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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI IN DODATNI SKLEPI 

54. izredne seje Državnega zbora RS 

DODATNI SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo 

posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in služenja morja v letu 2000, EPA 1241 - II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 54. izredni seji, dne 
31.8.2000 ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi 
sredstev za opravo posledic suše, neurja s točo, plazenja 
tal In služenja morja v letu 2000 (ZZS02000) - hitri postopek, 
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednje 

DODATNE SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da prouči problematiko plačevanja prispevkov za 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov, 
ugotovi natančno višino neplačanih prispevkov vključno z 
zamudnimi obrestmi za obdobje 1992 - 2000 ter predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije način reševanja tega 
problema. Prioritetno naj prouči upravičenost in zakonsko 
možnost za pomoč pri plačilu oz. odpisu dajatev za tiste kmete 
- dolžnike, ki so bili v obdobju 1992 do 2000 enkrat ali večkrat 

prizadeti z elementarnimi nesrečami (npr. sušo, poplavami, 
neurji s točo, pozebami, žledom itd.). 

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije naj pri določitvi stopnje prizadetosti posameznih 
območij zaradi suše uporabi metereološke metode, ki slonijo 
na količini padavin in temperaturi do konca avgusta ter 
pedološki karti. Na tej podlagi naj se določijo območja 
prizadetosti (pribl. 5 območij), ki naj služijo kot osnova za 
delitev in kontrolo porabe sredstev. 

3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti čimprej sprejme 
zunanjetrgovinske in druge ukrepe, ki so pomembni za blažitev 
posledic suše. 

4. Vlada Republike Slovenije naj pospeši aktivnosti na programih 
za preprečevanje oz. zmanjšanje negativnih posledic ujm in 
škodljivih vremenskih pojavov (sistemi namakanja idr.). 
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SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o državni statistiki, EPA 825-11 

Državni zbor Republike Slovenije je na 54. izredni seji, dne 
29.8.2000 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o državni statistiki (ZDSta-A) - druga 
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena in drugega 
odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
državni statistiki za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o izdelkih iz plemenitih kovin, 
EPA 443-II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 54. izredni seji, dne 
29.8.2000 ob obravnavi predloga zakona o izdelkih iz 
plemenitih kovin (ZIPleK) - druga obravnava, na podlagi prvega 
odstavka 195. člena in drugega odstavka 194. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin za tretjo 
obravnavo pripravi Sekretariat za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 
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Predlog zakona o 

ODVETNIŠTVU (ZOdv-A) 

- EPA 1306 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 751-03/2000-1 
Ljubljana, 11.09.2000 

Vlada Republike Slovenije je z dopisom, št. 751-03/2000-1 z 
dne 31.8.2000 poslala predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o odvetništvu - hitri postopek, v katerem 
je pomotoma izpadlo besedilo členov, ki se spreminjajo. 

Zato Vlada v prilogi ponovno pošilja novo celotno besedilo 
predloga zakona z manjkajočim gradivom. 

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

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33/91-1, 42/97) v prvem 
odstavku 137. člena določa, da je odvetništvo kot del pravosodja 
samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Zakon, ki 
ureja to področje, je Zakon o odvetništvu, ki je bil sprejet 25. 
marca 1993 (Ur.l. RS, št. 18/93) in je pričel veljati 24. aprila 1993. 

V letu 1996 je Republika Slovenija z Evropskimi skupnostmi 
podpisala Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi 
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi 
strani. Z uveljavitvijo sporazuma je Republika Slovenija postala 
zavezana zagotoviti postopno združljivost svoje zakonodaje s 
pravom skupnosti (70. člen Evropskega sporazuma). 

Pravna ureditev Republike Slovenije na področju zakonodaje, ki 
ureja odvetništvo še ni usklajena s pravnim redom Evropske 
unije. V okviru pogajalskih izhodišč Republike Slovenije za 
področje 2 (Prost pretok oseb) se je Republika Slovenija zavezala, 
da bo Zakon o odvetništvu uskladila s pravnim redom Evropske 
unije do 31.12.2000, pri čemer bodo določila zakona, ki bodo 
implementirala zahteve direktiv, ki veljajo v Evropski uniji na 
področju odvetništva, pričela veljati z dnem dejanskega pristopa 
Republike Slovenije k Evropski uniji. 

1. 1. Zahteve EU na področju odvetništva 

V zvezi s pravico ustanavljanja, prostim pretokom oseb in prostim 
pretokom storitev v okviru EU veljajo na področju odvetništva 
poleg splošnih pravil naslednje direktive: 
a) 98/5/EC - direktiva za olajšanje opravljanja poklica odvetnika 

na trajni podlagi v kaki drugi državi članici od tiste, v kateri je 
bila kvalifikacija pridobljena, 

b) 77/249/EEC - direktiva za olajšanje uspešnega izvrševanja 
odvetniške pravice do svobodnega opravljanja storitev. 

a) Direktiva 77/249/EEC 
Sprejeta je bila z namenom, da se olajša opravljanje storitev 
odvetnikov v drugi državi članici od tiste, v kateri je odvetnik 
registriran. Direktiva velja samo za odvetnike in se nanaša na 
dejavnosti odvetnikov, ki se opravljajo z zagotavljanjem storitev. 
V skladu z zahtevami direktive uporablja odvetnik pri opravljanju 
storitev v državi gostiteljici poklicni naziv, ki se uporablja v državi, 
iz katere prihaja, izražen v jeziku te države, pri čemer je navedena 
strokovna organizacija, ki je dala dovoljenje za opravljanje 
poklicne dejavnosti, oz. sodišče, pred katerim ima pravico opravljati 
poklicno dejavnost v skladu z zakoni te države. Direktiva loči 
med opravljanjem storitve zastopanja in opravljanjem drugih 
storitev. Tako se v skladu z zahtevami direktive aktivnosti, ki se 
nanašajo na zastopanje stranke v sodnih postopkih ali pred 
državnimi organi, opravljajo v vsaki državi gostiteljici pod pogoji, 
določenimi za odvetnike s sedežem v tej državi, izvzeti pa so 
morebitni pogoji, po katerih se zahteva bivanje ali registracija pri 
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strokovni organizaciji v tej državi. Tuj odvetnik pa mora v takem 
primeru spoštovati pravila profesionalnega ravnanja države 
gostiteljice, ne da bi to škodovalo njegovim obveznostim v državi, 
iz katere prihaja. Za odvetnike, ki opravljajo druge aktivnosti (torei 
ne zastopanja!), veljajo pogoji in pravila profesionalnega ravnanja 
države članice, iz katere prihaja, kar pa ne sme biti v škodo 
pravil, ki urejajo poklic v državi gostiteljici. 

b) Direktiva 98/5/EC 

Namen te direktive je olajšati opravljanje poklica odvetnika na 
trajni podlagi s samo zaposlitvijo ali redno zaposlitvijo v kaki drugi 
državi članici od tiste, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena; pri 
čemer opravljanje poklica odvetnika v smislu te direktive ne obsega 
zagotavljanja storitev, ki ga pokriva Direktiva 77/249/EEC; hkrati 
pa ta direktiva tudi ne posega v sistem priznavanja poklicnih 
kvalifikacij po Direktivi 89/48/EEC, na podlagi katere se lahko tuj 
odvetnik v državi gostiteljici vključi v odvetniški poklic pod 
strokovnim nazivom iz države gostiteljice. Direktiva velja za 
odvetnike (tako za tiste, ki opravljajo poklic kot samo zaposleni, 
kot za tiste, ki opravljajo poklic kot zaposleni v matični državi 
članici, ob upoštevanju 8. čl. pa tudi v državi gostiteljici). 

V skladu z direktivo se mora odvetnik, ki želi opravljati poklic v 
kaki drugi državi članici od tiste, v kateri je pridobil svojo strokovno 
kvalifikacijo, registrirati pri pristojnem organu v tej državi. Pristojni 
organ v državi gostiteljici registrira odvetnika po predložitvi potrdila, 
ki potrjuje njegovo registracijo pri pristojnem organu v matični 
državi. Država gostiteljica lahko predpiše, da potrdilo ne sme biti 
staro več kot tri mesece. O registraciji v državi gostiteljici je dolžan 
pristojni organ obvestiti pristojni organ v matični državi. Kjer pristojni 
organ v državi gostiteljici objavlja imena domačih odvetnikov, je 
dolžan objaviti tudi imena odvetnikov, registriranih na podlagi te 
direktive. 

Vsak odvetnik ima pravico opravljati poklic na trajni podlagi v 
katerikoli državi članici EU pod strokovnim nazivom iz matične 
države. V takem primeru mora opravljati poklic pod tem nazivom, 
izraženim v uradnem jeziku njegove matične države na razumljiv 
način in tako, da se izognemo mešanju s strokovnim nazivom iz 
države gostiteljice. Direktiva daje možnost državi gostiteljici, da 
lahko zahteva od odvetnika, da navede poklicno telo, katerega 
član je v matični državi, oz. sodno oblast, pred katero je upravičen 
opravljati poklic v skladu z zakoni svoje matične države in lahko 
zahteva, da dodatno navede, daje registriran pri pristojnem organu 
v tej državi. Odvetnik, ki uporablja strokovni naziv iz svoje matične 
države, opravlja enake poklicne dejavnosti kot odvetnik, ki 
opravlja poklic pod nazivom iz države gostiteljice, in lahko med 
drugim daje nasvete o zakonodaji svoje matične države članice, 
o zakonodaji Skupnosti, o mednarodnem pravu in o zakonodaji 
države članice, ki je gostiteljica. V vsakem primeru pa mora 
spoštovati procesna pravila, ki veljajo v nacionalnih sodiščih. 

Za odvetnika, ki opravlja poklic pod nazivom iz matične države, 
se uporabljajo enaka pravila poklicnega ravnanja kot za odvetnike 
države gostiteljice. Zagotoviti pa mu je potrebno ustrezno 
zastopstvo v poklicnem združenju (odvetniška zbornica), pri 
čemer tako zastopstvo vključuje vsaj pravico do glasovanja na 
volitvah v upravna telesa tega združenja. Država gostiteljica lahko 
zahteva, da odvetnik sklene poklicno škodno zavarovanje, razen 
v primeru, če lahko dokaže, da je krit s sklenjenim zavarovanjem 
ali jamstvom v matični državi, če je tako zavarovanje enakovredno 
v smislu pogojev in obsega kritja v državi gostiteljici. 

V primeru disciplinskega postopka zoper odvetnika, ki opravlja 
poklic pod strokovnim nazivom iz matične države, se uporabljajo 
procesna pravila, kazni in pravna sredstva, predvidena v državi 
gostiteljici. Pristojni organ države gostiteljice mora pred sprožitvijo 

disciplinskega postopka obvestiti pristojni organ odvetnikove 
matične države. Enaka obveznost je določena v primeru, da je 
disciplinski postopek zoper odvetnika sprožen v matični državi, 
da ta obvesti o tem državo gostiteljico. Ves čas disciplinskega 
postopka je potrebno sodelovanje pristojnih organov obeh držav 
članic. 

Odvetnik, registriran v državi gostiteljici pod nazivom iz matične 
države, lahko opravlja poklic kot redno zaposleni odvetnik - v 
obsegu, ki ga država gostiteljica dovoljuje za svoje odvetnike. 
Direktiva zahteva obrazložitev odločb o zavrnitvi registracije, o 
preklicu registracije in o disciplinskih ukrepih in njihovo pravno 
varstvo pred sodiščem oz. razsodiščem. 

Odvetnik, ki je sprejet v poklic odvetnika v državi gostiteljici v 
skladu s tem členom direktive, ima pravico uporabljati strokovni 
naziv iz svoie matične države skupaj s strokovnim nazivom, ki 
ustreza poklicu odvetnika v državi gostiteljici. Za sprejem 
odvetnika, ki opravlja svoj poklic pod strokovnim nazivom iz 
matične države in je dejansko in redno opravljal najmanj 3 leta 
dejavnost v državi gostiteljici na področju zakonodaje te države 
in zakonodaje Skupnosti, v poklic odvetnika v državi gostiteljici 
ne veljajo pogoji, določeni v Direktivi 89/48/EEC glede 
prilagoditvenega obdobja oziroma testiranja sposobnosti. Dokaz 
o dejanskem in rednem opravljanju dejavnosti na področju 
zakonodaje države gostiteljice mora preskrbeti odvetnik. Za 
odločitev pristojnega organa, da ne omogoči izvzetja, je treba 
navesti razloge, na odločitev pa je možna pritožba v skladu z 
domačo zakonodajo. Odvetnik, ki opravlja poklic pod nazivom 
svoje matične države pa lahko kadarkoli zaprosi za priznanje 
diplome v skladu z Direktivo 89/48/EEC z namenom, da bi bil 
sprejet v poklic odvetnika in tega opravljal pod strokovnim nazivom 
države gostiteljice. Odvetniku, ki opravlja poklic pod strokovnim 
nazivom matične države v državi gostiteljici najmanj 3 leta, neko 
krajše obdobje pa na področju zakonodaje te države, lahko 
pristojni organ omogoči sprejem v poklic odvetnika v državi 
gostiteljici in mu da pravico, da tega opravlja pod strokovnim 
nazivom te države, ne da bi moral izpolnjevati pogoje, določene 
glede prilagoditvenega obdobja oziroma testiranja sposobnosti v 
Direktivi 89/48/EEC. Pristojni organ lahko z obrazloženo odločbo 
odreče odvetniku ugodnosti iz tega člena, če bi bilo to v nasprotju 
s splošnim družbeni interesom, še posebej zaradi disciplinskega 
postopka, pritožb ali kakršnihkoli postranskih posledic. 

