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PREDLOGA ZAKONOV 

- Predlog zakona o državni upravi - hitri postopek - EPA 280 - III 3 
- Predlog zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika - prva obravnava - EPA 282 - III 19 

RATIFIKACIJE 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlade Malte o medsebojnem 29 
spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom - EPA 276 - III 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o 37 
spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb - EPA 277 - III 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem, 45 
spodbujanju in zaščiti naložb - EPA 278 - III 

- Predlog zakona o ratifikaciji Dogovora med upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim 53 
uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij - EPA 279 - III 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka : 5022924 

davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

DRŽAVNI UPRAVI 

- hitri postopek - EPA 280 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1711-0007 
Številka: 016-02/2001-1 
Ljubljana, 26.07.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 38. seji dne 26.7.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI - EU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da se uvrsti na 8. sejo Državnega zbora Republike 
Slovenije dne 18.9.2001. 

normalno funkcioniranje. Na tem zakonu bo namreč temeljila 
nadaljnja reforma javne uprave tako glede sistema plač v 
javnem sektorju kot tudi uslužbenskih in drugih razmerij. 

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

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Grega Virant, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o državni upravi 
obravnava po hitrem postopku zaradi izrednih potreb države, Mirko Bandelj, l.r. 
ker je potrebno nujno urediti organizacijo javne uprave in njeno GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

1.1 Položaj, funkcije in temelje organizacije državne uprave urejata 
Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95, 80/99) in 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list 
RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99, 30/01; v nadaljnjem besedilu: 
ZODPM). Ob tem se organizacije državne uprave dotikajo tudi 
nekateri področni materialni zakoni. Urejanje delovanja in 
organizacije državne uprave z večjim številom zakonov povzroča 
normativno in dejansko nepreglednost stanja in ustvarja vtis 
neurejene in netransparentne organizacije državne uprave. 

1.2 Vsebinsko gledano je veljavna zakonodaja (v prejšnjem 
odstavku navedena zakona), sprejeta leta 1994, pomenila 
kvalitetno podlago za reorganizacijo uprave, ki je sledila nastanku 
občin kot lokalnih skupnosti v skladu z Ustavo. Vendar pa je 
praksa pokazala določene pomanjkljivosti te zakonodaje, ki jih je 
treba odpraviti. Glede na to, da ne gre le za malenkostne 
popravke, in glede na to, da se dva zakona zaradi preglednosti in 

enotnosti materije združujeta v en sam organizacijski zakon, se 
je predlagatelj odločil za nov zakon namesto sprememb in 
dopolnitev veljavne zakonodaje. Ta rešitev je nomotehnično 
primernejša predvsem zaradi preglednosti zakonodaje. 

1.3 Po sedanji ureditvi naloge državne uprave opravljajo 
ministrstva, organi in organizacije v njihovi sestavi ter upravne 
enote (vsi ti organi tvorijo t. i. neposredno upravo, ki je del 
državnega aparata in nima lastne pravne subjektivitete). Naloge 
državne uprave opravlja 14 ministrstev, 53 organov in organizacij 
v njihovi sestavi ter 58 upravnih enot. Ob tem deluje še 18 vladnih 
služb. 

Poleg neposredne uprave upravne naloge izvajajo tudi nosilci 
javnih pooblastil, ki so praktično vsi osebe javnega prava, torej 
del javnega sektorja. Gre za nekatere agencije, ki so bile 
ustanovljene s področnimi zakoni, poleg teh pa tudi zbornice, ki 
so v našem pravu osebe javnega prava, in nekateri javni zavodi. 

1.4 Ureditev delovnih področij ministrstev je po sedanji ureditvi 
toga in nepregledna. Delovna področja ministrstev so do 
podrobnosti, nepregledno in zelo neuravnoteženo (če primerjamo 
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različne resorje oziroma različna delovna področja) urejena v 
zakonu o organizaciji in delovnih področjih ministrstev. Vsak premik 
delovnega področja se lahko izvede samo z zakonsko 
spremembo; vsako novo področje, ki se pojavi z razvojem, mora 
biti umeščeno v zakonsko ureditev. Slednje velja celo znotraj 
istega resorja, saj so delovna področja podrobno opredeljena 
celo prek organov v sestavi posameznih ministrstev. Podrobna 
zakonska ureditev delovnih področij po nepotrebnem obremenjuje 
Državni zbor, pri čemer je vsak naslednji poseg v zakon bolj 
zapleten in težje izvedljiv. 

1.5 Predlagatelj je posebno pozornost posvetil statusu in številu t. 
i. organov in organizacij v sestavi ministrstev. Število teh se je po 
letu 1991 neprestano povečevalo in je naraslo na prek 60. Organi 
v sestavi so si med seboj zelo različni glede narave nalog, ki jih 
opravljajo, in glede števila zaposlenih (npr. Davčna uprava RS s 
prek 2400 zaposlenimi ali npr. Urad RS za sodelovanje s Svetovno 
zdravstveno organizacijo z 2 zaposlenima). Organ v sestavi ima 
za razliko od notranje organizacijske enote določeno avtonomijo 
znotraj ministrstva in zakonsko določen status. Dele ministrstev, 
ki imajo določeno samostojnost, poznajo tudi v primerjalnih 
ureditvah, običajno pod pojmom agencije (next-step agencies v 
Veliki Britaniji). Ta oblika pomeni določeno dekoncentracijo 
upravnega dela in prepustitev strokovnega in managerskega 
vodenja nižji ravni. S tem se nekoliko zmanjša oziroma zamegli 
ministrska odgovornost za področje, lahko pa se pojavi tudi 
podvajanje nalog, neracionalna organizacija spremljajočih 
dejavnosti itd. 

Organi v sestavi imajo relativno samostojnost v ministrstvu. 
Samostojnost jim dajejo zlasti status neposrednega 
proračunskega uporabnika, samostojno izvrševanje proračuna, 
odločanje o kadrovskih zadevah v okviru kvote načrta delovnih 
mest in predlagalne funkcije ministru glede svoje notranje 
organizacije. Imajo status upravnega organa, ki odloča v 
upravnem postopku v svojem imenu, in imajo svojega predstojnika. 

Samostojnost organa v sestavi pa je omejena tako, da ni 
onemogočeno uveljavljanje pristojnosti in odgovornosti ministra 
za celotno delovno področje ministrstva. Proračun organa v 
sestavi predlaga minister, o njem pa odločata vlada in državni 
zbor - predstojnik organa v sestavi v debatah neposredno ne 
sodeluje. Analogno velja za načrt delovnih mest. Med proračunskim 
letom je dopustno celo prerazporejanje sredstev med proračunom 
organa v sestavi in ministrstva. Pred državnim zborom in vlado 
predstavlja organ v sestavi minister. Minister daje organu v sestavi 
usmeritve za delo in obvezna navodila. Organ v sestavi ministru 
poroča o svojem delu, ministrstvo pa izvaja tudi nadzor nad delom 
organa v sestavi. Po sedanji ureditvi lahko vlada na predlog ministra 
kadarkoli brez obrazložitve (tudi brez krivdnih razlogov ali 
razlogov nesposobnosti) razreši predstojnika organa v sestavi. 

Predlagatelj ocenjuje, da je potreben selektiven pristop pri 
določanju statusa organa v sestavi ministrstva. To pomeni, da 
ima ta status smisel le, če je zaradi obsega in narave nalog 
potrebno zagotoviti določeno višjo stopnjo samostojnosti znotraj 
ministrstva. Organ v sestavi (ne pa tudi organizacije v sestavi, 
kajti ta dvojnost nima nobenega pomena) velja ohraniti kot posebno 
organizacijsko obliko zaradi prednosti, ki jih daje (izločitev vpliva 
"hands-on policy", učinkovitejše upravljanje z resursi, večja 
zagotovila za profesionalno neodvisnost), vendar je treba v 
vsakem primeru posebej presoditi, ali ima obstoj organa v sestavi 
smisel. Mnogi izmed sedanjih organov v sestavi zaposlujejo 
majhno število delavcev in opravljajo naloge, ki bi se lahko 
racionalno opravljale v "ožjem" ministrstvu, torej v organizacijski 
enoti ministrstva (urad, sektor, služba itd.). Stalno večanje števila 
organov in organizacij v sestavi pomeni večanje števila 
neposrednih proračunskih uporabnikov in s tem tudi večji pritisk 

na državni proračun. Vsak organ v sestavi ima za predstojnika 
funkcionarja, ne glede na velikost in obseg nalog. 

1.6 Veljavna zakonska ureditev uprave ne posveča dovolj 
pozornosti kakovosti poslovanja uprave s strankami ter javnosti 
oziroma transparentnosti njenega dela, čeprav gre za 
najpomembnejše postulate sodobne uprave. 

1.7 Prav tako trenutno ni zagotovljen horizontalni nadzor nad 
spoštovanjem predpisov s področja notranje organizacije, 
poslovanja s strankami, poslovnega časa, uradnih ur in delovnega 
časa v organih državne uprave. 

1.8 Spremembe so potrebne tudi na področju delovanja upravnih 
enot. Pri njihovem delovanju je problematična pretirana 
centralizacija kadrovskih in organizacijskih odločitev (odvisnost 
od predlogov ministrstev). Poleg tega je nekoliko nejasna zakonska 
ureditev razmerij do resornih ministrstev in do ministrstva, 
pristojnega za upravo. Predlagatelj se je posebej ukvarjal tudi z 
vprašanjem morebitne teritorialne reorganizacije državne uprave, 
vendar ocenjuje, da je za to reorganizacijo primerno počakati na 
ustanovitev pokrajin, ker bi bila vsaka druga rešitev samo 
začasna. Teritorialno razpršenost uprave je do ustanovitve 
pokrajin treba reševati s koordinacijo upravnih enot in dislociranih 
enot ministrstev in organov v njihovi sestavi. 

1.9 Pomanjkljivost veljavne ureditve je tudi v tem, da ne ureja 
nadzora nad izvajalci javnih pooblastil. 

2. Primerjalni pregled organizacije državne uprave 
v državah OECD 

2.1 Ob pregledu organizacijskih struktur v ureditvah držav OECD 
- Mednarodne organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj 
je zaznati dva trenda razvoja: (1) centralizacija uprave kot 
posledica potrebe po racionalizaciji dela in večji učinkovitosti uprave 
in (2) decentralizacija uprave kot posledica potrebe po približevanju 
uporabnikom in po managerskih pristopih k upravljanju. V več kot 
polovici držav OECD ta dva tipa sprememb organizacijskih 
struktur potekata vzporedno oziroma hkrati na različnih upravnih 
ravneh. Dodatno načelo, ki se upošteva ob uvajanju sprememb, 
je oblikovanje ožje državne uprave kot profesionalne, nepolitične 
strukture. Organizacijo in delovna področja državne uprave 
večinoma kroji z uredbami in odloki vlada, če pa gre za oblikovanje 
javnopravnih organizacij s pravno subjektiviteto, je ustanovitelj 
običajno parlament. 

2.2 Glede na stopnjo organizacijske, finančne in proračunske 
avtonomije v evropskih sistemih delijo upravo na: 

neposredno upravo pod direktnim hierarhičnim nadzorom 
vlade, ki jo sestavljajo ministrstva in njim podrejene enote 
oziroma teritorialne izpostave. 
posredna uprava vključuje organizacije s samostojno pravno 
subjektiviteto (korporacije, public establishment/Anstalt, 
fundacije, javna podjetja); Te organizacijske oblike se 
ustanavljajo z zakonom ali na podlagi zakona. S proračunom 
in kadri upravljajo neodvisno, financirajo se samostojno, so 
pa predmet nadzora nad zakonitostjo (npr. v Španiji Nacionalna 
agencija za davke). 
državni organi, katerih samostojnost napram vladi je 
zagotovljena z ustavo. 

2.3 V Avstriji so ministrstva organizirana po notranjih enotah 
(oddelki, sektorji). Število ministrstev in njihove pristojnosti oziroma 
delokrog določa poseben zakon. Lokalno se upravne zadeve 
rešujejo v splošnih okrajih; nekatera področja pa na ravni izpostav 
ministrstev (npr. delo, davki). 
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2.4 Na Češkem okraji splošne pristojnosti, ustanovljeni leta 1990, 
predstavljajo dekoncentracijo državne uprave, pri čemer so 
podrejeni ministrstvu za notranje zadeve. Vzporedno splošnim 
okrajem resorna ministrstva oblikujejo svoje teritorialne izpostave 
(Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo in socialne zadeve in 
Ministrstvo za šolstvo). Pri spreminjanju organizacije je tendenca 
združevanje izpostav, torej zmanjševanje njihovega števila. 
Ustanavljanje, ukinjanje oziroma restrukturiranje okrajev je v 
pristojnosti vlade. 

2.5 Struktura ministrstev na Danskem je hierarhične narave; 
vsako ministrstvo ima oddelke in urade, pri čemer se vse bolj 
uveljavlja načelo decentralizacije vsebinskih pristojnosti na raven 
uradov. Uradi so ministrstvom sicer podrejeni, načelujejo pa jim 
direktorji s stalnim mandatom (npr. Statistični urad, Davčni in 
carinski urad, Urad za družino, Urad za zapore itd.). Delo je 
medresorsko organizirano prek precejšnjega števila odborov. 

2.6 Finska je v zadnjem času del nalog državne uprave prenesla 
na javna podjetja oziroma druge organizacije, ki so finančno, 
upravljavsko in strokovno relativno avtonomne (npr. področje 
civilnega letalstva). Ministrstva so organizirana v oddelkih (4-7) 
in nadalje sektorjih. 2.7 Centralne agencije so formalno po resorjih 
podrejene ministrstvom (okoli 120 agencij, primeroma za resor 
financ tako Državna zakladnica, Agencija za davke, Agencij za 
carino, Agencija za javne gradnje, Državna nadzorna pisarna; za 
resor šolstva in kulture pa npr. Agencija za šolstvo in Nacionalni 
arhiv Finske). Relativno zapleteno regionalno strukturo državne 
uprave danes sestavljajo pokrajinske vlade in sektorski okraji. 
Okrajev je približno 200 in imajo pristojnosti posameznih resornih 
ministrstev in agencij, pri čemer se sektorsko število okrajev ne 
ujema popolnoma (npr. ministrstvo za okolje ima 13 okrajev, ca- 
rina ima 7 okrajev itd.). Dodatno so nekatere službe organizirano 
po specialnih izpostavah, tako npr. policija, davčna uprava, delo. 

2.8 Ministrstva se v Franciji ustanavljajo oziroma preoblikujejo z 
odlokom. Minister ima svoj kabinet, poleg katerega so v ministrstvu 
organizirani še posamezni inšpektorati, centralna uprava z uradi, 
oddelki in dalje razvejanimi notranjimi organizacijskimi enotami 
ter teritorialne izpostave. Vlada v zadnjem desetletju izvaja politiko 
decentralizacije uprave. V Franciji poznajo splošne okraje, ki imajo 
relativno nizek nivo avtonomije. Teritorialno strukturo določa 
parlament. 

2.9 Nemčija ima maloštevilna ožja ministrstva, saj se 
implementacija prenaša na samostojne enote, ministrstvom 
direktno ali posredno podrejene, ali celo na raven deželnih uprav. 
Nekatere enote so podrejene neposredno ministrstvom (npr. 
Statistični urad in Policijska uprava pod Ministrstvom za notranje 
zadeve). Nadalje delujejo izven ministrske strukture javnopravne 
organizacije brez ali tudi s samostojno pravno osebnostjo s skupno 
oznako žposredna državna upravaž, kamor sodijo korporacije 
(npr. Korporacija za socialno zavarovanje), posebne enote brez 
pravne subjektivitete, kot so šole in zdravstvene ustanove ali 
narodni arhiv, fundacije idr. Javna podjetja delujejo bodisi 
javnopravno bodisi zasebnopravno. 

2.10 Izvršilno funkcijo uprave na Nizozemskem opravljajo 
pretežno agencije, ki se od leta 1991 oblikujejo po posameznih 
področjih dela državne uprave in opravljajo izvršilne, inšpekcijske, 
strokovne in celo kvazi sodne naloge. Skupno obstaja skoraj 600 
agencij, obstajajo pa trendi, da se nekatere agencije preoblikuje v 
neodvisna javna telesa, za kar je potrebna parlamentarna 
odločitev. Tovrstna telesa se ustanavljajo z namenom 
zmanjševanja vladnih resorjev in neposredne ministrske 
odgovornosti. Nekatere agencije so del državne uprave brez 
hierarhične podrejenosti ministru, takih je bilo na dan 01.01.2001 
triindvajset (23), trend pa je v naraščanju, kar pomeni trenutno 

30% (plan 70%) zaposlenih izmed vseh javnih uslužbencev 
oziroma 5-10 % porabe državnega proračuna. Te agencije so 
npr. Služba za zaščito rastlin pod krovno kapo Ministrstva za 
kmetijstvo, Služba za imigracije in naturalizacijo pod okriljem 
Ministrstva za pravosodje, Oddelek za javne uslužbence pod 
Ministrstvom za notranje zadeve. Dekoncentrirane enote državne 
uprave so postavljene linijsko. Minister sam odloča o organizaciji 
svojega ministrstva (oddelki in druge notranje organizacijske 
enote), sploh so ministrstva relativno avtonomna pri finančnih, 
informacijskih, kadrovskih in splošno upravljavskih vprašanjih. 
Glede restrukturiranja državne uprave centralna vlada načeloma 
uveljavlja politiko združevanja delujočih enot uprave. Poleg ožje 
državne uprave in agencij pa Nizozemska pozna tudi neodvisne 
javne organizacije različnih statusnih oblik (npr. javna podjetja). 

2.11 V okviru švedske državne uprave deluje dekoncentrirana 
regionalna in ponekod lokalna uprava. Švedska ima sicer 
maloštevilčno državno upravo z večjim številom medresorskih 
komisij in odborov. Ožja državna uprava ima na lokalni ravni 
specializirane enote npr. na področju davkov in zavarovanja. 
Organizacijo uprave določa vlada. Značilnost Švedske je razvejan 
sistem centralnih agencij z okrožnimi izpostavami, ki opravljajo 
implementacijske naloge. 

2.12 Velika Britanija pozna od leta 1988 kot del neposredne državne 
uprave posebne agencije (Next Step Executive Agency), katerih 
vodje so direktno odgovorni resornemu ministru (prek 130 agencij, 
ki zaposlujejo okoli 75% javnih uslužbencev). Agencije vodijo 
avtonomno finančno, plačno in kadrovsko politiko. Ministrstva 
oziroma oddelki so na določenih območjih prenesla dela nalog na 
pokrajinske uprave (npr. na področjih kmetijstva, okolja, ribolova, 
zdravja idr. je na Škotskem vzpostavljena samostojna upravna 
struktura). 

2.13 Nekateri tuji upravni sistemi torej poznajo organizacijske 
oblike z določeno samostojnostjo, ki so inkorporirane v ministrstva. 
Tak primer so britanske "next-step executive agencies", 
nizozemske "agencies", španski "organismos autonomos", 
francoski "centres de responsabilite". Za navedene organizacijske 
oblike je značilno, da nimajo samostojne pravne subjektivitete in 
so del neposredne uprave (del državne uprave v ožjem smislu), 
imajo pa določeno, predvsem managersko, avtonomijo znotraj 
ministrstva. Običajno se ta managerska avtonomija uokviri s 
pogodbo, ki jo skleneta minister in direktor agencije. Gre za t. i. 
notranje pogodbeno razmerje (contracting-in). Izkušnje kažejo, 
da se lahko na ta način zagotovi učinkovitejše gospodarjenje s 
sredstvi (večji učinek ob danem obsegu sredstev) in upravne 
storitve približajo uporabnikom (ob ohlapnejšem odnosu do 
ministra se okrepi odnos do uporabnikov). Pomembno je poudariti, 
da direktorji "agencies" niso politični funkcionarji kot pri nas, ampak 
na javnem natečaju za določen čas izbrani uradniki (upravni 
managerji), ki jih je mogoče predčasno razrešiti samo iz krivdnih 
razlogov oziroma zaradi nedoseganja pričakovanih rezultatov. 

2.14 Predlagatelj je preučil tudi primerjalne ureditve vodenja 
ministrstev. V veliki večini evropskih držav je izvedena jasna ločitev 
med političnimi funkcijami in upravnimi položaji v ministrstvih. 
Politični del ministrstva predstavlja minister in „mlajši ministri" (junior 
ministers) ali državni sekretarji. Upravno delo na posameznih 
področjih oziroma temeljne organizacijske enote (te imajo različna 
imena - departments, directorates) vodijo upravni managerji 
(direktorji oziroma generalni direktorji). V nekaterih sistemih se 
upravna piramida zaključi v vrhu, na mestu najvišjega upravnega 
managerja (običajno imenovanega generalni sekretar, v Veliki 
Britaniji pa permanent secretary). Nemčija pozna dve vrsti 
državnih sekretarjev. V ministrstvu deluje t.i. parlamentarni 
sekretar, ki je politični funkcionar, poleg njega pa tudi strokovni 
državni sekretar, ki ima status uradnika. 
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3. Temeljna načela in cilji zakona 

Nekatera temeljna načela delovanja uprave so določena že z 
ustavo (načelo zakonitosti, načelo samostojnosti). Poleg teh načel 
zakon prinaša še načelo strokovnosti in politične nevtralnosti, ki 
ju na področju upravljanja s človeškimi viri operativno razgrajuje 
zakon o javnih uslužbencih. Posebej velja izpostaviti načelo 
usmerjenosti uprave k strankam (posameznikom in pravnim 
osebam), ki zajema javnost delovanja, ustrezen odnos do strank 
in možnost strank, da podajajo svoje pripombe in kritike. Zakon 
daje vladi izrecno podlago za ureditev načina poslovanja s 
strankami ter poslovnega časa, uradnih ur in delovnega časa v 
organih državne uprave. 

Pri določanju funkcij državne uprave je predlagatelj sledil domačim 
in tujim teoretičnim spoznanjem ter praktičnim izkušnjam. Naloge 
državne uprave so po zakonu sodelovanje pri oblikovanju politik 
(policy-making), izvrševanje politike, izvajanje nadzora, 
pospeševanje razvoja, zagotavljanje javnih služb, spremljanje 
stanja in razvoja v družbi. 

Zakon shematično določa organizacijo izvajanja upravnih nalog. 
Upravne naloge se izvajajo v t. i. neposredni upravi (ministrstva, 
organi v njihovi sestavi, upravne enote) in v t. i. posredni upravi 
(javne agencije in drugi nosilci javnih pooblastil). Zaradi preglednosti 
zakona je v 15. členu izvedena povezava z zakonom o javnih 
agencijah. 

Politično vodenje je v rokah ministra in največ enega državnega 
sekretarja (lahko nobenega), ki za razliko od sedanje ureditve ne 
opravlja več strokovnih nalog, temveč je jasno profiliran kot politični 
funkcionar. Upravno vodenje je v rokah managerskega tirna, ki je 
sestavljen iz generalnega sekretarja in generalnih direktorjev po 
področjih. Generalni sekretar vodi spremljajoče službe, generalni 
direktorji pa organizacijske enote na delovnih področjih ministrstva. 

Pri organih v sestavi je jasno poudarjena njihova strokovna 
samostojnost, medtem ko bo predpise(zakon o javnih uslužbencih 
oziroma sedanji zakon o delavcih v državnih organih, zakon o 
javnih financah), ki urejajo ostale oblike samostojnosti, potrebno 
prilagoditi določbam tega zakona (status neposrednega 
proračunskega uporabnika', samostojno kadrovsko in finančno 
upravljanje). Ob tem pa zakon jasno ureja razmerje organa v 
sestavi do ministra. Minister usmerja organ v sestavi in mu daje 
navodila za delovanje; direktor organa v sestavi ministru poroča; 
ministrstvo opravlja nadzor nad delom organa v sestavi. Tako 
urejena razmerja preprečujejo, da bi se organ v sestavi izločil iz 
sfere vpliva ministra in da bi bila s tem zmanjšana možnost ministra, 
da vpliva na delovanje na vseh delovnih področjih ministrstva s 
svojimi navodili in usmeritvami. 

Zakon našteva 14 ministrstev. Glede organov v sestavi se 
predlagatelj ni odločil za radikalno potezo, torej za ukinitev 
organizacijske oblike organa v sestavi, temveč je ureditev 
vprašanja o številu in konkretnih organih v sestavi prepustil vladni 
uredbi. Po mnenju predlagatelja mora odgovornost za organizacijo 
ministrstev prevzeti vlada kot celota in posamezni ministri vsak 
za svoj resor. Organe v sestavi ministrstva bo tako z uredbo 
določala vlada na predlog resornega ministra. S tem je vladi 
zagotovljena tudi potrebna fleksibilnost pri prilagajanju organizacije 

položaju in potrebam družbenih sprememb. Takšna ureditev je 
skladna z načelom delitve oblasti. Organi v sestavi ministrstev 
tako niso več zakonska kategorija. Ne glede na način ustanavljanja 
(oziroma preoblikovanja ali ukinjanja) in določanja delovnih področij 
pa so v zakonu določene značilnosti organov v sestavi - merila, 
po katerih se ustanavljajo, njihova strokovna samostojnost in 
razmerja do ministrstva. 

Delovna področja ministrstev so urejena na pregleden in splošen 
način, tako da za manjše spremembe ni potrebno posegati v 
zakon, posebej tudi zaradi prenosa ureditve delovnih področij 
organov v sestavi ministrstev na vladno uredbo. Ta uredba lahko 
podrobneje uredi tudi delovna področja ministrstev, kar se bo 
verjetno zgodilo zaradi izogibanja sporom o pristojnosti. 

