedenih zdravstvenih 
delavcev v primerjavi z zdravniki, zobozdravniki in lekarniškimi 
farmacevti v neenakem položaju. Pravna praznina na tem področju 
ima tudi negativne praktične posledice, ki se kažejo v zaposlovanju 
neustreznih kadrov, odsotnostjo nadzora nad kakovostjo dela, 
neustreznem in nestrokovnem izobraževanju ter usposabljanju 
posameznih profilov, itd. Vse to pa gre na škodo zavarovancev. 

Pobude za boljšo organiziranost zdravstvenih delavcev že dalj 
časa dajejo Zbornica fizioterapevtov Slovenije, Zbornica 
zdravstvene nege Slovenije, Zbornica delovnih terapevtov 
Slovenije, Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, Zbornica 
radioloških inženirjev Slovenije ter Zbornica sanitarnih inženirjev 
Slovenije (v nadaljevanju: Zbornice), ki so ustanovljene že od leta 
1992 oziroma 1993. 

Zaradi neurejenih razmer na strokovnih področjih zgoraj navedenih 
zbornic je Zbornica fizioterapevtov Slovenije vložila 24. 2. 1998 
pobudo za presojo ustavnosti 87. člena Zakona o zdravstveni 
dejavnosti na Ustavno sodišče RS. Ustavno sodišče RS je v 
postopku za oceno ustavnosti, 17. 6. 1999 odločilo: 

1. ZZD (Ur. I. RS, št. 9/92, 13/93, 45/94-odl.US, 37/95 in 8/96) je 
v neskladju z Ustavo, kolikor za zbornice, ustanovljene na 
podlagi njegovega 87. člena, ne določa postopka in kriterijev 
za njihovo ustanovitev. 

2. Državni zbor je dolžan ugotovljeno neskladnost z Ustavo 
odpraviti v roku enega leta od dneva objave te odločbe v 
Uradnem listu RS. 

Odločitev Ustavnega sodišča RS potrjuje, da so prizadevanja v 
navedeni smeri utemeljena in terjajo takojšnjo ustrezno obravnavo. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlaganim zakonom o dopolnitvi ZZD se v zdravstveni 
zakonodaji dopolnjuje veljavni zakon v določilih, ki opredeljujejo 

združevanje v zbornice zdravstvenih dejavnosti. V zdravstveni 
zakonodaji se uzakonjujejo tudi Zbornice, ki so stanovske 
organizacije fizioterapevtov, izvajalcev zdravstvene nege, 
delovnih terapevtov, izvajalcev laboratorijske medicine, radioloških 
inženirjev ter sanitarnih inženirjev. Dopolnitev ZZD je v duhu 
usklajevanja slovenske zakonodaje z zakonodajo držav v EU, 
kjer poklici v navedenih zbornicah ne morejo opravljati svojega 
dela brez licenc in registracije v organizacijah, ki so po svoji 
dejavnosti in organiziranosti podobne Zbornicam (Registration 
Boards), in temeljijo na 87. členu ZZD, ki določa, da se glede na 
interes zdravstvenih delavcev in zdravstvenih zavodov lahko 
ustanovijo tudi druge zbornice, ki so pravne osebe. 

Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev zakona je odprava 
neskladnosti z Odločbo Ustanega sodišča (Ur.list RS, št. 59/99, 
št. U-l-77/98) in opredelitvi področja dela poklicev, združenih v 
zbornicah v zdravstvenem sistemu. 

S pridobitvijo javnih pooblastil bi se uredili poklici zdravstvenih 
dejavnosti, skladno z akti Zbornic. 

Na osnovi tako predlaganih sprememb in dopolnitev ZZD bodo 
opravljali storitve le strokovno usposobljeni kadri, ki bodo z 
načrtovanimi podiplomskimi izobraževanji, spopolnjevanji in 
usposabljanji sledili razvoju in napredku stroke. 

Licence v posameznih strokah bodo omogočale stalen nadzor 
strokovne usposobljenosti, kvalitete dela in odnosa do bolnikov. 
Licence bodo onemogočajo opravljanje dejavnosti laikom in drugim 
nestrokovnim osebam, ki povzročajo veliko in nepopravljivo škodo 
zaradi nepoznavanja metod in tehnik dela ter načinov in ukrepov 
zagotavljanja varnosti ter zdravja pri delu. 

Cilji pogojujejo tudi izhodiščna načela strok, ki temeljijo na 
kakovosti, moralno-etičnem pristopu, osebni odgovornosti, 
enakovrednosti strok v zdravstvenem timu in timski obravnavi 
bolnika. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o zdravstveni 
dejavnosti bodo imele posredne in neposredne posledice na državni 
proračun. 

Za izvajanje nalog iz naslova javnih pooblastil zbornice 
potrebujejo: 

Zbornica fizioterapevtov Slovenije - 14 milijonov tolarjev 
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - 22 milijonov tolarjev 
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - 8 milijonov tolarjev 
Zbornica laboratorijske medicine Slovenije - 6 milijonov tolarjev 
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije - 8 milijonov tolarjev 
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije - 6 milijonov tolarjev 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/92, 26/92 
- popravek 13/93 - valorizacija zneskov, 45/94, 37/95, 8/96, 59/ 
99 - odločba ustavnega sodišča, 90-3/99 - popravek odločbe 
US, 90/99 in 98/99) se v drugem odstavku 13. člena med besedo 
"zdravniki" in "specialisti" vstavijo besede "in drugi zasebni 
zdravstveni delavci". 
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V tretjem odstavku 13. člena se v prvi vrstici za besedo "zdravniki" 
dodajo besede "in drugi specialisti", v drugi vrstici pa se besedi 
"zasebni zdravniki" nadomestita z besedo "zasebniki". 

2. člen 

V ZZD (Ur. I. RS, št. 9/92,13/93, 45/94-odl. US, 37/95, 8/96) se za 
85. členom doda 85.a člen, ki se glasi: 

"Fizioterapevti, izvajalci zdravstvene nege, delovni terapevti, 
izvajalci laboratorijske medicine (magistri farmacije, univ.dipl.ing. 
kemije, dr. medicine, univ.dipl.biologi, univ.dipl.mikrobiologi, 
dr.veterinarske medicine), radiološki inženirji ter sanitarni inženirji, 
ki opravljajo zdravstveno dejavnost, se obvezno združujejo v 
naslednje zbornice: 

- Zbornica fizioterapevtov Slovenije, 
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, 

- Zbornica delovnih terapevtov Slovenije, 
Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, 
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije, 

- Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: zbornice), ki imajo naslednje naloge: 

1. sprejemanje Kodeksa etike izvajalcev posameznih strok, 
preverjanje njihovega izvajanja ter ukrepanje v primerih 
kršitev, 

2. podeljevanje, podaljševanje in odvzemanje dovoljenj za 
samostojno opravljanje dela (licence), 

3. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem, 
4. sodelovanje pri načrtovanju, spremljanju In nadzorovanju 

pripravništva, podiplomskih in dodiplomskih izobraževanj, 
spopolnjevanj in usposabljanj ter preverjanje strokovne 
usposobljenosti zaposlenih v dejavnosti, za katero je bila 
Zbornica ustanovljena, 

5. izdajanje mnenj o podelitvi koncesij za opravljanje zasebne 
dejavnosti, 

6. poročanje upravnim organom in zavodom ter Zdravstvenemu 
svetu o stanju na svojem področju ter posredovanje predlogov 
In mnenj v zvezi s področjem, ki ga pokriva posamezna 
Zbornica, zlasti glede uvajanja novih metod diagnostike in 
zdravljenja, potrebne opreme in strokovnosti izvajalcev, 

7. dajanje soglasij k cenam storitev in k pogodbam, sklenjenimi 
med zdravstvenimi zavodi in Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje, ki se nanašajo na posamezne stroke, 

8. sodelovanje pri sklepanju kolektivnih pogodb v imenu zasebnih 
zdravstvenih delavcev, članov Zbornice, kot delodajalcev, 

9. zastopanje interesov zasebnikov posameznih strok pri 
sklepanju pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, 

10. vodenje registra članov Zbornic, 
11. organiziranje strokovnih srečanj s področja dejavnosti 

Zbornic, 
12. opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom in statutom. 

Naloge iz 2., 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka opravljajo 
posamezne Zbornice kot javna pooblastila. 

Naloge, ki jih opravljajojo posamezne Zbornice iz prejšnjega 
odstavka tega člena, se financirajo iz sredstev državnega 
proračuna. 

Posamezne Zbornice sprejmejo statute h katerim da soglasje 
Vlada Republike Slovenije v delih, ki se nanašajo na javna 
pooblastila. 

Zbornice so pravne osebe." 

3. člen 

87. člen ZZD se spremeni tako, da se glasi: 

»Zdravstveni delavci in zdravstveni zavodi lahko ustanovijo tudi 
druge zbornice, če izpolnjujejo za to naslednje pogoje: 

v zbornice se združujejo poklici ožjih strokovnih področij, ki 
so pridobljeni po v državi veljavnih izobraževalnih programih, 

- zbornico lahko ustanovijo delavci, ki opravljajo zdravstvene 
storitve bziroma delajo v zdravstvenih in drugih dejavnostih, 
ustanovitev zbornice mora biti pogojena z javnim interesom 
države na posameznih strokovnih področjih, 
zbornice skrbijo za napredek in razvoj svoje stroke ter 
izpolnjevanje stanovskih obveznosti in interesov članstva, 

- zbornice sodelujejo z drugimi zbornicami. 

Zbornice so pravne osebe.« 

4. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

V prvem členu se ureja obvezno združevanje v posamezno 
zbornico, določajo naloge zbornice in posebej opredeljujejo tiste 
naloge, kijih opravlajjo posamezne zbornice kot javna pooblastila 
in se financirajo iz državnega proračuna. 

V drugem členu se v skladu z odločbo Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije (Ur.list RS, št. 59/99, št. U-l-77/98) določa 
postopek in kriteriji za ustanavljanje tudi drugih zbornic. 

V tretjem členu se določa začetek veljavnosti predlaganih 
sprememb in dopolnitev. 

IV. BESEDILO ČLENOV, NA KATERE SE 

NANAŠAJO SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE ZAKONA 

Besedilo 85. člena na katerega se sklicuje predlagani B5.a člen: 

»Zdravniki in zobozdravniki, ki opravljajo zdravstveno dejavnost 
in delajo neposredno z bolniki, se obvezno združujejo v 
Zdravniško zbornico Slovenije, ki ima naslednje naloge: 

1. sprejme kodeks medicinske deontologije, preverja ravnanje 
-zdravnikov in ukrepa v zvezi s kršenjem kodeksa; 

2. daje, podaljšuje in odvzema dovoljenja za samostojno 
opravljanje dela zdravnikov oziroma zobozdravnikov; 

3. načrtuje, spremlja in nadzoruje sekundariat, specializacijo in 
druge oblike podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja 
svojih članov s preverjanjem usposobljenosti; 

4. izvaja strokovni nadzor s svetovanjem; 
5. sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov, 

kadrovskih načrtov in drugih predpisov s področja zdravstva; 
6. sodeluje pri oblikovanju dodiplomskoga izobraževalnega 

programa za zdravnike in zobozdravnike; 
7. soodloča pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb z 

Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije; 

8. zastopa interese zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov pri 
sklepanju pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije; 

9. sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb in sklepa kolektivne 
pogodbe v imenu zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov 
kot delodajalcev; 

10. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 

Naloge iz. 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka opravlja Zdravniška 
zbornica kot javna pooblastila. 

Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka zbornica vodi regis- 
ter zdravnikov in zobozdravnikov. 

Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Vlada Republike 
Slovenije v delu, ki se nanaša na javna pooblastila. 

Zbornica je pravna oseba.« 

Besedilo 87. člena: 
»Glede na interes zdravstvenih delavcev in zdravstvenih zavodov 
se lahko ustanovijo tudi druge Zbornice. 

Zbornice so pravne osebe.« 
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Predlog zakona o 

POKRAJINI BELA KRAJINA 

- EPA 1288 - II - prva obravnava 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Andrej FABJAN 
poslanec 

Ljubljana, 24/avgust 2000 

Gospod 
Janez PODOBNIK, dr. med., 
predsednik Državnega zbora 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) ter 
174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 

(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96, 26/97 in 46/ 
2000) vlaga spodaj podpisani poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O POKRAJINI BELA KRAJINA 

in ga pošilja v prvo obravnavo. 

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. 

Andrej FABJAN, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
^ ZAKONA 

Občine Črnomelj, Metlika in Semič so bile v dosedanjem 
zgodovinskem pregledu upravno politično v okviru novomeškega 
okrožja razdeljena na Črnomaljski in Metliški kanton. Ko se je leta 
1867 avstrijsko cesarstvo razdelilo na avstrijski in ogrski del, je 
postala Kolpa mejna reka, Bela krajina pa obmejno območje. Po 
letu 1849 je bila Bela krajina organizirana kot Okrajno glavarstvo 
Črnomelj, ki je imelo sedež v Črnomlju.Takšna upravna razdelitev 
je ostala vse do prve svetovne vojne, po njej pa je bila leta 1929 
celotna Bela krajina kot Okraj Črnomelj s sedežem v Črnomlju 
dodeljena Savski banovini s sedežem v Zagrebu. Že leta 1931 je 
bil iz dela Okraja Črnomelj ustanovljen Okraj Metlika, oba okraja 
pa sta bila takrat dodeljena Dravski banovini s sedežem v Ljubljani. 
Leta 1936 sta se oba okraja združila v Črnomaljski okraj, nato pa 
se je 1945 Črnomaljski okraj, ki je takrat zajemal celotno območje 
Bele krajine, združil v Novomeški okraj s sedežem v 
Črnomlju(NOVEM MESTU?). Ob ponovnih spremembah v upravni 
ureditvi leta 1955 je bil Okraj Črnomelj, ki so ga takrat sestavljale 
občine Črnomelj, Metlika in Semič (občina Semič je bila leta 1958 
priključena k Črnomlju), priključen Okraju Novo mesto, nakar je 
bil 1962 del Novomeškega okraja (poleg belokranjskih občin 
Metlike in Črnomlja še Novo mesto in Trebnje) priključen 
Ljubljanskemu okraju. Po letu 1965, ko je bil Ljubljanski okraj 

ukinjen, sta obe belokranjski občini, Črnomelj in Metlika, prešli 
neposredno pod republiško upravo, vendar sta ves čas ohranili 
tesno medobčinski povezanost in sodelovanje na območju Bele 
krajine kot posebne regije. Po letu 1991 je Bela krajina zopet 
postala obmejna regija, obe takratni občini, Črnomelj in Metlika pa 
obmejni. Ob uvedbi lokalne samouprave leta 1995 sta iz dotedanje 
občine Črnomelj nastali dve: Črnomelj in Semič, tako da celotno 
območje Bele krajine danes obsega troje občin: Črnomelj, Metlika 
in Semič, ki na temelju tesnega medobčinskega sodelovanja 
skupno izvajajo številne projekte na območju celotne Bele krajine. 
Poleg nekaterih skupnih institucij so se na tem zaokroženem 
območju formirale tudi številne skupne medobčinske oziroma 
državne funkcije na področju državne uprave, sodstva, 
gospodarstva, družbenih dejavnosti ipd. 

