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- EPA 1313 - II - skrajšani postopek
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DOPOLNITEV
poročila Preiskovalne komisije Državnega zbora RS o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu
lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine
- EPA 1267 - II
DOPOLNITEV
Poročila o parlamentarni preiskavi o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja
slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

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

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o
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SKLADU

SLUVENIJE

-

REPUBLIKE

JAVNEM

SKLAUU

(ZFS-1)

- EPA 1293 - II - hitri postopek
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

pričel v letu 2000 veljati zakon o javnih skladih (Ur.l.RS,št.22/
00). To dejstvo zahteva hitro uskladitev predpisov in aktov, po
katerih delujejo že ustanovljeni javni skladi, z njegovimi
določbami ter s tem zagotovitev njihovega nemotenega
delovanja. Iz navedenih razlogov je navedeni predpis treba
sprejeti čim hitreje, da bi se izognili motnjam tako pri samem
delovanju javnega sklada kot tudi v procesu pridruževanja
Republike Slovenije Evropski uniji.

Številka: 643-02/2000-1
Ljubljana, 24.08.2000
Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 24.8.2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O FILMSKEM SKLADU REPUBLIKE
SLOVENIJE - JAVNEM SKLADU,

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:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da predlog zakona o Filmskem skladu Republike
Slovenije - javnem skladu obravnava po hitrem postopku, ker
gre za izredne potrebe države.

- mag. Rudi ŠELIGO, minister za kulturo,
- Ivan PAL, državni sekretar v Ministrstvu za kulturo,
- Vesna ČOPIČ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
kulturo,
- Zoran PISTOTNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
kulturo.

Sprejem navedenega zakona je zaveza iz Državnega programa
za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002, Republika
Slovenija pa se je obvezala, da bo v letu 2000 veljavni zakon o
Filmskem skladu Republike Slovenije (Ur.l.RS, št.17/94)
uskladila s temeljnimi načeli veljavnih predpisov EU za področje
prostega pretoka ljudi, storitev, kapitala in blaga. Poleg tega je

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

I. UVOD

2. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Šest let po uveljavitvi Zakona o Filmskem skladu Republike
Slovenije (Ur.l. RS, št. 17/94, v nadaljevanju: ZFSRS) je mogoče
ugotoviti, da je sklad zaživel v smislu vsakoletnega izvajanja
nacionalnega filmskega programa, vendar pa ga je potrebno sedaj
bistveno spremeniti in zato nadomestiti z novim iz naslednjih
razlogov.

1 .Obrazložitev predloga za hitri postopek
Predlagani zakon sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti v
procesu prevzemanja pravnega reda EU in umeščen v Seznam
zakonov, ki jih je potrebno v skladu s sklepom Vlade z dne 6/7
2000 predložiti Državnemu zboru v mesecu juliju 2000.
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Zakon o Filmskem skladu Republike Slovenije (UL RS št. 17/94)
je treba uskladiti s temeljnimi načeli o prostem pretoku ljudi, storitev,
kapitala in biaga, kot jih določata Pogodba o Evropski Uniii in
Direktiva 1999/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Sedanji
20. člen Zakona o filmskem skladu RS namreč določa, da
potrebuje tuj filmski producent za snemanje v Republiki Sloveniji
dovoljenje pristojnega državnega organa. Republika Slovenija mora
v skladu s prevzetimi obveznostmi zagotoviti nediskriminatorno
obravnavanje domačih oseb in oseb iz držav, članic EU. Zato je
predpisovanje posebnega dovoljenja neumestno. Drugače je
glede določbe, da lahko tuj producent snema v Sloveniji samo v
sodelovanju z domačim, saj tu ne gre za onemogočanje delovanja
tujih producentov, ampak samo za vključevanje slovenskih
producentov v mednarodne koprodukcije.

področji avdiovizualnega sektorja bi škodilo čistosti njegove
umetniške potence... Na takšni miselni podlagi bi bilo državi kaj
lahko sprejeti sklep, da je snemanje filmov samo drag izdatek, ki
ga na tako majhnem trgu in v tako ozkem jezikovnem okolju, kot
je slovensko, ni mogoče pokriti s prihodki od prikazovanja; in iz
tega lahko sledi enostaven spregled dejstva, da se vsa vložena
sredstva porabijo v okolju, kjer se film snema, za plačilo širokega
pretoka storitev, uslug in blaga, za plačilo stroškov dela, ki ga v
zvezi s filmom ni malo itd. Skratka - film vzpodbuja in daje dohodek
množici notranjih in zunanjih izvajalcev, torej generira gospodarski
proces, v katerem se izvajajo intelektualne, tehnične, turistične,
trgovske in mnoge druge storitve. Od kinematografskih dejavnosti
se neposredno - zlasti pa posredno - vrača državi vloženi denar,
poleg tega pa vplivajo na življenje z akcelerirano ekonomsko in s
simbolizirano kuKurno močjo; predvsem slednja je vitalnega
pomena za vsako evropsko državo in za Evropo samo. Sodobne
države se tega vedno bolj zavedajo, še zlasti, ko po zaključeni
eksploataciji filma izračunajo, da vloženi denar ni izpuhtel, ampak
se je prelil skozi zahteven gospodarski proces in se medtem
oplemenitil, tudi če je film v najslabšem primeru videlo le nekaj
tisoč gledalcev v kinodvoranah in potem samo še slab milijon na
televizijskih ekranih. Toda dobra organizacija promocije in
distribucije filma lahko tudi s prihodki od prikazovanja in
predvajanja zagotovi kontinuiteto v proizvodnji, pri čemer pa to v
nobeni evropski državi ne bi šlo brez premišljeno vzpostavljenih
instrumentov proračunskega sofinanciranja.

Poleg tega je treba način financiranja kinematografskih dejavnosti
približati sistemu, ki je uveljavljen v državah Evropske unije. Gre
za pluralizacijo virov financiranja. Republika Slovenija je v zadnjih
letih zagotavljala proračunska sredstva za slovensko
kinematografijo na podlagi veljavnega zakona in v skladu z
uveljavljenimi cilji kulturne politike, vendar pa so bila v slovensko
kinematografijo v zadnjih šestih letih vložena predvsem sredstva
državnega proračuna. Čeprav je tak sistem sofinanciranja
slovenske kinematografije ohranjal nacionalni film pri življenju, pa
je glede na vzpostavljene organizacijsko-finančne vzvode težko
primerljiv z neprimerljivo bolj učinkovito ureditvijo v državah
Evropske Unije, in ga je nujno posodobiti ter okrepiti.

Vse evropske države imajo vzpostavljene mehanizme finančne
podpore produkciji, večina pa tudi - sicer v manjšem obsegu distribuciji filma. Vse evropske države, razen Avstrije, Švice,
Islandije, Nizozemske, Belgije, Luxemburga in Španije na različne
načine podpirajo tudi prikazovanje filmov (npr. ugodna posojila za
prenovo kinodvoran, podpora umetniškim kinematografom). Samo
Grčija, Islandija, Italija in Švedska od evropskih držav ob filmski
produkciji in distribuciji niso vzpostavile tudi podpornih
mehanizmov na ožjem avdiovizualnem področju (video/TV
produkcija); vse druge evropske države obravnavajo film kot
posebno panogo avdiovizualnih dejavnosti, kar se odraža v vseh
avtonomnih specifikah filma na eni strani in avdiovizualnih izdelkov,
namenjenih zlasti za predvajanje na televizijskih programih, na
drugi. Večina evropskih držav torej povezuje ta dva različna
segmenta v en sam proizvodni proces, kar jim omogoča
organiziranje prelivanja sredstev med obema segmentoma.

Državni zbor Republike Slovenije je 24. februarja 2000 sprejel
zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), ki je bistveno
posegel v ZFSRS, ker je razveljavil vse njegove določbe, ki so se
nanašale na upravljanje in delovanje tega sklada (4. člen, 4.
odstavek 8. člena, 3. in 4. odstavek 9. člena, 10. do 13. člen, 1. in
3. odstavek 14. člena in 15. do 18. člen). V veljavi so ostale samo
določbe o namenu ustanovitve sklada in njegovih nalogah, o
financiranju sklada, o nagradah in priznanjih na področju dela
sklada, o razvidu izvajalcev kinematografske dejavnosti in o
dovoljenju tujega producenta za snemanje v Sloveniji. Filmski
sklad RS sicer lahko nadaljuje z delom po zakonu o javnih skladih,
vendar pa mora biti sprejet akt o ustanovitvi, ki bo nadomestil
razveljavljene določbe. Ker je potrebno spremeniti tudi preostale
določbe ZFSRS, mora tako Vlada RS do konca septembra sprejeti
ustanovitvni akt sklada in tako najprej uskladiti njegovo delovanje
z Zakonom o javnih skladih, potem pa (ko bo sprejet predlagani
Zakon o Filmskem skladu Republike Slovenije - javnem skladu)
še s tem zakonom.

Finančna podpora je v večini držav namenjena predvsem
produkciji filmov, medtem ko so marsikje uvedli posebne pravne
oblike podpore in bančni ter finančni inženiring, ki se usmerja
predvsem na razvoj producentskih družb. Te so v nacionalnih
zakonodajah definirane kot ekonomske entitete, podpora
njihovemu razvoju pa stremi k strukturalnim spremembam, ki jih
lahko zagotovijo samo močne družbe. S krepitvijo majhnih in
srednje velikih producentskih družb, utemeljeno na ustreznih
fiskalnih ukrepih, se je npr. Irska v zelo kratkem času približala
zastavljenim ciljem glede predvidenih ekonomskih učinkov in glede
načrtovanega povečanja zaposlovanja. Njeni uspehi seveda po
obsegu niso povsem primerljivi z uspehi velike trojke (Francija,
Nemčija in Velika Britanija), ki prek podpornih mehanizmov na
nacionalni in regionalnih ravneh same za podporo avdiovizualni
industriji zagotovijo približno pol milijarde ECU na leto (od tega
Francija sama približno tri petine), vendar pa se lahko Irska z
veliko trojko primerja glede sistematičnega pristopa in izvirnega
načina pravno-institucionalnega organiziranja dejavnosti.

To priložnost je primerno izkoristiti tudi za natančnejšo opredelitev
nekaterih pojmov (npr. osnovni akterji na področju
kinematografske dejavnosti, razmerje dejavnosti sklada napram
nacionalnemu kulturnemu programu...). Poleg tega je treba v
skladu s 8.členom Zakona o javnih skladih dopolniti dosedanje
ime Filmski sklad Republike Slovenije, ker mora vsebovati
poimenovanje oznako »javni sklad«.

3. Primerjalni pogled na ureditve področja
kinematografije v državah, članicah EU
Evropske države so glede urejanja pravnih okvirov, vzpostavljanja
mehanizmov podpore kinematografiji, predvsem pa glede
implementacije svojih predpisov na tem področju v praksi lep
korak pred Slovenijo. Naša država ima v predpisih postavljeno
celo oviro za tuje producente, ki bi želeli snemati v Sloveniji. Takšen
ekskluzivni položaj Slovenije odraža parcialno miselnost, ki je
Evropi in Svetu tuja: slovenski film je izključno kulturni atribut, zanj
v celoti odgovarja država; slovenski film je strogo nacionalna
kategorija, njegovo prepletanje z drugimi kulturami in z drugimi
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Vsi evropski podporni mehanizmi na tem področju izvirajo iz
principa selektivnega sofinanciranja posameznih filmskih
produkcij ter podpore filmski scenaristiki, torej iz sistema, kakršen
je zdaj v rabi pri nas. Vendar pa so se v mnogih zahodnoevropskih
državah iz te osnovne oblike, za katero je značilna nepovezanost
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z njenim trgom, že pred časom razvile druge oblike, zlasti pa t.i.
avtomatični fondi, ki so pod določenimi pogoji dostopni
producentom na podlagi izkazano pričakovanega prihodka od
prodanih vstopnic, utemeljenega s predpogodbami o distribuciji,
televizijskih predvajanjih itd. Ustrezni zneski se iz teh fondov
lahko nakažejo kot predplačila, s tem da se potem prihodki iz
poslov samih stekajo na poseben račun posamezne
producentske družbe, ki jih lahko ta uporabi za pripravo naslednje
produkcije in jih - razen v določenih primerih, ko so takšna
predplačila odplačna - uveljavlja kot svoj koproducentski delež.
Samo v Franciji, Nemčiji, Avstriji, Italiji in na Portugalskem pa je
producent dolžan reinvestirati prihodke v naslednji projekt. Samo
v Franciji so avtomatični fondi namenjeni vsem sektorjem: filmskiprodukciji, distribuciji, prikazovanju in video-produkciji. Omenjeno
avtomatično financiranje producentov mnoge države kombinirajo
s selektivnim sofinanciranjem tistih projektov, ki imajo visoko
kulturno umetniško vrednost, a niso komercialno zanimivi. Vendar
pa osem evropskih držav še vedno ohranja zgolj princip
selektivnega financiranja (Finska, Grčija, Irska, Islandija,
Luxemburg, Nizozemska in Velika Britanija). Za razvoj zasebnega
producentskega sektorja je v evropskih ureditvah ena
najpomembnejših pridobitev komaj v zadnjem času regulirana
možnost vzporednega produciranja več projektov v daljšem
obdobju, ki se lahko veže tako na avtomatično kot tudi na
selektivno podporo javnih fondov.

Prevzeto obveznost izpolni, ko banka neuspešno uporabi vsa
legalna sredstva za izterjavo zapadlih obveznosti. Delničarji IFCIC
so država (20%), Soficas, d.d. (20%), Credit National (20%) in
mnoge druge francoske banke.
Glavni štirje viri mehanizmov javnega financiranja avdiovizualne
industrije v Evropi so: sredstva iz državnega proračuna, posebne
takse iz sektorjev filmske in televizijske distribucije ter
prikazovanja filmov, in prispevki od dohodkov televizijskih družb,
npr. od predvajanja oglasov. Večji delež teh fondov praviloma še
vedno zapolnjuje država (od 100% v npr. Španiji in na Danskem,
več kot 50% v npr. Švici in na Švedskem, med 30 % - 10% na
Norveškem, v Franciji, Nizozemski, Portugalski). Najzanimivejši
podvig je v zvezi z zaželenim zmanjšanjem relativnega deleža
države pri financiranju avdiovizualne industrije uspel Veliki Britaniji,
ki je npr. z uvedbo podpore skupinam gospodarskih družb v obliki
franšiz v približno štirih letih povečala obseg javne podpore na
173%, in sicer iz virov Nacionalne Loterije. Osnovni namen te
novosti je bil vzpostaviti zasebne mini studie, v katerih producenti,
distributerji in financerji nastopajo kot partnerji, ki skupaj
zagotavljajo ne samo produkcijo filmov ampak tudi njihovo
distribucijo.
Pomemben vir javnih fondov v sedmih državah so takse na javno
prikazovanje filmov, ki se zbirajo na računu njihovih centralnih
podpornih agencij. Na Norveškem je to celo glavni vir (70%)
javnih fondov, na Švedskem znaša 37%, na Finskem in v Franciji
24%, v Nemčiji 21%, v Grčiji 10% in v Italiji 8%. V 24 francoskih
odstotkih je všteta taksa od prikazovanja filmov in taksa na prodajo
in najemodajo videokaset.

Sorodne oblike so kratkoročna brezobrestna ali nizkoobrestna
posojila, ki npr. v Italiji pomenijo osnovni način kroženja
kinematografske gotovine, s tem da ta država vendarle (skorajda
brez dodatnih sredstev iz privatnih virov, ki jih znata za svoje
bogate fonde poleg Francije organizirati zlasti Velika Britanija in
Nemčija) zagotavlja več kot 90 % vsega potrebnega denarja za
kritje stroškov italijanskega filma. Krediti so - ne samo v Italiji podprti tudi z ustreznim sistemom bančnih garancij.

Deleži, ki jih v javne fonde (namenjene filmu in avdioviziji) prispevajo
televizije, so v Evropi organizirani različno, bodisi kot direktno
plačilo ali posebna taksa. Ti deleži se razprostirajo od 90% javne
podpore na Portugalskem, 69% na Nizozemskem, 59% v Franciji,
32% v Nemčiji, do 9% na Švedskem. Ponekod televizije plačujejo
samo v nacionalni fond na podlagi predpisane takse (Francija,
Portugalska), drugje z direktnim plačilom (Švedska, kjer je bil za
to sklenjen poseben dogovor med vlado, filmsko in video industrijo
ter javnim in zasebnim televizijskim sektorjem). Na Norveškem
zasebni televiziji NRK inTV2 prispevata samo vfond za televizijsko
produkcijo, namenjeno za razširjanje na njunih programih, podobno
pa je tudi na Nizozemskem. V Nemčiji javni televiziji ZDF in ARD
pa tudi zasebne televizije prispevajo v nacionalni fond FFA na
podlagi posebnih dogovorov, ki se dosegajo in spreminjajo s
pogajanji. Dodatne zahteve postavljajo nacionalni predpisi v skladu
s TV Direktivo EU, ki v vseh državah, članicah EU, zahtevajo
večinsko kvoto evropske produkcije na avdiovizualnem področju,
kar posledično povečuje tudi povpraševanje po novem
evropskem filmu in vzpodbuja razvoj neodvisnega sektorja na
celotnem avdiovizualnem področju.

Evropski podporni mehanizmi na tem področju uporabljajo
predvsem štiri glavne instrumente: subvencije, odplačne avanse,
brezobrestna ali obrestna posojila in koprodukcijska vlaganja.
Odplačni avansi pridejo v poštev zlasti v fazi produkcije in
distribucije in se nanašajo na prodane vstopnice ter pravice za
javno predvajanje v TV programih, posojila so navadno odvisna
od sklenjenih predpogodb in precejkrat tudi od pridobljenih garancij,
koprodukcijska vlaganja pa so značilna za tiste evropske fonde,
ki se ob neodvisnih producentih tudi sami pojavljajo v vlogi
koproducentov. V nekaterih nemških deželah kombinirajo
subvencije z odplačljivimi avansi ali posojili, saj so subvencije
same navadno omejene do določenega odstotnega deleža. V
Grčiji, ter v nekaterih španskih, nemških in francoskih regijah/
deželah, postanejo fondi solastniki filmov, praviloma v sorazmerju
z vloženim deležem, včasih največ do vrednosti polovice
producentovega vložka v film. V primerih, ko fond ni registriran za
produkcijsko dejavnost, lahko nastopa le kot sofinancer, tako da
mu ne more pripasti lastniški delež na filmskem negativu. Vsekakor
pa so subvencije najbolj rSzširjena oblika sofinanciranja s strani
evropskih fondov.

