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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,

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

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

5022924
21881677
01100-8450000512

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

Uredništvo Poročevalca

SKLEPI
- 27. seje Državnega zbora Republike Slovenije

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o javnih naročilih - EPA 833 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 27. seji, dne 17.6.2003 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o javnih naročilih (ZJN-1A) prva obravnava, na podlagi drugega
odstavka 122. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih
naročilih - prva obravnava, je primeren za nadaljnjo obravnavo.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za
leto 2003 - EPA 849 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 27. seji, dne 19.6. 2003 ob
obravnavi predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije
za leto 2003 (Rb2003) na podlagi osmega odstavka 163. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Državni zbor pooblašča predsednika Odbora za finance in
monetarno politiko g. Cirila Pucka ter poslanca Vilija Trofenika in
mag. Andreja Vizjaka, da v sodelovanju z Ministrstvom za finance
ter Zakonodajno-pravno službo na podlagi sprejetih odločitev
Državnega zbora pripravijo končno besedilo rebalansa državnega
proračuna za leto 2003.
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi vprašanj poslank in poslancev
Državni zbor Republike Slovenije je na 27. seji, dne 17.6.2003 ob
obravnavi vprašanj poslank in poslancev, na podlagi drugega
odstavka 246. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Državni zbor bo na naslednji redni seji opravil razpravo o odgovoru
ministra za delo, družino in socialne zadeve Vlada Dimovskega,
na poslansko vprašanje Jožefa Jerovška o razreševanju socialne
problematike v nekaterih regijah.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi vprašanj poslank in poslancev
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 27. seji, dne 17.6.2003 ob
obravnavi vprašanj poslank in poslancev, na podlagi drugega
odstavka 246. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

poročevalec, št. 49

Državni zbor bo na naslednji redni seji opravil razpravo o odgovoru
generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije Mirka Bandlja,
na poslansko vprašanje Franca Pukšiča o višini plač in bonitetah
direktorjev javnih zavodov in podjetij.
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Predlog zakona o

POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KREDITE UNIVERZE V LJUBLJANI, UNIVERZE
V MARIBORU IN ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE
SLOVENIJE, NAJETE ZA SOFINANCIRANJE
RAZŠIRITVE IN POSODOBITVE PROSTORSKIH
POGOJEV IN TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI
TER PRENOVO ŠTUDENTSKIH BIVALNIH
ZMOGLJIVOSTI (ZPSRPPP)
- nujni postopek - EPA 887 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Za nemoteno nadaljevanje investicijskih programov na področju
visokega šolstva in prenove in povečanja študentskih bivalnih
zmogljivosti je nujna takojšnja zagotovitev potrebnih sredstev.
Ker bi odlašanje pomenilo izpad dela programa in bi povzročilo
nepopravljive posledice za bivanje in pogoje študija večjega
dela študentske populacije, je predlagan nujni postopek
sprejema zakona. Na ta način se vzpostavlja zakonska
podlaga za pričetek stekanja sredstev iz naslova dodatne
koncesijske dajatve.

EVA:
2003-1611-0081
Številka: 402-14/2003-2
Ljubljana, 19.06.2003
Vlada Republike Slovenije je na 26. redni seji dne 19.6.2003
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA KREDITE UNIVERZE V LJUBLJANI,
UNIVERZE V MARIBORU IN ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE
SLOVENIJE, NAJETE ZA SOFINANCIRANJE RAZŠIRITVE
IN POSODOBITVE PROSTORSKIH POGOJEV IN
TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI TER PRENOVO
ŠTUDENTSKIH BIVALNIH ZMOGLJIVOSTI,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:
dr. Dušan Mramor, minister za finance,
mag. Anton Žunič, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
Goran Bizjak, državni podsekretar v Ministrstvu za finance.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o poroštvu Republike
Slovenije za kredite Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru
in Študentske organizacije Slovenije, najete za sofinanciranje
razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke
opremljenosti ter prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti
obravnava po nujnem postopku, zaradi preprečitve težko
popravljivih posledic za delovanje države.

23. junij 2003

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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PREDLOG ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KREDITE UNIVERZE
V LJUBLJANI, UNIVERZE V MARIBORU IN ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE
SLOVENIJE, NAJETE ZA SOFINANCIRANJE RAZŠIRITVE IN POSODOBITVE
PROSTORSKIH POGOJEV IN TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI TER PRENOVO
ŠTUDENTSKIH BIVALNIH ZMOGLJIVOSTI

Drugo področje, ki je v zadnjem času deležno večje pozornosti in
ga tudi ni zanemariti oziroma razvojne naloge na tem področju
potiskati v prihodnost, pa je omogočanje takšnih materialnih
pogojev študentom, ki omogočajo njihovo bivanje v univerzitetnih
mestih.

I. UVOD
1.

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona:

Pri ocenjevanju pogojev visokošolskega izobraževanja ni mogoče
mimo dejstev, da razvojno področje zaostaja za nekaterimi drugimi
področju povečevanja človeških zmogljivosti in bogastva
človeških virov. V splošnem je mogoče vzroke iskati tako na
strani organizacije javne službe visokošolskega izobraževanja v
obstoječih pogojih, kot tudi pomanjkljivih pogojih izobraževanja, ki
so sedaj na voljo študentom.

Obseg študentskih bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji
zaostaja za razvojem visokošolskega in višješolskega študija.
Število postelj v študentskih domovih ne zadošča potrebam in
zato je obsežen del študentske populacije vsakoletno prisiljen
bivati v pogosto neustreznih in sodobnemu študiju neprimernih
bivalnih prostorih. Vlada Republike Slovenije je za odpravo tega
problema s sklepom št. 363-10/2000-1 dne 20.4.2000 podprla
strategijo razširitve in prenove študentskih bivalnih zmogljivosti v
Republiki Sloveniji in zadolžila Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, da v okviru svojih pristojnosti pričnejo z
uresničevanjem projekta ter s sklepom št. 119-163/2001 dne
14.6.2001 za uresničevanje, vodenje in koordinacijo ustanovila
poseben projektni svet.

Leta 2002 je bil sprejet Zakon o temeljnih razvojnih programih na
področju vzgoje in izobraževanja, ki je med drugim opredelil
temeljne investicijske cilje v predvidenih časovnih obdobjih za
njihovo realizacijo. Podlaga za oblikovanje teh investicijskih
programov so bile dolgoletne izkušnje s področja investicij v šolski
prostor. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport že ves čas izvaja
investicije, sedaj sprejete temeljne razvojne programe, v okviru
in v pogojih proračunskega planiranja in sprejemanja proračuna,
pri čemer je očitno, da sredstva, namenjena razvojnim
programom, ves čas upadajo.

Podrobnejša opredelitev projekta prenove študentskih bivalnih
zmogljivosti v Republiki Sloveniji, pripravljena v aprilu 2002, je za
uresničitev projekta predvidela potreben investicijsko finančni
obseg, kot rezultat dela projektnega sveta, pa so bili pripravljeni
možni finančni viri.

V luči tega zakona je bilo potrebno izdelati tudi projekcijo razvoja
mariborske in ljubljanske univerze. Izvajanje razvojnih nalog v
teh projekcijah zahteva dolgoročno zanesljivost zagotavljanja
potrebnih sredstev. Na ta način se v prihodnosti lahko vzpostavi
potrebna avtonomija univerz na premoženjsko pravnem področju,
kot to zahtevajo spremembe in dopolnitve Zakona o visokem
šolstvu iz leta 1999. Podrobnejši opis glavnih problemov na
področju prostora in opreme slovenskih univerz, ki je priloga
temu predlogu (priloga 1), je namensko usklajen s programom
črpanja kreditnih sredstev

Zakon o skupnosti študentov je omogočil oblikovanje relativno
avtonomne skupne študentske organizacije - Študentske
organizacije Slovenije, ki z zakonsko zagotovljenimi sredstvi
posredno skrbi za uresničevanje socialnih zahtev študentov v
okviru javne službe na področju visokega šolstva. Sredstva, ki jih
v obliki glavnega vira pridobivajo študentske organizacije iz
naslova koncesijskih dajatev, ki bremenijo delodajalce, morajo ob
naravi njihovega obveznega odvajanja, predstavljati nujno potrebni,
ne pa tudi edini in zadostni finančni vir za finančno in socialno
izravnavo pri urejanju položaja študentov.

Na najbolj kritičnih področjih se negativni vpliv prostorskih omejitev
in tehnološke zastarelosti opreme posameznih univerz odraža
na kvaliteti študijskih programov, temu posledična je tudi nevarnost
zaostajanja razvoja in koriščenja visokošolskih znanj v odnosu
do primerljivih evropskih institucij.

Za potrebe izgradnje študentskih bivalnih zmogljivosti v kapaciteti,
ki odpravlja sedanji primanjkljaj, je poleg proračunskega vira, ki
ga država zagotavlja skladno z Zakonom o temeljnih razvojnih
programih na področju šolstva in izobraževanja za obdobje 2002
- 2008 in vira iz naslova koncesijskih dajatev, nujno potreben
dodaten izdaten finančni vir z možnostjo hitrega črpanja v
predlagani višini. Opredeljena višina je ocena minimalne višine
nujno potrebnih finančnih sredstev za izvršitev sprejetega
vladnega programa.

Jasno razvidne okoliščine in tudi podrobnejše analize kažejo, da
je v finančno nezavidljivem položaju, vsaj kar se tehnološke in
funkcionalne opremljenosti tiče, dobršen del članic univerz.
Posamezne fakultete se vsakodnevno otepajo tudi s problematiko
zastarelosti opreme. Zaradi očitne stagnacije teh virov, je
pričakovati resen upad kvalitete posameznih študijev ob siceršnji
potrebi po stalnem povečevanju vpisa.

Iz posnetka obstoječega stanja na področju bivalnih zmogljivosti,
ki jih je država v vlogi izvajalke javne službe na področju visokega
šolstva dolžna zagotavljati izhaja, da so skromne in da vsako leto
narašča povpraševanje po njih. Ob dejstvu, da so v Sloveniji tri
univerzitetna mesta in da vpis študentov v visokošolske zavode
konstantno raste, se zmanjšuje aktivna vloga države pri
zmanjševanju razlik v pogojih študija za posamezne študente.
Ob vseh ostalih negativnih gospodarskih gibanjih in razmahu
tržnih zakonitosti tudi na področju ponudbe bivania študentov, je
potrebno zaključiti, da se mora vloga države na tem področju
nadalje povečevati in da mora država nujno in to takoj namenjati

Glavni namen je torej spodbuditi in omogočiti kolikor je mogoče
avtonomen tehnološki razvoj posameznih članic univerze, ob
veliki vsestranski podpori države, posebej pa razvojna vprašanja,
vsaj na tej ravni, ločevati od težav pri zagotavljanju javnih sredstev.
S predlaganim zakonom se kratkoročno omogoči pospešeni
tehnološki razvoj posameznih članic univerz oziroma njihovo hitro
prilagoditev zahtevam Evropske unije, vse večji pa je tudi poudarek
na izvrševanju vseh ustanoviteljskih pravic in obveznosti, ki jih
izvaja država na področju visokošolskega izobraževanja.
poročevalec, št. 49
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uporabnikov oziroma študentov in njihovih organizacij. Zlasti na
področju zagotavljanja bivalnih zmogljivosti študentom je
partnerska vloga študentskih organizacij oziroma ŠOS posebej
poudarjena, s čimer se povečuje njena vloga pri planiranju porabe
zagotovljenih sredstev na nacionalnem nivoju. Država pa
opredeljuje pogoje za izvajanje javne službe in ocenjuje potrebe.

več sredstev za posodobitev in porast študentskih bivalnih
zmogljivosti, racionalizirati sedanje vire in zajeziti tržne mehanizme
s svojo "konkurenčno ponudbo".
Razvojne težave na obeh zgoraj opisanih področjih potrjujeta
upravičenost predloga za zagotovitev dodatnega finančnega vira
za razširitev in posodobitev prostorskih pogojev in tehnološke
opremljenosti univerz in za prenovo študentskih bivalnih
zmogljivosti.

3.

Z uveljavitvijo tega zakona ne bodo nastopile nove finančne
obveznosti za proračun Republike Slovenije. Sredstva za odplačilo
najetih kreditov bosta zagotovili univerzi iz lastnih sredstev,
Študentska organizacija Slovenije pa iz sredstev, določenih v
Zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za
začasna in občasna dela študentov.

Glede na zakonsko zagotovljeno avtonomijo, si za najetje kredita
prizadevata tako obe univerzi kot tudi slovenska študentska
skupnost, garancijo namenske porabe sredstev ter njihovo
racionalno porabo za planirane investicije, pa mora zagotavljati
država. Z danim poroštvom k najetju kredita za vse tri
kreditojemalce, pa država le uresničuje svojo prvenstveno vlogo
v izvajanju javne službe na področju visokošolskega
izobraževanja.
2.