Območje belokranjskih občin Črnomelj, Metlika in Semič obsega 
580 km2 ozemlja in šteje 27.000 prebivalcev. Bela krajina je 
obmejna pokrajina, ki jo Kolpa loči od sosednje Hrvaške, Gorjanci 
in Kočevski Rog pa od ostale Slovenije. Geografsko zaprta lega 
pokrajine je vzrok slabša cestne povezave z osrednjo Slovenijo, 
kar je prišlo še posebej do izraza z osamosvojitvijo, s katero pa 
je Bela krajina pridobila novo vlogo kot obmejna regija. Občine 
Črnomelj, Metlika in Semič tako oblikuje geografsko, kulturno, 
zgodovinsko in družbeno ekonomsko zaokroženo celoto - Belo 
krajino, v kateri želimo skupno In odgovorno opravljati določene 
dejavnosti tako v Sloveniji kot izven njenih meja. Z namenom in 
ciljem zagotoviti uspešnejši in skladnejši gospodarski, komunalni, 
infrastrukturni, socialni in kulturni razvoj na območju vseh treh 
občin v Beli krajini, so se občine Črnomelj, Metlika in Semič, 

1. september2000 25 poročevalec, št. 73 



zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena, 
spomladi 1998 povezale v Zvezo občin Bele krajine. Še posebej 
so se dogovorile o sodelovanju in skupnem nastopanju na 
področjih kmetijstva, obrti, turizma, varstva okolja, komunalne 
infrastrukture, šolstva, sociale in kulture. V mesecu maju 1998 so 
občinski sveti vseh treh belokranjskih občin z 2/3 večino sprejeli 
odločitev o ustanovitvi zveze občin Bele krajine in sprejeli dogovor 
o zvezi občin Bele krajine, v katerem so opredeljene temeljne 
razloge in cilje za ustanovitev take zveze. Sklenjeni dogovor 
predstavlja tudi ustrezno podlago za naslednji korak in 
nadaljevanje prizadevanj za enotno ureditev na višjem nivoju ter 
za uzakonitev pokrajine. 

Sprejem zakona o spodbujanju regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 
60/99) narekuje ustanovitev regije. Do ustanovitve pokrajin 
omenjeni zakon na nek način uzakonja tako imenovane statistične 
regije, za ustanovitev pokrajine pa je potrebno storiti tudi končno 
dejanje, to je sprejem zakona o ustanovitvi v Državnem zboru. 

Temeljna podlaga za ustanovitev Pokrajine Bela krajina je 138. 
člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da prebivalci Slovenije 
uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih 
skupnostih. 143. člen Ustave Republike Slovenije pa opredeljuje 
pokrajino kot širšo samoupravno lokalno skupnost. 

Tudi zakon o lokalni samoupravi v 72. členu določa, da se zaradi 
urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena občine lahko 
povezujejo v pokrajine. Pokrajina se ustanovi na širšem 
geografsko zaokroženem območju, na katerem se odvija večji 
del družbenih, gospodarskih in kulturnih odnosov tam živečega 
prebivalstva in na katerem je - glede na površino ozemlja, število 
prebivalstva ter obstoječih in potencialnih gospodarskih 
zmogljivosti - mogoče planirati razvoj, ki bo pospeševal 
gospodarsko, kulturno in socialno ravnotežje v pokrajini in v državi. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. poglavje 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se na podlagi odločitev občinskih svetov občin 
Črnomelj, Metlika in Semič o ustanovitvi Zveze občin Bele krajine 
sprejetih z 2/3 večino vseh članov sveta v letu 1998, ustanovi 
Pokrajina Bela krajina. 

2. člen 

Pokrajina Bela krajina obsega območja občin Črnom&lj, Metlika in 
Semič (v nadaljnjem besedilu: belokranjske občine). 

3. člen 

Sedež Pokrajine Bela krajina se določi s statutom Pokrajine Bela 
krajina. 

4. člen 

Pokrajina Bela krajina temelji na ozemeljski, gospodarski, politični, 
kulturni in zgodovinski povezanosti prebivalcev, ki omogoča 
planiranje na prostorskem, gospodarskem, kulturnem in drugih 
področjih ter uravnotežen razvoj v belokranjskih občinah in celotni 
Pokrajini Bela krajina. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilj zakona je ustanovitev Pokrajine Bela krajina kot 
izvedene skupnosti, ki bo opravljala izvirne ter prenesene 
pristojnosti vanjo združenih belokranjskih občin in države z 
namenom izboljševanja kvalitete življenja v belokranjski regiji. 

Zakon ustanavlja Pokrajino Bela Krajina in sicer na območju občin 
Črnomelj, Metlika in Semič. 

Temeljno načelo zakona je, da ureja zgolj najnujnejše zadeve, 
povezane z ustanovitvijo, konstituiranjem In delovanjem Pokrajine 
Bela krajina. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Predlagano je, da se sredstva za financiranje Pokrajine Bela krajina 
zagotavljajo kot lastna sredstva, iz sredstev države in sredstev 
belokranjskih občin ob pogojih, ki Jih predpisuje veljavna 

, zakonodaja. Pokrajini Bela krajina pripada del prihodkov iz naslova 
dohodnine, ki se določi za posamezno proračunsko leto s 
proračunskim zakonom države. Predlog tudi določa, da 
belokranjske občine zagotovijo Pokrajini Bela krajina tista sredstva, 
ki so potrebna za opravljanje nalog, ki Jih prenesejo nanjo. 

5. člen 

Pokrajina Bela krajina je pravna oseba javnega prava. 

6. člen 

Pokrajina Bela krajina ima svoj statut. Statut vsebuje določbe o 
organizaciji Pokrajine Bela krajina, njenih organih in pristojnostih, 
o oblikah sodelovanja prebivalcev pri skupnih odločitvah in o 
razmerjih med Pokrajino Bela krajina in belokranjskimi občinami 
ter drugimi pokrajinami. 

7. člen 

Meje Pokrajine Bela krajina ni dopustno spreminjati brez pristanka 
neposredno prizadetih belokranjskih občin. 

8. člen 

Pokrajina Bela krajina kot širša samoupravna lokalna skupnost 
deluje v okviru državne suverenosti in državne ozemeljske 
celovitosti v skladu z ustavo in zakoni. 
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9. člen 

Pokrajina Bela krajina v okviru svojih pristojnosti izvaja zadeve 
splošnega pomena, ki pospešujejo razvoj pokrajine in so v korist 
njenega prebivalstva. 

Na Pokrajino Bela krajina lahko država z zakonom prenese naloge 
iz državne pristojnosti, če ji za to zagotovi finančna sredstva. 

Pokrajina Bela krajina in država medsebojne odnose uredita s 
sporazumom. 

10. člen 

Odnosi med Pokrajino Bela krajina in belokranjskimi občinami, ki 
so povezane v pokrajino, se urejajo skladno z določbami zakona 
o lokalni samoupravi. 

Delovanje Pokrajine Bela krajina ne sme posegati v avtonomijo 
belokranjskih občin pri upravljanju lokalnih zadev. 

Pokrajina Bela krajina skrbi za uveljavljanje lokalne samouprave 
v belokranjskimi občinah in med belokranjskimi občinami ter za 
usklajen razvoj na ekonomskem, socialnem in kulturnem področju. 

Odločitve organov Pokrajin Bele krajine veljajo na celotnem 
območju pokrajine, razen če ni v samem predpisu določeno, da 
velja odločitev samo za del območja pokrajine oziroma samo za 
posamezno občino. 

11. člen 

Pokrajina Bela krajina lahko v okviru ustave in zakona ter svojega 
statuta sodeluje z drugimi pokrajinami predvsem pri regionalnem 
planiranju ter usklajevanju razvoja na področjih varstva okolja, 
urejanju prostora, prometa, oskrbe z energijo, šolstva, zdravstva, 
socialnega varstva in kulture, varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter sklepa z njimi sporazume o sodelovanju za 
doseganje ciljev, ki so v skupnem interesu. 

12. člen 

Pokrajina Bela krajina sodeluje s pokrajinami drugih držav v okviru 
mednarodnih pogodb in zunanjepolitičnih usmeritev države. 

II. Poglavje 

PRISTOJNOSTI POKRAJINE BELA KRAJINA 

13. člen 
« 

Pokrajina Bela krajina ureja in opravlja lokalne zadeve širšega 
pomena zlasti na področjih: 

šolstva, športa, kulture, osnovnega zdravstva, socialnega 
varstva in drugih družbenih dejavnosti, ki so pomembne za 
razvoj pokrajine in belokranjskih občin; 

- komunalnih, energetskih, prometnih in drugih infrastrukturnih 
objektov, ki presegajo potrebe posamezne belokranjskih 
občine, odstranjevanja komunalnih In drugih odpadkov ter 
odplak in zagotavljanja drugih oblik varstva okolja z napravami 
regionalnih zmogljivosti; 

- gospodarstva, zlasti kmetijstva, obrti in turizma na območju 
pokrajine; 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
- dejavnosti in službe za pomoč belokranjskim občinam pri 

opravljanju njihovih nalog in krepitev lokalne samouprave v 
belokranjskim občinah ter 

- ureja in opravlja druge lokalne zadeve širšega pomena. 

Pristojnosti Pokrajine Bela krajina na področjih iz prejšnjega 
odstavka se določijo s statutom v skladu z zakonom. 

14. člen 

Pokrajina Bela krajina opravlja vse regionalne naloge, ki se 
nanašajo na izvajanje določb zakona, ki ureja spodbujanje 
skladnega regionalnega razvoja, predvsem naloge v zvezi s 
pripravo in sprejemom regionalnega razvojnega programa. 

15. člen 

Pokrajina Bela krajina lahko opravlja na svojem območju upravne 
naloge države, razen upravnih nalog, ki jih po zakonu neposredno 
opravljajo ministrstva in upravnih nalog, ki so z zakonom 
prenesene v pristojnost občin. 

16. člen 

Pokrajina Bela krajina opravlja naloge, ki jih nanjo prenesejo 
belokranjske občine, skladno s statutom pokrajine. 

17. člen 

Na Pokrajino Bela krajina se lahko s področnimi zakoni prenese 
izvajanje posameznih nalog iz-državne pristojnosti, ki se bolj 
racionalno in učinkovito opravljajo v pokrajini, če ji država za to 
zagotovi finančna sredstva. Pogoje in razloge za izvajanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti v Pokrajini Bela krajina 
predpiše zakon. 

Državni zbor mora pred sprejemom zakona, s katerim se Pokrajini 
Bela krajina v izvajanje prenesejo posamezne naloge iz državne 
pristojnosti, pridobiti njeno predhodno soglasje. 

III. poglavje 

ORGANI POKRAJINE BELA KRAJINA 

18. člen 

Organi Pokrajine Bela krajina so pokrajinski svet, predsednik 
pokrajinskega sveta in nadzorni odbor. 

19. člen 

Pokrajinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v 
okviru pravic in dolžnosti pokrajine. t 
Člane pokrajinskega sveta volijo občinski sveti belokranjskih 
občin. 

Število članov pokrajinskega sveta iz posamezne občine se določi 
tako, da ima vsaka občina v pokrajinskem svetu tri predstavnike. 
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20. člen 

Člani pokrajinskega sveta se volijo za štiri leta. 

Člani pokrajinskega sveta se izvolijo izmed članov občinskega 
sveta. 

21. člen 

Pokrajinski svet v okviru pristojnosti Pokrajine Bela krajina: 
sprejema statut Pokrajine Bela krajina; 
sprejema proračun in zaključni račun proračuna Pokrajine 
Bela krajina; 
sprejema razvojne strategije in razvojne projekte Pokrajine 
Bela krajina; 
daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na 
Pokrajino Bela krajina; 
odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon ali statut Pokrajine 
Bela krajina. 

22. člen 

Kadar pokrajinski svet odloča o zadevah, ki se nanašajo na 
finančne obveznosti belokranjskih občin, je odločitev sprejeta 
samo s soglasjem vseh članov pokrajinskega sveta. 

23. člen 

Predsednik pokrajinskega sveta se izvoli izmed članov 
pokrajinskega sveta. Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala 
večina članov pokrajinskega sveta. 

Predsednik pokrajinskega sveta predstavlja in zastopa Pokrajino 
Bela krajina. 

Predsednik pokrajinskega sveta skrbi in odgovarja za izvajanje 
odločitev pokrajinskega sveta. 

Predsednik sveta pokrajine opravlja funkcijo praviloma nepoklicno, 
če v statutu pokrajine ni določeno drugače. 

24. člen 

Pokrajinski svet lahko razreši predsednika pokrajinskega sveta 
na predlog najmanj tretjine članov pokrajinskega sveta, če hkrati 
z večino glasov vseh članov pokrajinskega sveta izvoli novega 
predsednika pokrajinskega sveta. 

25. člen 

Člani pokrajinskega sveta praviloma opravljajo funkcijo nepoklicno. 
Statut Pokrajine Bela krajina lahko določi, da predsednik 
pokrajinskega sveta In posamezni člani pokrajinskega sveta 
opravljajo funkcijo poklicno. 

• 26. člen 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v Pokrajini 
Bela krajina. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: 
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Pokrajine 

Bela krajina; 
nadzoruje namenskost In smotrnost porabe proračunskih 
sredstev; 
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev. 

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem 
delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in 
poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim 
predpisom ali z akti pokrajinskega sveta In spoštovati 
dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov. 

Statut Pokrajine Bela krajina določa naloge, postopke in načine 
dela nadzornega odbora, oblikovanje nadzornega odbora, načela 
za organizacijo dela in predstavljanje nadzornega odbora ter 
javnost dela nadzornega odbora. Nadzorni odbor v skladu s 
statutom Pokrajine Bela krajina sprejme svoj poslovnik. 

27. člen 

Člane nadzornega odbora imenuje pokrajinski svet. 

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno. 

Član nadzornega odbora ne more biti član pokrajinskega sveta 
ali član občinskih svetov belokranjskih občin. 

28. člen 

Člani organov Pokrajine Bela krajina so pri opravljanju svoje 
funkcije neodvisni. 

IV. Poglavje 

FINANCIRANJE POKRAJINE BELA KRAJINA 

29. člen 

Sredstva za financiranje Pokrajine Bela krajina se zagotavljajo 
kot lastna sredstva, iz sredstev države in sredstev belokranjskih 
občin ob pogojih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. 