1.2. Veljavna ureditev v RS 

V zvezi z opravljanjem storitev tujih odvetnikov v RS Zakon o 
odvetništvu (UL RS, št. 18/93, 24/96) v tretjem odstavku 2. člena 
določa, da lahko odvetnik iz druge države ob pogoju vzajemnosti 
zastopa stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi v RS. 
Veljavni zakon torej za opravljanje storitve zastopanja tujega 
odvetnika v RS ne postavlja pogoja registracije ali prebivališča, ki 
ju direktiva 77/249 izrecno prepoveduje. Pač pa veljavni zakon 
ne vsebuje določb o tem, katera pravila profesionalnega ravnanja 
veljajo v primeru opravljanja dejavnosti zastopanja in katera v 
primeru opravljanja ostalih dejavnosti (svetovanja), kar pomeni, 
da je potrebno zaradi popolne uskladitve slovenske zakonodaje 
z zahtevami te direktive potrebno dopolniti Zakon o odvetništvu v 
skladu z določili direktive. 

Naša zakonodaja pozna torej le situacijo, ko lahko tuj odvetnik 
opravlja odvetniški poklic v RS pod nazivom iz naše države (kot 
države gostiteljice v smislu direktive), ne pa tudi situacije, ko tuj 
odvetnik opravlja poklic pod strokovnim nazivom iz svoje matične 
države, zato je potrebno Zakon o odvetništvu dopolniti tako, da 
bo urejal status evropskega odvetnika, skladno z zahtevami 
direktive. 
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Glede na to, da slovenska zakonodaja na področju odvetništva 
ni v celoti usklajena z zahtevami direktiv, ki veljajo na tem področju, 
se je Republika Slovenije v pogajalskih izhodiščih za Področje 2 - 
prost pretok oseb zavezala, da bo zaradi popolne uskladitve s 
pravnim redom EU spremenila oziroma dopolnila Zakon o 
odvetništvu. Zakon naj bi bil sprejet do 31.12.2000, njegove 
določbe pa bodo pričele veljati z dnem dejanskega pristopa RS k 
EU. 

Odvetniška zbornica Slovenije kot stanovska organizacija, ki 
opravlja tudi določena javna pooblastila, ugotavlja, da so v praksi 
vse bolj pogoste kršitve odvetniške etike in zaračunavanje storitev 
v nasprotju z odvetniško tarifo, ker znižuje pravno varnost 
potrošnikov, pa tudi poklicni ugled odvetnikov. Pri tem odvetniška 
zbornica ugotavlja, da večinoma ne gre za namerne kršitve, 
temveč bolj za slabo poznavanje predpisov. Zato naj bi z zakonom 
uvedli tudi obvezen preizkus znanja odvetniških kandidatov iz 
profesionalne odvetniške etike in odvetniške tarife. Uspešno 
opravljen preizkus naj bi bil tudi pogoj za vpis v imenik odvetnikov. 

Ob zadnji noveli kazenske zakonodaje v letu 1994 je bilo iz 
kazenskega zakona izpuščeno kaznivo dejanje zakotnega 
pisaštva, v zakonu o odvetništvu pa tudi ni sankcionirana črna 
praksa oziroma opravljanje odvetniškega poklica v nasprotju z 
zakonom. Zato bi bilo primerno, še zlasti v času, ko se bo povečala 
konkurenca in ponudba storitev tudi tujih odvetnikov v Sloveniji, 
ustrezno sankcionirati določena ravnanja kot prekrške. 

Zakon o odvetništvu določa, daje opravljanje odvetniškega poklica 
nezdružljivo z opravljanjem notariata. Ta določba je odveč, saj se 
vprašanje pogojev za ustanovitev notariata rešuje s matičnim 
zakonom oz. sistemsko zakonodajo, ki ureja notariat. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlagano novelo se zakon o odvetništvu usklajuje z direktivo 
98/5/EC ter želi odpraviti nekatere ugotovljene slabosti obstoječe 
ureditve. Cilji predlagane novele so predvsem naslednji: 

uskladiti slovensko zakonodajo s predpisi Evropske unije in 
s tem zagotoviti njeno pripravljenost za članstvo v Evropski 
uniji, 
zagotoviti prost pretok oziroma prosto opravljanje storitev za 
vse državljane držav članic Evropske unije v Sloveniji, kakor 
tudi slovenskim odvetnikom v državah Evropske unije na 
načelu nediskriminacije, 
izboljšati kakovost odvetniškega dela in s tem nuditi večjo 
zaščito potrošnikom njihovih storitev, 
sankcionirati opravljanje odvetniških storitev, ki jih opravljajo 
osebe, ki ne izpolnjujejo z zakonom določenih pogojev. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
odvetništvu temelji zlasti na splošnem načelu nediskriminatornosti 
obravnavanja fizičnih in pravnih oseb, ki želijo opravljati odvetniške 
storitve. Zakon mora določiti za vse enake pogoje, obenem pa 
tudi določiti ustrezno pravno varnost vsem potrošnikom, ki želijo 
oziroma potrebujejo odvetniške storitve. Z vidika načel pravne 
države pa mora zakon preprečevati delo nepooblaščenim 
osebam, kakor tudi sankcionirati takšno delo, saj sicer izvajanje 
zakona ne more biti uspešno. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Zakon ne bo imel finančnih posledic za državni proračun. 

4. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA PO HITREM 
POSTOPKU 

Predlog zakona je bil predviden v državnem programu za sprejem 
v letu 2000, saj predstavlja enega od zakonov, ki vsebinsko 
povzemajo evropsko zakonodajo, njegova uskladitev pa je pogoj 
za pripravljenost Republike Slovenije, da postane članica Evropske 
unije. 
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BESEDILO ČLENOV 71 .c člen 

1. člen 

V prvem odstavku 21. člena zakona o odvetništvu (Uradni list 
RS, št. 18/93 in 24/96-odl.US) se 3. točka črta. 

Dosedanja 4. in 5. točka postaneta 3. in 4. točka. 

2. člen 

V prvem odstavku 25. člena se doda nova 9. točka, ki se glasi: 

»9. da pozna odvetniško etiko in odvetniško tarifo.« 

Evropski odvetnik mora v pravnem prometu uporabljati strokovni 
naziv tudi v originalni obliki, kot ga je pridobil v uradnem jeziku 
države, kjer je bil strokovni naziv pridobljen. Poleg strokovnega 
naziva mora biti tudi navedba o članstvu v tuji odvetniški zbornici 
oziroma o ustrezni registraciji v državi, kjer ima sedež svoje 
pisarne. 

71.č člen 

Evropski odvetniki, ki opravljajo odvetniški poklic v Republiki 
Sloveniji, se včlanijo v Odvetniško zbornico Slovenije in imajo 
pravico sodelovati v organih zbornice ter voliti organe zbornice v 
skladu z njenim statutom. 

3. člen 

Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi: 

»27.a člen 

Poznavanje odvetniške etike in odvetniške tarife se izkazuje s 
preizkusom, ki se opravi pri organu, določenem s statutom 
Odvetniške zbornice Slovenije. 

Vsebino in postopek preizkusa iz prejšnjega odstavka določi v 
roku treh mesecev od pričetka veljavnosti tega zakona 
Odvetniška zbornica Slovenije s splošnim aktom.« 

4. člen 

Za 71. členom se dodata novi poglavji VIII.A in VIII.B ter členi 71 ,a 
do 71 .j, ki se glasijo: 

»VIII.A 
Opravljanje odvetniškega poklica državljanov držav 

Evropske unije 

71.a člen 

Državljani držav članic Evropske unije, ki opravljajo odvetniški 
poklic in imajo sedež svoje pisarne v eni od držav Evropske unije 
(v nadaljnjem besedilu: evropski odvetniki), lahko opravljajo 
odvetniški poklic v Republiki Sloveniji pod pogoji, ki jih določa ta 
zakon. 

Ta določila veljajo tudi za odvetniške družbe in druge oblike 
skupnega opravljanja odvetniškega poklica s sedežem v državah 
Evropske unije. 

71 .b člen 

Evropski odvetnik, ki želi opravljati odvetniški poklic v Republiki 
Sloveniji, se mora vpisati v imenik evropskih odvetnikov, ki ga 
vodi Odvetniška zbornica Slovenije. 

Vodenje imenika iz prejšnjega odstavka opravlja Odvetniška 
zbornica Slovenije kot javno pooblastilo. 

Za vpis v imenik po prejšnjem odstavku mora evropski odvetnik 
predložiti potrdilo o vpisu v ustrezni imenik oziroma register v 
državi, kjer ima sedež svoje pisarne. Potrdilo ne sme biti starejše 
od treh mesecev. 

71 .d člen 

Evropski odvetnik, ki je zavarovan pred odgovornostjo za škodo 
v državi, kjer ima sedež svoje pisarne, ne plačuje premij iz drugega 
odstavka 9. člena tega zakona, če izkaže, da zavarovanje ustreza 
odgovornosti po predpisih Republike Slovenije. 

71.e člen 

Evropski odvetnik je disciplinsko odgovoren po določbah tega 
zakona, ne glede na to, da je za ista dejanja že začet disciplinski 
postopek v državi, kjer ima sedež svoje pisarne. 

71.f člen 

Evropski odvetnik se lahko vpiše v imenik evropskih odvetnikov, 
če izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. da je državljan države članice Evropske unije, 
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno 

zmožnost, 
3. da ima pridobljen ustrezen strokovni naslov oziroma 

pridobljeno diplomo pravne fakultete, 
4. da je opravil preizkus poznavanja slovenskega pravnega 

reda, 
5. da ima štiri leta praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik, od 

tega najmanj eno leto pri odvetniku, 
6. da aktivno obvlada slovenski jezik, 
7. da je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, 
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za 

opravljanje odvetniškega poklica. 

Znanje slovenskega jezika se izkazuje s spričevalom pooblaščene 
šole. 

71 .g člen 

S preizkusnim izpitom o poznavanju pravnega reda Republike 
Slovenije se preveri, ali je evropski odvetnik pridobil potrebna 
znanja in se praktično usposobil za opravljanje odvetniškega 
poklica. 

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Ustni del se opravlja 
za pisnim delom. Izpit se opravlja v slovenščini. 

Preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda Republike Slovenije 
se opravlja po določbah zakona o državnem pravniškem izpitu 
(Uradni list RS, št. 13/94, 71/94 in 5/99), kolikor ta zakon ne 
določa drugače. 
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71 .h člen 

Evropski odvetnik, ki najmanj tri leta v Republiki Sloveniji, dejansko 
in redno poklicno opravlja delo v okviru pravosodja, je oproščen 
opravljanja preizkusnega izpita iz prejšnjega člena, če dokaže, 
da se je z dosedanjim delom ustrezno usposobil za samostojno 
opravljanje odvetniškega poklica. 

Odločbo o oprostitvi opravljanja preizkusnega izpita po prejšnjem 
odstavku izda minister za pravosodje na predlog Odvetniške 
zbornice Slovenije. 

V postopku oblikovanja predloga iz prejšnjega odstavka lahko 
Odvetniška zbornica Slovenije zahteva, da kandidat predloži 
dokazila, ki omogočajo oceno sposobnosti za samostojno 
opravljanje odvetniškega poklica v Republiki Sloveniji. 

VIII. B 
Kazenske določbe 

71 .i člen 

Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki opravlja dejavnost odvetniške družbe v nasprotju 
s prvim odstavkom 37. člena tega zakona. 