Kot lastna sredstva univerz se štejejo vsa sredstva, s katerimi
univerzi razpolagata. S tem se vračilo anuitet v obdobju 2010 do
vključno 2016 zagotavlja delno tudi na račun zmanjšanja sredstev
za investicije obeh univerz.

Cilji, načela in poglavitne rešitve predlaganega
zakona:

Predvidena poraba kreditnih sredstev tako po letih kot po namenih
ter predvideno vračilo anuitet so prikazani v Prilogi 1 tega gradiva.

Zaradi zagotovitve večjega poudarka visokošolskemu
izobraževanju in njegovem preoblikovanju v nacionalno prioriteto
ter javno dobro ter zagotavljanja boljše pogoje za njegovo
izvajanje, je potrebno povečati vlogo države pri organizaciji javne
službe na področju visokega šolstva. Potrebno je vzpostavitvi
nove mehanizme, zlasti pa zagotavljati vedno več sredstev za
njeno izvajanje, ob hkrati večjem vključevanju avtonomnih univerz
in študentskih organizacij.

Neposredne finančne posledice za proračun Republike Slovenije
bi nastopile v primeru, da kreditojemalci sami ne bi vračali kreditov
v skladu s pogodbenimi določili in bi prišlo do uveljavitve obveznosti
poroka, Republike Slovenije. V tem primeru bi se sredstva, ki so
bila izplačana v breme proračuna, v proračunu nadomestila z
uveljavitvijo pravice do vračila izplačanih sredstev, kot to določa
že predlog zakona, podrobneje pa bo uveljavitev te pravice urejena
s posebno poroštveno pogodbo za vsak najeti kredit, ki jo sklene
Republika Slovenija s kreditodajalcem. Za zavarovanje poroštva
pa bo prav tako sklenjena posebna pogodba o načinu zavarovanja
poroštva med ministrstvom, pristojnim za finance in posameznim
kreditojemalcem.

Splošni cilj predlaganega zakona je tako čim hitreje zagotoviti
dodaten finančni vir na področju visokošolskega izobraževanja,
ki kratkoročno ne obremenjuje proračuna, saj se pridobiva iz
zasebnih virov, v dobi vračila pridobljenih sredstev, pa se zaradi
takojšnjih razvojnih učinkov, pričakuje tudi hiter zagon tistih lastnih
aktivnosti članic univerz, ki jim omogočajo avtonomno delovanje
in začetek vzpona.

Za kontrolo namenskosti porabe sredstev, ki so pridobljena s
krediti, pa predlagani zakon določa ministrstvo, pristojno za
šolstvo, ki daje k vsakem najetju kredita obvezno soglasje.

Prav tako pa je k tej razvojni nalogi potrebno pritegniti tudi
avtonomne študentske organizacije, združene v Študentski
organizaciji Slovenije, vse z upoštevanjem ustavnega določila,
da ima Republika Slovenija značaj socialne države in da mora
ustvarjati možnosti, da si mladi pridobijo ustrezno izobrazbo.

4. Primerjalno pravni vidik:
V Evropi je država, ki jo predstavlja bodisi centralna bodisi
regionalna oblast, največji financer visokega šolstva. Potreba po
omejevanju javne porabe se v zadnjem času pojavlja v večini
držav in je vzpodbudila vlade posameznih držav, da pozorno
preučijo načine financiranja javnih visokošolskih institucij. V
preteklosti se je o višini in načinu porabe odločalo v glavnem na
državni ravni, sredstva so bila usmerjana preko proračunskih
postavk direktno k uporabnikom (plače, oprema, investicijsko
vzdrževanje, investicije itd.). V skladu s tendenco po večji
institucionalni avtonomiji večina držav vedno bolj usmerja svoje
finance v paketno transferiranje sredstev, kar daje institucijam
visoko avtonomijo pri določitvi prioritet porabe.

Splošni cilj spodbujanja prostorske širitve in tehnološke
opremljenosti univerz je omogočanje in posodabljanje znanstvenoraziskovalnega pristopa k izvedbi študijskih programov in
učinkovitejše odpravljanje tehnološke zastarelosti univerz. Rešitve,
predvidene s predlogom tega zakona so usklajene za obe področji
in prikaz porabe pridobljenih kreditnih sredstev in njihovo
namenskost.
Ocena finančne realizacije dosedanjih projektov s področja
visokega šolstva in projektov v izvajanju je za preteklo obdobje
relativno ugodna, glede na ocenjene bodoče proračunske
zmožnosti pa je moč ugotoviti verjetnost bodočih investicijskih
zaostankov v primerjavi s planiranimi investicijami. Kot podlaga
za takšno predvidevanja služi že pariški kredit in nerealizirane
naloge iz tega naslova. S kreditom, ki ga bosta najeli univerzi
sami s poroštvom Republike Slovenije in z njim, kot finančnim
vložkom, sodelovali v izvedbi predvidenih projektov, bo
zagotovljena dodatna investicijska sposobnost na področjih, kjer
resnično ni več mogoče odlagati razvojnih aktivnosti.

Študentska prenočišča na Finskem so deležna državne podpore
v obliki ugodnega posojila ali dodatka za prenočišče k štipendiji.
Lastniki domov so posebne fundacijeali občinska javna podjetja.
Študentska prenočišča na Irskem so v pristojnosti univerz in
kolidžev ali privatnih vlagateljev, država ne financira niti gradnje
niti delovanja. V Belgiji ne poznajo študentskih prenočišč v državni
lasti ali upravljanju, ta so v pristiojnosti bodisi univerz bodisi
zasebnikov. V Franciji je glavni investitor pri novogradnjah
študentskih domov državni sklad H.L.M. Upravljalec mora
priskrbeti le komunalno opremljeno zemljišče.

Sodelovanje pri zagotavljanju finančnih sredstev v obliki, ki je
razvidna iz predloga tega zakona, pomeni poslovni partnerskih
odnos nosilca javne službe, izvajalcev in predstavnikov
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poroštva po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi
pisnega poziva kreditodajalca poravnala obveznost namesto
kreditojemalca.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

4. člen

Republika Slovenija daje poroštvo za kredite, ki jih bosta Univerza
v Ljubljani in Univerza v Mariboru najeli za sofinanciranje razširitve
in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti
Univerz v Ljubljani in Mariboru in kredite, ki jih bo Študentska
organizacija Slovenije najela za sofinanciranje prenove
študentskih bivalnih zmogljivosti.

Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije
iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

Poroštvo iz prejšnjega odstavka bo dala Republika Slovenija za
kredite Univerze v Ljubljani do skupne višine glavnic
5.250.000.000 SIT, Univerze v Mariboru do skupne višine glavnic
1.750.000.000 SIT in Študentske organizacije Slovenije do skupne
višine glavnic 3.000.000.000 SIT, vse s pripadajočimi obrestmi in
stroški kreditov.

V primeru, da Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditnih
pogodb namesto kreditojemalcev, pridobi Republika Slovenija v
razmerju do kreditojemalcev pravico do vračila plačanih zneskov,
obresti od plačanih zneskov in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem
nastali.

Kredite iz prejšnjega odstavka bodo Univerza v Ljubljani, Univerza
v Mariboru in Študentska organizacija v Ljubljani (v nadaljevanju:
kreditojemalci) najeli za sofinanciranje projektov v skladu z
Zakonom o temeljnih razvojnih programih na področju
izobraževanja in znanosti v letih 2003 - 2008 (Uradni list RS št.
96/02).

6. člen

5. člen

Poroštvene pogodbe s kreditodajalci sklene v imenu in za račun
Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
7. člen
V roku 90 dni po izdaji posameznega poroštva iz tega zakona
skleneta ministrstvo, pristojno za finance, in posamezni
kreditojemalec pogodbo, s katero uredita način zavarovanja
poroštva.

2. člen
Poroštvo iz 1. člena se da pod naslednjimi pogoji:
krediti se lahko najemajo v več obrokih,
višina obrestne mere in stroški kreditov morajo biti primerljivi
z višino obrestne mere in stroški kreditov z državnim
poroštvom,

8. člen
Za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti za
Republiko Slovenijo, ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo, pristojno
za finance.

rok odplačila posameznega kredita je najmanj 7 let, z
vključenim največ 6 letnim moratorijem na odplačilo glavnice,
stroški povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita
ne smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita,

Za vsako črpanje sredstev iz naslova kreditov, najetih po tem
zakonu, daje kreditojemalcem soglasje ministrstvo, pristojno za
šolstvo.

strošek rezervacije sredstev kredita je lahko največ 0,25%
od nečrpanega zneska kredita,

Nadzor nad namensko porabo sredstev iz naslova kreditov, najetih
po tem zakonu, izvaja ministrstvo, pristojno za šolstvo.

glavnice kreditov se odplačujejo v polletnih obrokih.

9. člen

3. člen

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

Če kreditojemalci ne bodo poravnali posamezne obveznosti iz
naslova najetih kreditov, za katere je Republika Slovenija dala

poročevalec, št. 49
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25. člen Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2003 in leto 2004 določa, da obseg poroštev države, izdanih
na podlagi zakonov o poroštvih za kreditne obveznosti domačih

pravnih oseb, ne sme v letu 2003 preseči skupne višine glavnic
90 milijard SIT. Do 01. 06. 2003 je bila sklenjena ena poroštvena
pogodba, kot sledi iz spodnje preglednice:

PREGLED POROŠTEV RS IZDANIH V LETU 2003
Pogodbeni znesek Pogodbeni znesek v SIT Zakon .osn.
Srednji teeaj BS na
Upnik Datum podpisa
poroštva RS dan podpisa poroštva RS v originalni valuti
50.000.000 EUR
11.566,415.000 SIT 119/2002
231,3283
17.02.2003
DARS d.d. KfW

Zap.št. Dolžnik
1

Skupna vrednost izdanih poroštev RS v letu 2003

11.566.415.000 SIT

Razlika (kvota - skupna vrednost izdanih poroštev RS)

78.433.585.000 SIT

1. člen:

4. člen:

Ta člen določa osebo, za katero Republika Slovenija daje poroštvo
in višino kreditov, ki jih najemejo posamezni kreditojemalci.
Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Študentska
organizacija Slovenije lahko najamejo enega ali več kreditov, pri
čemer seštevek glavnic kreditov oziroma kredita ne sme preseči
zneska 10 mrd SIT. Republika Slovenija bo dala poroštvo za
glavnice kreditov, obresti kreditov ter stroške kreditov. Ta člen
tudi podrobno opisuje namen, za katerega Republika Slovenija
daje poroštvo.

Ta člen določa vir sredstev v primeru, da pride do uveljavitve
obveznosti poroka. Sredstva bo Republika Slovenija zagotovila
iz proračuna RS.
5. člen:
Ta člen določa pravico poroka, ki je plačal kreditodajalcu njegovo
terjatev, da zahteva od kreditojemalca, naj mu povrne vse, kar je
zanj plačal s pripadajočimi obrestmi, kot tudi vse nastale stroške.

2. člen:

6. člen:

Ta člen opredeljuje pogoje, ki jih morajo izpolnjevati krediti.
Republika Slovenija bo dala poroštvo le za tiste kredite, ki bodo
izpolnjevali vse naštete pogoje. Višina obrestne mere in stroškov
kreditov mora biti primerljiva z višino obrestne mere in stroškov
kreditov z državnim poroštvom. Rok odplačila je najmanj 7 let, z
vključenim največ 6 letnim moratorijem na odplačilo glavnice.
Stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita
ne smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita, strošek
rezervacije sredstev kredita pa je lahko največ 0,25% od
nečrpanega zneska kredita. Glavnice kreditov se odplačajo v
polletnih obrokih.

Ta člen določa, da je za podpis poroštvenih pogodb na podlagi
tega zakona, pristojen minister, pristojen za finance.
7. člen:
Ta člen določa zavezo ministrstva, pristojnega za finance in
kreditojemalca, da v roku 90 dni po izdaji posameznega poroštva
iz tega zakona skleneta pogodbo, s katero uredita način
zavarovanja poroštva.
8. člen:

3. člen:

Ta člen določa, da ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za
izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti, ki iz njega
izhajajo. Tako ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za to, da
bodo poroštvene pogodbe sklenjene v skladu s tem zakonom,

Ta člen pojasnuje subsidiarno naravo poroštva. Kreditodajaiec
mora k plačilu najprej pozvati kreditojemalca. Če le-ta svojih
obveznosti ne izpolni v roku, kreditodajaiec k plačilu pisno pozove
poroka.

23. junij 2003
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zlasti, da bodo najeti krediti izpolnjevali predpisane pogoje, da bo
poroštvene pogodbe sklenila za to pristojna oseba, da s podpisom
poroštvenih pogodb ne bo presežen znesek, za katerega je dano
poroštvo, določen s tem zakonom in tudi obseg poroštev,
določenih z ZIPRS0304. Ministrstvo, pristojno za finance, bo v
primeru dolžnikovega neizpolnitve kreditnih obveznosti, dolžno
pravočasno plačati to obveznost na podlagi poroštvene zaveze
Republike Slovenije.