Posebne pozornosti so vredni fondi, ki jtti evropske države
namenjajo vzpodbujanju izvoza filma in drugih avdiovizualnih
izdelkov. Nekatere so v ta namen vzpostavile posebne agencije
(npr. Export-Union v Nemčiji, katerega vir sredstev sta javna
fonda FFA in BMI), druge pa ta namen uresničujejo z direktnimi
plačili tujim distributerjem ali agentom (npr. Italija, Finska,
Portugalska). Tudi francoski CNC namenja posebna sredstva za
tuje distributerje francoskega filma.

V nekaterih državah so oblikovali posebne garancijske fonde, ki
jih bodisi nadzirajo nacionalna telesa za sofinanciranje dejavnosti
(npr. Finska in Španija), ali pa posebne finančne organizacije
(Inštitut za financiranje kinematografije in kulturne industrije v
Franciji, IFCIC). Podobni fondi so oblikovani v Italiji, Belgiji in na
Portugalskem. Njihova naloga je jamčenje za kredit, namenjen za
izvedbo projektov na tem področju, bodisi v celoti ali le v določenem
delu. Portugalska je uvedla garancije tudi za kredite, najete v
podporo distribuciji in izvozu filmov. Francoski IFCIC je bil
ustanovljen z namenom povezave centralnega nacionalnega
fonda (CNC) in bank. Z namenom vzpodbujanja zasebne iniciative
prevzema 50% rizika bank, ki kreditirajo filmske in televizijske
producente, tehnične filmske družbe ter drugo kulturno industrijo.
15. september2000

Za Nemčijo in Avstrijo je značilno (podobno pa ravnajo tudi druge
države), da sofinanciranje pogojujeta z ekonomskim efektom, ki
naj bi ga projekt dosegel na njunem območju, zato sta postavili
natančna pravila, kje in kako se lahko porabi odobreni denar.
Pravila se nanašajo na obvezno uporabo filmske tehnične
infrastrukture na območju Dunaja, obvezen angažma prebivalcev
oziroma residentov Dunaja pri produkciji, plačilo vseh stroškov
(npr. prenočevanje, prehrana) na območju dunajske regije itd. V
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5. Poglavitne rešitve

nemških deželah mora biti na splošno porabljeno toliko denarja,
kolikor je znašal dodeljeni znesek.

Z vstopanjem Slovenije v Evropsko Unijo se slovenska
kinematografija sooča z novimi izzivi, ki postavljajo slovenski film
v kontekst evropskega filma. Zato je potrebno sprejeti take rešitve,
ki bodo zagotavljale nemoteno in kontinuirano slovensko filmsko
produkcijo in njeno posredovanje tudi v novih razmerah.

Vprašanje nacionalnega jezika kot kriterija za dostop do evropskih
fondov je rešeno na različne načine. Npr. v Švici mora biti film
izdelan tudi v jezikovni različici enega od kantonov. V Kataloniji se
sredstva iz fonda lahko uporabijo le za izdelavo filmov v
katalonščini, izjema je včasih faza predprodukcije. (Nazoren je
ob tem pristop Katalonije glede distribucije in prikazovanja
podprtega filma: film mora biti predvajan v 10 mestih z več kot
45.000 gledalci in v vseh glavnih mestih okrajev, določena je
minimalna doba prikazovanja, promocijski material mora biti v
katalonščini). V Belgiji je kandidiranje za sredstva pogojeno z
uporabo francoskega ali flamskega jezika, vendar se lahko zgodi,
da je projekt podprt s strani obeh skupnosti, in sicer s strani
Bruseljske regije, ki jima je skupna. Na Škotskem in v VValesu
obstajajo posebne sheme za keltsko filmsko govorico.

Predlog zakona s tem namenom ohranja sedanji Filmski sklad
RS kot osrednjo institucijo, ki ji je naložena skrb za podpiranje
kinematografije v vseh njenih delih od produkcije, distribucije in
promocije do javnega prikazovanja, sicer pa zakon prepušča
ustanovitvenemu aktu sklada, da podrobneje določi upravljanje
in delovanje sklada na osnovi Zakona o javnih skladih. Izjemoma
razveljavlja samo posamezne določbe glede povečevanja in
zmanjševanja namenskega premoženja sklada podobno kot to
že sedaj velja za Jamstveni sklad RS. Predlagani zakon torej ni
ustanovitveni akt sklada, ampak samo predvideva njegovo
ustanovitev s ciljem, da v nadaljevanju določi posebne vire
financiranja sklada. Te je mogoče določiti samo z zakonom.
Posebni viri financiranja so potrebni zaradi večje stabilnosti
financiranja kinematografije, kar poskuša doseči s pluralizacijo
virov financiranja kinematografske dejavnosti (dvoodstotni delež
RTV prispevka, posebni davek).

Ne glede na svojo velikost mnoge države kinematografijo in
avdiovizijo podpirajo tudi indirektno, s posrednimi fiskalnimi
instrumenti. Na Švedskem velja oprostitev plačevanja DDV za
celotno filmsko industrijo, v Avstriji za zvezne subvencije za
scenaristiko, na Norveškem za koprodukcijske posle z državnim
producentom (Norsk Film AS), na Finskem subvencije Finske
filmske fondacije, v Franciji pa so uvedene olajšave na vse
prispevke za produkcijo ali koprodukcijo.

Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki še ni uvedla posebnih
dajatev na distribucijo in javno prikazovanje filmov, prav tako pa
odstopa tudi od evropske prakse, po kateri prispevajo televizije v
javne fonde sredstva, namenjena filmu in avdioviziji, bodisi kot
direktno plačilo ali kot takso oziroma posebni davek. Eden od
argumentov v času priprave zakona o davku na dodano vrednost,
da se je kinematografske vstopnice obdavčilo z nižjo stopnjo, je
bil, da bo tudi v Sloveniji treba uvesti tako dodatno finančno
obremenitev kinematografske dejavnosti. Da ta ne bi postavila
kinematografov v slabši položaj od drugih, je bila tedaj sprejeta za
davek na dodano vrednost nižja tarifa.

Irska je uvedla znižano obdavčitev na prihodke od mednarodne
eksploatacije filmov, v katerih je njen delež več kot 75%. Irske
filmske in televizijske produkcijske družbe so obdavčene po 10%
stopnji do leta 2010. Italija ima oprostitev za 70% dobička iz filmske
in televizijske dejavnosti, če je reinvestiran v novo produkcijo,
znižana pa je tudi obdavčitev ob nakupu ali obnovi kinematografov.
(Portugalska ponuja za gradnjo ali adaptacijo kinematografov
posebno ugodna posojila.) V Grčiji prikazovanje nacionalnih filmov
prinese znižanje davka na prihodek od prodaje vstopnic (30% za
teden predvajanja, 40% za dva tedna in 55% za štiri tedne na
leto).

Predlog zakona predvideva, da se dodatna sredstva iz prispevka
RTV in posebnega davka na distribucijo in javno prikazovanje
filmov zbirajo v državnem proračunu, s tem, da izrecno določa,
da so ta sredstva namenjena izključno podpori in razvoju
kinematografije v Sloveniji

Za centralno in vzhodnoevropske države so po mnenju evropskih
strokovnjakov značilni: proces reorganizacije in privatizacije
produkcijskega sektorja, virtualna odsotnost alternativnih financ,
težave pri privabljanju tujega kapitala, vzpostavljanje subjektivitete
neodvisnega producenta, nujnost oblikovanja neodvisnih teles,
ki naj bi organizirala delovanje sektorja.

Dodatno zbrana finančna sredstva za področje kinematografske
produkcije bodo omogočila realizacijo štirih do petih dodatnih
dolgometražnih filmih letno, nastalih v slovenski produkciji ali
koprodukciji, oziroma adekvatno število dodatnih kratkometražnih
produkcij ali koprodukcij (30-40), kar predstavlja skoraj 100%-no
rast produkcije, s tem pa prepoznavnejši in prodornejši nastop
slovenske kinematografije v svetu.

4. Cilji in načela zakona
-

-

harmonizacija s pravnim redom EU;
prost pretok ljudi, blaga, storitev in kapitala;
opredelitev namena ustanovitve Filmskega sklada Republike
Slovenije - javnega sklada
prilagoditev režima upravljanja s premoženjem po Zakonu o
javnih skladih naravi Filmskega sklada;
vzpodbujanje razvoja kinematografije;
uveljavljanje slovenskega jezika in slovenskih avtorjev;
vzpodbujanje ekonomskega razvoja kinematografskega
sektorja;
pluralizacija virov financiranja kinematografske dejavnosti, ki
je primerljiva z državami EU;
zagotovitev stabilnih virov financiranja;
zagotovitev namenskega zbiranja javnih sredstev.
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Dosedanjemu imenu Filmski sklad Republike Slovenije se doda
oznaka javni sklad.
Predlog zakona odstranjuje administrativne ovire za tuje
producente, ki želijo snemati v Sloveniji s tem, da se ukine
dovoljenje za tako dejavnost. Vendar pa odpiranje v Evropo hkrati
zahteva še bolj načrtno skrb za razvoj slovenskega jezika in
podpiranje slovenske ustvarjalnosti. Zato predlog zakona vključuje
tudi določbo, ki omejuje vlaganje javnih sredstev na vlaganja v
filmsko produkcijo, ki promovira slovenski jezik, slovenske avtorje
ali ki prispeva k razvoju slovenske kinematografije. Smiselno
enako velja tudi za obe avtohtoni narodni manjšini in za Rome.
Podobno je potrebno skrbeti tudi za to, da se bodo kapacitete
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namenskim premoženjem in finančnimi sredstvi, ki jih
ustanoviteljica zagotavlja za produkcijo, distribucijo, promocijo in
javno prikazovanje filmov ter za izvajanje filmskih festivalov in
podeljevanje nagrad na področju slovenske kinematografije.

slovenskih producentov, od kapitalskih do kadrovskih, okrepile,
zato se ohranja sedanja rešitev, da mora tuj producent, če želi
snemati v Sloveniji, sodelovati s slovenskimi producentom.
Država oziroma pristojno ministrstvo ima še naprej pravico in
dolžnost, da po eni strani oblikuje kulturno politiko, s katero določi
cilje in prioritete na področju kinematografije, ki jim mora slediti v
okviru svojih pristojnosti sklad, in po drugi strani spremlja, analizira
in ocenjuje uspešnost in učinkovitost delovanja sklada in učinke
te politike.

Sklad izvaja namen iz prejšnjega odstavka z vzpodbujanjem
ustvarjalnosti in razvoja na področju kinematografije, z
zagotavljanjem povratnih in nepovratnih sredstev oziroma s
sofinanciranjem, z dajanjem kreditov ali poroštev producentom,
distributerjem in prikazovalcem filmov, z dodeljevanjem nagrad,
štipendij ter drugih vzpodbud filmskim ustvarjalcem in
poustvarjalcem ter z izvajanjem drugih nalog, določenih s tem
zakonom in aktom o ustanovitvi.

6. Finančne posledice

Sklad izvaja svojo dejavnost na podlagi določb tega zakona, in
zakona, ki ureja javne sklade, ter v skladu z nacionalnim kulturnim
programom.

Zakon ne predvideva povečanja, niti zmanjšanja vrednosti
finančnih sredstev, ki jih Republika Slovenija namenja za ohranitev
in razvoj slovenske kinematografije iz državnega proračuna v
zadnjih letih. Predlagani zakonski ukrepi pa bodo predvidoma
povečali vrednost namenskih sredstev, s katerimi upravlja sklad,
iz drugih virov, kar naj bi vplivalo na stopnjevanje kinematografske
dejavnosti ter njenih neposrednih in posrednih ekonomskih
učinkov.

Viri financiranja
3. člen
Sklad pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
iz sredstev državnega proračuna za kulturo, ki so namenjena
za izvajanje nalog, določenih s tem zakonom in aktom o
ustanovitvi sklada;
iz sredstev državnega proračuna za kulturo, ki so namenjena
za delo sklada;
iz sredstev iz 4. in 5.člena tega zakona, ki se zbirajo na
podlagi 6.člena tega zakona v proračunu Republike Slovenije,
iz lastnih prihodkov;
z dotacijami, darili in iz drugih virov.

Kot posredno finančno posledico, ki pa ne bo vplivala na državni
proračun temveč na razpolaganje z javnimi sredstvi, je treba
omeniti potrebno povišanje RTV prispevka za 2%, kolikor zahteva
nova zakonska obveznost Radiotelevizije Slovenija, da ustrezen
delež tega prispevka nameni za bogatenje filmskih programov v
skladu s tem zakonom ter posebni davek. Vrednost tako zbranih
sredstev bi znašala približno 550 milijonov tolarjev na leto (300
milijonov SIT z naslova povišanega RTV prispevka, 250 milijonov
SIT z naslova posebnega davka).

-

Uvajanje novih rešitev glede financiranja sklada ne bo zahtevalo
novih kadrovskih okrepitev in dodatnih stroškov, ker je ustrezna
strokovna služba Ministrstva za kulturo kot sektor za medije že
formalno konstituirana in delno tudi kadrovsko zasedena.

Sklad upravlja poleg namenskega premoženja in sredstev za
svoje delo tudi s sredstvi iz tega člena, ki jih namenja kot
nepovratna sredstva za podporo in razvoj kinematografije v
Republiki Sloveniji.
4. člen

7. Skladnost zakona z evropskimi predpisi in
mednarodnimi pogodbami

Vsak distributer filmov plačuje posebni davek na vsako kopijo
filma, ki ga distribuira za javno prikazovanje v slovenskih
kinematografih, v višini sedmih (7) odstotkov od vrednosti, ki jo
za uporabo vsake posamezne kopije prejme od javnih
prikazovalcev.

Predlog zakona je usklajen z Direktivo 1999/42/ES in s Konvencijo
Sveta Evrope o filmski koprodukciji M 9921 Slovenija še ni članica
te konvencije, čeprav bi lahko uporaba njenih določb vzpodbudila
razvoj slovenske kinematografije. Z uveljavitvijo tega zakona bodo
izpolnjeni pogoji za pristop Slovenije k tej konvenciji.

Vsak javni prikazovalec filmov plačuje vsak mesec posebni davek
v višini devetih (9) odstotkov vrednosti vsake prodane vstopnice
za ogled filma, ki ga javno prikazuje v slovenskih kinematografih.
Posebni davek iz tega člena se plačuje najpozneje do konca
tekočega meseca za prejšnji mesec.

II. BESEDILO ČLENOV
Splošna določba
1. člen

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo
za distribucijo in javno prikazovanje filmov iz programa sklada.

Ta zakon določa namen ustanovitve Filmskega sklada Republike
Slovenije - javnega sklada in vire sofinanciranja kinematografskih
in drugih dejavnosti, ki jih v javnem interesu podpira sklad ter
namensko zbiranje in uporabo teh sredstev.

Glede obračunavanja in plačevanja dajatev iz tega člena, prisilne
izterjave, zamudnih obresti in drugih vprašanj postopka se
uporabljajo določbe o davčnem postopku.
5. člen

Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad
2. člen

Radiotelevizija Slovenija za bogatenje slovenskega filmskega
programa vsako leto nameni dva (2) odstotka vrednosti RTV
prispevka, zbranega na podlagi zakona, ki ureja delovanje
Radiotelevizije Slovenija.

Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad (v nadaljevanju:
sklad) je ustanovljen z namenom, da upravlja in razpolaga z
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Vrednost tehničnih in drugih storitev, ki jih Radiotelevizija Slovenija
izvaja za realizacijo posameznega projekta iz programa sklada,
se ne všteva v vrednost RTV prispevka iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje distributer
- fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
10. člen

6. člen

Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek javni prikazovalec - pravna oseba, če ne plača vsak
mesec posebni davek od vsake prodane vstopnice za ogled
filma, ki ga javno prikazuje v slovenskih kinematografih (drugi
odstavek 4. člena).

Sredstva iz 4. in 5. člena tega zakona se zbirajo v proračunu
Republike Slovenije in so namenjena izključno podpori in razvoju
kinematografije v Sloveniji.
Posebne določbe
7. člen

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba javnega prikazovalca - pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
»
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje javni
prikazovalec - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

Sklad ne sme uporabiti sredstev za produkcijo filma:
če film ni posnet v slovenskem jeziku ali
če delež slovenskih soavtorjev ne zagotavlja promocije
slovenske kinematografije ali
če film ne pomeni bistvenega prispevka za razvoj slovenske
kinematografije.

Prehodne in končne določbe
11. člen

Omejitev ne velja za podpiranje kinematografske dejavnosti
avtohtonih narodnih manjšin in Romov.

Filmski sklad Republike Slovenije nadaljuje delo kot Filmski sklad
Republike Slovenije - javni sklad. Vlada Republike Slovenije uskladi
njegov akt o ustanovitvi s tem zakonom v treh (3) mesecih od
njegove uveljavitve.

8. člen
Tuji filmski producent lahko snema v Republiki Sloveniji le v
sodelovanju s producentom, ki ima sedež v Republiki Sloveniji.

12. člen
Kazenske določbe
9. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o Filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94).

Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek distributer - pravna oseba, če ne plača posebni davek
na vsako kopijo filma, ki ga distribuira za javno prikazovanje v
slovenskih kinematografih (prvi odstavek 4. člena).

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

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba distributerja - pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

poročevalec, št. 79
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III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu
Prvi člen povzema predmet zakona.

Radioteleviziji Slovenija nadomestiti z ustreznim povišanjem tega
prispevka.

K 2. členu
Ta člen govori o namenu delovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije - javnega sklada, medtem ko je sam sklad ustanovljen
z ustanovitvenim aktom Vlade Republike Slovenije. S tem
zakonom se določi ta namen zato, ker se nanj vežejo posebni viri
financiranja, ki so uzakonjeni s tem zakonom.

K 6. členu
Ta člen določa namensko zbiranje in uporabo tako zbranih
finančnih sredstev za razvoj kinematografije v Republiki Sloveniji.
Po zakonu o javnih financah in zakonu o izvrševanju proračuna
se namensko pridobljena sredstva ne morejo porabljati drugače,
kot v skladu z namenom, s katerim so bila pridobljena. Informacije
o namensko dobljenih sredstvih, kakor tudi njihovih izplačilih, pa
se lahko pridobijo že z izpisom ustreznega konta iz poslovnih
knjig javnega računovodstva.