Dekoncentrirane upravne naloge izvajajo upravne enote; 
izjemoma, če zakon tako določa, jih izvajajo območne enote 
oziroma izpostave ministrstev. Upravna enota je enovit organ, ki 
ga vodi načelnik kot vodja upravnega dela (upravni manager). 
Načelnik odloča o vseh kadrovskih, finančnih, organizacijskih in 
drugih splošnih vprašanjih delovanja upravne enote, poleg tega 
pa tudi izdaja odločbe v upravnem postopku ter predstavlja 
upravno enoto in skrbi za njene stike z ministrstvi, občinami itd. 
Razmerje upravne enote do ministrstva je hierarhično, pri čemer 
so pri razmerju do resornih ministrstev poudarjena vsebinska 
razmerja, medtem ko je glede splošnih managerskih vprašanj 
(organizacija, kadri, kakovost poslovanja itd.) upravna enota 
vezana na ministrstvo, pristojno za upravo. 

Predlagatelj se ni odločil za reorganizacijo upravnih enot v smislu 
njihovega združevanja v večje upravne okraje. Glede na določila 
koalicijske pogodbe namerava vlada zastaviti projekt ustanovitve 
pokrajin; reorganizacija državne uprave bo sledila funkcionalni in 
teritorialni opredelitvi pokrajine2. Dotlej ni smotrno posegati v 
obstoječo teritorialno strukturo državen uprave. Ločena 
reorganizacija dekoncentrirane državne uprave bi imela smisel 
le, če v Sloveniji do regionalizacije sploh ne bi prišlo. 

Zakon na novo uvaja ureditev nadzora ministrstev nad nosilci 
javnih pooblastil. Nov je tudi nadzor nad izvajanjem organizacijskih 
predpisov in predpisov o načinu delovanja uprave. S tem je 
omogočeno pristojnemu ministrstvu, da tudi spremlja stanje na 
področju, na katerem kreira politiko, in predlaga ustrezne ukrepe. 

4. Finančne in druge posledice 

Reorganizacija oziroma ukinitev nekaterih organov in organizacij 
v sestavi bo omogočila racionalizacijo poslovanja in s tem 
ustreznejše izkoriščanje človeških virov. Drugih neposrednih 
finančnih posledic predlagatelj ne predvideva. 

Zakon bo imel določene finančne posledice zaradi novih funkcij 
ministrstva za notranje zadeve (nadzor nad izvajanjem predpisov 
o poslovanju s strankami, uradnih urah, poslovnem času in notranji 
organizaciji - 10 zaposlitev uradnikov z univerzitetno izobrazbo; 
naloge na področju sistema, organizacije in plač v javnem sektorju 
- 12 zaposlitev od tega 10 uradnikov z univerzitetno izobrazbo). 

' Glede statusa organov v sestavi ministrstev kot neposrednih proračunskih 
porabnikov se na Ministrstvu za finance pripravlja sprememba zakonodaje. 

2 Pokrajina bo z zakonom o pokrajinah predvidoma opredeljena kot t. i. 
dvoživka z izvirnimi pristojnostmi lokalne skupnosti in prenesenimi državnimi 
pristojnostmi iz okvirno 30 področnih zakonov. 
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II. BESEDILO ČLENOV 7. člen 
Pristojnosti vlade 

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN TEMELJNA NAČELA 

1. člen 
Položaj državne uprave 

Državna uprava (v nadaljnjem besedilu: uprava) kot del izvršilne 
oblasti v Republiki Sloveniji izvršuje upravne naloge. 

2. člen 
Zakonitost in samostojnost 

Uprava opravlja svoje delo samostojno v okviru in na podlagi 
ustave, zakonov in drugih predpisov. 

3. člen 
Strokovnost, politična nevtralnost in nepristranskost 

Uprava opravlja svoje delo po pravilih stroke. 

Pri opravljanju svojega dela mora biti uprava politično nevtralna. 

Uprava mora pri svojem delu ravnati nepristransko in ne sme 
dajati neupravičenih koristi in prednosti posameznikom, pravnim 
osebam ali interesnim skupinam. 

4. člen 
Uradni jezik v upravi 

Uradni jezik v upravi je slovenščina. 

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

Italijanščina in madžarščina se uporabljata kot uradni jezik pri 
poslovanju s strankami, ki uporabljajo italijanski oziroma madžarski 
jezik. 

5. člen 
Poslovanje s strankami 

Pri poslovanju s strankami mora uprava zagotoviti spoštovanje 
njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim 
hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi. 

Uprava skrbi za obveščenost javnosti o načinu svojega 
poslovanja in uresničevanja pravic strank. 

Uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in 
kritik glede svojega dela. 

6. člen 
Javnost dela 

Uprava je dolžna zagotavljati javnost svojega dela, upoštevaje 
omejitve, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo varovanje osebnih in 
tajnih podatkov, ter drugih predpisov. 

Način poslovanja uprave s strankami, način zagotavljanja 
obveščenosti javnosti (drugi odstavek 5. člena), način zagotovitve 
možnosti posredovanja pripomb in kritik (tretji odstavek 5. člena), 
način zagotavljanja javnosti dela (6. člen), poslovanje z 
dokumentarnim gradivom, poslovni čas, uradne ure in delovni 
čas v upravi ter druga vprašanja načina delovanja uprave ureja 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). 

II. UPRAVNE NALOGE 

8. člen 
Sodelovanje pri oblikovanju politik 

Uprava za vlado pripravlja predloge zakonov, podzakonskih 
predpisov in drugih aktov ter druga gradiva. 

9. člen 
Izvršilne naloge 

Uprava izvršuje zakone in druge predpise, ki jih sprejema državni 
zbor, ratificirane mednarodne pogodbe, državni proračun, 
podzakonske predpise in druge akte vlade (v nadaljnjem besedilu: 
izvršilne naloge). 

Za izvajanje nalog iz prvega odstavka tega člena uprava izdaja 
predpise in posamične akte ter akte poslovanja, vstopa v imenu 
in za račun Republike Slovenije v civilnopravna razmerja ter 
opravlja materialna dejanja. 

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

10. člen 
Inšpekcijski nadzor 

Uprava opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov. 

Inšpekcijski nadzor ureja poseben zakon. 

11. člen 
Spremljanje stanja 

Uprava spremlja stanje družbe na področjih, za katera je pristojna, 
in skrbi za njen razvoj v skladu s sprejeto politiko države. 

Uprava vodi in vzdržuje zbirke podatkov in evidence ter analizira 
zbrane podatke. 

12. člen 
Razvojne naloge 

Uprava na podlagi in v okviru zakonov, drugih predpisov in 
državnega proračuna spodbuja oziroma usmerja družbeni razvoj. 
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13. člen 
Zagotavljanje javnih služb 

Uprava zagotavlja opravljanje javnih služb v skladu z zakonom. 

Opravljanje javnih služb se zagotavlja v javnih zavodih in 
gospodarskih družbah ter v drugih organizacijskih oblikah, ki jih 
določa zakon, lahko pa tudi v upravnih organih. 

III. UPRAVNI ORGANI IN NOSILCI 
JAVNIH POOBLASTIL 

14. člen 
Upravni organi 

Upravne naloge opravljajo ministrstva, organi v njihovi sestavi in 
upravne enote (v nadaljnjem besedilu: upravni organi). 

Ministrstvo se ustanovi za opravljanje upravnih nalog na enem ali 
več upravnih področjih. 

Upravna enota se ustanovi za opravljanje nalog državne uprave, 
ki jih je treba organizirati in izvajati teritorialno. 

15. člen 
Javne agencije in drugi nosilci javnih pooblastil 

Javna agencija se lahko ustanovi za opravljanje upravnih nalog v 
skladu s posebnim zakonom, ki ureja javne agencije: 

če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje 
upravnih nalog, kot bi bilo v primeru opravljanja nalog v 
upravnem organu, 
če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni 
primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem 
nalog ali 
če je na ta način zagotovljeno učinkovitejše varovanje in lažje 
uveljavljanje interesov ter pravic strank. 

Z zakonom ali na podlagi zakona lahko v primerih iz prvega 
odstavka tega člena javno pooblastilo za opravljanje upravnih 
nalog pridobijo tudi druge osebe javnega prava, posamezniki in 
pravne osebe zasebnega prava. 

Če zakon dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira 
več fizičnih oziroma pravnih oseb, se izbira opravi na javnem 
natečaju. 

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

IV. MINISTRSTVA 

1. Vodenje ministrstva 

16. člen 
Minister 

Minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo 
ter izdaja predpise in druge akte v skladu zakonom ter sprejema 
druge odločitve iz pristojnosti ministrstva. 

Minister lahko za posamezne odločitve ali posamezne sklope 
oziroma vrste odločitev, razen izdaje predpisov, pisno pooblasti 
državnega sekretarja, generalnega direktorja ali drugega uradnika 
v ministrstvu. 

17. člen 
Državni sekretar 

V ministrstvu se lahko imenuje največ eden državni sekretar. 

Državni sekretar pomaga ministru pri opravljanju njegove funkcije 
ter v okviru pooblastil, ki mu jih da minister, sprejema odločitve iz 
pristojnosti ministrstva, predstavlja ministrstvo in nadomešča 
ministra v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. 

Državni sekretar ima status funkcionarja. Imenuje in razrešuje 
ga vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo. Državnemu 
sekretarju preneha funkcija z dnem prenehanja funkcije ministra. 

18. člen 
Generalni direktorji 

V ministrstvu se v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev, imenujejo generalni direktorji. 

Generalni direktor vodi upravno in strokovno delo v generalnem 
direktoratu, ki je zaokroženo delovno področje znotraj ministrstva. 

Generalni direktor je za svoje delo odgovoren ministru in 
državnemu sekretarju v okviru njegovih pooblastil iz 16. in 17. 
člena tega zakona. 

19. člen 
Generalni sekretar 

V ministrstvu se v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev, imenuje generalni sekretar. 

Generalni sekretar vodi kadrovsko, finančno in drugo splošno 
poslovanje v ministrstvu v skladu z zakonom ter vodi delo služb, 
ki opravljajo finančna, kadrovska, računovodska, informacijska 
in druga spremljajoča dela v ministrstvu ter zagotavlja koordinacijo 
med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva. 

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren ministru in 
državnemu sekretarju v okviru njegovih pooblastil iz 16. in 17. 
člena tega zakona. 

20. člen 
Strokovni svet 

Za obravnavo strokovnih vprašanj z upravnih področij ministrstva 
oziroma za svetovanje pri oblikovanju politik lahko minister ustanovi 
strokovni svet kot svoj strokovno-posvetovalni organ. 

2. Organi v sestavi ministrstva 

21. člen 
Organi v sestavi ministrstva 

Vlada lahko z uredbo ustanovi strokovno samostojne upravne 
organe v sestavi ministrstva (v nadaljnjem besedilu: organi v 
sestavi) za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih 
in razvojnih upravnih nalog, nalog inšpekcijskega nadzora in nalog 
na področju javnih služb. 
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Organ v sestavi se ustanovi, če je zaradi delovnega področja, 
obsega ali narave upravnih nalog potrebno oziroma primerno 
zagotoviti večjo strokovno samostojnost pri opravljanju izvršilnih 
in strokovnih nalog. 

Organ v sestavi se ustanovi kot uprava, urad ali inšpektorat. 
Izjemoma lahko uredba določi drugačno poimenovanje organa v 
sestavi. 

Uprava se ustanovi za opravljanje izvršilnih nalog na posameznem 
delovnem področju ministrstva. 

Urad se ustanovi za opravljanje specializiranih strokovnih in z 
njimi povezanih izvršilnih nalog na posameznem delovnem 
področju ministrstva. 

Inšpektorat se ustanovi za opravljanje inšpekcijskega nadzora. 

22. člen 
Vodenje organov v sestavi 

Upravno delo organa v sestavi vodi direktor, ki se imenuje v 
skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev. 

Z uredbo se lahko določi za položaj vodje upravnega dela organa 
v sestavi tudi drugačno poimenovanje. 

23. člen 
Razmerje med ministrstvom in organom v sestavi 

Ministrstvo, vključno z organi v njegovi sestavi, je neposreden 
proračunski uporabnik v skladu z zakonom o javnih financah. 
Organ v sestavi ima pri svojem delu zagotovljeno strokovno 
samostojnost. 

Minister daje direktorju organa v sestavi ministrstva usmeritve in 
navodila za delo organa v sestavi. 

Pred državnim zborom in vlado predstavlja organ v sestavi mi- 
nister. 

Ministrstvo tudi za organe v sestavi zagotavlja izvajanje naslednjih 
nalog: 

načrtovanje in upravljanje proračunskih sredstev, 
upravljanje s stvarnim premoženjem, ki je v posesti organa v 
sestavi, 

- finančni nadzor, 
kadrovske zadeve, 
informacijske in telekomunikacijske ter ostale spremljajoče 
dejavnosti. 

24. člen 
Poročanje in nadzor 

Ministrstvo nadzoruje delo organa v sestavi; minister lahko zahteva 
program dela, poročila, podatke in druge dokumente v zvezi z 
opravljanjem dela organa v sestavi. 

Direktor organa v sestavi mora ministru redno in na njegovo 
posebno zahtevo poročati o delu organa v sestavi in o vseh 
pomembnejših vprašanjih s področij dela organa v sestavi. 

Ministrstvo odloča v upravnem postopku na drugi stopnji o pravnih 
sredstvih zoper upravne akte, ki jih izdaja organ v sestavi, če ni 
z zakonom drugače določeno. 

3. Notranja organizacija ministrstva in organa v 
sestavi 

25. člen 
Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest 

ministrstva 

Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ministrstva 
določi minister v soglasju z vlado, če zakon ne določa drugače. 

26. člen 
Skupni temelji za notranjo organizacijo 

Skupne temelje za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih 
mest določi vlada z uredbo. 

4. Ministrstva in njihova delovna področja 

27. člen 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opravlja naloge 
na področjih delovnih razmerij in pravic iz dela, zaposlovanja in 
poklicnega usposabljanja, družine, socialnih zadev, invalidskega 
varstva, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter vojnih grobišč. 

28. člen 
Ministrstvo za finance 

Ministrstvo za finance opravlja naloge na področjih zakladništva, 
javnega računovodstva, proračuna, javnih naročil, davčnega in 
carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in finančnega 
sistema, državnih pomoči ter makroekonomskih analiz in napovedi. 

29. člen 
Ministrstvo za gospodarstvo 

Ministrstvo za gospodarstvo opravlja naloge na področjih 
ekonomskega sistema in razvoja, notranjega trga, tehnične 
zakonodaje in meril, varstva potrošnikov, varstva konkurence, 
ekonomskih odnosov s tujino, razvoja podjetniškega sektorja in 
konkurenčnosti, drobnega gospodarstva in turizma ter industrijskih 
projektov in regionalnega razvoja. 

30. člen 
Ministrstvo za informacijsko družbo 

Ministrstvo za informacijsko družbo opravlja naloge na področjih 
računalništva, informatike, telekomunikacij, pošte in razvoja 
informacijske družbe. 

31. člen 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja naloge 
na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, krme, 
varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva 
in ribištva. 
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32. člen 
Ministrstvo za kulturo 

Ministrstvo za kulturo opravlja naloge na področjih ustvarjanja, 
posredovanja in varovanja kulturnih vrednot in javnih medijev. 

33. člen 
Ministrstvo za notranje zadeve 

Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge na področjih 
sistema, organizacije in delovanja državne uprave in lokalne 
samouprave, sistema, organizacije in plač v javnem sektorju, 
upravnih notranjih zadev in policije. 

34. člen 
Ministrstvo za obrambo 

Ministrstvo za obrambo opravlja naloge na področjih obrambnega 
sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

35. člen 
Ministrstvo za okolje in prostor 

Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge na področjih okolja, 
prostora, energetike in rudarstva. 

36. člen 
Ministrstvo za pravosodje 

Ministrstvo za pravosodje opravlja naloge na področjih civilnega 
in kaznovalnega prava, sodnih postopkov, pravosodne uprave, 
odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva 
osebnih podatkov in mednarodne pravne pomoči. 

37. člen 
Ministrstvo za promet 

Ministrstvo za promet opravlja naloge na področjih železniškega, 
zračnega, pomorskega in cestnega prometa, razen nadzora 
varnosti cestnega prometa, ter naloge na področjih prometne 
infrastrukture, žičniških naprav in varnosti prometa po celinskih 
vodah. 

38. člen 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport opravlja naloge na 
področjih vzgoje in izobraževanja, mladinske politike, znanosti in 
raziskovanja, nacionalnega meroslovnega sistema in športa. 

39. člen 
Ministrstvo za zdravje 

Ministrstvo za zdravje opravlja naloge na področjih varovanja in 
krepitve zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega 
zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, zdravstvene varnosti živil, 
zdravega prehranjevanja, zdravil in medicinskih pripomočkov ter 
kemikalij. 

40. člen 
Ministrstvo za zunanje zadeve 

Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja naloge na področjih 
zunanjih zadev države, konzularne zaščite, mednarodnih pogodb 
ter Slovencev v zamejstvu in po svetu. 

41. člen 
Podrobnejša ureditev delovnih področij ministrstev in 

organov v sestavi 

Delovna področja ministrstev lahko podrobneje določi vlada z 
uredbo. 

Vlada z uredbo iz 21. člena tega zakona o ustanovitvi organov v 
sestavi določi tudi delovna področja organov v sestavi. 

V. TERITORIALNA ORGANIZACIJA 

UPRAVE 

42. člen 
Upravne enote 

Za opravljanje upravnih nalog, ki jih je zaradi njihove narave 
potrebno organizirati teritorialno, delujejo upravne enote. 

Območja upravnih enot določi vlada z uredbo. Območja upravnih 
enot se določijo tako, da je zagotovljeno racionalno in učinkovito 
opravljanje upravnih nalog. 

Če zakon tako določa, se opravljanje upravnih nalog, ki jih je 
zaradi njihove narave potrebno organizirati teritorialno, zagotavlja 
v območnih enotah, izpostavah oziroma drugače imenovanih 
dislociranih enotah ministrstev oziroma organov v njihovi sestavi. 

43. člen 
Pristojnosti upravnih enot 

Upravne enote odločajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz 
državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne stvari 
ni določeno drugače. 

Upravne enote opravljajo tudi druge upravne naloge iz državne 
pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja. 

44. člen 
Notranja organizacija upravne enote 

Notranjo organizacijo upravne enote določi načelnik upravne enote 
s soglasjem vfade. 

45. člen 
Načelnik upravne enote 

Upravno enoto vodi načelnik. 
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Načelnika na predlog ministra, pristojnega za upravo, imenuje in 
razreši vlada. 

Predstojnik načelnika upravne enote je minister, pristojen za 
upravo. 

Načelnik se lahko na predlog ministra, pristojnega za upravo, 
razreši če: 

- upravna enota, ki jo vodi, ne dosega pričakovanih delovnih 
rezultatov, ki bi zagotavljali kvalitetno in učinkovito delovanje 
upravne enote, 

v upravni enoti, ki jo vodi, zaradi slabega vodenja nastajajo 
nesoglasja, ki ovirajo potek dela, 

v upravni enoti, ki jo vodi, prihaja do ponavljajočih napak pri 
poslovanju, oziroma če pride do težje napake pri poslovanju. 

46. člen 
Naloge načelnika upravne enote 

Načelnik upravne enote predstavlja upravno enoto, izdaja odločbe 
v upravnem postopku na prvi stopnji, koordinira delo notranjih 
organizacijskih enot, zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih 
nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam, opravlja 
druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem upravne enote, 
odloča o pravicah ter dolžnostih in delovnih razmerjih delavcev v 
upravni enoti in o drugih kadrovskih vprašanjih ter skrbi za 
sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z območja upravne enote. 

V upravnih stvareh iz pristojnosti upravne enote lahko odločajo 
uslužbenci, ki vodijo notranje organizacijske enote upravne enote, 
in drugi delavci upravne enote po pooblastilu načelnika upravne 
enote. 

47. člen 
Strokovno vodstvo ministrstev 

Upravna enota opravlja zadeve s svojega delovnega področja 
pod strokovnim vodstvom ministrstev, na katerih delovno 
področje sodijo posamezne zadeve. 

48. člen 
Razmerja med resornimi ministrstvi in upravnimi 

enotami 

Ministrstva, vsako na svojem delovnem področju: 

dajejo upravnim enotam usmeritve, strokovne napotke in 
drugo strokovno pomoč za izvrševanje nalog iz svoje 
pristojnosti, 

dajejo upravnim enotam obvezna navodila za izvrševanje 
nalog s svojih upravnih področij, 

- spremljajo organizacijo dela v upravni enoti oziroma v ustrezni 
notranji organizacijski enoti, usposobljenost uslužbencev za 
opravljanje nalog in učinkovitost dela pri reševanju upravnih 
stvari, 

nadzorujejo izvrševanje upravnih nalog v upravni enoti, 

lahko naložijo upravni enoti, da v mejah svojih pristojnosti 
opravi določene naloge ali sprejme določene ukrepe ter o 
tem poroča. 

Načelnik upravne enote mora ravnati v skladu z usmeritvami, 
strokovnimi napotki in obveznimi navodili ministrstva, pristojnega 
za ustrezno delovno področje. 

49. člen 
Poročanje ministrstvom 

Načelnik upravne enote mora redno poročati ustreznemu 
ministrstvu o izvrševanju nalog upravne enote na delovnem 
področju ministrstva. 

50. člen 
Nadzor ministrstev 

Če ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, ugotovi, 
da upravna enota ne izvršuje nalog iz pristojnosti ministrstva 
oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, mora na to 
opozoriti načelnika upravne enote in mu naložiti, da zagotovi 
izvrševanje teh nalog oziroma da odpravi ugotovljene nepravilnosti 
v roku, ki mu ga določi. 

Če načelnik upravne enote ne ravna v skladu z opozorilom 
ministrstva, lahko ministrstvo neposredno opravi posamezno 
nalogo iz pristojnosti upravne enote. Ministrstvo mora neposredno 
opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti upravne enote, če bi 
zaradi tega utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali 
zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje. 

t 
51. člen 

Odločanje o pritožbi 

Ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, odloča o 
pritožbi zoper odločbo ali drug posamični akt, ki ga je v upravnih 
stvareh na prvi stopnji izdala upravna enota. 

če je v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen 
organ v sestavi, odloča o pritožbi zoper odločbo ali drug posamični 
akt, ki ga je na prvi stopnji izdala upravna enota, organ v sestavi. 

52. člen 
Razmerja med ministrstvom, pristojnim za upravo, in 

upravnimi enotami 

Ministrstvo, pristojno za upravo: 

nadzoruje organizacijo dela in učinkovitost upravne enote v 
celoti, 

spremlja usposobljenost delavcev na delovnih mestih, na 
katerih se ne opravljajo upravne naloge iz delovnih področij 
drugih ministrstev, 

daje upravni enoti usmeritve in navodila za izboljšanje 
organizacije in učinkovitosti dela, 

- predlaga vladi izdajo soglasja k notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v upravni enoti, 

usklajuje reševanje kadrovskih, finančnih, prostorskih, 
materialnih in drugih podobnih vprašanj v zvezi z delom 
upravnih enot. 

Načelnik upravne enote za svoje delo in delo upravne enote 
odgovarja ministru, pristojnemu za upravo. Minister, pristojen za 
upravo, s splošnim aktom uredi način uresničevanja pravic in 
obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot. 

*  
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53. člen 
Spor o pristojnosti med upravnimi enotami 

V sporih o pristojnosti med upravnimi enotami odloča vlada. 

54. člen 
Sosvet načelnika upravne enote 

Za sodelovanje med upravno enoto in lokalnimi skupnostmi se 
ustanovi poseben sosvet načelnika upravne enote kot 
posvetovalni organ načelnika upravne enote. 

Člane sosveta izvolijo pristojni organi lokalnih skupnosti. 

Sosvet obravnava vprašanja, ki se nanašajo na opravljanje nalog 
upravne enote, ter daje načelniku upravne enote mnenja in 
predloge. 

55. člen 
Koordinacijski sosvet 

Za sodelovanje med upravno enoto in območnimi enotami, 
izpostavami in drugimi dislociranimi organizacijskimi enotami enot 
ministrstev, organov v njihovi sestavi ter oseb javnega prava, 
katerih ustanovitelj je država in ki pretežno opravljajo upravne 
naloge, se za območje upravne enote ustanovi poseben 
koordinacijski sosvet, v katerem sodelujejo načelnik upravne 
enote in vodje dislociranih enot iz tega odstavka, lahko pa tudi 
tajniki oziroma direktorji občinskih uprav na območju upravne 
enote. 

Koordinacijski sosvet obravnava vprašanja v zvezi z organizacijo 
in učinkovitostjo državne uprave na območju upravne enote. 
Načelnik upravne enote kot koordinator sosveta skupne predloge 
in vprašanja posreduje ministrstvu, pristojnemu za upravo, in 
ministrstvom, na katerih delovno področje se predlogi in vprašanja 
nanašajo. 

VI. RAZMERJA MINISTRSTEV 

1. Razmerja do vlade 
.< »• 

56. člen 
Razmerje med vlado in ministrstvi 

Ministrstva se morajo ravnati po političnih usmeritvah vlade. 

Vlada lahko naloži ministrstvu, da prouči določeno vprašanje ali 
opravi določeno nalogo in ji o tem poroča. 

57. člen 
Poročanje o delu 

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

58. člen 
Predlogi, pobude in stališča 

Ministrstvo lahko daje vladi predloge in pobude za urejanje vprašanj 
z njegovih upravnih področij, ki so v pristojnosti vlade ali državnega 
zbora. 

Ministrstvo lahko zahteva, da vlada zavzame stališče ali da mu 
da usmeritve za reševanje posameznih vprašanj z njegovih 
upravnih področij. 

2. Medsebojna razmerja 

59. člen 
Sodelovanje ministrstev in drugih upravnih organov 

Ministrstva in drugi upravni organi morajo med seboj sodelovati v 
vseh skupnih vprašanjih. 