Ta člen določa tudi, da daje kreditojemalcem soglasje za črpanje
kreditov iz tega zakona ministrstvo, pristojno za šolstvo, isto
ministrstvo pa tudi zavezuje k nadzoru nad namensko porabo
sredstev iz naslova kreditov, najetih po tem zakonu.
9. člen:
Ta člen določa, da začne zakon veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

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

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

1. Naslov predloga akta: Zakon o poroštvu Republike Slovenije
za kredite Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in
Študentske organizacije Slovenije, najete za sofinanciranje
razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke
opremljenosti ter prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti

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

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

3. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? Ne

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo: /
4. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAUEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD,
Univerza...) In priloženo njihovo mnenje o usklajenosti:
/

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma lzhaja|oče
obveznosti Izpolnjene: /
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: /

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

1. 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 uskla|en z ostalimi viri prava ES: /

mag. Stanislava Zadravec C.
DRŽAVNA PODSEKRETARKA

c) Razlogi za delna usklajenost oziroma neusklajenost: /

poročevalec, št. 49
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI ZAKONA 0 SISTEMU PLAČ

V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-A)
- nujni postopek - EPA 888 - III
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, kar bo
omogočilo uresničitev ključnega cilja ekonomske politike
države, to je postopnega zniževanja inflacije. Glede na to, da
bi se uskladitev plač na podlagi že podpisanega Aneksa h
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti morala izvesti
v avgustu 2003, je za sprejem dopolnitve ZSPJS predlagan
nujni postopek.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2003-1711-0026
Številka: 113-19/2001-8
Ljubljana, 19.06.2003
Vlada Republike Slovenije je na 26. redni seji dne 19.6.2003
določila besedilo:
■

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovala:

PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU,

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku.

-

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvi Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju obravnava po nujnem postopku
zaradi preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje
države.

)

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Predlagana dopolnitev zakona o sistemu plač v javnem sektorju
bo omogočila pravno podlago za sklenitev novega aneksa h

izhodiščne plače za mesec avgust 2003 in januar 2004. Ključni
namen takšnega pristopa je znižanje inflacije v Republiki Sloveniji,
še posebej pa je namenjeno odpravi nesorazmerij med plačami v
javnem sektorju.

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI
ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM
SEKTORJU

2.
I. UVOD
1.

Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga
dopolnitve zakona

Eden od ključnih ciljev ekonomske politike je postopno zniževanje
stopnje inflacije. Možen ukrep za dosego tega cilja je tudi
sprememba uskladitve izhodiščne plače za negospodarske
dejavnosti za avgust 2003 in januar 2004. Za takšno spremembo
je potrebna dopolnitev 52. člena, s čimer bo mogoče skleniti nov
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

Ocena stanja in razlogi za sprejem dopolnitve
zakona

Minister za finance je ob svoji predstavitvi makroekonomskih
ukrepov za obdobje 2003 do 2005 predstavnikom reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja predlagal spremembo uskladitve
23. junij 2003

dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve,
Igor Klinar, direktor Urada za sistem plač v javnem sektorju.
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Sprememba omenjene uskladitve je ugodna tudi z vidika
zagotovitev dodatnega obsega sredstev za odpravo plačnih
nesorazmerij pri prehodu iz sedanjega v novi plačni sistem.

prispevala svoj delež pri zniževanju inflacije in odpravi plačnih
nesorazmerij v javnem sektorju.

3.

II. BESEDILO ČLENA

Uskladitev z reprezentativnimi sindikati javnega
sektorja

Svet za sistem plač v javnem sektorju je na svoji drugi seji dne
07.03.2003 ob obravnavi gradiva o morebitnih spremembah in
dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju sprejel
sklep, da se spremembe in dopolnitve navedenega zakona
sprejemajo po postopku, po katerem je potekal sprejem samega
zakona, to je z njegovim usklajevanjem. Na podlagi tega sklepa je
bila predlagana dopolnitev ZSPJS usklajena z reprezentativnimi
sindikati javnega sektorja.
4.

1. člen
V 52. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
» (3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, se
višina uskladitve izhodiščne plače za I. tarifni razred za mesec
avgust 2003 in januar 2004 lahko spremeni samo z Aneksom h
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.«

Finančne posledice

2. člen

Predvidena sprememba uskladitve izhodiščne plače v novem
aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti bi

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

III. OBRAZLOŽITEV ČLENA
za negospodarske dejavnosti, s katerim bi se spremenila
uskladitev izhodiščne plače za I. tarifni razred za mesec avgust
2003 in januar 2004.

Dopolnitev 52. člena ZSPJS
Dopolnitev tega člena omogoča, na podlagi izražene volje
pogajalskih strani, sklenitev novega Aneksa h Kolektivni pogodbi

drugih osebah javnega prava, ki se urejajo s tem zakonom,
razen določb področnih predpisov, ki urejajo napredovanje
oziroma pridobitev nazivov, in določb področnih zakonov, ki
določajo dodatek za stalnost uradnikom s posebnimi
pooblastili.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
DOPOLNJUJE:
52. člen

(2) Do začetka uporabe tega zakona se plače javnih uslužbencev
in funkcionarjev izplačujejo po predpisih in kolektivnih
pogodbah veljavnih do uveljavitve tega zakona.

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati vse določbe
zakonov in drugih predpisov, ki urejajo plače zaposlenih v
javnih zavodih, državnih organih in lokalnih skupnostih ter

poročevalec, št. 49
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

0

IN

ORGANIZACIJI

VZGOJE

IN

DOPOLNITVAH

IN

ZAKONA

FINANCIRANJU

IZOBRAŽEVANJA

(ZOFVI-D)

- nujni postopek - EPA 889 - III

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

prav gotovo tako kratkoročne kot tudi dologoročne posledice.

EVA:
2003-3311-0162
Številka: 402-06/2002-4
Ljubljana, 19.06.2003

Ustrezno rešitev, ki bi strokovnim delavcem zagotovila ne
glede na vsakoletna nihanja polno učno obveznost in hkrati
omogočila izvajanje predmetov, za katere ni dovolj ustreznega
kadra, in ki jo prinaša predlog sprememb zakona, je nujno
potrebno sprejeti po nujnem postopku, saj bi se le tako lahko
zagotovilo njegovo izvajane z začetkom novega šolskega leta.

Vlada Republike Slovenije je na 26. redni seji dne 19.6.2003
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA,

Glede na navedeno predlagatelj ocenjuje, da so izpolnjeni vsi
pogoji iz prve, druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka
142. člena Poslovnika .Državnega zbora Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 35/02) za obravnavo predlaganega zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja v skrajšanem postopku,
vendar da bi se preprečile težko popravljive posledice za
delovanje države, predlagatelj ocenjuje, da so izpolnjeni pogoji
iz 143. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 35/02) za obravnavo predlaganega zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja po nujnem postopku.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku.
)

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja obravnava po nujnem postopku, saj se le tako
lahko preprečijo težko popravljive posledice za delovanje
države.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

Pri urejanju delovnih razmerij strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju je potrebno upoštevati tudi specifičen položaj
šolstva. Potrebe po določenem kadru so odvisne od
vsakoletnih nihanj, predvsem zaradi različnega števila vpisanih
otrok po posameznih šolskih letih, kot tudi zaradi spreminjanja
programov, ki se izvajajo v posameznem šolskem letu. Zato
prihaja do situacij, ko strokovni delavec, ki je zaposlen za
nedoločen čas v obsegu polnega delovnega časa in s polno
učno obveznostjo, v določenem šolskem letu nima več polne
učne obveznosti, zaradi zmanjšanega obsega ur pri predmetu,
za katerega izpolnjuje predpisane pogoje.

-

Zaradi pomanjkanja ustreznih strokovnih delavcev za določene
predmete ob upoštevanju trenutne delovno pravne zakonodaje
nekaterih predmetov ne bi bilo mogoče izvajati, kar bi imelo

23. junij 2003

dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport,
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in zaključni del pripravništva in se opravlja pred iztekom
pripravniške dobe.
ZDR predstavlja splošno ureditev področja delovnih razmerij,
omogoča pa, da se s področnimi zakoni posamezna vprašanja
uredijo tudi drugače. Na področju vzgoje in izobraževanja ZOFVI
že sedaj ureja tudi nekatera delovnopravna vprašanja, ki so
povezana s specifiko organizacije dela v vzgoji in izobraževanju.
Glede na navedene novosti ZDR pa je nujno, da se posamezne
določbe ZOFVI uredijo drugače oziroma, da se v ZOFVI uredijo
tiste posebnosti, ki jih ZDR ne ureja, so pa nujne za nemoten
potek vzgojno-izobraževalnega dela.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
UVOD
Temeljni zakon, ki ureja pogoje za opravljanje dejavnosti vzgoje
in izobraževanja, je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/96, 23/96 -popravek, 64/01, 108/
02 in 34/03, v nadaljevanju: ZOFVI). Na opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti pa vplivajo tudi drugi predpisi. Tako je
Zakon o delovnih razmerjih tisti, ki ureja delovna razmerja na
podlagi pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, in
velja tudi za delovna razmerja s področja vzgoje in izobraževanja.
S sprejemom novega Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št.
42/02, v nadaljevanju: ZDR) je zato zaradi specifičnega položaja
delavcev v vzgoji in izobraževanju njihov položaj potrebno urediti
nekoliko drugače.
1.

4. Poleg sprememb ZDR, ki imajo za posledico potrebo po ureditvi
določenih institutov, je pri urejanju delovnih razmerij strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju potrebno upoštevati tudi
specifičen položaj šolstva. Ta se kaže tudi v tem, da so potrebe
po določenem kadru odvisne od vsakoletnih nihanj, predvsem
zaradi različnega števila vpisanih otrok po posameznih šolskih
letih, kot tudi zaradi spreminjanja programov, ki se izvajajo v
posameznem šolskem letu. Zato prihaja do situacij, ko strokovni
delavec, ki je zaposlen za nedoločen čas v obsegu polnega
delovnega časa in s polno učno obveznostjo, v določenem
šolskem letu nima več polne učne obveznosti, zaradi zmanjšanega
obsega ur pri predmetu, za katerega izpolnjuje predpisane pogoje.
To bi v skladu z ZDR pomenilo, da mu je potrebno ponuditi novo
pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.
Na drugi strani pa je specifika tega področja tudi ta, da obstaja
pomanjkanje ustreznih strokovnih delavcev za določene
predmete, ki jih ob upoštevanju trenutne zakonodaje ne bi bilo
mogoče izvajati.
Izhajajoč iz teh dveh situacij je bilo potrebno najti ustrezno rešitev,
ki bi strokovnim delavcem zagotovila ne glede na vsakoletna
nihanja polno učno obveznost in hkrati omogočila izvajanje
predmetov, za katere ni dovolj ustreznega kadra.

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

Z dnem 1.1.2003 je začel veljati nov ZDR, ki uvaja nekatera nova
izhodišča pri urejanju delovnih razmerij. Bistvene novosti ZDR, ki
imajo na področju vzgoje in izobraževanja za posledico potrebo
po drugačni ureditvi glede na dosedanjo ureditev v ZOFVI, so
predvsem:
1 .določila o pogodbi o zaposlitvi, s katero je poudarjena pogodbena
narava delovnega razmerja. Enostranski posegi v delovnopravni
položaj delavca s strani delodajalca so omejeni z zahtevo, da se
sestavine pogodbe o zaposlitvi lahko spremenijo samo s
soglasjem volj obeh pogodbenih strank. Enostranskih sklepov
delodajalca torej ZDR ne omogoča več, prav tako tudi ni več
instituta razporejanja delavcev.
V zvezi s pogodbo o zaposlitvi ZDR tudi posebej poudarja, da
dela ni dopustno opravljati na podlagi pogodb civilnega prava,
kadar obstajajo elementi delovnega razmerja, ki jih zakon
opredeljuje v 4. členu. ZDR tudi ne ureja več pogodbe o delu, kot
je bila urejena v 107. členu Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list
RS, št. 14/90 in spremembe), ki je s 1.1.2003 v tem delu prenehal
veljati.

2.
Cilji:

uskladiti ureditev delovnih razmerij v ZOFVI z novimi izhodišči
delovne zakonodaje, ki jih postavlja ZDR,
urediti zaposlovanje delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja tako, da bo zagotovljeno nemoteno izvajanje
vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
zagotoviti nadzor nad zaposlovanjem strokovnih delavcev v
šolah, za katere ministrstvo v skladu z zakonom zagotavlja
vsa sredstva za stroške dela, v skladu s predpisi.