Sklad je namenjen upravljanju in razpolaganju s sredstvi za
sofinanciranje produkcije, distribucije, promocije in javnega
prikazovanja filmov. Hkrati so določeni tudi načini za uresničevanje
tega namena, ki so vezani na dodeljevanje povratnih ali nepovratnih
sredstev.

K 7. členu
V tem členu so zajete omejitve z namenom promocije slovenskega
jezika, slovenskih avtorjev oziroma slovenske kinematografije.
Krog soavtorjev filma (2. alinea tega člena) je določen v 105.
členu zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št.
21/95).

V zadnjem odstavku je vzpostavljeno razmerje med zakonom o
javnih skladih, ki ureja delovanje vseh javnih skladov, tem
zakonom, ki določa nekatere specifične določbe, veljavne samo
za javni filmski sklad in nacionalnim kulturnim programom. Kot
podlago za delovanje sklada določa zakon tudi nacionalni kulturni
program, ki je kot strateški programski dokument podlaga za
oblikovanje razvojne in programske politike sklada.

K 8. členu
Člen določa, da lahko tuji filmski producent snema v Republiki
Sloveniji le v sodelovanju s producentom, ki ima sedež v Republiki
Sloveniji. Določba je namenjena krepitvi gospodarske moči
slovenskih filmskih producentov.

K 3. členu
Ta člen določa vire financiranja. Poleg državnega proračuna so
viri dodatnih namenskih sredstev dvoodstotni del RTV prispevka,
posebni davek, lastni prihodki in drugi viri. Poleg tega določa tri
vrste premoženja sklada in s tem povezane različne režime
upravljanja z njim. Vpeljava tretje vrste premoženja, ki ga
predstavljajo sredstva, ki se nepovratno vlagajo v razvoj
kinematografije, omogoča za ta del premoženja odpravo omejitev,
ki sicer veljajo za namensko premoženje.

H kazenskim določbam (9. in 10. člen)
Distributerjem in javnim prikazovalcem, ki jih zakon zavezuje k
plačevanju posebnega davka, so za kršitve te zakonske
obveznosti zagrožene visoke denarne kazni. Sankcije bi sicer po
naravi stvari težko zagotovile morebitno nepripravljenost
zavezancev za uresničevanje namena teh zakonskih določb,
vendar pa lahko njihovo dosledno izvajanje povrne vsaj del škode,
ki bi zaradi morebitnih opustitev teh obveznosti nastajal za
slovensko kinematografijo v celoti in posledično tudi za državni
proračun. Denarne kazni so določene v razponu, ki naj bi omogočil
sodnikom za prekrške upoštevanje dejanske škode, ki bi za
kinematografijo nastala s posameznimi kršitvami.

K 4. členu
Člen določa obveznosti distributerjev in javnih prikazovalcev za
plačevanje posebnega davka, določen je namen njene uvedbe in
način njene izterjave. Predlagani posebni davek pomeni
približevanje sistemu obdavčevanja v drugih državah (npr.
Francija, Avstrija, Danska, Švedska) z namenom razvijati
kinematografske dejavnosti, ki so v javnem interesu.

K prehodnim in končni določbi (11., 12., in 13. člen)
Določba 11.člena določa rok za uskladitev ustanovitvenega akta
sklada z novim zakonom.

K 5. členu
V tem členu je uzakonjena obveznost finančnega sodelovanja
med Radiotelevizijo Slovenija in filmskim skladom. Čeprav sta
oba v državni lasti, ju odlikuje lastnost institucionalne ter
programske avtonomije, v okviru katere samostojno, po predlogu
pa tudi na zakonski osnovi, združujeta napore za vzpodbujanje
razvoja slovenske kinematografije. Nova zakonska obveznost v
zvezi z distribucijo dvoodstotnega deleža RTV prispevka pa se
mora v skladu z načrtovanimi finančnimi posledicami tega zakona

15. september2000

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o Filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94). Nadomestni
zakon je potreben zato, ker bi bilo spreminjanje in dopolnjevanje
sedanjega preveč nepregledno. Posebej tudi zato, ker je del že
razveljavljen z Zakonom o javnih skladih.
V zadnjem členu je določen dan uveljavitve tega zakona.

9

poročevalec, št. 79

PRILOGA

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

1) Naslov predloga akta:
Zakon o Filmskem skladu SS - javnem-skladu

2) Skladnost 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:

poročevalec, št. 79
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3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
DIREKTIVA 19S5/42/ES

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

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

/

5) Ali so zgorai navedeni pravni viri E,? predani v slovenščino?
DA

15. september2000
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6) Ali ie nredloa akta preveden in v kateri iezik?

NE

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAJEX. Komisija ES. države ritnice ES.
S1GMA. OECD. Univerza—^
•

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

DA
iooka 3.1.2.3. - Prost pretok storitev
Rc'.c sa sprejem: 20CC - IV
Uveljavitev: 2001 - II.
ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:

za: Zoran PIstotnik,
/anžavni podsekretar

poročevalec, št. 79
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Predlog zakona o

UPRAVI

(ZUpr-1)

• EPA 1311 - II - hitri postopek

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Po 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 upravi
najkasneje do konca leta 2000. Sprejem zakona po hitrem
postopku je potreben tudi zaradi njegove uveljavitve še pred
parlamentarnimi volitvami v letu 2000.

Številka: 016-02/2000-1
Ljubljana, 04.09.2000
Vlada Republike Slovenije je na nadaljevanju 14. seje dne
4.9.2000 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O UPRAVI,
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 55. izredne seje
Državnega zbora Republike Slovenije.

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

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

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

1994 ostali sestavni del državne uprave, čeprav so se že tedaj
pojavili predlogi, da bi se njihove naloge prenesle v ministrstva.
Dejstvo, da je organizacija državne uprave do svoje druge ravni
določena z zakonom, povzroča veliko togost v organizaciji državne
uprave. Onemogočeno je učinkovito in hitro organizacijsko
prilagajanje spremembam, ki se v današnjem času izjemno hitro
odvijajo. Tako imamo danes 16 ministrstev in eno vladno službo,
ki jo vodi minister brez listnice, znotraj teh ministrstev pa imamo
še 53 organov in organizacij v sestavi, ki so vsi ustanovljeni z
zakonom. Vsakršno spreminjanje te organizacijske strukture
zahteva celoten zakonodajni postopek, ki je precej dolgotrajen.
Poleg tega pa takšna organizacijska togost in razdrobljenost
otežuje učinkovito koordinacijo in vodenje ministrstev. To se kaže
predvsem na finančnem in kadrovskem področju, kjer imajo organi
v sestavi največjo stopnjo samostojnosti.

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Položaj, funkcije in temelje organizacije državne uprave ureja
zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), podrobneje pa ureja
organizacijo zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97). Zakona, ki sta sicer leta 1994
predstavljala kvalitetno zakonsko podlago za konceptualne
spremembe v upravi, imata določene pomanjkljivosti, ki jih
odpravlja predlagana nova ureditev.
Bistvene spremembe zakonske ureditve so potrebne zaradi
novega sistema določanja števila ministrstev. Natančna določitev
ministrstev in njihovih delovnih področij po predlogu ustavnih
sprememb in novega zakona o vladi ni več zakonska materija.
Novi zakon o vladi prinaša rešitev, po kateri lahko predsednik
vlade predlaga najmanj devet in največ petnajst resornih ministrov,
pri čemer lahko ministru poveri vodenje enega, dveh ali več
vsebinsko povezanih resorjev. Število ministrstev je torej odvisno
od števila ministrov, ki jih državnemu zboru predlaga predsednik
vlade.

Organizacija je tudi sredstvo za izvajanje funkcij določene
institucije. Zato mora imeti vsaka institucija možnost določati svojo
lastno organiziranost in s tem vplivati na učinkovito izvajanje svojih
nalog. Te možnosti vlada kot institucija izvršilne oblasti nima, dokler
ji zakonodajna veja oblasti tako podrobno določa njeno
organizacijo. S tem se zmanjšuje tudi njena odgovornost za
izvajanje njenih nalog.

Druga sprememba je potrebna na področju urejanja t.i. »organov
in organizacij v sestavi ministrstev«. Ti so ob spremembah leta

15. september2000
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Zakon namesto dosedanjega podrobnega in skoraj kazuističnega
določanja delovnih področij ministrstev določa petnajst temeljnih
resorjev (delovnih področij). Opis resorjev je dovolj splošen in
abstrakten, da omogoča vladi, ki je pristojna za natančnejšo
določitev resorjev, fleksibilno razporejanje posameznih ožjih
delovnih področij. Resorji bodo razporejeni med ministrstva glede
na odločitev predsednika vlade, ki bo državnemu zboru predlagal
določeno število resornih ministrov, pri vsakem kandidatu pa
navedel, za kateri resor oziroma za katere resorje ga predlaga.

Predlagatelj ocenuje, da je potrebno bistveno zmanjšati število
organov in organizacij v sestavi in po vzoru nekaterih držav (v
Veliki Britaniji poznajo organizacije z določeno avtonomijo v
ministrstvih pod imenom »next spet agencies« oziroma »executive agencies«) obdržati ta status le za tiste, ki zaradi obsega
nalog, posebne narave dela ali iz drugih razlogov morajo imeti
določeno (relativno) avtonomijo znotraj ministrstva na kadrovskem
in finančnem področju. Da bi relativna samostojnost organov v
sestavi povečala njihovo učinkovitost in omogočala racionalno
porabo javnih sredstev, bo treba razmisliti o dograditvi njihove
avtonomije na finančnem področju. V nekaterih državah se
tovrstne organizacije programsko financirajo po metodi »contracting -in« (na podlagi pogodb).

Predlagani zakon postavlja notranjo organizacijo ministrstev na
nova izhodišča. Tako bistveno zmanjšuje število organov v sestavi
ministrstev in ohranja samo status organa v sestavi. Organi in
organizacije v sestavi se ne »ukinjajo« v pravem pomenu besede,
temveč gre le za reorganizacijo v smeri večje fleksibilnosti.
Reorganizacija bo izvedena tako, da bodo naloge (z njimi pa
delavce, prostore, opremo in dokumentacijo) prevzela ministrstva.
Dosedanji organi v sestavi bodo lahko nadaljevali z delom kot
običajne notranje organizacijske enote ministrstev. Na področjih,
kjer obstajajo pogoji in razlogi za relativno organizacijsko,
kadrovsko, finančno in siceršnjo samostojnost, bo lahko vlada v
skladu z zakonom o javnih agencijah ustanovila javne agencije.

Enako togo kot zakonsko urejanje organizacije uprave je po
veljavni ureditvi tudi urejanje delovnih področij. Delovna področja
ministrstev (in organov ter organizacij v sestavi) so do
podrobnosti, nepregledno in zelo neuravnoteženo urejena v
zakonu o organizaciji in delovnih področjih ministrstev. Vsak premik
delovnega področja se lahko izvede samo z zakonsko
spremembo; vsako novo področje, ki se pojavi z razvojem, mora
biti umeščeno v zakonsko ureditev.
Posebej je problematična sedanja teritorialna ureditev državne
uprave. Ob uvedbi lokalne samouprave je prišlo do delitve funkcij
lokalne samouprave in teritorialnih funkcij države, pri čemer smo
slednje poverili t.i. upravnim enotam. Te enote so se kot prehodna
rešitev ustanovile na teritoriju nekdanjih občin, tako da imamo
danes 58 upravnih enot, ki so med seboj povsem neprimerljive in
neuravnotežene. Podatki kažejo na veliko neuravnoteženost glede
teritorija, števila prebivalcev, pripada zadev, števila prebivalcev
na enega zaposlenega v upravni enoti, števila prebivalcev na
enega višjega upravnega delavca in upravnega delavca v upravni
enoti, števila zaposlenih na t.i. spremljajočih delovnih mestih
(strokovno tehnični delavci) v razmerju do števila prebivalcev itd.
Danes je praktično nemogoče primerjati kvaliteto in učinkovitost
dela upravnih enot, ker so kadrovska izhodišča za njihovo
delovanje povsem neprimerljiva. Ustanovitev primerljivih in
uravnoteženih upravnih okrajev bi omogočila analizo poslovanja
in reorganizacijo. Analiza poslovanja bi zajela zlasti področje
spremljajočih dejavnosti (kadrovska, finančna, računovodska in
organizacijska funkcija) ter analizo delovnih področij, na katerih
bi bilo mogoče naloge opravljati na manjšem številu lokacij v državi,
pri čemer bi dostopnost storitev za državljana (sprejemanje vlog,
vračanje odločb in potrdil) ostala nedotaknjena.

Institut organa v sestavi je ohranjen za šest klasičnih »korpusov«
državne uprave (policija, generalštab Slovenske vojske, carinska
služba, davčna služba, služba izvrševanja kazenskih sankcij,
služba zaščite in reševanja) in še za nekatera področja, za katera
so ministrstva ocenila, da je organ v sestavi z zakonsko določenim
statusom ustrezna organizacijska rešitev. Zakon omogoča, da
organ v sestavi ustanovi tudi vlada sama. Vlada bo posegla po tej
rešitvi v morebitnih primerih, ko bi se izkazalo, da je ta vmesna
rešitev (med inkorporacijo v ministrstvo in javno agencijo)
ustrezna. Če bi se npr. izkazalo, da je za institucionalno uskladitev
z »acquis communautaire« najustreznejši prav status organa v
sestavi, bi lahko na ta način ohranili določeno število organov v
sestavi, izboljšava v primerjavi s sedanjim stanjem pa bi bila v
tem, da bi bilo ustanavljanje organov v sestavi in določanje njihovih
deovnih področij v pristojnosti vlade in ne več zakonodajna
materija.
Bistvena sprememba v primerjavi z veljavno ureditvijo je tudi v
tem, da direktorji organov v sestavi niso več funkcionarji, temveč
javni uslužbenci. To povečuje profesionalnost in zmanšuje vpliv
političnih sprememb. V povezavi z zakonom o vladi zakon o upravi
radikalno zmanjšuje število političnih funkcionarjev v izvršilni veji
oblasti. Število le-teh se bo s približno 130 zmanjšalo na 55 do 65.

Veliko število upravnih enot otežuje tudi koordinacijo njihovega
delovanja in nadzor nad njimi. Poleg tega odstopajo od načela t.i.
splošnih okrajev, ki predvideva čim večjo združitev teritorialnih
funkcij države znotraj upravne enote. Danes je upravna enota
funkcionalno osiromašena, saj izvaja zgolj teritorialne naloge na
področju notranjih zadev, urejanja prostora, gospodarstva,
kmetijstva in obče uprave. Zato je koordinacija državnih funkcij
na lokalni ravni zelo šibka, kar neposredno slabi učinkovitost
delovanja države na tej ravni.

Z reorganizacijo organov in organizacij v sestavi bodo imela
ministrstva mnogo bolj gibko organizacijsko strukturo, ki bo
omogočala tudi boljšo notranjo koordinacijo v ministrstvih.
Oblikovanje notranje organizacije bo v veliko večji meri v
pristojnosti vlade in ministrstev, kar omogoča njeno sprotno
prilagajanje.
Predlagani zakon spreminja tudi teritorialno ureditev državne
uprave. Namesto dosedanjih upravnih enot uvaja upravne okraje
kot teritorialne upravne organe državne uprave. Upravni okraji
bodo imeli organizacijsko samostojnost, na centralni ravni pa
bodo podrejeni ministrstvu, pristojnemu za upravo. Upravni okraji
bodo teritorialno večji od sedanjih upravnih enot, funkcionalno pa
bodo združevali večino teritorialnih funkcij državne uprave in sicer
na področju notranjih zadev, urejanja prostora, gospodarstva,
kmetijstva, geodetskih zadev, šolstva in obče uprave ter
teritorialne upravne naloge drugih resorjev. Predvidevati je mogoče,
da bo področna zakonodaja upravne okraje funkcionalno še
okrepila.

Izboljšati je treba tudi koordinacijo dela med posameznimi
ministrstvi. Sedanja ureditev ne vzpodbuja skupnega delovanja
ministrstev pri izvedbi posameznih projektnih nalog, ki se v
zadnjem času pojavljajo v vedno večjem številu. Ministrstva so
tako preveč omejena na delovanje znotraj svojega resorja.

II. TEMELJNA NAČELA IN CILJI ZAKONA
Predlagani zakon sistematično določa funkcije državne uprave,
ki so v teoriji in praksi nesporne: eksekutivno, kurativno, servisno,
pospeševalno in strokovno-tehnično.

poročevalec, št. 79

Izven pristojnosti upravnih okrajev ostajajo področja, pri katerih
je zaradi specifične narave represivnega delovanja potrebna
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Upravni okraji bodo nastali pred pokrajinami. Reorganizacija
teritorialnega dela državne uprave je nujna in ne more čakati na
oblikovanje pokrajin, kjer je po mnenju vlade potreben širok
konsenz političnih dejavnikov (političnih strank in občin) - še zlasti
zato, ker je možnost izvedbe regionalizacije države glede na
veljavno ustavno ureditev po mnenju večine strokovnjakov
vprašljiva. V primeru nastanka pokrajin pa bo mogoče po
stabilizaciji njihovega delovanja omrežje upravnih okrajev prilagoditi
nastalim pokrajinam in tako preiti na enotirni upravni sistem.

neposredna hierarhična povezanost z matičnim resorjem tudi
glede organizacijskih, materialnih in kadrovskih vprašanj
(inšpekcije, obramba, policija, carinska in davčna služba,
izvrševanje kazenskih sankcij). Predlagatelj je pretehtal prednosti
in slabosti rešitve, po kateri ta področja ostanejo izven upravnega
okraja, in ocenil, da imajo prednosti večjo težo. Upravni okraj tako
združuje tisti del dekoncentriranih nalog državne uprave, ki so
»servisne« narave v razmerju do posameznikov in pravnih oseb
- izdajanje dovoljenj, vodenje evidenc, izdajanje potrdil itd.; ne
bodo pa upravni okraji prevzeli dekoncentiranih nalog na področju
represivnih področij državne uprave. Gre torej za delno
funkcionalno nadgradnjo današnjih upravnih enot.