Ministrstva ustanavljajo skupna delovna telesa v zadevah, ki po 
svoji naravi zahtevajo sodelovanje več ministrstev. 

Za obravnavo posameznih vprašanj oblikujejo ministrstva skupne 
delovne skupine ali organizirajo druge oblike medsebojnega 
sodelovanja. 

60. člen 
Usklajevanje predpisov 

Ministrstva morajo pri pripravljanju predpisov in drugih aktov 
medsebojno sodelovati oziroma si pred izdajo predpisa oziroma 
pred predložitvijo predpisa ali drugega akta vladi pridobiti mnenje 
drugih pristojnih ministrstev. 

Če ministrstvo ne sprejme pomembnejših pripomb drugega 
ministrstva, mora ob predložitvi predpisa ali drugega splošnega 
akta o tem obvestiti vlado. 

61. člen 
Sporna vprašanja med ministrstvi 

Kadar je z zakonom določeno, da določeno odločitev sprejme 
posamezno ministrstvo v soglasju z drugim ministrstvom, pa 
med njima ni doseženo soglasje, mora ministrstvo, ki je 
pooblaščeno za sprejem odločitve, o spornem vprašanju obvestiti 
vlado in zahtevati, da odloči o spornem vprašanju. 

Če se pri delu ministrstev pojavijo druga sporna vprašanja, odloči 
o tem sporu vlada, ki da usmeritve za njihovo rešitev. 

62. člen 
Vodenje nalog s področij več ministrstev 

Če posamezna naloga zadeva upravna področja dveh ali več 
ministrstev, prevzame vodenje take naloge ministrstvo, na 
katerega upravno področje sodi naloga po pretežnosti, druga 
ministrstva pa morajo pri tem sodelovati. 

Če med ministrstvi ni doseženo soglasje, odloči o spornem 
vprašanju vlada. 

63. člen 
Usklajevanje dela več ministrstev 

Predsednik vlade lahko pooblasti ministra, da vodi ali usklajuje 
delo dveh ali več ministrstev pri oblikovanju politik in opravljanju 
izvršilnih nalog oziroma da vodi izvajanje določenega projekta 
vlade, ki sodi na upravna področja več ministrstev. 
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3. Razmerja do organov lokalnih skupnosti 

64. člen 
Nadzor ministrstev nad zakonitostjo aktov iz 

pristojnosti lokalnih skupnosti 

Ministrstva, vsako na svojem področju, pri opravljanju nadzorstva 
nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti nadzorujejo 
zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih izdajajo organi 
lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti lokalnih skupnosti. 

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

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

65. člen 
Opozorila ministrstva nadzornemu organu lokalne 

skupnosti 

Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti, ki 
nadzoruje delo uprave lokalne skupnosti, če ugotovi, da uprava 
lokalne skupnosti ne ravna v skladu z zakonom in drugim zakonitim 
predpisom, in mora predlagati ustrezne ukrepe. 

66. člen 
Nadzor ministrstev nad zakonitostjo pri nalogah iz 

državne pristojnosti 

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

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

67. člen 
Nadzor ministrstev nad primernostjo in strokovnostjo 

pri prenesenih nalogah iz državne pristojnosti 

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

Pri izvajanju nadzorstva iz prejšnjega odstavka lahko pristojno 
ministrstvo da obvezno navodilo za organizacijo služb in 
sistemizacijo delovnih mest za opravljanje teh nalog ter daje 
obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti. 

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

68. člen 
Opozorila upravne enote 

Upravna enota mora opozoriti pristojno ministrstvo, če ugotovi, 
da organi lokalnih skupnosti pri opravljanju nalog iz pristojnosti 
lokalnih skupnosti ravnajo nezakonito. Upravna enota mora prav 
tako opozoriti pristojno ministrstvo, če ugotovi, da organi lokalnih 

skupnosti pri nalogah iz državne pristojnosti, ki so prenesene na 
lokalne skupnosti, ravnajo neprimerno in nestrokovno. 

69. člen 
Strokovna pomoč 

Ministrstva lahko dajejo organom lokalnih skupnosti strokovno 
pomoč. 

70. člen 
Ukrepi za odpravo nepravilnosti pri izvrševanju nalog 

iz državne pristojnosti 

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

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

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

71. člen 
Prevzem pristojnosti za prenesene naloge iz državne 

pristojnosti 

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

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

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

4. Nadzor nad nosilci javnih pooblastil 

72. člen 
Nadzor nad nosilci javnih pooblastil 

Ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo splošnih pravnih 
aktov nosilcev javnega pooblastila ter instančni nadzor nad 
zakonitostjo njegovih posamičnih upravnih aktov, če zakon ne 
določa drugače. 

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

Če nosilec javnega pooblastila ne ravna po navodilu ministra, 
lahko vlada vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti pri 
ustavnem sodišču ter istočasno zadrži izvrševanje splošnega 
akta. 
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5. Nadzor ministrstva, pristojnega za upravo 

73. člen 
Nadzor ministrstva, pristojnega za upravo 

Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja nadzorstvo nad 
izvajanjem predpisov o notranji organizaciji, poslovnem času, 
uradnih urah in delovnem času v upravi, poslovanju z 
dokumentarnim gradivom ter poslovanju uprave s strankami. 

Uradna oseba, ki opravlja nadzor, ima pravico do vstopa v prostore 
upravnega organa oziroma nosilca javnega pooblastila, ter pravico 
do vpogleda v dokumentacijo. Upravni organ mora zagotoviti 
uradni osebi, ki opravlja nadzor, pogoje za delo in vse potrebne 
informacije. 

Uradna oseba, ki opravlja nadzor, o nadzoru sestavi zapisnik, ki 
se vroči pristojnemu ministru, vodji upravnega dela v organu, kjer 
se je nadzor izvajal, in ministru, pristojnemu za upravo. V zapisniku 
lahko pooblaščena uradna oseba predlaga ustrezne ukrepe za 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Na zapisnik ima vodja 
upravnega dela organa, v katerem se je nadzor izvajal, pravico 
ugovora v osmih dneh od dneva vročitve zapisnika. O ugovoru 
na zapisnik odloča minister, pristojen za upravo, ki lahko tudi 
predlaga ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. 

VII. PREDPISI UPRAVE 

74. člen 
Pravilniki in navodila 

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

Pravilnik se izda, če tako določa zakon ali uredba ali če minister 
oceni, da je izdaja pravilnika potrebna za namen iz prvega 
odstavka tega člena. 

Z navodilom minister predpiše način izvrševanja posameznih 
določb zakona, drugega predpisa ali akta državnega zbora. 

Nosilci javnih pooblastil izdajajo pravilnike, če tako določa zakon. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

75. člen 

Koordinacijski sosveti se konstituirajo najkasneje v treh mesecih 
od uveljavitve tega zakona. 

76. člen 

Organi v sestavi ministrstev, ustanovljeni z Zakonom o organizaciji 
in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97, 
60/99 in 30/01) ali z drugim zakonom, po uveljavitvi tega zakona 
nadaljujejo z delom do izteka roka iz tretjega odstavka 77. člena. 
S tem dnem ti organi in organizacije v sestavi ministrstev prenehajo 
delovati, razen tistih, za katere je z uredbo iz 21. člena tega 
zakona določeno drugače. Naloge organov in organizacij v sestavi 
ministrstev, ki prenehajo delovati, prevzamejo pristojna ministrstva 
oziroma organi v sestavi ministrstev, določeni z uredbo iz 21. 
člena tega zakona. 

Ministrstva oziroma organi v njihovi sestavi, ustanovljeni z uredbo 
iz 21. člena tega zakona, s prevzemom nalog prevzamejo od 
organov in organizacij v sestavi delavce, pravice proračunske 
uporabe, obveznosti, dokumentacijo, prostore, opremo in inventar, 
ki se uporabljajo za izvajanje teh nalog, če vlada ne odloči drugače. 

77. člen 

Uredbe na podlagi tega zakona sprejme vlada najkasneje v šestih 
mesecih od uveljavitve tega zakona. 

Uredba iz 26. člena tega zakona, ki ureja skupna izhodišča za 
notranjo organizacijo organov državne uprave, se uskladi s tem 
zakonom najkasneje v petih mesecih od njegove uveljavitve. 

Uredbo iz 21. člena tega zakona o ustanovitvi organov v sestavi 
ministrstev vlada sprejme najkasneje v enem letu od uveljavitve 
tega zakona. 

78. člen 

Ministrstva morajo najkasneje do izteka roka iz tretjega odstavka 
77. člena uskladiti splošne akte o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest z določbami tega zakona in uredb iz 
21. in 26. člena tega zakona. 

79. člen 

Če zakon določa, da v upravnem postopku na prvi stopnji odloča 
organ v sestavi ministrstva iz prvega odstavka 77. člena, ki preneha 
delovati, od tega dne odloča v upravnem postopku na prvi stopnji 
ministrstvo. 

Če zakon določa, da je zoper odločbo dovoljena pritožba, o kateri 
odloča ministrstvo, mora o pritožbi odločiti druga organizacijska 
enota ministrstva, kot je odločala na prvi stopnji. 

80. člen 

Predstojnikom organov in organizacij v sestavi in njihovim 
namestnikom z dnem prenehanja delovanja organa oziroma 
organizacije preneha funkcija. Če izpolnjujejo pogoje, se jih zaposli 
brez javnega natečaja s prerazporeditvijo na ustrezna delovna 
mesta v ministrstvu. 

81. člen 

Državni sekretarji nadaljujejo z delom v skladu s 25.c členom 
Zakona o vladi (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/ 
99, 119/00) do prenehanja funkcije vlade. 

Do uveljavitve zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev se 
generalni direktorji imenujejo, če hkrati preneha funkcija državnim 
sekretarjem. 

Delavci v organih državne uprave z nazivom državni podsekretar 
nadaljujejo z delom z istim nazivom do prevedbe naziva v skladu 
z zakonom, ki bo uredil položaj javnih uslužbencev. 

Generalni sekretarji nadaljujejo z delom v skladu s pooblastili, ki 
so jih imeli pred uveljavitvijo tega zakona. Določbe tega zakona o 
pooblastilih generalnega sekretarja na področju kadrovskega 
poslovanja se začnejo uporabljati z imenovanjem generalnih 
sekretarjev v skladu z zakonom, ki bo uredil polo;:aj javnih 
uslužbencev. 
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82. člen 

Generalni direktorji ministrstva, generalni sekretar, direktorji 
organov v sestavi ministrstev in načelniki upravnih enot se 
imenujejo za dobo petih let, pri čemer so lahko po preteku te dobe 
ponovno imenovani. 

Do začetka uporabe zakona, ki bo uredil položaj javnih 
uslužbencev, generalne direktorje ministrstev, generalne 
sekretarje in direktorje organov v sestavi ministrstev imenuje 
vlada na predlog pristojnih ministrov, načelnike upravnih enot pa 
vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo. 

Načelnikom upravnih enot, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo 
to funkcijo, izteče mandat eno leto po uveljavitvi tega zakona. 

83. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati: 
Zakon o organizaciji In delovnem področju ministrstev (Uradni 

list RS, št. 71/94, 47/97, 60/99 in 30/01), razen določb 24. 
člena Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 30/01), 
Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95, 80/ 
99), razen določb o izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva 
od 83. do 98. člena. 

Z zaprisego ministrov po prvih rednih parlamentarnih volitvah od 
uveljavitve tega zakona preneha veljati 25.c člen Zakona o vladi 
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00); s 
tem dnem se začnejo uporabljati določbe 17. člena tega zakona. 

84. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

Zakon v prvem poglavju ureja položaj državne uprave v sistemu 
delitve oblasti in določa načela zakonitosti, samostojnosti, 
strokovnosti, politične nevtralnosti in nepristranskosti dela uprave. 
Uradni jezik v upravi je slovenščina oziroma na območjih ustavno 
priznanih narodnih manjšin tudi italijanščina oziroma madžarščina. 
Zakon določa izhodišča za ravnanje uprave s strankami, 
predvsem v smeri večje dostopnosti uprave do strank in 
preglednosti oziroma javnosti dela uprave. Tako uprava skrbi za 
obveščenost javnosti o načinu poslovanja in uresničevanja pravic, 
obveznosti in pravnih koristi strank z zagotavljanjem ustreznih 
informativnih gradiv, objavami v dnevnem tisku in v elektronskih 
medijih ter na druge ustrezne načine, kar podrobneje opredeli 
vladna uredba. 

Predlagatelj upravne naloge sistemsko opredeljuje od sodelovanja 
pri oblikovanju politik (zlasti priprava normativnih in drugih gradiv 
za vlado v okviru strokovno-tehnične funkcije uprave), izvršilnih 
nalog na ravneh izdaje in izvrševanja splošnih ter konkretnih 
aktov, spremljanja stanja (analitična funkcija), razvoja in 
zagotavljanja javnih služb (servisna funkcija) pa vse do nalog 
inšpekcijskega nadzora. Inšpekcijski nadzor po novem ureja 
poseben zakon o inšpekcijskem nadzoru in ne zakon o (državni) 
upravi. 

Upravne naloge opravljajo ministrstva, organi v njihovi sestavi in 
upravne enote. Nadalje zakon opredeljuje javno agencijo, ki se 
lahko ustanovi za opravljanje upravnih nalog v skladu z zakonom 
v treh alternativnih primerih: (1) če je s tem omogočeno 
učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog, kot bi bilo 
v primeru opravljanja s strani upravnih organov, (2) če glede na 
naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni 
neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog, ali (3) če je 
na ta način zagotovljeno učinkovitejše varovanje in lažje 
uveljavljanje interesov ter pravic uporabnikov in storitev. Z 

zakonom ali na podlagi zakona lahko v navedenih treh primerih 
upravne naloge opravlja tudi nosilec javnega pooblastila, ki nima 
statusa javne agencije. 

Zakon določa, kdo vodi ministrstvo oziroma organ v sestavi, pri 
čemer je ključna povezanost in skladnost rešitev z zakonom, ki 
ureja sistem javnih uslužbencev (t. i. zakon o javnih uslužbencih). 
Predvsem velja poudariti ločitev politične in upravno-managerske 
funkcije vodilnih položajev v ministrstvu. 

Predlagani zakon o državni upravi tako opredeljuje položaj ministra, 
državnega sekretarja, generalnih direktorjev in generalnega 
sekretarja. 

Minister vodi in predstavlja ministrstvo ter izdaja predpise in 
sprejema druge odločitve iz pristojnosti ministrstva, za kar lahko 
(razen izdaje predpisov) pisno pooblasti tudi državnega sekretarja, 
generalne direktorje, generalnega sekretarja ali drugega uradnika 
v ministrstvu. Državni sekretar, če sploh je, pomaga ministru pri 
opravljanju njegove funkcije ter v okviru ministrovih pooblastil 
sprejema odločitve iz pristojnosti ministrstva, predstavlja 
ministrstvo in nadomešča ministra v primeru njegove odsotnosti 
ali zadržanosti. Državni sekretar ima status funkcionarja. Imenuje 
in razrešuje ga vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo. 

Generalni sekretar vodi kadrovsko poslovanje v ministrstvu in 
delo služb, ki opravljajo finančna, kadrovska, računovodska, 
informacijska in druga spremljajoča dela v ministrstvu. Poleg tega 
skrbi tudi za koordinacijo dela med organizacijskimi enotami 
ministrtsva. Generalni direktor vodi upravno delo na zaokroženem 
delovnem področju znotraj ministrstva. Tako generalni sekretar 
kot generalni direktor sta državna uradnika, za katera bo veljal 
zakon o javnih uslužbencih. 
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Bistvena novost zakona je ukinitev organov v sestavi ministrstev 
kot zakonske kategorije. Ti namreč glede ustanovitve in delovnega 
področja postanejo materija vladne uredbe. Vlada kot vrh izvršilne 
oblasti tako sama določa organizacijo državne uprave, pri čemer 
se zaradi podeljene pristojnosti poudari njena odgovornost za 
večjo fleksibilnost in učinkovitost uprave. Sprejeta rešitev dosledno 
upošteva ustavno načelo delitve oblasti, ki je po veljavni ureditvi 
pogojno omejeno, saj v primeru ustanavljanja organov v sestavi 
z zakonom notranjo organizacijo posameznih ministrstev določa 
zakonodajna oblast (parlament). Potem ko bo vlada določila, kateri 
organi v sestavi bodo delovali še naprej, bodo nekateri sedaj 
delujoči preoblikovani v notranjo organizacijo enoto ministrstva. 
Zaradi zagotovitve ustreznega časa za pripravo na potencialno 
preoblikovanje je rok za sprejem te uredbe in njeno izvršitev 
postavljen na približno enoletni zamik od predvidenega sprejema 
tega zakona. Takrat se bo predvidoma že začel uporabljati tudi 
zakon o javnih uslužbencih. Hkrati se zaradi prenosa pravic 
proračunske uporabe potencialno preoblikovanje veže na začetek 
proračunskega leta. 

Predvidena reorganizacija nekaterih organov in organizacij v 
sestavi ministrstev z vladno uredbo bo pomenila njihovo 
inkorporacijo v ministrstvo in posledično jasnejša razmerja glede 
vodenja oziroma usmerjanja in odgovornosti. Naloge organov in 
organizacij v sestavi bodo vključene v "ožje ministrstvo", s čimer 
bo zagotovljeno, da bo notranje organiziranje ministrstva poslej 
veliko bolj fleksibilno. Sprememba statusa ne bi prinesla večjih 
organizacijskih pretresov. Po odločitvi ministra bi lahko nekatera 
pooblastila (kadrovski management, izvrševanje proračuna) lahko 
ostala vodjem organizacijskih enot, v katere bi se spremenili organi 
v sestavi. Ministrstva in organi v njihovi sestavi prevzamejo tudi 
zaposlene, ustrezne pravice proračunske uporabe in obveznosti 
ter dokumentacijo, ki se nanaša na prevzete naloge, prostore, 
opremo in inventar, ki se uporabljajo za izvajanje teh nalog, trenutnih 
organov in organizacij v sestavi ministrstev, ki po uveljavitvi tega 
zakona preidejo pod matično ministrstvo, če ne pride do 
drugačnega dogovora med organi oziroma če vlada ne odloči 
drugače. 

V primeru ukinitve organa v sestavi kot samostojnega upravnega 
organa, ki odloča v upravnem postopku na prvi stopnji, pravica 
do pritožbe zoper upravne odločbe ni okrnjena, saj zakon v teh 
primerih določa, da na drugi stopnji odloča druga organizacijska 
enota ministrstva. Tako se drugostopenjski nivo odločanja še 
vedno ohranja na ministrstvu. Ustava namreč govori o ministrstvih 
kot edini organizacijski obliki državne uprave, torej je 
ustavodajalec implicitno predvidel dvostopenjsko odločanje znotraj 
ministrstva. 

Področja dela ministrstev so v zakonu opredeljena na splošnejši 
način kot doslej in to v okviru posameznih upravnih področij. 
Podrobneje bo lahko upravna področja ministrstev urejala vlada 
z uredbo, kipa nujno ureja tudi delovna oziroma upravna področja 
organov v sestavi ministrstev. Na ta način se bodo lahko delovna 
področja fleksibilno razporejala med ministrstva oziroma organe 
v njihovi sestavi (s spreminjanjem uredbe). 

V poglavju o teritorialni organiziranosti uprave zakon opredeljuje 
upravne enote kot organ, ki odloča na prvi stopnji v upravnih 
stvareh iz državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne 
upravne stvari ni določeno drugače. Napram veljavni zakonodaji 
je omiljena nadzorna funkcija upravnih enot nad delom lokalnih 
skupnosti, saj se le ta izvršuje v delu neposrednega sodelovanja 
med upravno enoto in organi lokalnih skupnosti, ne pa na v praksi 
dokazano neizvedljiv aktivni način nadzora. 

V upravni enoti se glede na obseg, naravo in način opravljanja 
upravnih nalog ter krajevne razmere in potrebe lahko organizirajo 
izpostave oziroma drugače imenovane dislocirane enote državne 

uprave, s čimer se zagotavlja večja bližina upravnih storitev za 
stranke. Krajevni uradi upravnih enot se tako ohranjajo kot metoda 
dela, medtem ko bo vprašanje krajevnega urada kot 
organizacijske oblike dorekla vladna uredba, ki ureja skupna 
izhodišča za notranjo organizacijo organov državen uprave. 

Zakon načelniku upravne enote podeljuje večja pooblastila v 
primerjavi z veljavnimi na področju kadrovskih vprašanj v upravni 
enoti (imenovanje vodij oddelkov brez soglasja resornih 
ministrstev) in glede koordinacije teritorialnih izpostav uprave. V 
zvezi s slednjim zakon na novo predvideva ustanovitev 
posebnega koordinacijskega sosveta vodij izpostav uprave na 
območju upravne enote s ciljem standardizacije storitev uprave 
kot celote napram strankam. Načelnik upravne enote kot 
koordinator sosveta skupne predloge in vprašanja posreduje 
ministrstvu, pristojnemu za upravo, in ministrstvom, na katerih 
upravna področja se predlogi in vprašanja nanašajo. 

Jasneje je opredeljeno razmerje upravnih enot do resornih 
ministrstev kot nadzorstvenih organov in posebej do ministrstva, 
pristojnega za upravo. Ministrstvo, pristojno za upravo, nadzira 
delo upravne enote, spremlja organizacijo dela upravne enote, 
usposobljenost delavcev za opravljanje nalog in učinkovitost dela 
pri reševanju upravnih stvari in opravljanju drugih nalog ter 
usklajuje reševanje kadrovskih, finančnih, prostorskih, materialnih 
in drugih podobnih vprašanj v zvezi z delom upravnih enot. 
Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja po novem tudi 
nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o notranji organizaciji uprave, 
poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v upravi, 
ravnanju z dokumentarnim gradivom ter poslovanju uprave s 
strankami. Z organizacijskega vidika so upravne enote torej 
vezane na ministrstvo, pristojno za upravo (ministrstvo za notranje 
zadeve); vsebinsko pa so vezane na posamezna resorna 
ministrstva na področjih, na katerih izvajajo naloge. S tem je 
vzpostavljena vertikalna vez med ministrstvi in upravnimi enotami, 
za njihovo horizontalno povezavo pa skrbi ministrstvo za notranje 
zadeve. 

Načelnik upravne enote za svoje delo in delo upravne enote 
odgovarja ministru, pristojnemu za upravo, kot svojemu 
predstojniku. Minister, pristojen za upravo, tako odloča o pravicah 
in obveznostih načelnika iz delovnega razmerja, razen tistih, o 
katerih v skladu s splošnim aktom ministra, pristojnega za upravo, 
odloča načelnik sam. Prav tako je potrebno poudariti, da zakon 
ureja tudi razrešitvene razloge za načelnika upravne enote. 

Zakon ureja tudi razmerja ministrstev do nosilcev javnih pooblastil. 
V razmerju do nosilcev javnih pooblastil ministrstva izvajajo nadzor 
nad zakonitostjo njihovih splošnih aktov v obsegu izvajanja 
javnega pooblastila in instančni nadzor nad zakonitostjo njegovih 
posamičnih upravnih aktov. 

S ciljem izboljšanja medministrske koordinacije lahko predsednik 
vlade pooblasti določenega ministra, da usklajuje delo dveh ali 
več ministrstev pri oblikovanju politik in opravljanju izvršilnih nalog 
oziroma da vodi izvajanje določenega projekta vlade, ki sodi na 
upravna področja več ministrstev. 

Izmed predpisov, kijih lahko izda minister, zakon navaja le pravilnik 
in navodilo (ne pa odredbe) kot splošni pravni akt, ki se izda za 
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega zbora 
ter predpisov in aktov vlade, če tako določa zakon ali uredba ali 
po ministrovi oceni v skladu z zgoraj navedenim namenom. Nosilci 
javnih pooblastil izdajajo pravilnike, če tako določa zakon. 

V prehodnih in končnih določbah zakon določa roke za 
konstituiranje, preoblikovanje oziroma prenehanje upravnih 
organov oziroma sosvetov. Prav tako so določeni roki za izdajo 
uredb in drugih splošnih aktov. Zakon predvidi tudi usodo pravic 
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proračunske uporabe, dokumentacije in predvsem zaposlenih v 
organih, ki se preoblikujejo, pri čemer se preoblikovanje zaradi 
upoštevanja proračunskih posledic in lažjega obvladovanja 
sprememb izvede z nekajmesečnim časovnim zamikom. 

Predstojnikom organov in organizacij v sestavi z dnem prenehanja 
delovanja organa oziroma organizacije preneha funkcija. 
Predstojniki se lahko brez javnega natečaja premestijo na delovna 
mesta, za katera izpolnjujejo pogoje, ali pa jim pripadajo pravice v 
skladu z zakonom, ki ureja pravice funkcionarjev v državnih 
organih. 

Državni sekretarji nadaljujejo z delom v skladu z zakonom o vladi 
do zaprisege ministrov po prvih rednih parlamentarnih volitvah 
od uveljavitve tega zakona. 

V prehodnih določbah je predvidelo imenovanje generalnih 
direktorjev in generalnih sekretarjev, in sicer po začetku uporabe 
zakona o javnih uslužbencih in v rokih, ki jih bo določil zakon, ki 
bo uredil položaj javnih uslužbencev. V skladu z navedenim 
zakonom se bodo postopki za imenovanje na položaje vodij 
upravnega dela izvedli najkasneje v enem letu od začetka uporabe 
zakona, ki bo uredil položaj javnih uslužbencev. 

Z dnem imenovanja direktorja organa v sestavi ministrstva bo 
prenehala funkcija dotedanjemu predstojniku organa v sestavi in 
njegovemu namestniku. Postopki za imenovanje na položaje 
generalnih direktorjev v ministrstvih se bodo izvedli po oblikovanju 
vlade na prvih parlamentarnih volitvah po začetku uporabe 
zakona, ki bo uredil položaj javnih uslužbencev. 