OBRAZLOŽITEV 

unije, da svobodno in pod enakimi pogoji, kot domači odvetniki, 
opravljajo v Republiki Sloveniji odvetniški poklic. Za »evropske 
odvetnike« se bodo zato uporabljale vse določbe zakona o 
odvetništvu, ki veljajo za slovenske odvetnike (pravice in 
dolžnosti, vpis v imenik, ustanavljanje odvetniških družb, 
disciplinska odgovornost itd.), poleg teh pa še posebne določbe, 
določene s predlagano novelo, ki pa ne diskriminirajo tujcev v 
primerjavi z domačimi odvetniki. 

Pogoj za opravljanje dejavnosti evropskih odvetnikov v Republiki 
Sloveniji je vpis v ustrezni imenik, ki ga bo vodila Odvetniška 
zbornica Slovenije kot javno pooblastilo (71.b člen). Pri tem se 
bodo morali evropski odvetniki v pravnem prometu izkazovati s 
strokovnim nazivom v originalni obliki, kot so ga pridobili, pri čemer 
bo dodatna zahteva, da navedejo tudi ustrezno stanovsko 
organizacijo oziroma državni organ države, kjer so registrirani 
(71.c člen). Tudi evropski odvetniki se bodo morali včlaniti v 
Odvetniško zbornico Slovenije, na tej podlagi pa bodo v skladu z 
direktivo 98/5/EC imeli tudi pravico, da so v zbornici ustrezno 
zastopani ter da bodo imeli aktivno volilno pravico v organe 
zbornice (71.č člen). 

Zakon o odvetništvu zahteva od vseh odvetnikov, da imajo 
ustrezno zavarovano odgovornost za škodo, zato bo takšna 
določba veljala tudi za evropske odvetnike, če bodo evropski 
odvetniki že ustrezno zavarovani v državi, kjer imajo sedež svoje 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje fizična oseba, 
ki opravlja storitve iz prvega odstavka 2. člena tega zakona in ni 
vpisana v imenik odvetnikov. 

71 .j člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje odvetnik, ki 
reklamira svojo dejavnost (drugi odstavek 21. člena).« 

Prehodna in končna določba 

5. člen 

Določbe VIII.A poglavja tega zakona se začnejo uporabljati z 
dnem, ko bo Republika Slovenija postala članica Evropske unije. 

6. člen 

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

Črtanje določbe 3. točke prvega odstavka 21. člena zakona o 
odvetništvu še ne pomeni, da bodo odvetniki lahko opravljali tudi 
naloge notariata, temveč samo omogoča, da bi se zakonska 
prepoved odstranila v primeru, če bo sprejeta ustrezna 
sprememba zakona o notariatu. 

S predlagano dopolnitvijo 25. člena zakona o odvetništvu se želi 
dodatno zaščititi potrošnike odvetniških storitev, ki se vse 
pogosteje pritožujejo nad ravnanjem določenih odvetnikov, še 
zlasti v povezavi z očitki, da odvetniki napačno uporabljajo 
odvetniško tarifo. Ker po oceni predlagatelja v večini primerov ne 
gre za namerno kršenje odvetniške etike in odvetniške tarife, 
temveč predvsem za slabo poznavanje teh predpisov, je 
predlagano, naj bi vsi odvetniški kandidati še pred vpisom v imenik 
odvetnikov opravili ustrezen preizkus znanj s teh področij. 
Preizkuse bo organizirala Odvetniška zbornica Slovenije, ki naj 
bi vsebino in obseg preizkusa tudi podrobneje uredila s svojim 
splošnim aktom, bodisi v statutu, bodisi s posebnim pravilnikom. 
Odvetniška zbornica Slovenije s tem ne bo dodatno oteževala 
vstopa v odvetniški poklic, temveč bo predvsem prevzela 
odgovornost za ustrezno usposobljenost svojih članov, s tem pa 
posledično tudi za izboljšanje kakovosti odvetniških storitev. 

Z novim poglavjem VIII. A in VIII. B se usklajuje zakon z evropsko 
zakonodajo s tega področja, pri čemer 71.a člen določa splošno 
pravico odvetnikov, ki so registrirani v državah članicah Evropske 
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pisarne, jim takšnega zavarovanja ne bo treba skleniti tudi v 
Republiki Sloveniji, ustreznost zavarovanja pa bo presojala 
Odvetniška zbornica Slovenije (71.d člen). 

Tudi evropski odvetniki bodo odgovarjali za disciplinske kršitve in 
za enake kršitve kot domači, pri čemer v skladu z omenjeno 
direktivo morebitni postopek, ki bi tekel v državi, kjer imajo sedež 
svoje pisarne, ni ovira za uvedbo in zaključek disciplinskega 
postopka v Republiki Sloveniji (71. e člen). 

71. f člen določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati evropski odvetnik 
za opravljanje odvetniškega poklica v Sloveniji, pri čemer je 
pomembna zlasti določba o aktivnem znanju slovenščine, ki naj 
bi se izkazovalo z ustreznim spričevalom pooblaščene šole. Poleg 
tega pa je bistven pogoj preizkus poznavanja slovenskega 
pravnega reda, saj brez takšnega preizkusa odvetnik ne bo mogel 
uspešno opravljati svojih storitev, s tem pa je tudi zagotovljena 
ustrezna pravna varnost oziroma zaščita potrošnikov. 

Za preizkus poznavanja slovenskega pravnega reda se bodo 
uporabljale določbe o pravniškem državnem izpitu, ki določajo 
postopek njegovega opravljanja, kakor tudi vsebino (71.g člen). 

Za odvetnike, ki bodo najmanj tri leta opravljali svojo redno in 
neprekinjeno dejavnost v Republiki Sloveniji bo zakon uvedel 

domnevo, da v zadostni meri poznajo slovenski pravni red in jim 
zato ni treba opravljati preizkusa iz 71.g člena. Pri tem bo kandidat 
moral predložiti ustrezna ustna in pisna dokazila, odločbo o 
oprostitvi pa bo izdal minister za pravosodje na predlog 
Odvetniške zbornice Slovenije. 

VIII. B poglavje določa kazenske sankcije, ki jih sedanji zakon ne 
predvideva. Predlagatelj meni, da je treba ustrezno sankcionirati 
dejavnost pravnih oseb, ki opravljajo odvetniške storitve, pa za 
to nimajo z zakonom določenih pogojev, kakor je treba 
sankcionirati tudi opravljanje odvetniškega poklica v primeru, ko 
fizična oseba ni odvetnik. Ker se v praksi vedno pogosteje 
pojavljajo kršitve določbe zakona o odvetništvu, ki odvetnikom 
prepoveduje reklamiranje, je predlagatelj predvidel za takšno 
ravnanje tudi ustrezno sankcijo. 

Določbe, ki se nanašajo na opravljanje dejavnost evropskih 
odvetnikov, niso za Slovenijo še obligatorne, dokler ne bo postala 
članica Evropske unije. Zato zakon tudi predvideva, da bodo vse 
navedene določbe začele veljati šele z dnem, ko bo Slovenija 
postala članica Evropske unije. 

Predlog zakona določa običajni 15-dnevni vacatio legis. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

21. člen 

Z opravljanjem odvetniškega poklica je nezdružljivo: 
1. opravljanje druge dejavnosti kot poklic, razen na 

znanstvenem, pedagoškem, umetniškem ali publicističnem 
področju; 

2. opravljanje plačane državne službe; 
3. opravljanje notariata; 
4. opravljanje poslovodne funkcije v podjetju; 
S opravljanje drugih poslov, ki nasprotujejo ugledu in 

neodvisnosti odvetniškega poklica. 

Odvetnik ne sme reklamirati svoje dejavnosti. 

25. člen 

Odvetnik je lahko, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da je državljan Republike Slovenije, 
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno 

zmožnost, 
3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov 

diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v 
tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, 

<o t.. 
4. da je opravil pravniški državni izpit, 
5. da ima štiri leta praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik, od 

tega najmanj eno leto pri odvetniku, 
6. da aktivno obvlada slovenski jezik, 
7. da je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, 
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za 

opravljanje odvetniškega poklica. 

Z enoletno prakso pri odvetniku je izenačena praksa pri notarju v 
enakem trajanju. 

Pogoj iz 5. točke prvega odstavka tega člena izpolnjuje tudi, kdor 
nima opravljene najmanj enoletne prakse v odvetniški pisarni, če 
je najmanj pet let opravljal funkcijo sodnika, državnega tožilca ali 
javnega pravobranilca. 

Tuj državljan, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje odvetniškega 
poklica po pravu države, katere državljan je, se, če velja 
vzajemnost, vpiše v imenik odvetnikov, ki lahko opravljajo 
odvetniški poklic pred državnimi organi v Republiki Sloveniji: 
1. če opravi preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda 

Republike Slovenije po posebnem zakonu, 
2. če aktivno obvlada slovenski jezik. 

Odvetniška zbornica vodi poseben imenik odvetnikov tujih 
državljanov. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

.1) Naslov predloga aKta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
odvetništvu - hitri postopek EVA 200-2011-0031 

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

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

Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi se neposredno 
nanašale na predlagani zakon. 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

- Direktiva št. 98/5/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
februarja 1998 za olajšanje opravljanja poklica odvetnika na trajni 
podlagi v kakšni drugi državi članici od tiste, v kateri je bila 
kvalifikacija pridobljena (v celoti usklajeno). 
- Direktiva št. 77/249/EEC Sveta z dne 22. marca 1977 za olajšanje 
uspešnega izvrševanja odvetniške pravice do svobodnega 
opravljanja storitev (v celoti usklajeno). 
Določbe zakona, ki so implementirale zahteve direktiv, bodo pričele 
veljati z dnem dejanskega pristopa Republike Slovenije k Evropski 
Uniji. 

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 zgoral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

2000 

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

Da. 

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

Ne. 

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

Pri izdelavi gradiva so sodelovali predstavniki Odvetniške 
zbornice Slovenije. 

9) Povezava Z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka w uskladitev 

Državni program je predvidel sprejem Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o odvetništvu do konca leta 2000. 

Barbara BREZIGAR, l.r. 
ministrica 
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Predlog zakona o 

JAVNIH SKLADIH (ZJS-A) 

- EPA 1320 - II - hitri postopek 

Miran Potrč in 
Bojan Kontič 

Datum: 13. september 2000 

ZADEVA: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA 
O JAVNIH SKLADIH 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 
48/92, 15/94, 19/94 in 44/94 - odločba US RS) ter 174. člena 
poslovnika Državnega zbora RS (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/ 
95 - popravek, 28/96, 26/97 in 46/00) vlagata podpisana 
poslanca 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O JAVNIH 
SKLADIH 

in ga pošiljata v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 204. a člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagata, da Državni zbor predlog zakona 
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku, saj gre za 
manj zahtevne spremembe zakona. 

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

Predlagatelja: 
Miran POTRČ, l.r. 

Bojan Kontič, l.r. 

Miran POTRČ, 
Bojan KONTIČ, 
poslanca DZ 

Ljubljana, 13. september 2000 

ZADEVA: SPREMEMBA PREDLAGANEGA 
ZAKONODAJNEGA POSTOPKA 

Podpisana poslanca sta danes, 13.9.2000, vložila v 
zakonodajno proceduro Predlog zakona o spremembi 

zakona o javnih skladih in predlagala, da se obravnava po 
skrajšanem postopku. 

Sporočata, da predlagani skrajšani postopek za obravnavo 
zakona spreminjata v hitri postopek, po 201. členu 
Poslovnika Državnega zbora, ker gre za tako spremembo, ki 
zahteva hitro reagiranje v interesu države. 