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Upravni okraj bo vodil načelnik, ki bo deloval kot »upravni manager« in bo odgovoren za delovanje celotnega upravnega okraja.
Vsebinska navodila in vsebinski nadzor nad upravnim okrajem
bodo ohranila resorna ministrstva, splošni nadzor pa bo v
pristojnosti ministrstva, pristojnega za upravo. Načelnik upravnega
okraja bo podrejen in odgovoren ministru, pristojnemu za upravo.
Vlada bo z uredbo uredila način poročanja upravnih okrajev
ministrstvom. Druga ministrstva bodo ministrstvu, pristojnemu
za upravo, posredovala poročila, na podlagi katerih bo mogoče
oceniti delovanje posameznih upravnih okrajev. Ob spremembi
sistema upravne statistike bomo tako dobili podlago za
vrednotenje dela upravnih okrajev, ki je danes ni.

Predlagani zakon neposredno ne bo povzročil novih finančnih
obveznosti, razen manjših stroškov, povezanih z oznakami
posameznih organov ipd. Reorganizacija organov in organizacij
v sestavi in ustanovitev upravnih okrajev pa bosta omogočila
racionalizacijo poslovanja in s tem zmanjšanja stroškov
poslovanja državne uprave. Konkretne instrumente racionalizacije
bo prinesel novi zakon o javnih uslužbencih, ki ga bo vlada v
kratkem predložila državnemu zboru.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. FUNKCIJE MINISTRSTEV

Položaj uprave
1.člen

Izvrševanje predpisov
4. člen

Uprava kot del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji izvršuje
upravne naloge.

Ministrstva izvršujejo zakone, podzakonske predpise ter druge
akte državnega zbora in vlade.
Ministrstva opravljajo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma
spoštovanjem predpisov.

Uradni jezik v upravi
2. člen

Za izvajanje nalog iz prvega odstavka tega člena ministrstva
izdajajo predpise in posamične akte ter akte poslovanja, vstopajo
v civilnopravna razmerja ter opravljajo materialna dejanja.

Uradni jezik v upravi je slovenščina.
Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in
madžarska narodna skupnost, je uradni jezik v upravi tudi
italijanščina oziroma madžarščina.

Za opravljanje materialnih dejanj, s katerimi se posega v osebno
prostost, telesno ali duševno celovitost, zasebnost, lastnino in
druge človekove pravice oziroma temeljne svoboščine, mora
imeti ministrstvo neposredno podlago v zakonu oziroma na podlagi
zakona izdanem predpisu.

Upravni organi
3. člen
Naloge uprave opravljajo ministrstva, organi v njihovi sestavi in
upravni okraji ( v nadaljnjem besedilu: upravni organi).

Spremljanje stanja
5.člen

Upravni okraji so teritorialni organi državne uprave.

Ministrstva spremljajo stanje družbe na področju, za katero so
pristojna, in skrbijo za njen razvoj v skladu s sprejeto politiko
države.

Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na
podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov ter v okviru političnih
usmeritev vlade.
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Ministrstva ugotavljajo ustreznost veljavnih zakonov in
podzakonskih predpisov z vidika politike države ter njihovo
skladnost z razvojem širšega družbenega okolja in novimi
spoznanji na posameznih področjih.

-

Ministrstva vodijo in vzdržujejo zbirke podatkov in evidence ter
analizirajo zbrane podatke.

-

Priprava predpisov
6. člen
Ministrstva za vlado pripravljajo predloge zakonov in drugih
predpisov ter druga gradiva.

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.

Posamezen resor obsega delovna področja, določena s tem
zakonom, in druga delovna področja, ki po svoji vsebini in naravi
sodijo v resor. Če delovno področje po vsebini in naravi ne sodi v
drug resor, opravlja naloge na tem delovnem področju ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve.

Razvojne naloge
7. člen
Ministrstva na podlagi in v okviru zakonov, drugih predpisov in
državnega proračuna spodbujajo oziroma usmerjajo družbeni
razvoj.

Resor »notranje zadeve«
12. člen

Ministrstva zagotavljajo opravljanje javnih služb v skladu z
zakonom.

Resor "notranje zadeve" obsega naslednja področja: organizacija
in delovanje javne uprave, sistem javnih uslužbencev, policija,
državljanstva, tujci, migracije, azil, potne listine in drugi osebni
dokumenti, register prebivalstva, matične evidence in druge
upravnopravne notranje zadeve.

Javno pooblastilo

V resorju »notranje zadeve« deluje Policija kot organ v sestavi
ministrstva.

Zagotavljanje javnih služb
8. člen

9. člen

Resor»zunanje zadeve«
13. člen

Z zakonom ali na podlagi zakona lahko posamezniki in pravne
osebe javnega in zasebnega prava dobijo javno pooblastilo za
opravljanje nekaterih nalog državne uprave.

Resor "zunanje zadeve" obsega naslednja področja: zunanja
politika države, Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Posamezne subjekte, ki izvajajo javna pooblastila na podlagi
zakona, določi pristojni minister po predpisanem postopku.

Resor »finance«
14. člen

Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih pooblastil pravice
in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon.

Resor »finance« obsega naslednja področja: sistem javnih financ,
denarni in bančni sistem, devizni sistem, vrednostni papirji,
zavarovalništvo, igre na srečo, preprečevanje pranja denarja,
državna zakladnica, javna naročila, koncesije, računovodstvo,
revizija in finančno poslovanje.

III. RESORJI DRŽAVNE UPRAVE

V resorju »finance« delujeta Carinska uprava Republike Slovenije
in Davčna uprava Republike Slovenije kot organa v sestavi
ministrstva.

Število ministrstev
10. člen
Ministrstev je najmanj devet in največ petnajst.

Resor " obramba"
15. člen

Predsednik vlade mora ob predlogu kandidatov za ministre navesti,
za kateri resor državne uprave oziroma za katere resorje ržavne
uprave predlaga posameznega ministra. Ministrstvo opravlja
naloge v enem resorju ali v dveh oziroma več vsebinsko povezanih
resorjih. Minister ne more voditi več kot enega ministrstva.

Resor "obramba" obsega področji obrambe države ter sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V resorju »obramba« delujeta Generalštab Slovenske vojske in
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje kot organa v
sestavi ministrstva.

Resor ji državne uprave
11. člen
Resorji državne uprave so njena temeljna delovna področja.
Resorji državne uprave so:
-

Resor »pravosodje«
16. člen

notranje zadeve,
zunanje zadeve,
finance,
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Resor "pravosodje" obsega naslednja področja: organizacijska,
postopkovna in materialna zakonodaja, ki je podlaga za delovanje
pravosodnih organov; sodna uprava, zagotavljanje pogojev za
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delo pravosodnih organov, izvrševanje kazenskih sankcij,
amnestije in pomilostitve, nadzor nad poslovanjem pravosodnih
organov, pravosodne statistike, informacijsko pravo, zaščite
osebnih podatkov.

V resorju »okolje in prostor« delujeta Geodetska uprava republike
Slovenije in Uprava republike Slovenije za jedrsko varnost kot
organa v sestavi ministrstva.

V resorju »pravosodje« deluje Uprava Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij kot organ v sestavi.

Resor »šolstvo in šport«
22. člen

Resor »gospodarstvo«
17. člen

Resor »šolstvo in šport« obsega naslednja področja: vzgoja in
izobraževanje, visoko šolstvo, dijaški in študentski domovi, zaščita
otrok, mladostniki in odrasli v izobraževalnih ustanovah, šport,
športne dejavnosti, športna vzgoja in rekreacija.

Resor »gospodarstvo« obsega naslednja področja: notranji trg,
ekonomski odnosi s tujino, usklajevanje ekonomske politike,
strategija in usmerjanje nacionalnega in regionalnega
gospodarskega razvoja, uvajanje novih tehnologij v gospodarstvo
in gospodarska politika za posamezne panoge, ki ne spadajo v
druge resorje.

Resor»znanost«
23. člen
Resor »znanost« obsega naslednja področja: Raziskovanje in
tehnološki razvoj v javnem in zasebnem sektorju, kar vključuje
temeljne raziskave, industrijske raziskave ter predkonkurenčno
razvojno dejavnost.

Resor »turizem in malo gospodarstvo«
18. člen

Resor »kultura«
24. člen

Resor » turizem in malo gospodarstvo« obsega naslednja
področja: malo gospodarstvo, turizem, gostinstvo, obrt,
organiziranje potovanj, prostočasna dejavnost, turistično
posredovanje, turistična promocija države, turistična taksa in
druge pristojbine za razvoj turizma.

Resor "kultura" obsega področja ustvarjanja in posredovanja
kulturnih vrednot, varstva kulturne dediščine in javnih medijev.

Resor »promet in zveze«
19. člen

Resor »delo in socialne zadeve«
25. člen

Resor »promet in zveze« obsega naslednja področja: železniški,
pomorski in zračni promet, promet na notranjih vodah, prekladalne
storitve, ceste in cestni promet, razen nadzora in urejanja prometa
na cestah, poštni in telekomunikacijski promet, telekomunikacijske
zveze in sistemi, žičnice in mednarodni odnosi v prometu.

Resor »delo in socialne zadeve« obsega naslednja področja:
delo in pravice iz dela, zaposlovanje, poklicno izobraževanje,
družina, socialna varnost, vojni invalidi, vojni veterani in žrtve
vojnega nasilja.

V resorju »promet in zveze« delujejo Uprava republike Slovenije
za pomorstvo, Uprava republike Slovenije za zračno plovbo,
Direkcija republike Slovenije za ceste in Direkcija za železniški
promet kot organi v sestavi ministrstva.

Resor »zdravstvo«
26. člen
Resor »zdravstvo« obsega naslednja področja: zdravstvena
dejavnost, zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje in
varovanje zdravja prebivalstva pred zunanjimi dejavniki.

Resor "kmetijstvo in gozdarstvo"
20. člen

Podrobnejša določitev delovnih področij
27. člen

Resor "kmetijstvo in gozdarstvo" obsega naslednja področja:
kmetijstvo, tržna, cenovna in zaščitna politika kmetijskih, gozdnih
in živilskih proizvodov, strukturna politika in razvoj podeželja,
prehrana, vključno z živilsko predelavo in industrijo, gozdarstvo,
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, veterinarstvo in fitosanitarne
zadeve, lovstvo in ribištvo.

Vlada z uredbo podrobneje določi delovna področja posameznih
resorjev in odloča v sporu o pristojnosti med ministrstvi.

IV. ORGANIZACIJA IN VODENJE MINISTRSTEV

V resorju »kmetijstvo in gozdarstvo« delujejo Veterinarska uprava
republike Slovenije, Urad republike Slovenije za varstvo in
registracijo sort rastlin ter Agencija za kmetijske trge in razvoj
podeželja kot organi v sestavi ministrstva.

Notranja organizacija ministrstev
28. člen
Temelje za notranjo organizacijo ministrstev predpiše vlada z
uredbo.

Resor "okolje in prostor"
21. člen

Notranjo organizacijo ministrstva in organa v sestavi ministrstva
določi minister v soglasju z vlado.

Resor "okolje in prostor" obsega naslednja področja: varstvo
okolja in narave, vode in vodno gospodarstvo, stanovanjsko
gospodarstvo, jedrska varnost, geodetske službe in prostorsko
načrtovanje.
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17

poročevalec, št. 79

Organ v sestavi
29. člen

Z odredbo se določajo ukrepi, ki imajo splošen pomen.
Z navodilom se za izvršitev posameznih določb zakona, drugega
predpisa ali akta predpisuje način ravnanja.

Vlada lahko z uredbo ustanovi organ v sestavi ministrstva in
določi njegovo delovno področje.

Pravilniki, navodila in odredbe morajo biti v skladu z zakonom in
z uredbo.

Minister
30. člen
Minister vodi in predstavlja ministrstvo, izdaja predpise in sprejema
druge odločitve, ki so v pristojnosti ministrstva. Za posamezne
odločitve lahko v skladu z zakonom ali na podlagi zakona izdanim
predpisom pooblasti državnega sekretarja ali uradne osebe,
zaposlene v ministrstvu.

VI. UPRAVNI OKRAJI
Upravni okraj
35. člen
Upravni okraj je teritorialni organ državne uprave.

Strokovni sveti
31. člen

Upravni okraj vodi upravne postopke in odloča v upravnih stvareh
iz državne pristojnosti na prvi stopnji, če zakon ne določa drugače,
ter opravlja druge naloge, določene z zakonom oziroma z uredbo
ali drugim aktom vlade.

Za obravnavo strokovnih vprašanj, povezanih z delom
ministrstva, lahko minister ustanovi strokovni svet kot svoj
strokovno - posvetovalni organ.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka naloge inšpekcijskega
nadzora, naloge policije, naloge davčne službe, naloge carinske
službe, naloge izvrševanja kazenskih sankcij, naloge na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter naloge na
področju obrambe opravljajo ministrstva ali organi v njihovi sestavi
preko svojih območnih enot oziroma izpostav. Vlada lahko
izjemoma, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, določi, da tudi
posamezne druge naloge opravljajo ministrstva preko svojih
območnih enot oziroma izpostav.

Vodenje organa v sestavi ministrstva
32. člen
Organ v sestavi ministrstva vodi in predstavlja direktor, če zakon
ali uredba, s katero je bil ta organ ustanovljen, ne določa drugače.
Direktor je javni uslužbenec, ki ga imenuje in razrešuje minister.
Pred državnim zborom in vlado predstavlja organ v sestavi minister.

Vodenje upravnih okrajev
36. člen

Direktor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
organa v sestavi in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali
drug predpis.

Upravni okraj vodi načelnik upravnega okraja, ki ga imenuje in
razrešuje minister, pristojen za upravo.

Direktor je za svoje delo in za delo organa v sestavi odgovoren
ministru.

Načelnik upravnega okraja:
-

Razmerje med ministrstvom in organom v njegovi
sestavi
33. člen

•

Minister usmerja in nadzira delo organov v sestavi ministrstva, ki
ga vodi.
Direktor mora ravnati v skladu z usmeritvami, obveznimi navodili
in nalogami ministra ter redno poročati o izvrševanju nalog organa
v sestavi in o vseh pomembnejših vprašanjih z delovnega
področja organa v sestavi.

predstavlja upravni okraj,
programira, usmerja, koordinira in nadzira delo v upravnem
okraju,
določa notranjo organizacijo in sistemizacijo uslužbenskih in
delovnih mest v upravnem okraju,
v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev,
odloča o kadrovskih zadevah v upravnem okraju,
skrbi za opravljanje organizacijskih, kadrovskih, finančnih,
računovodskih in drugih spremljajočih nalog v upravnem
okraju,
skrbi za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z območja
upravnega okraja.

Načelnik upravnega okraja je za svoje delo odgovoren ministru,
pristojnemu za upravo.

V. SPLOŠNI PRAVNI AKTI MINISTROV
Pravilniki, odredbe in navodila
34. člen

Odločanje o upravnih stvareh
37. člen

Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega
zbora ter predpisov in drugih aktov vlade izdajajo ministri
pravilnike, odredbe in navodila.

O upravnih stvareh iz pristojnosti upravnega okraja odločajo vodje
notranjih organizacijskih enot upravnega okraja in uradne osebe,
ki jih le-ti pooblastijo. Če so v upravnem okraju organizirane
izpostave, ima vodja izpostave po zakonu pooblastilo za odločanje
o upravnih stvareh.

S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe zakona, drugega
predpisa ali akta za njegovo izvrševanje.
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18

15. september2000

Pristojnosti ministra, pristojnega za upravo
45. člen

Izpostave
38. člen

Minister, pristojen za upravo:

Za opravljanje nalog izven sedeža okraja imajo upravni okraji
izpostave. Vodjo izpostave imenuje in razrešuje načelnik
upravnega okraja.

-

Območje upravnih okrajev in izpostav
39. člen
Vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo, z uredbo določi
imena, sedeže in območja upravnih okrajev.

Minister, pristojen za upravo, lahko na predlog pristojnega ministra
ali na lastno pobudo razreši načelnika upravnega okraja ter
predlaga disciplinske ukrepe zoper odgovorno osebo.

Notranja organizacija upravnih okrajev
40. člen
Temelje za notranjo organizacijo upravnih okrajev določi vlada z
uredbo.

Pri opravljanju svojih nalog v zvezi z upravnimi okraji ministrstvo,
pristojno za upravo, sodeluje z drugimi ministrstvi in usklajuje
delo drugih ministrstev, ki se nanaša na upravne okraje. Ministrstva
so dolžna pošiljati ministrstvu, pristojnemu za upravo, poročila o
delu upravnih okrajev.

Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest upravnega
okraja določi minister, pristojen za upravo, na predlog načelnika
upravnega okraja. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest začne veljati, ko da nanj soglasje vlada.

Vlada predpiše način nadziranja in spremljanja dela upravnih
okrajev ter poročanja načelnikov ministrstvom.

Razmerja upravnih okrajev do ministrstev
41. člen

Sosvet načelnika
46. člen

Ministrstva, vsako na svojem delovnem področju, dajejo upravnim
okrajem za izvajanje nalog iz njihovega delovnega področja
vsebinska navodila ter izvajajo nadzor nad njihovim delom.

Za sodelovanje med upravnim okrajem in lokalnimi skupnostmi
se ustanovi sosvet načelnika upravnega okraja kot posvetovalni
organ načelnika upravnega okraja.

Upravni okraji so dolžni resornim ministrstvom podati poročila o
izvajanju nalog z njihovega delovnega področja.

Člane sosveta volijo pristojni organi lokalnih skupnosti.
Sosvet obravnava vprašanja, ki se nanašajo na opravljanje nalog
upravnega okraja, ter daje načelniku upravnega okraja mnenja in
predloge.

Instančni nadzor
42. člen
Ministrstva, vsako na svojem delovnem področju, odločajo v
upravnem postopku na drugi stopnji o pravnih sredstvih zoper
upravne akte, ki jih upravni okraj izdaja na prvi stopnji.

VII. RAZMERJA MED VLADO IN MINISTRSTVI

Predlogi in pobude načelnika upravnega okraja
43. člen

Usmeritve in navodila vlade
47. člen

Načelnik upravnega okraja lahko zahteva, da minister zavzame
stališče ali da mu da usmeritve za reševanje posameznih vprašanj
z njegovega delovnega področja.

