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PREDLOG ZAKONA 
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-C) - tretja obravnava 

- EPA 949 - III 

POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o preprečevanju nasprotja interesov in omejevanju 23 
korupcije (ZPNIOK) - druga obravnava - EPA 929 - III 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva 63 
(ZPNNVSM) - druga obravnava - EPA 1001 - III 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem 73 
postopku (ZPP-B) - druga obravnava - EPA 1010 - III 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) 81 
- druga obravnava - EPA 1018 - III 

- Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih 117 
poslov (ZZFMGP) - druga obravnava - EPA 984 - III 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je 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 : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

0 SOCIALNEM VARSTVU (ZSV-C) 

- tretja obravnava - EPA 949 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2611 -0045 
Številka: 550-01/2003-1 
Ljubljana, 04.12.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 50. redni seji dne 4.12.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi 137. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaja Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o socilanem varstvu - tretja obravnava. 

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. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
Lidija Apohal Vučkovič, državna sekretarka v Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve, 
Uršula Jerše Jan, državna podsekretarka v Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve, 
Slavica Berger, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU 

(ZSV-C) 

I. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 16. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 
56/92,13/93,42/94 - odi. US RS, 1/99,41/99, 36/00,54/00,26/01, 
6/02, 110/02 in 5/03) se za tretjim odstavkom doda nov četrti 
odstavek, ki se glasi: 

"Upravičenec do institucionalnega varstva lahko v primerih in 
Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, namesto pravice do 

celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega 
pomočnika.«. 

2. člen 

Za II. poglavjem se doda novo II.A poglavje in členi 18.a do 18.r, ki 
se glasijo: 

»II.A IZBIRA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA 

18.a člen 

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s 
težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno 
ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih 
življenjskih potreb (v nadaljnjem besedilu: invalidna oseba). 
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Šteje se, da gre za invalidno osebo iz prejšnjega odstavka, če: 
je zanjo pred uveljavljanjem pravice do izbire družinskega 
pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o 
starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni 
dohodek, 
ali je oseba invalid po zakonu o družbenem varstvu duševno 
in telesno prizadetih oseb, ki potrebuje pomoč za opravljanje 
vseh osnovnih življenjskih potreb, 
ali če v skladu s tem zakonom komisija za priznanje pravice 
do družinskega pomočnika (v nadaljnjem besedilu: komisija) 
ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju 
ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri 
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ki jo lahko nudi 
družinski pomočnik. 

Invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika obdrži 
pravico do dodatka za tujo nego in pomoč, ki ga prejema za 
opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb po drugih predpisih, 
vendar ji ta pravica v času, ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, 
miruje. 

18.b člen 

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo 
potrebuje. Družinski pomočnik ni dolžan kriti materialnih stroškov 
za življenje invalidne osebe. 

Družinski pomočnik je lahko le oseba, ki bi se lahko štela za 
brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti ali se je z namenom, da bi postala 
družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je 
zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v 
delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega 
delovnega časa pri delodajalcu. 

Šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če je z namenom, da bi 
postala družinski pomočnik, opustila zaposlitev s tem, da je 
odpovedala pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom ali pa 
je zaradi tega namena sklenila le delovno razmerje s krajšim 
delovnim časom od polnega delovnega časa pri istem oziroma 
drugem delodajalcu. 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi ali odjava iz evidence brezposelnih 
oseb z namenom biti družinski pomočnik invalidu ne pomeni 
krivdnega izključitvenega razloga za pridobitev pravic po predpisih 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

18.c člen 

Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče 
kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne 
osebe. 

Kot družinski član po prejšnjem odstavku se štejejo osebe, ki se 
kot družinski člani upoštevajo pri uveljavljanju pravice do denarne 
socialne pomoči po tem zakonu, in brat in sestra, stara mati, stari 
oče, stric in teta. 

18.Č člen 

Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega 
pomočnika pri centru za socialno delo, ki je v skladu s tem 
zakonom pristojen za invalidno osebo. 

Invalidna oseba mora v vlogi za uveljavljanje pravice do izbire 
družinskega pomočnika navesti naslednje osebne podatke: 

ime in priimek, 
- EMŠO, 

davčno številko, 
podatke o prebivališču (v primeru tujega državljanstva tudi 
podatke o izdanem dovoljenju za prebivanje v Republiki 
Sloveniji), 
podatke o imenu in priimku ter prebivališču osebe, ki jo želi za 
družinskega pomočnika. 

V primeru iz prve in druge alinee drugega odstavka 18.a člena 
tega zakona mora invalidna oseba v vlogi navesti tudi podatke o 
tem, pri katerem centru za socialno delo je uveljavljal pravico do 
delnega plačila za izgubljeni dohodek eden od staršev oziroma 
pri katerem centru za socialno delo je bilo ugotovljeno, da je 
invalidna oseba, in na podlagi katerih predpisov prejema dodatek 
za tujo nego in pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih 
potreb. 

V primeru iz tretje alinee drugega odstavka 18.a člena tega zakona 
mora invalidna oseba vlogi priložiti dokumentacijo, iz katere je 
razvidno, da pri njej obstaja težka motnja v duševnem razvoju 
oziroma težka gibalna oviranost in da zato potrebuje pomoč pri 
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. 

18.d člen 

Vlogi mora invalidna oseba priložiti izjavo izbranega družinskega 
pomočnika, da želi invalidni osebi nuditi pomoč, ki jo potrebuje, in 
da bo zapustil trg dela oziroma da se bo odjavil iz evidence 
brezposelnih oseb ter ali želi uveljaviti pravico do delnega plačila 
za izgubljeni dohodek. 

Izjava mora vsebovati naslednje osebne podatke družinskega 
pomočnika: 

ime in priimek, 
- EMŠO, 

davčno številko, 
podatke o prebivališču (v primeru tujega državljanstva tudi 
podatke o izdanem dovoljenju za prebivanje v Republiki 
Sloveniji), 
podatke o transakcijskem računu. 

Invalidna oseba in družinski pomočnik lahko skleneta dogovor, v 
katerem podrobneje določita način, vrsto in obseg pomoči, ki jo 
bo družinski pomočnik nudil invalidni osebi. V primeru sklenjenega 
dogovora mora biti vlogi priložen tudi ta dogovor. 

18.e člen 

Če je invalidna oseba pred uveljavljanjem pravice do družinskega 
pomočnika v celodnevnem institucionalnem varstvu, mora 
pristojni center za socialno delo pred odločitvijo pridobiti tudi mnenje 
zavoda, v katerem je nameščena, ki ga mora z vso dokumentacijo, 
s katero razpolaga, posredovati komisiji iz 18.f člena tega zakona. 

18.f člen 

Pristojni center za socialno delo odloči o izbiri določene osebe za 
družinskega pomočnika na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje 
minister, pristojen za socialno varstvo. Minister, pristojen za 
socialno varstvo, imenuje šest komisij, ki delujejo za posamezna 
teritorialno zaokrožena območja v Republiki Sloveniji. 

Komisijo sestavljajo strokovni delavec po tem zakonu, zdravstveni 
delavec, ki dela na področju socialnega varstva, in predstavnik 
uporabnikov. 

Komisija v svojem mnenju ugotovi, ali gre za upravičenca iz 18.a 
člena tega zakona in ali mu izbrani družinski pomočnik potrebno 
pomoč lahko nudi. 
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Pri pripravi mnenja iz prejšnjega odstavka komisija upošteva vse 
dejavnike, ki bi lahko vplivali na pomoč invalidni osebi. 

18.g člen 

V primeru, da je invalidna oseba za družinskega pomočnika izbrala 
tistega od staršev, ki jI je že nudil nego in varstvo in je po predpisih 
o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni 
dohodek, lahko center za socialno delo o pravici do izbire 
družinskega pomočnika odloči brez mnenja komisije iz prejšnjega 
člena. 

18.h člen 

Pristojni center za socialno delo izda odločbo, s katero ugotovi, 
da bo invalidni osebi pomoč, ki jo potrebuje pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb, nudil izbrani družinski pomočnik, in 
hkrati odloči o pravici družinskega pomočnika iz prvega odstavka 
18.i člena tega zakona. 

Center za socialno delo ugodi izbiri določene osebe za 
družinskega pomočnika, če: 

gre za upravičenca iz 18.a člena tega zakona, 
če izbrani pomočnik izpolnjuje pogoje po tem zakonu in 
če komisija poda pozitivno mnenje, da mu izbrani družinski 
pomočnik to pomoč lahko nudi, razen v primeru iz 18.g člena 
tega zakona. 

18.i člen 

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela 
plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim 
časom od polnega. Delno plačilo za izgubljeni dohodek se usklajuje 
z rastjo minimalne plače. 

Družinskemu pomočniku pravica iz prejšnjega odstavka pripada 
od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge za 
uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika, kateri je 
priložena njegova izjava, da želi uveljaviti pravico do delnega 
plačila za izgubljeni dohodek. Če je izbrani družinski pomočnik 
zapustil trg dela ali se odjavil iz evidence brezposelnih oseb kasneje, 
mu pravica iz prejšnjega odstavka pripada s prvim naslednjim 
dnem po dnevu, ko je zapustil trg dela oziroma se odjavil iz evi- 
dence brezposelnih oseb. 

če je za invalidno osebo pred uveljavljanjem pravice izbire 
družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih 
o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni 
dohodek, staršu pripada pravica družinskega pomočnika iz 
prvega odstavka tega člena od prvega dne po prenehanju pravic 
po predpisih o starševskem varstvu do dokončnosti odločbe, s 
katero pristojni center za socialno delo odloči o izbiri družinskega 
pomočnika in njegovih pravicah. 

18. j člen 

Družinski pomočnik invalidni osebi nudi pomoč v skladu z njenimi 
potrebami in interesi, zlasti pa: 

nastanitev, nego, prehrano in gospodinjska opravila, 
zdravstveno oskrbo preko izbranega osebnega zdravnika, 
spremstvo in udejstvovanje v različnih socialnih in družbenih 
aktivnostih (kulturne, športne, verske, izobraževalne), 
omogočati, da zakonit zastopnik, če ga invalidna oseba ima, 
opravlja svojo funkcijo. 

Družinski pomočnik se mora udeleževati programov 
usposabljanja, ki jih določi socialna zbornica, ki določi tudi njihovo 
vsebino, izvajalce, pogostost in trajanje. 

18.k člen 

Center za socialno delo ves čas spremlja, ali družinski pomočnik 
invalidni osebi zagotavlja ustrezno pomoč. Invalidna oseba lahko 
kadarkoli center za socialno delo seznanja z delom družinskega 
pomočnika. 

Družinski pomočnik je dolžan pristojnemu centru za socialno 
delo najmanj enkrat letno poročati o izvajanju pomoči invalidni 
osebi. Center za socialno delo mora s poročilom družinskega 
pomočnika seznaniti invalidno osebo, ki k poročilu lahko poda 
svoje mnenje. 

V primeru spremenjenih okoliščin, ki bi onemogočile nadaljnje 
izvajanje pomoči, mora družinski pomočnik nemudoma obvestiti 
pristojni center za socialno delo. Center za socialno delo o 
spremenjenih okoliščinah pridobi tudi mnenje invalidne osebe. 

Pristojni center za socialno delo o delu družinskega pomočnika 
sestavlja letno socialno poročilo, ki vsebuje tudi obvestila oziroma 
mnenja invalidne osebe iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena in poročila oziroma obvestila družinskega pomočnika 
iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

V primeru spremenjenih okoliščin ali če center za socialno delo 
podvomi v ustreznost pomoči družinskega pomočnika, celotno 
dokumentacijo odstopi komisiji iz 18.f člena tega zakona, ki mora 
novo mnenje v skladu s tem zakonom podati najkasneje v roku 
30 dni od prejema dokumentacije. 

Če komisija ugotovi, da invalidni osebi ni zagotovljena ustrezna 
pomoč, center za socialno delo ravna po določbi 18.1 člena tega 
zakona. 

18.1 Člen 

Družinski pomočnik preneha opravljati svoje naloge: 
na željo invalidne osebe, 
na željo družinskega pomočnika, 
zaradi spremenjenih potreb invalidne osebe, 
zaradi izvajanja dolžnosti in nalog v nasprotju z določbami 
tega zakona, 

- s smrtjo družinskega pomočnika, 
s smrtjo invalidne osebe. 

V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega pomočnika 
po prvi, drugi, tretji in četrti alinei prejšnjega odstavka pristojni 
center za socialno delo izda odločbo. 

Družinski pomočnik z dnem dokončnosti odločbe iz prejšnjega 
odstavka izgubi pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek. 

V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega pomočnika 
po šesti alinei prvega odstavka tega člena družinski pomočnik 
obdrži pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek še 3 
mesece po smrti invalidne osebe. 

18.m člen 

V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega pomočnika 
po prejšnjem členu, razen v primeru prenehanja po šesti alinei 
prvega odstavka prejšnjega člena, ima invalidna oseba pravico 
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do nove izbire družinskega pomočnika ali pravico do 
celodnevnega institucionalnega varstva ali do pričetka ponovnega 
izplačevanja dodatka za tujo nego in pomoč. 

V primeru, da se invalidna oseba želi vrniti v zavod, v katerem je 
bivala pred uveljavljanjem pravice do pravice do družinskega 
pomočnika, ima prednost pri sprejemu v ta zavod. 

18.n člen 

V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega pomočnika 
po prvi, tretji in šesti alinei prvega odstavka 18.I člena ima družinski 
pomočnik pravice iz naslova zavarovanja za primer 
brezposelnosti, kot če bi mu prenehala pogodba o zaposlitvi brez 
njegove krivde. 

V primeru, ko družinski pomočnik invalidni osebi ne želi več nuditi 
pomoči, mora invalidni osebi nuditi pomoč, ki jo ta potrebuje, dokler 
ji ni zagotovljena nova pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih 
potreb ali druga oblika varstva. Tudi v tem primeru ima družinski 
pomočnik pravice iz naslova zavarovanja za primer 
brezposelnosti, kot če bi mu prenehala pogodba o zaposlitvi brez 
njegove krivde. Če družinski pomočnik kljub temu ne nudi pomoči 
invalidni osebi, kot jo potrebuje, se pri uveljavljanju pravic po 
predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
šteje kot, da je družinskemu pomočniku pogodba o zaposlitvi 
prenehala iz krivdnega razloga. 

V primeru prenehanja pravic družinskega pomočnika zaradi 
izvajanja pravice v nasprotju z določbami tega zakona mora 
pristojni center za socialno delo do uveljavitve pravice invalidne 
osebe iz 18.m člena čimprej urediti začasno drugo pomoč. V tem 
primeru se pri uveljavljanju pravic po predpisih o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti šteje kot, da je družinskemu 
pomočniku pogodba o zaposlitvi prenehala iz krivdnega razloga. 

Družinski pomočnik se mora pri pristojni enoti Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje zaradi uveljavljanja pravic iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti po tem zakonu prijaviti v 
30 dneh od dokončnosti odločbe iz drugega odstavka 18.1 člena 
tega zakona oziroma od poteka roka iz četrtega odstavka 18.1 
člena tega zakona. 

18.0 člen 

Zoper odločbo centra za socialno delo, s katero invalidni osebi ni 
ugodena izbira določene osebe za družinskega pomočnika, ima 
invalidna oseba pravico do pritožbe. 

Zoper odločbo iz prvega odstavka 18.h člena tega zakona se 
lahko v delu, ki se nanaša na odločitev o pravici do delnega 
plačila za izgubljeni dohodek, pritoži tudi izbrani družinski pomočnik. 
Invalidna oseba oziroma izbrani družinski pomočnik se lahko 
pritožita tudi zoper odločbo, izdano na podlagi tretje in četrte 
alinee prvega odstavka 18.1 člena tega zakona. 

Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena 
ne zadrži izvršitve. 

V postopkih na drugi stopnji ministrstvo, pristojno za socialno 
varstvo, odloči na podlagi mnenja republiške komisije za priznanje 
pravice do izbire družinskega pomočnika, ki jo imenuje minister, 
pristojen za socialno varstvo. 

Minister, pristojen za socialno varstvo, pri imenovanju članov 
komisije iz prejšnjega odstavka smiselno upošteva določbe 18.f 
člena tega zakona. 

Člani komisije iz drugega odstavka tega člena ne morejo biti osebe, 
ki so sodelovale v postopku na prvi stopnji. 

18.p člen 

Minister, pristojen za socialno varstvo, predpiše natančnejše 
pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do izbire družinskega 
pomočnika. 

18.r člen 

Določbe tega zakona o inšpekcijskem nadzoru se uporabljajo 
tudi za nadzor v zvezi z uveljavljanjem in izvajanjem pravice do 
izbire družinskega pomočnika.«. 

3. člen 

Na koncu drugega odstavka 30.a člena se črta vejica in besedilo 
»če upravičenec dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in 
bremenitve nepremičnin v korist Republike Slovenije«. 

4. člen 

Za 36. členom se doda novo podpoglavje in nov 36 a. člen, ki se 
glasi: 

»Vzpodbujanje zaposlovanja upravičencev do 
denarne socialne pomoči 

36.a člen 

Za vzpodbujanje zaposlovanja upravičencev do denarne socialne 
pomoči je delodajalec, ki za nedoločen čas zaposli dolgotrajno 
brezposelnega upravičenca, ki je v zadnjih treh letih denarno 
socialno pomoč prejemal najmanj 24 mesecev, upravičen do 
subvencije za zaposlitev v skladu s predpisi o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti ter programom aktivne 
politike zaposlovanja. 

Subvencijo zagotavlja država. Del subvencije v višini 12 osnovnih 
zneskov minimalnega dohodka, določenega s tem zakonom, se 
izplača iz sredstev, zagotovljenih za denarne socialne pomoči, 
razlika do višine subvencije na podlagi predpisov o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti ter programa aktivne 
politike zaposlovanja pa iz sredstev za vzpodbujanje zaposlitev. 

O pravici odloči pristojna enota Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje v soglasju s centrom za socialno delo, ki je pristojen 
za odločanje o denarni socialni pomoči. Vlogi delodajalca je 
potrebno priložiti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. 

Če delodajalec prekine delovno razmerje z osebo iz prvega 
odstavka tega člena prej kot v dveh letih od dneva zaposlitve, je 
dolžan povrniti celoten znesek subvencije.«. 

5. člen 

V prvem odstavku 43. člena se za besedilom »za prvo socialno 
pomoč,« doda besedilo »za osebno pomoč,«. 

V drugem odstavku se črta besedilo »za osebno pomoč ter«. 
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6. člen 

Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi: 

»43.a člen 

Podjetja, zavodi in drugi delodajalci zagotavljajo izvajanje storitev 
iz 18. člena tega zakona.«. 

7. člen 

Pred 44. členom se doda nov podnaslov, ki se glasi: 

»A1. Koncesije za opravljanje storitev javne službe«. 

8. člen 

V prvem in drugem odstavku 44. člena se besedi »prejšnjega 
člena« nadomesti z besedami »43. člena tega zakona«. 

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, 
ki se glasijo: 

»Koncedent je v primeru iz prvega odstavka tega člena država, 
v primeru iz drugega odstavka pa občina. 

Koncesija se podeli za določen čas, pri čemer se upošteva višina 
sredstev, ki jih je koncesionar prispeval za zagotovitev izvajanja 
storitve, za katero se podeljuje koncesija. Trajanje koncesije se 
lahko podaljša največ še za čas, za katerega je bila sklenjena 
koncesijska pogodba, in sicer pod pogoji, določenimi v predpisu 
iz 48. člena tega zakona in v koncesijski pogodbi. 

Koncesija se podeli na javnem razpisu.« 

9. člen 

45. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»45. člen 

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, oziroma občinski svet 
v skladu z nacionalnim programom socialnega varstva s 
koncesijskim aktom določita vrsto in obseg storitev, za katere se 
objavi javni razpis za podelitev koncesije. 

V koncesijskem aktu mora biti določeno za posamezno vrsto 
storitev, ki so predmet koncesije: 

krajevno območje izvajanja storitev; 
število ali obseg koncesij, ki se bo na posameznem javnem 
razpisu podelil za določeno krajevno območje izvajanja 
posamezne vrste storitev.«. 

10. člen 

46. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»46. člen 

Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati: 
navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu s tem zakonom 
in predpisom iz 48. člena tega zakona; 
storitve, ki so predmet koncesije; 
obseg posamezne storitve; 

predvideni začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije; 
krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija za 
izvajanje določene storitve; 
navedbo obsega ali števila koncesij, ki se podelijo na javnem 
razpisu za posamezno krajevno območje; 
uporabnike storitve, za katere se razpisuje koncesija; 
navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu 
s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za 
zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva, 
vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o 
sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije, 
rok za prijavo na javni razpis; 
kriterije in merila za izbiro med ponudbami; 
organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je 
pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, 
odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave javnega 
razpisa; 
druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje storitve. 

Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti 
ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo 
predati razpisno dokumentacijo. 

V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo 
omogočili ponudniku izdelati popolno vlogo.«. 

11. člen 

47. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»47. člen 

Za pregled in presojo prispelih ponudb imenuje organ, pristojen 
za podelitev koncesije, najmanj tričlansko strokovno komisijo (v 
nadaljnjem besedilu: komisija za koncesije). 

Vsaj en član komisije za koncesije mora biti zaposlen pri 
navedenem organu.«. 

12. člen 

Za 47. členom se dodajo novi členi 47.a do 47.o, ki se glasijo: 

»47.a člen 

Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka 
razpisnega roka. 

Ponudnik do poteka razpisnega roka nima pravice vpogledati 
vloge drugih ponudnikov na istem razpisu. 

Ponudnik lahko za isto lokacijo izvajanja storitev na javnem razpisu 
vloži le eno ponudbo. 

Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnem za podelitev koncesije, 
po preteku razpisnega roka, je prepozna. 

Do poteka razpisnega roka lahko ponudnik sodeluje v postopku 
le s tem, da na način, določen v razpisu in razpisni dokumentaciji, 
predloži ponudbo. 

47.b člen 

Komisija za koncesije odpre prispele ponudbe v roku 30 dni po 
preteku roka za prijavo na javni razpis. 
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Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik na javnem 
razpisu. 

Za vsako ponudbo komisija za koncesije ugotovi, ali je 
pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane 
pogoje, ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno 
območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede 
na besedilo javnega razpisa. 

Ponudbe, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ponudba ni 
podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja 
določene vrste storitve, ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje, s sklepom zavrže organ, pristojen za podelitev 
koncesije. 

O vsaki ponudbi, ki je pravočasna, jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje in je podana za v razpisu določeno krajevno 
območje izvajanja določene vrste storitve ter je popolna, pridobi 
komisija za koncesije mnenje socialne zbornice. Zbornica mora 
mnenje dati v 20 dneh od prejema pisne zahteve komisije, sicer 
komisija za koncesije pripravi predlog podelitve koncesij brez 
tega mnenja. 

Komisija za koncesije najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja 
socialne zbornice oziroma po izteku roka iz prejšnjega odstavka 
opravi pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, 
objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob upoštevanju 
mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravi predlog 
podelitve koncesij. 

47.C člen 

Organ, pristojen za podelitev koncesije, o vseh ponudbah za 
določeno krajevno območje izvajanja posamezne vrste storitev 
izda eno odločbo, s katero podeli koncesijo najugodnejšemu 
ponudniku ali ponudnikom in določi čas trajanja koncesije v skladu 
z razpisom in zavrne neuspešne ponudbe. V postopku izdaje 
odločbe imajo položaj stranke le tisti ponudniki, ki so predložili 
ponudbo za določeno krajevno območje izvajanja posamezne 
vrste storitev. 

V odločbi se določi rok po vročitvi dokončne odločbe, v katerem 
mora izbrani ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo. 

Če je v predpisu ministra iz 48. člena tega zakona določeno, da 
lahko določene pogoje za začetek opravljanja storitev koncesionar 
izpolni po podelitvi koncesije in sklenitvi pogodbe, se v odločbi 
določi rok, v katerem mora koncesionar izpolniti te pogoje in 
način, kako jih mora izpolniti. 

Organ, ki je izdal odločbo, lahko rok iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena iz upravičenih razlogov podaljša. 

47.Č člen 

Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe, možen pa je upravni 
spor. 

Stranke v upravnem sporu so lahko le ponudniki, ki so bili stranke 
v postopku izdaje odločbe. 

Sodišče ne more s sodbo samo odločiti o stvari. 

Če bi odprava odločbe pomenila nesorazmerno obremenitev 
osebe, ki je do tedaj izvrševala koncesijsko pogodbo, sodišče 
odločbe ne odpravi, temveč tožniku na njegovo zahtevo prisodi 
odškodnino. 

47.d člen 

Če je koncesijska pogodba sklenjena z drugo osebo od tiste, 
kateri je bila z odločbo podeljena koncesija, je koncesijska 
pogodba nična. Enako velja tudi v primeru, da je koncesijska 
pogodba sklenjena brez izdaje odločbe. 

Koncesijska pogodba je nična tudi v primeru, da je bila odločba 
pravnomočno odpravljena in je bil v postopku izbire za isto 
koncesijo izbran drug koncesionar. 

Ničnost iz prvega in drugega odstavka tega člena po uradni 
dolžnosti ugotovi organ, pristojen za podelitev koncesije. 

47.e člen 

S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita 
medsebojno koncesijsko razmerje in razmerje do uporabnikov, 
zlasti pa: 

vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije, 
začetek izvajanja koncesije, 
čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba, 
ceno oziroma način vrednotenja storitev, 
sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so 
predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način 
financiranja, 
dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu, 
obveznosti koncesionarja do uporabnikov, 
pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega 
izvajanja koncesije, 
način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora s strani 
koncedenta, 
način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma 
koncesijskega razmerja, 
prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno 
podaljšanje, 
obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju 
pogodbe, 
druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvajanje 
storitve, ki je predmet koncesije. 

Koncesijska pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki, je nična, enako 
pa velja tudi za njene dopolnitve in spremembe. 

47.f člen 

Koncedent vodi register o podeljenih koncesijah, ki obsega: 
1. zaporedno številko izdane odločbe o podelitvi koncesije, 
2. ime in sedež koncesionarja, ime odgovorne osebe in pravni 
status koncesionarja, 
3. krajevno območje, obseg in vrsto socialnih storitev, za katere 
je bila podeljena koncesija, 
4. datum začetka izvajanja koncesije, 
5. rok trajanja koncesije. 

Podatki, vpisani v register, razen osebnih podatkov, so javni. 

47.g člen 

Strokovni in upravni nadzor ter inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 
javne službe na podlagi koncesije se izvaja v skladu s tem 
zakonom in drugimi predpisi. 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na socialnovarstveni zavod 
ali zasebnika, se smiselno uporabljajo tudi za koncesionarja. 
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47.h člen 

Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izvajati 
javno službo, ki je predmet koncesije in izpolnjevati obveznosti iz 
koncesijske pogodbe. 

V primeru spremenjenih okoliščin, ki bistveno otežujejo 
izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi 
bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično 
pogodbena tveganja prevaliti le na koncesionarja, ima koncesionar 
pravico zahtevati od koncedenta spremembo pogodbe. 

Spremembe pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin ne more 
zahtevati, če bi moral ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati 
ali če bi se jim lahko izognil ali jih premagal. 

47.i člen 

Koncedent lahko na koncesionarjev predlog ali v sporazumu z 
njim prenese koncesijo na drugo osebo, ki ima koncesijo za 
izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije, in če je iz okoliščin 
mogoče sklepati, da bo prevzemnik koncesije izvajal javno službo 
skladno s predpisi in koncesijsko pogodbo, učinkovito in v skladu 
z interesi uporabnikov. 

Koncedent prenese koncesijo s tem, da novemu koncesionarju 
izda odločbo o podelitvi koncesije in razveljavi prejšnjo odločbo. 
Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor. 

Koncesija se prenese pod enakimi pogoji, kot je bila podeljena 
prvotnemu koncesionarju in za preostali čas trajanja koncesije. 

Novi koncesionar sklene po vročitvi dokončne odločbe iz drugega 
odstavka tega člena novo koncesijsko pogodbo s koncedentom. 

V primerih iz 47.k in 47.m člena tega zakona za prenos koncesije 
ni potreben predlog koncesionarja ali sporazum z njim. 

47.j člen 

če ta zakon ne določa drugače, se za prenehanje koncesijske 
pogodbe smiselno uporabljajo pravila obligacijskega prava. 

Koncesionar ne sme odpovedati koncesijske pogodbe zaradi 
kršitev koncedenta, razen v primeru, ko koncedent ne izpolnjuje 
svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe tako, da to 
koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe. 

Koncesijsko razmerje preneha zaradi prenehanja koncesionarja, 
razen če koncesije koncedent v skladu s prejšnjim členom ne 
prenese na koncesionarjevega pravnega naslednika. 

47.k člen 

V primeru prenehanja koncesije, razen v primerih iz 47.m in 47.n 
člena tega zakona, mora koncesionar še naprej izvajati dejavnost, 
ki je predmet koncesije, pod pogoji^iz koncesijske pogodbe do 
takrat, ko koncedent zagotovi izvajanje te dejavnosti v okviru 
javnega zavoda ali ko to dejavnost začne izvajati novi koncesionar, 
vendar največ 3 leta. 

Koncedent mora nemudoma začeti z zagotavljanjem možnosti, 
da dejavnost, ki je predmet koncesije, prevzame javni zavod ali 
da v skladu s tem zakonom prenese koncesijo na novega 
koncesionarja, ali nemudoma začeti s postopkom nove podelitve 
koncesije. 

Če je zaradi koristi uporabnikov, zlasti v primeru javne službe 
institucionalnega varstva, nujno, da javni zavod ali novi 
koncesionar še naprej izvaja dejavnost v istih prostorih, v katerih 
je dejavnost opravljal prejšnji koncesionar, je prejšnji koncesionar 
ali katerikoli lastnik teh prostorov dolžan oddati te prostore v 
najem novemu izvajalcu te javne službe, in sicer najdalj za 
preostanek trajanja prvotne koncesije. 

O obveznosti oddaje v najem odloči organ, pristojen za podelitev 
koncesije, z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti in s katero 
določi najemnika, obseg prostorov, na katere se nanaša obveznost 
oddaje v najem, trajanje najema, višino najemnine in druge pogoje 
najema. 

Najemnina ne sme biti manjša od višine stroškov prostorov, ki so 
bili prejšnjemu koncesionarju priznani v ceni storitve v skladu z 
veljavno metodolgijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih 
storitev. 

Organ, pristojen za podelitev koncesije, lahko na zahtevo 
najemodajalca ali najemnika odločbo o najemu spremeni, če se je 
bistveno spremenilo dejansko stanje, na katerem je odločba bila 
izdana. Če najem ni več nujen zaradi koristi uporabnikov, organ 
odločbo razveljavi. 

Zoper odločbo o najemu ni pritožbe, možen pa je upravni spor. 

47.1 člen 

Organ, pristojen za podelitev koncesije, z odločbo odvzame 
koncesijo: 

če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi 
koncesije ne podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent 
tega roka ne podaljša v skladu z zakonom; 

če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi 
koncesije ne izpolni določenih pogojev za začetek opravlja 
storitev, za katere je v odločbi o podelitvi koncesije določeno, 
da jih koncesionar izpolni po podelitvi koncesije in sklenitvi 
pogodbe, pa koncedent tega roka ne podaljša v skladu z 
zakonom; 

če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi 
ter odločbo o koncesiji; 

če koncesionar ne ravna v skladu z odločbami, izdanimi v 
okviru nadzora nad izvajanjem koncesije; 

če zaradi slabega finančnega stanja koncesionarja, visoke 
stopnje njegove zadolženosti, poslovanja z izgubo v daljšem 
obdobju, precejšnjega odstopanja finančnega stanja 
koncesionarja od projekcije finančnega poslovanja, ki jo je 
predložil v svoji ponudbi, ali iz drugih finančnih razlogov mogoče 
utemeljeno sklepati, da ne bo mogel ustrezno izvrševati 
dejavnosti, ki je predmet koncesije; 

• če je zaradi zmanjšanja potreb po opravljanju storitev, ki so 
predmet koncesije, potrebno na določenem krajevnem 
območju zmanjšati obseg izvajanja javne službe, ki je predmet 
koncesije, pa se koncesionar in koncedent ne sporazumeta 
o ustrezni spremembi koncesijske pogodbe ali njeni 
sporazumni razvezi. 

Pristojni organ koncedenta pisno opozori koncesionarja na razlog 
za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev, 
slabega finančnega stanja ali za sporazumno spremembo 
oziroma razvezo pogodbe, in ga opozori, da bo v nasprotnem 
primeru uvedel postopek odvzema koncesije. 
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Če v določenem roku koncesionar ne odpravi kršitev, slabega 
finančnega stanja ali v njem ne pride do sporazumne spremembe 
oziroma razveze pogodbe, pristojni organ koncedenta po uradni 
dolžnosti izda odločbo, s katero odvzame koncesijo. 

Zoper odločbo o odvzemu koncesije ni pritožbe, možen pa je 
upravni spor. 

47.m člen 

Če je koncesija prenehala zaradi odvzema ali iz drugih razlogov, 
ki ne dopuščajo, da bi koncesionar še naprej opravljal dejavnost, 
ki je predmet koncesije, pa je to dejavnost treba še naprej opravljati, 
mora koncedent zagotoviti, da dejavnost še naprej izvaja javni 
zavod ali drug koncesionar v objektih oziroma prostorih, v katerih 
se je izvajala do prenehanja koncesije, po potrebi pa tudi z 
zaposlenimi, ki so pri dotedanjem koncesionarju opravljali to 
dejavnost. 

V ta namen je prejšnji koncesionar ali katerikoli lastnik teh prostorov 
dolžan oddati te prostore in njihovo pripadajočo opremo, potrebno 
za izvajanje javne službe, v najem novemu izvajalcu te javne 
službe, in sicer najdalj za 3 leta od prenehanja koncesije. 

O obveznosti oddaje v najem odloči organ, pristojen za podelitev 
koncesije, z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti in s katero 
določi najemnika, obseg prostorov, na katere se nanaša obveznost 
oddaje v najem, trajanje najema, višino najemnine in druge pogoje 
najema. Zoper odločbo o obveznosti oddaje v najem ni pritožbe, 
možen pa je upravni spor. 

Najemnina se določi v višini stroškov prostorov, ki so bili 
prejšnjemu koncesionarju priznani v ceni storitve v skladu z 
veljavno metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih 
storitev. 

Koncedent mora nemudoma začeti z zagotavljanjem možnosti, 
da dejavnost, ki je predmet koncesije trajno prevzame javni zavod 
ali da v skladu z zakonom prenese koncesijo na novega 
koncesionarja, ali nemudoma začeti s postopkom nove podelitve 
koncesije. 

Po preteku treh let od prenehanja koncesije se glede najema 
uporabljajo določbe tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 
47.k člena tega zakona. 

47.n člen 

Z dnem, ko po zakonu nastanejo pravne posledice začetka 
stečajnega postopka, uvedenega zoper koncesionarja, preneha 
koncesijsko razmerje po zakonu, razen v kolikor ni dolžan stečajni 
upravitelj v skladu z 47.o členom tega zakona še izvajati koncesijo 
v teku stečajnega postopka. 

Objekti in oprema, namenjeni za izvajanje koncesije, ne postanejo 
del stečajne mase koncesionarja, ampak postanejo z dnem 
prenehanja koncesijskega razmerja last koncedenta. O tem, kateri 
so objekti in oprema, namenjeni za izvajanje koncesije, odloči 
organ koncedenta, pristojen za podelitev koncesije, z odločbo v 
upravnem postopku. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je 
upravni spor. Pristojni organ koncedenta lahko odloči, da objekti 
in oprema koncesije ostanejo del stečajne mase. 

Če v koncesijski pogodbi ni bilo določeno, da objekti in oprema 
koncesije, ki so predmet izločitve, po prenehanju koncesije 
preidejo v last koncedenta, je koncedent dolžan v stečajno maso 
vplačati celotno vrednost objektov in naprav koncesije, zmanjšano 
za morebitne terjatve, ki jih ima do koncesionarja. 

Če je v koncesijski pogodbi bilo določeno, da objekti in oprema 
koncesije, ki so predmet izločitve, po prenehanju koncesije 
preidejo v last koncedenta bodisi brezplačno bodisi za določeno 
ceno (odkupna cena), je koncedent dolžan v stečajno maso 
vplačati tolikšen delež vrednosti objektov in opreme koncesije, 
kolikor je še preostalo časa od prenehanja koncesije zaradi 
uvedbe stečaja do poteka roka koncesije v primerjavi s celotnim 
rokom koncesije, povečan za odkupno ceno in zmanjšan za 
morebitne terjatve, ki jih ima do koncesionarja. 

Za določitev vrednosti objektov in opreme koncesije po tem členu 
se uporabljajo pravila, ki veljajo za določitev vrednosti nepremičnin 
v postopku razlastitve. 

O višini in roku plačila objektov in opreme koncesije odloči stečajni 
senat, pri čemer rok plačila ne sme biti krajši od 1 leta. 

47.0 člen 

Stečajni upravitelj mora zagotoviti, da koncesionar izvaja koncesijo 
tudi v teku stečajnega postopka do takrat, ko javno službo, ki je 
predmet koncesije po določbah 47.m člena tega zakona začne 
opravljati druga oseba. Koncedent je dolžan stečajnemu 
upravitelju dati na razpolago objekte in opremo koncesije, ki so 
predmet izločitve iz stečajne mase. 