Miran POTRIČ, l.r. 
Bojan KONTIČ, l.r. 
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UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Izvajanje Zakona o javnih skladih se še ni prav začelo, pa se že 
kažejo problemi, ki jih nismo mogli pričakovati. Občine, ki so 
ustanovile tudi nekatere sklade, med temi najpogosteje 
stanovanjske sklade, so pričakovale, da bo finančno ministrstvo 
ob sodelovanju drugih pristojnih resorjev (v primeru stanovanjskih 
skladov Ministrstvo za okolje in prostor) pripravilo predlog ureditve 
tega področja tudi za nivo občin. Pričakovanja so se izjalovila in 
posvet, ki ga je organiziralo Ministrstvo za finance dne 6. 
septembra na to temo, ni dal nobenega uporabnega odgovora 
kako naj ustanovitelji skladov na nivoju lokalne skupnosti ravnajo 

Dejstvo je, da je cela vrsta občin v preteklih letih ustanovila 
stanovanjske sklade kot obliko neprofitnih organizacij v skladu z 
99. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS 18/91, 21/94, 
23/96, 1/2000), saj je bila to najcenejša in najbolj racionalna 
organizacijska oblika, v kateri so si lahko zlasti manjše občine, ki 
so z gradnjo neprofitniih stanovanj šele začele, zagotovile ob 
najmanjših možnih stroških tudi kredite republiškega 
stanovanjskega sklada. Sedaj so v situaciji, da ne vedo, kakšno 
organizacijsko obliko izbrati, da si ne bodo nakopale nepotrebnih 
stroškov in morda celo dodatnega zaposlovanja. Dejstvo namreč 
je, da določilo 92. člena Stanovanjskega zakona (sredstva sklada 
lahko uporabljajo tudi neprofitne stanovanjske organizacije), občine 
izključuje iz kroga uporabnikov sredstev Republiškega 
stanovanjskega sklada. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o javnih skladih (Uradni list RS št. 22/00) se v 57. členu 
četrti odstavek preoblikuje tako, da se glasi: 

»Skladi, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti, se preoblikujejo v 
javne sklade po tem zakonu najkasneje do 30.3.2001 ob smiselni 
uporabi določb prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.« 

Zaradi vsega navedenega bi morali spremeniti rok za uveljavitv 
zakona, da bi preprečili nepotrebne stroške lokalnih skupnosti pri 
izgradnji neprofitnih stanovanj. 

2. Cilji in načela zakona 

Osnovni razlog in cilj sprejema tega zakona je, da bi: 

a) omogočili občinam še nekoliko odloga pri prilagajanju svojih 
aktov zakonu o javnih skladih, tako da bi predvsem v 
sodelovanju z resornimi ministrstvi imele dovolj časa in 
možnosti izbrati najcenejšo in najbolj racionalno obliko 
organizacije za izgradnjo neprofitnih stanovanj in 

b) zagotovili dovolj časa, da bi lahko Državni zbor s spremembo 
Stanovanjskega zakona v poglavju »Uporabniki sredstev 
stanovanjskega sklada«, s katero bi med uporabnike sredstev 
vključili tudi občine kot ustanoviteljice proračunskih skladov 
(tudi za izgradnjo neprofitnih stanovanj) omogočil manjšim 
občinam, ki nikoli ne bodo imele v lasti opaznejšega števila 
neprofitnih stanovanj, da lahko gradijo stanovanja v »lastni 
režiji«. 

3. Finančne in druge posledice sprejetja zakona 

Sprejem tega zakona ne prinaša nobenih finančnih posledic za 
državni proračun. 

V prvem odstavku 60. člena se datum 30. 9. 2000 nadomesti z 
datumom 30.3. 2001. 

3. člen 

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

2. člen 
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OBRAZLOŽITEV 

K prvemu členu 
V prvem členu se podaljšuje rok za uskladitev delovanja občinskih 
skladov z zakonom o javnih skladih in s tem izenačuje rok za 
občine, ki so že sprejele delitvene bilance s tistimi občinami, ki še 
niso opravile oziroma sprejele delitvenih bilanc po reorganizaciji 
občin. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

57. člen 

(1) Skladi Republike Slovenije, ki jih urejajo zakoni, navedeni v 
prejšnjem členu, nadaljujejo z delom kot javni skladi po tem zakonu 
na podlagi sprejema prvega akta o ustanovitvi, ki ga pripravijo 
skladi na podlagi revidiranega letnega poročila za leto 1999. Prvi 
akt o ustanovitvi sprejme ustanovitelj najkasneje do 30. 9. 2000. 

(2) Na podlagi letnega poročila iz prejšnjega odstavka se zagotovi 
dodatno namensko premoženje za izpolnitev pogojev za 
ustanovitev javnega sklada po tem zakonu. 

(3) Do poteka mandata poslovodnega organa sklada Republike 
Slovenije, ki nadaljuje delo kot javni sklad po tem zakonu, opravlja 
ta poslovodni organ naloge uprave po določbah tega zakona. 

(4) Skladi, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti, se preoblikujejo 
v javne sklade po tem zakonu ob smiselni uporabi določb prvega, 
drugega in tretjega odstavka tega člena, razen tistih skladov 
lokalnih skupnosti, pri katerih v tem roku ni bilo razdeljeno skupno 
premoženje zaradi ustanovitve novih občin. 

(5) Nezazidana stavbna zemljišča, ki so bila s prostorskimi 
sestavinami občinskega družbenega plana za obdobje od leta 
1986do leta 1990 in s prostorskimi sestavinami občinskega 
dolgoročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 
2000 namenjena za graditev objektov in so bila do 10. 3. 1993 
družbena lastnina in zemljišča, ki jih je občina s sprejemom novega 
prostorskega izvedbenega akta, usklajenega z obveznimi 
republiškimi izhodišči, namenila za graditev objektov, postanejo 
last občine na območju katere ležijo. 

(6) Zemljišča se prenesejo v last občine skupaj z vsemi bremeni. 
Stroške potrebnih parcelacij nosi občina. 

(7) Če se skladi lokalnih skupnosti, pri katerih v roku iz četrtega 
odstavka tega člena ni bilo razdeljeno skupno premoženje zaradi 
ustanovitve novih občin, ne preoblikujejo v javne sklade po tem 
zakonu najkasneje do 30. 3. 2001, lahko katera koli novonastala 
občinaT zahteva ureditev premoženjskopravnih razmerij in 
razdelitev skupnega premoženja v skladih pred sodiščem, ki 
odloči na podlagi predpisov, ki urejajo premoženjskopravna 
razmerja in delitev skupnega premoženja, upošteva pa pri tem:- 
nepremičnine postanejo premoženje občine, na območju katere 

K drugemu členu 
V dmgem členu se podaljšuje rok za spremembo naziva pravnih 
oseb, ki nosijo v nazivu ime »sklad«, pa še ne delujejo v skladu z 
določili tega zakona. 

K tretjemu členu 
V tretjem členu se določa uveljavitev zakona naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu glede na namen zakona. 

ležijo, razen če v celoti služijo izvrševanju komunalnih nalogali 
storitev občanom druge občine;- premično premoženje, ki je 
namenjeno uporabi nepremičnine, postane premoženje občine, 
katere premoženje postane nepremičnina iz prejšnje alinee. 

(8) Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za 
Nepremičninski sklad, katerega ustanovitelj je po zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.106/ 
99) Zavod pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

(9) Določbe prvega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 25. 
člena in petega odstavka 27. člena tega zakona, se za Jamstveni 
sklad Republike Slovenije ne uporabljajo. Določba 33. člena tega 
zakona se uporablja za Jamstveni sklad Republike Slovenije le 
smiselno. 

60. člen 

(1) Pravne osebe, organizacijske enote in posamezniki, ki v svojem 
imenu ali firmi uporabljajo besedo "sklad", pa niso organizirani in 
ne delujejo v skladu s tem zakonom, morajo najkasneje do 30. 9. 
2000 v pravnem prometu prenehati uporabljati kot ime besedo 
"sklad". 

(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za:- vzajemne sklade, 
ustanovljene po zakonu o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94,25/97, 32/97 - popr., 10/98 in 
26/99);- pokojninske sklade, ustanovljene po zakonu o 
pokojninskem ininvalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/ 
99),- proračunske sklade po zakonu o javnih financah (Uradni list 
RS,št. 79/99). 

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona se spremeni ime naslednjih 
pravnih oseb: 

ime Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ustanovljen po zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 56/92,13/ 
93,43/93, 67/93, 5/94,67/94, 7/96,1/97, 29/97, 7/98 in 54/98) 
se spremeni v Kapitalska družba pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, 

- ime Slovenski odškodninski sklad, ustanovljen po zakonu o 
Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 
in48/94) se spremeni v Slovenska odškodninska družba. 

(4) Do vpisa sprememb imen, sklada iz prejšnjega odstavka 
poslujeta z obstoječim imenom, dolžna pa sta predlagati 
spremembo imena v rok'u enega meseca po uveljavitvi tega 
zakona. 
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Predlog za 

SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE PRVEGA 

ODSTAVKA 404. ČLENA ZAKONA 0 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

ZAVAROVANJD (ORZPIZ-1404) 

■EPA 1317 -II 

mag. Janez Kopač 
Poslanec Državnega Zbora 
Republike Slovenije 
Ljubljana, 08.09.2000 

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 209. člena Poslovnika 
Državnega Zbora RS (Ur.l., RS, št. 40/93, 80/94, 28/96, 26/97 
in 46/00) 

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE PRVEGA 
ODSTAVKA 404. ČLENA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-1 in ZPIZ-1a, Ur.l.RS, 
št. 106/199 in št. 72/00) 

mag. Janez Kopač, l.r. 

Na podlagi 208. člena Poslovnika DZ RS (Ur.l. RS, št. 40/93, 
80/94, 28/96, 26/97 in 46/00) pošilja predlog za sprejem 
obvezne razlage prvega odstavka 404. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju s prošnjo, da jo 
skladno z 210. členom Poslovnika DZ RS, posreduje v odločitev 
Državnemu zboru. 

Besedilo določbe prvega odstavka 404. člena Zakona o 
pokojninskem In Invalidskem zavarovanju, za katero se 
predlaga obvezna razlaga se glasi: 

»Z dnem, ko začne veljati ta zakon, je minimalna starost in 
minimalna pokojninska doba za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine, v posameznem koledarskem letu, ne glede na določbe 
zakonov 

- zakona o notranjih zadevah ( Uradni list RS, št. 87/97 ); 
- zakona o policiji ( Uradni list RS, št. 49/98 ); 

zakona o obrambi in zaščiti ( Uradni list RS, št. 15/91, 18/91, 
64/94 in 82/94 ); 

zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 64/94 ); 

- zakona o obrambi ( Uradni list RS, št. 82/94 ); 
zakon o sodniški službi ( Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/ 
98); 
zakona o vojnih veteranih ( Uradni list RS, št. 63/95 ); 
zakona o vojnih invalidih ( Uradni list RS, št. 63/95,19/97, 21/ 
97 in 75/97 ); ter 
zakona o žrtvah vojnega nasilja ( Uradni list RS, št. 63/95, 8/ 
96, 44/96, 70/97 in 43/99 ). 
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Leto Starost Pokojninska doba 

moški Ženska Moški ženska 

leta mese 
ci 

Leta Mese 
ci 

leta Mese 
oi 

leta mese 
ci 

2000 48 6 45 6 28 6 25 6 

2001 49 0 46 0 29 0 26 0 

2002 49 6 46 6 29 6 26 6 

2003 50 0 47 0 30 0 27 0 

2004 50 6 47 6 30 6 27 6 

2005 51 0 48 0 31 0 28 0 

2006 51 6 48 6 31 6 28 6 

2007 52 0 49 0 32 0 29 0 

2008 52 6 49 6 32 6 29 6 

2009 53 0 50 0 33 0 30 0 

2010 53 6 50 6 33 6 30 6 

2011 54 0 51 0 34 0 31 0 

2012 54 6 51 6 34 6 31 6 

2013 55 0 52 0 35 0 32 0 

2014 55 0 52 6 35 0 32 6 

2015 55 0 53 0 35 0 33 0 

Predlog besedila obvezne razlage: 

» S prvim odstavkom 404. člena se določata minimalna starost in 
minimalna pokojninska doba za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine v posameznem letu za osebe, ki na podlagi zakonov, 
navedenih v obravnavani določbi, lahko pridobijo pravico do 
starostne pokojnine, pri čemer se upravičencu, ki pridobi pravico 
do starostne pokojnine ali na podlagi enega od navedenih zakonov, 
omeji pogoj starosti in pokojninske dobe, do katerega je upravičen 
po tem zakonu , če presega omejitev iz prvega odstavka 404. 
člena. 

Prvi odstavek 404. člena tako ni neposredna pravna podlaga, ki 
bi jo bilo možno glede minimalnih pogojev starosti in pokojninske 
dobe uporabiti za pridobitev pravice do starostne pokojnine ne 
glede na okoliščino, da drug, v tej določbi naveden zakon določa 
drugačen pogoj starosti oziroma pokojninske dobe in prav tako 
tudi ne v primeru, da drug v obravnavani določbi naveden zakon 
sploh ne ureja možnosti pridobitve pravice do starostne pokojnine 
pod posebnimi, ugodnejšimi pogoji.« 

OBRAZLOŽITEV: 

Z izhodišči za reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
iz leta 1996 in Belo knjigo o reformi obveznega zavarovanja ( 
november 1997) je bil začrtan koncept reforme pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, saj je bilo na podlagi rezultatov analiz 
ugotovljeno, da dosedanjega sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ne bi bilo mogoče finančno vzdrževati 
na dolgi rok, saj bi bilo potrebno bistveno povišati prispevke 
zavarovancev in delodajalcev oziroma davke ali pa pri 
nespremenjeni prispevni stopnji drastično poseči v pravice iz 
obveznega zavarovanja s tem, da bi se radikalno znižala 
nadomestitvena stopnja (razmere med pokojnino in plačo ). 