Z dnem imenovanja generalnega sekretarja v ministrstvu bo v 
skladu z zakonom, ki bo uredil položaj javnih uslužbencev prenehal 
položaj dotedanjemu generalnemu sekretarju. Dotedanji generalni 
sekretar se bo premestil na delovno mesto, ustrezno njegovemu 
nazivu. V skladu z zakonom o javnih uslužbencih bo do imenovanja 
vodje upravnega dela izvrševal naloge, ki jih ima vodja upravnega 
dela v zvezi s kadrovskim poslovanjem, predstojnik organa, tj. 
minister. 

Zakon določa, da delavci v organih državne uprave z nazivom 
državni podsekretar nadaljujejo z delom z istim nazivom do 
prevedbe naziva v skladu z zakonom o javnih uslužbencih. Naziv 
državnega podsekretarja bo na podlagi zakona o javnih 
uslužbencih najkasneje v šestih mesecih po začetku njegove 
uporabe preveden v nov uradniški naziv sekretar glede na 
izhodiščni količnik za določitev osnovne plače, določene v zakonu 
oziroma podzakonskem predpisu (količnik delovnega mesta brez 
napredovanj v višje plačilne razrede). 

Predlagani zakon o državni upravi bo skoraj v celoti nadomestil 
dosedanja zakon o upravi in zakon o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev, delno pa tudi posamezne določbe zakona o 
vladi in področnih zakonov, ki urejajo status in organizacijo 
ministrstev v nasprotju s tem zakonom. V veljavi ostajajo iz Zakona 
o upravi le določbe o inšpekcijskem nadzoru od 83. do 98. člena, 
ki jih bo razveljavil novi zakon o inšpekcijskem nadzoru. Ta prehod 
se ohranja, da ne bi prišlo do pravne praznine med sprejemom 
tega zakona in zakona o inšpekcijskem nadzoru. Določbe o 
statusu, nalogah in načinu imenovanja državnega sekretarja v 
skladu z veljavnim zakonom o vladi (25c. člen) se nadomestijo z 
določbami zakona o državni upravi z zaprisego ministrov po 
prvih rednih parlamentarnih volitvah od uveljavitve tega zakona. 

'V 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOG ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI - hitri 
postopek 

EVA 2001-1711-0007 

1, Naslov predloga akta: 
predlog zakona o državni upravi - hitri postopek EVA: 2001- 
1711-0007 

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

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

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

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

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

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

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...^ 
Sodelovali so neodvisni strokovnjaki z Inštituta za javno upravo 
pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in organizacije SIGMA. 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev 
Državni program za prevzem pravnega reda ES do konca leta 
2002 določa, da se v okviru področja Upravna usposobljenost za 
izvajanje pravnega reda skupnosti, upravne strukture, sprejme 
zakon o upravi najkasneje do konca 2000-II; revidiran Državni 
program iz maja 2001 pa določa rok za sprejem do konca leta 
2001. 

dr. Grega VIRANT, l.r. dr. Rado BOHINC, l.r. 
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTER 
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Predlog zakona o 

UPORABI SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA 

JEZIKA 

- prva obravnava - EPA 282 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-2611-0074 
Številka: 006-01/2001-1 
Ljubljana, 26.07.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 38. seji dne 26.7.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O UPORABI SLOVENSKEGA 
ZNAKOVNEGA JEZIKA, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije s 
predlogom, da se uvrsti na 8. sejo Državnega zbora Republike 
Slovenije dne 18.9.2001. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Stanka Tutta, državna podsekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 

- Damijana Peterlin, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Gluhota je težka invalidnost, ki je ljudje ne opazijo, dokler ne 
pridejo v stik s takim človekom. Preprečuje sprejemanje zvočnih 
informacij, s tem pa ovira komuniciranje in vzdrževanje socialnih 
stikov. Temeljna ovira gluhih ljudi je torej osamljenost In izolacija v 
svetu slišečih, nezmožnost pogovora in komunikacije. Potreba 
po sporočanju je ena od temeljnih človekovih potreb. Če 

Izobrazbena struktura gluhih in naglušnih oseb v Republiki 
Sloveniji, članov Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, kaže, 

•da imajo le tri gluhe osebe in 57 naglušnih oseb VII. stopnjo 
izobrazbe, 89 gluhih in 69 naglušnih ima VI. stopnjo in 69 gluhih in 
333 naglušnih ima V. stopnjo izobrazbe. Največ gluhih oseb - 687 
in naglušnih oseb - 634 ima IV. stopnjo izobrazbe, III. stopnjo ima 
634 gluhih in 753 naglušnih oseb, II. stopnjo 402 gluhih in 613 
naglušnih oseb, I. stopnjo pa 444 gluhih in 549 naglušnih oseb. 
Brez šolske izobrazbe je 369 gluhih in 288 naglušnih oseb. 

Usposabljanje tolmačev znakovnega jezika izvaja Zveza društev 
gluhih in naglušnih Slovenije že od leta 1983 dalje, od leta 1994 pa 
Združenje tolmačev za znakovni jezik, v katerem danes deluje 
42 tolmačev za področje Republike Slovenije, od tega je 23 aktivnih. 
Program njihovega usposabljanja traja 210 ur. V skladu z Zakonom 
o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št.81/00) pa 
se že pripravlja katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, 
ki so potrebna za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za 
poklic tolmača/tolmačice znakovnega jezika. 

sporočanje ni možno po govorni poti, ga mora gluha oseba uresničiti 
po drugih, nadomestnih poteh. Znakovni jezik daje gluhim osebam 
možnost, da se izrazijo in s tem preprečuje izolacijo teh oseb ter 
povečuje možnost gluhih oseb tako na področju zaposlovanja 
kot tudi na vseh drugih področjih družbenega življenja in njihovo 
enakopravno vključevanje v družbo in v okolje. 

V Republiki Sloveniji je približno 5.870 gluhih in naglušnih oseb, 
katerim je onemogočena oziroma otežkočena komunikacija. Med 
njimi je okoli 2.500 oseb gluhih, večina njih pa uporablja znakovni 
jezik. 

2. NAČELA IN CILJI ZAKONA 

Ustava Republike Slovenije ureja človekove pravice in temeljne 
svoboščine ter zagotavlja enakost pred zakonom. V zvezi s tem 
določa v 14. členu, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake 
človekove pravice in temeljne svoboščine, med ostalim tudi ne 
glede na katerokoli osebno okoliščino. Uresničevanje pravic ureja 
15. člen Ustave RS in določa, daje z zakonom mogoče predpisati 
način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave 
posamezne pravice in svoboščine. V zadnjem odstavku pa je 
navedeno, da nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, 
urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati 
z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v 
manjši meri. 

Prav tako posebej ureja pravice invalidov v poglavju "Človekove 
pravice in temeljne svoboščine" in določa v 52. členu, da je 
invalidom v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter 

Podrobnejši prikaz ( članov Zveze društev) gluhih in naglušnih oseb po občinah 

glede na sedež društva 

:'<*, "v ' k-S'-v 

ŠTEVILO . GLUHIH 
OSEB ? NAGLUŠNIH O. 

SKUPAJ, 

■ ■;»*',' S: ti':r !*~i-i.■■■ W, S* 
LJUBLJANA 710 139 849 

KRANJ 279 370 649 

MURSKA 

SOBOTA 
89 227 316 

CELJE 123 458 581 

DRAVOGRAD 180 334 514 

KRŠKO 97 329 426 

MARIBOR 103 419 522 

KOPER 170 310 480 

NOVA GORICA 203 445 648 

VELENJE 77 123 200 

NOVO MESTO 470 215 685 

SKUPAJ 2.50-1 3.369 5.870 
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usposabljanje za delo. Otroci z motnjami v telesnem ali duševnem 
razvoju ter druge huje prizadete osebe imajo pravico do 
izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi. V 62. 
členu pa je opredeljena pravica do uporabe svojega jezika in 
pisave. Tako ima vsakdo pravico, da pri uresničevanju svojih 
pravic in dolžnosti ter v postopkih pred državnimi in drugimi organi, 
ki opravljajo javno službo, uporablja svoj jezik in pisavo na način, 
ki ga določa zakon. 

Predlagani zakon pomeni uresničevanje ustavnih pravic, in sicer 
iz: 

člena - enakosti pred zakonom, ki določa, da so v Sloveniji 
vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 
svoboščine; 
člena - uresničevanje pravic, ki določa, da je z zakonom 
mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic; 
člena - pravica uporabe svojega jezika, ki določa, da ima 
vsakdo pravico, da pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti 
ter v postopkih pred državnimi in drugimi organi, ki opravljajo 
javno službo, uporablja svoj jezik, ki ga določi zakon. 

Ureditev znakovnega jezika gluhih s posebnim zakonom je v 
skladu z Deklaracijo o pravicah invalidov, ki zavezuje države, da 
uredijo njihove pravice do dostojnega, kar se da normalnega in 
polnega življenja. 

Deklaraciji o pravicah invalidov je sledila tudi slovenska država, 
ki je že leta 1991 sprejela Koncepcijo razvojne strategije 
invalidskega varstva. Zato pomeni uveljavitev tega zakona tudi 
enega izmed ciljev uresničevanja tako deklaracije kot slovenske 
razvojne strategije invalidskega varstva, kjer je zapisano, da gluhi 
potrebujejo prilagojen način komuniciranja s pomočjo video 
tehnologije, sporazumevanja s kretnjami, kar se mora razvijati in 
uveljavljati kot celovit znakovni jezik in s pravico do tolmača. 

Evropski parlament je sprejel Resolucijo o znakovnem jeziku za 
gluhe (Dok. A2-302/87 in B4-099/98). Iz nje izhajajo naslednje 
ugotovitve: 
- v Evropski skupnosti je pol milijona globoko gluhih in večkrat 

toliko delno slišečih in oglušelih ljudi, 
- večina gluhih ne more nikoli dobro obvladati pogovornega 

jezika, 
znakovni jezik gluhih je najbolj priljubljen ali edini jezik večine 
gluhih in se pravilno šteje za jezik, ki je že sam po sebi 
upravičen, 
znakovni jezik gluhih in tolmači znakovnega jezika gluhih so 
eno od sredstev, s pomočjo katerih imajo gluhi dostop do 
informacij, potrebnih za njihovo vsakodnevno življenje, kakor 
tudi, da jim omogoča branje in razumevanje televizije, 
potrebno je podpreti vključevanje gluhih v družbo slišečih 
pod poštenimi pogoji za gluhe, 

- velik je prispevek Svetovne zveze gluhih (WFD), ki pokriva 
države Evropske skupnosti, za izboljšanje življenjskih razmer 
gluhih v zadnjih desetletjih. 

Resolucija države članice Evropske skupnosti poziva, da priznajo 
znakovni jezik gluhih in pravico do njegove uporabe ter priznanje 
poklica tolmača za znakovni jezik. Brez priznanja znakovnega 
jezika namreč obstaja utemeljena nevarnost, da so gluhi 
popolnoma izolirani, sam znakovni jezik pa ima svoje jezikovne 
strukture in predstavlja kompleten jezikovni sistem. 

Generalna skupščina OZN je 20.12.1993 sprejela standardna 
pravila za izenačevanje možnosti invalidov. Izenačevanje 
možnosti invalidov pomeni, da je vsaka država oziroma izvajalec 
varstva invalidov dolžan ustvariti vse potrebne pogoje, da bi invalidi 
lahko Izkoristili in razvili svoje preostale sposobnosti. Pravila 
poudarjajo zlasti dostojanstven in neodvisen način življenja 

invalidov, sprejemanje invalidov kot enakovrednega in aktivnega 
dela družbe, s tem v zvezi pa omogočanje izobraževanja, 
medicinske nege in vzpostavitev pravnega sistema, ki zagotavlja 
in varuje pravice invalidov, njihovo enakopravnost ter preprečuje 
kakršnokoli diskriminacijo. Med najpomembnejšimi standardnimi 
pravili so: 

osveščanje družbe o invalidih, njihovih potrebah, zmožnostih 
in pravicah, 
strokovno podporne storitve v smislu dostopnosti različnih 
tehničnih pripomočkov, 
zaposlovanje in varstvo pred brezposelnostjo, 
naravno in kvalitetno družinsko življenje ter osebna integriteta, 
možnost kulturnega, rekreacijskega, športnega in verskega 
udejstvovanja, 

- informiranost in raziskovanje 
zakonodajno pravno urejanje invalidskega varstva... 

Zakon priznava gluhim osebam pravico uporabljati njihov jezik, to 
je slovenski znakovni jezik, in pravico do informiranja v njim 
prilagojenih tehnikah. Priznanje znakovnega jezika in njegova 
uporaba in priznanje pravice do informiranja v tehnikah, prilagojenih 
gluhim osebam, bo preprečila njihovo izoliranost in jim omogočila 
enakopravnejše uveljavljanje vseh človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Pravici sta pogoj za boljše oblikovanje osebnosti 
gluhih. Znakovni jezik za gluhega otroka postane prvi jezik, preko 
katerega se nauči slovenskega jezika in pomeni polnopravno 
vključevanje gluhih v svet slišečih. 

Gluhi ljudje razmišljajo in se učijo vizuelno, zato je znakovni jezik 
potrebni pogoj za razumevanje vsebine. Brez znakovnega jezika 
govorjeni jezik ostane črkovno zaporedje praznih besed. Šele 
priznanje znakovnega jezika bo gluhim omogočilo dostop do 
enakovredne izobrazbe ter socialne in poklicne vključitve. 

3. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED NEKATERIH 
TUJIH UREDITEV 

Po podatkih Svetovne federacije gluhih je znakovni jezik priznan 
v Belorusiji, Kanadi, Češki Republiki, Danski, Finski, Franciji, Grčiji, 
Italiji, Irski, Litvi, Norveški, Portugalski, Slovaški Republiki, Švici, 
Švedski, Veliki Britaniji, Ugandi, Ukrajini, Združenih državah 
Amerike in Južni Afriki. Podrobnejši pregled ureditve v nekaterih 
državah pa je naslednji: 

ŠPANIJA 

Položaj je v posameznih pokrajinah zelo različen. Uradnih podatkov 
sicer nimajo, ocenjujejo pa, da je približno 150.000 gluhih oseb, ki 
uporabljajo znakovni jezik. Nacionalnega registra tolmačev nimajo, 
ocenjujejo pa, da imajo približno 200 tolmačev znakovnega jezika 
gluhih. Ti so zduženi v dve združenji, ki sta neodvisni organizaciji, 
vendar med seboj dobro sodelujeta. Usposabljanje tolmačev je 
uradno priznano le v Ktaloniji in traja povprečno dve leti. 

Večino služb za tolmačenje financira vlada. 

GRČIJA 

Uradnih statističnih podatkov o številu gluhih ni, njihovo število 
ocenjujejo na cca 15.000. Imajo 21 tolmačev za uporabnike 
znakovnega jezika. Poklicnega usposabljanja tolmačev ni. Plačilo 
tolmačev je običajno strošek gluhih, včasih pa stroške tolmačev 
pokrijejo nevladne organizacije. 

3. avgust 2001 21 poročevalec, št. 68 



IRSKA ITALIJA 

Uporabnikov znakovnega jezika gluhih je cca 4000, s 
tolmačenjem znakovnega jezika pa se ukvarja 35 do 40 oseb. 
Poklicnega usposabljanja tolmačev nimajo, usposabljajo se na 
tečajih. 

Vlada financira tolmača za razgovore o zaposlitvi. Tolmače 
občasno uporabljajo tudi državni organi, ki v teh primerih tudi 
krijejo njihove stroške. 

FRANCIJA 

Podatka o številu gluhih oseb nimajo, imajo pa priznanih 60 
tolmačev znakovnega jezika. Tolmači se poklicno usposabljajo 
preko tečajev v zasebnih šolah in na dveh univerzah. Država 
priznava le diplomo ene od univerz. Izobraževanja za uporabnike 
nimajo. Običajno tolmačenje plača naročnik, če pa je tolmačenje 
povezano z zaposlitvijo gluhe osebe, je plačnik državna institucija. 

FINSKA 
• 

Na obeh univerzah poteka poklicno triletno usposabljanje za 
tolmače, v register tolmačev jih je vpisanih 363. Tolmačenje je 
zajamčeno po zakonu o storitvah in pomoči invalidnim osebam iz 
leta 1988 v obsegu 120 ur letno. Vsaj enkrat letno organizirajo 
tečaje za nove tolmače in njihove uporabnike. 

ANGLIJA, WALES IN SEVERNA IRSKA 

Ocenjujejo, da je cca 50.000 gluhih oseb, ki uporabljajo znakovni 
jezik in imajo registriranih 120 tolmačev znakovnega jezika.Tolmači 
se izobražujejo preko tečajev in opravljajo izpite za ocenjevanje 
usposobljenosti v znanju znakovnega jezika. Izobraževanja za 
uporabnike je malo. 

V Veliki Britaniji imajo skoraj trideset agencij za tolmače. Financiranje 
tolmačev zagotavlja socialna služba ali slišeča stranka ali sodišče, 
bolnica...Stranka pa lahko vedno dobi tolmača, ko gre za policijske 
razgovore, zaslišanja na sodišču ali razgovore o zaposlitvi, če 
gre za nezaposleno osebo. 

ŠKOTSKA 

Število uporabnikov znakovnega jezika ocenjujejo na 7.000 do 
7.500, registriranih pa imajo 44 tolmačev. Usposabljanje tolmačev 
traja dve leti. Stroške tolmača največkrat plača tisti, ki zanj zaprosi. 
Tolmačenje na sodišču in na policiji plača sodišče in policija, vendar 
le v primeru, ko ocenita, da je tolmač potreben. 

DANSKA 

Na Danskem je cca 5.000 gluhih oseb in 120 tolmačev znakovnega 
jezika. Izobraževanje poklicnih tolmačev traja dve leti in sicer na 
visoki poslovni šoli. Pravica gluhih do tolmača je navedena v 
sodnem pravu.Tolmačenje plača vlada ali lokalna skupnost. Edini 
zasebni izdatek so družinska snidenja. Za potrebe bolnic in za 
zdravnika je običajno najemanje tolmača. Za izobraževanje je 
treba zaprositi mestno upravo, ki gluhim odobri prvo izobraževanje. 

Število gluhih oseb je ocenjeno na 45.000, število tolmačev 
znakovnega jezika pa na 300 do 400. Poklicno usposabljanje 
tolmačev poteka dve do tri leta. Pravega izobraževanja za 
uporabnike ne organizirajo. 

NEMČIJA 

V Nemčiji je cca 84.000 gluhi oseb in cca 400 tolmačev. Registra 
nimajo. Usposabljanje tolmačev poteka na univerzitetni ravni, poleg 
tega pa organizirajo dveletna usposabljanja za tolmače, ki že 
delajo kot tolmači. Znakovni jezik ni uradno priznan, vendar se 
vedno najde plačnik storitve tolmačenja, razen, ko gre za zasebne 
zmenke, družinska srečanja, nakup avtomobila, obisk 
kinematografa...V teh primerih je plačnik gluha oseba sama. 
Sodišče in policija vedno pokličeta tolmača, tudi, če to ne bi bilo 
potrebno in sama krijeta stroške. Izobraževanja za uporabnike ni 
organiziranega, vendar so gluhi običajno bolje obveščeni od 
slišečih. Zasluge za to imajo lokalni klubi gluhih v sodelovanju s 
tolmači. 

BELGIJA 

V severnem delu države je cca 5.000 gluhih, ki so tesno povezani 
z gluhimi v ostalih delih države. Usposabljanje tolmačev poteka v 
dveh centrih, diplomo pa je do sedaj opravilo 72 tolmačev. Redno 
delo opravlja 15 tolmačev. Usposabljanje poteka tri leta. 

Vlada pokriva le nizke stroške za tolmačenje. 

ŠVEDSKA 

Na Švedskem je približno 10.000 gluhih oseb in 115 tolmačev 
znakovnega jezika, od katerih ima 10 univerzitetno diplomo. Za 
usposabljanje tolmačev na univerzitetni stopnji potekajo dveletni 
tečaji, kasneje pa še polletni univerzitetni tečaji Švedski parlament 
je že leta 1981 sprejel zakon, ki določa status znakovnega jezika 
gluhih kot prvega jezika gluhih in njihovo pravico do dvojezičnosti. 
Stroški tolmačenja se plačujejo iz državnih skladov, v nobenem 
primeru ni plačnik gluha oseba. 

Uradnega izobraževanja za uporabnike ni. 

SLOVAŠKA 

V veljavi je zakon o znakovnem jeziku, ki ga priznava za 
komunikacijski jezik gluhih ter v celoti priznava uporabo tega 
jezika, pravico do izobraževanja tako za gluhe kot tolmače ter 
brezplačnost storitev tolmačev - prevajalcev za gluhe ljudi. 

KANADA 

Znakovni jezik gluhih je priznan kot njihov uradni jezik in sicer v 
treh provincah, pri čemer je vključen v zakonodajo, ki zadeva 
jezike in kulture manjšin. V provincah Manitoba in Alberta je kulturna 
edinstvenost gluhih priznana tako, da se kot jezik gluhih prizna 
ameriški znakovni jezik, v provinci Ontario pa je kot jezik gluhih 
priznan poleg ameriškega še guebeški znakovni jezik. 
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4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANIH 
REŠITEV 

Uveljavitev predlaganega zakona bo imela finančne posledice za 
proračun Republike Slovenije v okviru Ministrstva za delo, družino 

Ocena finančnih posledic temelji na podatkih o številu gluhih oseb, 
številu tolmačev, predvidenem številu gluhih oseb, ki bodo 
potrebovale tolmača in predvidenem skupnem številu ur 
tolmačenja na osebo, tarifi za tolmačenje, ocenjenih stroških 
strokovnih komisij, stroških za izdajo izkaznic in drugih materialnih 
stroškov. 

Ob predpostavkah, da bo zakon pričel veljati s 1.7.2002, da v 
prvem letu pravico do tolmača ne bo uveljavljalo več kot 500 
gluhih oseb in da bo v letu 2002 posamezni upravičenec uporabil 
pravico do tolmača v obsegu manj kot 10 ur, bo potrebno v letu 
2002 zagotoviti proračunska sredstva v višini 32.000.000 sit, od 
tega 10.200.000 sit za materialne stroške, ki bodo v prvem letu 
izvajanja zakona bistveno višji kot v naslednjih letih. 

Dodatna sredstva bodo morali planirati tudi državni organi, izvajalci 
javnih pooblastil in izvajalci javne službe, vendar natančne finančne 
ocene teh stroškov ni mogoče podati, ker ni možno oceniti, koliko 
teh stroškov so imeli planiranih že doslej (sedmi odstavek 62.člena 
Zakona o splošnem upravnem postopku), in koliko ter kakšne 
narave bodo storitve, ki jih bodo nudili upravičencem po zakonu. 
Vendar pa pri posameznem izvajalcu ne gre za velike stroške, 
saj bo število upravičencev pri posameznem izvajalcu glede na 
predvideno število vseh upravičencev zelo majhno. 

in socialne zadeve. Za leto 2002 je zato planirana uvedba nove 
proračunske postavke »tolmačenje za gluhe« na področju 20 ■ 
socialno varstvo invalidov. Predvidena sredstva v prihodnjih treh 
letih ob upoštevanju tarife za tolmačenje v letu 2001 na tej postavki 
so: 

Znakovni jezik je vizualno - znakovni jezikovni sistem z določeno 
postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter mimiko 
obraza. 

3.člen 

Gluha oseba po tem zakonu je oseba, ki je povsem brez sluha, 
oziroma oseba, ki zaradi otežkočenega sporazumevanja uporablja 
znakovni jezik kot svoj naravni jezik. 

Tolmači 

4. člen 

Tolmač za znakovni jezik je oseba, ki gluhim osebam tolmači 
slovenski govorni jezik v znakovni jezik in osebam brez okvare 
sluha tolmači znakovni jezik v slovenski govorni jezik. 

Pravice po tem zakonu lahko uveljavlja gluha oseba za tolmačenje 
slovenskega govornega jezika v znakovni jezik in znakovnega 
jezika v slovenski govorni jezik. 

leto 2001 leto 2002 leto 2003 leto 2004 
Osit 32.000.000 sit 62.000.000 sit 62.500.000 sit 

II. BESEDILO ČLENOV 

Splošne določbe 

1. člen 

Ta zakon določa pravico gluhih oseb uporabljati slovenski znakovni 
jezik ( v nadaljevanju: znakovni jezik) in pravico gluhih oseb do 
informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način 
uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik pri 
enakopravnem vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno 
okolje ter vse oblike družbenega življenja ob enakih pravicah in 
pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare 
sluha. 

Uveljavljanje pravic gluhih oseb po tem zakonu ne posega v 
uveljavljanje njihovih pravic po drugih predpisih. 

2. člen 

Znakovni jezik je jezik sporazumevanja gluhih oseb oziroma 
naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih osej?. 

5.člen 

Tolmač za znakovni jezik je polnoletna oseba, ki ji je bil izdan 
certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne 
kvalifikacije in je vpisana v register tolmačev za znakovni jezik. 

6. člen 

Register tolmačev za znakovni jezik vodi ministrstvo, pristojno 
za invalidsko varstvo in vsebuje: 

- datum in številko odločbe o vpisu v register 
- osebne podatke (ime in priimek tolmača, datum in kraj rojstva, 

EMŠO, doseženo stopnjo in smer izobrazbe, prebivališče, 
davčno številko) 
datum in številko izdaje certifikata 
pridobljeno poklicno kvalifikacijo. 

Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, izda odločbo o vpisu 
v register oziroma o izbrisu iz registra. 

O izdani odločbi ministrstvo obvesti tudi Združenje tolmačev za 
slovenski znakovni jezik. 