Ministrstva se morajo ravnati po usmeritvah in navodilih vlade.
Na zahtevo vlade ali njenega predsednika morajo ministrstva
proučiti določeno vprašanje ali opraviti določeno nalogo in jim o
tem poročati.

Načelnik upravnega okraja daje ministru predloge in pobude za
urejanje vprašanj iz delovnega področja upravnega okraja, ki so
v pristojnosti ministrstva, vlade ali državnega zbora.

Poročanje vladi
48. člen

Pooblastila ministrstev v razmerju do upravnih
okrajev
44. člen

Ministrstva poročajo vladi o svojem delu, zlasti o stanju na njihovem
delovnem področju, o izvrševanju zakonov, drugih predpisov in
usmeritev vlade, o ukrepih, ki so jih sprejeli, ter o njihovih učinkih.

Če ministrstvo ugotovi, da upravni okraj ne izvršuje nalog iz
njegove pristojnosti, opozori načelnika upravnega okraja in mu
naloži, da opravi naloge v roku, ki ga določi.

Predlogi in pobude ministrstev
49. člen

Po izteku tega roka lahko pristojno ministrstvo samo opravi
upravno nalogo iz pristojnosti upravnega okraja.

Ministrstvo lahko daje vladi predloge in pobude za urejanje vprašanj
z njegovega delovnega področja, ki so v pristojnosti vlade ali
državnega zbora.

Pristojni minister lahko v primeru kršitev iz prvega in drugega
odstavka tega člena predlaga ministru, pristojnemu za upravo,
ukrepe zoper načelnika upravnega okraja.
15. september2000

določi notranjo organizacijo in sistemizacijo uslužbenskih in
delovnih mest v upravnem okraju,
nadzira delo upravnega okraja, spremlja organizacijo dela v
upravnem okraju, usposobljenost uslužbencev za opravljanje
nalog in učinkovitost dela pri reševanju upravnih stvari in
opravljanju drugih nalog,
usklajuje reševanje, kadrovskih, finančnih, materialnih in
drugih podobnih vprašanj v zvezi z delom upravnih okrajev.
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Ministrstvo lahko zahteva, da vlada zavzame stališče ali da mu
da usmeritve za reševanje posameznih vprašanj iz njegovega
delovnega področja.

Nadzor nad posamičnimi akti
54. člen

VIII. RAZMERJA MED MINISTRSTVI

Ministrstva, vsako na svojem področju, opravljajo nadzor nad
zakonitostjo posamičnih upravnih aktov organov lokalnih
skupnosti, kadar ti odločajo v upravnih stvareh iz državne
pristojnosti.

Medsebojno sodelovanje ministrstev
50. člen

O pritožbi zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne
pristojnosti na prvi stopnji izdajajo organi lokalnih skupnosti, odloča
ministrstvo, pristojno za ustrezno področje.

Ministrstva morajo med seboj sodelovati v vseh skupnih
vprašanjih.

Ministrstva, vsako na svojem delovnem področju, opravljajo
nadzor nad zakonitostjo posamičnih aktov, ki jih izdajajo organi
lokalnih skupnosti v upravnih stvareh iz lastne izvirne pristojnosti.
V tem okviru lahko ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek, odpravi ali razveljavi odločbo po
nadzorstveni pravici.

Ministrstva so se dolžna medsebojno obveščati o svojem delu,
zlasti glede vprašanj, ki imajo pomen za delo drugih ministrstev.
Ministrstva lahko skupno opravljajo nekatere naloge, če tako
sklene vlada, ali če tako izhaja iz zakonske obveznosti.
Medresorsko usklajevanje odločitev in predlogov ministrstev se
uredi s poslovnikom vlade.

Nadzor nad strokovnostjo dela
55. člen

Projektne skupine
51. člen

V zadevah, ki jih na organe lokalnih skupnosti prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzor nad strokovnostjo
njihovega dela.

Za izvajanje projektnih nalog, ki sodijo v delovno področje dveh
ali več ministrstev, lahko vlada ustanavlja skupne projektne
skupine in določi njihove naloge, način vodenja, zagotavljanje
sredstev in način ugotavljanja odgovornosti.

Pri izvajanju nadzora iz prejšnjega odstavka lahko pristojno
ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz
državne pristojnosti in pogoje za opravljanje teh nalog ter daje
obvezna navodila za njihovo izvajanje.

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

Pristojno ministrstvo zagotavlja pregled nad delom organov lokalnih
skupnosti pri izvrševanju nalog iz državne pristojnosti; v ta namen
zahteva od organov lokalnih skupnosti poročila, obvestila, mnenja
in podatke ter njihovo obvezno sodelovanje.
Ministrstva dajejo organom lokalnih skupnosti strokovno pomoč
pri izvrševanju nalog iz državne pristojnosti.

IX. RAZMERJA MED MINISTRSTVI IN ORGANI
LOKALNIH SKUPNOSTI

Opozorilo zaradi neizvajanja nalog
56. člen

Nadzor nad zakonitostjo dela
52. člen

Če ministrstvo ugotovi, da organ lokalne skupnosti ne izvršuje
nalog, prenešenih nanj iz državne pristojnosti, mora opozoriti
organ lokalne skupnosti in mu naložiti, da zagotovi izvrševanje
teh nalog v roku, ki ga določi.

Ministrstva, vsako na svojem področju, pri opravljanju nadzora
nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti nadzirajo
zakonitost splošnih aktov, ki jih izdajajo organi lokalnih skupnosti
v zadevah iz njihove pristojnosti.

Če organ lokalne skupnosti nalog iz državne pristojnosti ne
izvršuje pravilno in pravočasno, ga mora ministrstvo opozoriti na
ugotovljene nepravilnosti ter mu določiti način in rok za njihovo
odpravo.

Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti, ki je
izdal akt, ki ni v skladu z ustavo in zakonom, in mu predlagati
ustrezne rešitve.

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko
ministrstvo predlaga pristojnemu organu lokalne skupnosti tudi
ukrepe zoper odgovorno uradno osebo.

če organ lokalne skupnosti ne uskladi svojega predpisa z ustavo
ali zakonom, mora ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek
postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa
lokalne skupnosti z ustavo in zakonom.

Prevzem nalog
57. člen

Nadzor nad upravo lokalne skupnosti
53. člen

Če organ lokalne skupnosti ne ravna v skladu z opozorilom
ministrstva, lahko ministrstvo na stroške lokalne skupnosti
neposredno opravi posamezno nalogo iz državne pristojnosti, ki
bi jo moral opraviti organ lokalne skupnosti.

Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti, ki
nadzira delo uprave lokalne skupnosti, če ugotovi, da uprava
lokalne skupnosti ne ravna v skladu z zakonom ali drugim
zakonitim predpisom, in mora predlagati ustrezne ukrepe.
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Reorganizacija organov in organizacij v sestavi
62. člen

Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz
pristojnosti organa lokalne skupnosti, če bi zaradi opustitve naloge
utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za
naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje.

Organi in organizacije v sestavi ministrstev po uveljavitvi tega
zakona nadaljujejo z delom v skladu z zakonom o organizaciji in
delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št.71/94, 47/97 in
60/99) oziroma drugimi zakoni do reorganizacije.

Če organ lokalne skupnosti kljub večkratnim opozorilom ne
opravlja nalog iz državne pristojnosti, ki jih je po predhodnem
soglasju na lokalno skupnost prenesla država, ali če jih ne izvršuje
pravilno in pravočasno, lahko ministrstvo predlaga vladi, da začne
postopek za odvzem prenesenih nalog in njihov prenos na upravni
okraj.

Reorganizacija organov in organizacij v sestavi, vključno s tistimi,
ki so bili ustanovljeni oziroma so urejeni s posebnim zakonom, se
izvede v devetih mesecih od začetka uporabe tega zakona.
Reorganizacija se izvede z ustanovitvijo javne agencije oziroma
druge osebe javnega prava ali z organizacijsko vključitvijo organa
v sestavi v ministrstvo. Javna agencija oziroma ministrstvo
prevzameta naloge, delavce, prostore, opremo in dokumentacijo
organa oziroma organizacije v sestavi.

X. RAZMERJA MINISTRSTEV DO IZVAJALCEV
JAVNIH SLUŽB IN NOSILCEV JAVNIH POOBLASTIL

Predstojniki organov in organizacij v sestavi se razporedijo na
položaj vodje notranje organizacijske enote oziroma na drugo
delovno mesto, za katero izpolnjujejo predpisane pogoje.

Strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb
58. člen
Ministrstvo izvaja strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb.

Do nove zakonske ureditve plač javnih uslužbencev vlada
predpiše višino položajnega dodatka za vodenje temeljih notranjih
organizacijskih enot v ministrstvih.

Pri opravljanju strokovnega nadzora nad dejavnostjo javnih služb
si pristojno ministrstvo zagotavlja pregled nad opravljanjem javne
službe; v ta namen mu morajo izvajalci javnih služb na zahtevo
dati poročila, obvestila, mnenja in podatke, mu omogočiti vpogled
v poslovno dokumentacijo in zagotoviti svoje sodelovanje pri
nadzoru.

Imenovanje predstojnikov
63. člen
Ne glede na določbe tega zakona do uveljavitve zakona, ki bo
urejal sistem javnih uslužbencev, načelnike upravnih okrajev
imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo,
predstojnike organov v sestavi pa vlada na predlog pristojnega
ministra.

Nadzor nad nosilci javnih pooblastil
59. člen
Ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo splošnih upravnih
aktov nosilcev javnega pooblastila ter instančni nadzor nad
zakonitostjo njegovih posamičnih upravnih aktov.

Ustanovitev upravnih okrajev
64. člen

Pristojno ministrstvo mora opozoriti nosilca javnega pooblastila,
ki je izdal akt, ki ni v skladu z ustavo ali zakonom, in mu dati
navodila za uskladitev tega akta z ustavo oziroma zakonom.

Vlada določi imena, sedeže in območja upravnih okrajev ter izda
uredbo iz prvega odstavka 40. člena tega zakona v devetih
mesecih od začetka uporabe tega zakona.

Če nosilec javnega pooblastila ne ravna po navodilu ministra,
minister predlaga vladi, da začasno zadrži izvrševanje splošnega
akta in da s svojim predpisom uredi razmerja, urejena s spornim
aktom.

Vlada imenuje načelnike upravnih okrajev v enem mesecu od
ustanovitve upravnih okrajev po prejšnjem odstavku. Načelniki
izdajo akt o notranji organizaciji upravnega okraja in sistemizaciji
delovnih mest v upravnem okraju v treh mesecih od imenovanja.

Odvzem javnega pooblastila
60. člen

Najkasneje v šestih mesecih od ustanovitve prevzamejo na podlagi
posebnega sklepa vlade upravni okraji naloge, delavce, prostore,
sredstva in dokumentacijo upravnih enot. V primerih, ko upravne
enote uporabljajo prostore in sredstva, ki so v lasti občin, na
podlagi 103. člena zakona o upravi (Uradni list RS št. 67/94),
prevzamejo upravni okraji pravico uporabe teh prostorov in
sredstev pod enakimi pogoji, kot so veljali za upravne enote.

V primeru nezakonitega, nepravilnega ali nepravočasnega
izvrševanja javnih pooblastil se lahko javno pooblastilo odvzame.
O odvzemu javnega pooblastila odloči pristojni minister.

V roku iz prejšnjega odstavka in na podlagi sklepa vlade iz
prejšnjega odstavka prevzamejo upravni okraji od ministrstev
oziroma organov in organizacij v njihovi sestavi naloge, ki jih
opravljajo njihove območne enote, izpostave ali druge teritorialno
organizirane notranje organizacijske enote, razen na področjih iz
tretjega odstavka 35. člena tega zakona. Z nalogami prevzamejo
upravni okraji tudi delavce, prostore, sredstva in dokumentacijo.
V primerih, ko območne enote, izpostave oziroma druge
teritorialno organizirane enote iz tega odstavka uporabljajo
prostore in sredstva, ki so v lasti občin, na podlagi 103. člena
zakona o upravi (Uradni list RS št. 67/94), pridobijo upravni okraji
pravico uporabe teh prostorov in sredstev proti plačilu
sorazmernega dela stroškov za vzdrževanje in obratovanje.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Razveljavitev prepisov
61. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, prenehajo veljati Zakon
o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS,
št.71/94 in 47/97), Zakon o upravi (Uradni list RS št. 67/94),
razen 83. do 98. člena, in drugi odstavek 276. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/
2000).
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Odločanje na drugi stopnji
65. člen

Uredbo iz četrtega odstavka 45. člena tega zakona izda vlada v
enem mesecu od ustanovitve upravnih okrajev.

Na področjih, kjer naloge obstoječih organov in organizacij v
sestavi ministrstva preidejo na ministrstva, je zoper posamične
akte dovoljena pritožba, o kateri odloča posebna organizacijska
enota ministrstva.

Uveljavitev in začetek uporabe zakona
67. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s konstituiranjem
državnega zbora po prvih volitvah po uveljavitvi tega zakona.

Podzakonski akti
66. člen
Uredbi iz 27. in prvega odstavka 28. člena tega zakona izda vlada
v šestih mesecih od začetka uporabe tega zakona.

V. OBRAZLOŽITEV

Zakon v prvem poglavju ureja položaj državne uprave v sistemu
delitve oblasti in uradni jezik v upravi ter določa organe državne
uprave. Uprava je del izvršilne oblasti, ki opravlja upravne naloge,
navedene v drugem poglavju zakona. Organi državne uprave so
ministrstva in upravni okraji. Slednji predstavljajo dekoncentracijo
državne uprave. Ministrstva so pri opravljanju upravnih nalog
samostojna v okviru ustave, zakonov in drugih predpisov ter v
okviru smernic vlade.

V zakonu je dopuščena možnost, da se v enem ministrstvu
izvajajo naloge z delovnih področij enega ali več vsebinsko
povezanih resorjev. Posamezni minister ne more voditi več kot
enega ministrstva. Delovna področja resorjev so v zakonu
opredeljena na splošnejši način kot doslej. Podrobneje jih nato
opredeli vlada s svojim aktom.
Reorganizacija velike večine organov in organizacij v sestavi
ministrste v pomeni njihovo inkorporacijo v ministrstvo in posledično
jasnejša razmerja glede vodenja oziroma usmerjanja in
odgovornosti ali pa osamosvojitev z ustanovitvijo javne agencije.
Sedanji organi in organizacije v sestavi bodo namreč delovali kot
notranje organizacijske enote v ministrstvu ali pa bodo
preoblikovani v javne agencije, pri čemer pa bo notranje
organiziranje ministrstva poslej veliko bolj fleksibilno.

Zakon določa sistemske funkcije ministrstev; te so eksekutivna
(izvrševanje predpisov), pospeševalna (zagotavljanje pogojev
za družbeni razvoj na vseh področjih), kurativna (spremljanje
stanja, skrb za posamezna področja), analitična (zbiranje in
analiziranje podatkov o stanju na posameznih področjih), servisna
(zagotavljanje javnih služb) in strokovno - tehnična (pripravljanje
gradiv za vlado). V okviru eksekutivne funkcije je posebej
izpostavljena funkcija inšpekcijskega nadzora. V členu, ki ureja
eksekutivno funkcijo, so naštete oblike delovanja uprave: izdajanje
predpisov in oblastnih posamičnih pravnih aktov, izdajanje aktov
poslovanja (npr. odločitev o izbiri izvajalcev javnih naročil itd.),
sklepanje civilnopravnih razmerij in opravljanje materialnih dejanj.

Kar zadeva notranjo organizacijo ministrstev, določi njene temelje
vlada z uredbo, konkretno organizacijo ministrstva pa minister v
soglasju z vlado.
Na področju teritorialne organizacije uvaja zakon upravni okraj
namesto dosedanje upravne enote. Upravni okraj je prav tako
kot sedanja upravna enota teritorialni organ državne uprave.
Imena, sedeže in območja upravnih okrajev bo določila vlada z
uredbo, saj gre zgolj za organizacijsko odločitev, pri kateri je
treba zasledovati kriterij racionalnosti. Glede na dosedanje študije
o teritorialni organiziranosti državne uprave bo verjetno
ustanovljenih 12 do 14 upravnih okrajev.

Zakon ureja tudi javno pooblastilo, ki ga lahko za opravljanje
nekaterih nalog državne uprave z zakonom ali na podlagi zakona
dobijo posamezniki in pravne osebe javnega ali zasebnega prava.
Gre za obliko privatiziranoga izvajanja upravnih nalog. Za javno
pooblastilo mora obstajati zakonska podlaga v področnem
zakonu. Zakon nakazuje na poseben predpis, ki bo moral urediti
postopek podelitve javnega pooblastila. Ta predpis je lahko
področni zakon ali podzakonski predpis za njegovo izvrševanje,
lahko pa bo to splošen zakon, ki bo uredil postopke podeljevanja
javnih pooblastil za vse primere. Postopek bi moral biti urejen
tako, da bi zagotavljal enako dostopnost pod enakimi pogoji vsem
zainteresiranim subjektom in izbiro z vidika javnega interesa (tudi
interesa strank) najugodnejšega ponudnika oziroma ponudnikov.
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Upravni okraji bodo prevzeli tudi tiste dekoncentrirane naloge
državne uprave, ki se danes opravljajo izven upravnih enot razen tistih, ki zaradi svoje narave zahtevajo neposredno
hierarhično povezanost s svojim ministrstvom (policija, inšpekcije,
carinska služba, davčna služba,). Poenotenje čim večjega števila
dekoncentriranih nalog državne uprave v upravnem okraju
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razmerja ministrstev do nosilcev javnih pooblastil. V prvem
razmerju izvajajo nadzor nad zakonitostjo splošnih aktov organov
lokalnih skupnosti ter instančni nadzor nad odločanjem v
upravnem postopku v stvareh iz državne pristojnosti, ki so bile
prenesene na organe lokalnih skupnosti. Ministrstva so dolžna
dajati organom lokalne skupnosti strokovno pomoč. Poleg tega
lahko izvedejo posamezno nalogo iz pristojnosti lokalne skupnosti,
če ta naloge ne opravi, pa bi lahko zaradi tega nastale škodljive
posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma
življenjsko okolje ali za premoženje. Enako lahko ravna tudi v
primeru neizvrševanja prenesenih državnih nalog, vendar tu
zadostuje že dejstvo, da organi teh nalog ne izvršujejo pravilno in
pravočasno.

omogoča racionalizacijo dela (ne podvajajo se spremljajoče
funkcije, kot so finančno-računovodska, kadrovska in tehnična,
administrativna, informacijsko-dokumentacijska).
Upravni okraji bodo po ustanovitvi prevzeli naloge današnjih
upravnih enot in druge naloge državne uprave, ki se izvajajo
dekoncentrirano (razen na področjih, ki bodo iz upravnega okraja
izvzeta). Opravljali bodo tudi druge naloge, ki bodo določene s
področnimi zakoni ali z akti vlade. Posamezna ministrstva (tudi
ministrstvo za notranje zadeve ne) ne bodo mogla samostojno
nalagati novih nalog upravnim okrajem. Nove naloge morajo biti
usklajene na vladni ravni, saj ni mogoče dopustiti, da bi posamezni
resorji sami dodatno obremenjevali upravne okraje. Dodatne
naloge bodo vedno zahtevale tudi dodatna finančna sredstva in
nove zaposlitve. Seveda pa bodo resorna ministrstva nadzirala
izvajanje predpisanih nalog in lahko dajala upravnim okrajem
navodila za ravnanje pri izvajanju teh nalog.