Pokrajini Bela krajina pripada del prihodkov iz naslova dohodnine, 
ki se določi za posamezno proračunsko leto s proračunskim 
zakonom. 

Belokranjske občine zagotovijo Pokrajini Bela krajina tista sredstva, 
ki so potrebna za opravljanje nalog, ki jih prenesejo nanjo. 

Prihodki in odhodki Pokrajine Bela krajina so del javnih financ. 

30. člen 

Pokrajina Bela krajina ima proračun. 

V proračunu Pokrajine Bela krajina se izkazujejo vsi prihodki in 
odhodki za financiranje njenih nalog. 

• 
Pokrajina Bela krajina lahko razpolaga samo s tistimi prihodki, ki 
so vplačani v njen proračun do konca proračunskega leta. 

Proračun se sprejema za eno leto in velja za leto, za katero je 
sprejet. 

Proračun mora biti uravnotežen. 

31. člen 

Pokrajina Bela krajina se ne sme zadolžiti doma ali v tujini. 
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32. člen 
»flbstu . 
Za izkazovanje prihodkov in odhodkov proračuna, urejanje 
izvrševanja proračuna, vodenje poslovnih knjig in izdelovanje 
letnih poročil se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo 
proračun lokalnih skupnosti. 

33. člen 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in 
učinkovito rabo proračunskih sredstev opravlja Računsko sodišče 
Republike Slovenije. 

V. Poglavje 

POSTOPEK ZA KONSTITUIRANJE POKRAJINE BELA 
KRAJINA TER ZA SPREMEMBO NJENEGA 

OBMOČJA IN IMENA 

1. Postopek za konstituiranje Pokrajine Bela krajina 

34. člen 

V postopku konstituiranja Pokrajine Bela krajina se izvolijo in 
konstituirajo njeni organi ter sprejme statut in drugi akti, potrebni 
za delovanje pokrajine. 

35. člen 

Prve volitve v pokrajinski svet razpiše predsednik Državnega 
zbora. 

Prve volitve v pokrajinski svet se razpišejo najkasneje 30 dni po 
uveljavitvi tega zakona. Od dneva razpisa volitev do dneva volitev 
v občinskih svetih belokranjskih občin ne sme preteči več kot 60 
in ne manj kot 30 dni. 

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

36. člen 

Volitve v pokrajinski svet se izvajajo skladno z določbami tega 
zakona in statuti belokranjskih občin. 

37. člen 

Pokrajinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih 
več kot polovica mandatov članov sveta. 

Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega pokrajinskega sveta skliče 
predsednik Državnega zbora. 

38. člen 

Prvo sejo pokrajinskega sveta vodi do izvolitve predsednika sveta 
njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko pokrajinski svet 
odloči, da vodi prvo sejo drug član pokrajinskega sveta. 

Pokrajinski svet na prvi seji najprej sprejme začasni poslovnik o 
svojem delu, katerega osnutek pripravi občina, v kateri je bil 

izvoljen najstarejši član pokrajinskega sveta. Po sprejemu 
začasnega poslovnika pokrajinski svet imenuje komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

39. člen 

O potrditvi mandatov članov pokrajinskega sveta odloča 
pokrajinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna ■ 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

Po potrditvi mandatov članov pokrajinskega sveta pokrajinski 
svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja izvoli predsednika pokrajinskega sveta ter imenuje 
sekretarja sveta in komisijo za pripravo statuta pokrajine in 
poslovnika pokrajinskega sveta. 

40. člen 

Pokrajinski svet v šestih mesecih po konstituiranju sprejme statut 
pokrajine, v 60 dneh po sprejemu statuta pa sprejme poslovnik o 
svojem delu. 

41. člen 

Pokrajinski svet najkasneje v šestih mesecih po konstituiranju 
sprejme proračun Pokrajine Bela krajina. 

2. Postopek za spremembo območja in imena 
Pokrajine Bela krajina. 

42. člen 

Območje Pokrajine Bela krajina in ime Pokrajine Bela krajina se 
lahko spremenita samo z zakonom na podlagi odločitev občinskih 
svetov belokranjskih občin. 

43. člen 

Občina lahko izstopi iz Pokrajine Bela krajina samo, če to ni v 
škodo drugih belokranjskih občin. 

Sklep o izstopu občine iz Pokrajine Bela krajina lahko sprejme 
občinski svet z dvotretjinsko večino svojih članov. 

O takem sklepu občinski svet obvesti pokrajinski svet in občinske 
svete ostalih belokranjskih občin ter zahteva njihovo mnenje. Če 
pokrajinski svet in občinski sveti ostalih belokranjskih občin 
nasprotujejo izstopu občine iz Pokrajine Bela krajina, ker bi to bilo 
v škodo drugim belokranjskim občinam, mora občinski svet 
ponovno odločati o vprašanju izstopa občine iz Pokrajine Bela 
krajina. 

44. člen 

Če občinski svet vztraja v svoji odločitvi o izstopu občine iz 
Pokrajine Bela krajina, o tem obvesti Državni zbor z obrazložitvijo 
ter predlogom premoženjske in kadrovske delitvene bilance med 
občino in Pokrajino Bela krajina. 

Državni zbor lahko odloči, da se odločitev občinskega sveta o 
izstopu občine iz Pokrajine Bela krajina ne upošteva, če ugotovi, 
da bi izstop povzročil škodo drugim belokrajnskim občinam. 
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45. člen VI. poglavje 

šteje se, da je izstop občine iz Pokrajine Bela krajina v škodo 
drugim belokranjskim občinam, če bi onemogočil ali bistveno 
otežil izvajanje temeljnih nalog Pokrajine Bela krajina iz 13. člena 
tega zakona. 

Občina ne more izstopiti .iz Pokrajine Bela krajina pred koncem 
proračunskega leta oziroma obdobja, določenega z zakonom o 
proračunskih načelih in ne prej, dokler ni izvršena premoženjska 
in kadrovska delitvena bilanca med občino in Pokrajino Bela krajina. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

46. člen 

Materialne, kadrovske in prostorske pogoje za začetek delovanja 
pokrajinskega sveta zagotavlja občina, v kateri je bil kot član 
pokrajinskega sveta izvoljen predsednik pokrajinskega sveta. 

47. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona temelji na zamisli, da se z zakonom uredijo zgolj 
najnujnejše zadeve, povezane z ustanovitvijo, konstituiranjem in 
delovanjem Pokrajine Bela krajina. 

S tem zakonom se tako ustanovi Pokrajina Bela krajina na 
območjih občin Črnomelj, Metlika in Semič na podlagi odločitve 
občinskih svetov belokranjskih občin, sprejetih z dvotretjinsko 
večino vseh članov. Pokrajina Bela krajina je teritorialna skupnost, 
ki ima položaj pravne osebe in ima svoj statut, ki je njen temeljni 
splošni pravni akt. V statutu bo Pokrajina Bela krajina avtonomno 
reševala vprašanja kot so npr. vprašanje organizacije pokrajine, 
vprašanje načinov in oblik sodelovanja prebivalcev pri skupnih 
odločitvah, vprašanje razmerij med pokrajino in belokranjskimi 
občinami ter drugimi pokrajinami ipd. Pokrajina Bela krajina bo kot 
širša samoupravna skupnost delovala v okviru državne 
suverenosti in državne ozemeljske celovitosti v skladu z ustavo 
in zakoni. Predlog ureja tudi sodelovanje Pokrajine Bela krajina z 
drugimi pokrajinami ter pokrajinami v drugih državah, ki poteka v 
okviru ustave, zakonov in statuta pokrajine. 

Pristojnosti Pokrajine Bela krajina predlog opredeljuje kot izvirne 
pristojnosti, ki se določijo s statutom, kot prenesene naloge 
belokranjskih občin in kot prenesene državne pristojnosti v 
izvajanje Pokrajini Bela krajina. Predlog pa dopušča tudi prenos 
upravnih nalog z države na Pokrajino Bela krajina. 

Organi Pokrajine Bela krajina so pokrajinski svet, predsednik 
pokrajinskega sveta in nadzorni odbor. Pokrajinski svet je 
opredeljen kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru 
pravic in dolžnosti pokrajine ter je sestavljen iz predstavnikov 
belokranjskih občin. Predlog določa število članov pokrajinskega 
sveta iz posamezne belokranjske občine na osnovi 83. člena 
Zakona o lokalni samoupravi. Volitve članov pokrajinskega sveta 
urejajo statuti belokranjskih občin v skladu s tem zakonom. 

Predsednik pokrajinskega sveta se izvoli izmed članov 
pokrajinskega sveta. Funkcija članov pokrajinskega sveta naj bi 
bila praviloma nepoklicna. Predlaga se naslednje pristojnosti 
pokrajinskega sveta: sprejemanje statuta Pokrajine Bela krajina; 
sprejemanje proračuna in zaključnega računa proračuna 
Pokrajine Bela krajina; sprejemanje planov razvoja Pokrajine Bela 
krajina; dajanje soglasij k prenosu nalog iz državne pristojnosti na 
Pokrajino Bela krajina in odločanje o drugih zadevah, kijih določa 
zakon ali statut Pokrajine Bela krajina. Predlog ureja tudi primere 
razrešitve predsednika pokrajinskega sveta ter opredeljuje vlogo 
in naloge nadzornega odbora. 

Predlagano je, da se sredstva za financiranje Pokrajine Bela krajina 
zagotavljajo kot lastna sredstva, iz sredstev države in sredstev 
belokranjskih občin ob pogojih, ki jih predpisuje veljavna 
zakonodaja. Pokrajini Bela krajina pripada del prihodkov iz naslova 
dohodnine, ki se določi za posamezno proračunsko leto s 
proračunskim zakonom države. Predlog tudi določa, da 
belokranjske občine zagotovijo Pokrajini Bela krajina tista sredstva, 
ki so potrebna za opravljanje nalog, ki jih prenesejo nanjo. Pokrajina 
Bela krajina se ne sme zadolževati, nadzor nad zakonitostjo, 
namembnostjo ter gospodarno in učinkovito rabo proračunskih 
sredstev pa bo opravljalo Računsko sodišče RS. 

Predlog zakona v postopku konstituiranja Pokrajine Bela krajina 
ureja izvolitev in konstituiranje njenih organov ter sprejem statuta 
in drugih za delovanje pokrajine potrebnih aktov. Urejen je tudi 
postopek za morebitno spremembo območja in imena Pokrajine 
Bela krajina. 

V prehodni določbi pa je rešeno vprašanje zagotovitve materialnih, 
kadrovskih in prostorskih pogojev za začetek delovanja 
pokrajinskega sveta. 
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Predlog zakona o 

PLAČILNEM PROMETU 

- EPA 1005 - II - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije 
EVA: 2000-1611-0086 
Številka: 440-09/99-2 
Ljubljana, 24.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 24.8.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PLAČILNEM PROMETU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 19. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 25.2.2000 In 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

- Zvonko IVANUŠIČ, minister za finance, 
- dr. Rasto HARTMAN, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Igor UMEK, generalni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Stanko ŠTRAJN, državni podsekretar v Ministrstvu za fi- 

nance. 

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(Vsebina zakona) 

Ta zakon ureja: 
opravljanje poslov plačilnega prometa, če drug zakon ne 
določa drugače, 
razmerja med izvajalcem plačilnega prometa in imetnikom 
transakcijskega računa, 
razmerja med bankami, hranilnicami In Banko Slovenije v 
plačilnem prometu, 
opravljanje poravnav v medbančnem plačilnem prometu, 

- nadzor nad opravljanjem plačilnega prometa, 
- statistiko in informiranje v zvezi s plačilnim prometom, 

Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve, 

- Upravo Republike Slovenije za javna plačila, 
- način prenosa nalog Agencije Republike Slovenije za plačilni 

promet in način opravljanja njenih nalog po tem zakonu v 
prehodnem obdobju. 

2. člen 
(Načela zakona) 

Pri izvajanju plačilnega prometa se mora zagotoviti: 
zakonitost pri opravljanju plačilnega prometa, 
zaščita interesov lastnikov denarja, 

- prosta izbira izvajalca plačilne storitve, 
enakopravnost udeležencev v plačilnem prometu, 

- učinkovitost, hitrost, varnost plačil ter obveščanje udeležencev 
v plačilnem prometu o stanju na računih in spremembah na 
računih, 
racionalno tehnologijo opravljanja plačilnega prometa, 
temelječo na sodobnih informativnih tehnikah in uporabi 
standardov pri plačilih, 

- uporabo baze podatkov o individualnih transakcijah plačilnega 
prometa za statistične in analitične namene ter kontinuiteto 
obstoječih podatkov. 

3. člen 
(Uporabljeni pojmi) 

Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo po tem zakonu 
naslednji pomen: 
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transakcijski račun je poseben račun, preko katerega izvajalec 
plačilnega prometa vrši gotovinska vplačila in izplačila 
imetnikovih denarnih sredstev in opravlja negotovinski plačilni 
promet na podlagi obračunskih bančnih poslov v plačilnih 
sistemih; 
plačilni promet je proces prenosa denarnih sredstev, izvajanja 
vplačil in izplačil ter izvajanja obračunov oziroma drugih 
poravnav v plačilnih sistemih; 
plačilni sistem je način opravljanja plačilnega prometa, po 
določilih tega zakona, predpisih Banke Slovenije in po 
pogodbah o vodenju transakcijskoga računa, sklenjenih med 
izvajalci plačilnega prometa in imetniki transakcijskih računov; 
imetnik transakcijskoga računa je fizična ali pravna oseba ter 
oseba civilnega prava, ki sklene z izvajalcem plačilnega 
prometa pogodbo o vodenju transakcijskoga računa; 
kritje pomeni pozitiven saldo na transakcijskom računu ali z 
usterznimi vrednostnimi papirji ali odobrenimi krediti 
zagotovljena možnost poravnave naročenega plačila; 
izvajalec plačilnega prometa je banka, hranilnica ali druga 
pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje plačilnega 
prometa po tem zakonu 
plačilni nalog je odredba, s katerim imetnik transakcijskoga 
računa naloži izvajalcu plačilnega prometa prenos njegovih 
sredstev na drug račun oziroma vplačilo ali izplačilo z 
njegovega računa; 

- banka, hranilnica imajo enak pomen kot v zakonu o bančništvu 
(Uradni list RS, št. 7/99); 
finančno poslovanje ima enak pomen kot v zakonu o 
finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 In 110/ 
99); 
izvršljiva sodna odločba ima enak pomen kot v zakonu o 
izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98); 
upravna odločba o izvršbi ima pomen kot v zakonu o davčnem 
postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96, 87/97, 35/98, 91/ 
98 in 1/99). 