2. ZDR uvaja bistveno novost pri postopku varstva pravic
delavcev iz delovnega razmerja in sodnega varstva. ZDR ne
pozna več dvostopenjskega odločanja pri delodajalcu, ni več
ugovorov kot procesnih predpostavk za pravico do sodnega
varstva. Če kršitve delavčevih pravic iz delovnega razmerja ni
mogoče odpraviti oziroma izpolnitve obveznosti s strani
delodajalca ni mogoče zagotoviti na podlagi pisne zahteve delavca
naslovljene na delodajalca, je predvideno neposredno sodno
varstvo.
ZDR pa prinaša tudi novo določbo (205. člen), ki ureja arbitražo
za reševanje delovnih sporov iz individualnih delovnih razmerij in
s tem postavlja alternativo pri reševanju spora, v kolikor je arbitraža
predvidena s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca.

Poglavitne rešitve predloga zakona:
V skladu z ZDR se uredi postopek varstva pravic delavcev
iz delovnega razmerja, tako da se ukinja pristojnost sveta
vrtca oziroma šole kot drugostopenjskega organa v postopkih
odločanja o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz
delovnega razmerja.
Ureditev pripravništva in strokovnega izpita s področja vzgoje
in Izobraževanja se prilagodi zahtevam ZDR in se določi, da
je strokovni izpit sestavni del pripravništva ter se opravlja
pred iztekom pripravniške dobe. S tem ostane trajanje
pripravništva za strokovne delavce, ki opravljajo strokovni
izpit in pripravništva po ZOFVI, nespremenjeno. Ker je
podrobnejša ureditev strokovnega izpita in pripravništva
prepuščena predpisu, ki ga sprejme minister, bodo potek
pripravništva, sestavine- programa pripravništva, kot tudi
vsebina in postopek opravljanja strokovnega izpita podrobneje
urejeni v podzakonskem predpisu. Zaradi Izenačitve
strokovnih delavcev, ki so opravili strokovni izpit in
pripravništvo po drugih predpisih, pa se tudi zanje določi, da
lahko strokovni izpit opravljajo po preteku šestih mesecev
dela v vrtcu oziroma šoli.

3. ZDR prinaša tudi spremembo glede pripravništva, ki je bilo po
dosedanji delovni zakonodaji predvideno splošno za vse delavca
in vsa dela. Nov ZDR odpravlja splošno določeno obvezno
pripravništvo in prepušča ureditev le-tega drugim zakonom in
kolektivnim pogodbam dejavnosti. Vendar pa ureja nekatera
splošna vprašanja glede poteka pripravništva in pravnega položaja
pripravnika, ki jih je potrebno upoštevati tudi pri posebni ureditvi
tega področja. Eno takih je določilo 122. člena ZDR, da mora
pripravnik ob koncu pripravniške dobe opraviti izpit, ki je sestavni
poročevalec, št. 49
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Zaradi možnosti nadzora nad zaposlovanjem strokovnih
delavcev v skladu s predpisi in zaradi možnosti večjega
pregleda nad ponudbo in povpraševanjem pri zaposlovanju
na področju vzgoje in izobraževanja, se z zakonom predvidi
sprejem posebnega podzakonskega predpisa, s katerim minister lahko predpiše postopek skupne objave prostih delovnih
mest za javne šole.
V skladu z zadnjo alineo prvega odstavka 52. člena ZDR, ki
določa, da se lahko pogodba o zaposlitvi za določen čas
sklene tudi v primerih, ki jih določa zakon ali kolektivna
pogodba na ravni dejavnosti, se s tem zakonom določi dodaten
primer sklepanja pogodbe za določen čas, ki je potreben
zaradi posebnosti izvajanja vzgojno izobraževalne dejavnosti.
V ZOFVI se uredi pogodba o delu za primere, ko na podlagi
izpeljanega razpisa delovnih mest ni mogoče skleniti
delovnega razmerja, ker se ne prijavi noben kandidat, pa bi
bilo zaradi tega moteno izvajanje vzgojno-izobraževalne
dejavnosti. Na podlagi predlaganega zakona se lahko pogodba
o delu sklene tudi za opravljanje krajših začasnih oziroma
občasnih del z omejenim trajanjem, podobno kot je to urejal
prejšnji Zakon o delovnih razmerjih.
V zakonu se uredi prehajanje vzgojiteljev predšolskih otrok v
osnovno šolo za obdobje enega šolskega leta. Ta materija je
bila do sedaj urejena v kolektivni pogodbi za področje vzgoje
in izobraževanja, s predlaganim zakonom pa se zagotovi
zakonska podlaga za prehajanje. Ureditev, kot izhaja iz
kolektivne pogodbe, tudi ni usklajena z novim ZDR, ki
razporejanja delavcev na podlagi enostranske odločitve
delodajalca ne pozna več. Predlagana rešitev je usklajena z
ZDR.
Upoštevaje novo ureditev postopkov prenehanja delovnega
razmerja po ZDR se uskladi poglavje, ki ureja prenehanje
potreb po strokovnih delavcih zaradi nujnih operativnih
razlogov.
V zakonu se predvidi tudi možnost zmanjšanja učne
obveznosti v obsegu, ki še vedno pomeni delo s polnim
delovnim časom, kar je smiselno materija tega zakona, ki pa
je urejena v Zakonu o plačah delavcev v javnih
vzgojnoizobraževalnih zavodih (Ur. list RS, št. 16/92, 42/93).
V zakonu se za prehodno obdobje uredi delovnopravni položaj
strokovnih delavcev v šolah za primere, ko zaradi prilagajanja
plana dela vsakoletnim potrebam, ni mogoče zagotoviti obsega
učne obveznosti, kot je določen s pogodbo o zaposlitvi. Znotraj
letnega plana dela se zato prerazporedi učna obveznost
strokovnega delavca, ki je že zaposlen za nedoločen čas in
usposobljen za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 -popravek, 64/01, 108/02 in 34/
03) se v 48. členu za besedo »odraslega« črta besedilo »o
pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi
delavcev iz delovnega razmerja«.
2. člen
V 102. členu se v prvem odstavku za besedo »izpit« črta besedilo
»po uspešno končanem pripravništvu« in doda nov stavek, ki se
glasi:
»Strokovni izpit je sestavni del pripravništva in se opravlja pred
iztekom pripravniške dobe.«
V drugem odstavku se za besedo »zakonu« črta besedilo »po
preteku enega leta dela v vrtcu oziroma šoli« in se nadomesti z
besedilom, ki se glasi:
»po preteku šestih mesecev dela v vrtcu oziroma šoli«.
3. člen
V 109. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Javni vrtec oziroma javna šola, ki zaposluje nove strokovne
delavce, mora prosta delovna mesta javno objaviti. Minister lahko
za javne šole objavi prosta delovna mesta s skupno objavo.
Natančnejšo vsebino in postopek skupne objave določi minister.«
Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi,
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
Za novim šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se
glasi:
»Pogodbo o zaposlitvi za določen čas se lahko poleg primerov v
zakonu o delovnih razmerjih, sklene tudi v primeru, če gre za
predvideno zmanjšanje obsega vpisa učencev oziroma dijakov v
šolo ali zavod ali za spremembo javno veljavnih programov vzgoje
in izobraževanja oziroma predmetnikov.«
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta osmi in deveti
odstavek.
4. člen

Ocena finančnih posledic predloga zakona za
državni proračun

Za 109. členom se dodata novi 109.a in 109.b člen, ki se glasita:
Ker se s predlaganim zakonom za zaposlene ne področju vzgoje
in izobraževanja ohranjajo nekateri dosedanji pravni instituti in
mehanizmi, izvajanje tega zakona ne bo imelo finančnih posledic.
4.

»109.a člen
(pogodba o delu)
Če ni mogoče skleniti delovnega razmerja v skladu s 109. členom
tega zakona, pa bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje vzgojno
izobraževalne dejavnosti, lahko šola oziroma vrtec sklene z
delavcem pogodbo o delu v skladu s tem zakonom in zakonom,
ki ureja obligacijska razmerja, vendar ne več kot v obsegu ene
tretjine s tem zakonom določene tedenske učne obveznosti in
največ za obdobje 10 mesecev v šolskem letu.

Primerjalnopravna ureditev

Predlagani zakon temelji na novem Zakonu o delovnih razmerjih,
ki je usklajen z uveljavljenimi mednarodnimi standardi, ki
zavezujejo Republiko Slovenijo, in pravno ureditvijo EU, kar je
bilo prikazano ob gradivih ob sprejemanju Zakona o delovnih
razmerjih.
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Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se lahko pogodba o
delu sklene tudi za opravljanje začasnih oziroma občasnih del, ki
trajajo največ 90 dni v šolskem letu.

ravnatelj nadaljuje s postopkom odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnega razloga v skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja.«

Delavec, ki ima sklenjeno delovno razmerje na področju vzgoje
in izobraževanja v skladu s tem zakonom, mora pred sklenitvijo
pogodbe o delu po prvem odstavku tega člena predložiti soglasje
delodajalca.

9. člen
118. člen se spremeni tako, da se glasi:

Pogodba o delu po tem zakonu se lahko sklene le z delavcem, ki
ima za opravljanje nalog, ki so predmet pogodbe, ustrezno stopnjo
strokovne izobrazbe v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.

» 118. člen
(sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi)

109.b člen
(prevzem vzgojiteljev predšolskih otrok v osnovno
šolo za obdobje enega leta)

Če so izpolnjeni z zakoni in drugimi predpisi ter kolektivno pogodbo
določeni pogoji za zaposlitev delavca v drugi šoli oziroma vrtcu in
se ravnatelj tega vrtca oziroma šole strinja z zaposlitvijo delavca,
mu je dolžan najkasneje deset dni pred iztekom odpovednega
roka ponuditi sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

Šola lahko za obdobje enega šolskega leta prevzame vzgojitelja
predšolskih otrok, za poučevanje v prvem razredu, izvajanje
vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih podaljšanega bivanja in
jutranje varstvo v osnovni šoli.

Če ravnatelj v skladu s prejšnjim odstavkom delavcu ne ponudi
sklenitve pogodbe o zaposlitvi, pridobi delavec vse pravice, ki so
določene za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov.

O začasnem prevzemu vzgojitelja predšolskih otrok iz prejšnjega
odstavka odločita ravnatelj vrtca in ravnatelj šole s posebnim
sporazumom. Vzgojitelj predšolskih otrok sklene z osnovno šolo
pogodbo o zaposlitvi za obdobje, ki ga določa sporazum, po
preteku tega obdobja pa preidejo vse pravice in obveznosti z
delovnega razmerja vzgojitelja predšolskih otrok ponovno na
vrtec."

Delavec je dolžan sprejeti ponudbo iz prvega odstavka tega člena,
če so izpolnjeni pogoji za prezaposlitev delavca, ki se določijo s
kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Če
delavec neupravičeno odkloni ponudbo, mu preneha delovno
razmerje in nima pravice do odpravnine.«
10. člen

5. člen

V 124. členu se v naslovu člena za besedo »povečanje« doda
besedilo »in zmanjšanje«.

V 110. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mentor pripravi pripravniku program, ki vključuje metodično,
didaktično ter drugo pripravo, potrebno za opravljanje izpita. Mentor
izdela poročilo o poteku pripravništva.«

Na koncu 124. člena se za besedo »ur« pika nadomesti z vejico
in se doda besedilo, ki se glasi:
»oziroma določi zmanjšanje tedenske učne obveznosti, vendar
ne več kot za tri ure.«

6. člen
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Naslov tretje točke XVI poglavja se spremeni tako, da se glasi:
» 3. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov«

11. člen

V 115. členu se besedilo »Za nujne operativne razloge« nadomesti
z besedilom »Za poslovne razloge«.

Do 1.9.2010 lahko delavci, ki imajo v šoli sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas v obsegu polnega delovnega časa,
pa jim ni mogoče zagotoviti učne obveznosti v skladu s tem
zakonom za poučevanje predmetov, za katere izpolnjujejo vse z
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje, in je to potrebno
zaradi nemotenega izvajanja vzgojno izobraževalne dejavnosti,
dopolnjujejo učno obveznost pri drugih predmetih.

7. člen
Napovedni stavek 116. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj mora najkasneje v osmih dneh po sprejemu odločitve,
da bo delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega
razloga sporočiti ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, razloge za
prenehanje potreb po delu strokovnega delavca ter naslednje
podatke o strokovnem delavcu:«

Obseg dopolnjevanja iz prvega odstavka tega člena ne sme
presegati 40 odstotkov predpisane učne obveznosti strokovnega
delavca.
Za določitev osnovne plače delavca se v primeru iz 1. odstavka
tega člena smiselno uporabljajo določbe 14. člena Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/
02).

8. člen
V drugem odstavku 117. člena se besedilo »vrtec oziroma šola
nadaljuje s postopkom reševanja presežkov strokovnih delavcev
v skladu z zakonom.« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »
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12. člen

o zaposlitvi, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 33. člena
Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52794, 49/95, 34/96, 45/96,
51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 in 56/02).