Novost je v tem, da ima pri upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti
lokalnih skupnosti vsako ministrstvo na svojem delovnem področju
možnost izrednega pravnega sredstva, ki ga ureja zakon o
splošnem upravnem postopku (odprava in razveljavitev po
nadzorstveni pravici).

Načelnik upravnega okraja kot upravni vodja tega organa ne
posega v vsebino dela na posameznih upravnih področjih; glede
vsebine so organizacijske enote vezane na navodila resornih
ministrstev, vodje teh enot pa imajo že po zakonu pooblastilo za
izdajanje upravnih odločb. Pač pa načelnik skrbi za organizacijo,
kadrovske zadeve, finančne zadeve, prostore ipd. Načelnik je
tudi vodja upravnega dela v smislu novega zakona o javnih
uslužbencih - torej javni uslužbenec na položaju, ki je nadrejen
drugim uslužbencem v upravnem okraju. Načelnik je v celoti
odgovoren za delovanje upravnega okraja.

V razmerju do izvajalcev javnih služb ministrstva nadzirajo
zakonitost njihovih splošnih aktov. V primeru ugotovljene
nezakonitosti minister zadrži takšen splošni akt in predlaga vladi,
da s svojim predpisom uredi to vprašanje. Poleg tega opravlja še
instančni nadzor nad njihovim odločanjem o pravicah in dolžnostih
posameznikov ter strokovni nadzor nad izvajanjem dejavnosti
javne službe.
V razmerju do nosilcev javnih pooblastil ministrstva izvajajo nadzor
nad zakonitostjo njihovih splošnih in posamičnih aktov v obsegu
izvajanja javnega pooblastila.

Z organizacijskega vidika so upravni okraji vezani na ministrstvo,
pristojno za upravo (ministrstvo za notranje zadeve), ki skrbi z
vsa njihova organizacijska vprašanja. Vsebinsko pa so vezani na
vsa ministrstva na področjih, na katerih izvajajo naloge. Pri
izvajanju teh nalog jim lahko ministrstva izdajajo obvezna navodila,
upravni okraji pa jim dolžni poročati o svojem delu iz njihovega
delovnega področja. S tem je vzpostavljena vertikalna vez med
ministrstvi in upravnimi enotami, za njihovo horizontalno povezavo
pa skrbi ministrstvo za notranje zadeve.

Glede na to, da zakon ne ureja inšpekcijskega nadzora, v
prehodnih in končnih določbah pušča v veljavi člene od 83 do 98
Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), vendar zgolj do
uveljavitve novega zakona o inšpekcijah. Glede uveljavitve
samega zakona je določeno, da začne veljati petnajsti dan po
objavi, uporabljati pa se začne s konstituiranjem državnega zbora
po prvih naslednjih volitvah. Ker gre za velike organizacijske
spremembe, so določeni relativno dolgi roki za izdajo vladnih
uredb in za prilagoditev notranje organizacije ministrstev novi
ureditvi.

Notranjo organizacijo upravnega okraja ureja minister za notranje
zadeve na predlog načelnika upravnega okraja in v soglasju z
vlado, ki tudi predpiše temelje za notranjo organizacijo. Upravni
okraji so lahko organizacijsko strukturirani v izpostave, tako da
se ne bo poslabšal položaj občanov glede oddaljenosti kraja, kjer
lahko dobijo upravne storitve.

Posebej je urejena reorganizacija organov oziroma organizacij v
sestavi in upravnih enot. Organi in organizacije v sestavi bodo
preoblikovani v notranje organizacijske enote ministrstev ali v
javne agencije. To velja tudi za tiste, ki so urejeni s posebnimi
(področnimi) zakoni. Zakon v prehodni določbi ne razveljavlja
izrecno posameznih določb teh področnih zakonov; iz določbe o
reorganizaciji pa se razume, da zakon molče razveljavlja določbe
področnih zakonov, ki govorijo o statusu organa oziroma
organizacije v sestavi. Reorganizacija pa seveda nima nobenega
vpliva na veljavnost drugih določb teh področnih zakonov.

Splošni nadzor nad delom upravnega okraja opravlja minister,
pristojen za upravo. Načelnik upravnega okraja mu je odgovoren
in podrejen. Seveda pa je treba poudariti, da lahko minister razreši
načelnika le v primerih in po postopku, predpisanem z zakonom,
ki ureja uslužbenska razmerja.
Ureditev razmerij med ministrstvi zagotavlja večjo medsebojno
koordinacijo in sodelovanje med ministrstvi. Tako morajo
ministrstva sodelovati pri reševanju vseh skupnih vprašanj, poleg
tega pa se morajo stalno obveščati o svojem delu. Za koordinacijo
in izvajanje skupnih projektnih nalog lahko ustanavljajo skupne
projektne skupine.

V prehodnih določbah je urejen tudi položaj predstojnikov organov
in organizacij v sestavi - razporedijo se na ustrezne položaje ali
druga ustrezna uslužbenska mesta, pri čemer vlada določi višino
položajnega dodatka, ki naj bi ohranil doseženo višino plače
današnjih predstojnikov organov in organizacij v sestavi.

Zakon ureja tudi razmerja ministrstev do organov lokalnih
skupnosti, razmerja ministrstev do izvajalcev javnih služb in
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PRILOGA
IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA O UPRAVI - HITRI POSTOPEK

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

1. Naslov predloga akta:
Zakon o upravi - hitri postopek (EVA: 2000-1711-0026)

/
2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma
o pridružitvi"

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

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

/'

/

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

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

/

/

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Sodelovali so neodvisni strokovnjaki z Inštituta za javno upravo
Univerze v Ljubljani.

/
3. Skladnost predloga akta s predpisi ES

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

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

V Državnem programu za prevzem pravnega reda ES do konca
leta 2002 je določeno, da se v okviru področja Upravna
usposobljenost za izvajanje pravnega reda skupnosti, Upravne
strukture sprejme zakon o upravi najkasneje do 2002-II.

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

doc.dr. Grega VIRANT
DRŽAVNI SEKRETAR

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

dr. Peter JAMBREK
MINISTER

/
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- EPA 1313 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvi zakona o
zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki
so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ po
skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno dopolnitev
zakona.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 191-06/2000-1
Ljubljana, 31.8.2000
Vlada Republike Slovenije na 14. seji dne 31.8.2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
ZAGOTAVLJANJU SOCIALNE VARNOSTI SLOVENSKIM
DRŽAVLJANOM, KI SO UPRAVIČENI DO POKOJNIN IZ
REPUBLIK NEKDANJE SFRJ,

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:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.

- dr. Miha BREJC, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Marko ŠTROVS, državni sekretar v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve.
doc. dr. Verica Trstenjak, l.r.
GENERALNA SEKRETARKA

15. september 2000
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Pri odmeri navedenega dodatka se izhaja iz izhodišča, po katerem
naj bi upravičencu, ki se je upokojil v drugi republiki, kjer so se
pokojnine po denarni osamosvojitvi Republike Slovenije,
usklajevale počasneje od slovenskih pokojnin, zagotovili enako
raven pokojnine, kot jo uživajo slovenski upokojenci, ki so do
septembra 1991 prejemali enake pokojnine. Dodatek se zato
upravičencem odmeri od osnove v višini zneska pokojnine, ki jim
je šel za september 1991, nato pa se valorizira tako kot so se
slovenske pokojnine valorizirale od 1.10. 1991 dalje.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
V Republiki Sloveniji lahko pridobi pravico do pokojnine le oseba,
ki je bila po slovenskih predpisih zavarovana pri Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Za slovenske
državljane velja izjema: za pridobitev in odmero pokojnine po
slovenskih predpisih se upravičencu upošteva kot slovenska
zavarovalna doba tudi čas do 31. 3. 1992, v katerem je bil
zavarovan v kateri od drugih republik nekdanje SFRJ, če ni z
mednarodnim sporazumom drugače določeno.

Iz navedenega je razvidno, da je bil zakon namenjen izključno
slovenskim državljanom, ki so ob denarni osamosvojitvi Republike
Slovenije, 8. oktobra 1991, že prejemali pokojnino od nosilca
zavarovanja v kateri od drugih republik nekdanje SFRJ.

Slovenskim državljanom, ki so pridobili pravico do pokojnine v
drugi državi in stalno prebivajo v Republiki Sloveniji, se skladno z
meddržavnimi sporazumi ali po načelu recipročnosti, pokojnine
praviloma nakazujejo iz tujine. Te pokojnine so odmerjene po tujih
predpisih, zato se njihova višina razlikuje od višine slovenskih
pokojnin: zlasti italijanske, nemške, avstrijske pokojnine so višje,
pokojnine iz Argentine, BiH, Češke, Hrvaške, Madžarske,
Makedonije, Poljske in nekaterih drugih držav pa so nižje od
pokojnin po slovenskih predpisih.

V praksi je bil krog upravičencev razširjen tudi na slovenske
državljane, ki so uveljavili pravico do pokojnine v kateri od držav,
ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ, po denarni osamosvojitvi
Republike Slovenije. V teh primerih pa se je pojavila pravna
praznina glede določb o odmeri pokojnine, saj so se določbe
zakona nanašale izključno na pokojnine, ki so jih upravičenci
uveljavili v času, ko je na območju Slovenije še veljalo isto zakonito
plačilno sredstvo kot v drugih republikah nekdanje SFRJ.Ta pravna
praznina se je v praksi reševala tako, da se je osnova za odmero
dodatka določila v višini najnižje pokojnine, do katere so upravičeni
upokojenci z enako pokojninsko dobo, ki so pridobili pravico do
pokojnine pri slovenskem nosilcu zavarovanja. Upravičencem,
katerim se je pokojnina pričela izplačevati po 8. 10. 1991, se je
zato dodatek odmeril v višini razlike med tolarsko protivredhostjo
tuje pokojnine in pokojnino, kakršna bi jim bila po slovenskih
predpisih odmerjena od zneska najnižje pokojninske osnove in s
katero je zagotovljena minimalna socialna varnost upokojencem,
ki so bili zavarovani pri slovenskemu nosilcu zavarovanja.

Ne glede na sicer uveljavljeno načelo, da se v Republiki Sloveniji
zagotavljajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
le upravičencem, ki so bili zavarovani po slovenskih predpisih,
so za državljane s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
so do njene osamosvojitve pridobili pravico do pokojnine pri nosilcu
zavarovanja v kateri od drugih republik nekdanje SFRJ, sprejeta
posebna zagotovila. Takrat je bil sprejet poseben paket zakonov,
s katerimi so bila urejena vprašanja socialne varnosti določenih
skupin oseb, ki bi lahko prišle v slabši položaj zaradi osamosvojitve
Republike Slovenije.

Ustavno sodišče je na seji dne 20. maja 1999 ugotovilo, da takšen
način odmere dodatka k pokojninam slovenskih državljanov, ki
so uveljavili pravico do pokojnine v kateri od držav, ki so nastale
na ozemlju nekdanje SFRJ po 8. oktobru 1991, ni v skladu z
ustavo. Praktična izvedba obračuna za tiste upravičence, ki so
se upokojili v drugi republiki po septembru 1991 namreč postavlja
te upravičence v neenakopraven položaj, saj jim določa osnovo,
ki jo ZZSV ne pozna, niti je ni mogoče določiti z njegovo razlago.
Če je bil namen zakonodajalca, da gre dodatek k pokojnini tudi
tem upravičencem, bi moral določiti tudi način obračuna. Načela
pravne države (2. člen ustave) zahtevajo, da so norme opredeljene
tako, da jih je mogoče izvajati; da je mogoče z razlago ugotoviti
vsebino predpisa in je tako ravnanje državnih organov s tem
determinirano. V neskladju s pravico do enakosti pred zakonom,
ki jo zagotavlja drugi odstavek 14. člena ustave je, da zakon, ker
tega vprašanja ni uredil, prepušča odločitev o tej pravici popolni
diskreciji upravnega organa. To je v neskladju tudi z drugim
odstavkom 120. člena ustave v zvezi s četrtim odstavkom 153.
člena ustave. Upravni organi opravljajo delo le v okviru ustave in
zakonov, posamični akti uprave pa morajo temeljiti na zakonu ali
na zakonitem predpisu.

Sprejeto je bilo stališče, da se zaradi osamosvojitve ne sme
poslabšati položaj upokojencev, ki so takrat stalno prebivali na
ozemlju Republike Slovenije, ne glede nato, da so pridobili pravico
do pokojnine pri nosilcu zavarovanja v kateri od drugih republik
nekdanje SFRJ.
Po razpadu nekdanje SFRJ, so se slovenske pokojnine bistveno
hitreje povečevale kot pokojnine v drugih republikah nekdanje
SFRJ. Zaradi tega se je raven slovenskih pokojnin, ki so bile ob
razpadu nekdanje SFRJ enake pokojninam, ki so jih takrat
izplačevali nosilci zavarovanja v drugih republikah, bistveno
dvignila nad raven pokojnin, ki jih sedaj izplačujejo nosilci
zavarovanja v drugih republikah nekdanje SFRJ.
S tem so prišli slovenski državljani, ki stalno prebivajo v Republiki
Sloveniji, in so se upokojili v drugih republikah, v slabši položaj
kot, če bi še v času, ko je bila Republika Slovenija del nekdanje
SFRJ, z enako pokojninsko dobo in pokojninsko osnovo pridobili
pravico do pokojnine pri slovenskem nosilcu zavarovanja. Njihove
pokojnine so tudi bistveno nižje od minimalne ravni, ki se po
slovenskih predpisih zagotavlja slovenskim upokojencem. Zato,
da bi tudi tem državljanom zagotovili minimalen življenjski standard, ki ga uživajo slovenski upokojenci, so bili sprejeti posebni
predpisi.

Ustavno sodišče se pri ugotavljanju ustavnosti izvajanja ZZSV ni
spuščalo v presojo, ali je bil uveljavljeni način odmere za
upravičence, upokojene po septembru 1991, pravičen, saj jim
zagotavlja enak minimalni nivo socialne varnosti kot tistim
državljanom, ki so se upokojili pri slovenskem nosilcu
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Vendar takšen način
nima izrecne podlage v zakonu.

Po zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskih
državljanov, ki so upravičeni do pokojnine iz drugih republik
nekdanje SFRJ (Uradni list RS štev. 45/ 92 - v nadaljevanju:
ZZSV), se k pokojnini, ki bi jo slovenski državljani s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji morali prejemati oziroma jo
prejemajo iz katere od drugih republik nekdanje SFRJ, odmerja
dodatek iz sredstev državnega proračuna.
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Zato je Ustavno sodišče z odločbo, objavljeno v Uradnem listu
Republike Slovenije št. 45/ 99 z dne 11.6.1999, odločilo, da mora
zakonodajalec v zakonu nedvoumno določiti, ali se ZZSV uporablja
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tudi za slovenske državljane, ki so uveljavili pravico do pokojnine
v kateri od držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ, po
denarni osamosvojitvi Republike Slovenije, torej po 8. oktobru
1991. V primeru, če bo določeno, da so navedene osebe
upravičene do pravic po ZZSV, pa morajo biti v zakonu določeni
pogoji in način odmere teh pravic.

republik nekdanje SFRJ v obdobju od 1.10.1991 dalje, se
dodatek odmeri od osnove v višini pokojnine, ki bi se mu
odmerila glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od zneska
najnižje pokojninske osnove po slovenskih predpisih.
3. FINANČNE POSLEDICE

Državni zbor je bil ugotovljeno neustavnost dolžan odpraviti v
roku 6 mesecev od objave navedene odločbe v Uradnem listu
RS, to je do 12. decembra 1999.

S sprejemom predloženega zakona bi uzakonili dosedanjo prakso
zavoda, zato se izdatki zavoda oziroma državnega proračuna
ne bi povečali.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
II. BESEDILO ČLENOV

Z dopolnitvami se ureja način odmere dodatkov k pokojninam, ki
so jih slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, uveljavili pri nosilcih zavarovanja v drugih državah, ki
so nastale na območju nekdanje SFRJ, po septembru 1991.

1. člen
V zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim
državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje
SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92) se za 2. členom doda nov 2.a
člen, ki se glasi:

Pravico do dodatka k pokojnini po ZZSV imajo slovenski državljani
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo
pokojnine iz drugih republik nekdanje SFRJ, ne glede na to, kdaj
so se upokojili.
V zakonu sta določena naslednja načina za določitev osnove za
odmero dodatka k pokojnini:

»2. a člen
Upravičencu, ki je pridobil pravico do pokojnine pri nosilcu
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v kateri
od držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ, v obdobju od
1.10.1991 dalje, se dodatek odmeri od osnove v višini pokojnine,
ki bi se mu odmerila po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od najnižje
pokojninske osnove.«

1. Upravičencu, ki je pridobil pokojnino pri nosilcu obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v kateri od
republik nekdanje SFRJ v obdobju do 8. oktobra 1991, se
dodatek odmeri od osnove v znesku pokojnine, ki je
upravičencu šla za september 1991, in preračuna v slovenske
tolarje v razmerju 1:1. Osnova se nato uskladi za skupen
odstotek vseh izvedenih uskladitev pokojnin po slovenskih
predpisih v obdobju od 1.1.1991 do meseca, v katerem je
upravičenec vložil zahtevek za priznanje pravice do dodatka.
Dodatek se potem usklajuje kot pokojnine po slovenskih
predpisih.