4. člen 
(Izvajalci plačilnega prometa) 

(1) Posle plačilnega prometa opravljajo Banka Slovenije, banke 
in hranilnice in druge pravne osebe, ki opravljajo finančne 
storitve, če za opravljanje storitev plačilnega prometa 
izpolnjujejo pogoje, ki jih predpiše Banka Slovenije in če za 
opravljanje teh poslov pridobijo dovoljenje Banke Slovenije za 
opravljanje plačilnega prometa v skladu z Zakonom o 
bančništvu (Uradni list RS, št. 7/97). 

(2) Banka Slovenije določi v roku treh mesecev po uveljavitvi 
tega zakona kriterije in pogoje, ki jih morajo izvajalci plačilnega 
prometa izpolnjevati za pridobitev dovoljenja za opravljanje 
storitev plačilnega prometa. Banka Slovenije v dovoljenju za 
opravljanje storitev plačilnega prometa določi posle plačilnega 
prometa, ki jih sme izvajalec plačilnega prometa na podlagi 
pridobljenega dovoljenja opravljati. 

(3) Banka Slovenije sme dovoljenje za opravljanje plačilnega 
prometa razširiti, omejiti ali odvzeti, na predlog izvajalca 
plačilnega prometa ali na podlagi svojih ugotovitev, če oceni, 
da so izpolnjeni pogoji glede na kriterije iz predhodnega 
odstavka za ustrezno spremembo izdanega dovoljenja. 

5. člen 
(Plačilni promet) 

Plačilni promet po tem zakonu je prenos denarnih sredstev med 
transakcijskimi računi, Izvajanje medbančnih poravnav ter 
izvajanje nakazil med domačimi in tujimi bankami. 

6. člen t 
(Enotni način in postopki plačilnega prometa) 

Enotno izvajanje plačilnega prometa pri opravljanju poslov 
plačilnega prometa ter obliko in vsebino obrazcev za opravljanje 
poslov plačilnega prometa predpiše Banka Slovenije. 

7. člen 
(Nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo plačilnega 

prometa) 

Zakonitost in pravilnost opravljanja poslov plačilnega prometa 
nadzira Banka Slovenije, ki za zagotavljanje zakonitega in 
pravilnega plačilnega prometa sprejme potrebne ukrepe In 
predpiše standarde opravljanja plačilnega prometa. 

2. PLAČILNI PROMET 

8. člen 
(Transakcijski račun) 

(1) Pravne in fizične osebe ter osebe civilnega prava (v 
nadaljevanju: imetniki računov) lahko prejemajo in nakazujejo 
denarna sredstva v plačilnem prometu le preko 
transakcijskoga računa. 

(2) Pogodbo o vodenju transakcijskoga računa lahko sklene 
vsaka fizična osoba, pravna oseba ali oseba civilnega prava 
pa, če je vpisana v poslovni register. 

(3) Osebe, ki so po veljavnih predpisih zavezane plačevati preko 
transakcijskoga računa morajo odpreti najmanj en 
transakcijski račun v rokih, določenih v prehodnih določbah 
tega zakona. 

(4) Imetnik transakcijskoga računa ima lahko pri enem izvajalcu 
plačilnega prometa le en transakcijski račun. 

9. člen 
(Pogodba o vodenju transakcijskega računa) 

(1) Izvajalci plačilnega prometa in lastniki računov določijo 
medsebojne pravice in obveznosti glede sredstev na računih 
in glede opravljanja poslov plačilnega prometa s pisno pogodbo 
o vodenju transakcijskega računa v skladu S splošnimi pogoji 
o odprtju in vodenju transakcijskega računa. Pogodba o 
transakcijskom računu mora biti sklenjena v pisni obliki. 

(2) Splošne pogoje o odprtju in vodenju transakcijskega računa 
izvajalcem plačilnega prometa pred njihovo uveljavitvijo odobri 
guverner Banke Slovenije. 

(3) Imetniki transakcijskih računov morajo predložiti izvajalcu 
plačilnega prometa, pri katerem odpirajo račun, vse potrebne 
podatke za vodenje transakcijskoga računa in registra iz 21. 
člena tega zakona. Imetniki transakcijskih računov morajo 
izvajalca plačilnega prometa, ki vodi njihove transakcijske 
račune, redno najkasneje v roku 5 dni, obveščati o statusnih 
spremembah in o drugih spremembah podatkov, potrebnih 
za vodenje računov in registra računov. 

10. člen 
(Vsebina pogodbe) 

S pogodbo o transakcijskom računu prevzame izvajalec 
plačilnega prometa obveznost odpreti imetniku transakcijskega 
računa poseben račun preko katerega bo za imetnika računa v 
okviru pooblastil določenih v pogodbi o vodenju transakcijskega 
računa: 
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sprejemal vplačila In opravljal izplačila v njegovem imenu in 
za njegov račun v mejah njegovih sredstev in odobrenega 
kredita, 
opravljal obračunsko poslovanje v negotovinskem plačilnem 
prometu, 
opravljal poravnave njegovih finančnih obveznosti z njegovimi 
terjatvami v poravnalnih plačilnih sistemih, 

- vodil stanje sredstev na transakcijskem računu, 
- vodil obračun obresti. 

11. člen 
(Obveza opravljanja poslov plačilnega prometa) 

(1) Izvajalci plačilnega prometa morajo izvršiti vsako plačilo, če 
so izpolnjeni pogoji po tem zakonu. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa je dolžan izvršiti plačila na podlagi 
plačilnih nalogov imetnika računa ali na podlagi izvršljivih sodnih 
in upravnih odločb, če ima imetnik računa na računu kritje. 
Šteje se, da je kritje zagotovljeno, če izvajalec plačilnega 
prometa potrdi, da je plačilni nalog sprejel in da ga bo izvršil. 
Če izvajalec plačilnega prometa ne zavrne plačilnega naloga 
do izteka roka, v katerem je plačilo naloženo se šteje, da je 
plačilni nalog sprejel in ga je dolžan izvršiti tudi, če za izplačilo 
nima kritja. 

(3) Izvajalec plačilnega prometa odgovarja za neizpolnitev 
oziroma nepravilno izpolnitev naloženega plačila objektivno. 

12. člen 
(Sredstva na transakcijskem računu) 

(1) Denarna sredstva na transakcijskem računu se stekajo iz 
vplačil imetnika računa in iz zanj prejetih denarnih zneskov. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa je dolžan izplačevati iz 
transakcijskega računa za imetnika računa tudi takrat, kadar 
na računu nima kritja v obsegu, ki je določen v pogodbi o 
transakcijskem računu. To obveznost lahko izvajalec 
plačilnega prometa s pogodbo o transakcijskem računu 
izključi. 

13. člen 
(Razpolaganje s saldom) 

Imetnik računa sme vsak trenutek razpolagati s svojim saldom 
na transakcijskem računu, ki nastane v njegovo dobro, razen če 
ni drugače določeno s pogodbo o vodenju transakcijskega računa. 

14. člen 
(Obresti na transakcijskem računu) 

(1) Če se pogodbeni stranki tako dogovorita, plačuje izvajalec 
plačilnega prometa imetniku računa za pozitivni saldo obresti 
v višini, ki jo izvajalec plačilnega prometa priznava za depozite 
na vpogled. 

(2) Če se pogodbeni stranki ne dogovorita pogodbeno za višino 
obresti na negativni saldo sredstev na transakcijskem računu 
v višini največ do višine zakonitih zamudnih obresti, sme 
izvajalec plačilnega prometa imetniku računa obračunati za 
čas negativnega salda obresti v višini zakonitih zamudnih 
obresti. 

15. člen 
(Pooblastilo izvajalca plačilnega prometa) 

Izvajalec plačilnega prometa sme poravnavati obveznosti s 
terjatvami v imenu in za račun imetnika računa samo v mejah 

pooblastil, določenih v pogodbi o vodenju transakcijskega računa. 
Prekoračitev danih pooblastil se presoja po pravilih obligacijskega 
prava o poslovodstvu brez naročila. 

16. člen 
(Uporaba določb pravil pogodbe o naročilu) 

Izvajalec plačilnega prometa odgovarja za izvršitev naročil 
imetnika računa po pravilih pogodbe o naročilu. 

17. člen 
(Provizija in povračilo stroškov) 

(1) Izvajalec plačilnega prometa ima pravico zaračunavati 
provizijo za opravljene storitve plačilnega prometa In tudi 
posebne stroške, ki jih je imel v zvezi z vodenjem 
transakcijskega računa. 

(2) Provizijo in stroške vpisuje izvajalec plačilnega prometa na 
transakcijskem računu, če s pogodbo ni dogovorjeno drugače 
v svoje dobro. 

(3) Izvajalec plačilnega prometa obračuna provizijo in stroške 
za svoje storitve po veljavni tarifi, ki jo sprejmejo njegovi organi 
upravljanja in je javno objavljena. 

18. člen 
(Pošiljanje obvestil) 

(1) Izvajalec plačilnega prometa mora ob vsaki spremembi stanja 
na transakcijskem računu izdati izpisek z navedbo salda in 
ga izročiti imetniku računa, če se pogodbeni stranki s pogodbo 
o vodenju transakcijskega računa ne dogovorita drugače. 

(2) Šteje se, da je imetnik računa izpisek odobril, če mu ne 
oporeka v dogovorjenem roku, če rok ni dogovorjen, pa v 
petnajstih dneh. 

(3) Po odobritvi lahko imetnik računa oporeka izpisku zaradi 
napak v pisanju in obračunu, vendar mora to storiti najkasneje 
v enem letu od prejema računa o likvidaciji salda po zaključitvi 
transakcijskega računa, sicer pravica ugasne. 

19. člen 
(Trajanje računa) 

Če v pogodbi o vodenju transakcijskega računa ni določeno njeno 
trajanje jo sme vsaka stranka odpovedati s petnajstdnevnim 
odpovednim rokom. 

20. člen 
(Register transakcijskih računov) 

(1) Register transakcijskih računov je enotna baza podatkov in 
evidenc o imetnikih transakcijskih računov v Republiki Sloveniji 
in je namenjen izvajanju plačilnega prometa, kontroli 
transakcijskih računov in zagotavljanju podatkov. Izvajalci 
plačilnega prometa morajo tekoče zagotavljati podatke za 
vzpostavitev in vodenje registra transakcijskih računov. 

(2) Register transakcijskih računov v Republiki Sloveniji 
vzpostavi Banka Slovenije in zagotavlja vodenje tega registra. 

21. člen 
(Vsebina registra transakcijskih računov) 

(1) Register transakcijskih računov vsebuje: 
številko transakcijskega računa, 

- davčno številko imetnika transakcijskega računa, 
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ime in priimek ter naslov fizične osebe, 
firmo, sedež in naslov pravne osebe, 

- firmo, ime in priimek ter naslov samostojnega podjetnika, 
priimek in ime zakonitega zastopnika, prokurista oziroma 
pooblaščene osebe za razpolaganje z denarnimi sredstvi na 
transakcijskem računu in naslov njegovega stalnega bivališča. 

(2) Register transakcijskega računa mora biti vzpostavljen tako, 
da je zagotovljena identifikacija imetnika računa in povezava 
z drugimi informatiziranimi bazami podatkov. 

(3) Podatki iz registra transakcijskih računov iz tega člena se 
hranijo v registru transakcijskih računov deset let po zaprtju 
transakcijskega računa. 

22. člen 
(Vpogled v register transakcijskih računov) 

(1) Podatke iz registra transakcijskih računov lahko zahtevajo in 
pridobijo: 
Imetnik transakcijskega računa glede vpisov, ki se nanašajo 
na njegov račun, 
sodišča v sodnih postopkih, ki predložitev teh podatkov lahko 
zahtevajo oziroma naložijo na podlagi pooblastil po veljavnih 
predpisih, 

- davčni in carinski organi v postopkih, ki jih vodijo v okviru 
svojih pristojnosti, 
Banka Slovenije, banke oziroma hranilnice in drugi izvajalci 
plačilnega prometa iz 4. člena tega zakona, ki opravljajo plačilni 
promet, glede podatkov, ki so potrebni za opravljanje 
plačilnega prometa, na podlagi pooblastil po veljavnih predpisih, 
Banka Slovenije za potrebe nadzora, ki ga vodi v okviru svojih 
pristojnosti, 
organi, določeni in pristojni za pridobitev podatkov z zakonom, 
ki ureja preprečevanje pranja denarja, 

- Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve glede podatkov, ki se nanašajo na njena pooblastila, 
Uprava Republike Slovenije za javna plačila glede podatkov, 
ki se nanašajo na transakcijske račune oseb javnega prava. 

(2) Številke transakcijskih računov so javni podatek, ki ga lahko 
v registru transakcijskih računov pridobi vsakdo, ki ima pravni 
interes izvedeti številko transakcijskega računa. 

23. člen 
(Opravljanje plačil) 

Nalogodajalci odrejajo plačila s predpisanim plačilnim nalogom, ki 
se glasi na sredstva na njihovem transakcijskem računu pri 
izvajalcu plačilnega prometa. Če nalogodajalec nima odprtega 
računa, lahko odredi plačilo na določen transakcijski račun na 
podlagi položene gotovine. V tem primeru se opravi plačilo na 
račun kot nakazilo. 

24. člen , 
(Poslovanje z gotovino) 

(1) Imetnik računa, ki je vpisan v poslovni register, sme za 
plačevanje v gotovini dvigniti z računa potrebno gotovino. 

(2) Minister, pristojen za finance, predpiše pogoje in način vplačila, 
razpolaganja in plačevanja z gotovino za imetnike 
transakcijskega računa iz prvega odstavka tega člena. 

25. člen 
(Plačila brez soglasja imetnika računa) 

Izvajalec plačilnega prometa izvede plačilo brez soglasja imetnika 
transakcijskega računa na podlagi: 

sodnega sklepa o izvršbi na denarna sredstva imetnika računa 
kot dolžnika, 

- izvršljivega sklepa davčnega ali carinskega organa o prisilni 
izterjavi. 

26.člen 
(Roki izvedbe plačil) 

(1) Roke plačil, v katerih izvajalec izvede naloge za plačila, 
določita izvajalec plačil in imetnik transakcijskega računa v 
pogodbi in v nalogu za plačilo. 

(2) Če gre za nakazilo v plačilnem prometu brez pogodbenega 
temelja, morajo izvajalci plačilnega prometa izvajanje 
plačilnega prometa organizirati tako, da se vsa zahtevana 
plačila izvedejo do zaključka dnevnega poslovanja 
ustreznega poravnalnega sistema v dnevu, v katerem je bil 
vložen plačilni nalog, ne glede na to ali se izvede plačilo znotraj 
enega izvajalca plačil ali med različnima izvajalcema. 

27. člen 
(Pogoji za izvršitev plačila) 

(1) Izvajalec plačilnega prometa mora pred izvedbo transakcije 
preveriti, ali je izvedbo transakcije zahteval imetnik 
transakcijskega računa oziroma od njega pooblaščena oseba. 