Zoper odločbo o vpisu in izbrisu iz registra ni pritožbe. 
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7.člen 

Tolmač se izbriše iz registra tolmačev za znakovni jezik: 
če umre 
če pisno izjavi, da ne želi več opravljati poklica tolmača 

- če mu je bil izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice 
opravljanja poklica tolmača. 

8. člen 

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik vodi listo tolmačev 
za znakovni jezik, ki vsebuje naslednje podatke: 

- ime in priimek tolmača, 
- naslov in kontaktni čas tolmača, 
- številko faksa, e-mail naslov in telefonsko številko tolmača. 

Lista tolmačev za znakovni jezik je javna in mora biti dostopna 
vsem zainteresiranim. 

9. člen 

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik sprejme kodeks 
poklicne etike za tolmače in pravilnik o disciplinski odgovornosti 
tolmača, ki določa dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti pri 
opravljanju tolmačenja ter postopek ugotavljanja odgovornosti. 

Pravice gluhe osebe 

10. člen 

Gluha oseba ima pravico uporabljati znakovni jezik v postopkih 
pred državnimi organi, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci 
javne službe. 

Gluha oseba ima pravico uporabljati znakovni jezik tudi v vseh 
drugih življenjskih situacijah, v katerih bi ji gluhota pomenila oviro 
pri zadovoljevanju njenih potreb. 

Gluha oseba ima pravico biti informirana v njej prilagojenih tehnikah 
v skladu s posebnimi predpisi. 

Pravica iz prvega in drugega odstavka se uresničuje z 
uveljavljanjem pravice do tolmača za znakovni jezik. 

11. člen 

Državni organi, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne 
službe so dolžni zagotoviti gluhi osebi pravico iz prvega odstavka 
10. člena tega zakona v vseh primerih, ko sporazumevanje v 
prilagojenih tehnikah gluhi osebi ne omogoča enakopravnega 
sodelovanja v postopkih. 

Pravica do tolmača je gluhi osebi lahko omejena le pri izvajanju 
storitev javne službe na podlagi izdelanega individualiziranega 
načrta ali z odpravljanjem oviranosti pri sporazumevanju na 
drugačen način, ki je sprejemljiv za gluho osebo. 

12. člen 

Državni organi, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne 
službe so dolžni zagotoviti gluhi osebi tolmača za znakovni jezik 
na zahtevo gluhe osebe ali po uradni dolžnosti takoj, ko gluha 
oseba predloži na vpogled dokument, s katerim ji je priznana 
pravica do tolmača. 

Pravica do tolmača se uveljavlja v obsegu in na način, ki omogoča 
uveljavljanje pravic po načelu enake dostopnosti. 

Plačilo stroškov tolmača za znakovni jezik iz prvega odstavka 
tega člena zagotovijo državni organi, izvajalci javnih pooblastil in 
izvajalci javne službe. 

13. člen 

Pravico do tolmača za znakovni jezik iz drugega odstavka 10. 
člena lahko gluha oseba uveljavlja po lastni presoji v obsegu 10 
ur letno. 

Gluha oseba pravico uporabe znakovnega jezika iz tega člena 
uveljavlja neposredno pri Združenju tolmačev za slovenski 
znakovni jezik oziroma pri tolmačih iz liste tolmačev iz 8. člena. 

Delo tolmača za znakovni jezik v obsegu iz prvega odstavka 
tega člena plača gluha oseba z vavčerjem, ki ji ga izda center za 
socialno delo na podlagi odločbe o pravicah po tem zakonu. 

Plačilo stroškov tolmača za znakovni jezik iz prvega odstavka 
tega člena krije ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 

14. člen 

Tolmač za znakovni jezik je za svoje delo plačan po tarifi za 
tolmače, ki jo na predlog Združenja tolmačev za slovenski znakovni 
jezik sprejme minister, pristojen za invalidsko varstvo in objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

15. člen 

V zvezi s kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja lahko 
zainteresirana oseba vloži pisni ugovor na Združenje tolmačev 
za slovenski znakovni jezik. 

Postopek uveljavljanja pravic 

16. člen 

Gluhe osebe uveljavljajo pravice v skladu z zakonom o splošnem 
upravnem postopku, če ta zakon ne določa drugače. 

O pravicah gluhih oseb iz prvega in drugega odstavka 10. člena 
tega zakona odloča na prvi stopnji center za socialno delo na 
podlagi mnenja strokovne komisije. 

O pritožbah zoper odločbe centra odloča ministrstvo, pristojno 
za invalidsko varstvo. 

17. člen 

Vloga se vloži pri centru za socialno delo, kjer ima gluha oseba 
stalno prebivališče, kadar oseba nima stalnega prebivališča, pa 
po začasnem prebivališču. 

Vlogi, iz katere morajo biti razvidni osebni podatki prosilca, je 
potrebno priložiti izvid avdiograma. 

18. člen 

Pravice po tem zakonu so gluhi osebi priznane od dneva 
dokončnosti izdane odločbe. 
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V prvem letu uveljavljanja pravic po tem zakonu se gluhi osebi 
prizna pravica iz prvega odstavka 13.člena v sorazmernem 
obsegu glede na mesec uveljavitve pravice. 

19. člen 

Strokovne komisije iz drugega odstavka 16. člena tega zakona 
imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo. 

Strokovno komisijo sestavljajo trije člani in sicer zdravnik ustrezne 
specialnosti, predstavnik Združenja tolmačev za slovenski 
znakovni jezik in predstavnik regijskega društva gluhih, ki ima 
status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega 
varstva. 

Komisija pri pripravi mnenja upošteva izvid pristojnega zdravnika 
in zmožnost sporazumevanja gluhe osebe, obvezno pa opravi 
tudi razgovor z gluho osebo in jo seznani s svojimi ugotovitvami 
in mnenjem. 

Stroške dela strokovnih komisij krije ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo. 

20. člen 

Na podlagi odločbe center za socialno delo izda gluhi osebi 
izkaznico, s katero lahko uveljavlja pravice po tem zakonu, enkrat 
letno pa ji izda vavčerje za plačilo tolmača. 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo s pravilnikom določi 
podroben opis izkaznice in vavčerja. 

21. člen 

Center za socialno delo vodi evidenco gluhih oseb, katerim so 
bile izdane odločbe po tem zakonu. 

Evidenca mora vsebovati naslednje podatke o gluhi osebi: 
- osebne podatke (ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO), 
- podatke o prebivališču, 
- registrsko številko vavčerja, 
- številko, datum izdaje in dokončnosti odločbe. 

O izdani odločbi center za socialno delo obvesti tudi Združenje 
tolmačev za slovenski znakovni jezik. 

22. člen 

Za zbiranje in uporabo osebnih podatkov po tem zakonu se 
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo trajno. 

Strokovni svet za slovenski znakovni Jezik 

23. člen 

Za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi 
predpisov Vlada Republike Slovenije ustanovi Strokovni svet za 
slovenski znakovni jezik, ki ima naslednje naloge: 

skrbi za razvoj slovenskega znakovnega jezika, 
- skrbi za uveljavljanje in enakopravnost znakovnega jezika, 
- spremlja izobraževanje, usposabljanje in delo tolmačev za 

slovenski znakovni jezik ter dinamiko pridobivanja certifikatov, 
predlaga spremembo kataloga standardov strokovnih znanj 
in spretnosti za tolmača/tolmačico znakovnega jezika, 

- sodeluje z ustreznimi organi na področju vzgoje in 
izobraževanja, informiranja, zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, sodstva, 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlovanja, 
športa, kulture in drugimi organi, 
predlaga pristojnim organom uskladitev vprašanj, pomembnih 
za izvajanje tega zakona, 
seznanja se z reševanjem ugovorov v zvezi s kakovostjo 
izvajanja storitve tolmačenja, 
obravnava druga vprašanja ter zagotavlja pomoč pri 
uresničevanju nalog, ki se nanašajo na uporabo znakovnega 
jezika. 

24. člen 

Strokovni svet za slovenski znakovni jezik šteje 11 članov, ki jih 
imenuje Vlada Republike Slovenije. 

Dva člana predlaga univerza, enega člana predlagajo vzgojno 
izobraževalni zavodi za gluhe, po enega člana predlaga 
ministrstvo, pristojno za šolstvo, ministrstvo, pristojno za zdravje 
in ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, dva gluha člana 
predlaga Zveza gluhih in naglušnih Slovenije, dva člana predlaga 
Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik in enega člana 
predlaga Urad za slovenski jezik. 

Predsednik strokovnega sveta je predstavnik univerze, 
podpredsednik pa je gluha oseba. 

25. člen 

Strokovni svet za slovenski znakovni jezik se sestane najmanj 
dvakrat letno. 

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela zanj opravlja 
Urad Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike. 

26. člen 

Strokovni svet za slovenski znakovni jezik poroča Vladi Republike 
Slovenije o izpolnjevanju nalog iz 23. člena najmanj enkrat letno. 

Prehodne in končne določbe 

27. člen 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda izvršilne predpise 
iz tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve zakona. 

28. člen 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo imenuje strokovne 
komisije iz 19. člena najkasneje v šestdesetih dneh od uveljavitve 
zakona. 

29. člen 

Strokovni svet za slovenski znakovni jezik se ustanovi najkasneje 
v šestdesetih dneh od uveljavitve zakona. 
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30. člen 

Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo vzpostavi register 
tolmačev za znakovni jezik v šestih mesecih od uveljavitve 
zakona. 

Do vzpostavitve registra iz 6. člena zakona izvajajo tolmačenje v 
skladu z zakonom tolmači, ki so opravili usposabljanje in preizkus 

znanja ter imajo posebno listino, ki jo je izdalo Združenje tolmačev 
za znakovni jezik pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. 

31. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

Splošne določbe 

V splošnih določbah zakon določa pravico gluhih oseb uporabljati 
slovenski znakovni jezik (v nadaljevanju: znakovni jezik) in pravico 
do informiranja v njim prilagojenih tehnikah. Določa tudi obseg in 
način uveljavljanja pravice do tolmača pri enakopravnem 
vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje ter v vse 
oblike družbenega življenja, kjer morajo biti gluhim osebam 
zagotovljene enake pravice, pogoji in možnosti, kot jih imajo osebe 
brez okvare sluha. 

Uveljavljanje pravic gluhih oseb po tem zakonu ne posega v 
uveljavljanje njihovih pravic po drugih predpisih. 

Zakon opredeljuje znakovni jezik kot jezik sporazumevanja gluhih 
oseb in naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih oseb kot 
vizualno znakovni jezikovni sistem z določeno postavitvijo, lego, 
usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter mimiko obraza. 

Zakon opredeljuje gluho osebo, ki ji pripadajo pravice po tem 
zakonu, kot osebo, ki je povsem brez sluha oziroma osebo, ki 
zaradi otežkočenega sporazumevanja uporablja znakovni jezik 
kot svoj naravni jezik. Definicija gluhe osebe v tem zakonu je 
pomembna, saj mora gluha oseba, ki želi koristiti pravice po tem 
zakonu, dejansko uporabljati znakovni jezik kot svoj naravni jezik 
in torej samo zdravstveni izvid, da je neka oseba brez sluha in je 
njeno sporazumevanje zaradi tega otežkočeno, gluhi osebi še ne 
daje pravic po tem zakonu. 

Pravice po tem zakonu pripadajo tudi gluhim osebam z drugimi 
invalidnostmi, ki uporabljajo znakovni jezik kot svoj naravni jezik. 
Druge pravice gluhih oseb z drugimi invalidnostmi urejajo drugi 
predpisi. 

Tolmači 

Drugi del zakona opredeljuje tolmače za znakovni jezik (v 
nadaljevanju: tolmač). Tolmač za znakovni jezik je oseba, ki gluhim 
osebam tolmači slovenski govorni jezik v znakovni jezik in osebam 
brez okvare sluha znakovni jezik v slovenski govorni jezik. Gluha 
oseba ima po tem zakonu pravico tolmačenja iz slovenskega 
govornega jezika v slovenski znakovni jezik in obratno. Če gluha 
oseba ne zna slovenskega jezika (npr. osebe italijanske in 
madžarske narodnosti), je potrebno v postopku zagotoviti tudi 

prevajalca za ta dva jezika. To pravico dajejo osebam italijanske 
in madžarske narodnosti tudi Ustava Republike Slovenije in drugi 
zakonski akti. 

Pogoji, ki jih zakon določa za opravljanje poklica tolmača so 
polnoletnost, izdana javna listina po Zakonu o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah in odločba o vpisu v register tolmačev za znakovni 
jezik, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik pa vodi listo 
tolmačev za znakovni jezik, ki mora biti dostopna vsem 
zainteresiranim, tako gluhim osebam, ki so upravičenci po tem 
zakonu, kot tudi državnim organom, izvajalcem javnih pooblastil 
in izvajalcem javne službe, ki so dolžni gluhi osebi zagotoviti 
tolmača iz te liste. 

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je v skladu 
zakonom zadolženo tudi za sprejem kodeksa poklicne etike za 
tolmače in pravilnika o disciplinski odgovornosti tolmača, ki bo 
določal dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju 
tolmačenja in sankcije za kršitve, določal pa bo tudi postopek 
ugotavljanja odgovornosti in organe, ki bodo za to pristojni. 

Preko teh postopkov in pa z institutom ugovora, ki ga lahko v 
zvezi s kakovostjo izvajanja storitve na združenje vloži 
upravičenec po zakonu ali katerakoli druga zainteresirana oseba, 
ki dvomi v kakovost in strokovnost izvajanja tolmačenja, je z 
zakonom zagotovljen nadzor nad kvaliteto izvajanja storitve 
tolmačenja in varovanjem pravic gluhih oseb v teh postopkih. 

Register tolmačev za slovenski znakovni jezik vodi ministrstvo, 
pristojno za invalidsko varstvo, ki o vpisu in izpisu iz registra izda 
odločbo. Register mora vzpostaviti v šestih mesecih od uveljavitve 
zakona, vsebuje pa osebne podatke tolmača, ime in priimek, 
datum in kraj rojstva, EMŠO, doseženo stopnjo in smer izobrazbe, 
podatke o prebivališču in davčno številko ter datum in številko 
izdaje certifikata in podatek o pridobljeni poklicni kvalifikaciji. Zakon 
navaja tudi razloge za izbris iz registra tolmačev. 

Pravice gluhe osebe 

Gluhe osebe imajo pravico uporabljati znakovni jezik v vseh 
postopkih pred državnimi organi, izvajalcih javnih pooblastil 
oziroma izvajalci javne službe, prav tako tudi v vseh drugih 
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življenjskih situacijah, v katerih bi jim gluhota pomenila oviro pri 
zadovoljevanju njihovih potreb. Imajo pa tudi pravico biti informirane 
v njim prilagojenih tehnikah v skladu s posebnimi predpisi kot je 
Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir 
(Uradni list RS, št.92/99) in podobnimi. 

Pravico do uporabe znakovnega jezika uveljavljajo gluhe osebe 
z uveljavljanjem pravice do tolmača. 

Državni organi, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne 
službe so dolžni gluhim osebam zagotoviti tolmača za znakovni 
jezik na zahtevo gluhe osebe ali po uradni dolžnosti takoj, ko 
gluha oseba predloži na vpogled dokument (odločbo ali izkaznico), 
s katerim ji je priznana pravica do tolmača. Svojo pravico lahko 
uveljavlja gluha oseba v obsegu in na način, ki omogoča 
uveljavljanje pravic po načelu enake dostopnosti. Gluha oseba 
ima s priznano pravico do tolmača enake pravice kot vsi slišeči. 

Obseg uveljavljanja pravice uporabljati znakovni jezik je gluhi 
osebi lahko omejen le pri izvajanju storitev javne službe v skladu 
z izdelanim individualiziranim načrtom (npr. na področju 
izobraževanja, v domu za starejše, bolnici) ali z odpravljanjem 
oviranosti gluhih oseb na drugačne načine, s katerimi se gluha 
oseba strinja (npr. z uvajanjem visoke tehnologije na področju 
računalništva v visokošolskem izobraževanju, podnapisi, 
svetlobnimi signali in podobno). 

Državni organi, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne 
službe so dolžni zagotoviti sredstva za plačilo stroškov tolmača 
za znakovni jezik, saj bo le na tak način mogoče gluhim osebam 
nuditi enako storitev kot slišečim. Tolmač je gledano s strani gluhe 
osebe v teh postopkih brezplačen. Stroški za plačilo tolmača pri 
posameznem organu, kjer bo gluha oseba uveljavljala pravice, 
pa tudi ne bodo pomenili pomembnega povečanja materialnih 
stroškov, saj število gluhih oseb, ki bodo upravičenci po zakonu, 
ni tako veliko, zato bodo strški med posameznimi plačniki precej 
razpršeni. 

Država zagotavlja gluhi osebi brezplačno pravico do tolmača tudi 
po lastni presoji gluhe osebe v obsegu 10 ur letno. Gluha oseba 
ima možnost, da se sama odloči, kdaj in ob kateri priložnosti bo to 
pravico izkoristila (npr. verski obred). Gre za individualno pravico, 
ki bo v določenem obsegu priznana posamezni gluhi osebi in jo 
bo le-ta lahko uporabila v tistih življenjskih situacijah, ko bi se brez 
tolmača počutila izolirano in odrinjeno. 

V tem primeru gluha oseba plača tolmača z vavčerjem, tolmač pa 
na podlagi predloženega vavčerja uveljavlja plačilo za svoje 
storitve pri ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo. 

Vavčerje bodo gluhim osebam izdajali centri za socialno delo na 
podlagi izdane odločbe o pravicah po tem zakonu. 

Gluhe osebe si bodo v teh primerih tolmača lahko izbrale same z 
liste tolmačev, ki jo bo vodilo Združenje tolmačev za slovenski 
znakovni jezik. 

Tolmač za znakovni jezik bo za svoje delo plačan po tarifi za 
tolmače, ki jo bo na predlog Združenja tolmačev za slovenski 
znakovni jezik sprejel minister, pristojen za invalidsko varstvo in 
objavil v Uradnem listu Republike Slovenije. Ta tarifa bo veljala 
tako za plačilo tolmačev v primerih, ko bo plačnik državni organ, 
izvajalec javnih pooblastil in izvajalec javne službe, kot tudi v 
primerih, ko bo plačnik upravičenec po zakonu in bo tolmača 
plačal z vavčerjem. 

Postopek uveljavljanja pravic 

O pravicah gluhih oseb po tem zakonu bodo na prvi stopnji odločali 
centri za socialno delo na podlagi mnenja strokovne komisije, na 
drugi stopnji pa ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 

Gluha oseba, ki bo želela uveljavljati pravice po tem zakonu, bo 
vložila vlogo pri centru za socialno delo, kjer ima stalno bivališče, 
če pa tega nima, pa po začasnem bivališču. Vloga mora vsebovati 
osebne podatke prosilca, priložen pa ji mora biti izvid audiograma. 
Pravice bodo gluhi osebi priznane za naprej, torej od dneva 
dokončnosti odločbe o pravicah po zakonu, saj se bo kot 
upravičenec po zakonu lahko izkazovala šele z odločbo ali 
izkaznico. V prvem letu uveljavljanja pravic, pa ji bo pravica iz 
prvega odstavka 13. člena priznana v sorazmernem obsegu glede 
na mesec uveljavitve pravice. Upravičencem, ki bodo prejeli 
odločbe o pravicah po zakonu npr. v novembru, bosta v tekočem 
letu priznani največ 2 uri tolmačenja v primerih po lastni presoji, 
od januarja prihodnjega leta pa 10 ur letno. 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo bo v šestdesetih dneh od 
uveljavitve zakona imenoval tričlanske strokovne komisije, ki jih 
bodo sestavljali zdravnik ustrezne specialnosti, predstavnik 
Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik in predstavnik 
regijskega društva gluhih, ki ima status društva, ki deluje v javnem 
interesu na področju socialnega varstva. Strokovna komisija bo 
pri izdaji mnenja upoštevala izvid pristojnega zdravnika in 
zmožnost sporazumevanja gluhe osebe. 

To pomeni, da bo pravica do tolmača za znakovni jezik po tem 
zakonu priznana le tistim gluhim osebam, ki zaradi otežkočenega 
sporazumevanja znajo in uporabljajo znakovni jezik kot svoj 
naravni jezik. Komisija bo zato morala ob obravnavi vloge obvezno 
opraviti tudi razgovor z gluho osebo in jo seznaniti s svojimi 
ugotovitvami. Namen razgovora bo tudi ugotavljanje dejstva, ali 
gluha oseba uporablja znakovni jezik kot svoj naravni jezik. Iz 
obrazložitve odločbe centra za socialno delo bodo morale biti 
razvidne ugotovitve strokovne komisije in izvid pristojnega 
zdravnika. 

Stroške, ki bodo nastali z delom strokovnih komisij, bo krilo 
ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 

, Na podlagi izdane odločbe bo center za socialno delo izdal gluhi 
osebi izkaznico, s katero bo gluha oseba lahko uveljavljala pravice 
po tem zakonu in vavčerje. Minister, pristojen za invalidsko 
varstvo, bo najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, 
izdal pravilnik, s katerim bo določil podroben opis izkaznice in 
vavčerja. 

Center za socialno delo bo vodil evidenco gluhih oseb, katerim 
bodo izdane odločbe po tem zakonu. Evidenca bo vsebovala ime 
in priimek gluhe osebe, datum in kraj rojstva, EMŠO, podatke o 
njenem prebivališču in številko ter datum izdaje in dokončnosti 
odločbe ter registrsko številko vavčerja. O izdani odločbi bo center 
za socialno delo obvestil tudi Združenje tolmačev za slovenski 
znakovni jezik, da bo združenje seznanjeno s podatkom, kdo so 
in koliko je upravičencev do njihove storitve. 

Za zbiranje in uporabo osebnih podatkov po zakonu se uporabljajo 
določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Zakon 
pa tudi določa, da se ti podatki hranijo trajno. 
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Strokovni svet za slovenski znakovni jezik 

Vlada Republike Slovenije za strokovno pomoč pri sprejemanju 
odločitev in pri pripravi predpisov v šestdesetih dneh od uveljavitve 
zakona ustanovi Strokovni svet za slovenski znakovni jezik, 
katerega naloge so skrb za razvoj slovenskega znakovnega 
jezika, skrb za uveljavljanje in enakopravnost ie-tega, predlaganje 
pristojnim organom uskladitev vprašanj, pomembnih za izvajanje 
tega zakona, spremljanje izobraževanja, usposabljanja in dela 
tolmačev, spremljanje dinamike pridobivanja certifikatov, 
predlaganje sprememb kataloga standardov strokovnih znanj in 
spretnosti za tolmača oziroma tolmačico znakovnega jezika, 
sodelovanje z ustreznimi organi na področju vzgoje in 
izobraževanja, informiranja, zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, sodstva, 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlovanja, športa, 
kulture in drugimi organi, obravnavanje in seznanjanje z 
reševanjem ugovorov v zvezi s kakovostjo izvajanja storitve 
tolmačenja ter obravnavanje drugih vprašanj in zagotavljanje 
pomoči pri uresničevanju nalog, ki se nanašajo na uporabo 
znakovnega jezika. 

Strokovni svet šteje 11 članov, imenuje pa ga Vlada Republike 
Slovenije in sicer dva člana na predlog univerze, enega na predlog 
vzgojno izobraževalnih zavodov za gluhe, po enega predlagajo 
ministrstvo, pristojno za šolstvo, pristojno za zdravje in pristojno 
za invalidsko varstvo, dva gluha člana predlaga Zveza gluhih in 
naglušnih Slovenije, dva člana Združenje tolmačev za slovenski 
znakovni jezik in enega člana predlaga Urad za slovenski jezik. 

Predsednik strokovnega sveta mora biti zaradi pomembnosti 
položaja eden od članov, ki ju predlaga univerza, njegov 
podpredsednik pa mora biti gluha oseba, torej uporabnik 
znakovnega jezika. 

Strokovni svet za slovenski znakovni jezik se naj bi zaradi 
velikega obsega nalog sestajal najmanj dvakrat letno, za 
opravljanje strokovnih, administrativnih, tehničnih in drugih del pa 
bo skrbel Urad Vlade Republike Slovenije za invalide. Strokovni 
svet za slovenski znakovni jezik bo moral najmanj enkrat letno 
poročati o svojem delu Vladi Republike Slovenije. 

Prehodne in končne določbe 

Izvršilne predpise bo minister, pristojen za invalidsko varstvo, 
izdal najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve zakona, prav 
tako bo v šestih mesecih od uveljavitve zakona ministrstvo, 
pristojno za invalidsko varstvo moralo vzpostaviti register 
tolmačev za znakovni jezik. 

Do vzpostavitve registra tolmačev za znakovni jezik pa bodo 
storitve tolmačenja v skladu z zakonom lahko izvajali tolmači, ki 
so te storitve izvajali pred sprejetjem standarda znaj za pridobitev 
certifikata za poklic tolmača/tolmačice, imajo pa posebno listino, 
ki jo je na podlagi usposabljanja izdalo Združenje tolmačev za 
znakovni jezik pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. V 
roku šestih mesecev od sprejetja zakona pa bodo morali vsi 
tolmači pridobiti certifikat po zakonu o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah in odločbo o vpisu v register. 

Najkasneje v šestdesetih dneh od uveljavitve zakona bo morala 
Vlada Republike Slovenije ustanoviti Strokovni svet za slovenski 
znakovni jezik, minister pristojen za invalidsko varstvo pa 
imenovati strokovne komisije iz 19. člena. 