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

2. Upravičencu, ki je pridobil pokojnino pri nosilcu obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v kateri od
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III. OBRAZLOŽITEV

V predlaganem 2.a členu ZZSV, je urejen način odmere dodatka
za slovenske državljane s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki so uveljavili pravico do pokojnine v kateri od republik
nekdanje SFRJ po 1. 10. 19991. Navedenim upravičencem se v
praksi že sedaj zagotavlja odmera dodatka, vendar pa način

poročevalec, št. 79

odmere v zakonu ni določen. Prav zato je Ustavno sodišče z
odločbo št. U-l-101/97 z dne 20. 5. 2000 odločilo, da mora
zakonodajalec, če v praksi zagotavlja določeno pravico, urediti
način odmere te pravice. V predlogu zakona je predpisan dosedanji
način odmere dodatka.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

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

1) Naslov predloga akta:
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o zagotavljanju socialne
varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz
republik nekdanje SFRJ - skrajšani postopek

5) Ali SO zgoraj navedeni prjavnl viri ES prevedeni V
slovenščino? /

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

6) Ali |e predlog akta preveden In v kateri iezlk? Ne

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

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

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

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

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): /

za: Marko Štrovs
Državni sekretar

za: dr. Miha Brejc
minister

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost /

15. september2000
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VLADA 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:

Številka: 221-02/99-2
Ljubljana, 31.8.2000
Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 31.8.2000 določila
besedilo:

- Janez JANŠA, minister za obrambo,
- Bojan ŽMAVC, direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito
in reševanje,
»
- Miran BOGATAJ, državni podsekretar v Ministrstvu za
obrambo.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 20.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 29.3.2000 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r.
GENERALNA SEKRETARKA
(4) Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme v osrednjih
gasilskih enotah se izvaja na podlagi programa, določenega za
obdobje najmanj petih let, ki ga izdela Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije.
V program se na podlagi predhodnega razpisa uvrstijo osrednje
gasilske enote po prednostnem vrstnem redu na podlagi dejanske
opremljenosti, starosti obstoječih vozil in opreme, ogroženosti,
števila požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih, števila
prebivalcev in velikosti lokalne skupnosti.

BESEDILO ČLENOV:
1. člen
V 58. členu zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93)
se besedilo drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka
spremeni tako, da se glasi:
"(2) Sredstva za namene iz 5., 6., 7. in 8. točke prejšnjega odstavka
se zagotavljajo tudi iz sredstev požarne takse in se vodijo na
posebni proračunski postavki kot namenski prihodki in izdatki
proračuna.

(5) Minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpiše v skladu
s prejšnjim odstavkom podrobnejša merila za izdelavo programa
sofinanciranja nabave gasilskih vozil in opreme. Sofinanciranje
nabave gasilskih vozil in opreme je lahko največ do višine,
predpisane za zagotavljanje dodatnih sredstev občini iz državnega
proračuna, kadar obstaja z zakonom ali z drugim predpisom
poseben interes za njen razvoj.

(3) Del sredstev iz prejšnjega odstavka, ki ne more biti manjši od
50 % ocenjenih letnih prihodkov požarne takse in ki ga določi
vlada, se nameni za sofinanciranje nabav osnovnih in težkih
gasilskih vozil, vozil za gašenje gozdnih požarov in posebne
zaščitne ter reševalne opreme v osrednjih gasilskih enotah
lokalnih skupnosti, ki jih določijo pristojni organi v skladu s
predpisanimi merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.
15. september2000

(6) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje določa
letni načrt uporabe vseh sredstev požarne takse v skladu s
sprejetim programom iz četrtega odstavka tega člena in
31
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predvidenim prilivom sredstev požarne takse v tekočem letu.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje o izvršitvi
letnega načrta uporabe sredstev požarne takse poroča vladi
najkasneje do konca marca za preteklo leto.".

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

2. člen
V 59. členu se črta drugi odstavek.

OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 20 seji 29.03.2000 sprejel
predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona pred požarom
v prvi obravnavi in naložil vladi, kot predlagatelju, da pri pripravi
zakona za drugo obravnavo zakon uskladi z zakonom o javnih
financah (Ur. I. RS, št. 79/99) in z zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. I. RS, št. 9/2000). V zakon
naj vključi tudi okvirna merila in kriterije za dodeljevanje sredstev
požarnega sklada ter upošteva pripombe Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve.

Sofinanciranje je lahko do 70 % nabavne vrednosti gasilskega
vozila ali opreme. Pri določitvi višine sofinanciranja je upoštevan
26. člen zakona o financiranju občin (Ur. I. RS, št. 80/94 in 56/98),
ki določa, da se občini lahko zagotovijo v državnem proračunu
dodatna sredstva za sofinanciranje posameznih ukrepov in
investicij, kadar obstaja v skladu z zakonom ali drugim predpisom
poseben interes za njen razvoj. V konkretnem primeru je posebni
interes v enakomerni razvitosti in opremljenosti osrednih gasilskih
enot, glede na potrebe v posamezni občini.

Vlada je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo v celoti
upoštevala stališča Državnega zbora s prve obravnave. Predlog
zakona je usklajen s 43. členom zakona o javnih financah, ki
opredeljuje namenske prihodke in izdatke proračuna. Sredstva
požarne takse predstavljajo namenski prihodek proračuna,
njihova namembnost pa je določena z zakonom (predlagani drugi
odstavek 58. člena zakona o varstvu pred požarom). Določena
je namembnost sredstev in sicer, da se jih del, ki ga določi vlada,
nameni tudi za sofinanciranje nabave osnovnih in težkih gasilskih
vozil, vozil za gašenje gozdnih požarov in posebne zaščitne in
reševalne opreme (tretji odstavek). V skladu s 5. členom zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 bo
tako vlada tudi v bodoče določala del sredstev, ki se nameni za
izvajanje nalog varstva pred požari na državni ravni, in drugi del,
ki bo namenjen za sofinanciranja. Zadnji dve leti se 30 % sredstev
namenja za naloge na ravni države in 70 % za naloge v lokalnih
skupnostih. Zato je s predlaganim zakonom določeno, da se za
sofinanciranje nabav gasilskih vozil in opreme nameni najmanj 50
% ocenjenih prihodkov iz naslova požarne takse.

Z letnim načrtom bi se določal obseg sofinanciranja glede na
program in predviden priliv sredstev požarne takse. O realizaciji
načrta in porabi sredstev požarne takse v posameznem letu bo
morala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje letno
poročati vladi.
Z navedenimi rešitvami je zagotovljeno, da se bodo sredstva
požarne takse namenila za izenačevanje materialne opremljenosti
gasilstva v lokalnih skupnostih, pri čemer zakon določa merila in
kriterije za to. Obenem bo s tem zagotovljen, vsaj v omejenem
obsegu, vir za načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske
tehnike. Kategorizacija gasilskih enot pa je urejena z uredbo o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč (Ur. I. RS, št. 22/99 in 99/99), ki določa tudi
merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.
Glede na dejstvo, da se s predlogom zakona določa namembnost
dela sredstev požarne takse, kriteriji za oblikovanje programa za
sofinanciranje nabav in, da se osrednje gasilske enote določajo
na podlagi meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, je
v celoti upoštevano tudi mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve.

Z zakonom se predlaga, da se sofinanciranje nabav izvaja na
podlagi programa, ki ga za obdobje najmanj petih let na podlagi
razpisa pripravi Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije. V program
se uvrstijo osrednje gasilske enote po prednostnem vrstnem
redu na podlagi kriterijev, ki jih določa zakon (četrti odstavek).
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Glede na prvo obravnavo, se bo zakon obravnaval po običajnem
in ne po skrajšanem postopku.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKE
SKUPNOSTI

1. Naslov predloga akta:
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona pred
požarom - druga obravnava, EVA 1999-1911-0004.

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

2. Skladnost predloga akta z določbami evropskega sporazuma
o pridružitvi.
a. Navedba določb evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se
nanašajo na predloženo gradivo s sporazumom ni predvideno
usklajevanje predmetnega področja:
b. v kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
/
c. razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino.
/

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.
/

8. Povezave z državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev.
/

15. september2000

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik.
NE
7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza
...).
NE

Pravna služba
Franc Javomik
DRŽAVNI PODSEKRETAR
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

0

ZATIRANJU

EVROPSKE

KONVENCIJE

TERORIZMA

(MEKZT)

- EPA 1308 - II
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 902-04/2000-2
Ljubljana, 31.08.2000

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Barbara BREZIGAR, ministrica za pravosodje,
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje,
- Marko STARMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
pravosodje,
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

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

Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 31.8.2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE
KONVENCIJE O ZATIRANJU TERORIZMA,

1. člen

2. člen

Ratificira se Evropska konvencija o zatiranju terorizma,
sestavljena v Strasbourgu 27. januarja 1977.

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem
prevodu glasi:

15. september2000
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EVROPSKA KONVENCIJA O ZATIRANJU TERORIZMA
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4. člen

Države članice Sveta Evrope, podpisnice te konvencije,

se zavedajo naraščajoče zaskrbljenosti zaradi povečanja števila
terorističnih dejanj,

Za namene te konvencije, in če v 1. ali 2. členu omenjeno kaznivo
dejanje ni na seznamu kaznivih dejanj, za katera se lahko zahteva
ekstradicija po kateri koli konvenciji ali pogodbi o ekstradiciji med
državami pogodbenicami, se šteje, da je kot takšno vključeno v
tej konvenciji.

želijo učinkovito ukrepati in zagotoviti, da se storilci takšnih dejanj
ne bi izognili pregonu in kaznovanju,

5. člen

menijo, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med njegovimi
članicami,

so prepričane, da je ekstradicija še posebno učinkovit ukrep za
dosego tega cilja,

Nobena določba te konvencije se ne razlaga kot obveznost
ekstradicije, če ima zaprošena država utemeljene razloge, da
meni, da je zahteva za ekstradicijo za kaznivo dejanje iz 1. ali 2.
člena dana zaradi pregona ali kaznovanja osebe zaradi njene
rasne, verske ali narodne pripadnosti ali političnega prepričanja,
ali če bi bil položaj te osebe lahko ogrožen zaradi katerega koli od
teh razlogov.

so se dogovorile:
1. člen
Za namene ekstradicije med državami pogodbenicami se nobeno
od naslednjih kaznivih dejanj ne šteje za politično kaznivo dejanje
ali kaznivo dejanje, povezano s političnim kaznivim dejanjem, ali
kaznivo dejanje, spodbujeno s političnimi razlogi:

6. člen
1. Vsaka država pogodbenica izvaja potrebne ukrepe, da uveljavi
svojo sodno pristojnost za kazniva dejanja iz 1. člena, v primeru,
ko je osumljenec na njenem državnem območju in ga ne izroči po
prejemu zahteve za ekstradicijo od države pogodbenice, ki ima
glede sodne pristojnosti enake predpise, kot obstajajo v zakonodaji
zaprošene države.

a) kazniva dejanja po Konvenciji o zatiranju nezakonite ugrabitve
zrakoplovov, podpisani v Haagu 16. decembra 1970,
b) kazniva dejanja po Konvenciji o zatiranju nezakonitih dejanj
zoper varnost civilnega zrakoplovstva, podpisani v Montrealu
23. septembra 1971,

2. Ta konvencija ne izključuje nobene kazenske pristojnosti, ki se
izvaja v skladu z notranjim pravom.

c) huda kazniva dejanja napada na življenje, osebno nedotakljivost
ali svobodo mednarodno varovanih oseb, vključno z diplomatskimi
predstavniki,

7. člen

d) kazniva dejanja ugrabitve, jemanja talcev ali protipravnega
pridržanja,

Država pogodbenica, na katere državnem območju je oseba,
osumljena storitve kaznivega dejanja iz 1. člena, ki je prejela
zahtevo za ekstradicijo po prvem odstavku 6. člena, preda zadevo,
če ne izroči te osebe, brez izjeme in brez nepotrebne zamude
svojim pristojnim organom zaradi kazenskega pregona. Ti organi
sprejmejo odločitev na enak način kot za vsa hujša kazniva dejanja
po pravu te države.

e) kazniva dejanja uporabe bomb, granat, raket, avtomatskega
orožja ali bomb v pismih ali paketih, če takšna uporaba ogroža
ljudi,
f) poskus storitve katerega koli zgoraj navedenega kaznivega
dejanja ali sostorilstvo z osebo, ki stori ali poskuša storiti tako
kaznivo dejanje.

8. člen
1. Države pogodbenice si dajejo kar največjo medsebojno pomoč
v kazenskih zadevah v zvezi s postopki za kazniva dejanja iz 1.
ali 2. člena. Glede medsebojne pomoči v kazenskih zadevah se
za vse primere uporablja pravo zaprošene države. Vendar pa se
ta pomoč ne sme zavrniti zgolj z utemeljitvijo, da gre za politično
kaznivo dejanje ali kaznivo dejanje, povezano s političnim kaznivim
dejanjem, ali za kaznivo dejanje, spodbujeno s političnimi razlogi.

2. člen
1. Za namene ekstradicije med državami pogodbenicami se država
pogodbenica lahko odloči, da ne šteje za politično kaznivo dejanje
ali kaznivo dejanje, povezano s političnim kaznivim dejanjem, ali
za kaznivo dejanje, spodbujeno s političnimi razlogi, vsakega
hudega kaznivega dejanja nasilja zoper življenje, osebno
nedotakljivost ali svobodo osebe, ki ni navedeno v I. členu.

2. Nobena določba te konvencije se ne razlaga kot obveznost
medsebojne pomoči, če ima zaprošena država utemeljene
razloge, da meni, da je zahteva za medsebojno pomoč v zvezi s
kaznivim dejanjem iz 1. ali 2. člena dana zaradi pregona ali
kaznovanja osebe zaradi njene rasne, verske ali narodne
pripadnosti ali političnega prepričanja, ali če bi bil položaj te osebe
lahko ogrožen zaradi katerega koli od teh razlogov.

2. Enako velja za hudo kaznivo dejanje zoper premoženje, ki ni
navedeno v I. členu, če je tako dejanje povzročilo kolektivno
nevarnost za ljudi.
3. Enako velja za poskus storitve katerega koli zgoraj navedenega
kaznivega dejanja ali sostorilstvo z osebo, ki stori ali poskuša
storiti tako kaznivo dejanje.

3. Določbe vseh mednarodnih pogodb in sporazumov o medsebojni
pomoči v kazenskih zadevah, ki jih uporabljajo države
pogodbenice, vključno z Evropsko konvencijo o medsebojni
pravni pomoči v kazenskih zadevah, so med državami
pogodbenicami spremenjene, kolikor so neskladne s to
konvencijo.

3. člen
Določbe vseh pogodb ali sporazumov o ekstradiciji, veljavnih
med državami pogodbenicami, vključno z Evropsko konvencijo
o ekstradiciji, so med državami pogodbenicami spremenjene,
kolikor so neskladne s to konvencijo.
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političnimi razlogi, pod pogojem, da med ocenjevanjem narave
kaznivega dejanja prouči vso težo kaznivega dejanja, vključno:

9. člen
1. O izvajanju te konvencije je treba obveščati Evropski odbor za
problematiko kriminalitete Sveta Evrope.

a) da je povzročilo kolektivno nevarnost za življenje, osebno
nedotakljivost ali svobodo oseb ali

2. Ta odbor po potrebi pomaga pri mirnem reševanju težav, ki
utegnejo nastati pri izvajanju te konvencije.

b) da je prizadelo osebe, ki ne poznajo ozadja motivov, ali
c) da je bilo kaznivo dejanje storjeno na grozovit in zahrbten
način.

10. člen
1. Kakršen koli spor med državami pogodbenicami o razlagi ali
uporabi te konvencije, ki ni razrešen v skladu z drugim odstavkom
9. člena, se na zahtevo ene od strank v sporu predloži arbitraži.
Vsaka stranka imenuje razsodnika in ta dva imenujeta tretjega
razsodnika. Če stranka v treh mesecih po zahtevi za arbitražo
ne imenuje svojega razsodnika, ga na zahtevo druge stranke
imenuje predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice.
Če je slednji državljan ene od strank v sporu, to nalogo opravi
podpredsednik sodišča, oziroma če je podpredsednik državljan
ene od strank v sporu, najstarejši sodnik sodišča, ki ni državljan
nobene od strank v sporu. Enak postopek se uporabi, če se
razsodnika ne moreta odločiti o izboru tretjega razsodnika.

2. Vsaka država lahko z izjavo generalnemu sekretarju Sveta
Evrope, ki začne veljati z dnevom prejema, v celoti ali delno
umakne pridržek iz prejšnjega odstavka.
3. Država, ki je dala pridržek po prvem odstavku tega člena, ne
more od kake druge države zahtevati uporabe 1. člena; vendar
pa sme, če je njen pridržek delen ali pogojen, zahtevati uporabo
tega člena v taki meri, kot ga sama uporablja.
14. člen
Vsaka država pogodbenica lahko konvencijo odpove s pisnim
obvestilom generalnemu sekretarju Sveta Evrope. Taka odpoved
začne veljati takoj ali pa na kasnejši datum, naveden v uradnem
obvestilu.

2. Arbitražno sodišče določi pravila svojega postopka. Odločitve
sprejema z večino glasov. Njegova razsodba je dokončna.
11. člen

15. člen

1. Konvencija je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope.
Konvencijo je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji,
sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju
Sveta Evrope.