V navedenih gradivih dokumentiran cilj reforme obveznega 
pokojninskega zavarovanja, ki je bila uzakonjena z ZPIZ-1, ki je 
začel veljati 01.01.2000, je bila prilagoditev sistema spremenjenim 
demografskim razmeram ( razmerje med upokojenci in 
zavarovanci, ki je 1:1,7 ) ter gospodarskim in socialnim 
okoliščinam tako, da naj bi sistem dolgoročno zagotavljal materialno 
in socialno varnost tako upokojencem, ki so uveljavili pravice, 
kakor tudi zavarovancem, ki vplačujejo in bodo vplačevali 
prispevke po principu medgeneracijske solidarnosti, pri čemer 
mora biti višina prispevkov zavarovance znosna in materialno 
izterljiva. 
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Neugodna demografska gibanja, ki se izkazujejo s pričakovanim 
spreminjanjem odvistnostnega razmerja v škodo zavarovancev 
je bilo možno v okviru ZPIZ-1 spreminjati z višanjem pogoja 
starosti za pridobitev pravic iz pokojninskega zavarovanja ter 
zaostrovanjem pogojev pri odmeri pravic. V ta sklop sodi tudi 
postopno zaostrovanje pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine za nekatere kategorije zavarovancev, za katere so 
nekateri posebni zakoni določali ali še določajo ugodnejše pogoje 
za upokojevanje kot veljajo po splošnih predpisih. Tako je v okviru 
reforme Državni zbor RS na svoji 12. seji dne 1.4.1999, ob prvi 
obravnavi predloga ZPIZ -1, s sklepom terjal od predlagatelja 
zakona proučitev in odpravo možnosti izjemnega upokojevanja 
posameznih kategorij zavarovancev po posebnih predpisih 
oziroma dvig minimalnih upokojitvenih pogojev ne glede na določbe 
posebnih predpisov. 

Navedeni sklep Državnega zbora RS je vsebovan neposredno 
v 154. členu ZPIZ-1, ki od 01.01.2000 določa novo generalno 
najnižjo možno starost in pokojninsko dobo ( 55 let starosti in 35 
let pokojninske dobe - moški oziroma 53 let starost in 33 let 
pokojninske dobe - ženske ), kar velja za uveljavitev starostne 
pokojnine v posebnih zakonih, sprejetih po uveljavitvi ZPIZ-1. Ob 
tem v 404. členu ZPIZ-1 vzpostavlja postopen sistem generalne 
najnižje možne starosti in pokojninske dobe za uveljavitev pravice 
do starostne pokojnine po že veljavnih, v prvem odstavku 
navedenih posebnih zakonih, čeprav so med njimi tudi zakoni, po 
katerih je bilo ugodnejše upokojevanje konzumirano ali pa ta 
možnost v nekaterih od teh zakonov sploh ni bila predvidena. 
Ratio legis je bil nedvomno v primeru obeh navedenih členov 
zaostrovanje upokojevanja pod ugodnejšimi pogoji, ne pa 
omogočanje novega tovrstnega upokojevanja oziroma določanja 
še ugodnejših pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine kot, so sicer že določeni v nekaterih posebnih zakonih 
iz prvega odstavka 404. člena ZPIZ-1. 

V skladu s cilji reforme sistema PIZ in omenjenim stališčem 
Državnega zbora RS je bil namen v določbo 404. člena zakona 
zajeti le tiste kategorije zavarovancev, za katere so že po posebnih 
predpisih veljali ugodnejši pogoji za upokojevanje in jim zaostriti 
pogoje, ne pa omogočiti ugodnejše upokojevanje tem in novim 
kategorijam zavarovancev, za katere so sicer veljali posebni 
predpisi, vendar pa ti predpisi niso vsebovali posebnih določb 
glede upokojitvenih pogojev.Tako stališče je razvidno tudi iz mnenja 
k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 a) Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve št. 172-01/89-2/253 z dne 
25.7.2000. V tem mnenju je zapisano, da je 404. členu ZPIZ-1 
določena prehodna ureditev postopnega spreminjanja minimalnih 
pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po posebnih 
predpisih. Minimalni pogoji starosti in pokojninske dobe za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine se bodo po v prvem 
odstavku 404. člena ZPIZ-1 taksativnih naštetih posebnih zakonih 
(med njimi je v šesti alinei prvega odstavka obravnavanega člena 

citiran tudi ZPPAI) postopno zviševali ne glede na določila 
navedenih posebnih znakov, ki določajo posebne (ugodnejše) 
upokojitvene pogoje za posamezne vrste zavarovancev. S tako 
prehodno določbo so bile določbe omenjenih posameznih znakov, 
glede pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, 
derogriane s kasnejšimi novim ZPIZ-1. Med te zakone, kot že 
navedeno, so tudi ZPPAI, kar pa pomeni, da so se , ne glede na 
prehodno postopno zvišanje minimalnih upokojitvenih pogojev, 
že na samem začetku uveljavitve novega ZPIZ-1, pogoji za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine za zavarovance oziroma 
upravičence iz prvega, drugega posebej pa še za upravičence iz 
tretjega odstavka 7. člena ZPPAI, zaostrili do te mere, da v tem 
hipu ne omogočajo upokojevanja pod ugodnejšimi pogoji, saj ne 
izpolnjujejo pogojev po novi prehodni ureditvi ZPIZ-1, pogoji po 
ZPPAI pa so, kot že rečeno, derogirani. 

Vendar se kljub navedenemu skuša s pravnimi mnenji in stališči 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve glede izvajanja 
določbe 404. člena ZPIZ-1 ( dopis MDDSZ št. 017-008/96-465 ) 
spremeniti namen navedene zakonske določbe tako, da » je 
glede na dikcijo navedene zakonske določbe mogoče zaključiti, 
da se minimalni upokojitveni pogoji iz 404. člena ZPIZ-1 upoštevajo 
ne glede na okoliščino, da drug, v tem členu naveden zakon, 
določa drugačen pogoj starosti oziroma pokojninske dobe in prav 
tako ne glede na okoliščino, da drug zakon sploh ne ureja možnosti 
upokojitve pod posebnimi, ugodnejšimi pogoji. V slednjem primeru 
se glede na dikcijo obravnavane določbe šteje, da možnost 
upokojitve pod ugodnejšimi pogoji ureja 404. člen ZPIZ-1 » (konec 
citata). 

Navedeno pravno mnenje skuša v prakso izvajanja pokojninskega 
zavarovanja vnesti tako imenovano neposredno pravno podlago 
pod ugodnejšimi pogoji ne glede na ureditev v posebnih zakonih, 
kar pomeni, da se bi nekatere kategorije zavarovancev lahko 
upokojevale pod ugodnejšimi pogoji, kot so določeni v posebnih 
zakonih in da se bodo lahko pod pogoji 404. člena ZPIZ-1 
upokojevali tudi zavarovanci, ki sicer take pravice po posebnem 
predpisu nimajo (obramba, vojni veterani, sodniki, itd.) Na opisan 
način bi tako po minimalnih izračunih bilo potrebno samo na 
področju obrambe za tovrstno upokojevanje zagotoviti cca. 3,8 
milijarde SIT v letnem merilu. 

Navedeno pravno mnenje presega okvir pravnega mnenja glede 
izvajanja zavarovanja, saj posega neposredno v materijo, ki jo 
mora urejati zakon. Zaradi tega predlagam sprejem obvezne 
razlage 404. člena ZPIZ-1 ter pri tem pripominjam, da je potrebno 
morebiten takšen način upokojevanja urediti v posebnih zakonih 
( npr.: zakon o obrambi) ob upoštevanju 154. člena ZPIZ-1 ali pa 
za nekatere kategorije zavarovancev uvesti bodisi obvezno 
poklicno zavarovanje po določbah 279. - 284. člena ZPIZ-1 bodisi 
oblikovati pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja po določbah 292. - 366. člena 
ZPIZ-1. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 DOPOLNITVI 

ZAKONA O PREKRŠKIH 

- EPA 1244 - II - skrajšani postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 740-00/98-5 
Ljubljana, 14.09.2000 

ZADEVA: UMIK PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI 
ZAKONA O PREKRŠKIH - SKRAJŠANI 
POSTOPEK IZ ZAKONODAJNEGA POSTOPKA 

Vlada Republike Slovenije je na 6. seji dne 6. julija 2000 določila 
besedilo Predloga zakona o dopolnitvi zakona o prekrških in 
ga z dopisom št. 740-00/98-5 dne 10.7.2000 poslala v 
obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Z 
navedenim predlogom zakona predlagatelj predlaga uskladitev 
202. člena Zakona o prekrških z odločbo Ustavnega sodišča 
U-l-279/99 z dne 16.3.2000, po kateri mora zakonodajalec 
odpraviti protiustavnost v navedenem členu v roku šestih 
mesecev od objave odločbe ustavnega sodišča, to je od dne 
14.4.2000. 

202. člen Zakona o prekrških ureja izredno pravno sredstvo, 
zahtevo za sodno varstvo, ki jo je mogoče vložiti zoper 
odločbo, izdano na drugi stopnji. Protiustavnost 202. člena 
Zakona o prekrških je sodišče ugotovilo v kršitvi 22. člena 
Ustave Republike Slovenije, ki pomeni načelo enakosti vseh 
pred zakonom, v zvezi z drugim odstavkom 14. člena ustave. 
Zakon o prekrških ureja sodno varstvo na vrhovnem sodišču 
v primerih, ko je izrečen ukrep, ki pomembno posega v 
posameznikovo svobodo. Gre bodisi za strožjo kazensko 
sankcijo bodisi za bistven poseg v posameznikovo 
premoženjsko sfero. Zakonodajalec je med te primere uvrstil 
tudi varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila. Ni 
pa zakonodajalec med te primere uvrstil tudi kazni prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja, katere posledice so za 
kaznovanega podobne ali celo hujše. Z odločitvijo v navedeni 
zadevi je ustavno sodišče omogočilo do odprave navedene 
protiustavnosti osebam, ki jim je bila izrečena kazen 
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, da na podlagi 
ustavne odločbe vlagajo zahteve za sodno varstvo. 

S predlaganim zakonom o dopolnitvi zakona o prekrških je 
predlagatelj v smislu odprave navedene protiustavnosti sledil 
ustavni odločbi ter predlagal, da se 202.- člen zakona o 
prekrških dopolni tako, daje mogoče vlagati zahtevo za sodno 
varstvo tudi v primerih, ko so bile izrečene kazenske točke v 
cestnem prometu ali prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. 

Kazenski oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je 
na Odbor za notranjo politiko in pravosodje Državnega zbora 
Republike Slovenije naslovil dopis, s katerim predlaga, da 
navedeni odbor ne podpre predloga zakona. Po mnenju 
Vrhovnega sodišča je predlagatelj zakona izbral najmanj 
primerno rešitev; Ustavno sodišče je v odločbi namreč navedlo, 
da ima predlagatelj za odpravo protiustavnosti tudi možnost, 
da se odpravi zahtevo za sodno varstvo. Zahteva za sodno 
varstvo je bilo kot izredno pravno sredstvo v postopku o 
prekrških predpisana z namenom, da se zagotovi sodna 
kontrola zakonitosti odločitev organov, ki vodijo postopek o 
prekršku. Po spremembah tega zakona po letu 1995 glede 
volitev in položaja sodnikov za prekrške le-ti niso več 
pravosodni organi, temveč so v bistvu specializirani sodni 
organi, zato je odpadla potreba po sodni kontroli zakonitosti 
njihovih odločb. Tudi ustavno sodišče samo v obrazložitvi 
navaja, da ne gre za kršitev pravice do sodnega varstva iz 
23. člena Ustave. Kazen prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja lahko izreče le sodnik za prekrške, ki ima po veljavni 
zakonodaji položaj sodnika, kar izhaja tudi iz odločbe 
Ustavnega sodišča št. Up-58/98 z dne 20.11.1997, OdlUS VI, 
196). Tudi sicer veljavna ureditev zahteve za sodno varstvo ni 
povsem konsistentna. Tako je npr. to izredno pravno sredstvo 
mogoče vložiti, če je bila kaznovanemu odvzeta premoženjska 
korist v znesku nad 300.000,00 SIT, ne pa tudi v primeru, ko 
mu je bil odvzet predmet prekrška (nekaj milijonov vredno 
vozilo) in podobno. Po mnenju Vrhovnega sodišča bi bilo zato 
potrebno zakon o prekrških spremeniti tako, da v postopku o 
prekršku sploh ne bi bilo možno vlaganje zahteve za sodno 
varstvo. Glede na izredno veliko število oseb (več kot deset 
tisoč vsako leto), ki so kaznovane s kazenskimi točkami ali s 
prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja, bi sprejem 
takšnega zakona pomenil tudi veliko povečanje pripada zadev 
na Vrhovnem sodišču, kar bi zahtevalo povečanje števila 
sistemiziranih sodniških mest. 

Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije umika 
predlagani zakon ter bo v zakonodajni postopek vložila nov 
predlog zakona, ki bo upošteval mnenja in stališča Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije in Senata za prekrške. 

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

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBI 

CARINSKEGA ZAKONA 

- EPA 1069 - II - prva obravnava 

Ivan Božič 
Poslanec DZ RS 

Ljubljana, 22. avgust 2000 

V imenu predlagateljev Predloga zakona o spremembi 

carinskega zakona EPA, 1069-11 spreminja podpisani poslanec 
predlog skrajšanega postopka v redni postopek sprejemanja 
zakona. 

Ivan Božič, l.r. 
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Predlog resolucije: 

STRATEGIJA NACIONALNE VARNOSTI 

REPURLIKE SLOVENIJE (ReSNV) 

- EPA 1297 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 230-01/99-2 
Ljubljana, 24.08.2000 

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

- PREDLOGA RESOLUCIJE: STRATEGIJA NACIONALNE 
VARNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki jo pošilja v obravnavo na podlagi 170. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da navedeno resolucijo objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

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

- Janez JANŠA, minister za obrambo, 
- Bojan POGRAJC, državni sekretar v Ministrstvu za 

obrambo, 
- mag. Beno ARNEJČIČ, državni podsekretar v Ministrstvu 

za obrambo, 
- Miran BOGATAJ, državni podsekretar v Ministrstvu za 

obrambo. 

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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PREDLOG 
EVA 2000-1911-0020 

24.8.2000 

Na podlagi 166. člena v zvezi s 170. členom poslovnika Državnega zbora (Ur. 1. RS, 
št. ^0/93, 80/94, 3/95,28/96, 26/97,46/2000 in 95/99 odi. US) je Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne, sprejel 

RESOLUCIJO : 

STRATEGIJA NACIONALNE VARNOSTI 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

l. UVOD 

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije je temeljni 

usmerjevalni dokument na področju nacionalne varnosti. V njem so opredeljeni 

nacionalni interesi in cilji, varnostna tveganja in ogrožanja države ter ukrepi, 

usmeritve in mehanizmi za nadaljne zagotavljanje nacionalne varnosti. 

Zagotavljanje nacionalne varnosti po posameznih področjih je lahko 

opredeljeno tudi v področnih strategijah. 

Dokument celovito obravnava nacionalno varnost Republike Slovenije. V 

njem so poudarjeni zlasti politični, ekonomski, tehnološki, socialni, demografski, 

geografski, ekološki in vojaški vidiki nacionalne varnosti Republike Slovenije ter 

njihove medsebojne povezave in soodvisnosti. Ob naštetih vidikih se pri splošnih 

prizadevanjih za varnost Republike Slovenije vedno bolj povečuje pomen 

gospodarskega razvoja in socialne stabilnosti države, uveljavljanja splošno priznanih 

načel demokracije ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri tem težišče 

nadaljnjega razvoja tudi za Slovenijo določata zlasti tehnološki razvoj in globalizacija 

svetovnega gospodarstva. 

Zagotavljanje varnosti Republike Slovenije izhaja iz nacionalnih interesov, 

ustave, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zakonodaje, načel pravne države, 

norm mednarodnega prava ter obveznosti slovenske države, sprejetih z mednarodnimi 

sporazumi in drugimi akti. 
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2 VARNOSTNO OKOLJE REPUBLIKE SLOVENIJE 

2.1 SPREMEMBE V VARNOSTNEM OKOLJU 

! 

S koncem hladne vojne se je občutno zmanjšala verjetnost globalnega 

oboroženega spopada. Izrazito bipolarna svetovna ureditev se je preoblikovala v manj 

pregledno stanje, ki pa je v mednarodne odnose prineslo večjo stabilnost in tudi nove 

izzive, tveganja in grožnje. 

Na področju mednarodne varnosti se pri preprečevanju mednarodnih 

varnostnih kriz in vzpostavljanju mehanizmov za zagotavljanje splošne stabilnosti 

krepi pomen mednarodnih organizacij, kot so Evropska unija, NATO, Organizacija za 

varnost in sodelovanje v Evropi in Organizacija združenih narodov. 

Za evropsko varnostno okolje je značilno, da se je po koncu hladne vojne 

spreminjalo dinamično, urejeno in nadzorovano v smeri zagotavljanja večje varnosti 

in stabilnosti. 

Tranzicijski procesi v nekdanjih socialističnih državah, posledice globalizacije 

svetovnega gospodarstva ter tehnološko-socialno okolje v manj razvitih evroazijskih 

državah povzročajo za Slovenijo neugodne vplive, ki se kažejo predvsem v 

migracijskih pritiskih preko Slovenije v Zahodno Evropo ter pri širjenju kriminala. 

Republika Slovenija meji na varnostno in politično stabilne države. Na 

regionalni ravni je v Jugovzhodni Evropi še vedno prisotno varnostno tveganje. 

Varnost Republike Slovenije je posredno odvisna od stanja v regiji, zato si Slovenija 

prizadeva za mirno reševanje vseh odprtih vprašanj skladno z mednarodnopravnimi 

normami. 

Republika Slovenija bo tudi v bodoče aktivno sodelovala v prizadevanjih 

mednarodne skupnosti za zagotovitev miru in stabilnosti v regiji in širše. 
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2.2 POLOŽAJ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Republika Slovenija leži na prostoru, kjer se stikajo slovanska, germanska, 

ronjanska in ugrofinska kultura. V zgodovinskem in civilizacijskem pogledu pripada 

Sre'dnji Evropi, s katero je povezana tudi gospodarsko. Slovenija glede na svojo lego 

predstavlja pomemben tranzitni prostor za Evropo. 

Geostrateški položaj Republike Slovenije v evropskem prostoru je pomemben. 

Na njenem ozemlju je stičišče treh geostrateških in geopolitičnih prostorov in sicer 

srednjeevropskega, južnoevropskega in območja zahodnega Sredozemlja. Ozemlje 

Republike. Slovenije je pomembno za reševanje varnostnih kriz v Jugovzhodni 

Evropi, saj predstavlja prostorsko povezavo med stabilno Zahodno Evropo in 

nestabilno Jugovzhodno Evropo. 

Republika Slovenija je po ustavni ureditvi demokratična in socialna država s 

tržnim gospodarstvom. Mednarodni politični položaj in interese Republike Slovenije 

določajo njeni geografski, gospodarski in demografski dejavniki, uspešnost njene 

zunanje in notranje politike ter stopnja aktivne udeleženosti v mednarodnih odnosih. 

Kot država s tržnim gospodarstvom in z omejenimi viri, je Republika Slovenija 

odvisna od mednarodnega sodelovanja. 

Slovenija je izpostavljena različnim tujim vplivom in interesom. V širšem 

varnostnem okolju Republike Slovenije se povečuje število različnih nevojaških 

tveganj in groženj. Možno je tudi ponovno poslabšanje varnostnih razmer v širši 

regiji. Spopadi širših razsežnosti so možni le ob pojavu globoke evropske in (ali) širše 

svetovne krize. Zato je varnost Republike Slovenije odvisna zlasti od uspešnosti 

evropskih integracijskih procesov in razvoja dobrih odnosov s sosednjimi državami. 

2.3 INTERESI REPUBLIKE SLOVENIJE 

Nacionalni interesi Republike Slovenije izhajajo iz njene ustavnopravne 

ureditve in obsegajo interese, ki so življenjskega pomena za njen obstoj in tiste, ki so 

strateškega pomena. 

Življenjsko pomembni interesi Republike Slovenije so dosledno spoštovanje 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, identitete in samobitnosti slovenskega 

naroda, varovanje demokratičnega parlamentarnega političnega sistema ter ohranitev 

neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti države. Življenjski interesi so 
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trajni. Za njihovo zaščito si država pridržuje pravico do uporabe vseh ustavnih 

sredstev, tudi vojaških. 

Strateški interesi Republike Slovenije izhajajo iz realnega položaja države v 

mednarodni skupnosti in njenih možnosti ter vizije razvoja. Vsesplošni materialni in 

duhovni razvoj Republike Slovenije je temeljni strateški interes. Na političnem 

področju ga Slovenija uresničuje tudi z vključevanjem v Evropsko unijo in urejanjem 

odnosov z vsemi sosednjimi državami, ki bodo temeljili na medsebojnem zaupanju in 

spoštovanju. To vključuje tudi skrb za zaščito slovenskih narodnostnih manjšin v 

sosednjih državah. 

Strateški interes na varnostnem področju je ustrezno organiziranje in 

usposobitev sistema lastne obrambe, notranje varnosti ter varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, kar zagotavljamo tudi s prizadevanjem za vključitev v sistem 

kolektivne obrambe (članstvo v NATO) in sistem kolektivne varnosti. 

Na ekonomskem področju sta strateška interesa stabilen ekonomski razvoj in 

ohranjanje konkurenčnega tržnega gospodarstva. Pri tem so ključnega pomena 

zagotavljanje ugodnega gospodarskega makrookolja, pospeševanje tehnološkega 

razvoja, izkoriščanje vseh znanj ter uspešno delovanje državnih institucij in državne 

uprave pri oblikovanju ugodnih ekonomskih pogojev. 

Strateški interes je učinkovito varstvo pred naravnimi nesrečami ter varovanje 

in ohranjanje naravnega okolja vključno s preprečevanjem nesreč, ki jih povzroča 

človek, zaščita naravnega okolja in življenjskih virov. 

Republika Slovenija bo za uveljavitev navedenih strateških interesov uporabila 

vsa razpoložljiva sredstva v okviru ustavne ureditve. 

2.4 OGROŽANJE NACIONALNE VARNOSTI 

V spremenjenem strateškem okolju se poleg vojaških vedno jasneje kažejo ter 

krepijo nevojaška tveganja, ki pa lahko prav tako kot vojna ogrozijo sodobne države 

in družbe. Tveganja so medsebojno povezana in soodvisna. V sodobni mednarodni 

skupnosti učinkujejo ne glede na državne meje, državo ali dele družbe. Na podlagi 

prepoznanih tveganj Republika Slovenija določa interese znotraj nacionalne varnosti 

in ustrezno oblikuje sistem nacionalne varnosti. 

Nacionalno varnost lahko ogrozijo tudi tveganja, povezana s problemom 

določitve meje na kopnem in morju. Politično tveganje predstavlja tudi nerešeno 
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vprašanje slovenske lastnine v drugih državah na območju nekdanje Jugoslavije ter 

uvajanje in izvajanje zaščitne zakonodaje slovenskih narodnostnih manjšin. 

Pregled možnih tveganj prikritega posrednega nastopanja je zelo širok, saj 

seg| od tihe in tajne diplomacije do ekonomskega, tehnološkega, finančnega, 

trgovinskega in informacijskega vojskovanja, od demonstrativne uporabe oboroženih 

sil do dejanj individualnega, skupinskega ali državnega terorizma ter podtalnega 

delovanja obveščevalnih služb. 

Vojaško ogrožanje iz neposrednega varnostnega okolja Republike Slovenije je 

manj zaznavno in predstavlja le potencialno tveganje. Nacionalna varnost Republike 

Slovenije je izpostavljena tveganju ponovnega izbruha sovražnosti med balkanskimi 

državami. Bližina kriznega območja predstavlja skupaj z nevojaškimi tveganji tudi 

omejeno vojaško tveganje za državo. Prav bližina kriznega območja je za vojaško 

obrambo Slovenije in Slovensko vojsko dolgoročna stalnica, ki zahteva njeno 

potrebno pripravljenost in odzivnost. 

Tveganje na obrambnem področju predstavlja predvsem prepočasno 

uresničevanje programov in načrtov za vključevanje v varnostne zahodnoevropske 

povezave, še posebej pri razvoju Slovenske vojske. Tveganje je tudi v morebitnem 

neustreznem ali prepočasnem odzivu obrambnega sistema na posamezne vrste 

ogrožanj. 