(2) Izvajalec plačilnega prometa izvršuje plačilne naloge in plačila 
na podlagi določb iz 26. člena tega zakona, če so nalogi za 
plačila oziroma nalogi iz 26. člena tega zakona izdani v skladu 
z veljavnimi predpisi in če je za izvršitev plačila na 
transakcijskem računu, iz katerega se izvrši plačilo, kritje ali 
če ima imetnik računa po pogodbi z izvajalcem plačilnega 
prometa odobren okvirni kredit in je plačilo v mejah odobrenega 
kredita. 

28. člen 
(Zavrnitev plačilnega naloga) 

Če izvajalec plačilnega prometa ob predložitvi plačilnega naloga 
za plačilo iz določenega transakcijskega računa ugotovi, da za 
izvedbo plačila na računu ni potrebnega kritja ali pa niso izpolnjeni 
drugi pogoji za izvršitev plačila iz predhodnega člena tega zakona, 
mora izvajalec plačilnega prometa zavrniti plačilo in predloženi 
plačilni nalog vrniti predlagatelju naloga za plačilo. 

29. člen 
(Izjema pri poravnavanju nalogov) 

(1) Če izvajalec plačilnega prometa ne more izvesti plačila po 
sklepu o izvršbi, ravna ne glede na določbo prejšnjega člena 
po določilih zakona, ki ureja izvršbo. 

(2) Izvajalci plačilnega prometa izvršujejo plačila po sklepu o 
davčni izvršbi ne glede na določbe predhodnega člena v 
skladu s postopkom po zakonu, ki ureja davčni postopek. 

30. člen 
(Odgovornost za pravočasnost nakazil in za napake 

pri izvršitvi plačil) 

Izvajalec plačilnega prometa odgovarja za škodo zaradi 
neizpolnitve, zamude ali napak pri izvršitvi plačil po pravilih zakona, 
ki ureja obligacijska razmerja. 
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3. PORAVNAVE V MEDBANČNEM PLAČILNEM 
PROMETU 

31. člen 
(Poravnava) 

(1) Poravnava je tisto dejanje, ki pomeni izpolnitev obveznosti 
med dvema ali več izvajalci plačilnega prometa v imenu in za 
račun udeležencev plačilnega prometa. 

(2) Poravnavo po prvem odstavku tega člena lahko izvrši Banka 
Slovenije oziroma drugi izvajalec plačilnega prometa, ki ima 
dovoljenje iz 2. odstavka 4. člena tega zakona. 

32. člen 
(Poravnalni račun) 

(1) Izvajalci plačilnega prometa morajo imeti za opravljanje 
medbančnega plačilnega prometa pri Banki Slovenije odprt 
poravnalni račun. 

(2) Banke oziroma hranilnice imajo odprt poravnalni račun pri 
Banki Slovenije, razen če ne opravljajo poravnav preko druge 
pooblaščene banke, ki ima odprt poravnalni račun pri Banki 
Slovenije, če je tako določeno med banko oziroma hranilnico 
in pooblaščeno banko s pisno pogodbo. 

33. člen 
(Poravnalni sistem) 

(1) Za poravnavanje denarnih obveznosti do upnikov lahko Banka 
Slovenije in drugi izvajalci plačilnega prometa, ki opravljajo 
storitve plačilnega prometa, v obsegu, določenem v dovoljenju 
iz 2. odstavka 4. člena tega zakona, vzpostavijo poravnalne 
sisteme. Kot sistem se šteje formalni sporazum med najmanj 
tremi udeleženci s splošnimi pravili in standardiziranimi 
dogovori za izvrševanje plačilnih nalogov. 

(2) Poravnalni sistemi lahko temeljijo na poravnavi posameznih 
nalogov ali na poravnavi več zbranih plačilnih nalogov po 
načelu pobota. 

(3) Načela ureditve in obvezne elemente dogovora o poravnalnem 
sistemu določi Banka Slovenije. Za vsak dogovor o 
vzpostavitvi poravnalnega sistema morajo udeleženci pred 
začetkom delovanja pridobiti soglasje Banke Slovenije. 

34. člen 
(Obvezne poravnave v medbančnem plačilnem 

prometu) 

(1) Banka Slovenije je upravljalec sistema bruto poravnav v 
realnem času, ki udeležencem omogoča individualno in 
takojšnjo bruto poravnavo plačil v dobro in breme pozicij na 
poravnalnih računih pri Banki Slovenije ter denarno poravnavo 
obveznosti udeleženk poravnalnih sistemov. 

(2) Izvajalci plačilnega prometa morajo dnevno opraviti vse 
medbančne poravnave v plačilnem prometu in s tem zagotoviti 
dnevno izvedbo prenosov plačil na transakcijskih računih, 
tako da je valuta plačila v dnevu, v katerem je bila zahteva za 
plačilo posredovana poravnalnemu sistemu. 

35. člen 
(Urejanje poravnalnih sistemov) 

Pogoje in način izvajanja plačilnega prometa v poravnalnih 
sistemih: obračun (kliring), pobot (neting), novacija s substitucijo 
in druge poravnalne sisteme, ki jih uporabljajo izvajalci plačilnega 

prometa na podlagi medsebojnih sporazumov, predpiše Banka 
Slovenije. 

36. člen 
(Dokončnost poravnave plačilnih nalogov) 

(1) Plačilni nalogi, predloženi v poravnalni sistem, so nepreklicni, 
izpolnitev pa se šteje za dokončno s plačilom vseh neto 
denarnih sredstev neto dolžnikov neto upnikom v času izvedbe 
poravnave. 

(2) Plačilni nalogi, posredovani v poravnalni sistem se dokončno 
poravnajo, če so bili predloženi v poravnalni sistem pred 
začetkom stečajnega postopka ali postopka prisilne 
poravnave posameznega udeleženca poravnalnega sistema. 

(3) Izjemoma, ne glede na določbe zakona, ki ureja stečaj oziroma 
prisilno poravnavo, se dokončno poravnajo tudi plačilni nalogi, 
ki so bili posredovani v poravnalni sistem po uvedbi stečajnega 
postopka ali postopka prisilne poravnave posameznega 
udeleženca poravnalnega sistema, vendar le v primeru, če 
so bili posredovani še isti dan in če izvajalec plačilnega prometa 
lahko dokaže, da se ni zavedal, oziroma da se ni mogel 
zavedati uvedbe teh postopkov. 

4. NADZIRANJE ' 

37. člen 
(Izvajanje nadzora) 

(1) Nadzor nad izvajanjem poslov plačilnega prometa in nad 
izvajalci plačilnega prometa opravlja Banka Slovenije v skladu 
s svojimi pooblastili, ki jih ima po zakonu o Banki Slovenije 
(Uradni list RS, št. 17/91, 13/93), zakonu o bančništvu in 
drugih predpisov, tako, da z nadzorom zagotovi varen in 
zakonit plačilni promet v državi. 

(2) Nadzor iz prvega odstavka tega člena izvaja Banka Slovenije 
s postopki in na način kot jih predpiše v skladu s svojimi 
pooblastili. 

5. STATISTIKA IN INFORMIRANJE 

38. člen 
(Oblikovanje poročil) 

(1) Informativna poročila oblikujejo izvajalci plačilnega prometa 
na podlagi podatkov in evidenc iz plačilnega prometa. 

(2) Statistična poročila izvajalcev plačilnega prometa zbirata in 
objavljata v posebnih publikacijah Banka Slovenije in Agencija 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

(3) Način in roke pošiljanja podatkov o opravljenih transakcijah 
predpišeta vsak za svoje področje direktor Agencije Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve in guverner 
Banke Slovenije. 

(4) Način in roke pošiljanja podatkov o opravljenih transakcijah 
oseb javnega sektorja predpiše minister, pristojen za finance. 

39. člen 
(Varovanje skrivnosti) 

Izvajalci plačilnega prometa morajo pri svojem delu varovati 
poslovne skrivnosti. 
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6. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 

40. člen 
(Agencija Republike Slovenije za javnopravne evi- 

dence in storitve) 

(1) Vlada Republike Slovenije ustanovi najkasneje v roku treh 
mesecev po uveljavitvi tega zakona Agencijo Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Vlada Republike 
Slovenije v aktu o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije 
za javnopravne evidence In storitve dolofil tudi prehod 
potrebnega števila delavcev iz Agencije Republike Slovenije 
za plačilni promet v Agencijo Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve in za delo te agencije 
zagotovi materijalne osnove s prenosom osnovnih sredstev 
in druge potrebne opreme iz Agencije republike Slovenije za 
plačilni promet v upravljanje Agenciji Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve. 

(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve opravlja naslednje naloge: 

- zbira, prevzema, vodi in pripravlja povezane evidenčne 
javnopravne podatke, vezane na register poslovnih subjektov 
Republike Slovenije za nadaljno evidenčno, analitsko in 
informativno uporabo v ministrstvih ter vladnih službah za 
potrebe državne statistike in za raziskovalne namene, 
vodi poslovni register Slovenije 

- vodi druge registre, evidence in zbirke podatkov, določene z 
drugimi predpisi za potrebe države, 

- zbira, obdeluje, objavlja in posreduje podatke iz letnih poročil 
kapitalskih družb in drugih poslovnih subjektov, 
zbira, obdeluje, objavlja in posreduje statistične podatke iz 
bilanc stanja in bilanc uspeha gospodarskih družb in drugih 
poslovnih subjektov, 
izvaja statistično raziskovanje o prejemkih in izdatkih 
poslovnih subjektov, 

- opravlja druge statistične, informativne in druge naloge na 
podlagi zakonov ter drugih predpisov in pooblastil, 

- opravlja specifične informacijsko-tehnološke naloge ter druge 
dejavnosti za državo in lokalne skupnosti, 
sodeluje pri večjih statističnih akcijah in popisih ter opravlja 
druge aktivnosti na podlagi ustreznih predpisov oziroma 
pooblastil, 
opravlja bonitetno dejavnost. 

(3) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve ima pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti javna 
pooblastila določena po tem in drugih zakonih in prevzame 
javna pooblastila, pristojnosti in naloge po drugih predpisih, ki 
jih je do uveljavitve tega zakona imela Agencija Republike 
Slovenije za plačilni promet, če s tem zakonom ni določeno 
drugače. Splošne akte in metodološka navodila za izvrševanje 
javnih pooblastil izda organ upravljanja Agencije Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

(4) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve opravlja storitve iz drugega odstavka tega člena tudi 
za lokalne skupnosti, če lokalna skupnost s posebno pogodbo 
dogovori z agencijo Republike Slovenije za javnopraven evi- 
dence in storitve opravljanje teh storitev za lokalno skupnost. 

(5) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve ima sedež v Ljubljani, svojo dejavnost pa opravlja 
tudi na svojih izpostavah izven Ljubljane, ki jih določi Vlada 
Republike Slovenije v ustanovitvenem aktu po krajih podružnic 
Agencije epublike Slovenije za plačilni promet, ki so 
organizirane ob uveljavitvi tega zakona. 

(6) Agencija za javnopravne evidence In storitve je odgovorna 
za izvajanje svojih nalog Vladi Republike Slovenije. 

41. člen 
(Javnost dela Agencije Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve) 

(1) Delo Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve je javno. 

(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve obvešča javnost o svojem delu z letnimi poročili v 
skladu s tem zakonom in drugimi predpisi ter akti, ki določajo 
njen status. 

(3) Način in vsebino poročanja v letnih poročilih določi Vlada 
Republike Slovenije v roku šestih mesecev po ustanovitvi 
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence In 
storitve. 

7. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA 
PLAČILA 

42. člen 
(Uprava Republike Slovenije za Javna plačila) 

(1) S tem zakonom se v sestavi Ministrstva za finance ustanovi 
Uprava Republike Slovenije za javna plačila. 

(2) Minister, pristojen za finance, po predhodnem soglasju Vlade 
Republike Slovenije, sprejme najkasneje v roku treh mesecev 
po uveljavitvi tega zakona akt o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest Uprave Republike Slovenije za 
javna plačila. Minister, pristojen za finance, zagotovi v aktu o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Uprave 
Republike Slovenija za javna plačila prehod potrebnega števila 
delavcev iz Agencije Republike Slovenije za plačilni promet v 
Upravo Republike Slovenije za javna plačila. Republika 
Slovenija zagotovi materialne osnove za delo Uprave 
Republike Slovenije za javna plačila s prenosom osnovnih 
sredstev in druge potrebne opreme iz Agencije Republike 
Slovenije za potrebe dela Uprave Republike Slovenije za javna 
plačila. 

(3) Izvajalci plačilnega prometa so dolžni Upravi Republike 
Slovenije za javna plačila posredovati podatke o plačilih na 
račune oseb javnega prava ter o izplačilih s teh računov. 
Način in roke pošiljanja teh podatkov predpiše minister, 
pristojen za finance. 

(4) Minister, pristojen za finance, predpiše vrste računov javnih 
prihodkov, način vplačevanja in razporejanja javnih prihodkov 
ter sporočanja podatkov. 

43. člen 
(Naloge Uprave Republike Slovenije za javna plačila) 

Uprava Republike Slovenije za javna plačila opravlja za potrebe 
vodenja enotnega zakladniškega računa naslednje naloge: 
- vodi register oseb javnega sektorja, 

sprejema plačilne inštrukcije oseb javnega sektorja, 
posreduje plačilne naloge izvajalcem plačilnega prometa, 

- sprejema informacije od izvajalcev plačilnega prometa o 
opravljenih plačilih na in z računov oseb javnega sektorja, 
zagotavlja informacije o odhodkih in prihodkih oseb javnega 
sektorja, 
zagotavlja informacije o javnofinančnih vplačilih in izplačilih iz 
proračuna Republike Slovenije, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije in za druge osebe javnega prava, ki 
bodo zavezane poslovati preko Uprave Republike Slovenije 
za javna plačila. 
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8. KAZENSKE DOLOČBE 

44. člen 
(Prekrški) 

(1) (l)lzvajalec plačilnega prometa, ki ne izvrši plačila v skladu z 
• 11. členom tega zakona, se kaznuje za prekršek z denarno 

kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev. Odgovorna oseba 
izvajalca plačilnega prometa pa se za ta prekršek kaznuje z 
denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev. 

(2) Z denarno kaznijo za prekršek od 1.000.000 do 6.000.000 
tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki izvaja plačilni promet, ki 
ne zagotavlja tekoče podatkov za vzpostavitev in vodenje 
registra transakcijskih računov iz 20. člena tega zakona. 
Odgovorna oseba izvajalca plačilnega prometa se za ta 
prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 
tolarjev. 