Za nadaljevanje izvajanja javne službe, ki je predmet koncesije, 
se ne uporabljajo omejitve, ki veljajo za nadaljevanje proizvodnje 
in tekoče posle v stečajnem postopku. 

Na pogodbe koncesionarja z uporabniki dejavnosti storitev javne 
službe, ki je predmet koncesije začetek stečaja nima pravnih 
posledic. Uporabniki smejo zavrniti plačilo storitev, ki so predmet 
koncesije, preden je storitev izvršena. 

Objekte in opremo, ki so postali v skladu s prejšnjim členom last 
koncedenta, lahko koncedent proda novemu koncesionarju ali 
mu jih odda v najem, pri čemer se ne uporabljajo predpisi o prodaji 
oziroma oddaji v najem državnega premoženja oziroma 
premoženja lokalnih skupnosti. Sredstva, dosežena s prodajo, 
so namenska sredstva za plačilo teh objektov in opreme v 
stečajno maso. 

Če je organ, pristojen za podelitev koncesije v skladu z drugim 
odstavkom 47.n člena tega zakona odločil, da objekti in oprema 
ostanejo del stečajne mase, odloči hkrati o najemu teh prostorov 
v skladu z drugim, tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom 
47.m člena tega zakona.«. 

13. člen 

48. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»48. člen 

Minister, pristojen za socialno varstvo, podrobneje predpiše način 
podelitve koncesije in druga vprašanja koncesijskega razmerja, 
zlasti pa: 

trajanje koncesije za različne vrste storitev, ki so predmet 
koncesije in pogoje ter omejitve podaljšanja koncesije; 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in dokazila o 
njihovem izpolnjevanju; 
možnost poznejšega izpolnjevanja določenih pogojev in način 
njihove izpolnitve; 
način plačevanja koncesionarja za storitve, ki jih opravlja na 
podlagi koncesije; 

- način dela komisije za koncesije; 
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način sklenitve koncesijske pogodbe in njeno podrobnejšo 
vsebino; 
način finančnega in drugega poročanja koncesionarja 
koncedentu; 
druga vprašanja izvajanja določb tega zakona o koncesiji 
javne službe na področju socialnega varstva.«. 

14. člen 

Drugi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Center za socialno delo opravlja tudi storitve socialne preven- 
tive, prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoči družini za 
dom ter organizira skupnostne akcije za socialno ogrožene 
skupine prebivalstva.«. 

V tretjem odstavku se črta besedilo »osebne pomoči in«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Center za socialno delo lahko opravlja tudi druge storitve in 
naloge, če je to potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in 
težav v posameznem okolju.« 

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

15. člen 

Prvi in drugi odstavek 56. člena se spremenita tako, da se glasita: 

»Strokovno delo in poslovanje socialno varstvenega zavoda 
organizira in vodi direktor, ki mora imeti: 
• visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena tega 

zakona, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit 
po tem zakonu, 
v domovih za starejše pa lahko tudi visoko strokovno ali 
univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene 
ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in opravljen 
strokovni izpit po tem zakonu. 

Mandat direktorja socialno varstvenega zavoda traja 5 let. 

V socialno varstvenem zavodu, v katerem je v skladu z aktom o 
ustanovitvi poslovodenje in vodenje strokovnega dela zavoda 
ločeno, je ne glede na določbo prejšnjega odstavka za direktorja, 
ki organizira delo in vodi poslovanje zavoda, lahko imenovana 
tudi oseba, ki ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 
5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva, 
ki jo opravlja ta socialno varstveni zavod. Za vodenje strokovnega 
dela se v takem zavodu imenuje strokovni vodja, ki mora imeti 
strokovno izobrazbo iz 69. člena tega zakona, pet let delovnih 
izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu.« 

Za drugim odstavkom se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki 
se glasita: 

"Direktor socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz 
prvega oziroma drugega odstavka tega člena imeti opravljen pro- 
gram za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi 
socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje. 

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je za 
direktorja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega 
Programa za vodenje iz prejšnjega odstavka, mora pa ga opraviti 
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. 
Ce tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona 
Preneha.«. 

Sedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi 
odstavek. 

16. člen 

57. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena je lahko 
za direktorja, ki organizira in vodi strokovno delo in poslovanje 
socialno varstvenega zavoda, imenovana tudi oseba, ki ima 
končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega zakona, 
dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in 
vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, in 
opravljen strokovni izpit po tem zakonu. 

V socialno varstvenem zavodu, v katerem je v skladu z aktom o 
ustanovitvi poslovodenje in vodenje strokovnega dela zavoda 
ločeno, je ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena 
za direktorja, ki organizira delo in vodi poslovanje doma, lahko 
imenovana tudi oseba, ki ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. 
člena tega zakona in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja ta socialno varstveni 
zavod.«. 

17. člen 

Za 68. členom se doda novo 5,a podpoglavje in členi 68.a, 68.b in 
68.c ki se glasijo: 

»5.a Skupnosti socialno varstvenih zavodov 

68.a člen 

Javni socialno varstveni zavodi, ki opravljajo socialno varstvene 
storitve, se lahko povezujejo v skupnosti. 

V skupnosti iz prejšnjega odstavka se lahko vključujejo tudi 
koncesionarji ter druge pravne in fizične osebe, ki v skladu s tem 
zakonom opravljajo storitve na področju socialnega varstva. 

Skupnosti opravljajo zlasti naslednje naloge: 
koordinirajo razvojne aktivnosti v okviru dejavnosti in 
sodelujejo pri oblikovanju politike razvoja socialnega varstva, 
sodelujejo pri opredeljevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, 
uresničujejo skupne naloge in interese izvajalcev na 
posameznem področju. 

Skupnosti lahko za opravljanje upravnih nalog na področju 
socialnega varstva pridobijo javno pooblastilo. Naloge, ki jih 
skupnosti opravljajo kot javno pooblastilo, določi zakon. 

Izvajanje javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka se financira iz 
državnega proračuna. 

68.b člen 

Skupnost socialnih zavodov Slovenije na področju 
institucionalnega varstva starejših in na področju varstva posebnih 
skupin odraslega prebivalstva, ki ga izvajajo domovi za starejše 
in posebni socialno varstveni zavodi za odrasle (v nadaljevanju: 
področje dejavnosti skupnosti), opravlja naslednje naloge kot javna 
pooblastila: 
1. vzpostavi in vodi enoten informacijski sistem na področju 

dejavnosti skupnosti in zagotavlja njegovo povezavo v enoten 
informacijski sistem socialnega varstva, 
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2. vzpostavi, vodi, vzdržuje in »nadzoruje centralno zbirko 
podatkov s področja dejavnosti skupnosti in je upravljavec 
centralne zbirke osebnih podatkov na tem področju, 

3. načrtuje in izvaja izobraževanje za delavce na področju 
dejavnosti skupnosti, ki niso strokovni delavci ali strokovni 
sodelavci po tem zakonu, 

4. v skladu z veljavnimi normativi in standardi iz drugega odstavka 
11. člena tega zakona določa podrobnejše standarde za 
izvajanje posameznih vrst oskrbe in kriterije za določitev vrst 
oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve na področju 
dejavnosti skupnosti. 

68.c člen 

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije na področju izvajanja 
dejavnosti centrov za socialno delo opravlja naslednje naloge kot 
javna pooblastila: 
1. določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo: 

kot socialno varstvene storitve, 
kot naloge, ki so jim z zakonom poverjene kot javna 
pooblastila in 
kot naloge, ki jim jih nalagajo drugi predpisi, kar za to 
področje dejavnosti služi kot podlaga za delovanje 
enotnega informacijskega sistema socialnega varstva; 

2. določa standarde in normative za izvajanje posameznih vrst 
nalog: 

nalog, ki so centrom za socialno delo z zakonom 
poverjene kot javna pooblastila in 

- nalog, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi 
predpisi.« 

18. člen 

Naslov poglavja VI. DELAVCI, KI OPRAVLJAJO SOCIALNO 
VARSTVENE STORITVE se spremeni tako, da se glasi: 

»6. Delavci, ki opravljajo socialno varstvene 
storitve«. 

19. člen 

71. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»71. člen 

Pogoje in način opravljanja pripravništva in strokovnega izpita s 
splošnim aktom določi socialna zbornica, ki tudi organizira in 
izvaja preverjanje znanja za pridobitev strokovnega izpita za 
področje socialnega varstva.« 

22. člen 

Člen je črtan. 

23. člen 

77. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Socialna zbornica skrbi za povezanost, razvoj in strokovni dvig 
socialno varstvene dejavnosti. 

Socialna zbornica kot javna pooblastila opravlja naslednje naloge: 
določi programe usposabljanja, ki jih določa ta zakon, 
za strokovne delavce in strokovne sodelavce načrtuje in 
organizira stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje 
iz 73. člena tega zakona, 
določa vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne 
sodelavce v socialnem varstvu po 70. členu tega zakona in 
določa, v katerih primerih je potrebno preizkusiti 
usposobljenost pred začetkom opravljanja posameznih 
storitev in nalog na področju socialnega varstva, 
določi pogoje in način opravljanja pripravništva in spremlja 
pripravništvo ter nadzoruje izvajanje pripravništva po 
splošnem aktu iz iz 71. člena tega zakona, 
določa pogoje in način opravljanja strokovnega izpita ter 
organizira in izvaja preverjanje znanja za pridobitev 
strokovnega izpita na področju socialnega varstva, 

- pripravlja in sprejema kataloge potrebnih znanj in preverja 
usposobljenost za opravljanje posameznih storitev in nalog 
na področju socialnega varstva, 
načrtuje in organizira supervizijo strokovnega dela strokovnih 
delavcev, 
rešuje oziroma preizkuša ugovore iz 94. člena tega zakona, 
organizira in izvaja inštruktažno svetovanje v skladu s 108.b 
členom tega zakona. 

Socialna zbornica opravlja tudi druge naloge, zlasti pa: 
sprejme kodeks etike delavcev na področju socialnega 
varstva, promovira ter nadzira njegovo izvajanje in ukrepa 
ob njegovem kršenju, 
daje mnenja v postopkih podelitve koncesij in dovoljenj za 
delo, 

- spremlja in izvaja projekte supervizije dela strokovnih 
delavcev, 
izvaja usposabljanje strokovnih delavcev in strokovnih 
sodelavcev, 
sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov in pri pripravi 
strokovnih podlag za socialno varstveni program, 
predlaga člane za strokovni svet iz 8. člena tega zakona. 

Socialna zbornica opravlja tudi naloge za svoje člane in naročnike 
storitev.«. 

20. člen 

Drugi odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Strokovno izobraževanje in usposabljanje iz prejšnjega odstavka 
podrobneje določi socialna zbornica.«. 

21. člen 

V 74. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Napredovanje strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev 
podrobneje predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.«. 

24. člen 

V 78. členu se v četrti alinei črta besedilo »3., 4. in 5. točke«. 

25. člen 

Člen je črtan. 

26. člen 

Člen je črtan. 
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27. člen 

V 81. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 

»Če je z aktom o ustanovitvi centra za socialno delo določeno, da 
znotraj centra za socialno delo delujejo notranje organizacijske 
enote, ki opravljajo naloge centra za socialno delo po tem zakonu 
in drugih predpisih za določeno krajevno območje, je za izvajanje 
nalog centra za socialno delo krajevno pristojna organizacijska 
enota, katere pristojnost se določi v aktu o ustanovitvi upoštevajoč 
določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena. V tem 
primeru je za vodenje in odločanje v postopku pri izvrševanju 
nalog centra za socialno delo pooblaščen vodja pristojne 
organizacijske enote.« ^ 

28. člen 

V 92. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Sklenjen dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve 
institucionalnega varstva šteje za akt, s katerim je upravičenec 
nameščen v zavod ali premeščen v okviru zavoda ali v drug 
zavod.«. 

29. člen 

96. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»96. člen 

če z upravičencem ni mogoče skleniti dogovora o trajanju, vrsti 
in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva iz 92. 
člena tega zakona, odloča socialno varstveni zavod o namestitvi, 
premestitvi ali odpustu upravičenca iz zavoda po določbah zakona 
o splošnem upravnem postopku, če posamezna vprašanja 
upravnega postopka s tem zakonom niso drugače urejena. 
Pritožba zoper odločbo o namestitvi ali premestitvi ne zadrži 
izvršitve odločbe.«. 

30. člen 

člen je črtan. 

31. člen 

V 98. členu se enajsta alinea spremeni tako, da se glasi: 

»- naloge socialne zbornice iz drugega odstavka 77. člena tega 
zakona«. 

Pika na koncu dvanajste alinee se spremeni v podpičje in dodajo 
se nove trinajsta, štirinajsta in petnajsta alinea, ki se glasijo: 
»- osebna pomoč; 
- naloge, ki jih skupnosti iz 68.a člena tega zakona opravljajo kot 
javno pooblastilo; 
• razvojni in dopolnilni programi, pomembni za državo, in 
sodelovanje z nevladnimi organizacijami.«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Ne glede na določbe tega zakona se iz proračuna Republike 
Slovenije financirajo tudi stroški storitev v zavodih za odrasle, če 
upravičenec pred prijavo stalnega prebivališča na podlagi četrtega 
odstavka 8. člena zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 
9/01) na naslovu nastanitvenega centra ali na naslovu zavoda, v 

katerem je nastanjen, v Republiki Sloveniji ni imel prijavljenega 
stalnega prebivališča.«. 

32. člen 

V 99. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi: 

»-pravice družinskega pomočnika;«. 

V drugi alinei se za besedilom »pomoč družini na domu« doda 
vejica in besedilo »najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve 
in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec 
delno ali v celoti oproščen plačila;« 

Pika na koncu zadnje alinee se spremeni v podpičje in doda se 
nova peta alinea, ki se glasi: 
»- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in 
sodelovanje, z nevladnimi organizacijami.«. 

Dodata se novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

»Sredstva za financiranje pravic in prispevkov oziroma storitev 
in pomoči iz prejšnjega odstavka se financirajo iz proračuna 
občine, na območju katere ima upravičenec storitev in pomoči 
prijavljeno stalno prebivališče. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški storitve iz 
četrte alinee prvega odstavka tega člena v primeru prijave stalnega 
prebivališča na naslovu socialno varstvenega zavoda na podlagi 
četrtega odstavka 8. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni 
list RS, št. 9/01) financirajo iz proračuna občine, v kateri je imel 
upravičenec prijavljeno stalno prebivališče pred prijavo stalnega 
prebivališča na naslovu zavoda.«. 

33. člen 

V drugem odstavku 100. člena se besedilo »denarne pomoči kot 
edinega vira preživljanja« nadomesti z besedilom »trajne denarne 
socialne pomoči«. 

Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki 
se glasita: 

»Center za socialno delo lahko upravičencu oziroma zavezancu 
določi višjo oprostitev, kot bi jo določil po merilih iz tretjega odstavka 
tega člena, če upravičenec storitev nujno potrebuje in bi prišlo do 
ogrožanja njegovega zdravja ali življenja, če mu storitev ne bi bila 
omogočena, ali če to narekujejo posebne socialne razmere ali iz 
drugih pomembnih razlogov v korist upravičenca oziroma 
zavezanca. 

V primeru vložitve zahteve za oprostitev plačila storitve center 
za socialno delo o oprostitvi plačila in določitvi prispevka 
upravičenca in zavezanca oziroma občine k plačilu oziroma 
doplačilu storitve odloči za obdobje od dneva začetka izvajanja 
storitve dalje, v primeru sprememb med izvajanjem storitve pa s 
prvim dnem naslednjega meseca po dnevu nastanka 
spremembe.«. 

Sedanji peti odstavek postane sedmi odstavek. 

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi: 

" Center za socialno delo lahko za upravičenca do 
institucionalnega varstva določi oprostitev po merilih iz tretjega 
odstavka tega člena tudi v primeru, ko je bila upravičencem 
zagotovljena nadomestna oblika bivanja in oskrbe izven mreže 
javne službe." 
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34. člen 

100.b člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve 
institucionalnega varstva, lastnik nepremičnine, se mu z odločbo 
o oprostitvi plačila prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, 
katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira institucionalno 
varstvo. 

O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist občine 
pristojni center za socialno delo odloči v izreku odločbe o oprostitvi 
plačila storitve institucionalnega varstva. 

Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi 
na podlagi dokončne odločbe iz prejšnjega odstavka. 

Za zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve iz prvega 
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja zemljiško knjigo, o zaznambi prepovedi odtujitve in 
obremenitve.«. 

35. člen 

Za 100.b členom se doda nov 100.C člen, ki se glasi: 

»100.C člen 

Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve 
pomoč družini na domu, lastnik nepremičnine, se mu na način iz 
prejšnjega člena lahko prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, 
katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira pomoč družini 
na domu, le v primeru izrecne zahteve občine, in če gre za 
nepremičnino, na kateri uporabnik storitve nima prijavljenega 
stalnega prebivališča. 

Občina mora zahtevo iz prejšnjega odstavka podati v roku 20 dni 
od prejema obvestila centra za socialno delo o tem, da vodi 
postopek, v katerem odloča o oprostitvi plačila storitve pomoč 
družini na domu.«. 

36. člen 

Tretji odstavek 101. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»K cenam storitve daje soglasje ministrstvo, pristojno za socialno 
varstvo, razen k cenam storitve pomoči družini na domu, h katerim 
daje soglasje pristojni občinski organ.«. 

Četrti odstavek se črta. 

37. člen 

IX. poglavje se spremeni tako, da se glasi: 

»IX. NADZOR 

102. člen 

Nadzor nad delom javnih socialno varstvenih zavodov, 
koncesionarjev in drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki izvajajo 
socialno varstvene storitve na podlagi dovoljenja za delo (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalci dejavnosti), organizira in Izvaja 
socialna inšpekcija v okviru organa v sestavi ministrstva, 
pristojnega za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: inšpekcijski 

nadzor), ki jo vodi direktor. Inšpekcijske nadzore izvajajo inšpektorji 
za socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: inšpektor), ki so delavci 
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora po tem zakonu se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, kolikor posamezna 
vprašanja s tem zakonom niso urejena drugače. 

102.a člen 

Če je za ugotovitev ali presojo kakega dejstva v nadzoru potrebno 
posebno znanje, s katerim inšpektor ne razpolaga, lahko direktor 
na predlog inšpektorja določi tudi, da posamezna strokovna dela 
v inšpekcijski zadevi opravi posameznik (v nadaljnjem besedilu: 
strokovni'pomočnik), ki ni zaposlen v organu, ki organizira in 
izvaja inšpekcijski nadzor po tem zakonu. Strokovnega 
pomočnika imenuje iz liste strokovnih pomočnikov, ki jo določi 
strokovni svet za socialno varstvo. 

O svojih ugotovitvah strokovni pomočnik iz prejšnjega odstavka 
sestavi poročilo. 

103. člen 

Inšpektor mora imeti: 
visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo enake smeri, 
kot jo za strokovne delavce na področju socialnega varstva 
določa ta zakon, 

- deset let delovnih izkušenj pri izvajanju ali vodenju storitev in 
socialno varstvenih programov ali pri razvojno raziskovalnem 
in svetovalnem delu ali pri vodenju uveljavljenih projektov na 
področju socialnega varstva ali pri organiziranju in upravnem 
vodenju socialno varstvenih dejavnosti, 

- opravljen strokovni izpit za inšpektorja. 

Inšpektor mora vsake tri leta opraviti obdobni preizkus 
usposobljenosti. 

104. člen 

Inšpekcijski nadzor po tem zakonu obsega: 
1. nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na 

njegovi podlagi, ter nadzor nad izvajanjem drugih zakonov ali 
na njihovi podlagi izdanih predpisov, ki določajo javna 
pooblastila ali druge naloge posameznim izvajalcem socialno 
varstvene dejavnosti; 

2. nadzor nad izvajanjem nalog, ki jih ta zakon nalaga lokalnim 
skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občina). 

V okviru nadzora po prvi točki prejšnjega odstavka inšpektor 
ugotavlja in preverja izvajanje določb, uporabo strokovnih metod, 
strokovnost dela pri izvajanju storitev in programov ter kvaliteto 
storitev v okviru zakonov in podzakonskih aktov, ki urejajo zlasti 
naslednja področja dejavnosti: 

statusne zadeve izvajalcev, 
kadrovske, tehnične in druge pogoje za izvajanje dejavnosti, 
koncesijske pogodbe, dovoljenja za delo in pogodbe o 
sofinanciranju programov, 
upravičenost do storitev in do prejemkov, 
prispevke uporabnikov in drugih zavezancev, 
cene storitev, 

- uresničevanje pravic in dolžnosti uporabnikov, 
• uresničevanje pravic in obveznosti strokovnih in drugih 

delavcev izvajalca, ki ne sodijo v pristojnost drugih 
inšpekcijskih organov, 
vodenje dokumentacije in poročanje, 
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uresničevanje nalog, ki so izvajalcem zaupana kot javna 
pooblastila, 
stanje glede organizacije strokovnega dela, 

- izpolnjevanje pogojev, ki jih morajo izpolnjevati strokovni 
delavci in strokovni sodelavci, 
ustreznost strokovnih postopkov in uporabe metod 
strokovnega dela, 
sistem za strokovni razvoj zaposlenih, 

- kakovost in obseg opravljenih storitev, 
uresničevanje pravic in zadovoljstvo uporabnikov storitev. 

Nadzor po drugi točki prvega odstavka tega člena nad izvajanjem 
nalog, ki jih zakon nalaga občinam, obsega zlasti preverjanje: 

obsega mreže javne službe, za katero je zadolžena občina, 
soglasij k cenam storitev, ki jih izda pristojni občinski organ. 

105. člen 

Inšpekcijski nadzor se opravi kot redni ali izredni inšpekcijski 
nadzor. 

Redni inšpekcijski nadzor se opravi pri vsakem izvajalcu 
dejavnosti najmanj enkrat v obdobju treh let. Program rednih 
inšpekcijskih nadzorov na predlog direktorja inšpekcije določi 
glavni inšpektor. 

Direktor inšpekcije vsakokrat, ko oceni, da je to potrebno, odredi, 
da inšpektor opravi izredni inšpekcijski nadzor. Glavni inšpektor 
odredi izredni inšpekcijski nadzor tudi: 

na zahtevo upravičenca do storitve ali njegovega zakonitega 
' zastopnika oziroma druge osebe, ki je imela v postopku položaj 
stranke, ustanovitelja izvajalca dejavnosti ali organa 
upravljanja izvajalca dejavnosti, 

- na utemeljeno pobudo družinskega člana upravičenca ali 
uporabniškega združenja, 
na zahtevo reprezentativnega sindikata pri delodajalcu. 

Pred izvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor: 
- pozove predlagatelja zahteve ali pobude, da zahtevo ali 

pobudo dopolni ali dodatno utemelji, 
zahteva od izvajalca dejavnosti oziroma občine pisno poročilo 
in ustrezno dokumentacijo, 
opravi strokovno oceno očitanih ravnanj izvajalca dejavnosti 
oziroma občine, 
predlaga izvajalcu in uporabniku, da ob strokovni podpori 
inšpektorja skleneta dogovor o sodelovanju pri odpravi 
morebitnih nesporazumov. 

Inšpektor ne izvede izrednega inšpekcijskega nadzora na 
zahtevo ali na pobudo, če ugotovi: 
- da se zahteva oziroma pobuda nanaša na postopke ali 

storitve, za katere je vložnik zahteve ali pobude že prejel 
pisna pojasnila in ugotovitve ministrstva; 
da iz predložene dokumentacije in poročila izvajalca dejavnosti 
izhaja, da so bili postopki in opravljene storitve vodene v 
skladu s predpisi in strokovnimi ter etičnimi načeli, ki se 
uporabljajo na področju socialnega varstva, oziroma da 
ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti niso take, da bi 
lahko bistveno vplivale na zaključek postopka ali na vsebino, 
kakovost in obseg storitve, 
da vložnik zahteve ali pobude ni zadovoljen s posamezno 
storitvijo, pa ni vložil ugovora zoper delo strokovnega delavca 
ali strokovnega sodelavca po 94. členu tega zakona, 

- da ima vložnik zahteve ali pobude možnost uporabe drugih 
rednih pravnih sredstev, ki jih določajo procesni predpisi in ki 
jih še ni uveljavljal, 
da se zahteva ali pobuda nanaša na postopke ali na storitve, 
katerih zakonitost ali strokovno ustreznost ugotavljajo 
nadzorni ali inšpekcijski organi, določeni po drugih predpisih, 

da je izvajalec dejavnosti na zahtevo inšpektorja v določenem 
roku že odpravil pomanjkljivosti, ki jih kot sporne navaja 
zahteva ali pobuda, 
da je bil v isti zadevi že opravljen inšpekcijski nadzor ali da je 
bila že podana strokovna ocena postopkov in ravnanj 
izvajalca, 
da je pri izvajalcu odrejen redni nadzor. 

O tem, da iz razlogov po prejšnjem odstavku tega člena ne bo 
izvedel izrednega inšpekcijskega nadzora, inšpektor obvesti 
vložnika zahteve ali pobude in izvajalca dejavnosti, direktorja 
inšpekcije ter glavnega inšpektorja. V obvestilu mora pojasniti 
razloge, zaradi katerih ni bil izveden izredni inšpekcijski nadzor. 

106. člen 

O opravljenem inšpekcijskem nadzoru sestavi inšpektor 
inšpekcijski zapisnik. 

Inšpekcijski zapisnik vsebuje podatke o poteku nadzora, o 
opravljenih nadzornih dejanjih, o ugotovitvah nadzora in o ukrepih 
inšpektorja. 

V primeru iz 102.a člena tega zakona je poročilo strokovnega 
pomočnika priloga inšpekcijskega zapisnika. 

107. člen 

Če inšpektor ugotovi, da se pri delu pojavljajo manjše napake, 
nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki bistveno ne vplivajo na izvajanje 
storitve oziroma na zakonitost poslovanja, strokovnost dela, 
zagotavljanje pravic uporabnikov ali na predpisano kakovost 
storitev, na vodenje postopkov ali na uveljavljanje pravic 
uporabnikov, ustno opozori na nepravilnosti ter na njihove 
posledice in določi rok za odpravo, kar vse navede v zapisniku. 
Če nepravilnosti niso odpravljene v določenem roku, inšpektor 
izreče druge ukrepe v skladu z zakonom. 

Če inšpektor ugotovi, da se javna služba ne izvaja v skladu s 
predpisi ali da izvajalec dejavnosti: 

opravlja storitve, za katere ni registriran, 
opravlja storitve, čeprav ni vpisan v register zasebnikov, 
ne opravlja storitev in programov v skladu z normativi in 
standardi, 
ne zagotavlja predpisane kakovosti, 
ne uporablja učinkovitih strokovnih metod pri delu, 

- ne vodi postopkov v skladu s predpisi, 
ne zagotavlja uveljavljanja pravic uporabnikov, zaradi česar 
prihaja do nepravilnosti ali do napak, ki pomembno vplivajo 
na zakonitost poslovanja, strokovnost dela, zagotavljanje 
pravic uporabnikov ali na predpisano kakovost storitev, odredi 
potrebne ukrepe in določi rok za njihovo izpolnitev z odločbo. 

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko inšpektor predlaga oziroma 
odredi zlasti naslednje ukrepe: 
- izdajo oziroma uskladitev splošnih aktov z določbami 

ustanovitvenega akta in z drugimi predpisi, 
izdajo oziroma uskladitev posamičnih aktov s predpisi, 
dopolnitev organizacijske strukture, 
sprejem strokovnih podlag za ukrepanje in za odločanje o 
posameznih ukrepih, 
opredelitev strokovnih kriterijev, na podlagi katerih se opravi 
izbor ustrezne metode dela, 

- redno pisno poročanje o delu na posameznih področjih 
dejavnosti, 

- vodenje posebne evidence o posameznih strokovnih 
postopkih, 
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interno ali verificirano dodatno usposabljanje zaposlenih, 
sprejem posebnega programa aktivnosti za dvig kakovosti 
izvajanja storitev, 
uvedbo notranje kontrole nad izvajanjem storitev ali nad 
vodenjem postopkov, 
ponovno opravljanje preizkusa poznavanja zakona o 
splošnem upravnem postopku, 
ponovno opravljanje posameznih delov strokovnega izpita, 
pisno opravičilo prizadetemu uporabniku ali njegovemu 
zakonitemu zastopniku, 
uvedbo postopka za ugotavljanje nesposobnosti delavca, 
uvedbo postopka za odvzem naziva strokovnemu delavcu 
ali strokovnemu sodelavcu, pridobljenega v skladu s tem 
zakonom, 
obvezno vključitev supervizorja, 
pristojnemu organu predlaga začetek postopka za oceno 
primernosti odgovorne osebe, ki opravlja funkcijo direktorja 
ali strokovnega vodje, 
pristojnemu organu predlaga začetek postopka za razrešitev 
direktorja oziroma strokovnega vodje, 
pristojnemu organu predlaga začetek postopka za odvzem 
dovoljenja za delo ali za prekinitev koncesijske pogodbe, 
začasno prepove opravljanje dejavnosti izvajalca do odprave 
nepravilnosti. 

107.a člen 

Natančnejši način izvajanja inšpekcijskega nadzora predpiše 
minister, pristojen za socialno varstvo. 

108. člen 

Zoper odločbo inšpektorja o odrejenih ukrepih je dovoljena pritožba 
na ministrstvo, pristojno za socialne zadeve. Pritožbo se vloži v 
roku osem dni od njene vročitve. Pritožba zoper odločbo ne zadrži 
njene izvršitve. 

108.a člen 

Poleg nadzora nad delom izvajalcev dejavnosti iz prvega odstavka 
102. člena tega zakona opravljajo inšpektorji inšpekcijski nadzor 
tudi nad delom drugih izvajalcev, ki izvajajo dopolnilne, razvojne 
in preventivne programe na področju socialnega varstva in varstva 
otrok in družine po posebni pogodbi o sofinanciranju. 

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora po prejšnjem odstavku se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o izrednem 
inšpekcijskem nadzoru. 

108.b člen 

Poleg inšpekcijskega nadzora se izvajalcem dejavnosti iz prvega 
odstavka 102. člena tega zakona in izvajalcem iz prvega odstavka 
prejšnjega člena zagotavlja še inštruktažno svetovanje, ki ga 
organizira socialna zbornica, izvajajo pa ga tričlanske komisije 
strokovnjakov, ki jih imenuje pristojni organ socialne zbornice. 

Inštruktažno svetovanje obsega spremljanje strokovnega 
ravnanja strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki 
samostojno ali pod vodstvom vodje storitve opravljajo posamezne 
storitve ali programe. 

Namen inštruktažnega svetovanja je spremljanje uporabe 
strokovnih metod, Izvajanja strokovnih usmeritev, ki jih določajo 
razvojni dokumenti na področju socialnega varstva, In spremljanje 
uresničevanja strokovnih navodil, ki jih sprejema strokovni svet 

za socialno varstvo, uveljavljanje novih strokovnih pristopov in 
dobre prakse, pa tudi uresničevanje kodeksa etičnih načel, ki se 
uporabljajo na področju socialnega varstva. 

Inštruktažno svetovanje se opravi na pobudo strokovnega 
organa izvajalca ali na pobudo ustanovitelja. 

Natančnejši način izvajanja in obseg inštruktažnega svetovanja 
v javnih socialno varstvenih zavodih in koncesionarjih določita s 
pogodbo socialna zbornica in ministrstvo, pristojno za socialno 
varstvo.«. 

38. člen 

V drugem odstavku 110. člena se za drugo alineo dodata nova 
tretja in četrta alinea, ki se glasita: 
»- drugih pomočeh posamezniku po tem zakonu, 
- oprostitvah pri plačilu storitev«. 

Sedanji tretja in četrta alinea postaneta peta in šesta alinea. 

39. člen 

Prvi odstavek 111. člena se spremeni tako, da se napovedni 
stavek glasi: »Zbirke podatkov iz prve, druge, tretje in četrte 
alinee drugega odstavka prejšnjega člena vsebujejo naslednje 
podatke posameznika, na katerega se nanaša pravica ali 
obveznost po tem zakonu, in njegovega zakonitega zastopnika: 

V prvi alinei prvega odstavka se črta besedilo »upravičenca in 
njegovega zakonitega zastopnika«. 

40. člen 

V 112. členu se v prvem odstavku besedilo »osebe ter zasebniki« 
nadomesti z besedilom »in fizične osebe« in na koncu doda 
besedilo »in upravljavci centralnih zbirk podatkov, določeni s tem 
zakonom«. 

V drugem odstavku za besedilom »o denarnih socialnih pomočeh« 
doda besedilo »in o drugih pomočeh posamezniku po tem zakonu 
ter o oprostitvah pri plačilih storitev«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Skupnost socialnih zavodov Slovenije obdeluje osebne podatke 
iz zbirke osebnih podatkov s področja institucionalnega varstva 
in varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva z enako 
vsebino kot socialno varstveni zavodi in druge pravne in fizične 
osebe, ki opravljajo institucionalno varstvo po tem zakonu, je 
upravljavec in vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje centralno 
zbirko podatkov na tem področju, ki jih brezplačno pridobiva iz 
zbirk podatkov, ki jih vodijo in vzdržujejo socialno varstveni zavodi 
in druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo to storitev.«. 

41. člen 

V prvem odstavku 113. člena se besedilo drugega stavka 
spremeni tako, da se glasi: 

»Posameznik, na katerega se nanaša pravica ali obveznost po 
tem zakonu, oziroma njegov zakoniti zastopnik je pristojnemu 
socialno varstvenemu zavodu oziroma drugi pravni ali fizični osebi, 
ki opravlja socialno varstveno dejavnost, dolžan dati vse podatke, 
o katerih socialno varstveni zavod oziroma izvajalec storitve vodi 
zbirke podatkov.«. 

poročevalec, št. 104 16 6. december2003 



V napovednem stavku drugega odstavka se besedilo »centri za 
socialno delo« nadomesti z besedilom »socialno varstveni zavodi 
in druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo socialno varstveno 
dejavnost po tem zakonu,«. 

V deveti alinei drugega odstavka se za besedo »rejnini« postavi 
vejica in črta besedilo »in materialnih stroških, prispevkih za 
rejnice«, za besedilom »in dobroimetju,« pa se doda besedilo 
»preživninah, denarnih socialnih pomočeh, oprostitvah pri plačilu 
storitev in o plačilih družinskemu pomočniku,«. V deseti alinei se 
za besedilom »Inštituta za socialno varstvo« postavi vejica in 
doda besedilo »Skupnosti socialnih zavodov Slovenije«. 

42. člen 

V drugem odstavku 113.a člena se besedilo »ministrstva, 
pristojnega za socialno varstvo,« nadomesti z besedilom 
»upravljavcev centralnih zbirk podatkov, določenih s tem 
zakonom,«, besedilo »oseb in zasebnikov« pa se nadomesti z 
besedilom »in fizičnih oseb«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Skupnost socialnih zavodov Slovenije podatke, ki jih pridobiva v 
skladu s tem zakonom, obdeluje za potrebe izvajanja javnih 
pooblastil in drugih nalog, določenih s tem zakonom. Podatke, o 
katerih vodi centralno zbirko podatkov, lahko posreduje tudi drugim 
upravljavcem zbirk podatkov za izvajanje dejavnosti po tem 
zakonu.«. 

V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se 
besedilo »osebe in zasebniki« nadomesti z besedilom »in fizične 
osebe«. 

43. člen 

116. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Z globo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki: 

opravlja socialno varstvene storitve, pa za to nima dovoljenja 
za delo (41 .b člen); 

- prične z delom, čeprav ne izpolnjuje pogojev iz 60. člena tega 
zakona. 

Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z globo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.«. 

44. člen 

117. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Z globo od 500.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki: 
■ vodi postopke tako, da ne zagotavlja zaupnosti podatkov ter 

osebne integritete in dostojanstva upravičenca ali krši dolžnosti 
varovanja poklicne skrivnosti (93. člen). 

Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje tudi posameznik, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z globo od 50.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.«. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45. člen 

Določbe 18.a do 18.r člena in spremenjenega 99. člena zakona, 
ki se nanašajo na družinskega pomočnika, se začnejo uporabljati 
šest mesecev po uveljavitvi tega zakona, razen če je invalidna 
oseba za družinskega pomočnika izbrala tistega od staršev, ki ji 
je že nudil nego in varstvo in je po predpisih o starševskem 
varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek. 

Do začetka izvajanja pravice do osebne asistence po posebnem 
zakonu lahko opravlja pod pogoji iz tega zakona delo dolžinskega 
pomočnika tudi oseba, ki ni družinski član. 

Izbira pravice do družinskega pomočnika ne izključuje možnosti 
do uveljavljanja pravice do osebne asistence, ki jo bo urejal 
ustrezen zakon. 