2. in 5. člen tega zakona se začneta uporabljati z uveljavitvijo
podzakonskega predpisa, ki bo uredil strokovni izpit in
pripravništvo vendar najkasneje 1.9.2004.

14. člen

13. člen

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

Do določitve pogojev v skladu s tretjim odstavkom 9. člena tega
zakona delavec lahko odkloni ponudbo za sklenitev nove pogodbe

OBRAZLOŽITEV

K 1. členu

K 3. členu

V zvezi s postopkom varstva pravic delavcev in sodnim varstvo
prinaša novi Zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 42/02, v
nadaljevanju: zakon) v primerjavi z Zakonom o delovnih razmerjih
iz 1999 in Zakonom o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja
bistveno novost.

Zaradi večje preglednosti in nadzora pri razpisu prostih delovnih
mest v javnih šolah se v prvem odstavku predlaga uzakonitev
možnosti, da ministrstvo, ki v skladu z zakonom zagotavlja vsa
sredstva za stroške dela strokovnih delavcev v šolah, predpiše
skupno objavo prostih delovnih mest za javne šole.

Zakon ne pozna več dvostopenjskega odločanja pri delodajalcu,
prav tako pa tudi ni ugovorov, kot procesnih predpostavk za
pravico do sodnega varstva. Uveljavljanje pravic je poenostavljeno,
predvsem pa prilagojeno pogodbeni naravi delovnega razmerja.

K drugemu odstavku: Na podlagi demografskih podatkov je
ravnatelj šole dolžan pripraviti dolgoročni načrt zaposlovanja, kot
tudi kratkoročni načrt zaposlovanja za naslednje šolsko leto, ki je
odvisen od predvidenega vpisa učencev, oziroma dijakov in na
podlagi le-tega, formiranja oddelkov oziroma skupin. Z navedeno
dopolnitvijo 109. člena zakona se omogoča zaposlovanje za
določen čas v primerih, ko se zaradi predvidenega zmanjšanja
števila učencev ali dijakov, oblikuje manj oddelkov oziroma skupin,
kar ima za posledico, da po določenem času ne bo več potrebe
po zaposlitvi na nekaterih delovnih mestih. Enako velja za
spremembe na področju javno veljavnih programov vzgoje in
izobraževanja. Na podlagi teh sprememb se namreč spremenijo
predmetniki, kar pomeni, da se posledično zniža število ur
posameznih predmetov.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Url RS št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02 in 34/03) sicer v 48. členu
določa, da je v pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja pristojen svet
zavoda, vendar pa v nadaljevanju ne opredeljuje tudi postopka,
kar pomeni, da je določba kot taka neuporabljiva.
Organ, ki bi odločal o ugovorih delavcev, po ZDR torej ne obstaja
več. Zato se predlaga, da se iz 48. člena ZOFVI črta pristojnost
sveta za odločanje o pritožbah delavcev iz delovnega razmerja.

Glede na to, da Zakon o delovnih razmerjih v 52. členu ne
predvideva specifične situacije, ki se na področju vzgoje in
izobraževanja pojavlja, bi bila primerna specialna ureditev
sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas na področju vzgoje
in izobraževanja v primeru, da se pričakuje zmanjšan vpis
učencev oziroma dijakov in v primeru, da se spreminjajo javno
veljavni programi vzgoje in izobraževanja ali predmetniki, kar vse
v posledici pomeni zmanjšanje števila delovnih mest v šoli ali
zavodu. Dopolnitev pa je tudi v skladu z zadnjo alineo 52. člena
ZDR: drugi primeri, kijih določa zakon oziroma kolektivna pogodba
na ravni dejavnosti.

K 2. členu:
Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora pripravnik ob koncu
pripravništva opraviti izpit, ki je sestavni in zaključni del
pripravništva in se opravlja pred iztekom pripravniške dobe. V
skladu s tem določilom je treba uskladiti tudi ZOFVI, ki sedaj
določa, da se strokovni izpit opravlja po uspešno končanem
pripravništvu, torej po izteku pripravniške dobe. Pripravništvo po
110. členu ZOFVI traja najmanj 6 in največ 10 mesecev. Trajanje
pripravništva ostane nespremenjeno, da pa bo omogočeno
opravljanje strokovnega izpita pred iztekom pripravništva, pa bo
potrebno spremeniti pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih.

K 4. členu

Zaradi izenačitve pogojev za pristop k izpitu med pripravniki in
strokovnimi delavci, ki so opravili pripravništvo po drugih predpisih,
se doba potrebna za pristop k izpitu omenjenih strokovnih
delavcev, iz enega leta skrajšuje na 6 mesecev. S tem se jim
omogoči čimprejšnje izpolnjevanje zahtevanih pogojev za
zaposlitev za nedoločen čas.

Pogodba o delu je bila v dosedanji zakonodaji pred 1.1.2003 urejena
v dveh predpisih, in sicer kot navadna civilna pogodba po
Obligacijskem zakoniku oz. prej ZOR-u in kot pogodba o delu po
prej veljavnem zakonu o delovnih razmerjih za opravljanje
občasnih in začasnih del ter za opravljanje trajnejših kratkotrajnih
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del. Novi Zakon o delovnih razmerjih pogodbe o delu ne ureja
več, tako da jo je možno sklepati samo po pravilih Obligacijskega
zakonika. Sklepanje pogodbe o delu je predvsem v interesu
delodajalca zaradi zmanjšanja stroškov (ni plačil socialnih
zavarovanj) in zaradi zmanjšanja problemov ob prenehanju
pogodbenega razmerja (ni varovalnih določb delovnega prava).
Pogodba o delu pa je lahko tudi v interesu delavca, predvsem
kadar ima ta svoj status že drugače urejen, bodisi na podlagi
pogodbe o zaposlitvi ali ima katerega izmed statusov samostojnih
poklicev.

osnovne šole, skleneta za obdobje enega šolskega leta poseben
sporazum, na podlagi katerega šola začasno prevzame
vzgojitelja, po izteku roka za prevzem pa se vzgojitelj vrne v
vrtec, kjer nadaljuje z delovnim razmerjem.
K 5. členu
Določba je neločljivo povezana z vsebino 2. člena, kar pomeni,
da je treba uskladiti tudi sedanjo zakonsko določbo, ki veže
pripravo mentorjevega poročila na čas po preteku pripravništva.

Zakon o delovnih razmerjih torej ureja le delovna razmerja,
sklenjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi med delavcem in
delodajalcem. Pri tem tudi natančno definira elemente delovnega
razmerja in v primeru obstoja le-teh določa obveznost sklenitve
pogodbe o zaposlitvi (ne pa kake druge pogodbe). Če delavec
pravno-lormalno dela na podlagi pogodbe o delu, dejansko pa so
podani elementi delovnega razmerja, potem gre za prikrito delovno
razmerje, pri katerem je delodajalec v prekršku po 231. členu
ZDR.

K 6., 7. in 8. členu
Zaradi Zakona o delovnih razmerjih, ki na pogodbeno naravo
delovnega razmerja veže tudi institut odpovedi pogodbe o
zaposlitvi, je potrebno s tem v skladu urediti tudi poglavje ZOFVI,
ki ureja prenehanje potreb po strokovnih delavcih zaradi nujnih
operativnih razlogov. 6., 7. in 8. členu so posledica terminološke
uskladitve z ZDR.

Pogodbo o delu je tako po veljavni zakonodaji mogoče skleniti po
predpisih civilnega prava, kadar niso podani elementi delovnega
razmerja. Zato je ni mogoče skleniti, kadar gre za opravljanje del,
ki so predvidena v okviru sistemizacije delovnih mest oz. so
sestavni del delovnega procesa.

K 9. členu
Zakon o delovnih razmerjih instituta razporejanja delavcev ne
pozna več, zaradi česar je obstoječi 118. člen ZOFVI, ki govori o
razporeditvi delavca, s tem v neskladju. Predlagana ureditev sledi
Zakonu o delovnih razmerjih.

Ker je na področju vzgoje in izobraževanja, predvsem pri
glasbenih šolah in pri izobraževanju odraslih, velikokrat težko
pridobiti delavca, ki bi bil pripravljen skleniti oz. bi v skladu s
predpisi lahko sklenil delovno razmerje, pogodbe o delu pa zaradi
obstoja elementov delovnega razmerja ni dopustno skleniti, se
predlaga, da se pogodba o delu uredi v področni zakonodaji in
dopusti njeno sklepanje v izjemnih primerih tudi takrat, ko bi se
sicer morala po ZDR skleniti pogodba o zaposlitvi. Z dopuščanjem
pogodbenega dela se omogoča tudi pretok znanja med šolstvom
in kulturo, kot tudi med šolstvom in gospodarstvom.

Pri tem 9. člen napotuje tudi na uporabo pogojev za prezaposlitev
delavca, ki se določijo s kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje
in izobraževanja. Do določitve teh pogojev pa položaj delavcev
ureja prehodna določba v 13. členu.
K 10. členu
Predlagani člen zakon dopolnjuje z določbo, ki izhaja iz Zakona o
plačah delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih (Ur. list
RS, št. 16/92, 42/93), ki v 12. členu določa, da se delo, opravljeno
v obsegu, zmanjšanem do treh učnih ur od predpisanega, šteje
za delo s polnim delovnim časom. Smiselno je, da se to uredi v
zakonu, ki ureja tudi delovna razmerja delavcev na področju
vzgoje in izobraževanja.

Predlagani 109. a člen ureja dve situaciji:
■

Prva so primeri, ko šola ali vrtec v skladu s predpisi razpiše
delovno mesto strokovnega delavca, vendar je razpis
neuspešen, ker se ne prijavi noben kandidat. V tem primeru bi
se na podlagi predlagane določbe tako ugotovilo, da sklenitev
delovnega razmerja v skladu z zakonom ni mogoča, to dejstvo
pa pomeni, da bi bilo moteno izvajanje vzgojno-izobraževalne
dejavnosti. V izogib situacijam, ki bi se glede na sedanje
razmere lahko dogajale, bi predlagana določba tako
omogočala, da se sklene pogodba o zaposlitvi ob predhodnem
delodajalca, če ima delavec že sklenjeno delovno razmerje
na področju vzgoje in izobraževanja.

K 11. členu
V zakon se doda prehodna določba, ki vzpostavlja zakonsko
podlago za zelo pogoste situacije v šolstvu. Zaradi strogo določenih
kadrovskih pogojev namreč veliko strokovnih delavcev opravlja
tudi naloge, za katere nimajo predpisanih pogojev. Ta člen želi
zajeti samo tiste strokovne delavce, ki so zaposleni za nedoločen
čas v obsegu polnega delovnega časa in so sicer ustrezni za
določene naloge, opravljajo pa tudi naloge, za katere ne izpolnjujejo
predpisanih pogojev.

Druga pa so primeri, ko gre za opravljanje krajših začasnih
oziroma občasnih del, ki trajajo največ 90 dni v šolskem letu
in za katera je nesmiselno sklepati delovna razmerja (npr.
izvajanje interesnih dejavnosti, letovanje otrok).

Do 1.1.2010 bi bilo zato tem strokovnim delavcem z zakonom
dopuščeno opravljati tudi naloge, za katere nimajo izpolnjenih
pogojev, vendar samo v omejenem obsegu. S tem bi se izognili
primerom, ko bi moral ravnatelj v skladu z ZDR delavcu ponuditi
novo pogodbo s krajšim delovnim časom, istočasno pa bi moral
nezasedene ure razpisovati in sklepati nova delovna razmerja.
Ker gre v teh primerih praviloma za manjši obseg od polovičnega
je pričakovati, da na razpisih ne bodo kandidirali ustrezni kadri. V
teh primerih bo ravnatelj moral sklepati razmerja za določen čas
z neustreznimi kandidati.

Predlagani 109.b člen vnaša v zakon določbo, ki je opredeljena v
Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji in na podlagi katere se v praksi izvajajo prehodi delavcev
iz vrtca v osnovno šolo ob uvedbi 9-letnega programa. Ker je v
skladu z Zakonom o osnovni šoli vzgojitelj predšolskih otrok
strokovni delavec, ki hkrati z učiteljem poučuje v 1. razredu 9letne osnovne šole, je smiselno zagotoviti takšno pravno podlago,
ki bo omogočala za dosego namena čim lažjega prehoda otrok iz
vrtca v šolo tudi možnost sočasnega prehoda vzgojiteljev v
osnovno šolo. V skladu z določbo 73. člena Zakona o delovnih
razmerjih je tako predlagana rešitev, da ravnatelj vrtca in ravnatelj
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K 12. členu

K 13. členu

Zaradi spremembe 102. in 110.ČI. ZOFVI, ki urejata pripravništvo
in strokovni izpit v skladu z zahtevami ZDR bo potrebno temu
prilagoditi tudi ureditev v podzakonskem aktu. Ker je za
spremembo podzakonskega akta potrebno počakati do objave
sprememb ZOFVI bo verjetno prišlo do krajšega časovnega
obdobja, ko bo potrebno izpite in pripravništvo izvajati v skladu s
obstoječim pravilnikom. Zaradi izvedbe izpitov po starem sistemu
je najprimerneje vezati novo ureditev na začetek novega šolskega
leta.