9. PREHODNE DOLOČBE 

45. člen 
(Prenos nalog Agencije Republike Slovenije za plačilni 

promet) 

(1) Izvajalci plačilnega prometa po tem zakonu prevzamejo 
plačilni promet od Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet in z njim povezane naloge po uveljavitvi tega zakona 
postopoma, na način, ki ga določi Vlada Republike Slovenije. 

(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve in Uprava Republike Slovenije za javna plačila 
prevzameta naloge iz 40. oziroma 43. člena tega zakona 
postopoma na podlagi programov prevzema dejavnosti, ki jih 
sklenejo Agencija Republike Slovenije za plačilni promet in 

• Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve oziroma Uprava Republike Slovenije za javna plačila 
po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance, 
najkasneje v roku šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. 
V teh programih prevzema obveznosti se določi tudi postopen 
prehod delavcev in prenos osnovnih sredstev in opreme iz 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet v Agencijo 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
oziroma Upravo Republike Slovenije za javna plačila. 

46. člen 
(Prevzem plačilnega prometa) 

(1) Izvajalci plačilnega prometa po tem zakonu prevzamejo od 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet opravljanje 
poslov plačilnega prometa najkasneje do 30. 6. 2002. 

(2) Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, na podlagi predpisa 
Vlade republike Slovenije iz predhodnega člena tega zakona, 
sporazumno določita prehajanje plačilnega prometa na 
izvajalce plačilnega prometa. 

(3) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet zaključi vse 
posle plačilnega prometa najkasneje do 30.6.2002 ter preneha 
opravljati posle plačilnega prometa najkasneje do 1. 7. 2002. 

47. člen 
(Sklenitev pogodb o vodenju transakcijskih računov) 

(1) Imetniki računov, ki imajo račune odprte pri Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, jih morajo zapreti ter z izbranimi 
izvajalci plačilnega prometa skleniti pogodbo o vodenju 

transakcijskoga računa najkasneje do 30. 6. 2002 oziroma 
do 30. 9. 2002. 

(2) Samostojni podjetniki lahko prejemajo in nakazujejo denarna 
sredstva preko tekočih računov in žiro računov, odprtih pred 
uveljavitvijo tega zakona najkasneje do 30. 6. 2002. 

(3) Fizične osebe lahko sprejemajo in nakazujejo denarna 
sredstva preko tekočih računov in žiro računov, odprtih pred 
uveljavitvijo tega zakona najkasneje do 30. 6. 2002. 

(4) S pogodbo iz 9. člena tega zakona lahko izvajalec plačilnega 
prometa in lastnik transakcijskoga računa določita, da se 
tekoči račun oziroma žiro račun od podpisa pogodbe vodi kot 
transakcijski račun. 

(5) Po 30. 6. 2002 samostojni podjetniki in fizične osebe lahko 
prejemajo in nakazujejo plačila le preko transakcijskih 
računov, odprtih na podlagi 9. člena tega zakona oziroma na 
podlagi določb predhodnega odstavka tega člena. 

48. člen 
(Zapiranje računov po uradni dolžnosti) 

(1) Račune, odprte pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni 
promet, ki jih lastniki ne bodo zaprli v skladu s prejšnjim 
členom, Agencija Republike Slovenije za plačilni promet zapre 
po uradni dolžnosti, sredstva s teh računov pa prenese na 
poseben zbirni račun, ki ga odpre Banka Slovenije najkasneje 
do 30. 9. 2002. 

(2) Banka Slovenije sredstva z zbirnega računa nakaže lastnikom 
na podlagi njihovih zahtevkov najkasneje do 30. 6. 2004. 
Sredstva, ki bodo ostala na zbirnem računu po 30. 6. 2004, 
nakaže Banka Slovenije v dobro proračuna Republike 
Slovenije. 

(3) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet mora vso 
dokumentacijo v zvezi z računi iz prvega odstavka tega člena 
izročiti Banki Slovenije takoj po prenosu sredstev s teh računov 
oziroma najkasneje do 31.12. 2002. 

49. člen 
(Blokirani računi) 

(1) Blokirani računi pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni 
promet se zaprejo le, če se predhodno poravnajo vsi zahtevki 
za plačila. 

(2) Račune, ki ne bodo deblokirani do 30. 6. 2002, Agencija 
Republike Slovenije za plačilni promet zapre po stanju 30. 6. 
2002. Vse neizvršene podlage za plačila Agencija Republike 
Slovenije za plačilni promet vrne predlagateljem z napotilom, 
da uveljavijo svoje terjatve v rednih postopkih izterjave. 
Izvršljive sodne odločbe, sklepe o dovolitvi izvršbe ter 
izvršljive odločbe oziroma izvršljive naloge organizacij, ki so 
po zakonu pooblaščeni izdajati takšne odločbe In naloge, 
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet vrne sodiščem 
ali drugim izdajateljem, o neplačanih davkih in prispevkih pa 
obvesti Davčno upravo Republike Slovenije. Vsa ostala 
dokumentacija teh računov se trajno arhivira pri Banki 
Slovenije. 

50. člen 
(Delovanje Agencije Republike Slovenije za plačilni 

promet v prehodnem obdobju) 

(1) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet v času od 
uveljavitve tega zakona najkasneje do 31.12. 2002 nadaljuje 
z delom po Zakonu o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni 
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list RS št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95,18/96, 27/96, 87/97, 54/ 
99) predpisih izdanih na njegovi podlagi in na podlagi posebnih 
predpisov in na njih temelječih pogodbah. 

(2) Postopki plačilnega prometa, ki tečejo na dan uveljavitve tega 
zakona, se do prenosa računov na izvajalce plačilnega 
prometa nadaljujejo in končajo po predpisih, ki so veljali do 
uveljavitve tega zakona. 

(3) Ostale naloge iz 4. člena Zakona o Agenciji Republike 
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 
in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje 
in informiranje opravlja Agencija Republike Slovenije za plačilni 
promet do prenosa teh nalog na Agencijo Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve oziroma na Upravo 
Republike sloveije za javna plačila v skladu z javnimi pooblastili, 
ki jih ima Agencija Republike Slovenije za plačilni promet po 
predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

(4) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet zaključi svoje 
poslovanje najkasneje do 31. 12. 2002 in 1. 1. 2003 preneha 
obstajati. Arhivska gradiva Agencije Republike Slovenije za 
plačilni promet preda Agencija Republike Slovenije za plačilni 
promet v vodenje in vzdrževanje Agenciji Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve.Vse pravice in obveznosti 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet prevzame 
Republika Slovenija. 

51. člen 
(Delovno razmerje že prerazporejenih delavcev in 

delavcev, ki bodo delali v Agenciji Republike Slovenije 
za plačilni promet do 31.12.2002) 

(1) Delavci Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ki so 
bili sporazumno, v skladu z določbami Zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list SRS št. 14/90 in Uradni list RS št. 5/91, 
17/91, 29/92, 13/93, 71/93, 2/94, 19/94, 38/94, 29/95 in 12/ 
99), začasno prerazporejeni na dela in naloge v drugih 
državnih organih, imajo pravico s 1. 1. 2002, skleniti delovno 
razmerje za nedoločen čas za opravljanje del in nalog v 
organu Republike Slovenije, v katerem so opravljali dela in 
naloge na podlagi sporazumne začasne prerazporeditve. 

(2) Organi Republike Slovenije, v katere so bili začasno 
prerazporejeni delavci Agencije Republike Slovenije za plačilni 

promet, morajo tem delavcem za dela in naloge, na katerih so 
bili začasno prerazporejeni, ponuditi sklenitev delovnega 
razmerja najkasneje do 1. 1. 2002. Če delavec ponudbe za 
sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas v roku 8 dni 
ne sprejme, se šteje, da mu je delovno razmerje pri Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet prenehalo z dnem 
zavrnitve ponudbe. , 

(3) Delavci, ki bodo imeli sklenjeno delovno razmerje v Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet do 31.12. 2002, bodo s 
1.1.2003 prerazporejeni na ustrezna delovna mesta v Agencijo 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 
Upravo Republike Slovenije za javna plačila oziroma v druge 
državne organe. 

52. člen 
(Prenehanje veljavnosti predpisov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
Zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni 
list RS št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95,18/96, 27/96, 87/97, 54/ 
99), ki urejajo delovanje Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet. 

(2) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet opravlja v 
prehodnem obdobju od uveljavitve tega zakona do prenehanja 
njenega delovanja vse svoje naloge po predpisih, ki so veljali 
do uveljavitve tega zakona, dokler jih ne prenese v skladu z 
določbami 30., 33. in 40. člena tega zakona na izvajalce 
plačilnega prometa, Agencijo Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve in na Upravo Republike 
Slovenije za javna plačila. 

53. člen 
(Uveljavitev zakona) 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 19. seji dne 25. 2. 
2000 sprejel sklep št. 450-01/99-4/1, EPA 1005-2 s katerim je 
odločil, da je predlog zakona o plačilnem prometu -1. obravnava 
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo ter naložil Vladi RS naj pripravi predlog zakona za 
drugo obravnavo v skladu z naslednjimi stališči: 

1. Predlagatelj naj pri opredelitvi izvajalcev plačilnega prometa 
(člen 3) opredeli temeljne pogoje in kriterije za opravljanje 
plačilnega prometa in s tem tudi jasneje opredeli, kdo so "druge 
pravne osebe" kot izvajalci plačilnega prometa. 

2. Predlagatelj naj jasneje opredeli čimvečje poenotenje 
postopkov in standardizacijo tehnoloških rešitev plačilnega 
prometa (5. člen). 

3. Predlagatelj naj jasno uredi vsebino pravnih razmerij (npr. 
pogodba o vodenju računov) med imetniki računov ter bankami 
in drugimi izvajalci plačilnega prometa. 

4. Predlagatelj naj v zakonu predvidi takšen način oblikovanja 
cen storitev plačilnega prometa, da ne bo prišlo do povišanja 
cen nad sedanjo ravnijo. 

5. Predlagatelj naj v zakonu predvidi kriterije za oblikovanje cene 
izvajanja plačilnega prometa oz. soglasje Vlade RS k tarifi 
plačilnega prometa. 

6. Predlagatelj naj predvidi javnost podatka o številki 
transakcijskoga računa (12. člen). 

7. Predlagatelj naj že v samem zakonu zagotovi čimvečjo hitrost 
izvedbe plačil. Opredeli naj tudi rok za povratno infomacijo 
imetniku računa o prometu in stanju na računu ("izpisek"). 

8. Predlagatelj naj uredi odgovornost izvajalcev plačilnega 
prometa za neizpolnitev oziroma nepravilno izpolnitev kot 
profesionalno, torej objektivno odgovornost. 

9. Predlagatelj naj podrobneje opredeli določbe, ki varujejo vse 
udeležence plačilnega prometa v primem napak izvajalcev 
plačilnega prometa. 

10. Predlagatelj naj jasneje opredeli položaj, status in naloge 
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve ter Uprave Republike Slovenije za javna plačila, pri 
čemer naj pri Agenciji ustrezno razmeji komercialne storitve 
(npr. bonitetna služba), ki jih opravlja Agencija, od javnih 
pooblastil te pravne osebe. 

11. Predlagatelj naj predvidi rešitev, da bo Agencija RS za 
javnopravne evidence in storitve (30. člen) organizirana tako, 
da bo imela svoje izpostave tudi izven Ljubljane (na sedanjih 
podružnicah APP). 

12. Predlagatelj naj jasneje opredeli način reševanja 
prerazporejanja in reševanja problema eventuelnih presežkov 
delavcev sedanje APP. 

13. Predlagatelj naj podrobneje uredi časovni okvir prenosa 
plačilnega prometa iz Agencije za plačilni promet v medbančno 
okolje. 

14. Predlagatelj naj prouči in upošteva pripombe Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve. 

15. Predlagatelj naj prouči pripombe Banke Slovenije. 
16. Predlagatelj naj prouči pripombe Združenja bank Slovenije. 
17. Predlagatelj naj prouči pripombe Ekonomsko socialnega 

sveta. 

In dodatni sklep: Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi 
Republike Slovenije, da v aktu o ustanovitvi Agencije Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve zagotovi takšno 
razpršenost izpostav Agencije po posameznih področjih Slovenije, 
da bodo njene storitve enako dostopne gospodarskim in drugim 
subjektom. 

Predlagatelj je pri pripravi zakona za drugo branje skrbno proučil 
stališča Državnega zbora RS ter jih upošteval in vključil v predlog 
zakona za drugo branje, razen 4. in 5. stališča, kot je razvidno iz 
obrazložitve v nadaljevanju. 

Ad 1; V predlogu zakona je dodan 3. člen - uporabljeni pojmi, ki v 
skladu s sprejetimi stališči Državnega zbora in mnenjem 
Sekretariata za zakonodajo Državnega zbora opredeljuje 
uporabljene pojme v zakonu, med ostalimi tudi pojem izvajalca 
plačilnega prometa. Ta pojem je še dodatno opredeljen v 4. členu 
predloga zakona, kjer je izrecno določeno, da so druge pravne 
osebe, ki opravljajo plačilni promet, osebe, ki opravljajo finančne 
storitve, če za opravljanje storitev plačilnega prometa izpolnjujejo 
pogoje, ki jih predpiše Banka Slovenije in če za opravljanje teh 
poslov pridobijo dovoljenje Banke Slovenije v skladu z zakonom o 
bančništvu (Uradni list RS, št. 7/97). 

Ad 2; Postopki in standardizacija tehnoloških rešitev plačilnega 
prometa so sedaj urejeni v navodilih in pravilnikih ter drugih 
podzakonskih aktih, ki jih je sprejela na podlagi zakonskih 
pooblastil Agencija RS za plačilni promet. Gre za materijo, ki je v 
ustreznem obsegu v zakonu ni mogoče urediti, zaradi česar je v 
6. členu predloga zakona - Enotni način in postopki plačilnega 
prometa - zagotovljena pravna podlaga Banki Slovenije, da bo 
enako kot do sedaj APP lahko podrobno uredila postopke 
plačilnega prometa ter zagotovila poenotnje in standardizacijo 
tehnoloških rešitev plačilnega prometa. 

Ad 3; V predlogu zakona je v 2. poglavju - Plačilni promet - dodano 
10 členov (členi od 10. do 19.), ki urejajo obligacijska razmerja 
med izvajalcem plačilnega prometa in njegovim komitentom. V 
skladu s stališčem državnega zbora je predlagatelj opredelil 
vsebino transakcijskoga računa ter z zakonom določil obligacijska 
razmerja. Dodane določbe zagotavljajo varstvo komitenta pred 
morebitno samovoljo izvajalcev plačilnega prometa ter izvajalcem 
plačilnega prometa nalagajo enak standard storitev plačilnega 
prometa kot ga ima sedaj Agencija RS za plačilni promet. 