45.a člen 

Enemu od staršev, ki ima na dan uveljavitve tega zakona pravico 
do delnega plačila za izgubljeni dohodek na podlagi 87. člena 
Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni 
list RS, št. 97/01 in 76/03), ta pravica z dnem začetka uporabe 
določb, ki se nanašajo na družinskega pomočnika oziroma z 
dnem, ko invalidna oseba dopolni 18 let starosti, preneha in se 
mu po uradni dolžnosti, brez mnenja komisije iz 18.f člena zakona, 
izda odločba o priznanju pravice družinskega pomočnika do 
delnega plačila za izgubljeni dohodek po tem zakonu, razen če 
invalidna oseba v roku dveh mesecev od dneva uveljavitve tega 
zakona oziroma v dveh mesecih po dopolnjenem 18. letu starosti 
izbere drugo osebo za družinskega pomočnika ali uveljavi pravico 
do druge oblike varstva po tem zakonu. 

Center za socialno delo mora pred izdajo odločbe po uradni 
dolžnosti iz prejšnjega odstavka, pridobiti tudi mnenje invalida in 
tistega od staršev, ki ima pravico do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek na podlagi 87. člena Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih. Staršu pripada pravica do družinskega 
pomočnika od prvega dne po prenehanju pravic po Zakonu o 
starševskem varstvu in družinskih razmerjih do dokončnosti 
odločbe, s katero pristojni center za socialno delo po uradni 
dolžnosti odloči, da se temu staršu prizna pravica družinskega 
pomočnika do delnega plačila za izgubljeni dohodek po tem 
zakonu. 

46. člen 

Minister, pristojen za socialno varstvo, izda predpis iz 18.p člena 
zakona v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona, pri 
čemer smiselno upošteva določbe Pravilnika o postopkih za 
uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št.15/ 
03) in Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki 
potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 105/02), 
ki se nanašajo na nego in varstvo otroka, ki potrebuje posebno 
varstvo, in uveljavljanje pravice do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek. 
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47. člen 50. člen 

Do ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
družinskega pomočnika, njegovega zdravstvenega zavarovanja, 
zavarovanja za primer brezposelnosti ter zavarovanja za 
starševsko varstvo s predpisi, ki urejajo ta zavarovanja, in ureditve 
plačila prispevkov za ta zavarovanja s predpisi, ki določajo stopnje 
prispevkov za socialno varnost, je družinski pomočnik obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovan, zavarovan za primer 
brezposelnosti in za starševsko varstvo. Prispevek zavarovanca 
plačuje družinski pomočnik, prispevek delodajalca pa občina v 
skladu s spremenjenim 99. členom zakona. 

Družinski pomočnik je v tem času obvezno zdravstveno 
zavarovan tudi za primer bolezni in poškodbe izven dela, za 
pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, 
pogrebnino in posmrtnino. Prispevek plačuje družinski pomočnik. 

Prispevki iz prvega in drugega odstavka tega člena se plačujejo 
po stopnjah, določenih z zakonom, ki določa stopnje prispevkov 
za socialno varnost. 

Družinskemu pomočniku se čas opravljanja nalog družinskega 
pomočnika šteje v zavarovalno oziroma pokojninsko dobo, ki jo 
urejajo predpisi iz prvega odstavka tega člena. 

Če je za invalidno osebo pred uveljavljanjem pravice izbire 
družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih 
o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni 
dohodek, je starš za primere iz prvega in drugega odstavka tega 
člena zavarovan od prvega dne po prenehanju pravic po predpisih 
o starševskem varstvu do dokončnosti odločbe, s katero pristojni 
center za socialno delo odloči o izbiri družinskega pomočnika in 
njegovih pravicah. 

Center za socialno delo, pristojen za odločanje o pravici do izbire 
družinskega pomočnika, prijavi družinskega pomočnika v 
zavarovanje na za to predpisanih obrazcih. 

V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega pomočnika 
ga pristojni center za socialno delo iz zavarovanj iz prvega in 
drugega odstavka tega člena odjavi z dnem prenehanja pravice 
do delnega plačila za izgubljeni dohodek v skladu s tem zakonom. 

48. člen 

Določbe spremenjenih 43., 44., 49. in 98. členov zakona, ki se 
nanašajo na osebno pomoč, se začnejo uporabljati šest mesecev 
po uveljavitvi tega zakona. 

V obdobju šest mesecev po uveljavitvi tega zakona k cenam 
storitve osebne pomoči daje soglasje pristojni občinski organ. 

49. člen 

Minister, pristojen za socialno varstvo, izda predpis iz 
spremenjenega 48. člena zakona v enem mesecu od uveljavitve 
tega zakona. 

Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka se uporablja 
Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Ur.l. RS, 
št. 72/97, 57/99, 54/01 in 21/03), kolikor ni v nasprotju s tem 
zakonom. 

Postopki podelitve koncesije, za katere je bil objavljen javni natečaj 
pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po določbah 
predpisov, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona. V odločbi 
določen razvezni pogoj se šteje kot rok za izpolnitev pogojev iz 
tretjega odstavka 47.c člena zakona. 

Koncesijska pogodba se tudi v primerih iz prejšnjega odstavka 
sklene po določbah tega zakona. 

Določbe 47.d in 47.g do 47.o členov zakona se uporabljajo tudi za 
koncesijska razmerja, glede katerih je bila pogodba že sklenjena 
ob uveljavitvi tega zakona. 

51. člen 

Koncesije javne službe na področju socialnega varstva, ki so bile 
podeljene za nedoločen čas, se spremenijo v koncesije za določen 
čas, ki ga minister, pristojen za socialno varstvo, določi v predpisu 
iz spremenjenega 48. člena zakona kot čas trajanja koncesije za 
različne vrste storitev. 

Organ, pristojen za podelitev koncesije, v dvanajstih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona izda po uradni dolžnosti odločbo, s katero 
določi čas trajanja koncesije v skladu s tem zakonom, pri čemer 
zlasti upošteva koristi uporabnikov storitev, vložena sredstva 
koncesionarja in dosedanje trajanje koncesijskega razmerja. 

Koncesija preneha po preteku roka, določenega v odločbi iz 
prejšnjega odstavka, ne glede na določbe koncesijske pogodbe. 

52. člen 

Določbe spremenjenega 56. člena zakona, ki se nanašajo na 
program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi 
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje, se začnejo uporabljati 1. 
januarja naslednjega leta po začetku izvajanja tega programa. Ne 
glede na te določbe je na razpisih za imenovanje direktorja socialno 
varstvenega zavoda v prvem letu izvajanja programa za direktorja 
lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa, 
mora pa ga opraviti v obdobju, ki je enako dvakratnemu obdobju 
trajanja usposabljanja po tem programu, sicer mu mandat na 
podlagi zakona preneha. 

Direktorji, ki so bili imenovani po predpisih pred uveljavitvijo tega 
zakona, opravljajo naloge direktorja do poteka obdobja, za 
katerega so bili imenovani, ne glede na določbe iz spremenjenih 
56. in 57. členov zakona. 

Ne glede na uskladitev drugih pravnih aktov z določbami tega 
zakona se z dnem uveljavitve tega zakona ob novem imenovanju 
direktorja socialno varstvenega zavoda uporabljajo določbe tega 
zakona, ki se nanašajo na imenovanje direktorja. 

53. člen 

Socialna zbornica izda splošna akta iz spremenjenih 71. in 73. 
členov zakona ter uskladi svoj statut z določbami tega zakona v 
roku šest mesecev od uveljavitve tega zakona. 
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54. člen 

Postopki odločanja o oprostitvah plačila storitve, začeti pred 
uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah tega zakonu. 

55. člen 

Občine, ki z dnem uveljavitve tega zakona (do) plačujejo oskrbne 
stroške v zavodih za odrasle v nasprotju z določbami 
spremenjenih 98. oziroma 99. členov zakona, lahko pri centru za 
socialno delo, na območju katerega ima upravičenec prijavljeno 
stalno prebivališče, vložijo zahtevo za ugotovitev obveznosti (do) 
plačila oskrbnih stroškov države oziroma druge občine. 

Pristojni center za socialno delo obveznost države oziroma druge 
občine v skladu s tem zakonom določi za obdobje od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi zahteve občine dalje. 

56. člen 

Določbe 102. do 108.b člena zakona, ki urejajo inšpekcijski nadzor, 
se začnejo uporabljati z dnem začetka delovanja socialne 
inšpekcije iz 102. člena zakona, ki se organizira in začne delovati 
v roku 6 mesecev od uveljavitve tega zakona. 

Do začetka delovanja socialne inšpekcije se za nadzor nad 
izvajanjem socialno varstvene dejavnosti po tem zakonu še 
uporabljajo določbe IX. poglavja Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94 - odi. US RS, 1/99, 
41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03) o nadzoru. 

Z dnem začetka delovanja socialne inšpekcije začne socialna 
zbornica izvajati inštruktažno svetovanje iz 108.b člena zakona. 

57. člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003) v postopku o prekršku 
izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so za globo določene v 
prvem odstavku 116. člena in 117. členu zakona, razen za 
odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika. 

Za prekrške, določene v drugem odstavku 116. člena zakona, 
se do začetka uporabe zakona o prekrških iz prejšnjega odstavka 
kaznuje posameznik z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 
tolarjev. 

Za prekrške, določene v tretjem odstavku 116. člena zakona, se 
do začetka uporabe zakona o prekrških iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo 
od 200.000 do 500.000 tolarjev. 

58. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Zakon o 
varstvu družinskih članov osebe v obvezni vojaški službi (Uradni 
list SFRJ, št. 18/76). 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih za delo na 
področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 64/95 in 61/ 
98), 
Pravilnik o izobraževanju in strokovnem usposabljanju 
strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega 
varstva (Uradni list RS, št. 57/94), 
Pravilnik o strokovnem in upravnem nadzoru na področju 
socialnega varstva (Uradni list RS, št. 105/00), 
Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Ur.l. 
RS, št. 72/97, 57/99, 54/01 in 21/03) in 
Zakon o varstvu družinskih članov osebe v obvezni vojaški 
službi (Uradni list SRS, št. 8/78). 

Določbe pravilnika iz prve alinee prejšnjega odstavka se, kolikor 
niso v nasprotju s tem zakonom, uporabljajo do izdaje predpisa iz 
spremenjenega 71. člena zakona, določbe pravilnika iz druge 
alinee prejšnjega odstavka pa do izdaje predpisa iz spremenjenega 
73. člena zakona. 

Določbe pravilnika iz tretje alinee drugega odstavka tega člena 
se uporabljajo do izdaje predpisa iz 107.a člena zakona, kolikor 
niso v nasprotju s tem zakonom. 

Družinskim članom osebe na obveznem ali prostovoljnem služenju 
vojaškega roka po prenehanju uporabe zakona iz prvega 
odstavka tega člena in prenehanju veljavnosti zakona iz pete 
alinee drugega odstavka tega člena pripadajo pravice po tem 
zakonu. 

Postopki za uveljavljanje pravice do oskrbnine, začeti pred 
uveljavitvijo tega zakona, se končajo po predpisih iz prvega 
odstavka in iz pete alinee drugega odstavka tega člena. 

59. člen 

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

Vlada Republike Slovenije je v skladu s sklepom Državnega zbora 
Republike Slovenije št. 540-01/91.0005/0027, EPA 949-111, z dne 
26.11.2003, pripravila besedilo predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-C) EPA 949-111 
za tretjo obravnavo. V besedilo so vključeni amandmaji, ki jih je 
Državni zbor Republike Slovenije na 31. seji dne 26.11.2003 sprejel 

ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o socialnem varstvu (ZSV-C) EPA 949-111 - druga 
obravnava, in sicer k 2., 15. in 45. členu predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV- 
C) EPA 949-111 - druga obravnava. 

Ljubljana, dne 4.12.2003 

AMANDMAJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU 

- tretja obravnava 

Amandma k 15. členu 

V tretjem odstavku se za besedilom »5 let delovnih izkušenj na 
področju dejavnosti socialnega varstva« črta vejica, besedilo »ki 
jo opravlja ta socialno varstveni zavod« pa se nadomesti z 
besedilom »ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno 
varstveno dejavnostjo«. 

Obrazložitev: 

Amandma je pripravljen upoštevajoč razpravo ob obravnavi 
amandmaja k temu členu v Državnem zboru RS v drugi obravnavi 
predloga zakona, kjer je bilo poudarjano, da so pogoji za 
imenovanje direktorja socialno varstvenega zavoda preozki. S 
predlaganim amandmajem je odpravljeno omejevanje kandidiranja 
le na osebe, ki imajo izkušnje na področju dejavnosti zavoda, v 
katerem kandidirajo, in dana širša možnost za imenovanje 
direktorja. 

Amandma k 45.a členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Center za socialno delo enemu od staršev, ki ima na dan 
uveljavitve tega zakona pravico do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek na podlagi 87. člena Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih (Uradni list RS, št.97/01 in 76/03), po uradni 
dolžnosti, brez mnenja komisije iz 18.f člena tega zakona, izda 
odločbo, s katero mu ta pravica preneha in prizna pravica 
družinskega pomočnika do delnega plačila za izgubljeni dohodek 
po tem zakonu, razen če invalidna oseba v roku dveh mesecev 
od dneva začetka uporabe določb tega zakona, ki se nanašajo 
na družinskega pomočnika, oziroma v dveh mesecih po 
dopolnjenem 18. letu starosti izbere drugo osebo za družinskega 
pomočnika ali uveljavi pravico do varstva v skladu s predpisi s 
področja socialnega varstva na drug način. 

Če invalidna oseba v roku dveh mesecev od dneva začetka 
uporabe določb tega zakona, ki se nanašajo na družinskega 
pomočnika, oziroma v dveh mesecih po dopolnjenem 18. letu 
starosti izbere drugo osebo za družinskega pomočnika ali uveljavi 
pravico do varstva v skladu s predpisi s področja socialnega 
varstva na drug način, pravica do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek, ki jo eden od staršev prejema na podlagi 87. člena 
Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, preneha 
z dnem dokončnosti odločbe, s katero pristojni center za socialno 
delo odloči o izbiri druge osebe za družinskega pomočnika, v 
primeru izvajanja druge oblike varstva pa z dnem začetka 
izvajanja te storitve. 

Center za socialno delo mora pred izdajo odločbe iz prvega in 
drugega odstavka tega člena pridobiti mnenje invalida in tistega 
od staršev, ki ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek 
na podlagi 87. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih.«. 

Obrazložitev: 

V 45.a členu, ki ga je Državni zbor RS sprejel v drugi obravnavi 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
socialnem varstvu z amandmajem, je urejen prehod pravice enega 
od staršev do delnega plačila za izgubljeni dohodek po 87. členu 
Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni 
list RS, št.97/01 in 76/03, v nadaljevanju ZSDP), ki že skrbi za 
polnoletnega otroka in v primeru, ko otrok dopolni 18. leto starosti, 
na pravico takšnega otroka kot invalidne osebe do izbire 
družinskega pomočnika s pravico do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek po Zakonu o socialnem varstvu. 

Ta prehod ureja tudi predlagani amandma, vendar na nekoliko 
drugačen način. Sedanji 45.a člen namreč določa, da pravica 
starša do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki jo je pridobil na 
podlagi ZSDP, preneha z dnevom začetka uporabe določb tega 
zakona, ki se nanašajo na družinskega pomočnika, oziroma s 
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polnoletnostjo otroka, z odločbo centra za socialno delo pa mu je 
nova pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek po Zakonu 
o socialnem varstvu priznana tudi za nazaj - od dneva prenehanja 
prejšnje pravice, do dokončnosti odločbe o priznanju nove pravice. 

S predlaganim amandmajem pa bi imel starš v primeru, če invalidna 
oseba v določenem roku ne bi na drug način uveljavljala pravice 
do izbire oblike varstva, pravico do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek, ki jo je pridobil na podlagi ZSDP, do dokončnosti odločbe, 
s katero mu bo center za socialno delo kot družinskemu 
pomočniku priznal nove pravice. V tem primeru bi starš prevzel 
vse pravice in obveznosti družinskega pomočnika, invalidna 
oseba pa bi lahko svojo pravico do izbire družinskega pomočnika 
ali do druge oblike varstva uveljavila kadarkoli tudi kasneje. Za 
razmerje med invalidno osebo in staršem bi se uporabljale vse 
določbe tega zakona, ki se nanašajo na družinskega pomočnika. 

V primeru, če bi invalidna oseba v zakonsko določenem roku 
svojo pravico do izbire uveljavila na drug način, kot da bi še 

naprej želela, da isti starš opravlja naloge družinskega pomočnika, 
pa bi imel starš pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, 
pridobljeno po ZSDP, do dokončnosti odločbe o izbiri druge osebe 
za dolžinskega pomočnika oziroma do začetka izvajanja varstva 
invalidne osebe na drug način v skladu s predpisi s področja 
socialnega varstva. Takšna ureditev tako kot sedanji 45.a člen v 
ospredje postavlja pravico invalidne osebe do izbire družinskega 
pomočnika ali do druge oblike varstva, hkrati pa je po mnenju 
Vlade RS boij korektna do starša, saj ne prihaja do prekinitev 
njegovih pravic od dneva začetka uporabe določb tega zakona, 
ki se nanašajo na družinskega pomočnika, oziroma od 
polnoletnosti otroka do dokončnosti določbe CSD, s katero se 
mu priznajo pravice za nazaj. Tako se ne postavlja vprašanje 
retroaktivnega priznavanja pravice, staršu pa se ves čas 
neprekinjeno priznavajo tudi pravice do socialnega zavarovanja, 
ki jih je pridobil hkrati s pravico do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek na podlagi ZSDP. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 PREPREČEVANJU 

NASPROTJA INTERESUV IN UMEJEVANJU 

KORUPCIJE (ZPNIUK) 

- druga obravnava - EPA 929 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko 

Številka: 212-05/03-28/1 
Ljubljana, 5.12.2003 EPA 929-ill 

Na podlagi 42.,130.,131. in 133. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor za 
notranjo politiko kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

k predlogu zakona o preprečevanju nasprotja interesov in omejevanju 
korupcije (ZPNIOK) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo poliitko je na 44. seji, dne 
3.12.2003, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o preprečevanju 
nasprotja interesov in omejevanju korupcije, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo in sprejem predložila Vlada Republike Slovenije. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagateljice zakona, Zakonodajno-pravne 
službe, Sodnega sveta in Banke Slovenije. 
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Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, Komisije po zakonu 
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo kot 
zainteresiranega delovnega telesa, mnenjem Državnega sveta Republike Slovenije 
ter s pripombami Sodnega sveta Republike Slovenije, Banke Slovenije in Združenja 
občin Slovenije. 

Zakonodajna-pravna služba je navedeni zakon proučila z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika. Zakonodajno-pravna 
služba je podala konkretne pripombe k 1. členu, k naslovu, II. poglavju in 3., 4., 5., 6., 
7., 9., 10.. 12., 13., 14., 16., 17. členu, k naslovu III. poglavja, k 20., 23 , 24., 25 . 26., 
27., 31., 33.. 35., 38., 40., k naslovu V. poglavja, k 41., 42., 43., 44., 45., 47., 50., 52., 
53. in k 55. členu. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na 40. seji, 
9.10.2003, sprejel na podlagi predloga SDS - poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke sklep, da se o predlogu zakona opravi javna predstavitev 
mnenj. Odbor je bil pred sejo seznanjen z zapisom javne predstavitve mnenj o 
predlogu zakona o preprečevanju nasprotja interesov in omejevanju korupcije, ki je 
bila dne 21.10.2003 

* * # 

V drugi obravnavi predloga zakona je predstavnik vlade kot predlagateljice zakona 
uvodoma poudaril, da ocenjuje, da je na podlagi predhodno opravljenega 
usklajevanja predlaganih konceptov zakona, ki izhajajo iz vloženih amandmajev, 
vsebina predloga zakona bolj ali manj jasna in da je z aktivnim in konstruktivnim 
sodelovanjem vlade in državnega zbora možno prispevati k njenemu dodatnemu 
izboljšanju. 

Koncept zakona tako ohranja ustanovitev neodvisnega organa, ki se bo v okviru 
svojih pristojnosti zoperstavil korupciji. Namen zakona pri tem sledi odpravljanju 
vzrokov za korupcijo in njenemu preprečevanju in predpostavlja, da bo vzporedno 
potekal tudi sistem učinkovitega represivnega delovanja obstoječih institucij. Predlog 
zakona pri tem ne nadomešča delovanja policije, tožilstva ali drugih organov in 
institucij. Strinjal se je, da je potrebno jasno definirati pojav korupcije ter poudaril, da 
naj bi zakon zajel funkcionarje vseh vej in nivojev oblasti, kot tudi tiste, ki nimajo 
statusa funkcionarjev, na primer v velikih podjetjih, kjer se obračajo velike vsote 
državnega, to je proračunskega denarja, opravljajo ključne nadzorne ali vodstvene 
funkcije in podobno. Menil je, da na področju prevencije pred morebitnimi zlorabami s 
strani navedenih akterjev zakon učinkovito posega na navedena področja. Besedilo 
zakona je izboljšano tudi na področju vzpostavljanja integritete, saj amandmaji 
kažejo na to, da obstaja volja, da vsi državni organi, In ne samo organi državne 
administracije v ožjem smislu, dobijo načrte integritete. Podprl je tudi predlog, da se 
ne ustanavlja še enega vzporednega organa, kot je vlada predlagala z zakonom. 
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Predlog, da državni zbor postane nadzorni organ nove institucije, to je Komisije za 
preprečevanje korupcije s tem, da bi opravljal tudi nadzor nad premoženjskim 
stanjem funkcionarjev, je po njegovem mnenju koristen in racionalen in ga velja 
podpreti. 

Pri tem je poudaril, da ostajajo pristojnosti in pooblastila organov več ali manj takšna, 
kot so predlagana; da se naslov zakona in ime komisije poenostavi; da naj nadzor 
nad premoženjskim stanjem funkcionarjev ostane v obsegu, kot je, to je na lokalnem 
in državnem nivoju; da jih je treba nadzorovati z vsebinskega stališča na področjih, 
kjer bi lahko prihajalo do zlorab ob stiku z zasebnim sektorjem in podobno. Podobno 
je tudi z načrti integritete, ki se raztezajo na vse državne organe kot obvezni načrti. 
Tudi vloga in naloge komisije, ki naj bi te naloge opravljala kot neodvisno telo, to je 
kot komisija, sestavljena po paritetnem načelu, kjer dva predstavnika, to je 
predsednika in njegovega namestnika predlaga predsednik države, preostale tri pa 
posamezne veje oblasti. Pri tem ne gre za to, da bi posamezne veje oblasti 
predlagale svoje funkcionarje v to Komisijo, ampak gre za Komisijo petih 
profesionalcev s strokovno službo, v katero prehaja sedanji Urad za preprečevanje 
korupcije. Komisijo imenuje državni zbor in jo tudi nadzoruje. 

Poudaril je, da bo vlada navedenemu konceptu sledila tudi v nadaljnji obravnavi 
predloga zakona. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe pisnega mnenja ni posebej predstavljala. 
Menila je, da so bile njihove pripombe na ustrezen način upoštevane in vključene v 
amandmaje Odbora za notranjo politiko. 

Predstavnik Banke Slovenije je poudaril, da v banki podpirajo načela in cilje 
predloga zakona. Banka Slovenije ima večino vprašanj, ki izhajajo iz zakona, 
urejenih v svojih notranjih aktih kot tudi v zakonu o Banki Slovenije. Pri tem je 
opozoril na 40. člen predloga zakona, ki predvideva v končni sankciji razrešitev 
funkcionarja v primeru, če ta ne poroča o svojem premoženjskem stanju. Poudaril je, 
da guverner ali viceguvemer banke nista funkcionarja po zakonu. Razrešitev 
funkcionarja v sistemu Banke Slovenije je tako v nasprotju z načelom neodvisnosti 
centralne banke in osebno neodvisnostjo. Podobno je tudi v sistemu evropskih 
centralnih bank, kjer so razlogi, kdaj se lahko odpusti neko osebo, taksativno našteti, 
ne vključujejo pa rešitve, da je to možno v primeru opustitve poročanja o 
premoženjskem stanju. 

* * * 
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Odbor za notranjo politiko je v nadaljevanju seje v skladu s 126. in 131. členom 
poslovnika državnega zbora opravil razpravo in glasovanje o posameznih 
členih predloga zakona in o vloženih amandmajih. Pri tem je sprejel tudi svoje 
amandmaje. 

K predlogu zakona so vložili amandmaje: 

- Komisija po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo k 1 ,,3.,13.-16..1za novi a. 20, k 24., 26., 27., 28., 29., 33., 34., 
35., 36., 37, 38., 40., 45., 47.,50.,za novi 50. a, 51., 52. in k 54. členu, 

- LDS - poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije k 21. členu, 

- SDS - poslanska skupina Slovenske demokratske stranke k 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 
9..10., 11.,12.,13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 24., 26., 27., 28., 29., 33., 34., 35., 36., 
37., 38., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 47., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 56., 57. členu in 
k naslovu zakona. 

Poslanec Rudolf Petan je na seji odbora spremenil naslednja amandmaja SDS 
- poslanske skupine Slovenske demokratske stranke: 

- k 37. členu tako, da se besedilo amandmaja glasi: 
"V drugem odstavku se število "1.000.000" nadomesti s številom "2.000.000"." 

- k 40. členu tako, da se besedilo amandmaja glasi: 
"V tretjem odstavku se črta besedna zveza "vsak mesec", besedna zveza "eno 
desetino" pa se nadomesti z besedno zvezo "polovico bruto plače funkcionarja". 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Če funkcionar v treh mesecih po izteku roka iz prvega odstavka tega člena ne 
predloži zahtevanih podatkov, Urad zahteva od organa, pristojnega za začetek 
postopka za prenehanje, da začne postopek za prenehanje funkcije. V roku 15 
dni po sprejetju končne odločitve mora pristojni organ o svoji odločitvi obvestiti 
Urad." 

Peti odstavek se črta. 

in umaknil naslednje amandmaje te skupine: 

- k 2., 33., 41. in 42., členu predloga zakona. 
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V razpravi o posameznih členih predloga zakona in o vloženih amandmajih so 
člani odbora razpravljali o načelih in temeljnih rešitvah predloga zakona. 
Opozorili so na aktualne rešitve posameznih konceptualnih vprašanj, zlasti sistemske 
umeščenosti posameznih organov za preprečevanje korupcije in nadzor njihovega 
delovanja, ki izhajajo iz vsebine amandmajev. Amandmaji ponujajo možnost 
oblikovanja Komisije za preprečevanje korupcije kot samostojnega organa ali 
okrepitev dela obstoječega Urada vlade za preprečevanje korupcije, za delo katerega 
bi bila tudi vnaprej odgovorna vlada na eni strani in ohranitev vloge državnozborske 
komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo oziroma njene okrepitve v funkciji nadzora nad delom novopredlagane 
Komisije za preprečevanje korupcije na drugi strani. 

Posebna pozornost v razpravi je bila namenjena obstoječi zakonski vrzeli v nadzoru 
in omejitvi poslovanja poslovodnih in nadzornih oseb v javnih podjetjih, javnih 
agencijah, javnih gospodarskih zavodih in skladih, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija ali lokalne skupnosti. Predlog zakona glede na primere zlorabe pooblastil 
navedenih oseb namreč ni ustrezno razširil nadzora na celoten javni sektor, v 
katerega so po zakonu vključeni funkcionarji, čeprav imajo te osebe bistveno večjo 
možnost morebitne pridobitve premoženjske koristi iz koruptivnih dejanj. V tem 
smislu je zato treba ustrezno dopolniti zakonske rešitve o prepovedi poslovanja teh 
pravnih oseb s poslovodnimi subjekti, v katerih je poslovodja ali nadzornik oziroma 
njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali 
drugih pravic. Zakon naj bi sistemsko uredil ta vprašanja za celoten javni sektor, tako 
za funkcionarje kot za javne uslužbence, pri čemer ni nikakršnega razloga, da bi bili 
izvzeti poslovodni organi javnih podjetij, javnih agencij, javnih gospodarskih zavodov 
in skladov. Izraženo je bilo tudi mnenje, po katerem naj bi vključili v seznam 
subjektov tudi vse osebe, ki imajo posreden ali neposreden stik z javnimi financami. 

Eno najbolj izpostavljenih vprašanj korupcije so po mnenju članov odbora tudi javna 
naročila, ki naj bi zajemala do 50 odstotkov vseh koruptivnih dejanj. Izraženo je bilo 
mnenje, da bi bilo treba za primere dokazane koruptivnosti vključiti v zakon določbo 
o ničnosti posla. Prav tako bi bilo treba bolj ostro sankcionirati tudi druga koruptivna 
dejanja. 

Poudarjeno je bilo, da zakon problema korupcije ne bo razrešil, bo pa lahko ob 
ugodni družbeni klimi in okrepljeni politični volji prispeval k lažjemu delu odgovornih 
organov v boju s korupcijo. V tem okviru so tudi predvideni obvezni načrti integritete 
lahko zgolj administrativna obremenitev za delo Komisije za preprečevanje korupcije, 
ki bi jo bilo treba zmanjšati na najmanjši možni obseg. Zakonske rešitve naj bi bile 
čimbolj enostavne, tako da bo lahko delo organov pregledno, da bodo lahko 
operativni in učinkoviti in da vzpostavljanje sistema boja proti korupciji in 
ustanavljanje novih organov ne bo zavrlo nujne premike na tem področju. 
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V razpravi je bilo soglasno ugotovljeno, da je bila v fazi usklajevanja rešitev, ki jih 
ponujajo amandmaji, dosežena pomembna stopnja političnega soglasja, ki bi ga bilo 
treba preliti v sistemsko učinkovite mehanizme preprečevanja korupcije. O tem nas 
prepričuje nenazadnje tudi dosežena stopnja koruptivnosti v Republiki Sloveniji v 
primerjavi z državami Evropske unije in rezultati nedavne javnomnenjske raziskave 
o tem vprašanju. 

Odbor je sprejel naslednje amandmaje: 

- SDS - poslanske skupine Slovenske demokratske stranke k 15.,17.,24.,28.,37. 
členu, 

- LDS - poslanskega kluba Liberalne demokracije Slovenije k 21. členu, 

- Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo k 16. členu. 

Odbor za notranjo politiko ni sprejel naslednjih amandmajev: 

- Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo k 1.,3.113.-16.,17.,19.1 za novi a. 20, k 24., 26., 27., 28., 29., 33., 34., 
35., 36., 37, 38., 40., 45., 47.,50., za novi 50. a, 51., 52. in k 54. členu, 

- SDS - poslanske skupine Slovenske demokratske stranke k 3., 4., 40., 43.,44. 
členu in k naslovu zakona. 

S sprejetjem amandmajev odbora ali amandmajev drugih predlagateljev so postali 
brezpredmetni naslednji amandmaji: 

- Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo k 1.,3.,13.,14.,15.,17.,19., za novi a. 20, k 24., 26., 27., 28., 29., 33., 
34., 35., 36., 37, 38., 40., 45., 47.,50., za novi 50. a, 51., 52. in k 54. členu, 

- SDS - poslanske skupine Slovenske demokratske stranke k 2., 4., 5., 6., 7., 8., 
9.,10.,11.,12.,13.,14.,16.,18.,19., 26., 27., 29., 33., 34., 35., 36., 38., 41., 42., 45., 
47., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 56. in k 57. členu. 

Odbor za notranjo politiko je na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe, 
Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo kot zainteresiranega delovnega telesa, Državnega sveta Republike 
Slovenije ter pripomb Sodnega sveta Republike Slovenije, Banke Slovenije in 
Združenja občin Slovenije, ter razprave na seji odbora sprejel naslednje svoje 
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amandmaje: 

K 1. členu: 

V besedilu člena se besede »nacionalnega programa za preprečevanje korupcije« 
nadomestijo z besedami »resolucije o preprečevanju korupcije.« 

Obrazložitev: 

Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe državnega 
zbora, ki opozarja, da je nacionalni program akt, ki ga sicer državni zbor sprejme z 
resolucijo, namenjen pa je opredelitvi programov dejavnosti, ki se financirajo iz 
državnega proračuna, zlasti na področjih, na katerih se izvajajo gospodarske ali 
druge javne službe in kjer se programira način zagotavljanja teh sredstev za 
izvajanje služb in razvoj potrebne infrastrukture. Takšnega programa pa glede 
korupcije kot družbenega pojava ni mogoče določiti. 

Z zakonodajnotehničnega vidika je naziv resolucije usklajen s predlagano 
spremembo naslova zakona, v katerem je zgoščeno zajeta vsebina zakona. 

K 2. členu: 

Doda se nova tretja alinea, ki se glasi: 

»-»korupcija* po tem zakonu je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma 
odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so 
pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo okoristijo, zaradi neposredno ali posredno 
obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi 
zase ali za drugega. » 

Obrazložitev: 

Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno - pravne službe državnega 
zbora ter mnenj in opozoril iz splošne razprave o predlogu zakona kot tudi iz javne 
predstavitve mnenj o predlogu zakona, ki ugotavljajo, da definicije korupcije v 
zakonu, ki naj bi določil ukrepe za njeno preprečevanje, ni, kot tudi ni drugega akta, 
ki bi korupcijo precizneje opredeljeval. Pojem korupcije je vzet iz izhodišč za pripravo 
resolucije o nacionalnem programu za preprečevanje korupcije v Republiki Sloveniji. 
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Za novi 2. a člen: 

Doda se novi 2.a člen, ki se glasi: 

» 2.a člen 

Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe tega zakona se 
uporabljajo tudi za direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, djrektorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, direktorja 
Agencije za zavarovalni nadzor in direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev ter 
za njihove namestnike. 

Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe tega zakona se 
uporabljajo tudi za s strani državnih organov ali organov lokalnih skupnosti 
imenovane člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, 
javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v večinski 
lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti.« 

Obrazložitev: 

Amandma ustrezneje umešča vsebino 2. odstavka 53. člena zakona v predlog 
zakona. Vsebina prvega in drugega odstavka 53. člena je v celoti zajeta v 
predlaganem členu. Gre za prehoden režim, dokler ta vprašanja za te osebe ne bodo 
urejena s posebnimi predpisi ali pogodbami. V teh primerih gre za pravne osebe 
javnega oziroma javno-zasebnega prava, ki so nacionalnega pomena in razpolagajo 
z velikimi javnimi sredstvi ter je zato v interesu države, da tudi za njih veljajo pravila, 
ki jih ta predlog zakona določa za osebe, ki opravljajo javno funkcijo. 

K II. poglavju: 

Naslov II. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »Komisija za preprečevanje 
korupcije.« 

Obrazložitev: 

Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem k 3. členu, ki predlaga ustanovitev 
Komisije za preprečevanje korupcije. 
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K 3. členu: 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Za opravljanje nalog po tem zakonu se kot samostojen državni organ ustanovi 
Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: Komisija).« 

Obrazložitev: 

Komisija je predvidena kot poseben, funkcionalno povsem neodvisen in samostojen 
državni organ z lastnimi finančnimi sredstvi oziroma kot samostojen proračunski 
uporabnik. Amandma sledi vsebini dela Komisije in predlagani spremembi naslova 
zakona, s katerim bi v večji meri poudarili osnovni namen predloga zakona, ki je 
določen v 1. členu in povezan tudi s predlogom amandmaja odbora k 1. členu. 
Ključna vsebina dela Komisije je v zagotavljanju uresničevanja resolucije o 
preprečevanju korupcije. 

K 4. členu: 

V prvem odstavku se besedilo "mandatno-volilna komisija Državnega zbora" 
nadomesti z besedilom "Komisija Državnega zbora Republike Slovenije, pristojna za 
mandatno-volilne zadeve." 

V drugem odstavku se za besedo "osebe" doda beseda "vredne". 

V šestem odstavku se besedilo "poslovnikom iz 8. člena tega zakona" nadomesti z 
besedilom "z aktom o sistemizaciji". 

Obrazložitev: 

Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe državnega 
zbora. 

Amandma v delu, ki se nanaša na prvi odstavek, izhaja iz mnenja, da bi kazalo 
poenotiti naziv oziroma ime mandatno-volilne komisije, uporabljen v prvem odstavku 
tega člena in v četrti alinei drugega odstavka 13. člena zakona. Opisni način je 
ustreznejši predvsem zaradi možne spremembe naziva organa. 

Amandma v delu, ki se nanaša na drugi odstavek, izhaja iz mnenja, da bi kazalo 
besedno zvezo "osebe javnega zaupanja" dopolniti z besedo "vredne", v delu, ki se 
nanaša na šesti odstavek pa iz mnenja, da bi kazalo upoštevati načelo, da se vrste in 
število delovnih mest načeloma določajo z aktom o sistemizaciji, ne pa s 
poslovnikom, ki naj bi urejal način dela organa. 
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K S. členu: 

Črta se drugi stavek tretjega odstavka. 

Obrazložitev: 

Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe, ki meni, da 
je navedeni odstavek nepotreben, ker v nadaljevanju peti odstavek istega člena 
določa, da morajo biti predlogi za imenovanje kandidatov obrazloženi s priloženim 
pisnim soglasjem in sicer tako za predsednika kot namestnika in člana komisije. 

K 6. členu: 

V tretji alineji se za besedo "predsednika" vstavi vejico, za vejico pa besedi 
"namestnika predsednika". 

Obrazložitev: 

Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe, ki predlaga 
na tem mestu navedbo namestnika predsednika, ker je naveden tako pri drugih 
členih kot tudi pri naslovu podpoglavja. 

K 6.. 35.. 38.. 45. členu: 

V navedenih členih se beseda "Svet" nadomesti z besedami "Komisija Državnega 
zbora« v ustreznem sklonu. 