Dokler ne bodo določeni pogoji za prezaposlitev delavca v drugo
šolo ali vrtec, ki jih predvideva zadnji odstavek 118. člena zakona,
se smiselno uporablja drugi odstavek 33. člena Kolektivne pogodbe
za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki določa, kdaj delavca
brez njegove privolitve ni mogoče razporejati iz kraja v kraj.
K 14. členu
Zaradi sprememb, ki so nujne, se v zakonu kot "vacatio legis"
predlaga uveljavitev zakona z naslednjim dnem po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

109. člen
(zaposlovanje strokovnih delavcev)

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

Javni vrtec si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti
soglasje ustanovitelja, javna šola pa soglasje ministra.

48. člen
(pristojnosti sveta)

Javni vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu
strokovnega delavca pred objavo prostega delovnega mesta
obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja
vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma
šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o
uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila
o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah
v zvezi s statusom učenca, vajenca, dijaka, študenta višje šole in
odraslega, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava
zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški
oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni
sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev,
dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom
in aktom o ustanovitvi.

Če je v evidenci presežnih strokovnih delavcev strokovni delavec,
ki izpolnjuje zahtevane pogoje za zasedbo prostega delovnega
mesta, lahko vrtec oziroma šola zaposli takšnega strokovnega
delavca brez objave prostega delovnega mesta.
Delovno razmerje z nerazporejenim strokovnim delavcem se
sklene za določen oziroma nedoločen čas.
Delovno razmerje se lahko sklene tudi s kandidatom, ki ne
izpolnjuje zahtevanih pogojev, za dobo največ enega leta, če
nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih pogojev
in je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.
Če nerazporejenega strokovnega delavca ni mogoče zaposliti
za polni delovni čas v posameznem vrtcu oziroma šoli, lahko
svojo delovno oziroma učno obvezo dopolnjuje v več vrtcih oziroma
šolah, delovno razmerje pa praviloma sklene v vrtcu ali šoli, kjer
ima večji obseg dela.

102. člen
(strokovni izpit)
Strokovni delavci opravljajo strokovni izpit po uspešno končanem
pripravništvu v skladu s tem zakonom.

Strokovni delavec ter vrtci oziroma šole iz prejšnjega odstavka
tega člena, se morajo sporazumeti o delovnem času, o načinu
izrabe letnega dopusta in o drugih odsotnostih z dela. Sporazum
iz prejšnjega stavka, ki mora obsegati tudi vse ostale sestavine,
ki so potrebne za uresničevanje medsebojnih pravic in obveznosti,
je sestavni del pogodbe o zaposlitvi.

Strokovni delavci, ki so opravili pripravništvo in strokovni izpit po
drugih predpisih, lahko opravljajo strokovni izpit po tem zakonu
po preteku enega leta dela v vrtcu oziroma šoli.
Strokovnim delavcem, ki imajo naziv visokošolskega učitelja, ni
treba opravljati strokovnega izpita v skladu s tem zakonom.
Podrobnejše določbe o strokovnem izpitu predpiše minister.

110. člen
(pripravništvo)

Strokovni delavci v vrtcih, šolah in zavodih, ki izvajajo programe
za predšolske otroke, izobraževalne programe in posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami, ki opravljajo zdravstveno oziroma socialno-varstveno
dejavnost, opravljajo strokovni izpit v skladu z zakonom in drugimi
predpisi, ki urejajo ta področja.
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Pripravnik je strokovni delavec, ki v vrtcu oziroma šoli prvič začne
opravljati delo, ustrezno smeri in stopnji njegove strokovne
izobrazbe, z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje
dela.
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Pripravništvo traja najmanj šest mesecev in ne več kot deset
mesecev.

- ime in priimek,
- podatke o izobrazbi,

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

- delovni dobi,

Pripravnikovo delo vodi, spremlja in ocenjuje mentor.

- strokovnem izpitu in

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

- stalno bivališče.
117. člen
(prosta delovna mesta)

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

Ministrstvo, pristojno za šolstvo, posreduje vrtcu oziroma šoli
najkasneje v osmih dneh po prejemu sporočila iz prejšnjega člena
seznam vrtcev in šol, ki imajo prosta delovna mesta in za zasedbo
katerih strokovni delavec iz prejšnjega člena izpolnjuje pogoje.
Če ministrstvo, pristojno za šolstvo, ne posreduje podatkov v
predpisanem roku, vrtec oziroma šola nadaljuje s postopkom
reševanja presežkov strokovnih delavcev v skladu z zakonom.

3. Prenehanje potreb po strokovnih delavcih zaradi
nujnih operativnih razlogov

118. člen
(razporeditev delavca)

115. člen
(razlogi)

Če so izpolnjeni pogoji za razporeditev delavca, določeni z
zakonom in kolektivno pogodbo, ravnatelj razporedi strokovnega
delavca na takšno delovno mesto po dokončnosti sklepa.

Za nujne operativne razloge po tem zakonu se štejejo spremembe
programa vzgoje in izobraževanja, standardov in normativov,
izobrazbenih pogojev in zmanjšanje obsega vpisa.

Če strokovni delavec odkloni razporeditev v skladu s prejšnjim
odstavkom, mu preneha delovno razmerje po preteku 30 dni po
dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja.

116. člen
(reševanje presežkov)

124. člen
(povečanje učne obveznosti)

Ravnatelj mora najkasneje v osmih dneh po sprejemu odločitve o
začasnem ali trajnem prenehanju potreb po delu strokovnega
delavca zaradi razlogov iz prejšnjega člena sporočiti ministrstvu,
pristojnemu za šolstvo, razloge za prenehanje potreb po delu
strokovnega delavca ter naslednje podatke o strokovnem
delavcu:
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Če v okviru z zakonom določene tedenske učne obveznosti ni
mogoče organizirati pouka v skladu s predmetnikom, lahko
ravnatelj učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu določi dodatno
tedensko učno obveznost za toliko ur, kot je določeno za
posamezni predmet v oddelku, vendar ne več kot za pet ur.

22

23. junij 2003

Eva: 2003-3311-0162
IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

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

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? /
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: /

Z) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD.
Univerza...) /

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

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:
Darja Lendero Kos,
univ.dipl.iur.

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

23. junij 2003

23

Podpis ministra
oz. predstojnika organa:
MINISTER
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko GABER
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Predlog zakona o

DODATNI KONCESIJSKI DAJATVI OD

PREJEMKOV, IZPLAČANIH ZA ODČASNA

IN ZAČASNA DELA ŠTUDENTOV

(ZDKDPŠ)
- nujni postopek - EPA 890 - III

ki bi omogočila pogoje za bivanje in s tem študij večjega dela
študentske populacije. Le tako bo možno upoštevati ustavno
določilo, da ima Republika Slovenija značaj socialne države in
da mora ustvarjati možnosti, da si mladi pridobijo ustrezno
izobrazbo. Terciarnemu izobraževanju kot nacionalni prioriteti
ter javnemu dobru je potrebno dati poseben poudarek in
zagotavljati še boljše pogoje za njegovo izvajanje.
Le s takojšnjo vzpostavitvijo zakonske podlage za pričetek
stekanja sredstev iz naslova dodatne koncesijske dajatve bo
omogočeno, da se bodo zgoraj našteta načela začela dosledno
uresničevati.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA
2003-3311-0152
Številka: 422-26/2003-1
Ljubljana, 19.06.2003
Vlada Republike Slovenije je na 26. redni seji dne 19.6.2003
določila besedilo:
-

PREDLOGA ZAKONA O DODATNI KONCESIJSKI
DAJATVI OD PREJEMKOV, IZPLAČANIH ZA OBČASNA
IN ZAČASNA DELA ŠTUDENTOV,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o dodatni koncesijski
dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela
študentov obravnava po nujnem postopku, zaradi preprečitve
težko popravljivih posledic za delovanje države.

dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport,
Herman Tomažič, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport.

Za nemoteno nadaljevanje izvajanja programa investicijskih
del na področju visokega šolstva in urejanja študentskih bivalnih
zmogljivosti je nujna takojšnja zagotovitev potrebnih sredstev,

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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posamezne študente. Ob vseh ostalih negativnih gospodarskih
gibanjih in razmahu tržnih zakonitosti tudi na področju ponudbe
bivanja študentov, je sklepati lahko le na eno, da se mora vloga
države še nadalje povečevati, da mora država nujno in to takoj
namenjati več sredstev za posodobitev in porast študentskih
bivalnih zmogljivosti, racionalizirati sedanje vire in zajeziti tržne
mehanizme s svojo "konkurenčno ponudbo".

PREDLOG ZAKONA O DODATNI
KONCESIJSKI DAJATVI OD
PREJEMKOV, IZPLAČANIH ZA
OBČASNA IN ZAČASNA DELA
ŠTUDENTOV
I.
1.

To vse potrjuje upravičenost predlog za določitev dodatnega
finančnega vira za uresničevanje projekta prenove študentskih
bivalnih zmogljivosti.

UVOD

Sredstva, ki se stekajo študentskim organizacijam v skladu z
Zakonom o skupnosti študentov, se morajo porabljati v skladu z
namenom, za katere so bila pridobljena torej za osnovne dejavnosti
študentskih organizacij v skladu s temeljnim aktom, med njimi
tudi izvajanje programov, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj
študentov.

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona:

Obseg študentskih bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji
zaostaja za razvojem visokošolskega in višješolskega študija.
Število postelj v študentskih domovih ne zadošča potrebam in
zato je obsežen del študentske populacije vsakoletno prisiljen
bivati v pogosto neustreznih in sodobnemu študiju neprimernih
bivalnih prostorih. Vlada Republike Slovenije je za odpravo tega
problema s sklepom št. 363-10/2000-1 dne 20.4.2000 podprla
strategijo razširitve in prenove študentskih bivalnih zmogljivosti v
Republiki Sloveniji in zadolžila Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, da v okviru svojih pristojnosti pričnejo z
uresničevanjem projekta ter s sklepom št. 119-163/2001 dne
14.6.2001 za uresničevanje, vodenje in koordinacijo ustanovila
poseben projektni svet.

V podobnem finančno nezavidljivem položaju je, vsaj kar se
tehnološke in funkcionalne opremljenosti tiče, tudi precejšen del
slovenskih univerz in njihovih članic. Posamezne fakultete se
vsakodnevno otepajo s problematiko zastarelosti opreme, kar
se neposredno lahko odraža na tudi podajanju študijskih
programov, vse to pa posledično dolgoročno vpliva na kvaliteto
študija. Z namenom spodbuditi in omogočiti kolikor mogoče
avtonomen tehnološki razvoj posameznih članic univerze, se s
predlogom sprememb in dopolnitev zakona določa dodatna
obremenitev delodajalca za pospeševanje razširitve in
posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti
univerz v RS.

Podrobnejša opredelitev projekta prenove študentskih bivalnih
zmogljivosti v Republiki Sloveniji, pripravljena v aprilu 2002 je
predvidela za uresničitev projekta potreben investicijsko finančni
obseg, z nadaljnjo aktivnostjo projektnega sveta pa so bili
pripravljeni možni finančni viri.

S predlaganim zakonom se določa dodatna ločeno obračunana
namenska koncesijska dajatev v višini 2 % kot obremenitev
delodajalca, ki plačuje študentsko delo, za potrebe prenove
študentskih bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji kot tudi
potrebe razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in
tehnološke opremljenosti univerz v RS, po izteku teh programov
pa za namen odplačevanja najetih kreditov Študentske
organizacije Slovenije za prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti.

Za potrebe izgradnje študentskih bivalnih zmogljivosti v kapaciteti,
ki odpravlja sedanji primanjkljaj, je poleg proračunskega vira, ki
ga država zagotavlja skladno z Zakonom o temeljnih razvojnih
programih na področju šolstva in izobraževanja za obdobje 2002
- 2008 in drugih predvidenih virov potreben dodaten finančni vir
stalne narave v višini 1.100.000.000 SIT letno, kar predstavlja 2
% zakonsko določene koncesijske dajatve, ki jih plačujejo
delodajalci pooblaščenim organizacijam za posredovanje
študentskega dela (študentskim servisom) ob posredovanju
vsakega študentskega dela.

2.

Splošni cilji predlaganega zakona so boljše sodelovanje pristojnih
resorjev države in študentskih organizacij pri urejanju študentskih
zadev z upoštevanjem ustavnega določila, da ima Republika
Slovenija značaj socialne države in da mora ustvarjati možnosti,
da si mladi pridobijo ustrezno izobrazbo.