Ta zakon bo pričel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO MALTE 0 MEDSEBOJNEM 

SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB S 

PROTOKOLOM 

- EPA 276 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0015 
Številka: 436-29/2001-2 
Ljubljana, 26.07.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 38. seji dne 26. julija 2001 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MALTE O 
MEDSEBOJNEM SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB S 
PROTOKOLOM, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Renata Vitez, državna sekretarka v Ministrstvu za 

gospodarstvo, 
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Jelka Pfeifer, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum s protokolom se v izvirniku angleškem jeziku in v 
Malte o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom, prevodu v slovenskem jeziku glasi: 
podpisan v Ljubljani 15. marca 2001. 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO 
MALTE 

O MEDSEBOJNEM SPODBUJANJU IN 
ZAŠČITI NALOŽB 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Malte, v nadaljevanju 
pogodbenici, sta se 

v želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje med državama, 

z namenom, da spodbudita in ustvarita ugodne razmere za naložbe 
vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice na 
podlagi enakopravnosti in obojestranske koristi, 

ob spoznanju, da bosta vzajemno spodbujanje in zaščita naložb 
na podlagi tega sporazuma spodbujala poslovne pobude, 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 
Opredelitev pojmov 

Za namen tega sporazuma: 

1. Izraz "vlagatelj" pomeni za eno in drugo pogodbenico: 

a) fizične osebe, ki so državljani ene ali druge pogodbenice 
v skladu z njeno zakonodajo, in 

b) pravne osebe, vključno s korporacijami, gospodarskimi 
in drugimi družbami, združenji, ali katere koli druge 
subjekte, ki so bili ustanovljeni ali registrirani po pravu te 
pogodbenice, 

c) pravne osebe, ki niso ustanovljene ali registrirane po 
pravu te pogodbenice, 

i) v katerih so fizične osebe, ki imajo državljanstvo te 
pogodbenice, upravičene uresničevati nad 50 
odstotkov pravic iz kapitalske udeležbe ali 

ii) v zvezi s katerimi so fizične osebe te pogodbenice 
pooblaščene, da imenujejo večino njihovih direktorjev 
ali drugače pravno usmerjajo njihova dejanja, 

ki izvajajo ali so izvedle naložbo na ozemlju druge pogodbenice. 

2. Izraz "naložba" vlagatelja pogodbenice pomeni vsako vrsto 
premoženja na ozemlju ene pogodbenice, ki je v celoti ali 
delno v lasti ali pod neposrednim ali posrednim nadzorom 
vlagatelja druge pogodbenice, kar vključuje: 

a) premičnine in nepremičnine ter katere koli druge stvarne 
pravice, kot so hipoteka, zaseg, zastava in podobne 
pravice; 

b) deleže, delnice in druge oblike kapitalske udeležbe v družbi 
ter pravice, ki iz njih izhajajo; 

c) obveznice, zadolžnice, posojila in druge oblike dolga ter 
pravice, ki iz njih izhajajo; 

d) denarne terjatve in zahtevke za storitve, ki imajo 
ekonomsko vrednost in so povezane z naložbo; 

e) pravice na področju intelektualne lastnine, tehnične 
postopke, dobro ime in know-how; 

f) katero koli pravico, vključno s koncesijami za iskanje, 
raziskovanje in izkoriščanje naravnih virov, ki jih z 
zakonom ali upravnim aktom podeljuje pristojni državni 
organ ali ki se podelijo s pogodbo. 

Kakršna koli sprememba oblike, v kateri se premoženje 
investira ali reinvestira, ne vpliva na njegovo naravo kot 
naložbo pod pogojem, da je taka sprememba v skladu z 
zakoni in predpisi pogodbenice, na katere ozemlju je bila 
naložba izvedena. 

3. Izraz "dohodek" pomeni zneske, ki jih prinašajo naložbe, in 
vključuje zlasti, vendar ne izključno, dobiček, dividende, 
obresti, avtorske honorarje ali druge oblike dohodka, 
povezanega z naložbami, vključno z licenčninami in drugimi 
honorarji. 

4. Izraz "ozemlje" pomeni za vsako pogodbenico ozemlje pod 
njeno suverenostjo, vključno z zračnim prostorom in morskimi 
območji, nad katerimi pogodbenica uresničuje svojo 
suverenost ali jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim 
pravom. 

5. Izraz "posredni nadzor" pomeni dejanski nadzor, ugotovljen 
po pregledu dejanskih okoliščin za vsak primer posebej. Pri 
katerem koli takem pregledu je treba upoštevati vse 
pomembne dejavnike, vključno z vlagateljevimi: 

a) finančnimi upravičenji pri naložbi, vključno s kapitalsko 
udeležbo, 

b) zmožnostmi, da znatno vpliva na upravljanje in izvajanje 
naložbe, in 

c) zmožnostmi, da znatno vpliva na izbiro članov upravnega 
odbora ali katerega koli drugega organa upravljanja 

Če obstaja dvom, ali vlagatelj neposredno ali posredno nadzira 
določeno naložbo, nosi dokazno breme vlagatelj, ki trdi, da 
naložbo nadzira. 

2. člen 
Spodbujanje in zaščita naložb 

1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju pospe.šuje in spodbuja, 
kolikor je mogoče, naložbe vlagateljev druge pogodbenice in 
sprejema take naložbe na svoje ozemlje v skladu s svojimi 
zakoni in predpisi. 

2. Vsaka pogodbenica naložbam vlagateljev druge pogodbenice 
trajno zagotavlja pošteno in pravično obravnavo. 

3. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice so deležne 
popolne in trajne zaščite in varnosti na ozemlju druge 
pogodbenice. Nobena pogodbenica z neupravičenimi, 
samovoljnimi ali diskriminacijskimi ukrepi na svojem ozemlju 
na noben način ne sme ovirati vlagateljev druge pogodbenice 
pri upravljanju, vzdrževanju, uporabi in uživanju naložb, pri 
razpolaganju z njimi ali pri njihovi likvidaciji. 

3. člen 
Nacionalna obravnava in obravnava po načelu države 

z največjimi ugodnostmi 

1. Glede upravljanja, izvajanja, vzdrževanja, uporabe in uživanja 
naložb, njihove prodaje ali likvidacije zagotavlja vsaka 
pogodbenica vlagateljem druge pogodbenice in njihovim 
naložbam obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo zagotavlja 
svojim lastnim vlagateljem in njihovim naložbam ali vlagateljem 
katere koli tretje države in njihovim naložbam, kar je za 
vlagatelja ugodnejše. 
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2. Določb tega člena ni mogoče razlagati tako, da obvezujejo 
eno pogodbenico, da podeli vlagateljem druge pogodbenice 
kakršno koli prednostno obravnavo, ugodnost ali privilegij na 
podlagi: 

a) katerega koli članstva v prostotrgovinskem območju, 
carinski uniji, skupnem trgu, gospodarski skupnosti ali 
kakršnem koli večstranskem sporazumu o naložbah, 

b) katerega koli mednarodnega sporazuma, ki se nanaša 
na obdavčenje. 

4. člen 
Preglednost 

1. Vsaka pogodbenica nemudoma objavi ali kako drugače 
omogoči javno dostopnost do svojih zakonov, predpisov, 
postopkov in mednarodnih sporazumov, ki lahko vplivajo na 
izvajanje tega sporazuma. 

2. Vsaka pogodbenica z naklonjenostjo obravnava določena 
vprašanja in na zahtevo drugi pogodbenici zagotovi 
informacije o zadevah iz prvega odstavka. 

3. Nobeni pogodbenici ni treba priskrbeti informacij o določenih 
vlagateljih ali naložbah ali omogočiti dostopa do takih informacij, 
katerih razkritje bi oviralo uveljavitev zakonov ali bilo v 
nasprotju z njenimi zakoni in predpisi, ki varujejo zaupnost. 

5. člen 
Razlastitev in nadomestilo 

1. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice se na ozemlju 
druge pogodbenice ne smejo razlastiti, nacionalizirati ali se v 
zvezi z njimi sprejeti nobeni drugi ukrepi z enakovrednim 
učinkom, kot ga ima razlastitev ali nacionalizacija (v 
nadaljevanju razlastitev), razen v javnem interesu, na 
nediskriminacijski podlagi, v skladu z zakonitim postopkom 
in za takojšnje, učinkovito in ustrezno nadomestilo. 

2. Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se izračuna na 
podlagi poštene tržne vrednosti naložbe tik pred razlastitvijo 
ali tik prfeden je nameravana razlastitev postala javno znana, 
kar je prej. Nadomestilo se plača v prosto zamenljivi valuti 
brez odlašanja in vključuje obresti po običajni komercialni 
stopnji ali po trimesečni londonski medbančni obrestni meri 
(LIBOR) od datuma razlastitve do datuma plačila; biti mora 
prosto prenosljivo in dejansko izplačljivo. Ob zamudi 
pogodbenica, ki je naložbo razlastila, krije izgubo zaradi 
menjalnega tečaja, ki izhaja iz take zamude. 

3. Vlagatelj, katerega naložbe so razlaščene, ima po pravu 
pogodbenice, ki je naložbo razlastila, pravico zahtevati, da 
sodni ali drug pristojni organ te pogodbenice nemudoma 
pregleda njegov primer in ovrednoti njegove naložbe v skladu 
z načeli, določenimi v tem členu. 

6. člen 
Nadomestilo za izgube 

1. Vlagateljem ene pogodbenice, pri naložbah katerih so nastale 
izgube zaradi vojne ali drugih oboroženih spopadov, revolucije, 
narodne vstaje, izrednega stanja ali kakega podobnega 
dogodka na ozemlju druge pogodbenice, ta druga pogodbenica 
zagotovi glede ukrepov, ki jih sprejme v zvezi s takimi 
izgubami, vključno z nadomestilom, odškodnino in 
vzpostavitvijo prejšnjega stanja, obravnavo, ki ni manj ugodna 

od tiste, ki jo zagotavlja svojim vlagateljem ali vlagateljem 
katere koli tretje države, kar je za vlagatelja ugodnejše. 

2. Vlagatelju pogodbenice, ki ima v katerem koli od primerov iz 
prvega odstavka izgubo, ki je nastala zaradi: 

a) zaplembe njegove naložbe ali njenega dela, ki so jo izvedle 
sile ali organi druge pogodbenice, ali 

b) uničenja njegove naložbe ali njenega dela, ki so ga 
povzročile sile ali organi druge pogodbenice, 

druga pogodbenica v vsakem primeru zagotovi vzpostavitev 
prejšnjega stanja ali nadomestilo, ki je v obeh primerih takojšnje, 
ustrezno in učinkovito, nadomestilo pa je v skladu z drugim in 
tretjim odstavkom 5. člena. 

7. člen 
Prenosi 

1. Vsaka pogodbenica jamči vlagateljem druge pogodbenice 
prost prenos sredstev v zvezi z njihovimi naložbami na svoje 
ozemlje in z njega ter zlasti, vendar ne izključno: 

a) začetnega kapitala in dodatnih prispevkov za vzdrževanje 
ali razvoj naložb; 

b) dohodka; 

c) plačil po pogodbah, vključno s posojilnimi pogodbami; 

d) izkupička od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe; 

e) kakršnega koli nadomestila ali drugega plačila iz 5. in 6. 
člena tega sporazuma; 

f) plačil, ki izhajajo iz rešitve spora; 

g) zaslužkov ali drugih prejemkov državljanov druge 
pogodbenice, zaposlenih v zvezi z naložbo. 

2. Prenosi po tem členu se opravijo brez omejitev ali odlašanja 
po tržnem menjalnem tečaju, ki velja na datum prenosa, in v 
prosto zamenljivi valuti. 

3. Če ni trga tujega denarja, se za tečaj uporabi zadnji menjalni 
tečaj za menjavo valut v posebne pravice črpanja. 

V 
4. Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek lahko pogodbenica 

prepreči prenos s pravično, nediskriminacijsko in 
dobronamerno uporabo svoje zakonodaje, ki se nanaša na: 

a) stečaj, plačilno nesposobnost ali varstvo pravic upnikov, 

b) kazniva dejanja ali 

c) zagotavljanje spoštovanja odredb ali sodb v sodnih 
postopkih, 

pod pogojem, da taki ukrepi in njihova uveljavitev niso sredstvo 
za izogibanje zavezam ali obveznostim pogodbenice po tem 
sporazumu. 

8. člen 
Subrogacija 

Če pogodbenica ali agencija, ki jo ta določi, opravi plačilo svojemu 
vlagatelju na podlagi danega jamstva, garancije ali pogodbe o 
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zavarovanju v zvezi z naložbo na ozemlju druge pogodbenice, ta 
druga pogodbenica prizna prenos vseh pravic in zahtevkov 
vlagatelja na prvo pogodbenico ali na agencijo, ki jo ta določi, in 
pravico prve pogodbenice ali agencije, ki jo ta določi, da na podlagi 
subrogacije uresničuje katero koli tako pravico ali zahtevek v 
enakem obsegu kot njen pravni predhodnik. 

9. člen 
Druge obveznosti 

Vsaka pogodbenica spoštuje katero koli obveznost, ki jo je 
prevzela glede določenih naložb vlagateljev druge pogodbenice. 

10. člen 
Reševanje sporov med pogodbenico in vlagateljem 

druge pogodbenice 

1. Kakršen koli spor, ki lahko nastane med pogodbenico in 
vlagateljem druge pogodbenice v zvezi z domnevno kršitvijo 
obveznosti prve po tem sporazumu in povzroči vlagatelju ali 
njegovi naložbi izgubo ali škodo, se rešuje po mirni poti s 
pogajanji. 

2. Če takega spora ni mogoče rešiti v treh (3) mesecih po 
datumu zahteve za rešitev, lahko prizadeti vlagatelj spor 
predloži: 

a) pristojnemu sodišču ali upravnemu sodišču pogodbenice 
ali 

b) v spravo ali arbitražo, ustanovljeno po: 

i) arbitražnih pravilih Komisije Združenih narodov za 
mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) ali 

ii) pravilih arbitraže Mednarodne trgovinske zbornice 
(ICC) ali 

iii) pravilih Mednarodnega centra za reševanje 
investicijskih sporov (ICSID), ustanovljenega na 
podlagi Konvencije o reševanju investicijskih sporov 
med državami in državljani drugih držav (konvencija 
ICSID), ki je bila dana na voljo za podpis v 
Washingtonu D.C. 18. marca 1965, po pravilih, ki 
urejajo Dodatni dogovor za vodenje postopkov s strani 
Sekretariata Centra, če je ena ali druga pogodbenica 
tudi pogodbenica konvencije ICSID, ali 

c) kateri koli drugi obliki arbitraže, za katero se dogovorita 
stranki v sporu. 

3. Vsaka pogodbenica brezpogojno soglaša s predložitvijo 
investicijskega spora mednarodni spravi ali arbitraži. To 
soglasje vključuje odpoved zahtevi, da je treba prej izčrpati 
notranja upravna ali sodna pravna sredstva. 

4. Pogodbenica ne uveljavlja kot obrambo, protizahtevek, 
pravico do pobota ali iz katerega koli drugega razloga tega, 
da je bila ali bo prejeta po določilih 8. člena tega sporazuma 
odškodnina ali drugo nadomestilo za vso domnevno škodo 
ali njen del. 

5. Če ni drugačnega dogovora, se o spornih zadevah po 9. 
členu odloči v skladu s pravom pogodbenice, ki je stranka v 
sporu, vključno z njenimi kolizijskimi pravili, pravom, ki ureja 
pogodbo med pogodbenico in vlagateljem druge pogodbenice, 
in ustreznimi pravili mednarodnega prava. 

6. Arbitražna odločba je dokončna in zavezujoča za stranki v 
sporu. Vsaka pogodbenica zagotovi takojšnje in učinkovito 
priznanje in izvršitev arbitražnih odločb, izdanih po tem členu. 

11. člen 
Reševanje sporov med pogodbenicama 

1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega 
sporazuma se, kolikor je mogoče, rešujejo mirno s pogajanji 
po diplomatski poti. 

2. Če pogodbenici spora ne rešita v treh (3) mesecih od začetka 
pogajanj, se spor na zahtevo ene ali druge pogodbenice 
predloži arbitražnemu sodišču v skladu z določbami tega 
člena. 

3. Tako arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen 
primer na naslednji način. V dveh mesecih od prejema 
zahtevka za arbitražo imenuje vsaka pogodbenica enega 
člana sodišča. Ta dva člana nato izbereta državljana tretje 
države, s katero imata obe pogodbenici diplomatske odnose, 
ki se po odobritvi pogodbenic imenuje za predsednika sodišča. 
Predsednika se imenuje v treh (3) mesecih od datuma, ko 
sta bila imenovana druga dva člana. 

4. Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih 
v tretjem odstavku tega člena, lahko ena ali druga 
pogodbenica, če ni dogovorjeno drugače, zaprosi predsednika 
Meddržavnega sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če 
je predsednik državljan ene ali druge pogodbenice ali drugače 
ne more opraviti te naloge, se zaprosi podpredsednik, da 
opravi potrebna imenovanja. Če je podpredsednik državljan 
ene ali druge pogodbenice ali ne more opraviti te naloge, se 
zaprosi po funkciji naslednji najstarejši član Meddržavnega 
sodišča, ki ni državljan ene ali druge pogodbenice, da opravi 
potrebna imenovanja. 

5. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Odločitve 
arbitražnega sodišča so za pogodbenici dokončne in 
zavezujoče. 

6. Vsaka pogodbenica krije stroške svojega člana in svojega 
zastopstva v arbitražnem postopku. Pogodbenici prevzameta 
stroške za predsednika in druge stroške v enakih delih. Glede 
stroškov lahko arbitražno sodišče odloči tudi drugače. 

7. Glede vseh drugih zadev arbitražno sodišče samo določi 
svoj poslovnik, če se stranki ne odločita drugače. 

12. člen 
Uporaba drugih pravil 

Če bi zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obstoječe 
ali prihodnje obveznosti pogodbenic po mednarodnem pravu poleg 
tega sporazuma vsebovale splošna ali posebna pravila, ki bi 
naložbam vlagateljev druge pogodbenice zagotavljala ugodnejšo 
obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum, take določbe, kolikor 
so ugodnejše, prevladajo nad tem sporazumom. 

13. člen 
Uporaba sporazuma 

Ta sporazum se uporablja za vse naložbe vlagateljev iz ene 
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice v skladu z njenimi 
zakoni in predpisi, ki so obstajale ob začetku njegove veljavnosti 
ali so bile izvedene po njem. Ta sporazum se ne uporablja za 
spore, ki so nastali pred začetkom njegove veljavnosti. 
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14. člen 
Posvetovanja 

Vsaka pogodbenica lahko po potrebi predlaga posvetovanja o 
kateri koli zadevi, ki vpliva na izvajanje tega sporazuma. O kraju 
in času teh posvetovanj se dogovori po diplomatski poti. 

15. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje 

1. Sporazum začne veljati prvi dan po dnevu prejema zadnje 
diplomatske note, ki potrjuje, da sta pogodbenici izpolnili 
notranjepravne pogoje za začetek veljavnosti tega 
sporazuma. 

2. Sporazum velja za obdobje desetih (10) let in se šteje, da je 
podaljšan pod enakimi pogoji še za deset (10) let in tako 
naprej, razen če ena ali druga pogodbenica dvanajst (12) 
mesecev pred iztekom njegove veljavnosti pisno obvesti 
drugo pogodbenico o svoji nameri, da odpove sporazum. 

3. Za naložbe, ki so bile izvedene pred datumom prenehanja 
veljavnosti sporazuma, veljajo določbe od 1. do 14. člena še 
za nadaljnje obdobje desetih (10) let od datuma prenehanja 
veljavnosti tega sporazuma. 

V DOKAZ TEGA sta za to pravilno pooblaščena predstavnika 
podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani, dne 15. marca 2001, v 
angleškem jeziku. 

Za Vlado 
Republike Slovenije: 

dr.Tea Petrin l.r. 

Za Vlado 
Malte: 

dr. Louis Galea l.r. 

PROTOKOL 

Ob podpisu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Malte o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb sta se 
pooblaščena predstavnika sporazumela tudi o naslednji določbi, 
ki je sestavni del sporazuma: 

K točki c) prvega odstavka 1. člena 

Vlagatelji iz točke c) prvega odstavka 1. člena ne smejo vložiti 
zahtevka na podlagi tega sporazuma, če so bile za isto zadevo 
že uporabljene določbe kakega drugega sporazuma o zaščiti 
naložb. 

V DOKAZ TEGA sta za to pravilno pooblaščena predstavnika 
podpisala ta protokol. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani, dne 15. marca 2001, v 
angleškem jeziku. 

Za Vlado 
Republike Slovenije: 

dr.Tea Petrin l.r. 

Za Vlado 
Malte: 

dr. Louis Galea l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma s protokolom skrbi Ministrstvo za Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
gospodarstvo. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

poročevalec, št. 68 34 3. avgust 2001 



OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o 
medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom, ki ga je 
za Vlado Republike Slovenije podpisala ministrica za gospodarstvo 
dr. Tea Petrin, za Vlado Malte pa minister za izobraževanje in 
kulturo dr. Louis Galea, je bil podpisan v Ljubljani dne 15. marca 
2001 v angleškem jeziku. 

Sporazum o spodbujanju in zaščiti naložb je vzajemna 
dvostranska mednarodna pogodba, ki jo pogodbenici sklepata z 
namenom olajševanja pretoka kapitala, zagotavljanja pravne 
varnosti naložb in vlagateljev obeh pogodbenic ter s tem 
spodbujanja naložb. 

V sporazumu je določena obravnava vlagateljev in naložb, pri 
čemer je dopustnost vlaganja tujega kapitala odvisna od 
zakonodaje pogodbenice, na čigar ozemlju naj se naložba izvede. 
Obravnava vlagateljev in naložb v ti. post-ustanovitvenem obdobju 
pa ne sme biti manj ugodna od tiste, ki jo katera koli pogodbenica 
zagotavlja lastnim vlagateljem oziroma njihovim naložbam oziroma 
po načelu največjih ugodnosti vlagateljem iz tretjih držav oziroma 
njihovim naložbam. 

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi druge obveznosti 
pogodbenic, kot so zagotavljanje prostega prenosa vloženega 
kapitala in dohodkov v zvezi z naložbo, izplačilo takojšnjega, 

ustreznega in učinkovitega nadomestila v primeru razlastitve 
oziroma drugih ukrepov z enakovrednimi učinki, ter ureditev 
reševanja sporov. Poleg običajnega načina reševanja sporov med 
pogodbenicama je predvideno tudi reševanje sporov med 
vlagateljem ene pogodbenice neposredno z drugo pogodbenico. 

Sporazum je sklenjen za začetno obdobje desetih let, po izteku 
tega obdobja pa velja za nadaljnja obdobja desetih let, razen če 
ena ali druga pogodbenica vsaj dvanajst mesecev pred iztekom 
veljavnosti pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da 
sporazum odpoveduje. Če bo sporazum prenehal veljati iz 
razlogov in na način kot je predvideno s sporazumom, bodo 
določbe sporazuma za naložbe, ki so bile izvedene pred 
prenehanjem njegove veljavnosti, veljale še nadaljnjih deset let 
po datumu prenehanja veljavnosti. 

Sporazum o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb s 
protokolom na podlagi tretjega odstavka 75. člena zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
Ratifikacija zadevnega sporazuma ne zahteva spremembe 
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih 
proračunskih sredstev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Malte o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb s 
protokolom. 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma 9 pridružitvi« 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

/ 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

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

/ 

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

/ 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk 

Da, sporazum je bil podpisan v angleščini. 

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

/ 

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

/ 

dr.Tea Petrin l.r. 
MINISTRICA 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO KRALJEVINE DANSKE 0 

SPODBUJANJU IN MEDSEBOJNI 

ZAŠČITI NALOŽB 

■ EPA 277 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0006 
Številka: 436-15/2001-1 
Ljubljana, 26.07.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 38. seji dne 26. julija 2001 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE 
DANSKE O SPODBUJANJU IN MEDSEBOJNI ZAŠČITI 
NALOŽB, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

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

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Renata Vitez, državna sekretarka v Ministrstvu za 

gospodarstvo, 
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Jelka Pfeiter, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Kraljevine Danske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb, 
podpisan v Ljubljani 11. maja 1999. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:* 

" Besedilo sporazuma v danskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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Sporazum 

med Vlado Republike Slovenije 

in 

Vlado Kraljevine Danske 

o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb 
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Uvod 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Kraljevine Danske, v 
nadaljevanju pogodbenici, sta se 

v želji, da ustvarita ugodne razmere za naložbe v obeh državah 
in da okrepita sodelovanje med zasebnimi podjetji v obeh državah 
z namenom, da bi spodbudili ustvarjalno uporabo sredstev, 

ob spoznanju, da bo pošteno in pravično obravnavanje naložb na 
vzajemni podlagi sledilo temu cilju, 

sporazumeli, kot sledi: 

> 
1. člen 

Opredelitev pojmov 

Za namen tega sporazuma: 

(1) Izraz "naložba" pomeni vsako vrsto premoženja, 
investiranega v skladu z zakoni in predpisi pogodbenice, na 
katere ozemlju je naložba izvedena, in vključuje zlasti, vendar 
ne izključno: 

(i) premičnine in nepremičnine kot tudi druge pravice, kot so 
najemne pravice, hipoteke, zasegi, zastave, garancije in 
druge podobne pravice, 

(ii) deleže, delnice ali druge oblike udeležbe v družbi ali 
podjetju ali lastnino družbe ali podjetja ter obveznice in 
dolgove družbe ali podjetja, 

(iii) reinvestirani dohodek, denarne terjatve ali zahtevki do 
pogodbenih storitev, ki imajo ekonomsko vrednost in so 
povezane z naložbo, 

(iv) pravice industrijske in intelektualne lastnine, vključno z 
avtorskimi pravicami, patenti, imeni firm, tehnologijo, 
blagovnimi znamkami, vrednostjo na podlagi dobrega 
imena in slovesa, know-how in drugimi podobnimi 
pravicami, 

(v) koncesije ali druge pravice, podeljene z zakonom ali s 
pogodbo, vključno s koncesijami za iskanje, črpanje ali 
izkoriščanje naravnih virov. 