Ad 4 in 5: Predlagatelj v predlogu zakona ni predvidel regulacije 
cen plačilnega prometa in kriterijev za oblikovanje cene plačilnega 
prometa oz. soglasja Vlade RS k tarifi plačilnega prometa. 
Predlagatelj meni, da je tako reguliranje cen nepotrebno in 
nasprotno pravnemu redu Evropske skupnosti. V kolikor bi cene 
plačilnega prometa preveč narasle, predlagatelj meni, da bi jih bilo 
ustrezneje regulirati preko drugih mehanizmov. 

Ad 6; Predlagatelj je v 22. členu - Vpogled v register transakcijskih 
računov - izrecno določil, da so številke transakcijkih računov 
javni podatek, ki ga lahko v registru transakcijskih računov pridobi 
vsakdo, ki ima pravni interes izvedeti številko transakcijskoga 
računa. Takšna rešitev je skladna tudi določbam zakona o izvršbi 
in zavarovanju ter omogočla vsakemu upniku pridobiti informacijo 
o številki transakcijskoga računa, zaradi potreb izvršilnega 
psotopka. 

Ad 7; Predlog zakona predvideva v 26. členu zavezo izvajalcev, 
da se vsa zahtevana plačila izvedejo do zaključka dnevnega 
poslovanja ustreznega poravnalnega sistema v dnevu, v katerem 
je bil vložen plačilni nalog, ne glede na to, ali se izvede plačilo 
znotraj enega izvajalca plačil ali med različnima izvajalcema. Hitrost 
plačilnega prometa je zagotovljena tudi s predpisano odgovornostjo 
izvajalca plačilnega prometa po 30. členu predloga, ki določa, da 
je izvajalec plačilnega prometa odgovoren za škodo zaradi zamude 
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pri izvršitvi plačil. V kolikor želi komitent plačilo v kasnejšem roku 
od tistega dne lahko v skladu s pogodbo o vodenju transakcijskoga 
računa v plačilni instrukciji odredi plačilo na kasnejši datum. V teh 
primerih gre za poslovno voljo stranke, v katero z zakonom ni 
mogoče posegati. S predlogom zakona je tako zagotovljena enaka 
hitrost plačilnega prometa kot jo sedaj zagotavlja Agencija RS za 
plačilni promet. 

Predlog zakona določa v novem 18. členu - Pošiljanje obvestil - 
da mora izvajalec plačilnega prometa ob vsaki spremembi stanja 
na transakcijskem računu izdati izpisek z navedbo salda in ga 
izročiti imetniku računa, če se pogodbeni stranki v pogodbi o 
vodenju transakcijskoga računa ne dogovorita drugače. Tako je 
izvajalec plačilnega prometa po zakonu dolžan informirati 
komitenta s povratno informacijo o prometu in stanju na njegovem 
računu. 

Ad 8; Predlagatelj je v 2. odstavku 11. člena v skladu s stališčem 
državnega zbora izrecno predvidel objektivno odgovornost 
izvajalca plačilnega prometa za neizpolnitev oz. neizpolnitev 
naloženega plačila. 

Ad 9; Iz določb 30. člena sledi jasna opredelitev, da je izvajalec 
plačilnega prometa odgovoren za neizpolnitve, zamude ali napake 
pri izvršitvi plačil po pravilih zakona, ki ureja obligacijska razmerja. 
V kolikor obligacijska razmerja niso izrecno opredeljena v 
določbah predloga zakona, ki urejajo pogodbo o vodenju 
transakcijskoga računa, se po 16. členu predloga zakona izrecno 
predpisuje odgovornost izvajalca plačilnega prometa po pravilih 
pogodbe o naročilu. Pogodba o vodenju transakcijskoga računa 
je po svoji vsebini posebna oblika pogodbe o naročilu, kar vse je 
urejeno v zakonu o obligacijskih razmerjih, smiselno enako pa to 
ureja tudi nov zakon o obligacijskih ramerjih, ki je v fazi II. 
obravnave v državnem zboru. Predlagatelj ocenjuje, da je komitent 
z vsemi temi določbami ustrezno zavarovan ter je njegov pravni 
položaj, torej vsota njegovih pravic in obveznosti ustrezno 
opredeljen. 

Ad 10; Položaj, status in naloge Agencije RS za javnopravne 
evidence in storitve opredeljuje 40. člen, ki bistveno podrobneje 
kot predlog zakona za prvo branje opredeljuje položaj, status in 
naloge te agencije. Predlagatelj ocenjuje, da je s spremenjeno in 
razširjeno dikcijo tega člena ustrezno sledil stališču državnega 
zbora. Uprava RS za javna plačila je opredeljena v 42. členu 
predloga zakona, ki je v skladu s stališči drža vnega zbora dodatno 
opredelil njeno poslovanje. 

Ad 11; Predlagatelj je, v skladu s stališči državnega zbora, v 5. 
odstavku 40 člena predvidel, da ima Agencija RS za javnopravne 
evidence in storitve sedež v Ljubljani, svojo dejavnost pa opravlja 
tudi na svojih izpostavah izven Ljubljane, ki jih bo določila Vlada 
RS v ustanovitvenem aktu po krajih dosedanjih podnjžnic Agencije 
RS za plačilni promet. 

Ad 12; Reševanje prerazporejanja presežkov delavcev sedanje 
Agencije RS za plačilni promet je problematika, ki se razrešuje v 

okviru projekta reforme plačilnega prometa, ki poteka na podlagi 
določb 73. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. 
Vlada RS je na svoji 137. seji dne 2. 12. 1999 sprejela sklep št. 
440-05/98-2 iz katerega je razvidno, da je v okviru reforme 
plačilnega prometa ustrezno razrešeno tudi vprašanje 
zaposlovanja presežnih delavcev, tako da je zagotovljena socialna 
varnost prizadetih delavcev in smotrnost zaposlitve teh delavcev 
v državnih organih, kakor tudi ustrezen angažma vseh dejavnikov 
Agencije RS za plačilni promet. Iz priloženih sklepov Vlade RS, ki 
temeljijo na celoviti analizi te problematike, je razvidno, da se to 
vprašanje ustrezno rešuje v okvirih reforme plačilnega prometa, 
predlog zakona pa daje v prehodnih določbah ustrezno pravno 
podlago za dokončno razrešitev delovnih ramerij delavcev 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet. 

Ad 13; V členih od 45 do 51 prehodnih določb je predlagatelj 
natančno uredil časovni okvir in uredil datume prenosa plačilnega 
prometa iz Agencije RS za plačilni promet v medbančno okolje. V 
47. čenu sta dodana novi 3. in 5. odstavek, ki časovno urejata 
zapiranje računov še za fizične osebe in samostojne podjetnike. 

Ad 14, 15, 16 in 17; Predlagatelj je skrbno preučil pripombe 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, Banke Slovenije, 
Združenja bank Slovenije in Ekonomsko socialnega sveta ter jih 
upošteval v največji možni meri, v kolikor niso nasprotovala ostalim 
stališčem državnega zbqra. 

Predlog zakona o plačilnem prometu za drugo obravnavo ne 
spreminja koncepta reforme plačilnega prometa, ki je že v teku 
na podlagi določb 73. člena zakona o Agenciji RS za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij in Agenciji RS za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje. Temeljne določbe so ostale 
glede na predlog zakona za prvo obravnavo nespremenjene, 
besedilo zakona za prvo obravnavo pa je tudi bil obravnavan s 
predstavniki Evropske Unije, ki so izhodišča zakona ocenili kot 
skladna s pravnim redom Evropske Unije. 

Glede na dejstvo, da je reforma plačilnega prometa že v teku In 
bo do konca leta 2000 že steklo prenašanje žiro računov pravnih 
oseb iz APP na poslovne banke, je po mnenju predlagatelja nujno 
pospešiti tudi sprejem predlaganega zakona, ki je usklajen z 
odločitvami državnega zbora in Vlade RS o reformi plačilnega 
prometa in omogoča dokončanje reforme. Sprejem zakona bo 
tako zaključil večletna prizadevanja za prenos plačilnega prometa 
v bančno okolje, hkrati pa bo tudi zagotovil pravno podlago za 
razrešitev problematike postopnega zapiranja Agencije RS za 
plačilni promet ter ustanovitve Agencije RS za javnopravne 
evidnce in storitve in Uprave RS za javna plačila, tako da bo 
omogočeno izvajanje vseh funkcij države pri plačilnem prometu. 
Sprejem zakona se tako kot ena od faz vključuje v širše družbene 
procese, prilagajanja pravne ureditve Republike Slovenije s pravom 
Evropske Unije in pomeni pravno sodobno ureditev plačilnega 
prometa. 
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IZJAVA O SKLADN08TI 
PREDLOGA ZAKONA AU DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona a ptačflnem prometu 

2) Skladnost predloga akta 2 določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi«; 

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

Evropski sporazum o pridružitvi ne vsebuje določb, ki bi se nanašale na razmerja, ki jih 
ureja predlog zakona o plačilnem prometu. 

b) V kakšnem obsegu bo iz sporazume Izhajajoča obveznosti Izpolnjene: 

Obvezno«« bodo izpolnjena v celoti, gleda na dejstvo, da sporazum tah razmerij ne 
opredeljuje. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Ker so obveznosti izpolnjene, nI razlogov za neizpolnitev obveznosti. 

3) Skladnost predloga akta a predpisi ES: 

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

Predlog zakona upoitava Direktivi: 
-Direktivo 97/5EC o kreditnih transfeqih s tujino, 
-Direktivo 98/96EC o dokončnosti poravnav pri plačilih in poravnalnih sistemih 
vrednostnih papirjev, 
ter priporočila: 
-KomlsUe (87/598/EC z dne 8.12.1907) v zvezi z evropskim kodeksom, ki zadeva 
elektronska plačila, 
-Komisije (80/590/EC z dne 17.11.1988), ki zadeva plačilne sisteme in zlasti odnose 
med Imetnikom kartice in izdajateljem kartice. 
-Komisije (97/489/EC z dne 30.7.1997), Id zadava transakcije z elektronskimi plačilnimi 
instrumenti in še posebej odnos med izdajateljem In imetnikom. 

Predlog zakona je v celoti usklajen z navedenimi direktivami in priporočili. 

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

Da 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

NI razlogov. 
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4) Navedba roka predvidena popolne uskladitve akta z zaoral navedenimi pravnimi viri ES 
(leto): 

/ 

5) AH 8Q zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v stovenžčlno? 

Ne 

6) Ali ia predlog akta preveden in v kateri lezlk? 

Ni prevedeno. 

7) Sodelovanja neodvisnih strokovnjakov (Phare. Tate*, Komisija ES. države članico ES, 
SIGMA. OECD, Univerza)? 

/ 

6) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES In upofitevanje roka 
za uskladitev: 

Predlog zakona o plačilnem prometu je vključen v državni program za prevzem 
pravnega reda ES. 

Ljubljana. 18.8.2000 

Ime in priimek tar podpis 
vodje pravne službe: 

ministra oziroma 
organa 

(vanuSIČ 
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Dopolnitev 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

POPOTRESNI OBNOVI OBJEKTOV IN 

SPODBUJANJU RAZVOJA V POSOČJU 

- EPA 1286 - II - 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
SLS + SKD Slovenske ljudske stranke 

Ivan Božič 
Poslanec DZ 

DRŽAVNI ZBOR RS 
Predsednik Janez PODOBNIK 

Zadeva: Dopolnitev k Predlogu zakona o spremembah 
In dopolnitvah zakona o popotresnl obnovi 
ob|ektov In spodbujanju razvoja v Posočju 

Dopolnjujem Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o popotresnl obnovi objektov in spodbujanju razvoja 
v Posočju, ki sem ga v obravnavo Državnemu zboru predlagal 
dne, 21/avgusta 2000. 
Pri pripravah je namreč priSlo do tehnične napake tako smo v 
proceduro državnemu zboru predlagali predlog zakona brez 
obvezne sestavine in sicer obrazložitve, ki jo naknadno 
predlagamo danes. 

Hvala za razumevanje! 

Ivan BOŽIČ, l.r. 
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

S 1. členom predloga zakona se predlaga popotresna obnova večnadstropnih 
stanovanjskih objektov. V osnovnem zakonu je bila možna le obnova stanovanjskega 
objekta. Na seizmičnih območjih pričakovana potresna intenziteta VIII. in IX. stopnje 
mora biti z rekonstrukcijo večnadstropnega in večlastniškega stanovanjskega objekta 
zagotovljena predpisana popotresna varnost. Zato se predlaga rekonstrukcija objekta 
in ne samo stanovanj. 

V 2. členu: 
- se v točki 3 predlaga višino sredstev Proračuna R Slovenije, ki jih za izvajanje 

ukrepov popotresne obnove dobi Ministrstvo za okolje in porostor v letu 2001 in 
letih 2002, 2003 in 2004; 

- v točki 4 se predlaga višino sredstev, ki jih dobi Ministrstvo za okolje in prostor v 
letu 2001 in se bodo rabila za organizacijo nalog popotresne obnove; 

- v točki 7 se predlaga višino sredstev, ki jih zagotovi Ministrstvo za okolje in 
prostor R Slovenije in bodo s sklepi Sveta za razvoj Posočja in Vlade R Slovenije 
uporabljena za razvojne programe v Posočju; 

- v točki 8 se obvezuje občine Bovec, Kobarid in Tolmin, da v roku 6 mesecev po 
uveljavitvi tega zakona predložijo Regionalni razvojni program Posočja v soglasje 
Svetu za razvoj Posočja, ki ga bo predložil v obravnavo in potrditev Vladi R 
Slovenije. 

v 7. členu se s predlaganim besedilom drugega odstavka daje poroštvo 
Stanovanjskem skladu R Slovenije, Slovenski razvojni družbi in Skladu za regionalni 
razvoj in poseljenost slovenskega podeželja za najetje kreditov v skupni višini 
5.000.000.000 tolarjev, za izvajanje ukrepov razvojne pomoči. 

V 4. členu so v dodatih stavkih našteta dela, za katera se lahko občini dodeli 
sredstva, da se le ta opravijo. Sredstva so namenjena osebam zasebnega prava, ki 
ne morejo pridobiti stanovanjskega posojila po tem zakonu ali na kak drug način. 
Občina dobi ta sredstva na podlagi hipotekarne pravice, ki jo sklene z lastnikom 
objekta. 

V 5. členu spremenjeni drugi odstavek 43. člena zakona postavlja koordinatorja 
razvojne pomoči. Izvaja jo Posoški razvojni center. Sodelujejo: Sklad za regionalni 
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželj, Sklad Republike Slovenije za 
razvoj malega gospodarstva, Slovenska razvojna družba in Ekološki razvojni sklad 
Republike Slovenije. 

V 6. členu se predlaga novo besedilo 44. člena zakona. Tu je opredeljeno: 
1. Ohranjanje delovnih mest, ki so ogrožena zaradi posledic potresa. Predlog 

pripravi Posoški razvojni center. Pogoje njihove ohranitve določi Vlada Republike 
Slovenije. 