Obrazložitev: 

Amandma je povezan z amandmajem k 13. členu in je nomotehnične oziroma 
redakcijske narave. 

K 9. členu: 

V drugem stavku prvega odstavka se besedilo "z večino najmanj treh glasov" 
spremeni tako, da se glasi "z večino glasov vseh članov". 

poročevalec, št. 104 32 6. december 2003 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Drugi odstavek se črta. 

Obrazložitev: 

Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe in glede na 
predvideno število članov Komisije za preprečevanje korupcije predlaga absolutno 
večino glasov vseh članov za sprejemanje njenih odločitev. 
Amandma hkrati predlaga črtanje stavka, ki določa, da Komisija lahko povabi k 
sodelovanju tudi zunanje strokovnjake, ker veljavna zakonodaja tudi sicer omogoča, 
da ti lahko pod določenimi pogoji sodelujejo z državnimi organi. Obstojema dikcija 
lahko zbuja tudi napačen vtis, da bodo zunanji strokovnjaki sodelovali pri odločitvah 
Komisije, kar pa nikakor ni namen tega besedila. 

K 10. členu: 

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: 

"Na zahtevo Komisije se je zaposleni v organih iz prejšnjega odstavka dolžan 
udeležiti seje Komisije in na njej dajati pojasnila ter odgovarjati na vprašanja Komisije 
v zvezi s podatki in dokumentacijo iz prejšnjega odstavka. Za zavrnitev udeležbe na 
seji oziroma odklonitev odgovora se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
kazenski postopek." 

Obrazložitev: 

Predlagano pooblastilo pomeni dopolnilno možnost za ugotavljanje dejanskega 
stanja na področju delovanja Komisije v skladu z njenimi siceršnjimi nalogami in 
pooblastili. Pooblastilo je smiselno enako, kot ga imajo parlamentarne preiskovalne 
komisije in deluje tako v smeri transparentnega delovanja institucij kot tudi 
preventivno. 

K 12. členu: 

Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"Komisija o svojem delu enkrat letno poroča državnemu zboru. Letno poročilo mora 
predložiti najkasneje do 31. maja za preteklo leto. Na zahtevo državnega zbora ali na 
lastno pobudo lahko Komisija državnemu zboru poroča tudi večkrat." 
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Obrazložitev: 

Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe. 
Preoblikovanje besedila prvega odstavka je zgolj redakcijske narave. 

K 13. členu: 

Člen se,spremeni tako, da se glasi: 

"Za opravljanje neposrednega nadzora nad izvajanjem nalog Komisije, povezanih z 
nezdružljivostjo, omejitvah pri darilih in poslovanju ter nadzorom nad premoženjskim 
stanjem funkcionarjev in za opravljanje drugih nalog po tem zakonu Državni zbor 
Republike Slovenije ustanovi Komisijo po zakonu o preprečevanju korupcije (v 
nadaljnjem besedilu: Komisija državnega zbora).« 

Predsednika in šest članov Komisije državnega zbora izvoli državni zbor. 

Mesto predsednika in treh članov Komisije državnega zbora pripada poslancem 
opozicije. 

Komisija državnega zbora o zadevah iz svoje pristojnosti odloča na seji, sklepe pa 
sprejema z večino glasov vseh članov. 

Zaradi varovanja osebnih podatkov dela Komisija državnega zbora na zaprtih sejah. 

Način svojega dela Komisija Državnega zbora podrobneje uredi s poslovnikom. Za 
vprašanja, ki niso urejena s poslovnikom, se uporablja poslovnik državnega zbora. 
Komisija državnega zbora sprejme poslovnik z dvotretjinsko večino glasov vseh 
članov. 

Poslovnik Komisije državnega zbora se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije." 

Obrazložitev: 

Komisija državnega zbora je nadzorni organ Komisije za preprečevanje korupcije. 
Komisija državnega zbora bo nadzorovala celoten postopek in sistem nadzora nad 
premoženjskim stanjem funkcionarjev ter opravljala druge naloge v skladu s tem 
zakonom. Sestavljali naj bi jo poslanci kot predstavniki najvišjega zakonodajnega 
organa v državi, katerih premoženjsko stanje je prav tako pod neposrednim 
nadzorom te oziroma obeh komisij. Komisija državnega zbora naj bi podrobneje 
opredelila način svojega dela s poslovnikom, strokovno-tehnične naloge komisije pa 
bi zagotavljale službe državnega zbora. 
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K 14. členu: 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 

Amandma je povezan z amandmajem odbora k 13. členu zakona, ki opredeljuje - 
vlogo, položaj in sestavo Komisije državnega zbora kot nadzornega organa Komisije. 

K 15. členu: 

Amandma na amandma SDS - Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke 

V besedilu amandmaja se besedi "Komisiji DZ" nadomesti z besedama "Komisiji 
državnega zbora", beseda "predstojnik" se nadomesti z besedo "predsednik", beseda 
"Urada" pa z besedo" Komisije". 

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: 

»Komisija državnega zbora nadzira premoženjsko stanje predsednika, namestnika 
predsednika in članov Komisije ter opravlja druge naloge iz tega zakona, ki se 
nanašajo na člane Komisije.« 

Obrazložitev: 

Amandma je v prvem delu povezan z amandmaji k 3. in 13. členu in je redakcijske 
narave. V delu, ki se nanaša na drugi odstavek je amandma prav tako povezan z 
amandmajem k 13. členu in razširja področje dela Komisije državnega zbora na 
podlagi v zakonu opredeljenih nalog, ki se nanašajo na člane Komisije. 

K 17. členu: 

Amandma na amandma SDS - Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke 

V prvi alinei se besede «nacionalni program za preprečevanje korupcije« 
nadomestijo z besedami »resolucijo o preprečevanju korupcije«. 

Doda se drugi odstavek: 

V drugi alinei se besede »nacionalnega programa za preprečevanje korupcije« 
nadomestijo z besedami «resolucije o preprečevanju korupcije". 
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Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. 

K 21. členu: 

V prvem odstavku se beseda "funkcija" nadomesti z besedo "dejavnosti". 

Obrazložitev: 

Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe, ki meni, da 
pojem "funkcija" v povezavi s posameznimi pravnimi osebami glede na namen 
zakona ni utemeljeno uporabljen, ker zakon obsega le nezdružljivost opravljanja 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. 

K 22. členu: 

V besedilu člena se beseda "funkcija" nadomesti z besedo "dejavnosti". 

Obrazložitev: 

Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe, ki meni, da 
pojem "funkcija" v povezavi s posameznimi pravnimi osebami glede na namen 
zakona ni utemeljeno uporabljen, ker zakon obsega le nezdružljivost opravljanja 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. 

K 24. členu. 

Amandma na amandma SDS - poslanske skupine Slovenske demokratske stranke 

Črta se drugi odstavek. 

Obrazložitev: 

Amandma je povezan z amandmajem odbora k 24. členu pod točko 2, ki na podlagi 
mnenja Zakonodajno-pravne službe izloča iz besedila besedo "funkcija 
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K 26. členu: 

V četrtem odstavku se za besedo "darili" doda besedilo "iz drugega odstavka tega 
člena". 

Obrazložitev: 
V členu je potrebno zaradi večje jasnosti precizirati, da se način razpolaganja z darili 
nanaša na darila, opredeljena v drugem odstavku tega člena. 

K 27. členu: 

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: "Če Komisija pri pregledu 
seznama ugotovi odstopanje od zakonskih meril, o tem obvesti organ, ki ji je 
posredoval seznam." 

Obrazložitev: 

Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe. Besedilo je 
preoblikovano tako, da je jasno, da se obvestilo o odstopanju od zakonskih omejitev 
pošlje le tistemu organu, pri katerem so bila ugotovljena odstopanja, ne pa vsem, kot 
je bilo možno zaključiti iz dosedanjega besedila. 

K 28. členu: 

Amandma na amandma SDS - poslanske skupine Slovenske demokratske stranke 

V besedilu novega odstavka se črta besedi "oziroma sankcijah", beseda "Urad" pa se 
nadomesti z besedo "Komisija". 

Obrazložitev: 

Komisija za preprečevanje korupcije je pristojna le za sprejemanje ukrepov, ne pa 
tudi sankcij. 

K 29. členu: 

1. Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi. 
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"Pogodba o oddaji javnega naročila, sklenjena v nasprotju z določbami prejšnjega 
odstavka, je nična." 

Obrazložitev: 

Amandma odpravlja pomanjkljivosti določb prvega odstavka. Določa, da je takšna 
pogodba nična, kar pomeni, da do pravnega posla v tem primeru ni prišlo. Menimo 
namreč, da zgolj sankcija zoper nezakonito ravnanje ni zadosti, ampak da je treba 
preprečiti tudi izpeljavo pravnega posla, ki je s tem nastal. 

2. V drugem odstavku se črta beseda "izjemoma", besedilo "takšno poslovanje ni 
povezano z javnim delovanjem funkcionarja" pa nadomesti z besedilom "funkcionar 
ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila". Na koncu odstavka 
se doda besedilo "Komisija mora v primeru iz prejšnjega stavka odločiti pred 
končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega 
oz. najprimernejšega ponudnika." 

Obrazložitev: 

Amandma nadomešča termin "javno delovanje" z določnejšim "vpliv na sprejem 
odločitve o oddaji javnega naročila", saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do 
absurdnih primerov, ko bi npr. družinske člane sodnika okrajnega sodišča komisija 
lahko omejila pri npr. oddaji javnega naročila za gradnjo prizidka zdravstvenega 
doma v mejah sodnega okraja. 
Poleg tega amandma določa rok, v katerem mora komisija odločiti o izjemi, saj bi v 
nasprotnem primeru, ko bi bil takšen poslovni subjekt izbran za ponudnika, pa bi 
komisija poslovanje prepovedala, naročnik moral opraviti ves postopek oddaje 
javnega naročila znova. 

K 31. členu: 

Drugi odstavek se črta. 

V tretjem odstavku se besedilo "Določbe prejšnjih dveh odstavkov ne veljajo 
nadomesti z besedilom "Določba prejšnjega odstavka ne velja." 

Obrazložitev: 

Državne pomoči, ki jih država namenja kmetijskim gospodarstvom niso pomoči tiste 
vrste, do katerih funkcionar ne bi bil upravičen. Pravila dodeljevanja državnih pomoči 
v kmetijstvu so točno določena. Namen teh pomoči je nadomestirtev izpada dohodka 
in oblikovanje krajine. Iz samega namena in ciljev teh pomoči izhaja, da nikakor ne 
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morejo biti v koliziji s funkcijo "funkcionarja". Kmetu pripada subvencija, ne glede na 
to, ali je predsednik republike, občinski svetnik ali navaden občan. 

K 33. členu: 

V drugem odstavku se črtajo besede "oziroma njegovih družinskih članov". 

Obrazložitev: 

V besedilu drugega odstavka ni jasno določena pristojnost komisije, kako se bodo 
določbe, ki se nanašajo na družinske člane tudi izvajale, zato se predlaga črtanje 
zgoraj navedenih besed. Zato naj bi besedilo o družinskih članih ostalo le v primeru, 
ko je jasno določen postopek preverjanja premoženjskega stanja funkcionarja ob 
izkazanem utemeljenem sumu glede stanja njegovega premoženja. Prepoved 
sprejemanja daril za družinske člane določa že četrti odstavek 25. člena predloga 
zakona, prav tako pa tudi četrti odstavek 38. člena omogoča preverjanje 
premoženjskega stanja članov družine funkcionarja v primeru suma glede 
dejanskega stanja njegovega premoženja. 

K 38. členu: 

V tretjem odstavku se črta beseda "kadarkoli". 

Obrazložitev: 

Določba, da lahko Komisija kadarkoli zahteva od funkcionarja, da ji predloži podatke, 
je preohlapna, ker ne predvideva natančnih postopkov in situacij, ko se od 
funkcionarja lahko zahtevajo podatki. Prav tako niso natančno določene pristojnosti 
in in dolžnosti organov s takšnimi pooblastili, kar lahko pripelje do zlorab in do 
arbitrarnega določanja Komisije. 

K 40.členu: 

V četrtem in petem odstavku se beseda "oziroma" nadomesti z besedo "ali". 
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Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave v smislu zagotovitve nedvoumnosti in jasnosti 
besedila četrtega in petega odstavka 40. člena. 

K 41. členu: 

V prvem stavku prvega odstavka se besede "Organi državne uprave" nadomestijo z 
besedami "Državni organi in organi". 

Četrti, peti in šesti odstavek se črtata. 

Obrazložitev: 

Obveznost sprejemanja načrta integritete je po besedilu 41. člena določena le za 
organe državne uprave in lokalnih skupnosti, ne pa tudi za druge državne organe, na 
katerih funkcionarje se ta zakon prav tako nanaša. Amandma ureja to problematiko 
enotno za vse državne organe, medtem ko je sprejemanje tega dokumenta za druge 
subjekte javnega sektorja lahko fakultativno. 
S črtanjem četrtega, petega in šestega odstavka pa se želi doseči ponostavitev 
določb, ki se nanašajo na načrte integritete ter hkrati zagotovi njihova večja jasnost. 

K 42. členu: 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Komisija redno ali po potrebi preverja ali so organi iz prejšnjega člena sprejeli načrt 
integritete in kako ga izvajajo." 

Obrazložitev: 

Predvideno preverjanje glede skladnosti delovanja posamezne institucije s sprejetim 
načrtom integritete predstavlja nepotrebno birokratizacijo in podvajanje dela Komisije 
ob upoštevanju njenih siceršnjih pristojnosti. 

K 43. členu: 

43. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Komisija lahko na predlog drugih subjektov javnega sektorja, ki niso določeni v 
prvem odstavku 41. člena tega zakona, kot tudi na predlog pravne pravne osebe iz 
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zasebnega sektorja, ob smiselni uporabi določb 41. in 42. člena tega zakona, izdela 
oceno integritete ter hkrati poda predloge za njeno izboljšanje. 

Postopke iz prejšnjega odstavka izvede Komisija za pravne osebe iz zasebnega 
sektorja na njihove stroške. Obračun stroškov oziroma nadomestila in način vplačila 
predpiše minister, pristojen za finance." 

Obrazložitev: 

Na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe je prvi odstavek preoblikovan tako, 
da je nedvomno jasno, da teče postopek za oceno integritete (načrta integritete za 
druge subjekte) po enakem postopku kot je opredeljen v 41. in 42. členu tega 
zakona. 

Glede na to, da gre v drugem odstavku tega člena le za odmero stroškov in da cena 
ni ustrezna kategorija, se obračun stroškov oziroma nadomestila in način vplačila 
določi v skladu s 43. členom zakona o javnih financah. 

K 50. členu: 

50. člen se spremeni tako, da se glasi: « 

"Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati drugi, tretji in četrti odstavek 39. 
člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 98/01 in 67/02), 
Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list 
RS, št. 49/92 in 50/92) ter Odlok Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi 
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po zakonu o nezdružljivosti 
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 6/93). 

Komisija po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo nadaljuje s svojim delom na podlagi določb odloka iz prejšnjega odstavka 
do dne, ko prične z delom Komisija, potem pa opravlja delo Komisije Državnega 
zbora na podlagi določb tega zakona, do ustanovitve Komisije Državnega zbora. 

Državni zbor ustanovi Komisijo Državnega zbora po prvih volitvah v Državni zbor. 

Sodni svet nadaljuje s svojim delom na podlagi določb Zakona o sodniški službi iz 
prvega odstavka do dne, ko prične z delom Komisija. 

Po pričetku dela Komisije se nanjo prenesejo evidence in arhiv Komisije po zakonu o 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo in tisti del evidenc in 
arhiva Sodnega sveta, ki se nanaša na naloge Komisije po tem zakonu. 
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Obrazložitev: 

Določba ureja prehodno obdobje do ustanovitve Komisije po zakonu o preprečevanju 
korupcije. V tem obdobju bi njene naloge opravljala Komisija Državnega zbora 
Republike Slovenije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 
pridobitno dejavnostjo. Hkrati ureja tudi delovanje Sodnega sveta do dne, ko prične z 
delom Komisija. 

K 53. členu: 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave in je posledica prenosa vsebine 53. člena v 
amandma za novi 2. a člen. 

K 54. členu: 

Črta se drugi odstavek 54. člena. 

Obrazložitev: 

Amandma je povezan z amandmajem za novi 50. a člen, ki predlaga, da državni zbor 
ustanovi Komisijo državnega zbora po volitvah v Državni zbor Republike Slovenije. 
Amandma je redakcijske narave. 

K 55. členu: 

Besedilo člena se preoblikuje tako, da se glasi: 

"Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št.//2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so za 
globo določene v 48. členu tega zakona." 

Obrazložitev: 

Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe in je 
nomotehnične narave. 
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K 57. členu: 

Doda se tretji odstavek, ki se glasi: 
"Minister, pristojen za finance predpiše obračun stroškov oziroma nadomestila in 
način vplačila iz 43. člena tega zakona v devetdesetih dneh po uveljavitvi tega 
zakona." 

Obrazložitev: 

Amandma določa rok za izdajo predpisa, ki ga določa 43. člen predloga zakona. 

K naslovu zakona: 

Naslov zakona se spremeni tako, da se glasi: 

»Zakon o preprečevanju korupcije« 

Obrazložitev: 

Naslov zakona se uskladi z vsebino in namenom zakona, določenim v prvem členu 
predloga zakona. Zakon določa ukrepe za preprečevanje in zatiranje korupcije na 
zakonodajni, institucionalni in praktični ravni, hkrati pa je tudi podlaga za pripravo 
resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji. Zakon vzpostavlja 
mehanizme za odpravljanje pogojev za nastanek in razvoj korupcije, ki naj bi 
dolgoročno vodili v vzpostavitev takšnega pravnega in institucionalnega sistema, ki 
bo sposoben bolj dosledno uveljavljati odgovornost za nezakonita dejanja 
korupcijskih ravnanj kot tudi etičnega in moralnega okolja, ki za borbo proti korupciji 
ne bo potrebovalo posebnih institucij. 

Odbor za notranjo politiko je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora 
glasoval o posameznih členih predloga zakona ter vse člene sprejel. 

V skladu s prvim odstavkom 133. člena poslovnika državnega zbora je na podlagi 
sprejetih amandmajev n;a seji odbora pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je 
sestavni del poročila odbora. 

Poročilo odbora bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora 
Maksimilijan Lavrinc. 

Branka Preželj.l.r. Maksimilijan Lavrinc, l.r. 
podsekretarka OZ predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG 

ZAKONA O PREPREČEVANJU KORUPCIJE (2!PNIOK) 

I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 

NAMEN ZAKONA 

1. člen 

Ta zakon določa ukrepe za uresničevanje resolucije o preprečevanju korupcije 
na področjih identifikacije in odpravljanja vzrokov za korupcijo, oblikovanja 
načrtov integritete v javnem in zasebnem sektorju in preverjanja njihovega 
delovanja ter postavlja temeljna pravila na področjih nezdružljivosti opravljanja 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo za nosilke ali nosilce javnih funkcij (v 
nadaljnjem besedilu: funkcionarji), omejitev glede sprejemanja daril v zvezi z 
opravljanjem funkcije, nadzora nad premoženjskim stanjem funkcionarjev ter 
omejitev poslovanja naročnikov po predpisih o javnih naročilih s poslovnimi 
subjekti, v katerih je udeležen funkcionar ali njegova družinska članica ali 
družinski član (v nadaljnjem besedilu: družinski član). 

POMEN IZRAZOV V TEM ZAKONU 

2. člen 

Posamezni izrazi imajo za potrebe tega zakona naslednji pomen: 

- »Funkcionarji« po tem zakonu so poslanci, člani državnega sveta, 
predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki 
ustavnega sodišča, sodniki, državni tožilci, guverner Banke Slovenije, varuh 
človekovih pravic, funkcionarji v službah državnega zbora, državnega sveta 
in predsednika republike, funkcionarji v vladi, funkcionarji v službah 
ustavnega sodišča, funkcionarji v računskem sodišču, Banki Slovenije in pri 
varuhu človekovih pravic, funkcionarji v drugih državnih organih in 
funkcionarji samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: 
lokalne skupnosti). 

- »Družinski člani« funkcionarja po tem zakonu so njegov zakonec ali oseba, 
s katero živi v zunajzakonski skupnosti, ter funkcionarjevi otroci, starši ter 
druge osebe, ki živijo s funkcionarjem v skupnem gospodinjstvu. 
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- »korupcija« po tem zakonu je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih 
oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje 
oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo okoristijo, zaradi 
neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, 
sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega. 

2.a člen 

Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe tega 
zakona se uporabljajo tudi za direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
direktorja Agencije za zavarovalni nadzor in direktorja Agencije za trg 
vrednostnih papiijev ter za njihove namestnike. 

Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe tega 
zakona se uporabljajo tudi za s strani državnih organov ali organov lokalnih 
skupnosti imenovane člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v 
javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in 
gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije ali lokalnih 
skupnosti. 

II. poglavje: KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 

3. člen 

Za opravljanje nalog po tem zakonu se kot samostojen državni organ ustanovi 
Komisija preprečevanje korupcije(v nadaljnjem besedilu: Komisija). 

Sredstva za delovanje Komisije se zagotavljajo v proračunu Republike 
Slovenije na predlog Komisije. Komisija samostojno odloča o porabi 
proračunskih sredstev. 

SESTAVA KOMISIJE IN IMENOVANJE 

4. člen 

Komisijo sestavljajo predsednica ali predsednik (v nadaljnjem besedilu: 
predsednik), namestnica ali namestnik predsednika (v nadaljnjem besedilu: 
namestnik predsednika) in tri članice ali člani (v nadaljnjem besedilu: člani), ki 
jih imenuje Državni zbor Republike Slovenije. Predsednika in namestnika 
predsednika v imenovanje Državnemu zboru predlaga predsednik republike, po 
enega člana komisije pa Sodni svet, Komisija Državnega zbora Republike 
Slovenije, pristojna za mandatno-volilne zadeve in Vlada Republike Slovenije. 

6. december2003 45 poročevalec, št. 104 



[ IEL0VNA TELESA i 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Predsednik, namestnik predsednika in člani Komisije morajo imeti vsaj 
univerzitetno izobrazbo, najmanj deset let delovnih izkušenj in morajo biti 
osebe vredne javnega zaupanja za opravljanje funkcije v Komisiji. 

Mandat predsednika, namestnika predsednika in članov Komisije je šest let, 
brez možnosti ponovnega imenovanja. 

Predsednik, namestnik predsednika in člani Komisije so funkcionarji. Funkcija 
predsednika, namestnika predsednika in članov Komisije ni združljiva s 
funkcijo v državnem organu, organih lokalne skupnosti, politične stranke ali 
sindikata, z delom v državnem organu, organu lokalne skupnosti ali pri nosilcu 
javnih pooblastil. 

Predsednik in namestnik predsednika Komisije morata svojo funkcijo opravljati 
polni delovni čas. Člani Komisije, ki so visokošolski učitelji, lahko opravljajo 
svojo funkcijo v Komisiji za petino polnega delovnega časa. 

Pri Komisiji je zaposleno potrebno število javnih uslužbencev. Vrste in število 
delovnih mest javnih uslužbencev se določijo z aktom o sistemizaciji. 

5. člen 

Pol leta pred iztekom mandata predsednika, namestnika predsednika in članov 
Komisije morajo predlagatelji iz prvega odstavka prejšnjega člena začeti 
postopek za njihovo izbiro. O izteku mandatov mora predsednik Komisije 
predlagatelje pravočasno obvestiti. 

Predsednik republike začne postopek iz prejšnjega člena z javnim pozivom za 
zbiranje predlogov za izbiro kandidatov za predsednika in namestnika 
predsednika. Predloge je potrebno poslati predsedniku republike v tridesetih 
dneh po objavi poziva. 

Predsednik republike izmed predlogov izbere kandidata in ju v tridesetih dneh 
po izteku roka iz prejšnjega člena predlaga državnemu zboru v imenovanje. 

Drugi predlagatelji iz prvega odstavka prejšnjega člena predlagajo kandidate za 
člane Komisije v roku treh mesecev po obvestilu predsednika Komisije iz 
prvega odstavka tega člena. 

Predlogi za predsednika, namestnika predsednika in člane Komisije morajo biti 
obrazloženi, s priloženim pisnim soglasjem kandidata. Državni zbor odloča o 
imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Komisije v 
tridesetih dneh po prejemu vseh predlogov. 

Če postopek zbiranja predlogov, izbire kandidatov oziroma njihovega 
imenovanja ni uspešen, se ponovi in se ponavlja toliko časa, dokler niso 
imenovani predsednik, namestnik predsednika in člani Komisije. 
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Predsednik, namestnik predsednika in člani Komisije, ki jim je mandat potekel, 
opravljajo funkcijo vršilcev dolžnosti do imenovanja novih funkcionarjev na 
njihovo mesto. 

Predsednik, namestnik predsednika in člani Komisije po imenovanju pred 
državnim zborom izrečejo naslednjo prisego: »Prisegam, da bom pri 
opravljanju svoje funkcije spoštoval ustavo in zakon , ravnal vestno in pošteno 
in vselej uveljavljal interese skupnega dobrega pred zasebnimi interesi.« 

RAZREŠITEV PREDSEDNIKA, NAMESTNIKA PREDSEDNIKA IN ČLANA 
KOMISIJE 

6. člen 

Državni zbor lahko na predlog organa iz prvega odstavka 4. člena tega zakona 
ali na predlog Komisije državnega zbora iz 13. člena tega zakona predčasno 
razreši predsednika, namestnika predsednika oziroma člana Komisije iz 
naslednjih razlogov: 
- če to sami zahtevajo, 
- če so pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 

dolžnosti, 
- če opravljajo dejavnost ali funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo predsednika, 

namestnika predsednika oziroma člana Komisije, 
- zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje funkcije, 
- če pri opravljanju funkcije kršijo ustavo ali zakon. 

PREDSEDNIK KOMISIJE 

7. člen 

Predsednik Komisije zastopa, vodi in organizira delo Komisije ter ima v skladu z 
zakonom vse ostale pristojnosti in odgovornosti predstojnika državnega organa. 

Predsednik Komisije lahko pooblasti namestnika predsednika in člane Komisije, da 
organizirajo in vodijo delo na posameznih področjih. 

Predsednika Komisije v odsotnosti nadomešča namestnik predsednika. 
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POSLOVNIK 

8. člen 

Komisija po predhodnem soglasju državnega zbora sprejme poslovnik, s katerim 
podrobneje uredi organizacijo in način dela. Poslovnik se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

NAČIN DELOVANJA KOMISIJE 

9. člen 

Komisija deluje in odloča kot kolegijski organ. Zadeve obravnava na sejah, 
kjer sprejema mnenja, stališča in druge odločitve, ki morajo biti sprejeti z 
večino glasov vseh članov. 

10. člen 

Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo 
komisiji na njeno zahtevo predložiti vse podatke, ki so potrebni za opravljanje 
nalog Komisije, in ji omogočiti vpogled v ustrezno dokumentacijo, če z 
zakonom ni drugače določeno. 

Na zahtevo Komisije se je zaposleni v organih iz prejšnjega odstavka dolžan 
udeležiti seje Komisije in na njej dajati pojasnila ter odgovarjati na vprašanja 
Komisije v zvezi s podatki in dokumentacijo iz prejšnjega odstavka. Za 
zavrnitev udeležbe na seji oziroma odklonitev odgovora se smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja kazenski postopek. 

11. člen 

Komisija o svojem delu v skladu z zakonom obvešča javnost. 

NADZOR NAD DELOM IN POSLOVANJEM KOMISIJE 

12. člen 

Komisija o svojem delu enkrat letno poroča državnemu zboru. Letno poročilo 
mora predložiti najkasneje do 31. maja za preteklo leto. Na zahtevo državnega 
zbora ali na lastno pobudo lahko Komisija državnemu zboru poroča tudi 
večkrat. 

poročevalec, št. 104 48 6. december 2003 



[ KLOVNA TELESA l 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Na podlagi zahteve vlade ali na lastno pobudo Komisija poroča tudi vladi. 

13. člen 

Za opravljanje neposrednega nadzora nad izvajanjem nalog Komisije, 
povezanih z nezdružljivostjo, omejitvah pri darilih in poslovanju ter nadzorom 
nad premoženjskim stanjem funkcionarjev in za opravljanje drugih nalog po 
tem zakonu Državni zbor Republike Slovenije ustanovi Komisijo po zakonu o 
preprečevanju korupcije (v nadaljnjem besedilu: Komisija državnega zbora). 

Predsednika in šest članov Komisije državnega zbora izvoli državni zbor. 

Mesto predsednika in treh članov Komisije državnega zbora pripada 
poslancem opozicije. 

Komisija državnega zbora o zadevah iz svoje pristojnosti odloča na seji, sklepe 
pa sprejema z večino glasov vseh članov. 

Zaradi varovanja osebnih podatkov dela Komisija državnega zbora na zaprtih 
sejah. 

Način svojega dela Komisija državnega zbora podrobneje uredi s poslovnikom. 
Za vprašanja, ki niso urejena s poslovnikom, se uporablja poslovnik državnega 
zbora. Komisija državnega zbora sprejme poslovnik z dvotretjinsko večino 
glasov vseh članov. 

Poslovnik Komisije državnega zbora se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

14. člen 

(člen je črtan) 

15. člen 

Komisiji državnega zbora se zagotovi reden in popoln vpogled v postopek in 
sistem nadzora nad premoženjskim stanjem funkcionarjev. V ta namen 
predsednik Komisije vsake tri mesece poroča Komisiji državnega zbora o 
vsebini in obsegu nadzora nad premoženjskim stanjem ter ugotovitvah in 
mnenjih Komisije, povezanih z nezdružljivostjo, darili in poslovanjem (33. do 
41. člen tega zakona). 

Komisija državnega zbora nadzira premoženjsko stanje predsednika, 
namestnika predsednika in članov Komisije ter opravlja druge naloge iz tega 
zakona, ki se nanašajo na člane Komisije. 

6. december2003 49 poročevalec, št. 104 



l IEL0VNA TELES/ l 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

16. člen 

(člen je črtan) 

SISTEMSKO-ANALITIČNE NALOGE KOMISIJE 

17. člen 

Komisija: 

- pripravi resolucijo o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji in jo 
predlaga v obravnavo vladi, ki jo predloži v sprejem državnemu zboru, 

- skrbi za uresničevanje resolucije o preprečevanju korupcije interesov v 
Republiki Sloveniji, 

- spremlja in analizira statistične podatke o stanju korupcije v Republiki 
Sloveniji, 

- sodeluje s pristojnimi državnimi organi pri pripravi in usklajevanju 
predpisov s področja preprečevanja korupcije, 

• spremlja uresničevanje predpisov iz prejšnje alinee in daje pobude za 
njihove spremembe in dopolnitve. 

KOORDINATIVNE NALOGE KOMISIJE 

18. člen 

Komisija: 
- sodeluje s podobnimi organi drugih držav in organi mednarodnih integracij ter 

mednarodnimi nevladnimi organizacijami s področja preprečevanja korupcije, 
- pristojne organe v Republiki Sloveniji opozarja na uresničevanje obveznosti, ki 

izhajajo iz mednarodnih aktov s področja preprečevanja korupcije ter jim daje 
predloge glede načina uresničevanja teh obveznosti, 

- sodeluje z znanstvenimi, strokovnimi, medijskimi in drugimi nevladnimi 
organizacijami in društvi v zvezi z njihovim delom pri preprečevanju korupcije. 

SVETOVALNO-IZOBRAŽEVALNE NALOGE KOMISIJE 

19. člen 

Komisija: 
- sodeluje in svetuje pri pripravi izhodišč za kodekse etike ravnanja v javnem in 

zasebnem sektorju, 
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- daje načelna mnenja in pojasnila o nezdružljivosti, darilih in drugih vprašanjih, 
povezanih z vsebino tega zakona, 

- v obliki posvetov, seminarjev, delavnic in drugih oblik izobraževanja izobražuje 
oziroma sodeluje in svetuje pri odpravljanju vzrokov za korupcijo v javnem in 
zasebnem sektorju, 

- objavlja strokovno literaturo. 

III. poglavje: OMEJITVE GLEDE OPRAVLJANJA PRIDOBITNE DEJAVNOSTI, 
SPREJEMANJA DARIL IN POSLOVANJA 

NEZDRUŽLJIVOST 

20. člen 

Funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo (v nadaljnjem besedilu: poklicni funkcionar), 
ne sme samostojno ali v delovnem razmerju opravljati poklicne ali druge dejavnosti, 
namenjene pridobivanju dohodka. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko poklicni funkcionar opravlja 
pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno in publicistično delo. 

21. člen 

Poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali 
zastopanja v gospodarskih družbah, podjetjih, gospodarskih interesnih 
združenjih, zbornicah, ki izvajajo javna pooblastila, zavodih, zadrugah, skladih 
ali agencijah. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je poklicni funkcionar kot 
predstavnik organa lahko član sveta javnega zavoda ali javne agencije oziroma 
član nadzornega sveta javnega podjetja, javnega sklada ali gospodarske 
družbe, v kateri je država ali lokalna skupnost imetnik poslovnega deleža, 
delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju 
oziroma kapitalu. 

22. člen 

Funkcionar, ki funkcije ne opravlja poklicno, ne sme opravljati dejavnosti 
upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali 
javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom. 
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23. člen 

Funkcionar, ki je pred nastopom funkcije opravljal dejavnost ali funkcijo, ki po tem 
zakonu ni združljiva z opravljanjem njegove funkcije, mora najpozneje v osmih dneh 
po izvolitvi ali imenovanju oziroma po potrditvi mandata, prenehati opravljati to 
dejavnost ali funkcijo. 

24. člen 

Če funkcionar po izteku roka iz prejšnjega člena še naprej opravlja dejavnost 
ali funkcijo, ki po tem zakonu ni združljiva z opravljanjem njegove funkcije 
oziroma prične opravljati takšno dejavnost ali funkcijo, ga Komisija na to 
opozori in mu v opozorilu določi rok, v katerem mora prenehati opravljati to 
dejavnost ali funkcijo. Rok, ki ga določi Komisija, ne sme biti krajši od petnajst 
dni in ne daljši od treh mesecev. 

Če pristojni organ ugotovi, da funkcionar opravlja oziroma je opravljal 
nezdružljivo dejavnost ali funkcijo v nasprotju s tem zakonom, prične s 
postopkom za prenehanje funkcije. O svoji končni odločitvi pristojni organ 
obvesti Komisijo. 

PREPOVED OZIROMA OMEJITVE SPREJEMANJA DARIL 

25. člen 

Funkcionar ne sme sprejemati daril ali drugih koristi (v nadaljnjem besedilu: darila) v 
zvezi z opravljanjem funkcije, razen protokolarnih daril in priložnostni daril manjše 
vrednosti. 

Za protokolarna darila štejejo darila predstavnikov drugih držav in mednarodnih 
organizacij, dana ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih ter druga darila, dana 
v podobnih okoliščinah. 

Za priložnostna darila manjše vrednosti štejejo darila, ki ne presegajo vrednosti 
15.000 tolarjev, oziroma katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega 
30.000 tolarjev, če so prejeta od iste osebe. 

Prepoved oziroma omejitev iz tega člena velja tudi za družinske člane funkcionarja. 

26. člen 

Sprejeta darila in njihovo vrednost funkcionar vpiše v seznam daril, ki se vodi 
pri organu, v katerem funkcionar opravlja funkcijo. 
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Če se ugotovi, da je prejeto priložnostno darilo večje od vrednosti iz tretjega 
odstavka prejšnjega člena, darilo postane last države oziroma lokalne 
skupnosti. Protokolarna darila, ne glede na njihovo vrednost, postanejo last 
države oziroma lokalne skupnosti. 

Sprejeto darilo iz prejšnjega odstavka se preda v razpolaganje organu, v 
katerem funkcionar opravlja funkcijo. 

Način razpolaganja z darili iz drugega odstavka tega člena in vodenja seznama 
daril ter druga izvedbena vprašanja v zvezi z omejitvami in dolžnostmi iz 25. in 
26. člena tega zakona predpiše Komisija in predpis objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

27. člen 

Državni in drugi organi, ki so po zakonu dolžni voditi sezname daril, kopije teh 
seznamov za preteklo leto posredujejo Komisiji do 31. marca naslednjega leta. 

Če Komisija pri pregledu seznama ugotovi odstopanje od zakonskih meril, o 
tem obvesti organ, ki ji je posredoval seznam. 

Na podlagi zbranih podatkov Komisija pripravi javni katalog daril, sprejetih v 
preteklem letu, in ga objavi na svoji spletni strani. 

28. člen 

Če Komisija v konkretnem primeru ugotovi, da je funkcionar kršil določbe 25. 
oziroma 26. člena tega zakona, o tem obvesti organ, v katerem funkcionar 
opravlja funkcijo. 

Organ, v katerem funkcionar opravlja funkcijo, mora v roku 30 dni po prejemu 
obvestila Komisije, podati le tej poročilo o ukrepih, ki jih je sprejel zoper 
funkcionarja. 

OMEJITVE POSLOVANJA 

29. člen 

Naročniki po predpisih o javnih naročilih ne smejo poslovati s poslovnimi 
subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali 
neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na 
podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega 
subjekta v višini več kot 20%, prek javnih naročil, razen naročil male vrednosti, 
če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene 
dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. 
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Pogodba o oddaji javnega naročila, sklenjena v nasprotju z določbami 
prejšnjega odstavka, je nična. 