(2) Sprememba oblike, v kateri se premoženje investira, ne vpliva 
na njegovo naravo kot naložba pod pogojem, da je taka 
sprememba v skladu z zakoni in predpisi pogodbenice, na 
katere ozemlju je bila naložba izvedena. 

(3) Izraz "dohodek" pomeni zneske, ki jih prinaša naložba, in 
vključuje zlasti, vendar ne izključno dobiček, obresti, kapitalski 
dobiček, dividende, licenčnine ali pristojbine. 

(4) Izraz "vlagatelj" v zvezi z eno in drugo pogodbenico pomeni: 

a) fizične osebe, ki so državljani ene ali druge pogodbenice 
ali ki imajo v eni ali drugi pogodbenici stalno prebivališče 
v skladu z njenimi zakoni; 

b) kakršen koli subjekt, ustanovljen v skladu s pravom te 
pogodbenice in po njem priznan kot pravna oseba, kot so 
družbe, firme, združenja, razvojne finančne institucije, 
fundacije ali podobni subjekti, ne glede na to ali je njihova 
odgovornost omejena In ali so njihove dejavnosti 
usmerjene v dobiček ali ne. 

(5) Izraz "ozemlje" ene ali druge pogodbenice pomeni ozemlje 
pod njeno suverenostjo kot tudi izključne ekonomske cone, 
nad katerimi pogodbenica v skladu z mednarodnim pravom 
izvaja suverene pravice ali jurisdikcijo. 

Dohodek in v primeru reinvesticij zneski, ki jih reinvesticije 
prinašajo, so po določbah tega sporazuma deležni iste zaščite 
kot naložbe. 

2. člen 
Spodbujanje in zaščita naložb 

(1) Vsaka pogodbenica v skladu s svojo zakonodajo in 
administrativno prakso dopušča naložbe vlagateljev druge 
pogodbenice, vključno z ustanovitvijo predstavništev druge 
pogodbenice, in take naložbe tudi spodbuja. 

(2) Naložbe vlagateljev ene pogodbenice vedno uživajo vso 
zaščito in varnost na ozemlju druge pogodbenice. Nobena 
pogodbenica vlagateljem druge pogodbenice ne sme na noben 
način škodovati pri upravljanju, vzdrževanju, uporabi, uživanju 
naložb ali razpolaganju z njimi na svojem ozemlju z 
nerazumnimi ali diskriminacijskimi ukrepi. 

(3) Vsaka pogodbenica spoštuje kakršno koli obveznost, ki jo je 
prevzela v zvezi z naložbami vlagateljev druge pogodbenice. 

3. člen 
Obravnava naložb 

(1) Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju priznava naložbam 
vlagateljev druge pogodbenice pošteno in pravično 
obravnavo, ki v nobenem primeru ni manj ugodna od tiste, ki 
jo priznava lastnim vlagateljem ali vlagateljem katere koli tretje 
države, kar je pač ugodnejše za vlagatelja. 

(2) Vsaka pogodbenica vlagateljem ene pogodbenice glede 
upravljanja, vzdrževanja, uporabe, uživanja naložb ali 
razpolaganja z njimi priznava pošteno in pravično obravnavo, 
ki v nobenem primeru ni manj ugodna od tiste, ki jo ta 
pogodbenica priznava lastnim vlagateljem ali vlagateljem 
katere koli tretje države, kar je pač ugodnejše za vlagatelja. 

4. člen 
Izjeme 

Določbe tega sporazuma glede priznavanja obravnave, ki ni manj 
ugodna od tiste, ki se priznava vlagateljem ene ali druge 
pogodbenice ali katere koli tretje države, se ne razlagajo, kot da 
obvezujejo eno pogodbenico, da zagotovi vlagateljem druge 
pogodbenice obravnavo, ugodnosti ali privilegije na podlagi: 

a) članstva v kateri koli obstoječi ali prihodnji regionalni organizaciji 
za gospodarsko povezovanje ali v carinski uniji, katere članica 
je ena od pogodbenic ali to utegne postati, ali 

b) kakršnega koli mednarodnega sporazuma ali dogovora, ki 
se v celoti ali v glavnem nanaša na obdavčenje. 

5. člen 
Razlastitev in nadomestilo 

(1) Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice se na ozemlju 
druge pogodbenice ne smejo nacionalizirati, razlastiti ali se v 
zvezi z njimi sprejeti drugi ukrepi z enakim učinkom, kot ga 
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ima nacionalizacija ali razlastitev (v nadaljevanju "razlastitev"), 
razen za razlastitve, izvedene v javnem interesu, na 
nediskriminacijski podlagi v skladu s pravilnim zakonskim 
postopkom in za takojšnje, ustrezno in učinkovito 
nadomestilo. 

(2) Tako nadomestilo je v višini poštene tržne vrednosti 
razlaščene naložbe tik pred razlastitvijo ali preden je 
nameravana razlastitev postala tako splošno znana, da je 
vplivala na vrednost naložbe (v nadaljevanju "datum 
vrednotenja"). 

(3) Ta poštena tržna vrednost se izračuna v prosto zamenljivi 
valuti na podlagi tržnega menjalnega tečaja, ki velja za to 
valuto na datum vrednotenja. Nadomestilo se plača brez 
odlašanja in vključuje obresti po komercialni obrestni meri, 
določeni na tržni podlagi od dneva razlastitve do dneva plačila. 

(4) Oškodovani vlagatelj ima pravico po zakonu pogodbenice, ki 
je razlastitev izvedla, da sodni ali drug pristojen in neodvisen 
organ te pogodbenice takoj pregleda njegov primer, 
vrednotenje njegove naložbe in plačilo nadomestila v skladu 
z načeli, ki so določena v prvem odstavku tega člena. 

(5) Kadar pogodbenica na svojem ozemlju razlasti premoženje 
družbe ali podjetja, ki je registrirano ali ustanovljeno po njenem 
pravu in v katerem imajo vlagatelji druge pogodbenice naložbo, 
vključno z delnicami, se uporabijo določbe tega člena, da se 
za te vlagatelje zagotovi takojšnje, ustrezno in učinkovito 
nadomestilo za kakršno koli oškodovanje ali zmanjšanje 
poštene tržne vrednosti te naložbe, kar je rezultat razlastitve. 

6. člen 
Nadomestilo za izgube 

(1) Vlagateljem ene pogodbenice, pri naložbah katerih so nastale 
Izgube zaradi vojne ali drugega oboroženega spopada, 
revolucije, izrednega stanja v državi, upora, vstaje ali nemirov 
na ozemlju druge pogodbenice, ta druga pogodbenica 
priznava glede vzpostavitve v prejšnje stanje, odškodnine, 
nadomestila ali druge poravnave nič manj ugodno obravnavo, 
kot jo ta druga pogodbenica priznava svojim vlagateljem ali 
vlagateljem katere koli tretje države, kar je pač ugodnejše za 
vlagatelja. 

(2) Brez škode za prvi odstavek tega člena je vlagatelju 
pogodbenice, ki je na ozemlju druge pogodbenice zaradi ene 
od okoliščin iz istega odstavka imel škodo, ki je nastala zaradi 

(a) delne ali celotne zaplembe njegove naložbe, ki so jo 
izvedle sile ali oblasti te druge pogodbenice, ali 

(b) uničenja njegove naložbe ali njenega dela, ki so jih 
povzročile sile ali oblasti te druge pogodbenice, ki pa ga 
nujnost okoliščine ni narekovala, 

zagotovljena vzpostavitev v prejšnje stanje ali nadomestilo, 
ki je v enem ali drugem primeru takojšnje, ustrezno in 
učinkovito. 

7. člen 
Prenos kapitala in dohodka 

(1) Vsaka pogodbenica vlagateljem druge pogodbenice dovoli 
prost prenos sredstev v zvezi z njihovimi naložbami na njenem 
ozemlju In še zlasti, vendar ne izključno: 

(a) začetnega kapitala in kakršnega koli dodatnega kapitala 
za vzdrževanje in razvoj naložbe, 

(b) investiranega kapitala ali izkupička od celotne ali delne 
prodaje ali likvidacije naložbe, 

(c) obresti, dividend, dobička in drugega ustvarjenega 
dohodka, 

(d) plačil, opravljenih za odplačilo kreditov za naložbe, in 
zapadlih obresti, 

(e) plačil, ki izhajajo iz pravic, naštetih v točki (iv) prvega 
odstavka,1. člena tega sporazuma, 

(f) neporabljenih zaslužkov in drugih prejemkov tujega 
osebja, ki je bilo v zvezi z naložbo angažirano iz tujine, 

(g) nadomestila, vrnitve v prejšnje stanje, odškodnine ali druge 
poravnave na podlagi 5. in 6. člena. 

(2) Prenosi plačil iz prvega odstavka tega člena se opravijo brez 
odlašanja in v prosto zamenljivi valuti. 

(3) Prenosi se opravijo po tržnem menjalnem tečaju, ki velja na 
dan prenosa za gotovinske posle v valuti prenosa, če ni 
deviznega trga, se uporablja menjalni tečaj, ki je bil uporabljen 
pri najnovejših naložbah v državo. 

8. člen 
Subrogacija 

Če ena pogodbenica ali od nje imenovana agencija opravi plačilo 
svojim vlagateljem na podlagi jamstva, danega v zvezi z naložbo 
na ozemlju druge pogodbenice, potem ta druga pogodbenica 
prizna: 

(a) prenos vseh pravic ali terjatev vlagatelja na prvo pogodbenico 
ali od nje imenovano agencijo na podlagi zakona ali pravnega 
posla. 

(b) da je prva pogodbenica ali od nje imenovana agencija na 
podlagi subrogacije upravičena uresničevati pravice in 
uveljavljati terjatve tega investitorja. 

9. člen 
Spori med pogodbenico in vlagateljem 

(1) Vsak spor, ki lahko nastane med vlagateljem ene pogodbenice 
in drugo pogodbenico v zvezi z naložbo na ozemlju te druge 
pogodbenice se, kolikor je mogoče, rešuje po mirni poti. 

(2) Če tak spor med vlagateljem ene pogodbenice in drugo 
pogodbenico po treh mesecih še vedno traja, ima vlagatelj 
pravico, da predloži spor v reševanje bodisi: 

(a) mednarodni arbitraži Mednarodnega centra za reševanje 
investicijskih sporov, ki je bil ustanovljen v skladu s 
Konvencijo o reševanju investicijskih sporov med državami 
in državljani drugih držav, ki je bila na voljo za podpis v 
VVashingtonu D.C. 18. marca 1965 (Konvencija ICSID), 
ali 

(b) razsodniku ali mednarodnemu ad hoc arbitražnemu 
sodišču, ustanovljenemu v skladu z Arbitražnimi pravili 
Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko 
pravo. 
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10. člen 
Spori med pogodbenicama 

(1) Če pride do spora med pogodbenicama v zvezi z razlago in 
uporabo tega sporazuma, ga pogodbenica, kolikor je to le 
mogoče, poskuša rešiti s pogajanji. 

(2) Če spora ni mogoče rešiti v treh mesecih od njegovega 
začetka, se spor na zahtevo ene ali druge pogodbenice 
predloži arbitražnemu sodišču. 

(3) Tako arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen 
primer na naslednji način: 

(a) V treh mesecih od prejema zahteve za arbitražo vsaka 
pogodbenica imenuje enega člana razsodišča. Ta dva 
člana nato izbereta državljana tretje države, ki se po 
odobritvi pogodbenic imenuje za predsednika razsodišča. 
Predsednik se imenuje v treh mesecih od dne, ko sta bila 
imenovana druga dva člana. 

(b) Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v navedenih 
rokih, lahko ena ali druga pogodbenica, če ni dogovorjeno 
drugače, povabi predsednika Meddržavnega sodišča, 
da opravi potrebna imenovanja. Če je predsednik sodišča 
državljan ene od pogodbenic ali iz kakršnega koli razloga 
ne more opraviti te naloge, se povabi podpredsednik 
sodišča, da opravi imenovanja. Če je podpredsednik 
sodišča državljan ene od pogodbenic ali iz kakršnega 
koli razloga tudi ne more opraviti te naloge, se povabi po 
funkciji naslednji najstarejši član Meddržavnega sodišča, 
ki ni državljan ene od pogodbenic, da opravi potrebna 
imenovanja. 

(c) Arbitražno sodišče uporablja določbe tega sporazuma, 
drugih sporazumov, sklenjenih med pogodbenicama, in 
postopkovna merila, ki se zahtevajo po mednarodnem 
pravu. Odloča z Večino glasov. Arbitražno sodišče samo 
določi svoj poslovnik. 

(d) Odločitve sodišča so dokončne in zavezujoče za obe 
pogodbenici v sporu. 

(e) Vsaka pogodbenica krije stroške svojega člana 
razsodišča in svojih predstavnikov v arbitražnem 
postopku. Pogodbenici krijeta stroške za predsednika in 
vse preostale stroške v enakih delih. 

11. člen 
Posvetovanja 

Vsaka pogodbenica lahko predlaga drugi pogodbenici, da se 
posvetujeta o kakršni koli zadevi, ki vpliva na uporabo tega 
sporazuma. Do posvetovanj pride na predlog ene ali druge 
pogodbenice v kraju in v času, o katerem se dogovorita po 
diplomatski poti. 

12. člen 
Uporaba tega sporazuma 

Določbe tega sporazuma se uporabljajo za vse naložbe, ki jih 
vlagatelji ene pogodbenice izvedejo na ozemlju druge pogodbenice 
pred začetkom veljavnosti tega sporazuma ali po njem. Ne veljajo 
pa za razhajanja ali spore, nastale pred začetkom njegove 
veljavnosti. 

13. člen 
Spremembe in dopolnitve 

Ob začetku veljavnosti tega sporazuma ali kadar koli po začetku 
veljavnosti se določbe tega sporazuma lahko spremenijo na način, 
o katerem se dogovorita pogodbenici. Te spremembe začnejo 
veljati, ko sta pogodbenici druga drugo obvestili, da so izpolnjene 
notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti. 

14. člen 
Razširitev ozemlja 

Ta sporazum ne velja za Ferske otoke in Grenlandijo. 

Uporaba določb tega sporazuma se lahko razširi na Ferske otoke 
in Grenlandijo, če se tako dogovorita pogodbenici z izmenjavo 
not. 

15. člen 
Začetek veljavnosti 

Pogodbenici se pisno obvestita, da so izpolnjene notranjepravne 
zahteve za začetek veljavnosti tega sporazuma. Sporazum začne 
veljati trideset dni po datumu zadnjega uradnega obvestila. 

16. člen 
Trajanje in prenehanje 

(1) Sporazum velja deset let. Po tem obdobju ostane še naprej v 
veljavi, dokler ena pogodbenica pisno ne obvesti druge 
pogodbenice o svoji nameri, da ga odpove. Obvestilo o 
odpovedi začne veljati eno leto po datumu uradnega obvestila. 

(2) Za naložbe, izvedene pred datumom, ko začne veljati obvestilo 
o odpovedi tega sporazuma, ostanejo v veljavi določbe 1. do 
12. člena še nadaljnjih deset let od tega datuma. 

V dokaz tega sta spodaj podpisana predstavnika, ki sta ju za to 
pravilno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani dne 11. maja 1999 v 
slovenskem, danskem in angleškem jeziku. Pri razlikah v razlagi 
prevlada angleško besedilo. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Kraljevine Danske 

Vojka Ravbar l.r. Kjeld Juel Petersen l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine 
Danske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb, ki ga je za 
Vlado Republike Slovenije podpisala državna sekretarka za 
ekonomske odnose s tujino v Ministrstvu za ekonomske odnose 
in razvoj, gospa mag. Vojka Ravbar, za Vlado Kraljevine Danske 
pa veleposlanik, gospod Kjeld Juel Petersen, je bil podpisan v 
Ljubljani, 11. maja 1999, v slovenskem, danskem in angleškem 
jeziku. 

Sporazum o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb je vzajemen, 
dvostranski akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom 
olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja naložb in zagotavljanja 
pravne varnosti naložb vlagateljev obeh pogodbenic. 

V sporazumu je določena obravnava naložb, pri čemer je 
dopustnost vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje 
pogodbenice, na čigar ozemlju se naložba izvrši, medtem ko 
obravnava že izvršenih naložb v post-ustanovitvenem obdobju 
ne sme biti slabša od tiste, ki jo pogodbenici vsaka na svojem 
ozemlju zagotavljata domačim naložbam, oziroma naložbam iz 
tretjih držav. 

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze 
pogodbenic, kot so zagotavljanje prostega prenosa vloženega 

kapitala in dohodkov v zvezi z naložbo, način določanja in izplačila 
odškodnine v primeru nacionalizacije, razlastitve oziroma drugih 
ukrepov z enakovrednim učinkom, ter ureditev reševanja sporov. 
Poleg ureditve reševanja sporov med pogodbenicama, je urejeno 
tudi reševanje sporov med vlagateljem ene pogodbenice in drugo 
pogodbenico. 

Sporazum je sklenjen za dobo desetih let. Po tem obdobju ostane 
še naprej v veljavi, dokler ena pogodbenica pisno ne obvesti 
druge pogodbenice o svoji nameri, da ga odpove. Odpoved začne 
veljati eno leto po datumu uradnega obvestila. Če bo sporazum 
prenehal veljati iz razlogov in na način kot je predvideno s 
sporazumom, bodo določbe sporazuma veljale še nadaljnjih deset 
let po datumu prenehanja njegove veljavnosti za naložbe, ki so 
bile izvršene pred prenehanjem veljavnosti sporazuma. 

Sporazum o spodbujanju in zaščiti naložb ratificira Državni zbor 
Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 75. člena Zakona 
o zunanjih zadevah. 

Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih 
proračunskih sredstev. 

Sporazum je v skladu s predpisi Evropskih skupnosti. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in zaščiti naložb. 

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

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

IV. oddelek, II. poglavje; V. oddelek, I. poglavje; 75. člen 

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

Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so izpolnjene v obsegu, v 
katerem se njegove določbe, omenjene v točki 2 a), nanašajo na 
vsebino sporazumov o spodbujanju in zaščiti naložb. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

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

/ 

5) Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino 

/ 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk 

Da, sporazum je bil podpisan še v angleškem in danskem jeziku. 

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

/ 

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): 

Council Directive 88/361/EEC (OJ L 178, 8.7.1988 - usklajeno) 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upožtevanle roka za uskladitev 

/ 

Renata Vitez l.r. 
DRŽAVNA SEKRETARKA 

dr. Tea Petrin l.r. 
MINISTRICA 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 

AVSTRIJO 0 MEDSEBOJNEM 

SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB 

- EPA 278 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0014 
Številka: 436-25/2000-2 
Ljubljana, 26.07.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 38. seji dne 26. julija 2001 
določila besedilo: 

-PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O 
MEDSEBOJNEM SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Renata Vitez, državna sekretarka v Ministrstvu za 
gospodarstvo, 
Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za 
zunanje zadeve, 

- Jelka Pfeifer, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku 
Avstrijo o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb, podpisan glasi:* 
na Dunaju 7. marca 2001. 

* Besedilo sporazuma v nemškem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN 

REPUBLIKO AVSTRIJO 

O MEDSEBOJNEM SPODBUJANJU IN 

ZAŠČITI NALOŽB 
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Republika Slovenija in Republika Avstrija, v nadaljevanju 
pogodbenici, sta se 

v želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje med državama, 

z namenom, da spodbudita in ustvarita ugodne razmere za naložbe 
vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenjce na 
podlagi enakopravnosti in obojestranske koristi, 

ob spoznanju, da bosta medsebojno spodbujanje in zaščita naložb 
na podlagi tega sporazuma spodbujala poslovne pobude, 

ponovno potrjujoč svojo zavezanost spoštovanju mednarodno 
priznanih standardov dela, 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 
Opredelitev pojmov 

Za namen tega sporazuma: 

1. Izraz "vlagatelj" pomeni: 

a) fizične osebe, ki so državljani ene ali druge pogodbenice v 
skladu z njeno zakonodajo, in 

b) pravne osebe, vključno s korporacijami, gospodarskimi in 
drugimi družbami, združenji, ali katere koli druge subjekte, ki so 
registrirani ali ustanovljeni v skladu z zakonodajo te pogodbenice, 

ki izvajajo ali so izvedle naložbo na ozemlju druge pogodbenice. 

2. Izraz "naložba vlagatelja pogodbenice" pomeni vsako vrsto 
premoženja na ozemlju ene pogodbenice, ki je neposredno ali 
posredno v lasti ali pod nadzorom vlagatelja druge pogodbenice, 
vključno: 

a) s premičninami in nepremičninami ter katerimi koli drugimi 
stvarnimi pravicami, kot so hipoteka, zaseg, zastava in podobne 
pravice; 

b) z deleži, delnicami in drugimi oblikami kapitalske udeležbe v 
družbi ter pravicami, ki iz njih izhajajo; 

c) z obveznicami, zadolžnicami, posojili in drugimi oblikami dolga 
ter pravicami, ki iz njih izhajajo; 

d) z denarnimi terjatvami ali katerimi koli storitvami, ki imajo 
ekonomsko vrednost in so povezane z naložbo; 

e) s pravicami na področju intelektualne lastnine, tehnoloških 
procesov, dobrega imena ter know-howa; 

f) s katero koli pravico, vključno s koncesijami za iskanje, 
raziskovanje in izkoriščanje naravnih virov, ki jih z zakonom ali 
upravnim aktom podeljuje pristojni državni organ ali ki se podelijo 
s pogodbo. 

Kakršna koli sprememba oblike, v kateri se premoženje investira 
ali reinvestira, ne vpliva na njegovo naravo kot naložbo pod 
pogojem, da je taka sprememba v skladu z zakoni in predpisi 
pogodbenice, na katere ozemlju je bila naložba izvedena. 

3. Izraz "dohodek" pomeni zneske, ki jih prinašajo naložbe, in 
vključuje zlasti, vendar ne izključno, dobiček, dividende, obresti, 

avtorske honorarje ali druge oblike dohodka, povezanega z 
naložbami, vključno z licenčninami in drugimi honorarji. 

4. Izraz "ozemlje" pomeni za vsako pogodbenico ozemlje pod 
njeno suverenostjo, vključno z zračnim prostorom in morskimi 
območji, nad katerimi ta pogodbenica izvaja suverenost ali 
jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim pravom. 

5. Izraz "posredni nadzor" pomeni dejanski nadzor, ugotovljen po 
pregledu dejanskih okoliščin za vsak primer posebej. Pri katerem 
koli takem pregledu je treba upoštevati vse pomembne dejavnike, 
vključno z 

a) vlagateljevim finančnim upravičenjem pri naložbi, vključno s 
kapitalsko udeležbo; 

b) vlagateljevo zmožnostjo, da znatno vpliva na upravljanje in 
izvajanje naložbe, in 

c) vlagateljevo zmožnostjo, da znatno vpliva na izbiro članov 
upravnega odbora ali katerega koli drugega organa upravljanja. 

Če obstaja dvom, ali vlagatelj neposredno ali posredno nadzira 
določeno naložbo, nosi dokazno breme vlagatelj, ki trdi, da naložbo 
nadzoruje. 

2. člen 
Spodbujanje in zaščita naložb 

1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju spodbuja in pospešuje, 
kolikor je mogoče, naložbe vlagateljev druge pogodbenice in 
sprejema take naložbe na svoje ozemlje v skladu s svojimi zakoni 
in predpisi. 

2. Vsaka pogodbenica naložbam vlagateljev druge pogodbenice 
trajno zagotavlja pošteno in pravično obravnavo. 

3. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice so deležne 
popolne in trajne zaščite in varnosti na ozemlju druge pogodbenice. 
Pogodbenica na noben način ne sme z neupravičenimi, 
samovoljnimi ali diskriminacijskimi ukrepi na svojem ozemlju ovirati 
vlagateljev druge pogodbenice pri upravljanju, vzdrževanju, 
uporabi in uživanju naložb ali razpolaganju z njimi. 

3. člen 
Nacionalna obravnava in obravnava po načelu države 

z največjimi ugodnostmi 

1. Vsaka pogodbenica zagotovi vlagateljem druge pogodbenice 
in njihovim naložbam obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo 

• zagotavlja svojim vlagateljem in njihovim naložbam ali vlagateljem 
katere koli tretje države in njihovim naložbam glede upravljanja, 
obratovanja, vzdrževanja, uporabe, uživanja, prodaje in likvidacije 
naložbe, kar je za vlagatelja ugodnejše. 

2. Določb tega člena ni mogoče razlagati tako, da obvezujejo eno 
pogodbenico, da podeli vlagateljem druge pogodbenice kakršno 
koli prednostno obravnavo, ugodnost ali privilegij na podlagi: 

a) katerega koli članstva v prostotrgovinskem območju, carinski 
uniji, skupnem trgu, gospodarski skupnosti ali večstranskem 
sporazumu o naložbah; 

b) katerega koli mednarodnega sporazuma ali katere koli notranje 
zakonodaje, ki se nanaša na obdavčenje. 
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4. člen 
Preglednost 

1. Vsaka pogodbenica nemudoma objavi ali kako drugače omogoči 
javno dostopnost do svojih zakonov, predpisov, postopkov in 
mednarodnih sporazumov, ki lahko vplivajo na izvajanje 
sporazuma. 

2. Vsaka pogodbenica z naklonjenostjo obravnava določena 
vprašanja in na zahtevo drugi pogodbenici zagotovi informacije o 
zadevah iz prvega odstavka. 

3. Pogodbenici ni treba priskrbeti informacij o določenih vlagateljih 
ali naložbah ali omogočiti dostopa do takih informacij, katerih 
razkritje bi oviralo uveljavitev zakonov ali bilo v nasprotju z njenimi 
zakoni in predpisi, ki varujejo zaupnost. 