Prikrita in posredna tveganja povzročajo tudi nedržavni akterji in so 

spremljajoč družben pojav v vseh državah, še posebej v tranzicijskih. Najpogosteje se 

kažejo kot trgovanje z mamili, orožjem in nevarnimi strateškimi materiali ali kot 

različne oblike ekstremizmov (verski, nacionalni), ekološki terorizem, pranje denarja, 

vdiranje v računalniške sisteme državnih institucij in v drugih oblikah. Nevarnost teh 

pojavov se povečuje predvsem zaradi mednarodne organiziranosti in povezanosti 

njihovih nosilcev. Tveganje za varnost Republike Slovenije so todi organiziran 

kriminal, preprodaja in uživanje drog, nizka prometna varnost, samomorilnost in 

drugi pojavi. Posebno vrstvo tveganja za notrajo varnost v prihodnjih letih predstavlja 

tudi prepočasno izvajanje priprav za ukinjanje mejnih režimov proti članicam 

Evropske unije ter izvajanje ustreznih priprav na južni in vzhodni meji. 

Na ekonomskem področju gre za iskanje ravnotežja v ekonomskem razvoju 

Republike Slovenije. Tveganje je zlasti zagotavljanje konkurenčnosti slovenskih 

proizvodov na mednarodnem trgu. Na gospodarskem področju lahko govorimo o 

pojavu tveganja tudi v primerih, da pride do motenj v mednarodnih gospodarskih 
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odnosih ter tokovih. Posebna oblika tveganj obstaja v povezavi z zunanjimi grožnjami 

tehnološke, finančne in upravljalske premoči tujih gospodarskih družb, kraje 

tehnologij, znanj, kadrov in intelektualne lastnine. Tveganje predstavljajo tudi možne 

daljjčasa trajajoče zaostritve v posameznih dejavnostih zaradi socialnih, ekonomskih 

in dhigih problemov. 

Ekološko tveganje za državo predstavljajo kemična, radioaktivna in druge 

vrste onesnaženja ter učinki aktivnosti, ki ogrožajo človekovo okolje in ki jih izvajajo 

sosednje ter druge države (odlagališča in deponiranje ekološko nevarnih odpadkov ali 

razmeščanje nevarnih proizvodenj v bližini državne meje). Kot druga skupina 

ekoloških tveganj se pojavljajo posledice človekovih nenadzorovanih posegov v 

naravo. Vse to se kaže v svetovnih klimatskih spremembah, škodljivih genetskih 

posledicah, živalskih in rastlinskih bolezni, zastrupljeni hrani širših razsežnosti ter 

čezmejnih vplivih nekaterih nesreč. Ekološko tveganje predstavlja ponekod porušeno 

naravno ravnotežje, obenem pa povečane možnosti za nastanek nesreč z obsežnimi 

škodljivimi vplivi na okolje. 

Stalno tveganje predstavlja možnost nastanka velikih naravnih nesreč, še 

posebej potresov in katastrofalnih poplav. 
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3 NACIONALNOVARNOSTNA POLITIKA REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

| Nacionalnovarnostna politika Republike Slovenije je način, kako se 

uresničujejo interesi in dosegajo cilji nacionalne varnosti Republike Slovenije. 

Nacionalnovarnostna politika Republike Slovenije vključuje načrte, programe in 

dejavnosti slovenske države, s katerimi zagotavlja varnost pred tveganji in grožnjami 

nacionalni varnosti. Nacionalnovarnostna politika Republike Slovenije je sestavljena 

zlasti iz zunanje politike, ekonomske in tehnološke politike, obrambne politike in 

politike na področju notranje varnosti (varnost v ožjem pomenu), varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva in ohranjanja okolja. Republika Slovenija 

vodi tako nacionalnovarnostno politiko, ki preprečuje in odpravlja konfliktna stanja 

ter krizne procese ali pojave na vseh področjih. Pri varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami namenja pozornost predvsem preventivni dejavnosti. 

Nacionalnovarnostna politika Republike Slovenije upošteva zunanjepolitične, 

ekonomske, tehnološke, socialne, demografsko-socioloŠke, obrambne, 

notranjevarnostne, okoljske in druge razsežnosti sodobne varnosti. 

Nacionalnovarnostna politika Republike Slovenije temelji na naslednjih 

načelih: 

• Republika Slovenija navezuje prijateljske odnose z drugimi državami in narodi na 

podlagi medsebojnega spoštovanja in enakopravnosti ob upoštevanju temeljnih 

načel demokracije in mednarodnega prava. Republika Slovenija si bo prizadevala 

za vzpostavitev trajnega miru, varnosti in stabilnosti na lokalni, regionalni in 

globalni ravni. Prizadevala si bo zagotoviti blaginjo ter duhovni razvoj svojim 

državljanom, njihovo nacionalno, kulturno in državno samobitnost ter identiteto; 

• Republika Slovenija se je z odločitvijo za vključitev v evropske integracijske 

procese obvezala, da bo sprejela obveznosti in odgovornosti v evropskem 

varnostnem okolju; 

• zagotavljanje nacionalne varnosti je lahko učinkovito le ob upoštevanju njene 

vsebinske celovitosti ter z usklajevanjem in povezovanjem nacionalnega 

obrambnega sistema z evroatlantskim sistemom kolektivne obrambe, katerega del 

želi postati tudi Slovenija. 
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3.1 ZUNANJA POLITIKA 

Pri oblikovanju zunanje politike Republika Slovenija upošteva sedanje stanje 

in ^nožen razvoj varnostnih razmer v Evropi in svetu ter pri tem izhaja iz tistih 

vrednot, interesov in ciljev, ki so temeljni za razvoj slovenskega naroda in slovenske 

države. 

Zunanja politika Republike Slovenije temelji na nacionalnem konsenzu in 

ohranjanju slovenske nacionalne identitete ob hkratni odprtosti v svet. 

Republika Slovenija uresničuje svojo zunanjo politiko tako, da izhaja iz 

temeljnih načel ustavne ureditve države in splošno veljavnih načel mednarodnega 

prava. Prizadeva si za utrditev slovenske državnosti in za spoštovanje ustavno 

priznanih pravic italijanske in madžarske narodnostne manjšine. Položaj in pravice 

narodnih skupnosti ureja Republika Slovenija v skladu z ustavo, ustanovno listino 

Organizacije združenih narodov in konvencijami Sveta Evrope. Republika Slovenija 

stalno spremlja tudi položaj pripadnikov slovenskih narodnostnih manjšin v sosednjih 

državah in podpira njihova prizadevanja, da države, v katerih živijo, spoštujejo 

mednarodne obveznosti glede njihove zaščite. 

V mednarodnih odnosih se Republika Slovenija zavzema za mirno reševanje 

sporov. Podpira nadzor oboroževanja, razoroževanja in neširjenja orožij za množično 

uničevanje. Spoštuje in podpira pravico narodov do samoodločbe. Zavzema se za 

krepitev sodelovanja in zaupanja med narodi ter državami in za celovito spoštovanje 

človekovih pravic, kot jih določajo mednarodne pogodbe in mednarodno običajno 
/ 

pravo. Slovenija si prizadeva za ureditev nasledstvenih vprašanj SFRJ v skladu z 

mednarodnim pravom in po načelih enakopravnega obravnavanja vseh novih držav 

naslednic in sorazmernega prevzema nasledstvenih pravic in obveznosti. Odločno 

podpira boj proti terorizmu, trgovini z mamili in vsem drugim oblikam mednarodnega 

kriminala v skladu z zakoni in mednarodnim pravom. Slovenija se zavzema za 

ohranjanje in varovanje okolja. 

Glede na vse tesnejše evropsko gospodarsko, politično in varnostno 

povezovanje je strateški interes Republike Slovenije vključiti se v Evropsko unijo in 

NATO. 

Primarna in stalna zunanjepolitična naloga Republike Slovenije in njene 

diplomacije je urejanje odnosov s sosednjimi državami, ki naj temeljijo na 
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medsebojnem zaupanju in spoštovanju ter dobrem sosedskem sodelovanju na 

različnih področjih. 

3.2jOBRAMBNA POLITIKA 
J 

Poglavitne naloge znotraj obrambne politike Republike Slovenije na vojaškem 

področju so nadaljnji razvoj in usposabljanje Slovenske vojske in civilne obrambe. 

Dosegati je treba ustrezno obrambno in zaščitno pripravljenost, zlasti s primerljivo 

tehnološko opremljenostjo in usposobljenostjo za naloge, ki jih nalagajo vojaški viri 

tveganj in groženj, za odvračanje agresije in ob napadu na državo za izvajanje 

učinkovite obrambe. Pomembna je pripravljenost za sodelovanje v mednarodnih 

mirovnih in humanitarnih operacijah ter doseganje povezljivosti Slovenske vojske z 

oboroženimi silami držav članic zveze NATO. Intenzivni razvoj ter uvajanje vojaških 

standardov in drugih zahtev povezljivosti z vojaško organizacijo NATO, mora 

potekati v skladu s splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja 

Slovenske vojske. 

V Republiki Sloveniji se nadaljuje izgradnja sistema civilne obrambe, katere 

temeljni nalogi v naslednjem obdobju bosta zagotoviti celovito, realno in stalno 

ocenjevanje nevarnosti ter sprotno prilagajanje civilne obrambe spremenjenim 

razmeram. Obrambna politika mora zagotavljati usklajenost civilne obrambe z 

vojaško obrambo in drugimi deli sistema nacionalne varnosti, še zlasti z gospodarsko 

obrambo in izvajanjem priprav na drugih področjih. Republika Slovenija bo 

zagotovila razmere za delovanje civilne obrambe tudi v mednarodnih mirovnih in 

humanitarnih operacijah vključno pri preprečavanju in odpravljanju kriznih pojavov. 

3.3 POLITIKA ZAGOTAVLJANJA NOTRANJE VARNOSTI 

Cilji zagotavljanja notranje varnosti so zaščita ustavne ureditve, 

demokratičnega političnega sistema, Človekovih pravic ter temeljnih svoboščin in 

drugih ustavno pravno varovanih vrednot ter vzdrževanje notranjepolitične stabilnosti. 

Izjemno pomembna za uspešno zagotavljanje notranje varnosti je uravnoteženo 

ravnanje zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti, učinkovita ekonomska politika in 

ustrezna politika na socialnem, zdravstvenem, zaposlitvenem in drugih področjih, ki 

predstavljajo tveganja za notranjo varnost. 
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Država zagotavlja notranjo varnost preko policije, tožilstev, sodišč, 

inšpekcijskih služb in drugih organov. Poleg državnih institucij ima vlogo pri 

zagotavljanju notranje varnosti tudi zasebno varovanje. Pri zagotavljanju notranje 

varnosti sodelujejo tudi državljani zlasti v povezavi z naštetimi institucijami ter 

organizacijami, ki tako prispevajo k preprečevanju protipravnih in škodljivih 

dejavnosti ter pojavov. 

Republika Slovenija si tudi na področju notranje varnosti prizadeva prilagoditi 

pravni red predpisom Evropske unije. Za zagotavljanje notranje varnosti je 

pomembno tudi mednarodno delovanje pristojnih organov in služb. 

3.4 GOSPODARSKA POLITIKA 

Gospodarska politika Republike Slovenije je usmerjena v krepitev 

gospodarske rasti. To je pomembno tudi za razvoj varnostnih funkcij države. 

Dinamičen, trajnostni gospodarski razvoj in spodbujanje mednarodnega 

gospodarskega sodelovanja zmanjšujeta verjetnost za napetosti, tveganja in konflikte 

tako znotraj države kot v mednarodnem prostoru. 

Uspešnost slovenskega gospodarstva bodo tudi v bodoče določali predvsem 

zunanji pogoji oziroma tuje gospodarsko okolje, gibanje kapitala, povpraševanje, 

spremembe cen nafte in drugih surovin, dinamika tujih obrestnih mer in finančnih 

tokov, tehnološki razvoj, globalizacija svetovnega gospodarstva in drugo. Slovensko 

gospodarstvo je zaradi majhnosti trga in omejenosti virov delno že odprto za zunanja 

vlaganja. 

Razvoj gospodarskega sistema sloni pretežno na sistemu angažiranja domačih 

virov, ki se dopolnjujejo s tujimi. Moč gospodarstva v naslednjem obdobju bo odvisna 

od rastoče inovativnosti ter tehnološkega razvoja in za to morajo biti zagotovljeni 

ustrezno makrookolje, tehnološka podpora ter racionalno delovanje države. 