Komisija lahko dovoli naročnikom po predpisih o javnih naročilih poslovanje s 
poslovnimi subjekti iz prvega odstavka tega člena, če ugotovi, da funkcionar 
ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Komisija mora 
v primeru iz prejšnjega stavka odločiti pred končanjem postopka o oddaji 
javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega oziroma 
najprimernejšega ponudnika. 

Komisija v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svoji spletni strani tekoče 
objavlja seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb tega zakona 
ne smejo poslovati naročniki iz prvega odstavka tega člena in seznam 
poslovnih subjektov iz prejšnjega odstavka. 

Omejitev iz prvega odstavka tega člena ne velja za poslovanje na podlagi 
pogodb o oddaji javnega naročila, ki so bile sklenjene pred funkcionarjevim 
nastopom funkcije. 

30. člen 

Omejitev iz prvega odstavka prejšnjega člena velja tudi v času po prenehanju 
funkcije dokler funkcionar prejema nadomestilo plače, do katerega ima pravico po 
prenehanju funkcije. 

31. člen 

Poslovni subjekti iz 29. člena tega zakona niso upravičeni do državnih pomoči. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za državne pomoči v zvezi z odpravo 
posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki. 

32. člen 

Določbe tega poglavja se ne uporabljajo glede vprašanj, ki so za določene 
funkcionarje z zakonom drugače urejena. 

IV. poglavje: NADZOR NAD PREMOŽENJSKIM STANJEM FUNKCIONARJEV 

33. člen 

Komisija opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem funkcionarjev. 
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Če Komisija v postopku nadzora, določenim s tem zakonom, ugotovi, da 
obstaja očitno neskladje med predloženimi podatki o premoženjskem stanju 
funkcionarja in dejanskim stanjem, o tem obvesti organ, v katerem funkcionar 
opravlja svojo funkcijo, in druge pristojne organe v skladu z zakonom. 

Organi iz prejšnjega odstavka morajo Komisijo najpozneje v roku treh mesecev 
po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka seznaniti s svojimi ukrepi in 
odločitvami. 

34. člen 

Organ, v katerem funkcionar opravlja funkcijo, mora Komisijo obvestiti o tem, da je 
funkcionar nastopil funkcijo, oziroma da mu je funkcija prenehala, v sedmih dneh od 
nastopa oziroma prenehanja funkcije. 

35. člen 

Komisija nadzira premoženjsko stanje funkcionarja na podlagi podatkov, ki jih 
predloži funkcionar na posebnem obrazcu, ki ga po predhodnem soglasju Komisije 
državnega zbora predpiše Komisija in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

36. člen 

Funkcionar mora v enem mesecu po nastopu funkcije Komisiji predložiti podatke: 
- o funkciji, ki jo opravlja poklicno ali nepoklicno, 
- o drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih opravlja, 
- o dejavnosti, ki jo je opravljal neposredno pred nastopom funkcije, 
- o svojem premoženjskem stanju. 

37. člen 

Podatki o premoženjskem stanju funkcionarja obsegajo podatke o njegovem 
celotnem premoženju in dohodkih, in sicer: 
- o nepremičninah, 
- o premičninah večje vrednosti, 
- o poslovnih deležih in delnicah v gospodarskih družbah ter o drugih 

vrednostnih papirjih, 
- o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah, 
- o dolgovih, prevzetih jamstvih in drugih obveznostih ter 
- o letnih dohodkih, ki so osnova za dohodnino. 

Za premičnine večje vrednosti iz 2. alinee prejšnjega odstavka štejejo 
premičnine, katerih vrednost presega 2.000.000 tolarjev. 

Komisija lahko zahteva od funkcionarja, da podatkom iz prvega odstavka 
tega člena priloži ustrezna dokazila. 
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38. člen 

Podatke o letnih dohodkih iz 6. alinee prvega odstavka prejšnjega člena 
izkazuje funkcionar vsako leto z odločbo o dohodnini. 

Vsako spremembo v premoženjskem stanju iz 1. do 5. alinee prvega odstavka 
prejšnjega člena, ki presega polovico višine gotovinske transakcije, kot jo v 
določbah o obveznem sporočanju določa zakon, ki ureja preprečevanje pranja 
denarja, mora funkcionar sporočiti Komisiji ob predložitvi odločbe o dohodnini. 

Komisija lahko zahteva od funkcionarja, da ji predloži podatke iz 1. do 5. alinee 
prvega odstavka prejšnjega člena. Funkcionar mora Komisiji predložiti te 
podatke v petnajstih dneh po prejemu zahteve. 

Če je ob primerjavi predloženih podatkov z dejanskim stanjem mogoče 
utemeljeno sklepati, da funkcionar svoje premoženje oziroma dohodke, z 
namenom izogibanja nadzoru po tem zakonu, prenaša na družinske člane, 
lahko Komisija državnega zbora na predlog Komisije od funkcionarja zahteva, 
da Komisiji v mesecu dni po prejemu zahteve predloži podatke iz prejšnjega 
člena tudi za družinske člane. 

39. člen 

Določbe 36. do 38. člena tega zakona veljajo tudi za funkcionarja, ki mu je prenehala 
funkcija in prejema nadomestilo plače, do katerega ima pravico po prenehanju 
funkcije. 

40. člen 

Če funkcionar ne predloži podatkov iz 36. do 38.člena tega zakona v rokih, 
določenih s tem zakonom, ga Komisija opozori in mu določi dodaten rok za 
izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od petnajstih dni od dneva vročitve 
opozorila. 

Če funkcionar tudi po izteku roka iz prejšnjega odstavka ne predloži zahtevanih 
podatkov, Komisija obvesti organ, v katerem funkcionar opravlja funkcijo, 
oziroma organ, pristojen za določitev in izplačilo plače oziroma nadomestila 
plače. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se plača oziroma nadomestilo plače vsak 
mesec po tem, ko je pretekel rok iz prvega odstavka tega člena, do obvestila 
Komisije, da je funkcionar predložil zahtevane podatke, zniža za eno desetino, 
vendar največ do višine minimalne plače. 

Če funkcionar v treh mesecih po izteku roka iz prvega odstavka tega člena ne 
predloži zahtevanih podatkov, Komisija o tem obvesti organ, pristojen za 
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začetek postopka za prenehanje funkcije ali v skladu z zakonom drug pristojni 
organ. 

Če pristojni organ ugotovi, da funkcionar ni predložil zahtevanih podatkov, 
začne postopek za prenehanje funkcije oziroma druge postopke v skladu z 
zakonom in o svoji končni odločitvi obvesti Komisijo. 

Če funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, v treh mesecih po izteku roka iz 
prvega odstavka tega člena na predloži zahtevanih podatkov, se mu ustavi 
izplačevanje nadomestila. 

V. poglavje: NAČRT INTEGRITETE, OCENA INTEGRITETE IN PREVERJANJE 

DELOVANJA INSTITUCIJ V SKLADU S SPREJETIM NAČRTOM INTEGRITETE 

41. člen 

Državni organi in organi lokalnih skupnosti sprejmejo načrt integritete. Načrt 
integritete predstavljajo ukrepi pravne in dejanske narave, ki odpravljajo in 
preprečujejo možnosti za nastanek in razvoj korupcije v organu. 

Načrt integritete vsebuje zlasti: 
- oceno korupcijske izpostavljenosti institucije, 
- podatke o osebi, odgovorni za načrt integritete, 
- opis delovnega procesa in načina odločanja z opredelitvijo izpostavljenih 

nalog, 
- preventivne ukrepe za zmanjševanje možnosti in nevarnosti za korupcijo ter 
- druge dele načrta, opredeljene v smernicah iz 44. člena tega zakona. 

Organi iz prvega odstavka tega člena morajo v rokih, določenih s smernicami iz 
44. člena tega zakona, oblikovati načrt integritete in o tem obvestiti Komisijo. 

Obvestilo vsebuje: 
- izjavo, da je bila institucija pregledana v skladu s smernicami Komisije, 
- izjavo, da je bil na podlagi pregleda sprejet načrt integritete, 
- kratko oceno ugotovljenega stanja in povzetek ukrepov za izboljšanje 
- integritete, 
- podpis osebe iz druge alinee drugega odstavka tega člena. 

Če Komisija na podlagi obvestila oceni, da načrt integritete ni ustrezen, 
zahteva, da ga organ popravi, dopolni oziroma uskladi s smernicami. 

Če na podlagi postopkov iz prejšnjih odstavkov oceni, da je načrt integritete 
ustrezen, izda Komisija organom iz prvega odstavka tega člena potrdilo o 
dejstvu, da so sprejele načrt integritete. 
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Komisija brezplačno usposablja osebe iz druge alinee drugega odstavka tega 
člena. 

42. člen 

Komisija redno ali po potrebi preverja ali so organi iz prejšnjega člena sprejeli 
načrt integritete in kako ga izvajajo. 

43. člen 

Komisija lahko na predlog drugih subjektov javnega sektorja, ki niso določeni 
v prvem odstavku 41. člena tega zakona, kot tudi na predlog pravne osebe iz 
zasebnega sektorja, ob smiselni uporabi določb 41. in 42. člena tega zakona, 
izdela oceno integritete ter hkrati poda predloge za njeno izboljšanje. 

Postopke iz prejšnjega odstavka izvede Komisija za pravne osebe iz zasebnega 
sektorja na njihove stroške. Obračun stroškov oziroma nadomestila in način 
vplačila predpiše minister, pristojen za finance. 

44. člen 

Komisija izdela in objavi smernice za oblikovanje načrtov integritete in za preverjanje 
delovanja načrtov integritete oziroma ocenjevanje integritete. 

VI. poglavje: VARSTVO IN HRAMBA PODATKOV IN VODENJE EVIDENC 

ZAUPNOST PODATKOV 

45. člen 

Podatki, ki so pridobljeni pri nadzoru nad premoženjskim stanjem funkcionarjev, in 
drugi podatki, ki jih določi Komisija, so zaupne narave. 

Predsednik, namestnik predsednika in člani Komisije, člani Komisije državnega zbora 
in osebe, zaposlene pri Komisiji, podatkov iz prejšnjega odstavka ne smejo razkriti 
nepooblaščenim osebam, niti jih sami izkoristiti ali omogočiti, da bi jih izkoristile 
nepooblaščene osebe. 
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UPORABA PODATKOV 

46. člen 

Podatki, pridobljeni v skladu s tem zakonom, se smejo uporabljati le za namene, 
določene z zakonom. 

HRAMBA PODATKOV IN DOKUMENTACIJE 

47. člen 

Komisija mora podatke, informacije in dokumentacijo, pridobljeno na podlagi tega 
zakona, hraniti petnajst let po zaključku zadeve, nato pa se arhivira. 

Komisija vodi naslednje evidence podatkov: 
- evidenco funkcionarjev, oseb iz 53. člena tega zakona in njihovih družinskih 

članov (osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega 
prebivališča), 

- evidenco podatkov iz 36. in 37. člena tega zakona za osebe iz prejšnje alinee, 
- evidenco obvestil o sprejetih načrtih integritete (41 .člen), 
- evidenco izdanih potrdil (41. člen), 
- evidenco opravljenih preverjanj delovanja načrtov integritete (42. člen), 
- evidenco ocen integritete (43. člen), 
- evidenco seznamov daril iz prvega odstavka 27. člena tega zakona, ter evidenco 

obvestil iz drugega odstavka 27. člena in 28. člena tega zakona, 
- evidenco oseb iz drugega odstavka 41. člena in prvega odstavka 42. člena tega 

zakona (osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega 
prebivališča, zaposlitev), 

- evidenco poslovnih subjektov iz 29. člena tega zakona (naziv poslovnega 
subjekta, registrsko številko in sedež) in kmetijskih gospodarstev iz drugega 
odstavka 31. člena tega zakona. 

VII. poglavje: KAZENSKA DOLOČBA 

48. člen 

Z globo od 500.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
razen neposrednega uporabnika proračuna, ki kot naročnik po predpisih o javnih 
naročilih odda javno naročilo poslovnemu subjektu iz tretjega odstavka 29. člena 
tega zakona. 

Z globo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
naročnika po predpisih o javnih naročilih, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 
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VIII. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

49. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Sklep o ustanovitvi, delovnem 
področju in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije 
(Uradni list RS, št. 58/01, v nadaljevanju Urad). 

Urad nadaljuje z delom na podlagi določb sklepa iz prejšnjega odstavka, ki se 
uporabljajo do dne, ko prične z delom Komisija. 

50. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati drugi, tretji in četrti odstavek 
39. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 98/01 
in 67/02), Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92 in 50/92) ter Odlok Državnega zbora 
Republike Slovenije o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike 
Slovenije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo (Uradni list RS, št. 6/93). 

Komisija po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo nadaljuje s svojim delom na podlagi določb odloka iz prejšnjega 
odstavka do dne, ko prične z delom Komisija, potem pa opravlja delo Komisije 
državnega zbora na podlagi določb tega zakona, do ustanovitve Komisije 
državnega zbora. 

Državni zbor ustanovi Komisijo državnega zbora po prvih volitvah v državni 
zbor. 

Sodni svet nadaljuje s svojim delom na podlagi določb Zakona o sodniški 
službi iz prvega odstavka do dne, ko prične z delom Komisija. 

Po pričetku dela Komisije se nanjo prenesejo evidence in arhiv Komisije po 
zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo in 
tisti del evidenc in arhiva Sodnega sveta, ki se nanaša na naloge Komisije po 
tem zakonu. 

51. člen 

Organi, v katerih opravljajo funkcijo funkcionarji iz 2. člena tega zakona, morajo 
predložiti Komisiji seznam funkcionarjev v tridesetih dneh od začetka dela Komisije. 

9 
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52. člen 

Funkcionarji morajo predložiti Komisiji podatke iz 36. do 38. člena tega zakona v 
šestdesetih dneh od začetka dela Komisije. 

Funkcionarji morajo prenehati opravljati dejavnost, ki po tem zakonu ni združljiva z 
opravljanjem funkcije, v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona. 

53. člen 

(člen je črtan) 

54. člen 

Predlagatelji iz prvega odstavka 4. člena tega zakona začnejo s postopkom za 
izbiro predsednika, namestnika predsednika in članov Komisije v petnajstih 
dneh po uveljavitvi tega zakona. Za ta postopek se smiselno uporablja 5. člen 
tega zakona. 

55. člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št.//2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v 
mejah, ki so za globo določene v 48. členu tega zakona. 

ZAČETEK DELA KOMISIJE 

56. člen 

Komisija prične z delom, ko so imenovani predsednik, namestnik predsednika in člani 
Komisije in ko sprejme poslovnik iz 8. člena tega zakona. 

Na Komisijo se prenesejo vsa tehnična, materialna in druga sredstva ter arhivi in 
druge evidence Urada. 

Zaposleni v Uradu se imenujejo v ustrezne nazive po Zakonu o javnih uslužbencih in 
prerazporedijo na delo javnih uslužbencev pri Komisiji, če s tem soglašajo. 
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IZDAJA PODZAKONSKIH IN DRUGIH AKTOV 

57. člen 

Predlog poslovnika iz 8. člena tega zakona mora Komisija predložiti v soglasje 
državnemu zboru v tridesetih dneh po imenovanju predsednika, namestnika 
predsednika in članov Komisije. 

Državni zbor odloči o izdaji soglasja k predlogu poslovnika v šestdesetih dneh 
od njegove predložitve. Komisija v petnajstih dneh po pridobljenem soglasju k 
poslovniku izda akte o notranji organizaciji in sistemizaciji. 

Minister, pristojen za finance predpiše obračun stroškov oziroma nadomestila 
in način vplačila iz 43. člena tega zakona v devetdesetih dneh po uveljavitvi 
tega zakona. 

ZAČETEK VELJAVNOSTI 

58. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 PRENOSU 

NALOG NEKATERIH VLADNIH SLUŽB 

NA MINISTRSTVA (ZPNNVSM) 

- druga obravnava - EPA 1001 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zii notranjo politiki) 

Številka: 020-05/03-0023/0001 
Ljubljana: 4.12.2003 

EPA 1001-111 

Na podlagi 42. in 133. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor za notranjo politiko kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k predlogu zakona o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva 

(ZPNNVSM) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na 1. 
nadaljevanju 44. redne seje dne 4.12.2003 obravnaval predlog zakona o prenosu 
nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada Republike 
Slovenije. 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 77. redni seji, dne 17.10.2003 sklenil, 
da se predlog zakona obravnava po rednem postopku. 
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K predloženemu predlogu zakona je pisno mnenje posredovala Zakonodajno-pravna 
služba Državnega zbora in Komisija Državnega sveta za politični sistem. 

Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi navedel razloge za sprejem 
zakona. Predlog zakona je pripravljen v kontekstu reforme javne uprave. Vlada RS 
je na podlagi zakona o državni upravi pristopila k reorganizaciji državne uprave na 
makro, mezo in mikro ravni. V zvezi z reorganizacijo vladnih služb je bila sprejeta 
odločitev o ukinitvi petih vladnih služb in prenosov njihovih nalog v ministrstva. V 
prihodnje naj bi kot vladne službe delovale le tiste, ki opravljajo strokovno tehnične 
naloge za vlado in tiste, ki zagotavljajo strokovno podporo koordinativni moči centra 
vlade. Določene vladne službe je zato vlada sklenila ukiniti in njihove naloge 
prenesti v resorna ministrstva; to so Urad za priseljevanje in begunce, Urad za javna 
naročila, Urad za droge, Urad za invalide in bolnike ter Urad za slovenski jezik. 
Vladne službe, ki jih je vlada sklenila preoblikovati, imajo izrazito majhno število 
zaposlenih, kar ne opravičuje statusa samostojnega organa z vsemi upravljalskimi 
pristojnostmi oziroma bremeni samostojni finančni načrt in kadrovski načrt. 

Reorganizacija vladnih služb bo imela dva pozitivna učinka, in sicer prinaša 
racionalizacijo uprave in okrepitev koordinacije na posameznih področjih, ki so 
medresorske narave ter jasno umestitev politične odgovornosti za navedena 
področja. Pri tem je treba poudariti, da se s prenehanjem delovanja nekaterih 
vladnih služb ne prenehajo izvajati njihove naloge, temveč jih prevzemajo pristojna 
ministrstva, katerih delovno področje je določeno z zakonom o državni upravi. Štiri 
od navedenih petih vladnih služb (Urad za priseljevanje in begunce, Urad za javna 
naročila, Urad za droge, Urad za invalide in bolnike) so zajete v področnih zakonih, 
peta vladna služba, to je Urad za slovenski jezik pa ni stvar zakonske materije. 
Smiselno bi sicer bilo na zakonski ravni poudariti, katero ministrstvo bo v prihodnje 
odgovorno za to področje, o čemer pa ima vlada rešitev v predvideni noveli zakona 
o državni upravi, ki bo lahko podrobneje uredil to vprašanje, najverjetneje v okviru 
ministrstva za kulturo. 

Glede na to, da zakon o vladi določa, da vladne službe ustanavlja vlada, predstavlja 
omenjanje vladnih služb v zakonih, nekonsistentno prakso. Vendar lahko glede na 
pravno stanje, vlada reorganizacijo izvede samo preko zakona. Vlada se je odločila 
za pripravo enovitega zakona, čeprav bi bilo nomotehnično mogoče reorganizacijo 
sicer izpeljati tudi s spremembami in dopolnitvami področne zakonodaje. S 
pristopom k oblikovanju enovitega zakona pa želi vlada poudariti, da gre za 
organizacijsko problematiko, za problematiko organizacije državne uprave, in ne za 
problematiko posameznih področij. 

Predlagatelj je tudi pozorno proučil mnenje zakonodajno-pravne službe in na 
podlagi tega pripravil predloge za amandmaje, ki naj bi jih odbor sprejel kot svoje ter 
vključil v dopolnjen predlog zakona. 
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Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je na kratko povzela opozorila in 
pripombe, ki izhajajo iz mnenja zakonodajno-pravne službe. Ob tem je bilo 
poudarjeno, da je predlagatelj s predlaganimi spremembami v amandmajski obliki 
sicer sledil mnenju ZPS, Vendar pa ostajajo nekatere zadeve in vprašanja, ki 
izhajajo iz mnenja ZPS še vedno aktualna. Tu velja omeniti vprašanje 
nomotehničnega pristopa oz. vprašanje ustreznosti načina zakonodajnega urejanja 
organizacijskih sprememb ter, ali je s pravno-sistemskega vidika pravilen avtomatski 
prenos pristojnosti vladnih služb na posamezna ministrstva. Nadalje je navajanje 
strokovnih služb v okviru ministrstev in opredeljevanje njihovih nalog s 
pravno-sistemskega vidika odveč oz. ni materija, ki naj bi jo tovrstni področni zakon 
sploh vseboval. Še vedno ostaja aktualno vprašanje spreminjanja zakonov o 
ratifikaciji mednarodnih pogodb, glede na to, da je iz predloga tega zakona 
razvidno, katero ministrstvo naj bi prevzelo naloge teh služb ter vprašanje, ali pojem 
prevzema dokumentacije (2. člen) obsega tudi prevzem evidenc oz. zbirk osebnih 
podatkov. Razmisliti bi kazalo tudi o posebni določbi zaradi načina reševanja 
morebitnih nedokončanih postopkov. Ob tem je bilo še opozorjeno, da teče 
istočasno s tem zakonskim postopkom tudi postopek noveliranja zakona o javnih 
naročilih, kar bo potrebno medsebojno uskladiti oz. ustrezno urediti v obravnavanem 
zakonu. Predlagan prenos oz. opredeljena delitev nalog Urada RS za invalide na 
dve ministrstvi bi bilo treba precizirati v povezavi z določbami 2. člena predloga 
zakona. 

Poseben razmislek velja posvetiti tudi vprašanju spreminjanja zakonov o ratifikaciji 
mednarodnih pogodb, glede na to, da je iz predloga tega zakona razvidno, katero 
ministrstvo naj bi naloge teh služb prevzelo. K posameznim členom pa je 
zakonodajno-pravna služba oblikovala pripombe k 2. in 3. členu predloga zakona. 

Ustrezna pojasnila na navedena opozorila je podal predstavnik predlagatelja in pri 
tem izpostavil predvsem naslednje: 

- avtomatski prenos nalog vladnih služb na ustrezna ministrstva je edini možni 
način; 

- uporaba pojma "strokovna služba" ni v tem primeru mišljen kot organizacijska 
oblika; 

- ob vprašanju spreminjanja zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb je treba imeti 
v vidu, da je zakon o ratifikaciji notranje pravni akt, ki potegne vsebino ratificirane 
mednarodne pogodbe v notranje pravo; 

- konkretna delitev dosedanjega Urada za invalide na dve ministrstvi ni stvar 
zakonske materije, temveč lahko vlada to uredi sama; 

- glede istočasne obravnave novele zakona o javnih naročilih je smiselno in 
ustrezno, da se obravnavanemu zakonu prilagodi slednji. 
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Člani odbora so v razpravi k posameznim zakonskim rešitvam podprli poglavitne 
rešitve zakona, ki je pripravljen v kontekstu reforme javne uprave in-ki bo prispeval k 
racionalizaciji ter jasni umestitvi politične odgovornosti za navedena področja. Prav 
je, da se državna uprava racionalizira tam, kjer je to pfotrebno, vlada in pristojna 
ministrstva pa morajo izvajati naloge tako, kot to zakonodaja določa. Ob tej načelni 
podpori predloga zakona pa so bila izpostavljena še nekatera vprašanja in 
pripombe.Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo smotrno imeti v vidu celovit odgovor na 
vprašanje, kako in katere vladne službe se bodo še transformirale znotraj celostne 
vladne strukture. Za boljše razumevanje in jasnejšo sliko o vlogi oz. delovnem 
področju vladnih služb znotraj ustreznih ministrstev bi bilo vsekakor koristno 
razpolagati s celovito organizacijsko shemo. 

Veliko pozornosti je bilo v razpravi namenjene vprašanju ukinitve Urada za 
slovenski jezik. V zvezi s tem je pritisk javnosti zelo velik, zato bi kazalo razmisliti, 
ali načrtuje vlada v prihodnje, na podlagi pobud zainteresirane javnosti, morebitno 
ustanovitev državnega urada za to področje ali celo samostojnega ministrstva. V 
tem smislu in tudi sicer parcialni pristop preobrazbe državne uprave odpira vrsto 
nejasnosti, katerim bi se gotovo izognili, če bi tovrstne spremembe sprejemali v 
paketu. Gotovo bo še mnogo razprave v zvezi z ukinitvijo Urada za slovenski jezik 
ob obravnavi in sprejemanju zakona o javni rabi slovenskega jezika. 

Predstavnik predlagatelja je v pojasnilih odgovoril na zastavljena vprašanja. Kot je 
že bilo rečeno, bo možno natačneje urediti prenos nalog Urada za slovenski jezik ob 
novelaciji zakona o državni upravi. Reorganizacija vladnih služb se bo nadaljevala 
tudi v prihodnje s tem, da so določene zadeve oz. razmerja med posameznimi 
področji zelo občutljiva, zato je treba k temu procesu pristopiti skrajno pozorno in 
odgovorno. Ob tem velja izpostaviti tudi direktive EU, ki na posameznih delih 
zahtevajo določeno stopnjo samostojnosti (Urad za enake možnosti). 

* * * 

Odbor je ob zaključku na podlagi opozoril in pripomb Zakonodajnp-pravne službe ter 
predlogov, ki jih je v amandmajski obliki k posameznim zakonskim določbam na 
podlagi mnenja ZPS posredovalo ministrstvo za notranje zadeve, kot svoje sprejel 
naslednje 

amandmaje: 

K 1. členu: 
V 1. členu se datum »1.1. 2004« nadomesti z datumom »1. 4. 2004«. 
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Obrazložitev: 
Vlada RS je predlagala sprejem zakona o prenosu nekaterih vladnih služb na 
ministrstva v oktobru 2003 po skrajšanem postopku iz razloga manjših sprememb drugih 
zakonov. Državni zbor RS je sprejel sklep, da se predlog zakona obravnava po rednem 
postopku in ne po skrajšanem, zato zaradi teka vseh faz zakonodajnega postopka 
realno ni moč predvideti sprejema in uveljavitve zakona pred koncem leta 2003. Da bi 
ne prišlo do retroaktivne veljave, se datum ukinitve štirih vladnih služb prolongira za tri 
mesece v leto 2004. Ta datum je usklajen tudi s končnim rokom za začetek uporabe 
novih aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organih državne 
uprave v skladu z vladno uredbo. 

K 3. členu: 

1. 
V 3. členu se v napovednem stavku datum "1.1.2004" nadomesti z datumom "1.4.2004". 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben iz identičnih razlogov kot so navedeni v obrazložitvi amandmaja k 1. 
členu. 

2. 
V drugi alinei prve točke prvega odstavka 3. člena se besedilo »v drugem stavku 
drugega odstavka 18. člena« nadomesti z besedilom »v drugem odstavku 18. člena«. 

Obrazložitev: 
Predlagatelj je v Zakonu o začasnem zatočišču, ki ureja delovanje enega izmed uradov, ki 
se ukinjajo, to je Urad za priseljevanje in begunce, pomotoma spregledal, da se urad 
pojavlja ne le v drugem stavku drugega odstavka 18. člena, temveč izrecno tudi v prvem 
stavku, torej v celotnem drugem odstavku 18. člena. Ta amandma je torej potreben zžradi 
doslednega spreminjanja področnega zakona. 

3. 
Črta se peta alinea prve točke prvega odstavka 3. člena. 

Obrazložitev: 
Ta alinea je določala, da se beseda »urad« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno 
za notranje zadeve« tudi v 31. členu zakona o začasnem zatočišču, pri čemer gre za 
prehodno določbo področnega predpisa, ki je ob njegovi uveljavitvi določila posredovanje 
obstoječih evidenc ministrstvu za notranje zadeve in uradu, zato je bila dejansko že 
izvršena in njena sprememba ni mogoča oz. smiselna. 
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4. 
Druga alinea tretje točke prvega odstavka 3. člena se dopolni tako, da se glasi: 

» - v drugem odstavku 14. člena, 19. in 20. členu, dvanajsti točki 110. člena, 127. in 
131. členu se besedilo "Urad za javna naročila" in beseda "urad" v ustreznih sklonih 
nadomestita z besedilom "ministrstvo, pristojno za finance";«. 

i 

Obrazložitev: 
Analogno kot pri amandmaju pod točko 2 se dopolnjuje spreminjanje področnega Zakona o 
javnih naročilih glede Urada za javna naročila tako, da se dosledno zajame vse določbe 
osnovnega zakona, dodatno še 14. in 110. člen. 

5. 
Črtata se sedma in osma alinea tretje točke prvega odstavka 3. člena. 

Obrazložitev: 
Predzadnja (sedma) alinea tretje točke 3. člena se črta zaradi konzumiranosti, saj gre pri 
135. členu za prehodno določbo Zakona o javnih naročilih, ki določa obvezo vlade, da 
sprejme odlok o ustanovitvi Urada za javna naročila. Zato torej črtanje te določbe ni 
smiselno, posledično pa tudi ne pride v poštev preštevilčenje členov, kar je določala 
zadnja, osma alinea. 

* * * 

V nadaljevanju je odbor glasoval o vseh členih zakonskega predloga skupaj in jih sprejel. 

Z vključitvijo sprejetih amandmajev v zakonski predlog je odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec na seji državnega zbora bo predsednik odbora Maksimiljan Lavrinc. 

Podsekretarka DZ Podpredsednica 
Nataša Sotelšek l.r. mag. Majda Potrata, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O PRENOSU NALOG NEKATERIH VLADNIH SLUŽB 
NA MINISTRSTVA 

1. člen 

S 1. 4. 2004 se na pristojna ministrstva prenesejo zakonsko določene naloge 
naslednjih vladnih služb: Urada za priseljevanje in begunce, Urada za javna 
naročila, Urada Vlade Republike Slovenije za droge in Urada Vlade Republike 
Slovenije za invalide in bolnike. 

2. člen 

Pristojna ministrstva prevzamejo s prenosom nalog vladnih služb iz 1. člena tega 
zakona tudi njihove uslužbence, pravice proračunske uporabe, dokumentacijo, prostore, 
opremo in druge pravice ter obveznosti. 

3. člen 

S 1. 4. 2004 se spremenijo naslednje določbe: 

1. v Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/00, 67/02): 

- v 11. členu se besedilo "Urad za priseljevanje in begunce Vlade Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad)" nadomesti z besedilom "ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve"; 

- v prvem odstavku 18. člena, v drugem odstavku 18. člena, v drugem odstavku 21. 
člena, v 24. členu, v drugem odstavku 24a.člena, v 25. členu, v 25a. členu in v 26. 
členu se beseda "urad" v ustreznih sklonih nadomesti z besedilom "ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve,"; 

- v prvem stavku drugega odstavka 18. člena se besedilo "iz evidence organov za 
notranje zadeve" nadomesti z besedilom "iz lastnih evidenc"; 

- v drugem odstavku 19. člena se besedilo "Urad in ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve morata" nadomesti z besedilom "Ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve, mora", besedilo "za potrebe dela urada, ministrstva pristojnega 
za notranje zadeve" pa se nadomesti z besedilom "za potrebe dela ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve"; 

2. v Zakonu o ratifikaciji Ustave Mednarodne organizacije za migracije (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 98/99, Mednarodne pogodbe 28/99) se v 3. členu besedilo 
"Urad za priseljevanje in begunce Vlade Republike Slovenije" nadomesti z 
besedilom "ministrstvo, pristojno za notranje zadeve"; 

3. v Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00,102/00, 30/01, 33/03): 
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v 1. členu se črta četrti odstavek; 
- v drugem odstavku 14. člena, 19. in 20. členu, dvanajsti točki 110. člena, 127. in 

131. členu se besedilo "Urad za javna naročila" in beseda "urad" v ustreznih 
sklonih nadomestita z besedilom "ministrstvo, pristojno za finance"; 

- poglavje "5. Urad za javna naročila" se preimenuje v "5. Naloge strokovne službe 
za javna naročila, ki deluje v ministrstvu, pristojnem za finance"; 

- v prvem odstavku 129. člena se besedilo "Urad za javna naročila je Služba Vlade 
Republike Slovenije, ki" nadomesti z besedilom "Strokovna služba za javna 
naročila, ki deluje v ministrstvu, pristojnem za finance,". Na koncu odstavka se 
doda stavek: "Strokovna služba se organizira v ministrstvu, pristojnem za 
finance, v skladu s predpisi, ki urejajo organizacijo državne uprave." ; 

- v drugem in tretjem odstavku 129. člena se besedilo "Urad za javna naročila" 
nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za finance,"; 

- četrti odstavek 129. člena se črta; 

4. v Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št 14/03 - 
uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 9. člena, v drugem odstavku 
12. člena, v tretjem odstavku 20. člena, v četrtem odstavku 23. člena, v 24. členu, 
v petem odstavku 28a. člena, v drugem odstavku 29. člena, v prvem odstavku 30. 
člena in v petem odstavku 37. člena besedilo "urad, pristojen za javna naročila" v 
vseh ustreznih sklonih nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za 
finance,"; 

5. v Zakonu o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 - uradno prečiščeno 
besedilo) se v deveti točki prvega odstavka 71. člena besedilo "Urada za javna 
naročila" nadomesti z besedilom "ministrstva, pristojnega za finance,"; 

6. v Zakonu o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 
prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99): 

- v prvem odstavku 5. člena se besedilo "Urad Vlade Republike Slovenije za droge" 
nadomesti z besedilom "Ministrstvo, pristojno za zdravje,"; 

• v drugem odstavku 5. člena se besedilo "Urad Vlade Republike Slovenije za 
droge" nadomesti z besedilom "Strokovna služba za droge, ki deluje v 
ministrstvu, pristojnem za zdravje,"; 

- na koncu drugega odstavka 5. člena se doda stavek: "Strokovna služba se 
organizira v ministrstvu, pristojnem za zdravje, v skladu s predpisi, ki urejajo 
organizacijo državne uprave."; 

- v osmem odstavku 16. členu se besedilo "iz proračunskih sredstev Urada Vlade 
Republike Slovenije za droge" nadomesti z besedami "iz državnega proračuna"; 

7. v Zakonu o davkih na motorna vozila (Uradni list RS, št. 52/99) se v tretji točki 5. 
člena besedilo "Urada Republike Slovenije za invalide" nadomesti z besedilom 
"ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve"; 

8. v Zakonu o ratifikaciji delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem 
zdravstvu (Uradni list RS, št. 15/00) se v 3. členu besedilo "Urad Vlade Republike 
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Slovenije za invalide" nadomesti z besedilom "vsak na svojem delovnem 
področju ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve, in ministrstvo, 
pristojno za zdravje". 

4. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 PRAVDNEM 

POSTOPKU (ZPP-B) 

- druga obravnava - EPA 1010 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor ca notranjo politiko 

Številka: 710-01 /95-4/28 EPA 1010 -III 
Ljubljana, 5.12.2003 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku 

- (ZPP-B)- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju: 
odbor) je na 1. nadaljevanju 44. redne seje dne 4.12.2003 kot matično delovno telo 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem 
postopku - druga obravnava (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je Državnemu 
zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: predlagatelj). 

Odbor je bil predhodno seznanjen s pisnim mnenjem Zakonodajno-pravne službe in 
Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za politični sistem ter s pisnimi 
stališči Ministrstva za pravosodje k mnenju Zakonodajno-pravne službe in predlogi 
za amandmaje. 
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Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi pojasnil, da se spremembe in 
dopolnitve zakona o pravdnem postopku nanašajo predvsem na tri sklope vprašanj: 

odločanje sodišč v družinskih zadevah: zaradi izvedbe prenosa pristojnosti v 
družinskih zadevah s centrov za socialno delo na sodišča v predlogu zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je treba v skladu s temi materialnimi 
določbami spremeniti tudi določbe o stvarni pristojnosti sodišč v zakonu o pravdnem 
postopku, tako da bo določena enotna pristojnost okrajnih sodišč za odločanje v 
družinskih zadevah, 

plačilo sodne takse kot procesne predpostavke: v skladu z odločbo 
Ustavnega sodišča, ki je razveljavila prvi odstavek 8. člena Zakona o sodnih taksah 
in tako odpravila določitev plačila takse kot splošne procesne predpostavke, je treba 
tudi v zakonu o pravdnem postopku na novo določiti, za katere vloge je plačilo takse 
procesna predpostavka, 

oprostitev sodne takse za pravne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike: v skladu z odločbo Ustavnega sodišča, ki je razveljavila šesti 
odstavek 168. člena Zakona o pravdnem postopku, je treba v zakonu na novo 
določiti taksne ugodnosti tudi za podjetnike posameznike in pravne osebe in jim tako 
omogočiti enak dejanski dostop do sodišča kot drugim strankam. 

V zvezi s pripombo Zakonodajno-pravne službe k 16. členu o potrebi po uskladitvi 
začetka uporabe določb tega predloga zakona in začetkom veljavnosti novele 
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih glede prenosa pristojnosti s centrov 
za socialno delo na sodišča, je predlagatelj menil, da je glede na začetek 
učinkovanja odločbe Ustavnega sodišča treba ustrezno uskladiti začetek veljavnosti 
določb v noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. 
Vse ostale pripombe iz pisnega mnenja Zakonodajno-pravne službe so upoštevane 
v predlogih za amandmaje odbora, zato je predstavnik predlagatelja odboru 
predlagal, da jih sprejme kot svoje. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe zaradi upoštevanja pripomb iz njihovega 
pisnega mnenja v predlogih za amandmaje odbora ni imela dodatnih pripomb. 