Konvencija preneha veljati za državo pogodbenico, ki izstopi iz
članstva Sveta Evrope ali preneha biti njegova članica.
16. člen

2. Konvencija začne veljati tri mesece po deponiranju tretje listine
0 ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta o:

3. Za vsako državo podpisnico, ki konvencijo kasneje ratificira,
sprejme ali odobri, začne konvencija veljati tri mesece deponiranju
listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

a) vsakem podpisu;
b) vsakem deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi;

12. člen

c) vsakem datumu začetka veljavnosti konvencije v skladu z
njenim 11. členom;

1 .Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji,
sprejetju ali odobritvi določi območje ali območja, za katera se
uporablja ta konvencija.

d) vsaki izjavi ali uradnem obvestilu, prejetem v skladu z 12.
členom;
e) vsakem pridržku, danem v skladu s prvim odstavkom 13.
člena;

2. Vsaka država lahko ob deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju
ali odobritvi ali kadar koli kasneje z izjavo generalnemu sekretarju
Sveta Evrope to konvencijo razširi na drugo območje ali območja,
ki so navedena v izjavi in za katerih mednarodne odnose je
odgovorna ali pooblaščena.

f) umiku vsakega pridržka v skladu z drugim odstavkom 13.
člena;
g) vsakem uradnem obvestilu, prejetem v skladu s 14. členom, in
o datumu začetka veljavnosti odpovedi;

3. Vsako izjavo glede katerega koli območja, dano v skladu s
prejšnjim odstavkom, je možno umakniti z uradnim obvestilom
generalnemu sekretarju Sveta Evrope. Takšen umik učinkuje takoj
ali na kasnejši datum, naveden v uradnem obvestilu.

h) vsakem prenehanju veljavnosti konvencije v skladu s 15.
členom.
V potrditev tega so pravilno pooblaščeni podpisali to konvencijo.

13. člen

Sestavljeno v Strasbourgu 27. januarja 1977 v angleškem in
francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako veljavni, v
enem izvodu, ki je shranjen v arhivu Sveta Evrope. Generalni
sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi
podpisnici.

1 .Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji,
sprejetju ali odobritvi izjavi, da si pridržuje pravico odkloniti
ekstradicijo v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. člena, za katera meni,
da so politična kazniva dejanja, kazniva dejanja, povezana s
političnim kaznivim dejanjem, ali kazniva dejanja, spodbujena s
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4. člen

3. člen

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

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za pravosodje

OBRAZLOŽITEV

Evropska konvencija o zatiranju terorizma je za države članice
Sveta Evrope odprta za podpis od 27. januarja 1977. Do julija
2000 je navedeno konvencijo ratificiralo 32 držav.

Vprašanje mednarodne pravne pomoči v kazenskih zadevah, ki
se nanaša na vprašanje izročitve, je Republika Slovenija z
nekaterimi državami že uredila na bilateralni ravni, na multilateralni
ravni pa je Republika Slovenija ratificirala Evropsko konvencijo o
izročitvi z dne 13.12.1957 in oba dodatna protokola k navedeni
konvenciji. V teh sporazumih so navedeni predvsem splošni pogoji,
pod katerimi države pogodbenice izročajo osebe, proti katerim
pristojni organi države pogodbenice vodijo kazenski postopek ali
zaprošajo za izročitev zaradi izvršitve kazenske sodbe. Evropska
konvencija o zatiranju terorizma konkretneje opredeljuje kazniva
dejanja, zaradi storitve katerih se izroča storilce in sicer z
namenom, da bi države pogodbenice bolj učinkovito ukrepale in
zagotovile, da se storilci takšnih kaznivih dejanj ne bi izognili
pregonu in kaznovanju.

Namen konvencije je pomoč državam v boju proti terorizmu in
učinkovitejše ukrepanje pri pregonu kaznivih dejanj terorizma,
kar konvencija dosega z dopolnjevanjem in, kjer je to potrebno,
spreminjanjem multilateralnih sporazumov, ki urejajo izročitev in
vzajemno pravno pomoč v kazenskih zadevah. Pomembna
značilnost navedene konvencije je, da so široko določeni objekti
napadov znotraj objekta varstva (z inkriminacijo niso varovane
samo fizične osebe, temveč tudi prostori, letala ipd.), dolžnost
tesnega sodelovanja med državami v kazenskem pregonu
storilcev ter široka podlaga za izročitev (dejanja, našteta v
navedeni konvenciji, se štejejo za ekstradibilna, ne glede na druge
pogodbe o ekstradiciji, ki so jih sklenile posamezne države na
bilateralni ali multilateralni ravni).

l/se določbe navedene konvencije so oblikovane v okviru
predpostavke, da se pri izvajanju konvencije spoštuje notranja
materialna in procesna kazenska zakonodaja pogodbenic in s
tem tudi določba Ustave Republike Slovenije o prepovedi
izročanja lastnih državljanov.

Konvencija je precej omejila možnosti zavračanja ekstradicije za
teroristična kazniva dejanja, vendar ne predpisuje absolutne
dolžnosti izročanja za takšna kazniva dejanja, ker daje možnost,
da zaprošena država prošnjo zavrne, če so podani utemeljeni
razlogi za oceno, da je bila prošnja za izročitev vložena zaradi
pregona ali kaznovanja neke osebe samo zaradi njene rase,
religije, nacionalnosti ali političnega prepričanja. Poleg tega
konvencija ne posega v zakonite pogoje za izročitev, ki so določeni
z drugo mednarodno pogodbo ali notranjim pravom posamezne
države pogodbenice. Država lahko zavrne zahtevo za izročitev
zaradi kaznivega dejanja terorizma v primeru, da niso izpolnjeni
drugi pogoji za izročitev, kot jih na primer določa notranja
zakonodaja.

Evropsko konvencijo o zatiranju terorizma z zakonom ratificira
Državni zbor.
Zaradi ratifikacije navedene konvencije ne bo treba sprejeti novih
ali spremeniti veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji.
Za izvajanje Evropske konvencije o zatiranju terorizma ni potrebno
zagotoviti dodatnih finančnih sredstev iz proračuna Republike
Slovenije.
Sredstva se bodo zagotavljala v okviru sredstev, ki so v
proračunu zagotovljena za delovanje pravosodnih organov in
Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Evropske konvencije o
zatiranju terorizma ima Republika Slovenija, kot članica Sveta
Evrope možnost, da podpiše in ratificira konvencijo ter tako
prispeva k tesnejšemu povezovanju in poenotenju postopkov pri
nuđenju mednarodne kazenskopravne pomoči na tem področju.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

dne 29.08.2000. Na citirani seji so bili sprejeti tudi sklepi, ki so
priloženi.

Preiskovalna komisija o sumu zlorabe javnih pooblastil v
procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje
družbene lastnine

Prilaga tudi vmesno poročilo, ki je bilo sprejeto na 10. seji
preiskovalne komisije.
Ločeno mnenje k poročilu je podal član Samo Bevk, ki sta ga
podpisala še člana Sašo Peče in Maria Pozsonec.

Številka: 000-01/90-2/242
Datum: 30.08.2000

Predsednik
Franc Pukšič, dipl. inž., I.r.

Predsednik navedene komisije ponovno pošilja končno
poročilo Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike
Slovenije o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu
lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene
lastnine, ki je bilo v nespremenjeni obliki potrjeno na 36. seji,
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SKLEPI

SKLEPI:
Oblast prejšnje države Jugoslavije in s tem Slovenije, ni bila demokratična, saj ni
ločevala oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Center politične moči in
odločanja je bil Centralni komite Zveze komunistov.

SKLEP 2:
Prejšnja oblast je ravnala z družbenim premoženjem v nasprotju z ekonomskimi
principi:
- v delovne organizacije je večinoma postavljala direktorje po političnem
prepričanju in ne po strokovnosti. Tipična primera sta bila Elan in SMELT. S tem
je bila državi povzročena ogromna škoda.
- Finančna sredstva teh podjetij v družbeni lasti so se odlivala iz države na bančne
račune organizacij v tujini, običajno slovenskih (npr. Finex, Smelt Intag, Elan
Holding Muenchen) in se v državo uradno niso vrnila.
- Preko teh organizacij si je prilaščala družbena finančna sredstva za funkcionarje
vodilne stranke.
- Bonitet v obliki ugodnih kreditov v nekaterih podjetjih (primer Elan) so bili deležni
oblasti lojalni državljani, ki pa vfirmi-posojilodajalki, niso bili zaposleni.

SKLEP 3:
Pristojni organi (policija, tožilstvo, družbeni pravobranilci, SDK) niso uspešno
preganjali takšnih najhujših primerov kraje družbenega premoženja.

SKLEP 4:
Sodnik Anton Šubic ni v zakonsko predvidenem roku po razglasitvi sodbe le-te
napisal, temveč šele po osmih mesecih, zaradi česar je kazenski pregon zoper Pavla
Kodra in Uroša Aljančiča zastaral.
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SKLEP 5:
Služba družbenega knjigovodstva v podjetjih, ki so bila pod patronatom oblastnih
struktur v državi (primer Elan), ni opravljala ekonomsko-finančne revizije, s čimer je
kršila zakonodajo in zavajala mednarodne institucije in domačo javnost.

SKLEP 6:
Registrska sodišča so v nasprotju z zakonodajo in mednarodnimi predpiši po
uveljavitvi Zakona o podjetjih (t.i. Markovičeva zakonodaja), registrirala nekatera
odvodna podjetja - by pass in na ta način oškodovala družbeno premoženje. Tipičen
primer je SMELT.

SKLEP 7:
Narodna banka Slovenije je v času 1983-1989 nepovratno odvajala del presežka
izven države in sicer pod postavko višjih oblik gospodarskega sodelovanja v
obmejnem območju in pospeševanje sodelovanja z deželami v razvoju in s tem
oškodovala družbeno premoženje.

SKLEP 8:
Centralni komite ZKS se je nezakonito financiral s sredstvi delovnih organizacij preko
črnih računov in dvigovanjem gotovine ter prelivanjem financ preko organizacij
sumljivega porekla v tujini, ki so bile ustanovljene z namenom pranja denarja.
Kazenska zakonodaja države Jugoslavije namenoma ni določala kaznivosti dejanj
pranja denarja.

SKLEP 9:
Milan Kučan je pred preiskovalno komisijo spreminjal navedbo o poznavanju Pavla
Kodra in netočno navajal, da je Vili Pleško podal izjavo pred pričami in je bila
overjena pri notarki, kar za predsednika države ni primerno.

SKLEP 10:
Organi pregona morajo zaseči fascikle, ki jih je Pavel Koder 8. maja 1990 iz Elana
odnese! v Avstrijo. Na osnovi zaseženih dokumentov se morajo sprožiti sodni
postopki zoper osebe, ki jih bremenijo dokumenti vsebovani v odnešenih fasciklih.

15. september2000

43

poročevalec, it. 79

SKLEP 11:
Ministrstvo za notranje zadeve mora dokončno raziskati trgovanje z orožjem z Libijo,
ki sta ga z Elanovimi garancijami preko zasebne firme na Švedskem, izvajala Dolfe
Vojsk in Uroš Aljančič.

SKLEP 12:
Spremeni naj se 4. odstavek 13. člena Zakona o parlamentarni preiskavi in sicer, da
bi preiskovalna komisija prisilne ukrepe zoper preiskovance, priče in izvedence
odrejala sama neposredno preko organov za notranje zadeve.
Zoper sklep preiskovalne komisije o kazni, naj bi bila v treh dneh možna pritožba
prizadetega na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za spremembo Zakona o parlamentarni preiskavi naj se pri Državnem zboru
Republike Slovenije ustanovi posebna skupina, ki ima izkušnje z delom
parlamentarne preiskave.

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Poročilo Preiskovalne komlsl|e o sumu zlorabe javnih
pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja In
privatizacije nekdanje družbene lastnine, Delno poročilo
In Odklonilno ločeno mnenje so bili objavljeni v
Poročevalcu št. 78, dne 12. septembra 2000.
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DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
Darja Lavtižar Bebler, poslanka
Tone Anderlič, poslanec

Ljubljana, 13.9.2000

Gospod
Jožef Jerovšek
predsednik Preiskovalne komisije
Državnega zbora Republike Slovenije o
vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse
diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov,
ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem

ZADEVA: Sprememba ločenega mnenja h končnemu Poročilu o parlamentarni preiskavi
o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih
policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na
Koroškem

V Ločenem mnenju h končnemu Poročilu o parlamentarni preiskavi o vpletenosti nosilcev
javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991
sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem se v poglavju IV. UGOTOVITVE črta točka

Obrazložitev:
Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije o vpletenosti nosilcev javnih
funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali
v osamosvojitveni vojni na Koroškem, je v svoje končno poročilo med ugotovitve vključila
tudi naslednje besedilo:
»Komisija tudi ugotavlja, da je bila seja SNAV-a , na kateri se je obravnavala zadeva
»Holmec« sklicana prepozno. Vlada RS in njen predsednik dr. Janez Drnovšek nista
ukrepala pravočasno in nista v skladu s svojimi pristojnostmi posegla v dogajanje na
Ministrstvu za notranje zadeve, ki so pripeljala do diskreditacije slovenskih policistov in
vojakov, ki so se leta 1991 borili na Koroškem. Komisija meni, da se je Vlada RS
neustrezno odzvala na afero z imenovanjem komisije (Kušarjeve komisije), ki je preiskovala
dejansko stanje na mejnem prehodu Holmec v času osamosvojitvene vojne, saj je bila
zadeva že raziskana in zaključena leta 1991 s preiskavo Oddelka za zatiranje kriminalitete
UNZ Slovenj Gradec. Prepozno je bilo zahtevano od Sove, da v skladu s svojimi
pristojnostmi preuči morebitno vpletenost tujih obveščevalnih služb v afero.«
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Za takšne ugotovitve v nadaljevanju - kar sicer velja tudi za večino ostalih ugotovitevkomisija ne navaja praktično nobenih argumentov, ali pa so ti »argumenti« zgolj politične
ocene.. Zaradi tega sva v svojem ločenem mnenju, s katerim sva spremenila dobršen del
končnega poročila, kakor ga je sprejela preiskovalna komisija, iz navedenega besedila
črtala vse, razen prvega stavka, ki pa sva ga smiselno dopolnila. Ta del besedila (točka 5,
poglavje IV. UGOTOVITVE), se v najinem ločenem mnenju glasi:
»Komisija tudi ugotavlja, da je Vlada oziroma SNAV od Sove prepozno zahteval, da v
skladu s svojimi pristojnostmi preuči morebitno vpletenost tujih obveščevalnih služb v
afero.«
Ta del besedila sva v svojem ločenem mnenju pustila, oz. ga vanj vključila iz dveh
razlogov:
1. Ker je dr. Janez Drnovšek v svoji izpovedbi pred preiskovalno komisijo navedel vrsto
dejstev, ki so se zgodila v letih pred izbruhom afere Vič-Holmec in so jasno kazala, da
si srbske obveščevalne službe prizadevajo destabilizirati Slovenijo tudi prek poskusov
problematizirala kršitve človekovih pravic v Sloveniji med osamosvojitveno vojno in so
torej res obstajali razlogi za obravnavo te problematike že pred sklicem seje SNAV, na
kateri je SOVA dobila nalogo, da preveri tudi morebitno vpletenost tujih obveščevalnih
služb v zvezi s poskusom diskreditacije koroških policistov.
2. Ker sva to ugotovitev razumela kot odgovor na očitke, da je bila omenjena seja SNA V
sklicana le zato, da bi se z njo odvrnilo pozornost na tuje obveščevalne sJužbe in
diskreditiralo nekatere posameznike v Sloveniji, na ta način pa pomagalo takratnemu
notranjemu ministru Bandlju. Velja se namreč spomniti, da je bila pred zaslišanjem dr.
Janeza Drnovška v obtoku teorija (njen zagovornik je bil tudi predsednik preiskovalne
komisije ter nekateri njeni člani), da je bila seja SNAV skonstruirana zato, da bi se
diskreditiralo Pogorevca in Gorenaka (glej njuno zaslišanje o pripadniku SOVE oziroma
kabineta predsednika vlade - ki naj bi jima to sporočil). V tem kontekstu je dr. Janez
Drnovšek navedel vrsto dejstev, ki so govorila v prid možni vpletenosti tujih
obveščevalnih služb in so bila znana pred izbruhom afere, in v tem kontekstu sva sama
razumela točko 5 iz najinega ločenega mnenja.
No, danes ravno tisti (na čelu s predsednikom preiskovalne komisije), ki so trdili, da je bila
seja SNAV namenjena nečemu drugemu in ne ugotavljanju morebitne vpletenosti tujih
obveščevalnih služb, naenkrat ugotavljajo odgovornost vlade in njenega predsednika dr.
Drnovška, ker je to sejo sklical prepozno. Očtno se zavedajo, da po izpovedbi dr. Drnovška
prva teza ni več uporabna, zato so se oprijeli druge, prvi povsem nasprotne teze.
V to igro se je v preteklih dneh želelo zvleči tudi naju dva, češ da sva se s točko 5 iz
poglavja IV ločenega mnenja, pravzaprav pridružila ocenam komisije. Zgoraj sva pojasnila,
da sva to ugotovitev razumela izključno v kontekstu odgovora na očitek o skonstruiranosti
seje SNA V, ne pa kot ugotavljanje odgovornosti za kakršnakoli dejanja ali opustitve (tega
v najinem tekstu pač ni mogoče najti). Da bi se v bodoče izognila zlonamernim
interpretacijam, ki jih je predvsem predsednik preiskovalne komisije nekaj zadnjih dni trosil
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v javnosti, umikava točko 5 (poglavje IV. UGOTOVITVE) iz najinega ločenega mnenja. O
temeljnih načelih pravne države, med katerimi je tudi ta, da nihče ne more biti spoznan za
odgovornega nečesa, na da bi mu bila dana možnost, da se o očitkih seznani in pred njimi
tudi brani, v LDS ni nobene dileme. Komisija je delala nezakonito, izrazito politično, zato je
tudi njeno poročlo takšno. Sicer pa o tem povsem jasno govori ustavna odločba U-l-244/99
v 22. točki obrazložitve, ki pravi »Za pošten postopek je bistveno, da ima oseba katere
pravni položaj je predmet postopka oziroma je prizadeta s postopkom, možnost, da je
seznanjena z dejstvi, ki se nanašajo nanjo, in da do njih zavzame stališče.«

f
V vednost:
- g. Janez Podobnik,
predsednik Državnega zbora

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Poročilo o parlamentarni preiskavi o vpletenosti nosilcev
Javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih
policistov In vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v
osamosvojitveni vojni na Koroškem - EPA 1258 - II, Je bilo
objavljeno v Poročevalcu it. 62, dne 4. avgusta 2000 In
Poročevalcu št. 78, dne 12. septembra 2000.
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NAROČILNICA
Ime in priimek: .
Naslov:
Poštna številka:

Telefon:.
Podjetje:
Davčna številka:.

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

NAROČAM
Datum:

.

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; 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.

.J

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni 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 >47-89-788 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 publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99).