Poleg pravnih in institucionalnih prilagajanj bo Republika Slovenija v 

pripravah za članstvo v Evropski uniji namenila pozornost tudi splošni ekonomski 

politiki. Stabilno makroekonomsko okolje je nujno za zagotavljanje ugodnih razmer 

za uvedbo potrebnih ukrepov, saj lahko gospodarski subjekti ob boljši informiranosti 

sprejemajo dolgoročne ekonomske odločitve. Makroekonomska stabilnost je bistvena 

za doseganje Kopenhagenskih ekonomskih kriterijev in za vstop v Evropsko unijo. 
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Uvajanje notranjega evropskega trga bo Republiki Sloveniji povzročilo 

nekatere težave, predvsem v kmetijstvu ter v industrijah s presežno ponudbo dela in 

presežnimi kapacitetami, laže pa bo tam, kjer so kapacitete proizvodnje 

komplementarne z Evropsko unijo in so že izpostavljene mednarodni konkurenci. 
J Republika Slovenija bo tudi v bodoče usmerjena k hitri in stabilni gospodarski 

rasti, dokončanju prehoda v tržni ekonomski sistem in vključitvi v notranji evropski 

trg. Za doseganje dinamične gospodarske rasti pa bodo pomembna tako hitrost pri 

spremembah v domačem okolju kot tudi dogajanja na mednarodnih finančnih trgih, 

gospodarska gibanja pri trgovinskih partnericah in ponovna oživitev gospodarskih 
t 

tokov z državami nekdanje Jugoslavije. 

3.5 POLITIKA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

Naravne in druge nesreče sodijo med najpogostejše dejavnike tveganja za 

varnost Republike Slovenije. Glavni namen sistema varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami je zato zmanjšati število nesreč ter ublažiti njihove posledice. 

Dejavnosti za preprečevanje naravnih in drugih nesreč, za vzdrževanje 

pripravljenosti na nesreče ter za odpravljanje in zmanjševanje posledic teh nesreč se 

povezujejo v celovit sistem varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in 

okolja. Sistem varstva pred nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in 

lokalnih skupnosti za preprečevanje in odpravljanje nevarnosti ter pravočasno in 

učinkovito ukrepanje ob nesrečah. Temelji tudi na obveznostih gospodarskih družb, 

zavodov in drugih organizacij za izvajanje nujnih ukrepov za zaščito in reševanje ljudi 

in premoženja v okviru njihove dejavnosti ter na odgovornosti prebivalcev za lastno 

varnost in varnost njihovega premoženja. 

Nadaljnjo organizacijo, delovanje in razvoj sistema varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami opredeljuje nacionalni program varstva pred naravnimi in 

civilizacijskimi nesrečami. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je 

organizirano kot normativno, organizacijsko in funkcionalno enoten sistem, ki deluje 

tudi v izrednem in vojnem stanju. 

Stalna in neposredna nevarnost naravnih in drugih nesreč zahteva dejavno 

sodelovanje s sosednjimi državami ter skupno delovanje v okviru mednarodnih 

integracij in organizacij. Cilji tega sodelovanja so preventiva, medsebojna podpora 

držav pri razvijanju lastnih sistemov za obvladovanje nesreč in kriznih pojavov, 
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medsebojna pomoč ob nesrečah ter izvajanje skupnih mednarodnih humanitarnih in 

reševalnih akcij. 

3.6 jPOLITIKA VAROVANJA IN OHRANJANJA NARAVNEGA OKOLJA 

Stanje posameznih sestavin okolja ter večina nesreč, ki se zgodijo v Sloveniji, 

so posledica človekovega delovanja na okolje pa tudi neustreznega delovanja državne 

uprave in lokalne samouprave, še posebej pa gospodarskih družb, zavodov in drugih 

organizacij. Tranzicijski procesi so povzročili tudi pri nas poslabšanje varnostnih 

razmer in ukrepov z vidika varstva okolja in stanje se le počasi popravlja. Da bi 

preprečili take nesreče in varovali naravno okolje, si bo Slovenija prizadevala za 

tehnološko visoko zahtevno gospodarstvo, ki bo imelo čim manj negativnih posledic 

na okolje. S celovitim, pravočasnim in usklajenim delovanjem državnih institucij, 

javne uprave in lokalne samouprave pa se bo preprečevalo nastanek takšnih nesreč 

oziroma zagotavljalo hitro in učinkovito sanacijo posledic nesreč, do katerih bo prišlo 

kljub preventivnim ukrepom. 

Cilje in strategijo varstva okolja ter uporabe naravnih dobrin za prihodnjih 

deset let opredeljuje nacionalni program varstva okolja. Ukrepi so usmerjeni v 

obvladovanje problemov okolja v državi, s poudarkom na prednostnem reševanju 

najpomembnejših ekoloških problemov ter na podpori vključevanja v Evropsko unijo 

Poudarjeno je uveljavljanje vseh zakonsko opredeljenih načel varstva okolja ter 

vključevanje okoljskih vsebin in načel razvoja na tem področju v programe 

posameznih resorjev. 
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4 SISTEM NACIONALNE VRNOSTI REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

4.i1tEMELJI sistema nacionalne varnosti 
•I 

Za zagotavljanje nacionalne varnosti ima Republika Slovenija organiziran 

sistem nacionalne varnosti, ki temelji na pravnih, političnih, gospodarskih, finančnih, 

socialno-zdravstvenih, ekoloških, informacijskih, izobraževalnih in drugih 

zmogljivostih države, s katerimi se zagotavlja Čim višja stopnja nacionalne varnosti. 

Pravni temelj sistema nacionalne varnosti predstavljajo ustava, zakoni in drugi 

predpisi, sprejeti mednarodni akti ter splošno veljavna pravila mednarodnega prava. 

Politični temelj sistema nacionalne varnosti države so demokratično izvoljeni 

in oblikovani organi zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti. 

Ekonomski temelj sistema nacionalne varnosti je stopnja razvitosti 

gospodarstva in njegova učinkovitost v miru. Razvito in učinkovito gospodarstvo 

omogoča zagotavljanje finančnih sredstev za pokrivanje nacionalno varnostnih potreb 

države in družbe. Sistem nacionalne varnosti Republike Slovenije temelji na 

vsestranski povezanosti med nacionalno varnostjo in gospodarstvom države ter njuni 

soodvisnosti. 

Informacijski temelj delovanja sistema nacionalne varnosti so informacije, ki 

jih pridobijo obveščevalno-varnostne in druge službe ter najrazličnejši sistemi 

spremljanja pojavov in dogodkov, ki se nanašajo na identificiranje in analiziranje 

tveganj ter nevarnosti za nacionalno varnost. Te informacije morajo biti na voljo vsem 

institucijam ter službam, ki skrbijo za nacionalno varnost Republike Slovenije. 

Tehnološki temelj sistema nacionalne varnosti so tehnološke zmožnosti 

obrambnega, varnostnega, ekonomskega in drugih sistemov, ki morajo biti primerljivi 

s sistemi prijateljskih držav in držav integracij, ki so strateški interes Republike 

Slovenije. 

Izobraževalni temelj sistema nacionalne varnosti so vsi izobraževalni, vzgojni, 

vrednotni in drugi elementi, s katerimi se zagotavlja pripravljenost in usposobljenost 

ljudi, organov, organizacij in služb za zagotavljanje lastne in skupne varnosti. 

poročevalec, št. 84 38 22. september2000 



4.2 ORGANIZIRANOST SISTEMA NACIONALNE VARNOSTI 

| Skladno s parlamentarno ureditvijo države so v vodenje in organiziranje 

sistema nacionalne varnosti vključeni zakonodajni in izvršni oblastni organi. Vse 

dejavnosti zagotavljanja nacionalne varnosti morajo temeljiti na zakonitosti in 

medsebojni usklajenosti. 

Državni zbor Republike Slovenije predstavlja institucionalno politično raven 

upravljanja države na vseh področjih, s sistemom nacionalne varnosti vred. Državni 

zbor določa zakonske okvire in dolgoročne usmeritve nacionalnovarnostne politike ter 

zagotavlja materialne možnosti za njeno uresničevanje. 

Predsednik republike je vrhovni poveljnik Slovenske vojske, ki to funkcijo 

opravlja v skladu z ustavo in zakonom. 

Vlada Republike Slovenije kot nosilka izvršne oblasti vodi in skrbi za 

uresničevanje nacionalnovarnostne politike in sistema nacionalne varnosti na vseh 

področjih. Zato sprejema potrebne politične, pravne, organizacijske in druge ukrepe. 

Svet za nacionalno varnost deluje pri Vladi Republike Slovenije kot 

posvetovalni in usklajevalni organ za nacionalno varnost. Pristojen je za koordiniranje 

nacionalnovarnostne politike ter usmerjanje in koordinacijo dejavnosti, ki se izvajajo 

za zagotavljanje nacionalne varnosti. V vojni se preoblikuje v državni operativni štab, 

ki operativno usklajuje vojaško in civilno obrambo ter izvajanje zaščite in reševanja. 

4.3 SESTAVINE SISTEMA NACIONALNE VARNOSTI 

Sistem nacionalne varnosti Republike Slovenije je sestavljen iz treh 

podsistemov in sicer obrambnega sistema, varnostnega sistema in sistema varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj zagotovijo varnost pred zunanjimi in 

notranjimi viri ogrožanja. 

Obrambni sistem Republike Slovenije izvaja vojaške, tehnološke, 

organizacij sko-tehnične, kadrovske, normativne, materialne in druge aktivnosti za 

obrambo države. Predstavlja celoto mehanizmov, ki zagotavljajo obrambno varnost 

države. Namenjen je obrambi pred zunanjo vojaško agresijo in drugimi nasilnimi 

posegi tujih oboroženih sil zoper neodvisnost, samostojnost in ozemeljsko celovitost 

Republike Slovenije. V sistemu kolektivne varnosti bo obrambni sistem izvajal 
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naloge, ki jih bo prevzela Republika Slovenija z vključitvijo v sistem kolektivne 

obrambe. 

Obrambni sistem Republike Slovenije sestavljata vojaška in civilna obramba. 

| Vojaško obrambo izvaja Slovenska vojska. To je njena glavna naloga. Poleg 

tegš Slovenska vojska sodeluje v operacijah za podporo miru, humanitarnih 

operacijah in drugih mednarodnih obveznostih Slovenije na vojaškem oziroma 

obrambnem področju. Slovenska vojska lahko sodeluje v določenih nalogah zaščite, 

reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter opravlja druge naloge, ki jih 

določa zakon. 

Civilno obrambo sestavljajo ukrepi in dejavnosti, ki dopolnjujejo in podpirajo 

vojaško obrambo. Izvajajo jo državni organi, organi lokalnih skupnosti, gospodarske 

družbe ter državljani. Civilna obramba je organizirana za delovanje v izrednem in 

vojnem stanju ter drugih krizah. Obsega gospodarsko obrambo, psihološko obrambo, 

ukrepe za zagotavljanje neprekinjenosti delovanja oblasti in druge neoborožene oblike 

odpora. 

Varnostni sistem sestavljajo državni organi in službe, ki zagotavljajo notranjo 

varnost s preprečevanjem in z odpravljanjem ogrožanja temeljnih vrednot in interesov 

države. Notranjo varnost državi zagotavlja sistem notranje varnosti, ki ga sestavljajo 

zlasti policijsko-varnostni podsistem, obveščevalne službe, zasebno varnovanje, 

inšpekcijske službe, državna tožilstva in sodišča. 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je organiziran kot celovit 

sistem za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Svojo dejavnost opravlja v 

miru, v izrednem in vojnem stanju. Naloge, ki jih opravlja, so preprečevanje nesreč 

ter odkrivanje, spremljanje in opozarjanje na nevarnosti, izvajanje priprav za zaščito 

in reševanje, neposredno izvajanje zaščite in reševanja ter pomoči v vseh razmerah ter 

odpravljanje in saniranje posledic nesreč in vojnih delovanj. Naloga sistema je, da 

zagotovi ob nesrečah, v izrednem in vojnem stanju, osnovne pogoje za življenje. 
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5. UPORABA IN DOPOLNJEVANJE RESOLUCIJE 

S strategijo nacionalne varnosti je potrebno uskladiti vse zakonske in druge 

normativne rešitve ter razvojne in doktrinarne dokumente, s katerimi se urejajo 

poslmezna področja sistema nacionalne varnosti. 

Uresničevanje strategije določene s to resolucijo bo spremljalo pristojno 

delovno telo Državnega zbora in najmanj enkrat letno celovito ocenilo njeno 

uveljavljanje, po potrebi pa predlagalo Državnemu zboru njene spremembe in 

dopolnitve. 

Ta resolucija se objavi v Uradnem listu Republike SLovenije. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov: _____ 

Telefon: 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM _ 

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

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. 



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). 
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