Komisija državnega sveta za politični sistem je v svojem pisnem mnenju predlog 
zakona podprla. 

Člani odbora o predlogu zakona niso razpravljali. 
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Odbor je sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

k 3. členu 

V prvem odstavku novega 105. a člena se besedi "plačilnemu nalogu" nadomestita z 
besedami "tožbi, ki vsebuje predlog za izdajo plačilnega naloga". 

Obrazložitev: 

V skladu s pripombo ZPS je potrebno razlikovati med vlogo, s katero se predlaga 
izdaja plačilnega naloga (tožba) in med samim plačilnim nalogom (odločba). Glede 
na to, da Zakon o sodnih taksah razlikuje med tožbo in tožbo, ki vsebuje predlog za 
izdajo plačilnega naloga, predlagamo razlikovanje med tema vlogama tudi v Zakonu 
o pravdnem postopku (ZPP). 

K 6. členu 

V novem stavku drugega odstavka 169. člena se besedilo "letno poročilo in druge 
dokaze" nadomesti z besedilom "letno poročilo oziroma druge dokaze". 

Obrazložitev: 

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah obveznost sestave letnega poročila 
ne velja za vse vrste pravnih oseb in podjetnikov posameznikov. Zaradi tega lahko 
pravne osebe in podjetniki posamezniki, za katere ta obveznost ne velja, svoje 
premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje dokazujejo le z drugimi dokazi. 

K 13. členu 

Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"V četrtem odstavku se za besedama "vzgoji otroka" doda besedilo "ter o stikih". 

Obrazložitev: 

V skladu s pripombo ZPS lahko sodišče novo odločbo o varstvu in vzgoji otroka ter o 
stikih ob spremenjenih razmerah izda ne samo po razvezi zakonske zveze, ampak 
tudi v primeru razveljavitve zakonske zveze. 
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K 15. členu 

V prvem odstavku 15. člena se beseda "uveljavitve" nadomesti z besedama "začetka 
uporabe določb iz 16. člena 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se v skladu s pripombo ZPS odpravlja pravna praznina, 
ki bi nastala glede sporov o zakonitem preživljanju. 

* * * 

Glede na sprejete amandmaje je odbor določil besedilo dopolnjenega predloga 
zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Maksimiljan Lavrinc. 

Svetovalka Podpredsednica 
Katja Golob, l.r. mag. Majda Potrata, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O PRAVDNEM POSTOPKU (ZPP - B), EPA 1010 -III 

1. člen 

V Zakonu o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03- odločba US) 
se v 30. členu črta 1. točka drugega odstavka. Sedanje 2., 3. in 4. točka postanejo 
1., 2. in 3. točka. 

2. člen 

V 32. členu se v 3. točki drugega odstavka črta vejica in besedilo "kadar se rešujejo 
skupaj s spori iz 1. in 2. točke". Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi: 
"5. v sporih o stikih otrok s starši in z drugimi osebami, kadar se rešujejo skupaj s 
spori iz 4. točke;". Sedanje 5., 6. in 7. točka postanejo 6., 7. in 8. točka. 

3. člen 

Za 105. členom se doda nov 105. a člen, ki se glasi: 

"105. a člen 

Tožbi, nasprotni tožbi, predlogu za sporazumno razvezo, tožbi, ki vsebuje 
predlog za izdajo plačilnega naloga, predlogu za obnovo postopka, predlogu 
za vrnitev v prejšnje stanje, predlogu za zavarovanje dokazov in predlogu za 
poskus poravnave ter vlogi, ki vsebuje napoved pritožbe, se mora priložiti 
dokazilo o plačilu dolžne sodne takse. 

Če vlogi iz prejšnjega odstavka ni priloženo dokazilo o plačilu sodne takse, ki 
mora biti plačana po predpisih o sodnih taksah, in niso podani pogoji za 
oprostitev plačila sodnih taks, ravna sodišče s tako vlogo kot z nepopolno 
vlogo. Če dokazilo ni predloženo niti v roku za dopolnitev, se šteje, da je vloga 
umaknjena.". 

4. člen 

V 108. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi: 

'V zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora sodišče vložnika opozoriti na pravne 
posledice , če ne bo ravnal v skladu z zahtevo sodišča.". 

5. člen 

V 168. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
"Sodišče lahko oprosti podjetnika posameznika v sporih v zvezi z njegovo 
dejavnostjo in pravne osebe le plačila taks, in sicer samo za vloge iz prvega 
odstavka 105. a člena tega zakona, če ta nima sredstev za plačilo takse in jih tudi 
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ne more zagotoviti brez ogrožanja svoje dejavnosti. V tem okviru lahko plačilo taks 
tudi odloži do izdaje odločbe ali pa dovoli obročno plačilo." 

V petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se na koncu doda nov stavek, ki se 
glasi: 
"Pri odločanju o oprostitvi plačila taks iz prejšnjega odstavka mora sodišče 
upoštevati premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje stranke." 

Šesti odstavek se črta. 

6. člen 

V 169. členu se v drugem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi: 
" Stranka iz petega odstavka prejšnjega člena mora predlogu predložiti zadnje 
letno poročilo oziroma druge dokaze, s katerimi dokazuje svoje premoženjsko, 
finančno in likvidnostno stanje." 

V četrtem odstavku se za besedo "premoženjskem" dodajo besede "oziroma 
finančnem in likvidnostnem" 

7. člen 

V 180. členu se črta drugi stavek prvega odstavka. 
Četrti odstavek se črta. 
Sedanji peti odstavek postane četrti odstavek. 

8. člen 

V 406. členu se v drugem odstavku za besedilom v oklepaju vstavi besedilo "in spori 
o stikih otrok s starši in z drugimi osebami". 

9. člen 

V 408. členu se v drugem odstavku za besedo "otrok" vstavi besedilo "ter v sporih o 
stikih otrok s starši in z drugimi osebami 

10. člen 

V 410. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedo "otrok" vstavi besedilo 
"ter o stikih otrok s starši in drugimi osebami", ter se črta besedilo "že dopolnil deset 
let in je". V zadnjem stavku pa se besedilo "ki jo otrok sam izbere" nadomesti z 
besedilom "ki ji otrok zaupa in jo sam izbere. Ta oseba lahko pomaga otroku izraziti 
njegovo mnenje." 

11. člen 

V 411. členu se v prvem odstavku za besedo "odredbe" črta vejica in se besedilo "s 
katerimi se enemu ali obema od staršev prepove pravico do osebnih stikov" 
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nadomesti z besedilom "o odvzemu ali omejitvi pravice do stikov oziroma o načinu 
izvrševanja stikov". 

12. člen 

V 412. členu se v drugem odstavku za besedo "otrok " vstavi besedilo "ter glede 
stikov otrok s starši in z drugimi osebami 

13. člen 

V 421. členu se v prvem odstavku za besedo "otrok" vstavi besedilo "ter o 
stikih med zakoncema in skupnimi otroki". 

V drugem odstavku se za besedo "otrok" vstavi besedilo "ter o stikih med 
zakoncema in skupnimi otroki". 

V četrtem odstavku se za besedama "vzgoji otroka" doda besedilo "ter o stikih 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
"Če senat ugotovi, da sporazum zakoncev iz prvega odstavka tega člena ni v 
skladu s koristjo otrok, predlog za sporazumno razvezo zavrne.". 

14. člen 

V 497. členu se črta tretji odstavek. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

15. člen 
% 

Postopki v sporih o zakonitem preživljanju, ki so začeti do začetka uporabe 
določb iz 16. člena tega zakona, se dokončajo pred okrajnimi sodišči po 
dosedanjem zakonu. 

Če bo po začetku uporabe 1. člena tega zakona (30. člen zakona) in 2. člena 
tega zakona {32. člen zakona) v zadevi iz prejšnjega odstavka razveljavljena 
odločba prve stopnje, se postopek nadaljuje pred okrožnim sodiščem po tem 
zakonu. 

Okrajna sodišča zadeve iz prejšnjega odstavka po uradni dolžnosti odstopijo 
okrožnim sodiščem. O odstopu zadev se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta 
predsednik sodišča, ki zadevo odstopa, in predsednik sodišča, kateremu je 
zadeva odstopljena. 
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16. člen 

Določbe 1. člena tega zakona (30. člen zakona), 2. člena tega zakona (32. člen 
zakona), 8. člena tega zakona (406. člen zakona), 9. člena tega zakona (408. člen 
zakona), 10. člena tega zakona (410. člen zakona), 11. člena tega zakona (411. 
člen zakona), 12. člena tega zakona (412. člen zakona) in 13. člena tega zakona 
(421. člen zakona) se začnejo uporabljati 1. maja 2004. 

17. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 DELOVNIH IN 

SOCIALNIH SODIŠČIH (ZDSS-1) 

- druga obravnava - EPA 1018 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko 

Številka: 714-01/92-4/12 EPA 1018 -III 
Ljubljana, 5.12.2003 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 
k predlogu zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju: 
odbor) je na 1. nadaljevanju 44. redne seje dne 4.12.2003 kot matično delovno telo 
obravnaval predlog zakona o delovnih in socialnih sodiščih - druga obravnava (v 
nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: predlagatelj). 

Odbor je bil predhodno seznanjen s pisnimi mnenji Zakonodajno-pravne službe, 
Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za politični sistem, Sodnega sveta in 
predlogi za amandmaje Ministrstva za pravosodje, ki so bili pripravljeni na podlagi 
mnenja Zakonodajno-pravne službe. 
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Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi pojasnil, da predloženi 
predlog zakona v celoti nadomešča veljavni Zakon o delovnih in socialnih sodiščih 
ter za izdajo novega zakona navedel naslednje razloge: 

spremembe materialnih predpisov, predvsem sprejetje novega Zakona o 
delovnih razmerjih, Zakona o javnih uslužbencih ter zakonov s področja prava 
socialne varnosti, 

spremembe procesnih predpisov, predvsem sprejetje novega Zakona o 
pravdnem postopku, 

zagotovitev hitrejšega in učinkovitejšega pravnega varstva z uvedbo 
nekaterih novih procesnih institutov. 

V nadaljevanju je navedel najpomembnejše novosti predloga zakona: 
v okviru organizacije delovnih in socialnih sodišč predlog zakona predvideva 

le ukinitev zunanjega oddelka Delovnega sodišča v Kopru, ki ima sedež v Postojni, 
zaradi bistveno zmanjšanega pripada zadev v zadnjih letih, 

v okviru stvarne pristojnosti predlog zakona na novo določa pristojnost 
delovnega sodišča za odločanje v vseh odškodninskih sporih iz delovnega razmerja 
ter predvideva še nekatere druge uskladitve določb o stvarni pristojnosti delovnih in 
socialnih sodišč s spremenjenimi določbami materialnih predpisov na področju 
delovnega prava in prava socialne varnosti, 

pri sestavi delovnih in socialnih sodišč se z vidika racionalizacije odstopa od 
načela senatnega sojenja, tako da v manj pomembnih individualnih sporih odloča 
sodnik posameznik, 

ureditev postopka temelji na prevladujoči uporabi določb zakona o 
pravdnem postopku, predlog zakona pa vključuje tudi določene posebne 
postopkovne določbe, ki so potrebne predvsem za zagotovitev večje dejanske 
izenačitve procesnega položaja strank, 

kot poglavitne novosti v postopkovnem delu predloga zakona je predstavnik 
predlagatelja navedel koncentracijo glavne obravnave, večjo uveljavitev 
preiskovalnega načela, poravnalni narok, posledice izostanka strank z naroka, 
vzorčni postopek, popolno pritožbeno obravnavo idr. 

Predstavnik predlagatelj je še povedal, da se strinjajo z vsemi pripombami iz 
pisnega mnenja Zakonodajno-pravne službe in da so te vključene v predloge za 
amandmaje odbora, zato je odboru predlagal, da jih sprejme kot svoje. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je potrdila, da so vse pripombe iz 
njihovega pisnega mnenja upoštevane v predlogih za amandmaje odbora, zato ni 
imela dodatnih pripomb. 

K predlogu zakona je podala pisno mnenje tudi Komisija državnega sveta za 
politični sistem , v katerem je predlog zakona podprla. 
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Tudi Sodni svet je na predlog zakona podal pozitivno pisno mnenje. 

V razpravi so člani odbora želeli od predlagatelja še dodatna pojasnila glede 
volitev sodnikov porotnikov, in sicer 

glede na to, da bo moral predsednik Državnega zbora razpisati naslednje 
volitve za tri četrtine sodnikov porotnikov leta 2004, ko bo v veljavi še stari zakon, 
izvoljeni sodniki porotniki pa bodo nato opravljali mandat po novem zakonu, bi 
predlog zakona lahko v prehodnih določbah določil volitve sodnikov porotnikov že 
po določbah novega zakona, 

ali je nujno, da glede na veliko število sodnikov porotnikov, predvsem pa na 
naravo njihovega dela, te voli Državni zbor. 

Predstavnik predlagatelja je v odgovoru na zastavljeni vprašanji odgovoril 
naslednje: 

glede na to, da predlog zakona stopi v veljavo 1. januarja 2005, njegove 
določbe pred tem datumom ne morejo učinkovati, zato bi vprašanje po kakšnem 
postopku izpeljati naslednje volitve sodnikov porotnikov lahko rešili le z 
noveliranjem določb starega zakona, v okviru katerega bi bila možna rešitev 
podaljšanje mandata do začetka uporabe novega zakona, s čimer bi zagotovili 
izvolitev novih sodnikov porotnikov po določbah novega zakona, 

glede vprašanja kdo naj te sodnike voli, pa je odgovoril, da pri nas sodnike 
voli Državni zbor, kar je po njegovem mnenju primerno tudi za sodnike porotnike, 
predvsem iz razloga ustrezne paritetne zastopanosti različnih socialnih partnerjev. 

* * * 
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Odbor je sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

K 16. členu: 

V prvem odstavku se besede "državnih organih in javnih službah" nadomestijo z 
besedami "javnem sektorju". 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Združenja zavarovancev iz prejšnjega odstavka so tista združenja, ki lahko v skladu 
s statuti javnih zavodov s področja socialnih zavarovanj predlagajo svoje 
predstavnike v organe zavodov." 

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

Obrazložitev: 
Prvi odstavek v skladu s pripombo Zakonodajno-pravne službe določa, da je število 
kandidatov za sodnike porotnike, do katerih so upravičena združenja delodajalcev, ki 
so organizirana za območje Slovenije, na eni strani in Vlada RS na drugi strani, 
odvisna od razmerij med številom zaposlenih pri delodajalcih (t.im. zasebni sektor) in 
številom zaposlenih v javnem sektorju, kot je opredeljen v zakonu o javnih 
uslužbencih. 

Z novim tretjim odstavkom se v izogib različnim razlagam pojma "združenje 
zavarovancev" določno opredeljuje, katera združenja so to - gre za tista združenja, ki 
lahko v skladu s statuti javnih zavodov s področja socialnih zavarovanj (t.j. Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje) predlagajo svoje predstavnike v 
organe zavodov (npr. organizacije upokojencev, organizirane za območje države, 
invalidske organizacije, organizirane za območje države). 

Za novi 84. a člen: 

Za 84. členom se doda nov 84. a člen, ki se glasi: 

"Oblikovanje liste kandidatov delodajalcev 

84. a člen 

Do sprejema zakona, ki bo urejal reprezentativnost združenj delodajalcev, se lista 
kandidatov delodajalcev oblikuje na predlog Združenja delodajalcev Slovenije, 
Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, Gospodarske zbornice 
Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije in Vlade Republike Slovenije, v sorazmerju s 
številom zaposlenih pri delodajalcih, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, in številom 
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zaposlenih v javnem sektorju. Število kandidatov, ki jih predlagajo Združenje 
delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije, se določi sporazumno 
v roku, ki ga določi delovno telo Državnega zbora Republike Slovenije, pristojno za 
volitve. Če v tem roku sporazum ni dosežen, število kandidatov po posameznih 
predlagateljih določi delovno telo, pri čemer upošteva število njihovih članov." 

Obrazložitev: 
V predlaganem amandmaju so v skladu s pripombo Zakonodajno-pravne službe 
zaradi jasnosti vodenja postopka izvolitve do sprejema zakona, ki bo na sistemski 
ravni uredil reprezentativnost združenj delodajalcev, določeni konkretni subjekti, ki 
so upravičeni predlagati sodnike porotnike na listi kandidatov delodajalcev. Hkrati je 
določen "ključ" za določitev števila kandidatov, do katerih so upravičeni posamezni 
predlagatelji. Prvi kriterij je razmerje med številom zaposlenih pri delodajalcih, ki 
opravljajo gospodarsko dejavnost (zasebni sektor), in številom zaposlenih v javnem 
sektorju, znotraj zasebnega sektorja pa se število kandidatov, do katerih so 
upravičeni posamezni predlagatelji, določi sporazumno. Če sporazum ni dosežen, o 
tem odloči delovno telo Državnega zbora RS, pristojno za volitve, upoštevaje število 
članov posameznih združenj. 

K 85. členu: 

Besede "1. januarja 2008" se nadomestijo z besedami "31. decembra 2007". 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je redakcijske narave in sledi pripombi Zakonodajno-pravne 
službe. 

K 86. členu: 

Besedi "splošne pristojnosti" se črtata, za besedo "sodišči" pa se doda vejica in 
besedilo "pred katerimi teče ob uveljavitvi tega zakona". 

Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem se natančneje določa, da se pred uveljavitvijo tega 
zakona začeti postopki v zadevah v zvezi z odškodninsko odgovornostjo za 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni nadaljujejo pred tistimi sodišči, pred katerimi 
tečejo ob uveljavitvi tega zakona, kar izključuje odstopanje zadev med sodišči zaradi 
sprememb določb o stvarni pristojnosti sodišč. Po veljavnem zakonu so bila za te 
zadeve stvarno pristojna sodišča splošne pristojnosti, tako da se bo večina tekočih 
postopkov nadaljevala (in končala) pred temi sodišči, nekaj tekočih postopkov pa se 
bo nadaljevalo pred delovnimi sodišči, in sicer gre za starejše zadeve, glede katerih 
so bili postopki začeti že pred uveljavitvijo veljavnega zakona (t.j. pred letom 1995), 
pa do uveljavitve novega zakona še ne bodo končani. 
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K 87. členu: 

Beseda "socialnimi" se črta, za besedo "sodišči" pa se doda vejica in besedilo "pred 
katerimi teče ob uveljavitvi tega zakona". 

Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem se natančneje določa, da se pred uveljavitvijo tega 
zakona začeti postopki v zadevah v zvezi s prostovoljnimi zavarovanji nadaljujejo 
pred tistimi sodišči, pred katerimi tečejo ob uveljavitvi tega zakona, kar izključuje 
odstopanje zadev med sodišči zaradi sprememb določb o stvarni pristojnosti sodišč. 
Po veljavnem zakonu so bila za te zadeve stvarno pristojna socialna sodišča, tako 
da se bo večina tekočih postopkov nadaljevala (in končala) pred temi sodišči, nekaj 
tekočih postopkov pa se bo nadaljevalo pred sodišči splošne pristojnosti, saj 
nekatere zadeve, ki so bile vložene na ta sodišča, niso bile odstopljene socialnim 
sodiščem zaradi stvarne nepristojnosti. 

* * * 

Odbor je po končani razpravi o členih ter razpravi in glasovanju o amandmajih 
odbora sprejel vse člene predloga zakona. 

Glede na sprejete amandmaje je odbor določil besedilo dopolnjenega predloga 
zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Maksimiljan Lavrinc. 

Svetovalka Podpredsednica 
Katja Golob, l.r. mag. Majda Potrata, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O DELOVNIH IN SOCIALNIH SODIŠČIH 
(ZDSS-1), EPA 1018 -III 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Predmet urejanja 

1. člen 

Ta zakon določa pristojnost, organizacijo in sestavo delovnih in socialnih sodišč 
kot specializiranih sodišč ter pravila postopka, po katerih ta sodišča odločajo v 
delovnih in socialnih sporih. 

Vrste sporov 

2. člen 

Delovna sodišča so pristojna za odločanje v individualnih in kolektivnih delovnih 
sporih, socialna sodišča pa v socialnih sporih po določbah tega zakona. 

Stopnje odločanja 

3. člen 

(1) Na prvi stopnji odločajo delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje. 

(2) O pritožbah zoper odločbe sodišč iz prejšnjega odstavka odloča višje delovno 
in socialno sodišče. 

(3) O pritožbah in revizijah zoper odločbe sodišča iz prejšnjega odstavka odloča 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 

Pojmi 

4. člen 

(1) V tem zakonu uporabljen pojem delavec se uporablja tudi za javnega 
uslužbenca in funkcionarja, če ni z zakonom določeno drugače. 

(2) V tem zakonu uporabljeni pojmi sodnik, sodnik porotnik, delavec, delodajalec, 
zavarovanec in drugi pojmi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot 
nevtralni za moške in ženske. 
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2. PRISTOJNOST, ORGANIZACIJA IN SESTAVA SODIŠČ 

Stvarna pristojnost delovnega sodišča v individualnih delovnih sporih 

5. člen 

(1) Delovno sodišče je pristojno za odločanje v naslednjih individualnih delovnih 
sporih: 

a) o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja; 

b) o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem 
in delodajalcem oziroma njihovimi pravnimi nasledniki; 

c) o pravicah in obveznostih iz razmerij med delavcem iri uporabnikom, h 
kateremu je delavec napoten na delo na podlagi dogovora med delodajalcem in 
uporabnikom; 

č) v zvezi s postopkom zaposlovanja delavca med delodajalcem in kandidatom; 

d) o pravicah in obveznostih iz industrijske lastnine, ki nastanejo med delavcem in 
delodajalcem na podlagi delovnega razmerja; 

e) o opravljanju del otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov; 

f) o kadrovski štipendiji med delodajalcem in dijakom ali študentom; 

g) o volonterskem opravljanju pripravništva; 

h) za katere tako določa zakon. 

(2) Sodišče iz prejšnjega odstavka je pristojno za odločanje tudi, če je v 
odškodninskem sporu, za katerega je podana pristojnost delovnega sodišča po 
določbah tega zakona, kot sospornik tožena zavarovalnica. 

Stvarna pristojnost delovnega sodišča v kolektivnih delovnih sporih 

6. člen 

Delovno sodišče je pristojno za odločanje v naslednjih kolektivnih delovnih 
sporih: 

a) o veljavnosti kolektivne pogodbe in njenem izvrševanju med strankami 
kolektivne pogodbe ali med strankami kolektivne pogodbe in drugimi osebami; 

b) o pristojnosti za kolektivno pogajanje; 

c) o skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom, medsebojni skladnosti kolektivnih 
pogodb in skladnosti splošnih aktov delodajalca z zakonom in s kolektivnimi 
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pogodbami; 

č) o zakonitosti stavke in drugih industrijskih akcij; 

d) o sodelovanju delavcev pri upravljanju; 

e) o pristojnostih sindikata v zvezi z delovnimi razmerji; 

f) v zveži z določitvijo reprezentativnosti sindikata; 

g) za katere tako določa zakon. 

Stvarna pristojnost socialnega sodišča v socialnih sporih 

7. člen 

(1) Socialno sodišče je pristojno za odločanje v naslednjih socialnih sporih: 

1. na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja: 

a) o pravici do in iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

b) o pravici do in iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja; 

c) o plačevanju prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje; 

č) o določitvi ali ukinitvi mest, za katera je obvezna vključitev v dodatno 
pokojninsko zavarovanje; 

d) o prostovoljni vključitvi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 
plačevanju prispevkov za to zavarovanje; 

e) o priznanju in dokupu zavarovalne dobe; 

f) o pravici do državne pokojnine; 

g) v zvezi z matično evidenco; 

2. na področju zdravstvenega zavarovanja: 

a) o pravici do in iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in plačevanju 
prispevkov za to zavarovanje; 

3. na področju zavarovanja za primer brezposelnosti in zaposlovanja: 

a) o pravici do in iz obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti in 
plačevanju prispevkov za to zavarovanje; 
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b) o prostovoljni vključitvi v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti in 
plačevanju prispevkov za to zavarovanje; 

c) o štipendiji, pri podeljevanju katere je odločilen premoženjski cenzus, in 
štipendiji za nadarjene; 

č) o posojilu za študij na podlagi jamstev in subvencioniranja obrestne mere, pri 
dodeljevanju katerega je odločilen premoženjski cenzus; 

4. na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov: 

a) o pravici do in iz zavarovanja za starševsko varstvo ter plačevanju prispevkov 
za to zavarovanje; 

b) o pravici do družinskih prejemkov; 

5. na področju socialnih prejemkov: 

a) o socialno varstvenih dajatvah; 

b) o pravici do socialnih prejemkov iz različnih naslovov, če je njihov namen 
reševati socialno varnost upravičenca in če je za priznanje pravice do takega 
prejemka odločilen premoženjski cenzus. 

(2) Socialno sodišče je na področjih iz prejšnjega odstavka pristojno odločati tudi 
v naslednjih socialnih sporih: 

- o povrnitvi neupravičeno pridobljenih sredstev, 

- o povrnitvi škode, ki jo je državni organ oziroma nosilec javnih pooblastil (v 
nadaljnjem besedilu: zavod) povzročil zavarovancu oziroma upravičencu do 
socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) oziroma škode, ki jo 
je zavarovanec povzročil zavodu v zvezi z zavarovalnim razmerjem ali v zvezi 
z uveljavljanjem pravic iz socialnega varstva. 

(3) Socialno sodišče je pristojno odločati tudi v socialnih sporih, za katere tako 
določa zakon. 

Krajevna pristojnost v individualnih delovnih sporih 

8. člen 

(1) Če je tožeča stranka delavec, je za odločanje pristojno poleg sodišča, ki je 
splošno krajevno pristojno za toženo stranko, tudi sodišče, na območju katerega 
se opravlja ali se je opravljalo delo ali bi se moralo opravljati delo, ter sodišče, na 
območju katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje. 

(2) Za odločanje v sporih iz točke d) prvega odstavka 5. člena tega zakona je 
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krajevno izključno pristojno Delovno in socialno sodišče v Ljubljani. 

Krajevna pristojnost v kolektivnih delovnih sporih 

9. člen 

(1) Za odločanje v kolektivnih delovnih sporih, v katerih je udeleženec 
delodajalec, je krajevno pristojno sodišče, ki je splošno krajevno pristojno za 
delodajalca. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za odločanje v kolektivnih 
delovnih sporih iz točk a), b) in c) 6. člena tega zakona v zvezi s kolektivnimi 
pogodbami, ki veljajo za območje Republike Slovenije, krajevno izključno pristojno 
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani. 

Prepoved sklenitve sporazuma o krajevni pristojnosti 

10. člen 

V postopku v delovnih sporih se stranke oziroma udeleženci ne morejo 
sporazumeti o krajevni pristojnosti. 

Pristojnost v zvezi z arbitražo 

11. člen 

Za odločanje o imenovanju arbitra oziroma predsednika arbitraže, kadar se 
arbitraža ne more konstituirati, o razveljavitvi pogodbe o arbitraži zaradi 
nemožnosti konstituiranja arbitraže in o tožbi za razveljavitev arbitražne odločbe 
je pristojno delovno sodišče, na območju katerega je sedež arbitraže. 

Sedeži sodišč prve stopnje 

12. člen 

V Republiki Sloveniji so naslednja delovna in socialno sodišče prve stopnje: 

1. Delovno sodišče v Celju, s sedežem v Celju, pristojno za območje sodnega 
okrožja Celje; 

2. Delovno sodišče v Kopru, s sedežem v Kopru, pristojno za območje sodnih 
okrožij Koper in Nova Gorica; 

3. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, s sedežem v Ljubljani, pristojno za 
odločanje v delovnih sporih za območje sodnih okrožij Kranj, Krško, Ljubljana in 
Novo mesto, za odločanje v socialnih sporih pa za območje Republike Slovenije; 

4. Delovno sodišče v Mariboru, s sedežem v Mariboru, pristojno za območje 
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sodnih okrožij Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenj Gradec. 

Zunanji oddelki sodišč prve stopnje 

13. člen 

(1) Sodišča prve stopnje odločajo v delovnih sporih na sedežu sodišča, če ni v 
tem členu določeno, da odločajo na zunanjih oddelkih. 

(2) Na zunanjih oddelkih odločajo: 

1. Delovno sodišče v Kopru: 

a) na zunanjem oddelku v Novi Gorici v zadevah z območja sodnih okrajev 
Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin; 

2. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani: 

a) na zunanjem oddelku v Brežicah v zadevah z območja sodnih okrajev Brežice, 
Krško in Sevnica; 

b).na zunanjem oddelku v Kranju v zadevah z območja sodnih okrajev Jesenice, 
Kranj, Radovljica, škofja Loka in Tržič; 

c) na zunanjem oddelku v Novem mestu v zadevah z območja sodnih okrajev 
Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje. 

3. Delovno sodišče v Mariboru: 

a) na zunanjem oddelku v Murski Soboti v zadevah z območja sodnih okrajev 
Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota; 

b) na zunanjem oddelku na Ptuju v zadevah z območja sodnih okrajev Ormož in 
Ptuj; 

c) na zunanjem oddelku v Slovenj Gradcu v zadevah z območja sodnih okrajev 
Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec. 

(3) Delovno in socialno sodišče v Ljubljani odloča v socialnih sporih na sedežu 
sodišča, naroke pa opravlja tudi na svojih zunanjih oddelkih ali na sedežu ali 
zunanjih oddelkih drugih delovnih sodišč pod pogoji, ki jih določa 64. člen tega 
zakona. 

Sestava sodišča prve stopnje 

14. člen 

(1) V delovnih in socialnih sporih odloča sodišče prve stopnje v senatu, razen če 
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ta zakon določa, da odloča sodnik posameznik. 

(2) Sodnik posameznik odloča v individualnih delovnih in socialnih sporih o 
premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega predmeta ne presega 
zneska, določenega v zakonu o pravdnem postopku za dovoljenost revizije. 

(3) Ne glede na vrednost spornega predmeta sodnik posameznik odloča: 

- v individualnih delovnih sporih, ki se nanašajo na suspenz pogodbe o 
zaposlitvi, poskusno delo, nadurno delo, odmore, počitke in dopuste ter druge 
odsotnosti z dela, obveznost opravljanja deia zaradi izjemnih okoliščin, izrek 
disciplinske sankcije, ki trajno ne spreminja delovnopravnega položaja 
delavca, začasno odstranitev z dela zaradi uvedbe disciplinskega postopka in 
začasno premestitev; 

- v socialnih sporih o pravici do dodatka za pomoč in postrežbo, pravici do 
invalidnine za telesno okvaro in pravici do zdraviliškega zdravljenja. 

(4) V delovnih in socialnih sporih je senat sodišča prve stopnje sestavljen iz 
sodnika kot predsednika senata in dveh sodnikov porotnikov kot članov senata, 
od katerih je eden izvoljen z liste kandidatov delavcev oziroma zavarovancev, 
drugi pa z liste kandidatov delodajalcev oziroma zavodov. 

Sodniki porotniki 

15. člen 

(1) Za določitev pogojev za izvolitev sodnika porotnika, trajanje mandata, prisego, 
določitev števila sodnikov porotnikov ter pravice in obveznosti sodnikov 
porotnikov se uporabljajo določbe zakona o sodiščih, če ni s tem zakonom 
določeno drugače. 

(2) Sodnike porotnike po določbah tega zakona voli Državni zbor Republike 
Slovenije, in sicer enako število porotnikov iz vrst delavcev oziroma zavarovancev 
in delodajalcev oziroma zavodov. 

(3) Volitve sodnikov porotnikov razpiše predsednik Državnega zbora Republike 
Slovenije najmanj štiri mesece pred iztekom mandata prejšnjim sodnikom 
porotnikom. 

Oblikovanje list kandidatov 

16. člen 

(1) Za delovna sodišča prve stopnje se sodniki porotniki volijo z list 
kandidatov delavcev in delodajalcev. Lista kandidatov delavcev se oblikuje 
na predlog reprezentativnih sindikatov za območje Republike Slovenije v 
sorazmerju s številom njihovih članov. Lista kandidatov delodajalcev se 
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oblikuje na predlog združenj delodajalcev, ki so organizirana za območje 
Republike Slovenije, in Vlade Republike Slovenije, v sorazmerju s številom 
zaposlenih pri delodajalcih oziroma v javnem sektorju. 

(2) Za socialno sodišče prve stopnje se sodniki porotniki volijo z list 
kandidatov zavarovancev in zavodov. Lista kandidatov zavarovancev se 
oblikuje na predlog reprezentativnih sindikatov za območje Republike 
Slovenije in združenj zavarovancev, ki so organizirana za območje 
Republike Slovenije, v sorazmerju s številom njihovih članov. Lista 
kandidatov zavodov se oblikuje na predlog javnih zavodov s področja 
socialnih zavarovanj in Vlade Republike Slovenije, in sicer tako, da vsak 
predlagatelj predlaga enako število kandidatov. 

(3) Združenja zavarovancev iz prejšnjega odstavka so tista združenja, ki 
lahko v skladu s statuti javnih zavodov s področja socialnih zavarovanj 
predlagajo svoje predstavnike v organe zavodov. 

(4) Na listi kandidatov se določi enako število kandidatov, kot je število 
sodnikov porotnikov, ki se jih voli. 

Višje delovno in socialno sodišče 

17. člen 

(1) Višje delovno in socialno sodišče ima sedež v Ljubljani. 

(2) Višje delovno in socialno sodišče odloča v senatu treh sodnikov. 

3. POSTOPEK 

3.1. Skupne določbe za postopek v delovnih in socialnih sporih 

Pojmi 

• 18. člen 

V tem poglavju uporabljeni pojmi tožba, stranka, tožeča stranka in tožena stranka 
v postopku v kolektivnih delovnih sporih veljajo za predlog, udeleženca, 
predlagatelja postopka in nasprotnega udeleženca. 

Pravila postopka 

19. člen 

V postopku v delovnih in socialnih sporih se uporabljajo določbe zakona o 
pravdnem postopku, če ni s tem zakonom določeno drugače. 
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Načelo pospešitve postopka 

20. člen 

V postopku v delovnih in socialnih sporih je treba postopati hitro. 

Predhodno vprašanje 

21. člen 

Če je odločitev sodišča odvisna od predhodne rešitve vprašanja, ali obstaja 
kakšna pravica ali pravno razmerje (predhodno vprašanje), pa o njem še ni odločil 
pristojni organ, lahko sodišče do odločitve o predhodnem vprašanju prekine 
postopek le, če zakon določa, da predhodnega vprašanja ne sme samo rešiti, ali 
če je postopek za odločitev o obstoju te pravice ali pravnega razmerja pred 
pristojnim organom že vteku. 

Izločitev sodnika in sodnika porotnika 

22. člen 

Sodnik ali sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške funkcije tudi v primeru, če je 
član organa stranke v postopku. 

Procesna predpostavka 

23. člen 

(1) Kadar je z zakonom ali s kolektivno pogodbo določen obvezen postopek za 
mirno rešitev spora, je tožba dopustna pod pogojem, da je bil postopek 
predhodno začet, pa ni bil uspešen. 

(2) Šteje se, da postopek ni bil uspešen, če med strankama ni bil dosežen 
sporazum v tridesetih dneh od začetka postopka za mirno rešitev spora. 

(3) Če je za vložitev tožbe z zakonom določen rok, začne ta rok teči po izteku 
roka iz prejšnjega odstavka. 

(4) Določbe prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo v sporih o obstoju ali 
prenehanju delovnega razmerja. 

Odločitev brez glavne obravnave 

24. člen 

(1) Sodišče lahko odloči brez glavne obravnave, če po prejemu odgovora na 
tožbo ali pripravljalnih vlog ugotovi, da med strankama dejansko stanje ni sporno 
in da ni drugih ovir za izdajo odločbe, stranki pa sta se glavni obravnavi 
odpovedali. 
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(2) V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče opozori stranko na možnost, da se 
lahko odpove glavni obravnavi v roku, ki ga določi sodišče. 

(3) Odpoved mora biti pisna. 

Priprava na glavno obravnavo 

25. člen 

(1) Sodišče lahko strankam naloži, da v roku, ki ga določi, odgovorijo na 
posamezna vprašanja glede vseh okoliščin, ki so pomembne za odločitev, da 
dopolnijo ali dodatno obrazložijo svoje predhodne vloge ter predložijo listine. 

(2) Po prejemu odgovora na tožbo, pripravljalne vloge ali izvedbi naroka lahko 
sodišče strankam določi rok, v katerem lahko predložijo naslednjo pripravljalno 
vlogo. 

(3) Sodišče določi rok iz prvega in drugega odstavka tega člena glede na 
zahtevnost dejanja, ki ga je treba opraviti, tako da stranki ostane dovolj časa, da 
se v postopku izjavi. Ta rok ne sme biti krajši od osmih dni. 

(4) Vloge in listine, posredovane na poziv sodišča po prvem ali drugem odstavku 
tega člena, ki se predložijo po poteku roka, ki ga je določilo sodišče, se 
upoštevajo le, če stranka izkaže za verjetno, da jih predhodno brez svoje krivde ni 
mogla predložiti, ali če njihova dopustitev po presoji sodišča ne bi zavlekla 
reševanja spora. 