2. Vloge za vključitev v programe ohranjanja delovnih mest vložijo delodajalci na 
Posoški razvojni center. 

3. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okviru proračunskih sredstev za 
leto 2001 zagotovi sredstva za redne programe popotresne obnove. 
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V 7. členu predlagam, da začne ta zakon veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
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Izjava o 

SOPODPISU PREDLOGA ZAKONA O 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O POPOTRESNI OBNOVI 

ORJEKTOV IN SPODDUJANJU RAZVOJA 

V POSOČJO 

- EPA 1286 - II - 

Republika Slovenija 
Državni zbor 

Poslanska skupina 
Združene liste Socialnih demokratov 

Samo Bevk, poslanec 
Državnega zbora RS 

Številka: 433-07/98-1/19, EPA 1286 
Ljubljana, 23. avgust 2000 

Gospod 
Janez PODOBNIK, dr. med. 
PREDSEDNIK DRŽAVNEGA 
ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZADEVA: IZJAVA O SOPODPISU PREDLOGA ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O POPOTRESNI OBNOVI OBJEKTOV IN 
SPODBUJANJU RAZVOJA V POSOČJU 

Dne, 20. avgusta 2000 je poslanec Ivan Božič vložil Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni 
obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju. Na podlagi 
te izjave o sopodpisu predloga zakona, se pridružujem 
poslancu Božiču kot sopredlagatelj. 

Lep pozdrav, 

Samo Bevk, prof., I.r. 
poslanec DZ RS 
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Poročilo 

NADZORNEGA ODBORA 

STANOVANJSKEGA SKLADA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 

Ljubljana, 21. avgust 2000 Skladno s 85. členom stanovanjskega zakona, vam v prilogi 
Štev.: 90405-1/00-1 pošiljamo Poročilo nadzornega odobra Stanovanjskega 

sklada Republike Slovenije za leto 1999. 
DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE S spoštovanjem, 
Šubičeva 4 

1000 LJUBLJANA Branko PINTAR, l.r. 
predsednik nadzornega odbora Stanovanjskega sklada 

ZADEVA: Poročilo nadzornega odbora Stanovanjskega Republike Slovenije 
sklada Republike Slovenije za leto 1999 
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STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA 

STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 1999 

julij 2000 
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I. UVOD 

Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je bil na podlagi prvega 
odstavka 85. člena stanovanjskega zakona (Ur.l. RS 18/91, 19/91, 21/94 in 23/96, 
1/2000) imenovan na seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 28. maja 1996 
(Ur.l. RS 30/96) v naslednji sestavi: 

Branko Pintar, predsednik 
Jožef Artnak, član 
dr.Drago Čepar, član 
mag.Janez Frelih, član 
Gorazd Krajnik, član. 

Njegove pristojnosti določata drugi in tretji odstavek 85. člen stanovanjskega zakona 
in 23. ter 25. člen statuta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela organov in služb ter finančno poslovanje 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije po potrebi s pomočjo revizijskih ali 
drugih strokovnih in pooblaščenih institucij. 

Nadzorni odbor o svojih spoznanjih poroča Vladi in Državnemu zboru Republike 
Slovenije. 

Poleg nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije nadzorujejo 
delo in poslovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije tudi Vlada Republike 
Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije in pooblaščene organizacije za 
opravljanje ekonomsko finančne revizije. 

Namen tega poročila je seznaniti Vlado Republike Slovenije in Državni zbor 
Republike Slovenije z delovanjem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v letu 
1999.' 

II. NAČIN IN PODROČJE DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 
STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Nadzorni odbor tekoče spremlja odločitve upravnega odbora Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije in delovanje Sklada tudi s prisotnostjo vsaj enega od članov na 
sejah upravnega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na sejah deluje po 
poslovniku, sprejetem dne 12.05.1997. 

Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije se je v letu 1999 sestal 
na dveh sejah. 
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III. LETNO POROČILO STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA LETO 1999 

Nadzorni odbor se je seznanil s Poročilom o poslovanju in rezultatih dela 
Stanovanjskega sktada Republike Slovenije za leto 1999, zaključnim računom 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1999 in zapisnikom inventurne 
komisije na dan 31.12.1999 na svoji seji dne 17.02.2000 ter skladno s 25. členom 
statuta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije oblikoval predhodno mnenje 
nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije k poročilu o 
poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z zaključnim 
računom za leto 1999. Predhodno mnenje je bilo posredovano upravnemu odboru in 
tudi Računskemu sodišču Republike Slovenije. 

Upravni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije se je na svoji seji dne 29. 
februarja 2000 seznanil s poročilom o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije za leto 1999 in sprejel zaključni račun Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije za leto 1999. 

Zaradi izpolnitve zakonske obveznosti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
kot izdajatelja vrednostnih papirjev (63. člena zakona o vrednostnih papirjih) je 
upravni odbor sprejel sklep o revidiranju računovodskih izkazov Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije pri revizijski hiši PricevvaterhouseCoopers d.d., Ljubljana. 

Revizijska hiša je končala revizijo v konec februarja 2000 in izdala revizijsko poročilo 
za leto 1999 z mnenjem, da računovodski izkazi »prikazujejo resnično in pošteno 
finančno stanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na dan 31.12.1999 in 
finančni izid v letu, ki se končuje z navedenim datumom, v skladu s slovensko 
zakonodajo, ki opredeljuje poslovanje Sklada.« 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je skladno s četrtim odstavkom 21. člena 
zakona o Računskem sodišču, Poročilo o poslovanju in rezultatih dela 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z zaključnim računom za leto 1999 in 
revidirane računovodske izkaze s strani revizijske hiše PricevvaterhouseCoopers d.d., 
Ljubljana dne 13.03.2000 posredoval Računskemu sodišču Republike Slovenije. 

Računsko sodišče Republike Slovenije je opravilo revizijo računovodskih izkazov 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1999 in izdalo predhodno 
poročilo o reviziji s pozitivnim mnenjem o resničnosti in poštenosti računovodskih 
izkazov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1999. 
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IV. UGOTOVITVE, STALIŠČA IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA 
STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Poročilo nadzornega odbora Stanovanjske sklada Republike Slovenije za leto 1999 
je pripravljeno na podlagi: 

poročila o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije z zaključnim računom za leto 1999, 
revizijskega poročila revizijske hiše PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana o 
reviziji računovodskih izkazov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za 
leto 1999, 
dokončnega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji 
računovodskih izkazov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 
1999 
in ostale razpoložljive dokumentacije. 

A. UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

1. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v letu 1999 uresničil finančni načrt z 
naložbeno politiko Sklada. 

2. Iz proračuna Republike Slovenije je Stanovanjski sklad Republike Slovenije v 
letu 1999 dobil sredstva za dokapitalizacijo in sicer: 1,5 milijarde tolarjev za 
ugodna stanovanjska posojila, 243,6 milijona tolarjev za stanovanjska posojila 
za popotresno obnovo Posočja in 211,5 milijona tolarjev za izgradnjo varovanih 
stanovanj za starejše osebe v posoških občinah. 

3. Nadzorni odbor ugotavlja, da je Stanovanjski sklad Republike Slovenije v letu 
1999 izvedel tri razpise ugodnih dolgoročnih stanovanjskih posojil za fizične 
osebe (XXVI., XXVII. in XXVIII.), nadaljeval z dajanjem dolgoročnih 
stanovanjskih posojil najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih, dodeljeval 
sredstva 6. (XXV.) razpisa in razpisal 7. (XXX.) razpis posojil za neprofitne 
stanovanjske organizacije. 

4. Na podlagi zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v 
Posočju (Ur.l.RS 45/98 in 67/98) je Stanovanjski sklad Republike Slovenije tudi 
v letu 1999 dodeljeval stanovanjska posojila, namenjena popotresni obnovi 
objektov. Od 520.100.000,00 tolaijev dejansko prejetih sredstev iz naslova 
dokapitalizacije za dodelitev posojil je Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
nakazal posojilojemalcem oziroma njihovim izvajalcem popotresne obnove 
685.138.069,60 tolaijev, torej 165.038.069,60 tolarjev več kot je pridobil v ta 
namen. 

5. V letu 1999 je Stanovanjski sklad Republike Slovenije na podlagi sklepa Vlade 
Republike Slovenije uspešno izvedel projekt nacionalne stanovanjske 
varčevalne sheme, kot projekt, ki vzpodbuja dolgoročno varčevanje. 
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Stanovanjski sklad Republike Slovenije tudi spremlja in nadzira izvajanje 
nacionalne stanovanjske varčevalne sheme. 

6. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je za dolgoročna stanovanjska posojila 
v letu 1999 namenil 9,4 milijarde tolarjev, kar predstavlja 19% več kot v letu 
1998. Dolgoročna stanovanjska posojila za fizične osebe so v letu 1999 črpala 
7,371 milijarde tolarjev sredstev, dolgoročna stanovanjska posojila za 
neprofitne stanovanjske organizacije pa so črpala sredstva v višini 2,077 
milijarde tolarjev. Stanovanjski sklad Republike Slovenije ima koncem leta 1999 
v dolgoročnih stanovanjskih posojilih že več kot 39 milijard tolarjev oziroma 21 
odstotkov več kot koncem preteklega leta. 

7. Konec leta 1999 je Stanovanjski sklad Republike Slovenije sprejel novo 
posojilno politiko za leto 2000, ki se odraža v znižanju realne obrestne mere za 
dolgoročna posojila, ki se v odvisnosti od dobe odplačevanja posojila od 10 do 
20 let giblje v razponu od 1,75% do 2,25% za posojila za fizične osebe (v 
preteklem obdobju od 2,25 % do 2,75%). Realne obrestne mere za posojila za 
neprofitne stanovanjske organizacije pa so določene v razponu od 1,95% do 
2,50% (v preteklem obdobju 2,75%) in odvisne od vrste zavarovanja posojila. 

8. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v letu 1999 tekoče plasiral prosta 
likvidnostna sredstva tako rednega računa kot podračuna črnograditeljev v 
banke in hranilnice ob predpisani obrestni meri, določeni s sklepom Ministrstva 
za finance o obrestovanju plasiranih presežkov. 

9. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je tudi v letu 1999 sledil določilom 
zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in 
zavarovalnih organizacij, kije prenehal veljati 15.10.1999. 

10. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je zaključil poslovno leto 1999 s 236 
milijoni tolarjev lastnih likvidnih sredstev, kar je pod višino, določeno s sklepom 
Vlade RS. 

11. Nadzorni odbor ugotavlja, da so stroški poslovanja Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije dejansko znašali 555,9 mio SIT in so bili za 4,1% nižji od 
planiranih, kar pomeni, da so dejanski stroški planiranih skupin dosegli 
planirane z 95,9% in so bili realno za 3% nižji od doseženih stroškov v letu 
1998. 

12. Kapital Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je koncem leta 1999 
dosežen v višini 40,353 milijarde tolarjev. Delež kapitala v primerjavi s koncem 
leta 1998 je višji za 22 odstotkov. 

13. Nadzorni odbor ponovno z obžalovanjem ugotavlja, da tudi v letu 1999 ni prišlo 
do sprejetja nacionalnega stanovanjskega programa katerega temelj 
financiranja naj bi predstavljal Stanovanjski sklad Republike Slovenije. 

14. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v letu 1999 deloval skladno s 
stanovanjskim zakonom in statutom ter ostalimi akti Sklada. 
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15. Nadzorni odbor ugotavlja, da poročilo o poslovanju in rezultatih dela 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z zaključnim računom za leto 1999 
celovito obravnava in omogoča vpogled v poslovanje Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije. 

16. Nadzorni odbor ugotavlja, da je Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
uspešno dezinvestiral poslovno nepotrebna sredstva, kot je to v svojem poročilu 
izpostavilo Računsko sodišče Republike Slovenije kot najvišji organ nadzora 
Sklada in tudi Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor 
proračuna in drugih javnih financ na svojih sejah ob obravnavi poročil o 
poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike Slovenije; 

17. Nadzorni odbor na podlagi dokončnega poročila in pozitivnega mnenja 
Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji računovodskih izkazov 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1999 ugotavlja, da je bilo 
poslovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v letu 1999 uspešno in 
v skladu z veljavnimi predpisi. 

B. PRIPOROČILA 

Nadzorni odbor priporoča 

I. vodstvu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, da: 

1. se aktivno vključi v realizacijo nalog, ki jih določa nacionalni stanovanjski 
program, sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije 10.05.2000; 

2. zaradi problematike ponudbe stanovanj in stavbnih zemljišč, zlasti v sredini 
leta 2004 in v naslednjih zaključenih obdobjih varčevanja v nacionalni 
stanovanjski varčevalnih shemi, tudi sam postane pomemben subjekt na 
strani ponudbe stanovanjskega trga tudi kot investitor; 

3. tudi v prihodnje vodi svojo poslovno politiko nizkih obrestnih mer za ugodna 
dolgoročna stanovanjska posojila; 

4. si še naprej prizadeva, da bo nacionalna stanovanjska varčevalna shema 
postala trajen državni projekt in za njeno nadaljnjo učvrstitev v slovenskem 
finančnem in stanovanjskem trgu; 

5. si prizadeva za uvedbo varčevalnih in posojilnih shem, ki bi 
posojilojemalcem in varčevalcem omogočale odločanje za večje število 
otrok in jih k tem vzpodbujalo; 

6. si tudi v prihodnje prizadeva, v okviru zakonskih možnosti zagotoviti si nove 
dodatne vire sredstev, s katerimi bo lahko povečal ponudbo ugodnih 
stanovanjskih posojil tako fizičnim osebam, kot neprofitnim stanovanjskim 
organizacijam; 

1. september2000 poročevalec, št. 73 



7. še naprej kontrolira namenskost porabo sredstev, danih za stanovanjska 
posojila fizičnim osebam in neprofitnim stanovanjskim organizacijam; 

II. Vladi Republike Slovenije oziroma pristojnim ministrstvom, da: 

1. izdelajo, spremenijo ali dopolnijo zakonodajo tako, da bo omogočeno 
hitrejše in cenejše pridobivanje zazidljivih stavbnih zemljišč in zagotovijo 
hitrejše postopke pridobivanja upravnih dovoljenj za gradnjo za 
stanovanjske potrebe; 

2. uvedejo varčevalne in posojilne sheme, ki bi posojilojemalcem in 
varčevalcem omogočale odločanje za večje število otrok in jih k tem 
vzpodbujale; 

3. da čimprej celovito pristopijo k realizaciji nacionalnega stanovanjskega 
programa.. 

V Ljubljani, 13. julij 2000 
Branko Pintar 

/] predsednik 

/ 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

Ar. 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Dr/avm zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 420 tolarjev • plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon 01) <17-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikaci a uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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