5. člen 
Razlastitev in nadomestilo 

1. Pogodbenica ne sme neposredno ali posredno razlastiti ali 
nacionalizirati naložbe vlagatelja druge pogodbenice ali sprejeti 
nobenih ukrepov z enakovrednim učinkom (v nadaljevanju 
razlastitev), razen: 

a) za namen, ki je v javnem interesu, 

b) na nediskriminacijski podlagi, 

c) v skladu z zakonitim postopkom in 

d) ob plačilu takojšnjega, ustreznega in učinkovitega nadomestila 
v skladu z drugim in tretjim odstavkom spodaj. 

2. Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se izračuna na 
podlagi poštene tržne vrednosti naložbe tik pred razlastitvijo ali 
preden je nameravana razlastitev postala javno znana, kar je 
prej. Nadomestilo se plača v prosto zamenljivi valuti brez odlašanja 
in vključuje obresti po komercialni stopnji, določene na tržni podlagi 
za valuto plačila od dneva razlastitve do dneva plačila, ter je 
prosto prenosljivo in dejansko unovčljivo. Ob zamudi država 
gostiteljica krije izgubo zaradi menjalnega tečaja, ki izhaja iz take 
zamude. 

3. Vlagatelj, katerega naložbe so razlaščene, ima po zakonodaji 
pogodbenice, ki je naložbo razlastila, pravico zahtevati, da sodni 
ali drug pristojni organ te pogodbenice nemudoma pregleda njegov 
primer in vrednotenje njegovih naložb v skladu z načeli iz tega 
člena. 

6. člen 
Nadomestilo za izgube 

1. Vlagateljem ene pogodbenice, pri naložbah katerih so nastale 
izgube zaradi vojne ali drugega oboroženega spopada, revolucije, 
narodne vstaje, izrednega stanja ali kakega podobnega dogodka 
ali višje sile na ozemlju druge pogodbenice, ta druga pogodbenica 
zagotovi glede ukrepov, ki jih sprejme v zvezi s takšnimi izgubami, 
vključno z nadomestilom, odškodnino ali vzpostavitvijo prejšnjega 
stanja, nič manj ugodno obravnavo kot svojim vlagateljem ali 
vlagateljem katere koli tretje države. ( 

2. Vlagatelju pogodbenice, ki ima v katerem koli od primerov iz 
prvega odstavka izgubo, ki je nastala zaradi: 

a) zaplembe njegove naložbe ali njenega dela, ki so jo izvedle sile 
ali organi druge pogodbenice, ali 

b) uničenja njegove naložbe ali njenega dela, ki so ga povzročile 
sile ali organi druge pogodbenice in ga niso narekovale razmere, 

druga pogodbenica v vsakem primeru zagotovi vzpostavitev 
prejšnjega stanja ali nadomestilo, ki je v obeh primerih takojšnje, 
ustrezno in učinkovito, nadomestilo pa je tudi v skladu z drugim in 
tretjim odstavkom 5. člena. 

7. člen 
Prenosi 

1. Vsaka pogodbenica jamči vlagateljem druge pogodbenice prost 
prenos sredstev v zvezi z njihovimi naložbami na svoje ozemlje 
in z njega ter zlasti, vendar ne izključno: 

a) začetnega kapitala in dodatnih prispevkov za vzdrževanje ali 
razvoj naložb; 

b) dohodka; 

c) plačil po pogodbah, vključno s posojilnimi pogodbami; 

d) izkupička od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe; 

e) kakršnega koli nadomestila ali drugega plačila iz 5. in 6. člena 
tega sporazuma; 

f) plačil, ki izhajajo iz rešitve spora; 

g) zaslužkov in drugih prejemkov osebja iz tujine, zaposlenega v 
zvezi z naložbo. 

2. Prenosi iz tega člena se opravijo brez omejitev ali odlašanja v 
prosto zamenljivi valuti po tržnem menjalnem tečaju, ki velja na 
datum prenosa. 

3. Če ni trga tujega denarja, se za tečaj uporabi zadnji menjalni 
tečaj za menjavo valut v posebne pravice črpanja. 

4. Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek lahko pogodbenica 
prepreči prenos s pravično, nediskriminacijsko in dobronamerno 
uporabo svoje zakonodaje, ki se nanaša na: 

a) stečaj, plačilno nesposobnost ali varstvo pravic upnikov; 

b) izdajanje vrednostnih papirjev, trgovanje ali poslovanje z njimi; 

c) kazniva dejanja ali 

d) zagotavljanje spoštovanja odredb ali sodb v sodnih postopkih, 

pod pogojem, da se taki ukrepi in njihova uporaba ne uporabljajo 
kot sredstvo za izogibanje zavezam ali obveznostim pogodbenice 
po tem sporazumu. 

8. člen 
Subrogacija 

Če pogodbenica ali agencija, ki jo ta določi, opravi plačilo svojemu 
vlagatelju na podlagi danega jamstva, garancije ali pogodbe o 
zavarovanju v zvezi z naložbo na ozemlju druge pogodbenice, ta 
druga pogodbenica prizna prenos vseh pravic in terjatev vlagatelja 
na prvo pogodbenico ali agencijo, ki jo ta določi, in pravico prve 
pogodbenice ali agencije, ki jo ta določi, da na podlagi subrogacije 
uresničuje katero koli tako pravico in terjatev v enakem obsegu 
kot njen pravni predhodnik. 
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9. člen 
Druge obveznosti 

Vsaka pogodbenica spoštuje katero koli obveznost, ki jo je 
prevzela glede določenih naložb vlagateljev druge pogodbenice. 

10. člen 
Odrekanje ugodnosti 

Pogodbenica lahko vlagatelju druge pogodbenice in njegovim 
naložbam odreče ugodnosti po tem sporazumu, če imajo vlagatelji 
nepogodbenice v lasti ali pod nadzorom tega vlagatelja in ta 
vlagatelj nima pomembnejše poslovne dejavnosti na ozemlju 
pogodbenice, po katere zakonu je ustanovljen ali organiziran. 

11. člen 
Reševanje sporov med pogodbenico in vlagateljem 

druge pogodbenice 

1. Kakršen koli spor, ki lahko nastane med pogodbenico in 
vlagateljem druge pogodbenice v zvezi z domnevno kršitvijo 
obveznosti prve po tem sporazumu in povzroči vlagatelju ali njegovi 
naložbi izgubo ali škodo, se rešuje po mirni poti s pogajanji. 

2. Če takega spora ni mogoče rešiti v treh (3) mesecih od datuma 
zahteve za rešitev, lahko prizadeti vlagatelj spor predloži: 

a) pristojnemu sodišču ali upravnemu sodišču pogodbenice; 

b) arbitražnemu sodišču, ki se ustanovi po: 

i) Arbitražnih pravilih Komisije Združenih narodov za 
mednarodno trgovinsko pravo 
(UNCITRAL); 

ii) pravilih arbitraže Mednarodne trgovinske zbornice (ICC); 

iii) pravilih Mednarodnega centra za reševanje investicijskih 
sporov (ICSID), 

ustanovljenega na podlagi Konvencije o reševanju investicijskih 
sporov med državami in državljani drugih držav, ki je bila dana na 
voljo za podpis v VVashingtonu D.C. 18. marca 1965; 

c) kateri koli drugi obliki reševanja sporov, za katero se dogovorita 
stranki v sporu. 

3. Vsaka pogodbenica brezpogojno soglaša s predložitvijo 
investicijskega spora mednarodni spravi ali arbitraži. To soglasje 
vključuje odpoved zahtevi, da je treba izčrpati notranja upravna 
ali sodna pravna sredstva. 

4. Vlagatelj se lahko odloči predložiti spor v reševanje v skladu s 
točko b) drugega odstavka, samo dokler o isti zahtevi ni bilo 
odločeno na prvi stopnji v postopku v skladu s točko a) drugega 
odstavka. 

5. Pogodbenica ne uveljavlja kot obrambo, protizahtevek, pravico 
do pobota ali iz katerega koli drugega razloga tega, da je bila ali bo 
prejeta na podlagi jamstva, garancije ali pogodbe o zavarovanju 
odškodnina ali drugo nadomestilo za vso domnevno škodo ali 
njen del. 

6. O zadevah v sporu po 9. členu se odloči, če ni drugače 
dogovorjeno, v skladu z zakonodajo pogodbenice, ki je stranka v 
sporu, vključno z njenimi kolizijskimi pravili, pravom, ki ureja 
dovoljenje ali pogodbo, ter ustreznimi pravili mednarodnega prava. 

7. Arbitražna odločba je dokončna in zavezujoča za stranki v 
sporu. Vsaka pogodbenica zagotovi takojšnje in učinkovito 
priznanje in izvršitev arbitražnih odločb, izdanih na podlagi tega 
člena. 

12. člen 
Reševanje sporov med pogodbenicama 

1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega 
sporazuma se, kolikor je mogoče, rešujejo mirno s pogajanji po 
diplomatski poti. 

2. Če pogodbenici spora ne rešita v treh (3) mesecih od začetka 
pogajanj, se spor na zahtevo ene ali druge pogodbenice predloži 
arbitražnemu sodišču v skladu z določbami tega člena. 

3. Tako arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen primer 
na naslednji način. V dveh mesecih od prejema zahtevka za 
arbitražo imenuje vsaka pogodbenica enega člana arbitražnega 
sodišča. Ta dva člana nato izbereta državljana tretje države, s 
katero imata obe pogodbenici diplomatske odnose, ki se po 
odobritvi pogodbenic imenuje za predsednika arbitražnega 
sodišča. Predsednik se imenuje v treh (3) mesecih od datuma, 
ko sta bila imenovana druga dva člana. 

4. Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih 
v tretjem odstavku tega člena, lahko ena ali druga pogodbenica, 
če ni dogovorjeno drugače, zaprosi predsednika Meddržavnega 
sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če je predsednik 
državljan ene ali druge pogodbenice ali če iz kakršnega koli 
drugega razloga ne more opraviti omenjene naloge, se zaprosi 
podpredsednik, da opravi potrebna imenovanja. Če je 
podpredsednik državljan ene ali druge pogodbenice ali če iz 
kakršnega koli drugega razloga ne more opraviti omenjene naloge, 
se zaprosi po funkciji naslednji najstarejši član Meddržavnega 
sodišča, ki ni državljan ene ali druge pogodbenice, da opravi 
potrebna imenovanja. 

5. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Odločitve 
arbitražnega sodišča so za pogodbenici dokončne in zavezujoče. 

6. Vsaka pogodbenica krije stroške svojega člana in svojega 
zastopstva v arbitražnem postopku. Pogodbenici prevzameta 
stroške za predsednika in druge stroške v enakih delih. Glede 
stroškov lahko arbitražno sodišče odloči drugače. 

7. Glede vseh drugih zadev arbitražno sodišče samo določi svoj 
poslovnik, če pogodbenici ne določita drugače. 

13. člen 
Uporaba drugih pravil 

Če bi zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obstoječe 
ali prihodnje obveznosti pogodbenic po mednarodnem pravu poleg 
tega sporazuma vsebovale splošna ali posebna pravila, ki bi 
naložbam vlagateljev iz druge pogodbenice zagotavljala 
ugodnejšo obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum, take 
določbe v obsegu, kolikor so ugodnejše, prevladajo nad tem 
sporazumom. 

14. člen 
Uporaba sporazuma 

Ta sporazum se uporablja za vse naložbe vlagateljev iz ene 
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice v skladu z njenimi 
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zakoni in predpisi, ki so obstajale ob začetku njegove veljavnosti 
ali so bile izvedene po njem. Ta sporazum se ne uporablja za 
naložbe, glede katerih teče postopek za reševanje sporov po 
Sporazumu med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
in Republiko Avstrijo o spodbujanju in varstvu tujih vlaganj, 
podpisanem 25. oktobra 1989, ki se zanje še naprej uporablja, 
dokler spor ni rešen. 

15. člen 
Posvetovanja 

Vsaka pogodbenica lahko po potrebi predlaga posvetovanja o 
kateri koli zadevi, ki vpliva na izvajanje tega sporazuma. O kraju 
in času teh posvetovanj se dogovori po diplomatski poti. 

16. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje 

1. Sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca po dnevu 
prejema zadnje diplomatske note, ki potrjuje, da sta pogodbenici 
izpolnili pogoje, določene z notranjo zakonodajo, za začetek 
veljavnosti tega sporazuma. 

2. Sporazum velja deset (10) let; podaljša se za nedoločen čas in 
ga lahko ena ali druga pogodbenica pisno odpove po diplomatski 
poti z dvanajstmesečnim odpovednim rokom. 

3. Za naložbe, ki so bile izvedene pred datumom prenehanja 
veljavnosti tega sporazuma, veljajo določbe od 1. do 15. člena še 
za nadaljnje obdobje desetih (10) let po datumu prenehanja 
veljavnosti tega sporazuma. 

4. Na datum, ko začne veljati ta sporazum, preneha veljati 
Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo In 
Republiko Avstrijo o spodbujanju in varstvu tujih vlaganj, podpisan 
25. oktobra 1989, razen za naložbe, glede katerih teče postopek 
za reševanje sporov, kot to določa 14. člen tega sporazuma. 

V DOKAZ TEGA sta za to pravilno pooblaščena predstavnika 
podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvodih na Dunaju dne 7. marca 2001 v 
slovenskem, nemškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

Za Republiko Slovenijo: Za Republiko Avstrijo: 
dr. Dimitrij Rupel l.r. dr. Benlta Ferrero-VValdner l.r. 

t 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o 
medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb, ki ga je za Republiko 
Slovenijo podpisal minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel, 
za Republiko Avstrijo pa ministrica za zunanje zadeve dr. Benita 
Ferrero-VValdner, je bil podpisan na Dunaju dne 7. marca 2001 v 
slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. 

Sporazum o spodbujanju in zaščiti naložb je vzajemna 
dvostranska mednarodna pogodba, ki jo pogodbenici sklepata z 
namenom olajševanja pretoka kapitala, zagotavljanja pravne 
varnosti naložb in vlagateljev obeh pogodbenic ter s tem 
spodbujanja naložb. 

V sporazumu je določena obravnava vlagateljev in naložb, pri 
čemer je dopustnost vlaganja tujega kapitala odvisna od 
zakonodaje pogodbenice, na čigar ozemlju naj se naložba izvede. 
Obravnava vlagateljev in že izvedenih naložb v t.i. post- 
ustanovitvenem obdobju pa ne sme biti manj ugodna od tiste, ki jo 
katera koli pogodbenica zagotavlja lastnim vlagateljem oziroma 
njihovim naložbam oziroma po načelu največjih ugodnosti 
vlagateljem iz tretjih držav oziroma njihovim naložbam. 

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi druge obveznosti 
pogodbenic, kot so zagotavljanje prostega prenosa vloženega 
kapitala in dohodkov v zvezi z naložbo, izplačilo takojšnjega, 

ustreznega in učinkovitega nadomestila v primeru razlastitve 
oziroma drugih ukrepov z enakovrednimi učinki, ter ureditev 
reševanja sporov. Poleg običajnega načina reševanja sporov med 
pogodbenicama je predvideno tudi reševanje sporov med 
vlagateljem ene pogodbenice neposredno z drugo pogodbenico. 

Sporazum je sklenjen za začetno obdobje desetih let, po izteku 
tega obdobja pa velja za nedoločen čas, razen če ena ali druga 
pogodbenica vsaj dvanajst mesecev pred iztekom veljavnosti 
pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da sporazum 
odpoveduje. Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in na 
način kot je predvideno s sporazumom, bodo določbe sporazuma 
za naložbe, ki so bile izvedene pred prenehanjem njegove 
veljavnosti, veljale še nadaljnjih deset let po datumu prenehanja 
veljavnosti. 

Sporazum o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb na podlagi 
tretjega odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije. Ratifikacija zadevnega 
sporazuma ne zahteva spremembe obstoječih oziroma izdaje 
novih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih 
proračunskih sredstev. 

t 

I 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in 
Republiko Avstrijo o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb. 

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

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

IV. oddelek, II. poglavje; V. oddelek, I. poglavje; 75. člen 

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

Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so izpolnjene v obsegu, v 
katerem se njegove določbe, omenjene v točki 2 a), nanašajo na 
vsebino sporazumov o spodbujanju in zaščiti naložb. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

/ 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

/ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino 

/ 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri iezlk 

Da, sporazum je bil podpisan še v nemškem jeziku in 
angleškem jeziku. 

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

/ 

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

/ 

Renata Vitez l.r. dr. Tea Petrin l.r. 
DRŽAVNA SEKRETARKA MINISTRICA 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI DOGOVORA MED UPRAVO 

REPUDLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO 

VARNOST IN DRŽAVNIM URADOM ZA 

JEDRSKO VARNOST ČEŠKE REPURLIKE 

ZA IZMENJAVO INFORMACIJ 

- EPA 279 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0016 
Številka: 905-02/2001-1 
Ljubljana, 26.07.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 38. seji dne 26. julija 2001 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED 
UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST 
IN DRŽAVNIM URADOM ZA JEDRSKO VARNOST ČEŠKE 
REPUBLIKE ZA IZMENJAVO INFORMACIJ, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Miroslav Gregorič, direktor Uprave Republike Slovenije 

za jedrsko varnost. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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1. člen 

Ratificira se Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim 
uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij, podpisan v Pragi 
18.12.2000. 

2. člen 

Dogovor se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi: * 

* Besedilo v češkem jeziku se nahaja v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije 

/ 
•» 
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DOGOVOR 

med 

Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost 

in 

Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike 

za izmenjavo informacij 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državni urad za jedrsko 

varnost Češke republike (v nadaljevanju pogodbenici) sta se v obojestranski želji po 

izmenjavi informacij, ki se nanašajo na jedrsko varnost in varstvo pred sevanji, 

dogovorila o naslednjem: 

1. člen 

1) Pogodbenici bosta skladno s svojimi ustreznimi pravnimi predpisi izmenjavali 

informacije, ki se nanašajo na vprašanja varnosti in so povezane z: 

a) nadzorom nad jedrsko varnostjo, varovanjem jedrskega materiala in ravnanjem z 

odpadki; 

b) izbiro lokacije jedrskih naprav; 

c) gradnjo jedrskih naprav; 

d) obratovanjem jedrskih naprav; 

e) prevzemanjem jedrskih naprav; 

f) razgradnjo jedrskih naprav. 

2) Zadeve, navedene v prejšnjem odstavku, vključujejo zlasti; 

a) pravne predpise, pravilnike, standarde, merila in smernice; 
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b) informacije s področja izdaje dovoljenj, nadzora, izvršbe; 

c) informacije s področja načrtovanja in pripravljenosti ob izrednih razmerah; 

d) tehnična poročila in varnostne ocene, ki jih pripravi ena od pogodbenic; 

e) poročila o nezgodah, nesrečah in prekinitvah obratovanja ter o ukrepih, ki iz tega 

izhajajo; 

f) informacije, ki se nanašajo na stike z javnostjo; 

g) ustrezne izkušnje pri varovanju jedrskih elektrarn ob upoštevanju potrebnih 

omejitev, ki so v nacionalnem interesu ene ali druge pogodbenice; 

h) informacije, ki se nanašajo na skladiščenje in izpust radioaktivnih odpadkov ter 

ravnanje z njimi; 

i) izobraževanje in preverjanje posebne poklicne usposobljenosti izbranega osebja. 

2. člen 

1) Vsaka pogodbenica si bo na primeren način, kadar bo možno in izvedljivo, 

prizadevala pomagati drugi pogodbenici, da bo pridobila informacije, ki se 

nanašajo na vprašanja varnosti, povezana z zadevami, navedenimi v 1. členu, iz 

virov v Republiki Sloveniji ali v Češki republiki. 

2) Vsaka pogodbenica bo zagotovila, kolikor bo le mogoče, da bodo informacije, 

poslane drugi pogodbenici, popolne in točne, vendar pa pogodbenica 

pošiljateljica nikakor ni odgovorna za škodo, ki bi jo povzročila pogodbenica 

prejemnica z uporabo teh informacij. 

3) Pogodbenici bosta po tem dogovoru informacije zagotavljali brezplačno. 

3. člen 

Informacije, ki jih po tem dogovoru prejme ena ali druga pogodbenica, se lahko 

prosto razširjajo brez dodatnega dovoljenja druge pogodbenice, razen informacij, za 

katere se bosta pogodbenici drugače dogovorili. V tem primeru se brez pisnega 

soglasja s pogodbenico pošiljateljico informacije ne smejo posredovati tretji strani. 
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4. člen 

1) Sestanki, na katerih se bodo izmenjavale informacije, se bodo organizirali po 

potrebi, vendar najmanj enkrat na dve leti; dnevni red, na katerega bo uvrščen 

tudi pregled izmenjanih informacij, bo dogovorjen vnaprej. 

2) Vsaka pogodbenica bo določila koordinatorja, ki bo usklajeval zadeve, povezane 

z izmenjavo informacij. '' 

3) Koordinatorja: 

a) bosta prejemala vse dokumente, ki se pošiljajo v okviru izmenjave, 

vključno s poročili, uradnimi pismi itd.; 

b) bosta odgovorna za razvijanje sodelovanja, vključno z določitvijo 

odgovornih oseb, specifikacijo naprav, dokumentov, standardov in 

dvostranskih obveznosti; 

c) si bosta prizadevala za vzpostavitev in ohranitev primerno 

uravnotežene izmenjave informacij; 

d) bosta vzdrževala seznam vseh dokumentov, izmenjanih po tem 

dogovoru; 
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e) bosta določila število kopij dokumentov, ki bodo posredovani; 

f) bosta načrtovala informativne sestanke, pripravljala dnevni red, 

izmenjavala zapise o sestankih in spremljala vse druge s tem 

povezane dogovore. 

5. člen 

Sodelovanje po tem dogovoru bo potekalo v skladu s pravnimi predpisi 

obeh držav. Vsak spor glede razlage ali izvajanja tega dogovora bosta 

pogodbenici reševali sporazumno. 

6. člen 

1) Ta dogovor bo začel veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi mesecu 

prejema kasnejše diplomatske note o izpolnitvi zahtev za začetek njegove 

veljavnosti v skladu z ustavnimi postopki. Veljal bo pet let, razen če bo po 

diplomatski poti podaljšan za naslednje časovno obdobje. 

2) Ta dogovor lahko pogodbenici s pisnim soglasjem spremenita ali 

dopolnita. Spremembe in dopolnitve bodo začele veljati v skladu s prvim 

odstavkom tega člena. 

3) Dogovor preneha veljati na določen dan, če je diplomatska nota prejeta 

vsaj šestdeset dni pred tem datumom. 
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Sestavljeno v Pragi dne 18. decembra 2000 v dveh izvirnikih v 

slovenskem, češkem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako 

verodostojna. Ob različni razlagi prevlada angleško besedilo. 

Za Za 

Upravo Republike Slovenije Državni urad za jedrsko 

za jedrsko varnost varnost 

Češke republike 

Miroslav Gregorič l.r. Dana Drabova l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije - 
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. 

4. člen 

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

Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za 
jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij je soroden že sprejetim 
bilateralnim dogovorom oz. sporazumom, sklenjenim med Upravo Republike 
Slovenije za jedrsko varnost Ministrstva za okolje in prostor ter pristojnimi organi za 
jedrsko in sevalno varnost Slovaške republike, Južne Afrike, Jedrsko regulatorno 
komisijo Združenih držav Amerike, Republike Koreje ter Francoske republike. 

Sklepanje mednarodnih pogodb, tako bilateralnih kot multilateralnih, na področju 
jedrske in sevalne varnosti predstavlja za Republiko Slovenijo pomemben korak k 
razširitvi in poglobitvi mednarodnega sodelovanja na področju jedrske varnosti, 
pogodbenici pa bosta na podlagi dogovora poleg informacij s področja jedrske 
varnosti izmenjavali tudi druge informacije, pomembne tako za laično kot strokovno 
javnost obeh držav. 

Predloženi dogovor ureja medsebojno izmenjavo informacij med pogodbenicama, ki 
se nanašajo na vprašanja varnosti in so povezana z nadzorom nad jedrsko varnostjo, 
varovanjem jedrskega materiala in ravnanjem z odpadki, izbiro lokacije jedrskih 
naprav ter gradnjo, obratovanjem, prevzemanjem in razgradnjo jedrskih naprav. 

Pogodbenici lahko svobodno razširjata informacije, ki jih po tem dogovoru prejme 
ena ali druga pogodbenica, razen če se pogodbenici o tem dogovorita drugače. V 
takem primeru se brez pisnega soglasja s pogodbenico pošiljateljico informacije ne 
smejo pošiljati tretji strani. Dogovor velja pet let, razen če ga pogodbenici po 
diplomatski poti podaljšata za nadaljnje časovno obdobje. 

Dogovor bosta izvajala pristojna organa pogodbenic, v Republiki Sloveniji bo to 
Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, v 
Češki republiki pa Državni urad za jedrsko varnost Češke republike. 

Dogovor sta dne 18.12.2000 v Pragi podpisala direktor Uprave Republike Slovenije 
za jedrsko varnost, mag. Miroslav Gregorič in Dana Drabova, predsednica Državnega 
urada za jedrsko varnost Češke republike. 

Dogovor ratificira v skladu s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah 
Državni zbor Republike Slovenije. 

Za izvajanje dogovora v proračunu ne bo potrebno zagotoviti dodatnih sredstev. 
Ratifikacija dogovora ne narekuje sprejema novih oziroma spremembe veljavnih 
predpisov. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in 
Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij. 

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

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

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

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

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

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

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

Vodja pravno sistemske 
službe za varstvo okolja: 
DUŠAN PICHLER l.r. 

Minister za okolje in prostor: 

mag. JANEZ KOPAČ l.r. 
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1 NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   | 

i Naslov:  

■ Telefon: Poštna številka:  , 

' Podjetje:  ' 

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE | 

i Datum:   

■ Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   I 

I Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
i i 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šublčeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 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) 47-89-856. 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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