(5) Sodišče stranko v pozivu za predložitev vlog in listin opozori na posledice 
zamude. 

(6) Osebam, ki niso stranke v postopku, lahko sodišče določi rok, v katerem 
morajo predložiti listine. 

Poravnalni narok 

26. člen 

(1) Če se poravnalni narok ne zaključi s sklenitvijo sodne poravnave, sodišče 
takoj začne glavno obravnavo. 

(2) Če sodišče odloča v senatu, lahko predsednik senata sam opravi poravnalni 
narok. Če se v tem primeru poravnalni narok ne zaključi s sklenitvijo sodne 
poravnave, predsednik senata takoj določi narok za glavno obravnavo. 

Mirovanje postopka 

27. člen 

V postopku v delovnih in socialnih sporih ni mirovanja postopka. 
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28. člen 

(1) Če na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno obravnavo ne pride tožena 
stranka, sodišče pod pogoji, ki jih določa zakon o pravdnem postopku, izda 
zamudno sodbo, čeprav je tožena stranka odgovorila na tožbo. 

(2) Če na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno obravnavo ne pride tožeča 
stranka, se šteje, da je umaknila tožbo. 

(3) Če na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno obravnavo ali na kakšen 
poznejši narok ne pride nobena stranka, se narok preloži. Če tudi na naslednji 
narok ne pride nobena stranka, se šteje, da je tožeča stranka tožbo umaknila. 

(4) Če na kakšen poznejši narok ne pride nobena stranka, lahko sodišče odloči 
glede na stanje spisa, če je že opravilo narok, na katerem so se izvajali dokazi, in 
je dejansko stanje dovolj pojasnjeno. Tako ravna sodišče tudi v primeru, če na 
narok ne pride ena stranka, nasprotna stranka pa predlaga odločitev glede na 
stanje spisa. 

(5) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabijo pod pogojem, da je bila stranka 
pravilno vabljena in da ni izkazala upravičenih razlogov za izostanek oziroma ni 
splošno znanih okoliščin, iz katerih izhaja, da stranka iz upravičenih razlogov ni 
mogla priti na narok. * 

(6) Sodišče stranko v vabilu na narok opozori na posledice izostanka z naroka. 

Izpolnitveni rok 

29. člen 

Sodišče lahko določi v sodbi, s katero naloži kakšno dajatev, osemdnevni rok za 
njeno izpolnitev. 

Pritožbeni postopek 

30. člen 

(1) Zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ali bistvene kršitve 
določb postopka sodišče druge stopnje izpodbijane sodbe, s katero je sodišče 
prve stopnje na podlagi obravnave odločilo o zahtevku, ne sme razveljaviti in 
zadeve vrniti v nov postopek, če je nepravilnost mogoče popraviti z dopolnjeno ali 
ponovljeno izvedbo dokazov oziroma izvedbo drugih procesnih dejanj na 
obravnavi pred sodiščem druge stopnje. 

(2) Zoper sklep sodišča druge stopnje o razveljavitvi sodbe in vrnitvi v novo 
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sojenje v nasprotju s prejšnjim odstavkom je dovoljena pritožba. V tem postopku 
se smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku o pritožbi zoper 
sklep sodišča prve stopnje. 

(3) Na obravnavi lahko sodišče druge stopnje ponovi dokaze v skladu z določbo 
zakona o pravdnem postopku, ki ureja ponavljanje dokazov na obravnavi pred 
sodiščem druge stopnje, izvede nove dokaze, ki so potrebni za pravilno in 
popolno ugotovitev dejanskega stanja, in opravi druga procesna dejanja, s 
katerimi se odpravijo ugotovljene bistvene kršitve določb postopka. 

Revizija 

31. člen 

Revizija je dovoljena v naslednjih delovnih in socialnih sporih: 
1. v premoženjskih individualnih delovnih in socialnih sporih, v katerih je po 

določbah zakona o pravdnem postopku dovoljena revizija; 
2. v individualnih delovnih sporih glede obstoja ali prenehanja delovnega 

razmerja; 
3. v kolektivnih delovnih sporih; 
4. v socialnih sporih o pravicah do in iz socialnih zavarovanj in socialnega 

varstva, razen v sporih o pravici do dodatka za pomoč in postrežbo, pravici do 
invalidnine za telesno okvaro in pravici do zdraviliškega zdravljenja; 

5. če jo dopusti sodišče. 
f 

Dopuščena revizija 

32. člen 

(1) Sodišče dopusti revizijo: 
- če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o 

pomembnem pravnem vprašanju, ali 
- če odločba sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega 

sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni 
praksi sodišč druge stopnje o tem pravnem vprašanju ni enotnosti, vrhovno 
sodišče pa o tem še ni odločalo. 

(2) O tem, ali bo dopustilo revizijo, odloči sodišče druge stopnje s sklepom, ki je 
vsebovan v pravnomočni odločbi, s katero je odločilo o pritožbi. Vrhovno sodišče 
je vezano na sklep sodišča druge stopnje, s katerim revizijo dopusti ali ne dopusti, 
razen v primeru iz naslednjega odstavka. 

(3) Zoper sklep, s katerim sodišče druge stopnje ne dopusti revizije, lahko stranka 
v tridesetih dneh vloži pritožbo iz razloga po drugi alinei prvega odstavka tega 
člena. V tem postopku se smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem 
postopku o pritožbi zoper sklep sodišča prve stopnje. 

(4) Če v primeru iz prejšnjega odstavka vrhovno sodišče pritožbi ugodi in dopusti 
revizijo, začne teči rok za vložitev revizije od vročitve tega sklepa stranki. 
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Zahteva za varstvo zakonitosti 

33. člen 

V delovnih in socialnih sporih ni dovoljena zahteva za varstvo zakonitosti. 

3.2. Postopek v individualnih delovnih sporih 

Preiskovalno načelo 

34. člen 

(1) Če sodišče po izvedbi vseh dokazov, ki so jih predlagale stranke, ne more 
ugotoviti dejstev, ki so pomembna za odločitev, lahko izvede dokaze tudi po 
uradni dolžnosti. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče določi, da znesek, ki je potreben za 
stroške izvedbe dokaza, založi ena ali obe stranki. Če ta znesek ni založen v 
roku, ki ga je določilo sodišče, sodišče opusti izvedbo dokaza. 

Pooblaščenci 

35. člen 

V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja procesna dejanja 
tudi po pooblaščencu, ki je predstavnik sindikata oziroma združenja delodajalcev, 
če ga ta zaposli za zastopanje svojih članov, in je opravil pravniški državni izpit. 

Nerazumljive ali nepopolne vloge 

36. člen 

Če sodišče zahteva od delavca, da mora vlogo popraviti ali dopolniti, ga hkrati 
pouči, kako naj odpravi pomanjkljivosti vloge, in ga opozori na pravne posledice, 
če ne bo ravnal v skladu z zahtevo sodišča. Če delavec nima pooblaščenca, ga 
sodišče pouči tudi o pravici, pogojih in postopku za pridobitev brezplačne pravne 
pomoči. 

Sprememba navedbe tožene stranke 

37. člen 

(1) Če je delavec zaradi očitne pomote v tožbi napačno navedel toženo stranko, 
lahko spremeni navedbo tožene stranke najkasneje do konca poravnalnega 
naroka, oziroma če ni poravnalnega naroka, do sprejema dokaznega sklepa na 
prvem naroku za glavno obravnavo. 

(2) Sprememba navedbe tožene stranke iz prejšnjega odstavka se ne šteje za 
spremembo tožbe. 
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Stroški postopka 

38. člen 

(1) Sodišče lahko odloči, da mora delodajalec kriti vse stroške za izvedbo 
dokazov, tudi če delavec v sporu ni v celoti uspel, pa zaradi tega niso nastali 
posebni stroški. 

(2) Če je delavec v postopku sodeloval brez pooblaščenca ali ga je zastopal 
predstavnik sindikata, pa v sporu ni v celoti uspel, lahko sodišče odloči, da vsaka 
stranka krije svoje stroške zastopanja. 

Odprava nesklepčnosti tožbe 

39. člen 

(1) Če tožena stranka ne odgovori na tožbo delavca, iz dejstev, ki so navedena v 
tožbi, pa ne izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka (nesklepčnost tožbe), 
sodišče s sklepom določi delavcu rok za odpravo nesklepčnosti tožbe. Če 
delavec v tem roku tožbe ustrezno ne popravi, sodišče tožbeni zahtevek zavrne. 

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči samo delavcu. Zoper sklep ni dovoljena 
posebna pritožba. 

Vzorčni postopek 

40. člen 

(1) Če je pri sodišču vloženih večje število tožb, v katerih se tožbeni zahtevki 
opirajo na enako ali podobno dejansko in isto pravno podlago, lahko sodišče po 
prejemu odgovorov na tožbe na podlagi ene tožbe izvede vzorčni postopek, 
ostale postopke pa prekine. 

(2) Pred izdajo sklepa o prekinitvi postopka mora sodišče omogočiti tožeči 
stranki, da se izjavi o navedbah v odgovoru na tožbo in o prekinitvi postopka 
zaradi izvedbe vzorčnega postopka. 

(3) Zoper sklep o prekinitvi postopka zaradi izvedbe vzorčnega postopka ni 
dovoljena pritožba. 

(4) Po pravnomočnosti odločbe, izdane v vzorčnem postopku, sodišče o 
prekinjenih postopkih, ki nimajo bistvenih posebnosti, odloči upoštevaje odločitev 
v vzorčnem primeru. 

(5) Stranka, ki je imela možnost sodelovati v vzorčnem postopku, v prekinjenih 
postopkih ne more oporekati dejanskim in pravnim ugotovitvam in stališčem, ki jih 
je zavzelo sodišče v vzorčnem postopku. 

(6) Vzorčni postopek je prednosten. 
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Spori o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja 

41. člen 

(1) Spori o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja so prednostni. 

(2) Rok za odgovor na tožbo je 15 dni. 

(3) Sodišče opravi poravnalni narok, oziroma če ni poravnalnega naroka, prvi 
narok za glavno obravnavo najkasneje v dveh mesecih od prejema odgovora na 
tožbo oziroma od izteka roka za odgovor na tožbo. 

(4) Delavec lahko spremeni tožbo glede zahtevka do konca glavne obravnave 
brez privolitve tožene stranke. 

(5) Delodajalec krije svoje stroške postopka ne glede na izid postopka, razen če 
je delavec z vložitvijo tožbe ali z ravnanjem v postopku zlorabljal procesne 
pravice. 

Sodno varstvo proti odločbam delodajalca 

42. člen 

(1) Če je tožba vložena zoper odločbo delodajalca, s katero je odločil o pravici ali 
obveznosti iz delovnega razmerja, mora obsegati tudi navedbo odločbe, zoper 
katero je vložena. Tožbi je treba priložiti tudi odločbo v izvirniku ali overjenem 
prepisu. 

(2) Po predhodnem preizkusu tožbe iz prejšnjega odstavka sodišče izda sklep, s 
katerim se tožba zavrže, tudi v primerih, če je bila tožba vložena prezgodaj ali je 
zoper odločbo, ki se izpodbija, mogoča pritožba, pa pritožba ni bila vložena ali je 
bila vložena prepozno. 

Začasne odredbe 

43. člen 

(1) Med postopkom lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti izda začasne odredbe, 
ki so potrebne, da se prepreči uporaba sile ali nastanek težko nadomestljive 
škode. 

(2) Če stranka predlaga izdajo začasne odredbe, sodišče o predlogu odloči 
najkasneje v treh dneh. 

(3) O pravnem sredstvu zoper sklep o začasni odredbi pristojno sodišče odloči 
najkasneje v osmih dneh. 

(4) Začasne odredbe se izdajajo po določbah zakona o izvršbi in zavarovanju, če 
ni v tem členu določeno drugače. 
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3.3. Postopek v kolektivnih delovnih sporih 

Začetek postopka 

44. člen 

(1) Postopek se začne na predlog. 

(2) Za predlog in odgovor na predlog se smiselno uporabljajo določbe zakona o 
pravdnem postopku o tožbi in odgovoru na tožbo, če ni s tem zakonom določeno 
drugače. 

Udeleženec 

45. člen 

(1) Udeleženec v postopku je oseba, organ ali združenje, ki je vložil predlog 
(predlagatelj postopka) ter oseba, organ ali združenje, proti kateremu je predlog 
vložen (nasprotni udeleženec). 

(2) Udeleženci so tudi osebe, organi ali združenja, ki so nosilci pravic in 
obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

(3) Udeleženci so tudi osebe, organi in združenja, ki jim zakon daje pravico, da se 
udeležujejo postopka. 

Umik predloga 

46. člen 

(1) Predlagatelj postopka lahko umakne predlog do konca glavne obravnave brez 
privolitve nasprotnega udeleženca. 

(2) O umiku predloga sodišče obvesti druge udeležence. 

(3) Vsak udeleženec lahko v osmih dneh od dneva, ko je bil obveščen o umiku, 
nadaljuje začeti postopek. 

Udeleženci v sporih v zvezi s kolektivnimi pogodbami 

47. člen 

(1) Združenja delavcev oziroma delodajalcev ali posamezni delodajalci, ki so 
stranke_kolektivne pogodbe, lahko vložijo predlog za začetek postopka v zvezi s 
kolektivnimi pogodbami ali se udeležujejo postopka, ki ga je začel kdo drug. 

(2) Predlog lahko vložijo tudi združenja delavcev oziroma delodajalcev ali 
posamezni delodajalci ter skupine delavcev, ki niso zajete v prejšnjem odstavku, 

poročevalec, št. 104 102 6. december2003 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

pa zanje velja kolektivna pogodba, če izkažejo, da upravičeno uveljavljajo 
skupinski interes. Ta združenja in osebe se lahko pod enakimi pogoji tudi 
udeležujejo postopka, ki ga je začel kdo drug. 

(3) Upravičenost uveljavljanja skupinskega interesa iz prejšnjega odstavka 
sodišče presodi glede na vse okoliščine primera, zlasti pa pri tem upošteva raven, 
na kateri je bila sklenjena kolektivna pogodba. 

Udeleženci v sporih o zakonitosti stavke 

48. člen 

(1) Predlog za začetek postopka o zakonitosti stavke lahko vloži tisti, ki ima po 
zakonu pravico organizirati stavko, in tisti, zoper katerega je stavka organizirana. 

(2) V sporih iz prejšnjega odstavka se sindikat lahko udeležuje postopka, ki ga je 
začel kdo drug. 

Udeleženci v sporih o pristojnostih sindikata v zvezi z delovnimi razmerji 

49. člen 

Predlog za začetek postopka o pristojnostih, ki jih ima sindikat v zvezi z delovnimi 
razmerji, lahko vloži sindikat. 

Udeleženci v sporih o reprezentativnosti sindikata 

50. člen 

(1) Predlog za začetek postopka v zvezi z določitvijo reprezentativnosti sindikata 
lahko vloži sindikat zoper odločbo pristojnega ministra oziroma odločitev 
delodajalca, s katero je ugotovljeno, da sindikat ne izpolnjuje pogojev za določitev 
reprezentativnosti. „ 

(2) Če pristojni minister oziroma delodajalec v roku dveh mesecev o vloženi 
zahtevi sindikata za določitev reprezentativnosti ne odloči, se smiselno 
uporabljata določbi drugega in tretjega odstavka 72. člena tega zakona. 

Udeležba drugih oseb v postopku 

51. člen 

(1) Sodišče obvesti o začetku postopka osebe, organe in združenja, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, in jim da možnost, da se 
udeležijo postopka. Obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
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oglasni deski ter spletnih straneh sodišča. 

(2) Osebe, organi in združenja iz prejšnjega odstavka lahko ves čas postopka na 
naroku ali s pisno vlogo prijavijo udeležbo v postopku. 

(3) O tem obvesti sodišče druge udeležence in jim določi rok, v katerem se lahko 
izjavijo o udeležbi. 

(4) Sodišče lahko tudi brez izjave drugih udeležencev zavrne udeležbo, če 
ugotovi, da pravni interes osebe, ki je prijavila udeležbo, ni podan. 

(5) Do pravnomočnosti sklepa, s katerim se zavrne udeležba, se udeleženec 
lahko udeležuje postopka in se njegova procesna dejanja ne morejo izključiti. 

(6) Zoper sklep, s katerim sodišče dopusti udeležbo, ni posebne pritožbe. 

Spori o sodelovanju delavcev pri upravljanju 

52. člen 

(1) V sporih o zahtevi sveta delavcev za imenovanje delavskega direktorja, o 
pritožbi zoper sklep volilne komisije o zavrnitvi predlogov kandidatov za člane 
sveta delavcev oziroma o neveljavnosti volitev članov sveta delavcev in o zahtevi 
za razveljavitev volitev članov sveta delavcev je rok za odgovor tri dni. 

(2) Če v zadevah iz prejšnjega odstavka dejansko stanje med udeleženci ni 
sporno in ni drugih ovir za izdajo odločbe, lahko sodišče odloči brez glavne 
obravnave. V nasprotnem primeru sodišče opravi narok za glavno obravnavo 
najkasneje v treh dneh od prejema odgovora oziroma od izteka roka za odgovor. 
Narok lahko določi tudi po telefonu, brzojavno, z uporabo telekomunikacijskih 
storitev ali informacijske tehnologije. 

(3) V zadevah iz prvega odstavka tega člena je rok za pritožbo tri dni. Sodišče 
druge stopnje o pritožbi odloči najkasneje v treh dneh. 

Odločitve sodišča 

53. člen 

(1) Če sodišče ugotovi, da je zahtevek utemeljen, glede na naravo razmerja 
predvsem: 

1. ugotovi veljavnost ali neveljavnost kolektivne pogodbe, kršitev pravic ali 
obveznosti iz kolektivne pogodbe, neskladnost kolektivne pogodbe z 
zakonom, neskladnost med kolektivnimi pogodbami ali neskladnost splošnega 
akta delodajalca z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo; 
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2. delno ali v celoti razveljavi oziroma odpravi splošni akt delodajalca ali 
posamični pravni akt in glede na okoliščine primera naloži sprejem ali izdajo 
novega pravnega akta. 

(2) V primerih iz 1. točke prejšnjega odstavka lahko glede na naravo razmerja 
sodišče na zahtevo posameznega udeleženca naloži drugemu udeležencu 
izpolnitev določene obveznosti. 

(3) Kadar sodišče ravna po določbi prejšnjega odstavka, lahko zahteva izvršitev 
odločbe vsak, ki mu je bila z njo priznana kakšna pravica, tudi če ni bil 
udeleženec tega postopka. 

(4) Če sodišče presodi, da je nujno za varstvo pravic udeležencev, lahko v 
primerih iz 2. točke prvega odstavka tega člena s sklepom delno ali v celoti 
nadomesti sporni akt. 

(5) Odločba sodišča iz prvega odstavka tega člena, ki se nanaša na kolektivne 
pogodbe in splošne akte delodajalca, se objavi v javnem ali drugem glasilu, v 
katerem je objavljena kolektivna pogodba oziroma splošni akt delodajalca. 

Pravna sredstva 

54. člen 

(1) Udeleženci lahko vložijo pravna sredstva, tudi če niso sodelovali v postopku 
na prvi stopnji. 

(2) Udeleženec iz prejšnjega odstavka mora vložiti pravno sredstvo v roku, ki 
velja za udeleženca, ki mu je bila odločba najkasneje vročena. 

(3) Sodišče šteje kot pravočasno tudi pravno sredstvo udeleženca iz prvega 
odstavka tega člena, čeprav je bilo vloženo po poteku roka iz prejšnjega 
odstavka, če ga je prejelo, preden je odločilo o pravočasno vloženem pravnem 
sredstvu drugega udeleženca. 

Obnova postopka 

55. člen 

V kolektivnih delovnih sporih ni dovoljena obnova postopka. 

Začasne odredbe 

56. člen 

(1) Med postopkom lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti izda začasne odredbe, 
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ki so potrebne, da se prepreči uporaba sile ali nastanek težko nadomestljive 
škode. 

(2) Če udeleženec predlaga izdajo začasne odredbe, sodišče o predlogu odloči 
najkasneje v treh dneh. 

(3) O pravnem sredstvu zoper sklep o začasni odredbi pristojno sodišče odloči 
najkasneje v osmih dneh. 

(4) Začasne odredbe se izdajajo po določbah zakona o izvršbi in zavarovanju, če 
ni v tem členu določeno drugače. 

Sodne takse 

57. člen 

V kolektivnih delovnih sporih se sodne takse ne plačujejo. 

3.4. Postopek v socialnih sporih 

3.4.1. Splošne določbe 

Socialni spor 

58. člen 

(1) Socialni spori so spori o pravicah, obveznostih in pravnih koristih fizičnih, 
pravnih in drugih oseb, če so lahko nosilci pravic in obveznosti iz sistema 
socialne varnosti, in za katere so v skladu z zakonom pristojna socialna sodišča. 

(2) V socialnem sporu se zagotavlja sodno varstvo proti odločitvam in dejanjem 
državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v zadevah iz prejšnjega odstavka 
na način in po postopku, ki ga določa ta zakon. 

Zaslišanje zavarovanca 

59. člen 

Zaslišanje zavarovanca se lahko izvede tudi v pisni obliki, če se zaradi 
zdravstvenih ali drugih utemeljenih razlogov ne more udeležiti naroka in temu ne 
nasprotuje nobena od strank. 

Izključitev javnosti 

60. člen 
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(1) V sporih o pravicah do in iz invalidskega in zdravstvenega zavarovanja je 
javnost izključena. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so na naroku lahko navzoče osebe, 
ki jim na predlog zavarovanca iz upravičenih razlogov to dovoli sodišče. 

Načelo materialne resnice 

61. člen 

Sodišče mora popolnoma in po resnici ugotoviti sporna dejstva, od katerih je 
odvisna utemeljenost zahtevka. 

Preiskovalno načelo 

62. člen 

(1) Če sodišče po izvedbi vseh dokazov, ki so jih predlagale stranke, ne more 
ugotoviti dejstev, ki so pomembna za odločitev, lahko izvede dokaze tudi po 
uradni dolžnosti. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče določi, da znesek, ki je potreben za 
stroške izvedbe dokaza, razen za dokaz z izvedencem iz drugega odstavka 68. 
člena tega zakona, založi ena ali obe stranki. Če ta znesek ni založen v roku, ki 
ga je določilo sodišče, sodišče opusti izvedbo dokaza. 

Procesna predpostavka za sodno varstvo proti upravnim aktom 

63. člen 

(1) Kadar se o pravici, obveznosti ali pravni koristi iz sistema socialne varnosti v 
skladu z zakonom odloča z upravnim aktom, je socialni spor dopusten, če tožeča 
stranka uveljavlja, da je prizadeta v svojih pravicah ali pravnih koristih zaradi 
dokončnega upravnega akta ali zaradi tega, ker upravni akt ni bil izdan in ji 
vročen v zakonitem roku. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka socialni spor ni dopusten, če stranka, ki je 
imela možnost vložiti pritožbo zoper upravni akt, pritožbe ni vložila ali jo je vložila 
prepozno. 

Narok izven sedeža sodišča 

64. člen 

Sodišče lahko opravi narok tudi na svojih zunanjih oddelkih ali na sedežu ali 
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zunanjih oddelkih drugih delovnih sodišč, če ima zavarovanec stalno oziroma 
začasno prebivališče na tem območju. 

Pooblaščenci 

65. člen 

(1) V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja procesna 
dejanja tudi po pooblaščencu, ki je predstavnik sindikata, združenja 
zavarovancev oziroma_delodajalcev, če ga ta zaposli za zastopanje svojih 
članov, in je opravil pravniški državni izpit. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za pooblaščence zavoda, ki so 
zaposleni pri zavodu. 

Nerazumljive ali nepopolne vloge 

66. člen 

Če sodišče zahteva od zavarovanca, da mora vlogo popraviti ali dopolniti, ga 
hkrati pouči, kako naj odpravi pomanjkljivosti vloge, in ga opozori na pravne 
posledice, če ne bo ravnal v skladu z zahtevo sodišča. Če zavarovanec nima 
pooblaščenca, ga sodišče pouči tudi o pravici, pogojih in postopku za pridobitev 
brezplačne pravne pomoči. 

Sprememba navedbe tožene stranke 

67. člen 

(1) Če je zavarovanec zaradi očitne pomote v tožbi napačno navedel toženo 
stranko, lahko spremeni navedbo tožene stranke najkasneje do konca 
poravnalnega naroka, oziroma če ni poravnalnega naroka, do sprejema 
dokaznega sklepa na prvem naroku za glavno obravnavo. 

(2) Sprememba navedbe tožene stranke iz prejšnjega odstavka se ne šteje za 
spremembo tožbe. 

Stroški postopka 

68. člen 

(1) V socialnih sporih o pravicah do in iz socialnih zavarovanj in socialnega 
varstva krije zavod svoje stroške ne glede na izid postopka. 

(2) V sporih iz prejšnjega odstavka krije zavod stroške za izvedbo dokazov z 
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izvedencem ne glede na izid postopka. Če je po nalogu sodišča treba založiti 
določen znesek za stroške izvedbe tega dokaza, ga založi zavod. 

(3) Ne glede na določbi prejšnjih odstavkov mora stranka nasprotni stranki 
povrniti stroške, ki jih je povzročila z zavlačevanjem postopka, zavajanjem 
sodišča ali kako drugače po svoji krivdi, ali če so nastali po naključju, ki se je njej 
primerilo. 

Udeležba drugih oseb v postopku 

69. člen 

Dokler ni končan postopek na prvi stopnji, sodišče o začetku postopka tudi po 
uradni dolžnosti obvesti tretje osebe, če bi ureditev spornega razmerja lahko 
posegla v njihove pravice ali na zakon oprte neposredne koristi. Tako ravna 
sodišče tudi v primeru, če je v spornem pravnem razmerju tretji soudeležen tako, 
da se odločitev lahko sprejme samo na enak način tudi zanj. 

Začasne odredbe 

70. člen 

(1) Med postopkom lahko sodišče na predlog stranke ali po uradni dolžnosti: 

- odloži izvršitev izpodbijanega upravnega akta, če bi z izvršbo nastala stranki 
težko nadomestljiva škoda in ni nevarnosti, da bi nasprotni stranki nastala 
večja nepopravljiva škoda, ali 

- naloži nasprotni stranki začasno plačilo dajatev. 

(2) Sodišče o predlogu za izdajo začasne odredbe odloči najkasneje v treh dneh. 

(3) O pravnem sredstvu zoper sklep o začasni odredbi pristojno sodišče odloči 
najkasneje v osmih dneh. 

(4) Začasne odredbe se izdajo po določbah zakona o izvršbi in zavarovanju, če ni 
v tem členu določeno drugače. 

Sodne takse 

71. člen 

V socialnih sporih o pravicah do in iz socialnih zavarovanj in socialnega varstva 
se sodne takse ne plačujejo. 
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3.4.2. Potek postopka 

Rok za vložitev tožbe 

72. člen 

(1) Tožba se vloži v tridesetih dneh od vročitve dokončnega upravnega akta. 

(2) Če pristojni drugostopni organ ni izdal upravnega akta o pritožbi stranke v 
zakonitem roku in če ga tudi na novo zahtevo ne izda v nadaljnjih sedmih dneh 
(molk organa), sme stranka vložiti tožbo, kot če bi bila njena pritožba zavrnjena. 

(3) Po prejšnjem odstavku sme stranka ravnati tudi, če organ prve stopnje ne 
izda upravnega akta, zoper katerega ni pritožbe. 

Vsebina tožbe 

73. člen 

(1) če je tožba vložena zoper upravni akt, mora obsegati poleg sestavin, ki jih 
mora imeti vsaka vloga, tudi navedbo upravnega akta, zoper katerega je tožba 
vložena, tožbene razloge in zahtevek. Tožbi je treba priložiti tudi upravni akt v 
izvirniku ali overjenem prepisu. 

(2) Če v socialnih sporih o pravicah do in iz socialnih zavarovanj in socialnega 
varstva zahtevek ni zadostno opredeljen, ga mora stranka opredeliti najkasneje 
do konca poravnalnega naroka, oziroma če ni poravnalnega naroka, do konca 
prvega naroka za glavno obravnavo. 

Tožbeni razlogi 

74. člen 

Upravni akt se sme izpodbijati iz razlogov, ki jih določa zakon o upravnem sporu. 

Predhodni preizkus tožbe 

75. člen 

Po predhodnem preizkusu tožbe sodišče izda sklep, s katerim se tožba zavrže, 
tudi v primerih, če je bila tožba vložena prezgodaj ali je zoper upravni akt, ki se 
izpodbija, mogoča pritožba, pa pritožba sploh ni bila vložena ali pa je bila 
vložena prepozno. 
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Ničnost upravnega akta 

76. člen 

(1) Če sodišče ugotovi, da je upravni akt ničen, odloči, ne da bi poslalo tožbo v 
odgovor. 

(2) Na ničnost pazi sodišče po uradni dolžnosti ves čas postopka. 

Odprava nesklepčnosti tožbe 

77. člen 

(1) Če tožena stranka v zakonitem roku ne odgovori na tožbo zavarovanca, iz 
dejstev, ki so navedena v tožbi, pa ne izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka 
(nesklepčnost tožbe), sodišče s sklepom določi zavarovancu rok za odpravo 
nesklepčnosti tožbe. Če zavarovanec v tem roku tožbe ustrezno ne popravi, 
sodišče tožbeni zahtevek zavrne. 

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči samo zavarovancu. Zoper sklep ni 
dovoljena posebna pritožba. 

Sodelovalna dolžnost strank 

78. člen 

(1) Sodišče lahko stranki, ki ni fizična oseba, naloži, da se mora udeležiti naroka, 
če je to potrebno, da se postopek opravi brez zavlačevanja in s čim manjšimi 
stroški. Pri tem jo opozori na posledice neupravičenega izostanka. 

(2) Če se v primeru iz prejšnjega odstavka stranka naroka ne udeleži, pa 
izostanka ne opraviči, ji lahko sodišče izreče denarno kazen in na zahtevo 
nasprotne stranke odloči, da ji mora povrniti stroške, ki jih je povzročila z 
neupravičenim izostankom. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe zakona o 
pravdnem postopku, ki urejajo izrekanje denarne kazni in nalagajo plačilo 
stroškov postopka priči, ki neupravičeno ne pride na zaslišanje. 

Vzorčni postopek 

79. člen 

(1) Če je pri sodišču vloženih večje število tožb zoper upravne akter, v katerih se 
pravice ali obveznosti opirajo na enako ali podobno dejansko in isto pravno 
podlago, lahko sodišče po prejemu odgovorov na tožbe na podlagi ene tožbe 
izvede vzorčni postopek, ostale postopke pa prekine. 
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(2) Pred izdajo sklepa o prekinitvi postopka mora sodišče omogočiti tožeči 
stranki, da se izjavi o navedbah v odgovoru na tožbo in o prekinitvi postopka 
zaradi izvedbe vzorčnega postopka. 

(3) Zoper sklep o prekinitvi postopka zaradi izvedbe vzorčnega postopka ni 
dovoljena pritožba. 

(4) Po pravnomočnosti odločbe, izdane v vzorčnem postopku, sodišče o 
prekinjenih postopkih, ki nimajo bistvenih posebnosti, odloči upoštevaje odločitev 
v vzorčnem primeru. 

(5) Stranka, ki je imela možnost sodelovati v vzorčnem postopku, v prekinjenih 
postopkih ne more oporekati dejanskim in pravnim ugotovitvam in stališčem, ki jih 
je zavzelo sodišče v vzorčnem postopku. 

(6) Vzorčni postopek je prednosten. 

Izdaja upravnega akta po vložitvi tožbe 

80. člen 

(1) Če zavod v primeru molka organa po vložitvi tožbe izda upravni akt, mora to 
sporočiti sodišču, pri katerem je vložena tožba. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče zahteva od tožeče stranke, da v 
petnajstih dneh sporoči, ali vztraja in v kakšnem delu vztraja pri tožbi oziroma ali 
jo razširja tudi na izdani upravni akt. 

(3) Če tožeča stranka izjavi, da vztraja pri tožbi, sodišče postopek nadaljuje, sicer 
pa postopek s sklepom ustavi. 

(4) Razširitev tožbe na izdani upravni akt se ne šteje za spremembo tožbe. 

(5) Če je bil v primeru, ko prvostopenjski organ ni izdal in vročil stranki 
upravnega akta v zakonitem roku, tak akt izdan po vložitvi tožbe, sodišče s 
sklepom ustavi postopek, če je zoper izdani upravni akt dovoljena pritožba, če 
pritožba ni dovoljena, postopa sodišče po drugem odstavku tega člena. 

Odločitve sodišča 

81. člen 

(1) Sodišče s*sodbo tožbeni zahtevek kot neutemeljen zavrne, če ugotovi, da je 
bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega akta zakonit ter da je 
izpodbijani upravni akt pravilen in zakonit. 

(2) Če sodišče tožbenemu zahtevku ugodi, s sodbo izpodbijani upravni akt 
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odpravi delno ali v celoti in odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče ne sme odločiti v škodo stranke, ki 
je uveljavljala sodno varstvo. 

(4) Če je tožba vložena zaradi molka organa, sodišče pa ugotovi, da je tožbeni 
zahtevek utemeljen, mu s sodbo ugodi in odloči o pravici, obveznosti ali pravni 
koristi ali pa pod pogoji iz 82. člena tega zakona izdajo upravnega akta naloži 
toženi stranki. 

(5) Če sodišče ugotovi, da so podani razlogi za ničnost izpodbijanega upravnega 
akta, s sklepom izreče upravni akt za ničnega. Če se upravni akt izreče za 
ničnega, se odpravijo tudi pravne posledice, ki so iz njega nastale. 

Izdaja novega upravnega akta 

82. člen 

(1) Če sodišče tožbenemu zahtevku ugodi, lahko ne glede na določbo drugega 
odstavka 81. člena tega zakona: 

- izpodbijani upravni akt odpravi in naloži toženi stranki izdajo novega 
upravnega akta, če dejansko stanje ni bilo pravilno ali popolno ugotovljeno, 
ugotavljanje dejanskega stanja pred sodiščem pa bi bilo dolgotrajno ali 
povezano z nesorazmernimi težavami; 

- izpodbijani upravni akt odpravi, odloči o podlagi tožbenega zahtevka in naloži 
toženi stranki izdajo novega upravnega akta o višini tožbenega zahtevka, če 
bi bilo ugotavljanje višine pred sodiščem dolgotrajno ali povezano z 
nesorazmernimi težavami; 

- izpodbijani upravni akt odpravi in naloži toženi stranki izdajo novega 
upravnega akta, če v primeru, ko je pristojni organ pooblaščen, da odloča po 
prostem preudarku, sodišče ugotovi, da je izpodbijani upravni akt nezakonit, 
ker so bile prekoračene meje prostega preudarka ali ker je bil prosti 
preudarek uporabljen na način, ki ne ustreza namenu, za katerega je bilo 
pooblastilo dano. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora tožena stranka izdati nov upravni akt 
v roku, ki ga določi sodišče, vendar najkasneje v tridesetih dneh od 
pravnomočnosti sodbe. Pri tem je vezan na pravno mnenje sodišča in na njegova 
stališča, ki se nanašajo na postopek, prav tako pa ne sme odločiti v škodo 
stranke, ki je uveljavljala sodno varstvo. 

(3) Če tožena stranka novega upravnega akta v določenem roku ne izda in tega 
ne stori niti na posebno zahtevo stranke v nadaljnjih sedmih dneh, mora sodišče, 
če stranka s tožbo tako zahteva, odločiti o pravici, obveznosti ali pravni koristi 
oziroma v primeru iz druge alinee prvega odstavka tega člena o višini tožbenega 
zahtevka. 
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4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Zunanji oddelek 

83. člen 

Delovno sodišče v Kopru z dnem uveljavitve tega zakona odloča v zadevah z 
območij sodnih okrajev Ilirska Bistrica in Postojna na sedežu sodišča. 

Določbe o postopku, ki je v teku 

84. člen 

(1) Postopek, ki se je začel pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljuje po 
določbah tega zakona, če ni v tem členu določeno drugače. 

(2) Če je bila pred uveljavitvijo tega zakona na prvi stopnji izdana odločba, s 
katero se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, se postopek nadaljuje 
po določbah zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 19/94, 63/03 - odločba US, v nadaljnjem besedilu: zakon o delovnih 
in socialnih sodiščih). 

(3) Če je po uveljavitvi tega zakona odločba prve stopnje iz prejšnjega odstavka 
razveljavljena, se postopek nadaljuje po določbah tega zakona. 

(4) Če je bila tožba oziroma predlog vložen pred uveljavitvijo tega zakona, pa 
zahtevek ni bil postavljen, mora tožeča stranka oziroma predlagatelj postopka 
postaviti zahtevek najkasneje do konca prvega naroka po uveljavitvi tega zakona. 

(5) Če je bil sklep o začasni odredbi izdan pred uveljavitvijo tega zakona, se 
postopek v zvezi s pravnimi sredstvi nadaljuje po določbah zakona o delovnih in 
socialnih sodiščih. 