To koncesijsko dajatev v višini 10 %, opredeljuje 9. člen Zakona
o skupnosti študentov (Ur. I. RS, št. 38/94).
Zakon o skupnosti študentov opredeljuje sestavo, naloge in
financiranje študentskih organizacij, daje pa jim tudi relativno
avtonomen položaj pri porabi zakonsko zagotovljenih sredstev iz
zgoraj opredeljenega naslova za potrebe podpore študentom in
posredno izvajanje javne službe na področju visokega šolstva.

Podati večji poudarek tercialnem izobraževanju in ga postaviti kot
nacionalno prioriteto ter javno dobro in zagotavljati še boljše pogoje
za njegovo izvajanje.
Podati tudi večji poudarek javni službi na področju visokega šolstva
ter vzpostavitvi nove mehanizme na njeno izvajanje, ob hkrati
večjem vključevanju študentskih organizacij.

Sredstva, ki jih v obliki glavnega vira pridobivajo študentske
organizacije iz naslova koncesijskih dajatev, ki bremenijo
delodajalce, morajo ob naravi njihovega obveznega odvajanja,
predstavljati nujno potrebni vir za finančno in socialno izravnavo
pri urejanju položaja študentov.

Rešitev, ki jo uvaja ta zakon, pomeni relativno enostavno stekanje
finančnih sredstev strogo namenske narave, preglednost
njihovega planiranje, stalnost in racionalno porabo ter partnerskih
odnos nosilca javne službe, izvajalcev in predstavnikov
uporabnikov oziroma študentov in njihovih organizacij tako, da
se poudarja partnerska vloga študentskih organizacij oziroma
ŠOS pri planiranju porabe zagotovljenih sredstev, s čimer se
povečuje njena vloga na nacionalnem nivoju, medtem ko država
opredeljuje pogoje za izvajanje javne službe, ocenjuje potrebe in
nudi servisne storitve.

Iz posnetka obstoječega stanja na področju bivalnih zmogljivosti,
ki jih je država v vlogi izvajalke javne službe na področju visokega
šolstva dolžna zagotavljati izhaja, da so skromne in da vsako leto
narašča povpraševanje po njih. Ob dejstvu, da so v Sloveniji tri
univerzitetna mesta in da vpis študentov na univerze in druge
visokošolske zavode konstantno raste, se zmanjšuje aktivna
vloga države za zmanjševanje razlik v pogojih študija za
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Cilji, načela in poglavitne rešitve predlaganega
zakona:
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Splošni cilj spodbujanja prostorske širitve in prenove tehnološke
opremljenosti univerz, pa je omogočanje in posodabljanje
znanstveno-raziskovalnega pristopa k izvedbi študijskih
programov in učinkovitejše odpravljanje tehnološke zastarelosti
univerz. Rešitve, predvidene s predlogom tega zakona so
usklajene za obe področji in omogočajo pregleden prikaz
pridobljenih sredstev in njihovo namenskost.
3.

2. člen
Dodatna koncesijska dajatev iz 1. člena tega zakona se določi v
višini 2 % od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela
študentov. Način obračunavanja dodatne koncesijske dajatve se
določi s pogodbo o koncesiji, ki jo sklene ministrstvo, pristojno za
delo z organizacijami, ki opravljajo dejavnost posredovanja
začasnih in občasnih del za študente.

Primerjalno- pravni prikaz:

Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in
občasnih del za študente, sklenejo s Študentsko organizacijo
Slovenije pogodbo, s katero se določi način obračunavanja
prejemkov iz prvega odstavka tega člena.

Oblika ureditve, ki jo pozna Republika Slovenija na področju
visokega šolstva, je relativno redek primer v primerjavi z
evropskimi državami. Posredovanje študentskega dela in nanj
vezano obvezno odvajanje koncesijske dajatve kot finančni vir
študentskih organizacij za zadovoljevanje njihovih kolektivnih
potreb ter države pri izvajanju programov javnih služb, je prisotno
v podobni obliki na Hrvaškem in v precej ožji v Nemčiji.
4.

3. člen
Zbrana sredstva iz prvega odstavka 2. člena tega zakona mora
Študentska organizacija Slovenije voditi ločeno, o njih mesečno
poročati ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, in jih v celoti
nameniti financiranju izgradnje in prenove študentskih bivalnih
zmogljivosti v Republiki Sloveniji ter sofinanciranju razširitve in
posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti
univerz v Republiki Sloveniji, v skladu s programom investicij, ki
ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

Finančne in druge posledice predlaganega
zakona:

S predlaganim zakonom se zagotavlja namenski prihodek
proračuna RS, ki je ocenjen na 1.100.000.000 sit letno na področju
prenove študentskih bivalnih zmogljivosti ter razširitve in
posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti
univerz v RS.

Način porabe sredstev se določi s posebno pogodbo med
Študentsko organizacijo Slovenije in ministrstvom, pristojnim za
visoko šolstvo.

Poraba teh sredstev bo potekala izključno namensko za prenovo
študentskih bivalnih zmogljivosti in razširitev in posodobitev
prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz, v skladu
s programom investicij in tekočim financiranjem, po izteku tega
programskega obdobja pa za poravnavanje kreditnih obveznosti
Študentske organizacije Slovenije, nastalih za namen prenove
študentskih bivalnih zmogljivosti.

4. člen

Uveljavitev tega zakona ne bo predstavljala dodatne obremenitve
za proračun Republike Slovenije.

V obdobju od uveljavitve zakona do 31 .decembra 2009 se polovica
zbranih sredstev iz dodatne koncesijske dajatve nameni
financiranju izgradnje in prenove študentskih bivalnih zmogljivosti,
druga polovica pa se nameni sofinanciranju razširitve in
posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti
univerz v Republiki Sloveniji.

II. BESEDILO ČLENOV

Od 1. januarja 2010 dalje se sredstva zbrana iz dodatne
koncesijske dajatve po tem zakonu namenijo za odplačilo kreditov
Študentske organizacije Slovenije, najetih za prenovo in povečanje
študentskih bivalnih zmogljivosti.

1. člen

5. člen

S tem zakonom se določata višina in namembnost dodatne
koncesijske dajatve od prejemkov, izplačanih za občasna in
začasna dela študentov, ki jo zaračunavajo organizacije za
posredovanje začasnih in občasnih del študentov v skladu s
predpisi na področju zaposlovanja.

Pogodbe iz 2. in 3. člena tega zakona morajo biti sklenjene
najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

23. junij 2003
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III. OBRAZLOŽITEV
pomembno, da je izvedba v skladu s programom investicij, ki ga
sprejme Vlada Republike Slovenije.

1. člen
Organizacije za posredovanje začasnih in občasnih del študentov
so po veljavni zakonski ureditvi dolžne odvajati 10 % prejetih
sredstev iz naslova posredovanja za namene, ki so določeni v
Zakonu o skupnosti študentov. Člen uvaja novo, dodatno
koncesijsko dajatev.

Člen predvideva tudi posebno pogodbo med Študentsko
organizacijo Slovenije in ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo,
v kateri bo natančno določen način porabe sredstev.
4. člen

2. člen

Člen točno določa namenskost porabe sredstev v obdobju, za
katerega se uvaja dodatna koncesijska dajatev in sicer po
polovicah.

V členu je določen postopek pridobitve koncesije za obračunavanje
dodatne koncesijske dajatve v višini 2 %, v skladu s pogodbo, ki
jo sklene organizacija za posredovanje občasnih in začasnih del
za študente z ministrstvom, pristojnim za delo. Ta organizacija
nadalje sklene s Študentsko organizacijo Slovenije pogodbo, s
katero določi način obračunavanja prejemkov, ki izvirajo iz naslova
izvajanja koncesijske dejavnosti..

Prav tako je opredeljeno, da se od 1. januarja 2010 dalje, sredstva
zbrana iz dodatne koncesijske dajatve, namenijo za odplačilo
kreditov Študentske organizacije Slovenije, najetih za prenovo in
povečanje študentskih bivalnih zmogljivosti.

3. člen

5. člen

Člen določa, da mora zbrana sredstva Študentska organizacija
Slovenije voditi ločeno. Prav tako mora o njih mesečno poročati
ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo. Člen določa tudi namen
porabe tako zbranih sredstev, to je financiranje izgradnje in
prenove študentskih bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji ter
sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in
tehnološke opremljenosti univerz v Republiki Sloveniji. Pri tem je

V tem členu je določen rok, v katerem morajo biti sklenjene
pogodbe iz 2. in 3. člena. Ta rok je 30 dni.

poročevalec, št. 49

6. člen
Člen določa uveljavitev zakona v običajnem vacatio legis.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

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

1. Naslov predloga akta: Zakon o dodatni koncesijski dajatvi
od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela
študentov-nujni postopek

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

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

3. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? Ne

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

4. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAUEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD,
Univerza...) in priloženo njihovo mnenje o usklajenosti:

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: /

1. 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): /

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

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

Darja Lendero Kos
Vodja pravne službe

c) Razlogi za delna usklajenost oziroma neusklajenost: /

23. junij 2003
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dr. Slavko Gaber
minister
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Predlog

ODLOKA 0 SPREMEMBAH IN

DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU

PRODAJE DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN

STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETI 2003

IN 2004 (OdPDFSP0304-A)
- EPA 854 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

prevoznih sredstev) za leto 2003 in 2004, katerega uporabniki
so pravosodni organi, ki jih je poslala z dopisom št. 460-16/
2001-24 z dne 27.5.2003.

EVA:
2003-1611-0079
Številka: 460-16/2001-28
Ljubljana, 19.06.2003

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 26. redni seji dne 19.6.2003
določila besedilo:
-

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU PRODAJE
DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA
PREMOŽENJA ZA LETI 2003 IN 2004,

-

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi prvega odstavka 80.č
člena Zakona o javnih financah, tretjega odstavka 171. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije z navedenim odlokom nadomešča
predlog odloka, ki ga je poslala z dopisom št. 460-16/2001-25
z dne 16.5.2003 in 2.6.2003 in spremembe in dopolnitve
programa prodaje in/ali zamenjave državnega stvarnega
premoženja (gradbenih objektov - poslovnih prostorov in

23. junij 2003

dr. Dušan Mramor, minister za finance,
mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
Mirko Bandelj, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije
Mitja Valič, direktor Servisa skupnih služb Vlade Republike
Slovenije
mag. Anton Žunič, državni sekretar v Ministrstvu za
fianance
Kari Erjavec, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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PREDLOG
19.6.2003

Na podlagi prvega odstavka 80.Č člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 171. člena
poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odioka o programu prodaje državnega
finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004

Odlok o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in
2004 (Uradni list RS, št. 118/02) se v 2.5. e v podpoglavju 2.5 Kapitalske naložbe države za
prodajo in drugo razpolaganje v letu 2003 in 2004 z obrazložitvami po posamezni
kapitalski naložbi, v točki 2.5.1., v tabeli 3 za 21. zaporedno številko dodajo nove zaporedne
številke in besedilo, ki se glasi:
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V Opombah za tabelo 3 se na koncu dodajo nove opombe, ki se glasijo:
»'4*
Kapitalske naložbe v družbe Fortuna d.o.o. Trbovlje, Gratex d.o.o., Kamnolom
Borovnik d.o.o., PIL d.o.o. in Toplarna Hrastnik niso v neposredni lasti Republike Slovenije, pač pa v
lasti Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.
*5*
Kapitalska naložba v družbo TDR-Metalurgija d.o.o. ni v neposredni lasti Republike
Slovenije, pač pa v lasti Holdinga slovenskih elektrarn d.o.o. v višini 3.313.841 delnic (74,44 %), TDR
d.o.o. Ruše v višini'372.495 delnic (8,37 %) in Slovenskih železnic d.d. v višini 348.696.«

V točki 2.5.2 se dodajo nove podtočke od 2.5.2.14. do 2.5.2.21., ki se glasijo:
»2.5.2.14. SOČA VGP d.d.
Republika Slovenija ima po izvedeni prisilni poravnavi, katere sklep o potrditvi je postal
pravnomočen dne 12.02.2003, v lasti 47.131 delnic oziroma lastniški delež v višini 38,25 %.
Družba za prihodnje pozitivno poslovanje potrebuje strateškega partnerja, ki bo sposoben
pridobivati posle in financirati potrebne investicije. Nekaj potencialnih strateških partnerjev je
že evidentiranih. Za prodajo se predvideva 16.018 delnic Republike Slovenije, kar predstavlja
13% delnic v celotnem kapitalu, pri čemer bo 25,25 % delnic ostalo v lasti Republike
Slovenije, saj družba opravlja javno gospodarsko službo. Prodaja se bo poskušala izpeljati
skupaj s KAD, zaradi doseganja boljših učinkov.
2.5.2.15. PUH d.d.
Podjetje za urejanje hudournikov d.d. ne opravlja več gospodarske javne službe s področja
urejanja hudournikov saj so njene dejavnosti zlasti komercialne narave kot na primer:
splošna gradbena dela, izolacijske dela, dajanje gradbenih strojev, raziskovalno vrtanje in
sondiranje, prostorsko in krajinsko načrtovanje, ipd. kot izhaja iz statuta družbe. Republika
Slovenija predlaga, da se njen delež v višini 40% proda.
2.5.2.16. Fortuna d.o.o. Trbovlje
Družba Fortuna d.o.o., Trbovlje je s sklepom Vlade RS z dne 27.11.1996 pridobila status
invalidskega podjetja. Dejavnosti družbe so fizično varovanje, tehnično varovanje, čiščenje
prostorov, prevozi oseb In pošiljk, izdelava napisnih tabel, popravila zaščitnih sredstev in
vzreja divjih zajcev. Njene reference in konkurenčne prednosti so kakovost storitev, hiter
odziv na želje kupcev in zanesljivost. Družba ima licenci ZRSZV za fizično in tehnično
varovanje, pooblastilo MO za izvajanje požarnega varstva in obrtno dovoljenje za izvajanje
čiščenja in za polaganje kablov. Vizija družbe je povečevanje deleža storitev in izdelkov za
kupce in naročnike, posodobitev podjetja z boljšo tehnološko opremljenostjo, zagotavljanje
zadostnega števila delovnih mest, primernih za invalide, povezovanje s sorodnimi podjetji
zaradi enotnega nastopanja na trgu in stalno usposabljanje na strokovnem področju.
Republika Slovenija predlaga, da se njen delež proda.
2.5.2.17. Gratex d.o.o.
Dejavnosti družbe Gratex d.o.o. so pridobivanje in predelava dolomitskega agregata,
kurivoprodaja, projektiranje in tehnično svetovanje (SVD in požarna varnost). Njene
reference in konkurenčne prednosti so kakovost, strokovnost in tradicija, sodobna tehnologija
pridobivanja peskov, končana razširitev separacijskega postrojenja Iz 70 t/h na 110 t/h,
končana investicija avtomatskega postrojenja za fino predelavo kamnitih agregatov (pod
1 mm), prodaja materiala vsem gradbenim podjetjem v regiji in pridobljeni certifikati ZAG za
vse materiale, ki se prodajajo. Vizija družbe je posodabljanje opreme in strojev za
pridobivanje kamnitih agregatov, pridobivanje dovoljenj in nakup zemljišč za nadaljnji razvoj
kamnoloma ter nadaljevanje razvoja v finejših frakcijah peskov. Republika Slovenija
predlaga, da se njen delež proda.
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2.5.2.18. Kamnolom Borovnik d.o.o.
Dejavnosti družbe Kamnolom Borovnik, d.o.o. so proizvodnja in prodaja gramoza in peska,
storitve s težko gradbeno mehanizacijo in z miniranjem, prodaja in sortiranje premogatrgovina, nameščanje protipožarne, zaščitne in varnostne opreme, računovodske storitve in
dajanje prostorov v najem. Vizija družbe je razvijanje in prodaja različnih granulacij peskov,
posodabljanje odkopne metode v kamnolomu in iskanje novih proizvodnih programov z
namenom odpiranja novih delovnih mest. Njene reference in konkurenčne prednosti so
dokončane naložbe v mobilno sejalnico in drobilnico, konkurenčne cene, tradicija in sodobna
tehnologija pridobivanja peskov. Republika Slovenija predlaga, da se njen delež proda.
2.5.2.19. PIL d.o.o.
Dejavnosti družbe PIL d.o.o. so pranje, likanje, kemično čiščenje in čiščenje poslovnih
prostorov. Vizija družbe je postati celovit ponudnik kakovostnih storitev, zagotavljanje
konkurenčnih cen storitev in stalno tehnološko posodabljanje. Njene reference in
konkurenčne prednosti so dokončane naložbe v stroje za kemično čiščenje, prilagodljivost,
zanesljivost in hiter odziv na želje kupcev. Republika Slovenija predlaga, da se njen delež
proda.
2.5.2.20. Toplarna Hrastnik d.o.o.
Dejavnosti družbe Toplarna Hrastnik d.o.o. so proizvodnja, distribucija in prodaja toplotne
energije, proizvodnja električne energije, montaža ogrevalnih, vodovodnih, plinskih in elektroinstalacij ter dimnikarstvo. Vizija družbe je skrb za okolje in ponudba celotne energetske
oskrbe v širši okolici, vzdrževanja in saniranja obstoječih energetskih naprav oziroma
montaža novih, neodvisno od vira (daljinsko ogrevanje, plin ali ELKO). Njene reference in
konkurenčne prednosti so daljinsko ogrevanje večine javnih, industrijskih in poslovnih
objektov v občini Hrastnik, vgradnja kogeneracijskega postroja za (hkratno) pridobivanje
toplotne in električne energije, pomemben prispevek k zmanjšanju onesnaževanja zraka z
žveplovim dioksidom in dimom v občini Hrastnik, izvedba plinskih instalacij in centralnega
ogrevanja v stanovanjskih blokih v občini Hrastnik, izvedba vseh strojnih instalacij ogrevanje, plinovod, vodovod, prezračevanje v stanovanjskem objektu Slape v Ljubljani,
trgovini SPAR v Hrastniku ter v športni dvorani Dolanka na Dolu pri Hrastniku. Republika
Slovenija predlaga, da se njen delež proda.
2.5.2.21. TDR-Metalurgija d.d.
Tovarna dušika Ruše ima dolgo industrijsko tradicijo (prvi agregati so bili postavljeni leta
1918). Njen razvoj je baziral na ceneni električni energiji reke Drave. Skozi desetletja je
tovarna razvila proizvodnjo številnih, predvsem elektrotermičnih produktov (ferozlitine za
jeklarne, zlitine za livarne), poleg tega pa tudi produkte za kemično industrijo (kalcijev karbid,
tehnične pline) za področje nekovin (elekrokorund) in področje agrokemije (umetna gnojila,
sredstva za varstvo rastlin). Po razpadu prejšnje države je tovarna izgubila preko 60%
tradicionalnih tržišč, kar je ogrozilo njen obstoj. Dosedanji lastniki so iskali ustrezne rešitve.
Tovarna je v tem procesu razpadla na posamezne programe, ki so dobili nove lastnike
(tehnični plini, korund, agrokemija, nekatere storitvene dejavnosti). Vzdrževalni obrati so šli v
stečaj.
Največji porabniki elektrike znotraj ruške tovarne (elektroobločne peči v metalurških obratih)
so bili v tem procesu združeni v družbo TDR-Metalurgija. Ta je morala svoja izgubljena
tržišča nadomestiti na najbolj zahtevnih zahodnoevropskih tržiščih. Njeni produkti so namreč
dovolj kvalitetni in sorazmerno lahko prodajljivi. Poslovanje je urejeno po standardih ISO
9001. Dokler je družba uspela zagotavljati sorazmerno ugodno ceno električne energije primerljivo s konkurenčnimi proizvajalci - je kazalo, da bi lahko samostojno preživela. Nekaj
let po prisilni poravnavi je uspela pozitivno poslovati. Ni pa imela dovolj akumulacije za
prepotrebne tehnološke posodobitve, za razvoj novih produktov z višjo dodano vrednostjo in
za naložbe v razvoj novih tržišč.
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V poslovnem letu 2002 je družba ponovna padla v resne težave, ki se kažejo v visoki izgubi,
oteženi likvidnosti in posledično v njeni nesposobnosti investiranja v nove, energetsko manj
zahtevne produkte Pokazalo se je, da ima družba prenizek nivo prodajne realizacije. Zaradi
prodaje po delih in s tem povezane izgube nekaterih energetsko manj zahtevnih proizvodnih
programov, je metalurška dejavnost padla v še večjo odvisnost od cene električne energije.
Ob sočasnem odpiranju slovenskega elektroenergetskega trga in ob rastočih trendih cene
električne energije, se bo poslovni položaj družbe še zaostroval.
Po oceni uprave HSE bi bilo realno mogoče zagotoviti obstoj družbe in njen nadaljnji razvoj
najuspešneje v njeni navezavi na močnejšega strateškega partnerja, ki bi družbi s svojimi
izkušnjami, tehnološkim znanjem in močnejšimi tržnimi povezavami, pomagal k optimiranju in
restrukturiranju sedanjega proizvodnega programa v smeri izdelkov višje stopnje predelave
(da bi znižal vpliv cene električne energije), predvsem pa da bi ji omagal k bistveno večjemu
obsegu prodaje od dosedanjega. Le tako bo ta, sicer kapitalsko zelo intenzivna družba,
zmogla obvladovati visok nivo njenih fiksnih stroškov in lastnikom namesto izgube ponovno
ustvarjati dobiček. Prodaja večinskega paketa delnic se predlaga zaradi že izkazanega
interesa nekaterih poslovnih partnerjev.«

2.
V 3. poglavju Program prodaje stvarnega premoženja države za leto 2003 in leto 2004 se
tabela »Program odprodaje premoženja 2003/2004« nadomesti z novo tako, da se glasi:

Nerealizirane
prodaje preteklih
let
v SIT

Leto 2003

Skupaj pretekla
leta in leto 2003

Leto 2004

v SIT

v SIT

v SIT

Skupaj prevozna sredstva
13.671.792,00 103.503.897,00
117.175.689,00
67.252.000,00
Skupaj oprema, brez prevoznih
12.459.913,82
6.364.802,00
6.095.111,82
1.830.000,00
sredstev
Skupaj druga osnovna sredstva
1.000.000,00
6.500.000,00
1.731.000,00
8.231.000,001
Skupaj zemljišča
59.461.600,20 1.235.221.541,88 1.294.683.142.08
30.000.000,00
Skupaj zgradbe in prostori
5.119.496.670,29 4.036.624.905,21 9.156.121.575,50 3.876.897.076,15
Skupaj
5.205.494.864,49 5.383.176.455,91 10.588.671.320,40 3.976.979.076,15

V tabeli iz priloge »Program odprodaje državnega premoženja 2003/2004« se izvršijo
spremembe in dopolnitve, ki jih določa tabela »Dopolnitev odloka o programu prodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004«, ki je v prilogi tega
odloka.

3.
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:
Program prodaje premoženja se dopolnjuje oziroma popravlja v delu, ki se nanaša tako na
finančno premoženje oziroma kapitalske naložbe, kot tudi stvarno premoženje države.
Ministrstvo za finance je prejelo predlog Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 401-0035/2003 z dne 06.05.2003 in dodatni predlog št.401-00-45/2003 z dne 03.06.2003, s katerim
le-to predlaga, da se v program prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za
leti 2003 in 2004 uvrstijo prodaje kapitalskih naložb, ki jih ima Republika Slovenija (v
nadaljevanju: RS) v družbi Soča vodnogospodarsko podjetje d.d. Nova Gorica (v
nadaljevanju: Soča VGP d.d.), ker le-ta po postopku prisilne poravnave potrebuje
strateškega partnerja, ki bo sposoben pridobivati posle in financirati potrebne investicije, in v
Podjetju za urejanje hudournikov d.d., ker ne opravlja več javne vodnogospodarske službe.
Predlaga se tudi prodaja posrednih kapitalskih naložb RS in sicer.
— v hčerinskih družbah Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.: Fortuna d.o.o., Gratex d.o.o.,
Kamnolom Borovnik d.o.o., PIL d.o.o. in Toplarna Hrastnik d.o.o., zaradi pridobitve
dodatnih finančnih sredstev za izvajanje programa zapiranja rudnika, in
— TDR-Metalurgija, ki je v lasti HSE, TDR in Slovenskih železnic, zaradi potrebe po
strateškem parterju, ki bi pomagal z izkušnjami, tehnološkim znanjem in tržnimi
povezavami do večjega obsega prodaje, ki je potreben zaradi visokega nivoja fiksnih
stroškov družbe.
Skladno z določili 80.č člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZJF-C (Ur.l. RS 30 z dne
05.04.2002), je Servis skupnih služb vlade zbral predloge za prvo dopolnitev odloka o
programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004, s
katerim upravljajo državni upravni organi. V dopolnitev je uvrščeno stvarno premoženje, za
katerega državni upravni organi ocenjujejo, da za njihovo funkcioniranje ni več potrebno oz.
ne ustreza več namenu uporabe in ga je racionalno odprodati.
Podrobnejša vsebina prodaje stvarnega premoženja je razvidne iz tabele, ki je v prilogi.

23. junij 2003
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NAROČILNICA
| Ime in priimek:
i Naslov:
I Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
I Davčna številka:
| NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

i Datum:
I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:

1

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno,
i

izdaia Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije. L|ubl|ana. Šublčeva 4, urednica Jasna Urbanlja, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolar|ev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovoni|e,
LJubljana, 01100-8450000512 • Naročniške zadeve: telelon (01)47-89-788 ali 47-89-717. Številka taksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o
davku na dodano vrednost sodi ta publikacij med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur l RS.
5t.89/98)