(6) Če se vloga, ki je vezana na rok in je vložnik delavec oziroma zavarovanec, ki 
nima pooblaščenca, vrne sodišču po uveljavitvi tega zakona brez popravka 
oziroma dopolnitve, določi sodišče vložniku nov rok za popravo oziroma 
dopolnitev s poukom v skladu z določbo 36. oziroma 66. člena tega zakona. 

(7) Če je sodišče prejelo odgovor na tožbo oziroma če se je rok za odgovor na 
tožbo iztekel pred uveljavitvijo tega zakona, se v postopku ne uporablja določba 
tretjega odstavka 41. člena tega zakona. 

(8) Če je bil predlog v kolektivnih delovnih sporih vložen pred uveljavitvijo tega 
zakona, se glede stroškov postopka uporablja določba 50. člena zakona o 
delovnih in socialnih sodiščih. 
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Oblikovanje liste kandidatov delodajalcev 

84. a člen 

Do sprejema zakona, ki bo urejal reprezentativnost združenj delodajalcev, se 
lista kandidatov delodajalcev oblikuje na predlog Združenja delodajalcev 
Slovenije, Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, Gospodarske 
zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije in Vlade Republike Slovenije, v 
sorazmerju s številom zaposlenih pri delodajalcih, ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost, in številom zaposlenih v javnem sektorju. Število kandidatov, ki jih 
predlagajo Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrtnih 
dejavnosti Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica 
Slovenije, se določi sporazumno v roku, ki ga določi delovno telo Državnega 
zbora Republike Slovenije, pristojno za volitve. Če v tem roku sporazum ni 
dosežen, število kandidatov po posameznih predlagateljih določi delovno telo, 
pri čemer upošteva število njihovih članov. 

Pooblaščenci 

85. člen 

Glede zastopanja pred sodišči prve stopnje se do 31. decembra 2007 
uporablja določba prvega odstavka 16. člena zakona o delovnih in socialnih 
sodiščih. 

Odškodninska odgovornost za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 

86. člen 

Postopek v zadevah v zvezi odškodninsko odgovornostjo za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni, ki je bil začet pred uveljavitvijo tega zakona, se 
nadaljuje pred sodišči, pred katerimi teče ob uveljavitvi tega zakona. 

Prostovoljno zavarovanje 

87. člen 

Postopek v zadevah v zvezi s prostovoljnim dodatnim pokojninskim in 
prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem, ki je bil začet pred uveljavitvijo 
tega zakona, se nadaljuje pred sodišči, pred katerimi teče ob uveljavitvi tega 
zakona. 
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Zakon o pravdnem postopku 

88. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba 500. člena zakona o 
pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02 in 58/03 - odločba US). 

Zakon o javnih uslužbencih 

89. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba tretjega odstavka 136. 
člena zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) v delu, ki določa 
uveljavljanje odškodninskega zahtevka delodajalca pri sodišču splošne 
pristojnosti. 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

90. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba četrtega odstavka 252. 
člena zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
106/99, 72/00, 124/00 in 109/01). 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

91. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba tretjega odstavka 45. 
člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 69/98) v delu, ki določa 
osemdnevni rok za vložitev tožbe. 

Prenehanje veljavnosti zakona 

92. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o delovnih in socialnih 
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 63/03 - odločba US). 

Uveljavitev zakona 

93. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2005. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 ZAVAROVANJU 

IN FINANCIRANJU MEDNARODNIH 

GOSPODARSKIH POSLOV (ZZFMGP) 

- druga obravnava - EPA 984 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za gos/mdunli n 
t 

Številka: 311-04/03-52/1 EPA 984 -III 
Ljubljana, 4. december 2003 

Na podlagi 42., 130., 131. in 133. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor za 
gospodarstvo kot matično delovno telo naslednje 

poročilo 

k predlogu zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih 
poslov (ZZFMGP) 
(druga obravnava) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je na 43. seji, dne 3. 
12. 2003, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o zavarovanju in 
financiranju mednarodnih gospodarskih poslov, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo in sprejem po rednem postopku predložila Vlada Republike 
Slovenije. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona, Zakonodajno-pravne 
službe, Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana in Banke Slovenije. 
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Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, amandmaji 
poslancev dr. Andreja Bajuka, predlogi za amandmaje Banke Slovenije in predlogi 
za amandmaje odbora, ki so jih na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe 
pripravile strokovne službe. 

Odboru so bili v skladu s 129. členom poslovnika državnega zbora posredovani 
amandmaji poslanca dr. Andreja Bajuka k 1., 2., 3., 4., 5., 6.,9., 10., 12., 13., 14. 
členu, za novo IV. a poglavje in nov 14. a člen ter k 16. členu. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, ki je navedeni 
predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika. ZPS je k posameznim členom podala konkretne 
pripombe, na podlagi katerih so bili pripravljeni ustrezni predlogi za amandmaje. 
Odbor je v okviru razprave in glasovanja o posameznih členih predloga zakona te 
predloge povzel kot svoje amandmaje. 

V okviru druge obravnave je sta predstavnika predlagatelja podala dopolnilno 
obrazložitev predloga zakona, v okviru katere sta predstavila temeljne razloge za 
sprejem predloženega zakonskega besedila ter njegove cilje in temeljne rešitve. 
Predstavnica Ministrstva za gospodarstvo je predstavila zlasti okvir, v katerem je 
nastajal predloženi zakon, pri čemer je poudarila, da je zakonski predlog sodi v 
sklop zakonodaje, ki jo moramo v Sloveniji uskladiti s pravim redom Evropske unije 
še pred vstopom vanjo, predlog zakona tako ureja temelje sistema zavarovanja in 
financiranja mednarodnih gospodarskih poslov kot enega od instrumentov zunanje 
trgovinske politike, in sicer zlasti tisti del, kjer ima zaradi narave rizikov in potrebnih 
finančnih zmogljivosti država posebno vlogo. Poudarila je, da ne gre za nek nov 
instrument zunanje trgovinske politike, ampak le urejanje tega instrumenta na 
evropsko primerljiv način. Slovensko izvozno družbo je namreč treba preurediti tako, 
da se loči poslovanje za račun države od tistega dela poslovanja, ki ga družba 
opravlja za svoj račun, in sicer v smislu varstva konkurence. Glede na to se cilji 
predloženega zakona v bistvu ne razlikujejo od ciljev veljavnega zakona. Ob 
zaključku je še poudarila, da z razvojem sistema zavarovanja in financiranja 
mednarodnih gospodarskih poslov prihaja do sprememb tudi znotraj vlade, saj 
pristojnosti na tem področju prehajajo od Ministrstva za gospodarstvo na Ministrstvo 
za finance. V skladu s tem sta navedena resorja predloženi zakon tudi že 
pripravljala skupaj. 

Predstavnik Ministrstva za finance je članom odbora predstavil zlasti finančne vidke 
predloženega zakonskega besedila ter tudi njegove poglavitne rešitve. Poudaril je, 
da je treba sistem zavarovanja in financiranja mednarodne gospodarske menjave 
preoblikovati tudi v skladu s sodobnimi trendi na tem področju ter s tem Slovenski 
izvozni družbi omogočiti, da bo lahko najnovejše dosežke na področju finančne 
stroke uporabljala v okviru svojega poslovanja. V nadaljevanju je predstavil 
poglavitne rešitve predloženega zakona, na koncu pa poudaril, da predlog zakona 
ne predvideva dodatnih neposrednih finančnih posledic za proračun Republike 
Slovenije, saj ne gre za uvajanje novega sistema, ampak le za prilagajanje 
obstoječega sistema pravilom EU in drugim mednarodnim pravilom. Varnostne 
rezerve v višini 20 mlrd tolarjev, ki so bile oblikovane na podlagi obstoječega 
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zakona, pa se bodo uporabljale kot varnostne rezerve po predloženem zakonu. S 
preoblikovanjem obstoječega regresiranja obrestnih mer za izvozne kredite v 
program izravnave obresti (PIO), pa se bodo sredstva, ki so se namenjala in 
zagotavljala za sedanji PIO, namenila kot začetna sredstva rezerv PIO po tem 
zakonu. Ob zaključku je še poudaril, da si je predlagatelj pri pripravi predloga 
zakona prizadeval za čim mehkejši prehod iz obstoječega sistema zavarovanja in 
financiranja mednarodnih gospodarskih poslov v nov sistem, tako da se obstoječi 
pogoji za slovenske izvoznike ne bi spremenili. 

Predstavnik Zakonodajno-pravne službe pisnega mnenja ni posebej predstavljal, 
poudaril je le, da so bili v skladu s tem mnenjem v medsebojnem sodelovanju služb 
državnega zbora in predlagatelja pripravljeni ustrezni predlogi za amandmaje 
odbora. 

Še pred razpravo o posameznih členih predloga zakona je član odbora dr. Bajuk v 
imenu Poslanske skupine NSi podal predlog proceduralne narave. Predlagal je, da 
odbor obravnavo predloženega zakona preloži na eno naslednjih sei odbora, in 
sicer po tem, ko bo vlada kot predlagatelj predloga zakona državnemu zboru 
predložila novo, bolj obširno in bolj temeljito obrazložitev predloga ter tudi nekatere 
dokumente, na katere se sklicuje v uvodnem delu. Vlada namreč v uvodnem delu 
predloga zakona omenja Strategijo razvoja sistema zavarovanja in financiranja 
izvoza v Republiki Sloveniji, ki jo je leta 1999 sprejela na osnovi primerjalne analize, 
ocen potreb, možnosti in sodobnih trendov na področju zavarovanja in financiranja 
izvoza doma in v svetu. Obrazložitev predloga zakona ter tudi njegov uvodni del sta 
izredno skopa, tako da niso popolnoma jasni razlogi za spreminjanje sistema 
zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov, niti ni popolnoma 
jasno, kaj se dejansko res spreminja in kako bodo te spremembe vplivale na 
slovenske izvoznike oziroma ali slovenskim izvoznikom te spremembe sploh 
ustrezajo. Glede na to bi bilo primerno, če bi vlada državnemu zboru še pred 
vsebinsko obravnavo predloga zakona na seji odbora predložila omenjeno strategijo 
ter analizo, na podlagi katere je bila le-ta sprejeta, in sicer v aktualizirani obliki. Le 
po temeljiti proučitvi teh dokumentov bo mogoče preveriti pravilnost predlaganih 
rešitev zakonskega besedila. Dejstvo namreč je, da bo obravnavani instrument eden 
ključnih instrumentov, ki bo ostal v rokah vlade po vstopu Slovenije v EU, zato 
moramo biti izredno previdni pri spreminjanju obstoječega sistema. 

V okviru predstavitve stališč poslanskih skupin o tem predlogu je bilo med drugim 
tudi poudarjeno, da bi vlada do obravnave predloga zakona na seji državnega zbora 
res lahko predložila dodatne informacije oziroma omenjene dokumente ter s tem 
olajšala poslancem odločanje na seji državnega zbora. Ne glede na to pa je 
smiselno, da odbor obravnavo predloga vseeno opravi. Odbor je po končanih 
predstavitvah stališč poslanskih skupina glasoval o predlogu Poslanske skupine 
NSi. da se razprava in odločanje o predlogu zakona o zavarovanju in financiranju 
mednarodnih gospodarskih poslov na podlagi prvega odstavka 74. člena poslovnika 
državnegg z:t?ora preloži pa eno naslednjih sej gdbora, ter ga ni sprejel. 
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V okviru predstavitve stališč poslanskih skupin o tem predlogu je bilo med drugim 
tudi poudarjeno, da bi vlada do obravnave predloga zakona na seji državnega zbora 
res lahko predložila dodatne informacije oziroma omenjene dokumente ter s tem 
olajšala poslancem odločanje na seji državnega zbora. Ne glede na to pa je 
smiselno, da odbor obravnavo predloga vseeno opravi. Odbor je po končanih 
predstavitvah stališč poslanskih skupina glasoval o predlogu Poslanske skupine 
NSi. da se razprava in odločanje o predlogu zakona o zavarovanju in financiranju 
mednarodnih gospodarskih poslov na podlagi prvega odstavka 74. člena poslovnika 
državnega zbora preloži na eno naslednjih sei odbora, ter oa ni sprejel. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona ter amandmajih k tem 
členom so člani odbora med drugim razpravljali tudi o naslednjih vprašanjih: 
- v zvezi z določbo tretjega odstavka 1. člena je bilo izraženo mnenje, da je 

preveč nedorečena ter zato tudi nesprejemljiva, zato bi jo bilo treba črtati oziroma 
natančneje določiti, kateri predpisi se uporabljajo za delovanje sistema 
zavarovanja in financiranja mednarodnih gospdoarskih poslov v Republiki 
Sloveniji. Glede na pojasnila predstavnika predlagatelja, da naštevanje vseh 
predpisov ni niti smiselno niti mogoče, saj je zakon vpet v celoten pravni red 
Republike Slovenije, odbor ni sprejel amandmaja za črtanje navedene določbe 3. 
člena; 

- določba tretjega odstavka 2. člena tudi ni dovolj jasna, saj ne opredeljuje 
natančno, katere spremljajoče storitve in druge posle lahko opravlja oziroma 
sklepa pooblaščena institucija. Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo treba v 
predlogu zakona konkretno opredeliti te posle, da ne bi prihajajalo do 
nepotrebnih nesporazumov. Opozorjeno pa je tudi bilo, da je dikcija tega 
odstavka mogoče res nekoliko nejasna, saj se ne da razbrati, kaj so dejansko 
posli upravljanja s premoženjem in riziki, in sicer ali sodijo med spremljajoče 
storitve ali pa v temeljno poslovanje pooblaščene institucije. Glede na to, da bo 
zaradi sprejetja amandmaja odbora mogoče vlagati amandmaje k 3. členu 
dopolnjenega predloga zakona, je bilo dogovorjeno, da vlada to vprašanje 
ponovno prouči še pred iztekom roka iz tretjega odstavka 135. člena poslovnika 
državnega zbora; 

- posebej je bilo izpostavljeno vprašanje nadzora državnega zbora nad izvajanjem 
predloženega zakona, in sicer ob določbah 6., 10., 12., 13. In 14. člena, h 
katerim so bili v tem smislu vloženi amandmaji, člani odbora so se strinjali, da je 
nek posreden nadzor preko poročanje vlade državnemu zboru zagotovo 
potreben, zato so sprejeli amandma za nov 14. a člen, s katerim se vlado 
obveže, da državnemu zboru enkrat letno poroča o izvajanju tega zakona. Da pa 
bi bil državni zbor seznanjen tudi s poslovanjem pooblaščene institucije, je 
predvideno, da je sestavni del tega poročila tudi mnenje Komisije za 
pospeševanje mednarodne menjave k poročilom pooblaščene institucije, ki ga 
komisija daje ministrstvu, pristojnemu za finance; 

- v zvezi z določbo 9. člena je bilo opozorjeno, da je njena obrazložitev preskopa, 
zato ni mogoče ugotoviti, kako se bo v praksi dejansko izvajal program izravnave 
obresti. Glede na to, da bo zaradi sprejetja amandmaja odbora k temu členu 
dopolnjenega predloga zakona mogoče vlagati amandmaje, je bilo dogovorjeno, 
da vlada dopolni obrazložitev te določbe do seje državnega zbora, po možnosti 
še pred iztekom roka iz tretjega odstavka 135. člena poslovnika državnega 
zbora; 
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- izraženo je bilo mnenje, da bi moral predloženi zakon vsebovati tudi kazenske 
določbe, kar v svojem mnenju pripominja tudi Zakonodajno-pravna služba, zlasti 
glede na to, da jih veljavni Zakon o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza 
vsebuje. Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da kazenske sankcije v tem 
predlogu zakona, ki ureja le temelje sistema zavarovanja in financiranja 
mednarodne gospodarske dejavnosti in ne več SID kot institucije, niso potrebne. 
Glede sankcij bo tako mogoče uporabljati druge predpise, kršitve pogodbenih 
obveznosti pooblaščene institucije pa bodo sankcionirane po sami pogodbi med 
to institucijo in pristojnim ministrstvom (na primer z odvzemom pooblastil). 

Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena poslovnika državnega zbora 
obravnaval vse vložene amandmaje poslanca dr. Andreja Bajuka ter: 
- NI SPREJEL amandmajev k 1., 4. členu (k šestemu odstavku), 5., 10., 12., 13., 

členu ter amandmaja za novo IV.a poglavje in nov 14. a člen; 
- SE NI OPREDELIL do amandmajev k 2., 4. (k drugemu odstavku), 6. in 9. členu 

(ker so bili na seji umaknjeni) ter k 3., 14. in 16. členu (ker so zaradi sprejetja 
amandmajev odbora postali brezpredmetni). 

V razpravi o amandmaju k 3. členu je dr. Bajuk amandma še pred koncem razprave 
o tem členu popravil, in sicer je poudaril, da se na koncu amandmaja za besedo 
"Slovenije" postavi vejica ter doda naslednje besedilo "skrbi za zaščito pravic in 
interesov države ter upošteva pravila stroke in načela zdravega zavarovalniškega 
poslovanja". Navedeno besedilo je namreč pri pripravi amandmaja pomotoma 
izpadlo. 

Odbor je na podlagi razprave ter glede na konkretne pripombe Zakonodajno-pravne 
službe na podlagi osmega odstavka 131. člena poslovnika državnega zbora sprejel 
naslednje 

amandmaje: 

K 2. členu 

V prvem odstavku se besedilo »Pooblaščena institucija iz 11. člena tega zakona« 
nadomesti z besedilom: 

»Pooblaščena institucija, ki je izbrana v skladu z 11. členom tega zakona (v 
nadaljnjem besedilu: pooblaščena institucija),«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pravno-tehnične narave in je pripravljen na podlagi pripombe 
Zakonodajno-pravne službe. ZPS namreč opozarja, da sklicevanje na 
"pooblaščeno institucijo iz 11. člena tega zakona" ni povsem ustrezno, ker 11. 
člen ne določa institucije, pooblaščene za izvajanje nalog po tem zakonu, temveč 
le kriterije, ki naj bi jih pri izvedbi javnega natečaja za njen izbor upoštevalo 
pristojno ministrstvo. Amandma je povezan z amandmaji k 3., 7. in 9. členu. 
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K 3. členu 

1. V prvem odstavku se črta besedilo "iz 11. člena tega zakona": 

Obrazložitev: 
Amandma je pravno-tehnične narave, je pripravljen v skladu s pripombo 
Zakonodajno-pravne službe in je povezan z amandmaji k 2., 7. in 9. členu. 

2. V drugem odstavku se besedilo "upošteva cilje ekonomske politike" nadomesti 
z besedilom "sledi ciljem ekonomske politike Republike Slovenije". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se v določbi 3. člena močneje zaveže pooblaščeno institucijo, da 
pri opravljanju dejavnosti zavarovanja, sklepanju in izvrševanju zavarovalnih 
poslov ter upravljanju z riziki na podlagi tega zakona sledi ciljem ekonomske 
politike države. 

K 4. členu: 

V drugem stavku drugega odstavka se za besedico "drugih" doda besedilo "virov 
in". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se določbo drugega odstavka 4. člena natančneje opredeli s 
tem, da se poudari, da se varnostne rezerve za zavarovanje mednarodnih 
gospodarskih poslov lahko oblikuje tudi iz drugih virov in ne le iz drugih sredstev. 

K 5. členu: 

V prvem odstavku se besedilo »pooblastila iz 11. člena « nadomesti z besedilom 
»2. člena«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pravno-tehnične narave in je pripravljen na podlagi pripombe 
Zakonodajno-pravne službe, ki opozarja, da je sklicevanje na pooblastilo iz 11. 
člena vprašljivo, saj 11. člen ne določa podlage za tako pooblastilo in ga tudi ne 
daje. 

K 7. členu: 

V napovednem stavku se za besedama "pooblaščena institucija" postavi vejica in 
črta besedilo "iz 11. člena tega zakona". 

Obrazložitev: 
Amandma je pravno-tehnične narave, je pripravljen na podlagi pripombe 
Zakonodajno-pravne službe in je povezan z amandmaji k 2., 3. in 9. členu. 
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K 8. členu: 

Na koncu tretje alinee tretjega odstavka se postavi pika, besedilo četrte alinee 
pa postane nov četrti odstavek 8. člena. 

Obrazložitev: 
Amandma je pravno-tehnične narave in je pripravljen v skladu s pripombo 
Zakonodajno-pravne službe, ki meni, da določba četrte alinee 8. odstavka ne 
sodi med pogoje, ki so opredeljeni v tretjem odstavku in pod katerimi naj bi 
Republika Slovenija dajala poroštva za najete kredite in izdane dolžniške, 
vrednostne papirje. Navedeno določbo je treba oblikovati kot samostojen 
odstavek 8. člena, ker opredeljuje način, kako naj se uredi medsebojni odnos 
med pooblaščeno institucijo in ministrstvo, pristojnim za finance, da bi 
poroštvene obveznosti bile ustrezno zavarovane. 

K 9. členu 

V prvem odstavku se črta besedilo "iz 11. člena tega zakona". 

Obrazložitev: 
Amandma je pravno-tehnične narave, je pripravljen na podlagi pripombe 
Zakonodajno-pravne službe in je povezan z amandmaji k 2., 3. in 7. členu 

K naslovu IV. poglavja 

Naslov IV. poglavja se dopolni z besedilom "IN KOMISIJA ZA POSPEŠEVANJE 
MEDNARODNE MENJAVE". 

Obrazložitev: 
Dopolnjen naslov ustrezneje nakazuje vsebino tega poglavja, ki poleg členov o 
izboru in nalogah pooblaščene institucije, vsebuje tudi določbe o vlogi pristojnih 
državnih in drugih organov pri izvajanju tega zakona. • 

K 12. členu 

V drugem odstavku se beseda "tretjega" nadomesti z besedo "četrtega". 

Obrazložitev: 
Amandmaja je pravno-tehnične narave, je pripravljen v skladu s pripombami 
Zakonodajno-pravne službe ter je povezan z amandmajem k 8. členu.. 
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K 14. členu 

V drugem odstavku se besedilo "5. člena" nadomesti z besedilom "prvega 
odstavka 12. člena". 

Obrazložitev: 
Amandma je pravo-tehnične narave, saj se z njim le popravlja napačno 
sklicevanja na člen predloga zakona. 

Za nov 14. a člen 

Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi: 

»14. a člen 
Poročanje 

(1) Vlada enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju tega 
zakona. 

(2) Mnenje komisije k poročilom pooblaščene institucije, ki ga komisija daje ministrstvu, 
pristojnemu za finance, je sestavni del poročila iz prejšnjega odstavka." 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se zagotovi redno seznanjanje Državnega zbora Republike 
Slovenije z izvajanjem predloženega zakona, to pomeni z izvajanjem trgovinske 
politike na področju zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov. 
Amandma opredeljuje, da je sestavni del rednega poročila vlade tudi mnenje 
komisije k poročilom pooblaščene institucije, ki ga le-ta daje pristojnemu ministrstvu. 
Na ta način bo državni zbor tekoče seznanjen tudi s poslovanjem pooblaščene 
instituciie. 

K 16. členu 

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(6) Z dnem uveljavitve tega zakona SID nadaljuje s poslovanjem. SID mora z dnem 
uveljavitve tega zakona pričeti z usklajevanjem svojega poslovanja, ki ni 
zavarovalniško poslovanje in ki ni predmet urejanja tega zakona, s predpisi, ki 
urejajo poslovanje bank, in se z njimi dokončno uskladiti najkasneje do 31. 
decembra 2006. Banka Slovenije predpiše podrobnejši način in roke postopnega 
usklajevanja poslovanja SID s predpisi, ki urejajo poslovanje bank.« 

Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita: 

»(7)Banka Slovenije nadzira usklajevanje poslovanja SID z določbami predpisov, ki 
urejajo poslovanje bank. Za nadzor se smiselno uporabljajo določbe XI. poglavja in 
določbe šestega do osmega odstavka 240. člena Zakona o bančništvu (Ur. list RS, 
št. 110/03). 

poročevalec, št. 104 124 6. december 2003 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

(8) SID mora svoj status in dejavnosti v zvezi z zavarovalnimi posli za lasten račun 
uskladiti s predpisi, ki urejajo delovanje zavarovalnic, najkasneje do 31. decembra 
2004.« 

V sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se za besedilom "Do uskladitve 
SID" doda besedilo "iz šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena". 

Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deseti in enajsti odstavek. 

Obrazložitev: 
Amandma natančneje ureja tudi uskladitev poslovanja SID, ki ni predmet urejanja 
tega zakona. Tako mora SID svoje poslovanje na področju financiranja izvoza in 
drugih poslov ter izdajanja garancij (kar sicer ni predmet tega zakona) najkasneje 
do izteka zakonskega roka uskladiti s predpisi, ki urejajo poslovanje bank. Pri 
uskladitvi tega poslovanja SID s predpisi, ki veljajo za banke, je z amandmajem 
kot nomotehnična rešitev bila izbrana rešitev, ki je bila uporabljena v Zakonu o 
bančništvu (ZBan) za uskladitev hranilno kreditnih služb. Tako je z amandmajem 
izrecno določeno, da Banka Slovenije podrobneje predpiše način in roke za to 
postopno usklajevanje tega poslovanja SID. Banka Slovenije bo tako v okviru 
nadzora, ki ga nad SID opravlja že sedaj, SID podrobneje predpisala ustrezno in 
realno dinamiko tega usklajevanja, za ta nadzor Banke Slovenije pa se smiselno 
uporabljajo ustrezne določbe ZBan. Prav tako se s predlaganim amandmajem 
določa poseben rok za uskladitev poslovanja SID na področju zavarovanja za 
njen lasten račun in sicer do 31.12.2004, kar je realen rok glede na obstoječe 
aktivnosti SID pri ustanavljanju in prenosu portfelja marketabilnega zavarovanja 
na kreditno zavarovalnico, ustanovljeno po Zakonu o zavarovalništvu - ZZavar 
(Ur. list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02). 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o posameznih 
členih predloga zakona ter vse člene sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejete amandmaje na seji 
odbora pripravljen dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen predlog zakona, ki je 
sestavni del tega poročila, so tako vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

* * * 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Feri Horvat. 

Predsednik 
Feri Horvat, l.r. 

Podsekretarka DZ 
Jerneja Bergoč 
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DOPOLNJEN PREDLOG • 
ZAKONA O ZAVAROVANJU IN FINANCIRANJU MEDNARODNIH 

GOSPODARSKIH POSLOV (ZZFMGP) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Predmet urejanja 

(1) Ta zakon ureja temelje sistema zavarovanja in financiranja mednarodnih 
gospodarskih poslov kot instrumentov trgovinske politike Republike Slovenije ter 
vlogo države pri teh aktivnostih, ki gospodarstvu zagotavljajo ustrezno varnost in 
možnost konkurenčnega nastopanja na tujih trgih po mednarodno dogovorjenih 
pravilih in pogojih. 

(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) lahko podrobneje uredi 
posamezna področja, pogoje in politiko zavarovanja in financiranja mednarodnih 
gospodarskih poslov iz prejšnjega odstavka. 

(3) Če s tem zakonom ali na njegovi podlagi sprejetih predpisih ni drugače 
določeno, se za delovanje sistema zavarovanja in financiranja mednarodnih 
gospodarskih poslov v Republiki Sloveniji uporabljajo tudi določbe drugih predpisov. 

II. ZAVAROVANJE MEDNARODNIH GOSPODARSKIH POSLOV 

2. člen 
Zavarovalni posli 

(1) Pooblaščena institucija, ki je izbrana v skladu z 11. členom tega zakona (v 
nadaljnjem besedilu: pooblaščena institucija), opravlja tehnična in strokovna 
opravila, obravnava zahtevke za zavarovanje ter v imenu in za račun Republike 
Slovenije sklepa in izvršuje pogodbe o zavarovanju, pozavarovanju in 
retrocesiji ter izdaja finančne instrumente, s katerimi prevzema obveznosti, 
sprejema njihove izpolnitve ter daje udeležencem mednarodne menjave in 
finančnim institucijam delno ali popolno kritje pred riziki poslovnih transakcij, 
ki se nanašajo zlasti na: 
- terjatve iz naslova mednarodne menjave, prodaje blaga in storitev, vključno 

s proizvodnjo in pripravo na prodajo, ter investicije; 
• blago, opremo in drugo premoženje ter pravice udeležencev mednarodnih 

poslovnih transakcij v tujini; 
- financiranje, refinanciranje, predplačila ali odložena plačila, zavarovanje in 

druge varščine ter jamstva, dana v zvezi s posli iz prejšnjih alinej tega 
odstavka. 
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(2) Zavarovanje mednarodnih gospodarskih postov iz prejšnjega odstavka krije 
nemarketabilne komercialne in/ali nekomercialne rizike. Nemarketabilni riziki 
so tisti riziki, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi zaradi njihove vrste in narave, 
lokacije, trajanja in drugih značilnosti zasebni pozavarovalni sektor na splošno 
ni pripravljen ali sposoben kriti. 

(3) Pooblaščena institucija lahko v zvezi s posli iz prvega odstavka tega člena 
opravlja tudi spremljajoče storitve in sklepa druge posle, kot so posli 
upravljanja s premoženjem in riziki. 

3. člen 
Pooblastila pooblaščene institucije 

(1) Pooblaščena institucija opravlja posle iz prejšnjega člena v imenu in za 
račun Republike Slovenije, ločeno od svojega drugega poslovanja, na podlagi 
posebne pogodbe o zastopanju. 

(2) Pri opravljanju dejavnosti zavarovanja, sklepanju in izvrševanju 
zavarovalnih poslov ter upravljanju z riziki na podlagi tega zakona 
pooblaščena institucija sledi ciljem ekonomske politike Republike Slovenije, 
skrbi za zaščito pravic In interesov države ter upošteva pravila stroke in načela 
zdravega zavarovalniškega poslovanja. 

(3) Udeleženci mednarodne menjave, s katerimi pooblaščena institucija stopa 
v premoženjska in druga civilnopravna razmerja, sklepa posle zavarovanja in 
financiranja ali v njihovo korist izdaja finančne ter pravne instrumente na 
podlagi tega zakona, svojih obveznosti na podlagi teh pogodb in instrumentov 
ne smejo pobotati s terjatvami, ki jih imajo do Republike Slovenije iz 
kakršnegakoli drugega naslova. 

(4) Za zavarovalne pogodbe, posle pozavarovanja in retrocesije, ki jih 
pooblaščena institucija sklepa na podlagi tega zakona, se ne uporabljajo 
določbe posebnega dela obligacijskega zakonika o zavarovalni pogodbi. 

4. člen 
Sredstva za izvajanje dejavnosti zavarovanja 

(1) Potrebna sredstva za učinkovito izvajanje dejavnosti zavarovanja po tem 
zakonu zagotovi pooblaščeni instituciji Republika Slovenija v obliki denarnih 
sredstev, ki se uporabljajo za oblikovanje varnostnih in posebnih varnostnih 
rezerv (v nadaljevanju: varnostne rezerve), pri čemer se posebne varnostne 
rezerve lahko oblikujejo za kritje posameznih vrst rizikov ali zavarovalnih 
poslov. 
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(2) Varnostne rezerve iz prvega odstavka tega člena se oblikujejo tudi iz 
plačanih premij, opravnin, regresov in drugih prihodkov, ki jih pooblaščena 
institucija kot zastopnica države ustvari s posli zavarovanja, pozavarovanja, 
retrocesije in drugimi posli ter storitvami, s katerimi se zagotavlja 
udeležencem mednarodne menjave kritje pred nemarketabilnimi riziki. 
Varnostne rezerve se oblikujejo tudi iz sredstev, ki jih pooblaščena institucija 
pridobi iz naslova upravljanja s tem premoženjem in s prevzetimi riziki, iz 
proračuna Republike Slovenije, lahko pa tudi iz drugih virov in sredstev. 

(3) Varnostne rezerve upravlja pooblaščena institucija, sredstva varnostnih 
rezerv pa se vodijo ločeno od sredstev za opravljanje drugih dejavnosti 

. pooblaščene institucije. 

(4) Varnostne rezerve se uporabljajo za poravnavo obveznosti do 
zavarovancev, plačilo stroškov preprečevanja in zmanjševanja bodočih ali že 
nastalih škod, za kritje izgub iz teh poslov in poslov upravljanja s tem 
premoženjem in riziki ter za plačilo stroškov v zvezi z opravljanjem poslov 
pooblaščene institucije, ki jih ta opravlja na podlagi tega zakona. 

(5) V skladu s pogodbo iz prvega odstavka 12. člena tega zakona se sredstva 
varnostnih rezerv lahko uporabljajo tudi za druge namene, ki so v skladu z 
načeli varnosti, likvidnosti in rentabilnosti poslovanja pooblaščene institucije. 

(6) Glede na gospodarske možnosti in potrebe ter povpraševanje po 
zavarovalnih kritjih, glede na zavarovane posle, sklenjene na podlagi tega 
zakona, škode in zavarovalne zmogljivosti v obliki varnostnih rezerv, 
Republika Slovenija zagotavlja solventnost in likvidnost teh varnostnih rezerv, 
ki so v funkciji pravočasnega izplačila nadomestil škod in obvladovanja 
rizikov, prevzetih v zavarovanje. 

(7) Če nastalih škod ni mogoče povrniti z zavarovalninami iz sredstev 
varnostnih rezerv, ali če bi se te rezerve zaradi izplačil zavarovalnin iz naslova 
zavarovalnih pogodb v tekočem koledarskem letu glede na stanje konec 
preteklega leta zmanjšale za več kot dvajset odstotkov, se morajo sredstva za 
izplačilo dolgovanih zavarovalnin zagotoviti iz proračuna Republike Slovenije 
ali iz drugih rednih ali izrednih virov, zavarovancem pa se plačajo posredno 
preko varnostnih rezerv. 

5. člen 
Limiti zavarovanja 

(1) Obseg vseh prevzetih in veljavnih obveznosti iz naslova zavarovanja, 
aktivnega pozavarovanja in retrocesije, drugih poslov, garancij in drugih 
jamstev, danih na podlagi 2. člena tega zakona, ko so te prevzete, ne sme 
presegati zadnje uradno ugotovljene vrednosti letnega izvoza blaga in storitev 
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slovenskega gospodarstva, ob tem pa obseg novih obveznosti, prevzetih v 
posameznem koledarskem letu, ne sme presegati 1/3 te zadnje uradno 
ugotovljene vrednosti letnega izvoza. 

(2) V zneske obsega prevzetih in veljavnih obveznosti iz prejšnjega odstavka 
se iz poslov, za katere so bila dana zavarovalna kritja ali druga jamstva ter 
zavezujoče obljube za zavarovanje na podlagi tega zakona, vštevajo najvišje 
zavarovalne vsote in zneski drugih jamstev ter odobreni limiti kupcev, 
dolžnikov ali garantov, zmanjšani za samopridržke, ki jih v skladu z 
zavarovalnimi pogoji ali pogoji izdanih jamstev kot lastne deleže pri škodah 
nosijo sami zavarovanci ali drugi beneficiarji. 

(3) Ob določanju sredstev za kritje škod, za katere po tem zakonu jamči 
Republika Slovenija, se v vsakoletnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna, 
lahko določijo tudi letni ali večletni največji možni obsegi skupnih ali novih 
obveznosti, ki jih pooblaščena institucija lahko prevzema z zavarovanjem na 
podlagi prvega odstavka 3. člena tega zakona. 

(4) Do začetka veljavnosti vsakoletnega zakona, s katerim se določijo novi 
limiti za naslednje obdobje, se upoštevajo limiti, določeni za prejšnje obdobje. 

6. člen 
Nadzor 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona v delu, ki se nanaša na izvajanje 
zavarovanja mednarodnih gospodarskih poslov, v okviru svojih pristojnosti opravlja 
ministrstvo, pristojno za finance. 

(2) Pooblaščena institucija mora o poslovanju po prvem odstavku 3. člena tega 
zakona voditi poslovne knjige ločeno od svojega drugega poslovanja ter sestavljati 
in hraniti knjigovodske listine ter poslovno dokumentacijo, vrednotiti bilančne 
postavke in sestavljati računovodske izkaze, če ni drugače določeno, v skladu s 
predpisi o gospodarskih družbah ter ob upoštevanju računovodskih in zavarovalnih 
standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk. 

(3) Glede na naravo, lokacijo, trajanje, obseg, razpršenost in intenziteto 
nemarketabilnih rizikov ter značilnosti zavarovanja in izpostavljenost pred temi riziki 
v imenu in za račun države, lahko Agencija za zavarovalni nadzor na predlog 
ministra oziroma ministrice, pristojnega oziroma pristojne za finance pooblaščeni 
instituciji predpiše posebna pravila in ukrepe za obvladovanje rizikov, pravila o 
naložbah sredstev varnostnih rezerv, upravljanju z likvidnostjo, posebne 
zavarovalne statistične standarde in pravila o periodičnih in letnih poročilih ter 
reviziji, pri čemer se za vodenje poslovnih knjig, poročanje o poslovanju in teh 
dejavnostih ter nadzor nad temi dejavnostmi pooblaščene institucije smiselno 
uporabljajo določila predpisov o zavarovalništvu. 
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III. FINANCIRANJE MEDNARODNE TRGOVINE IN INVESTICIJ 

7. člen 
Posli financiranja mednarodne trgovine in investicij 

Posli financiranja mednarodne trgovine in investicij, ki jih po tem zakonu 
opravlja pooblaščena institucija, so: 
- kreditni posli, s katerimi pooblaščena institucija udeležencem mednarodne 

menjave in finančnim institucijam omogoča financiranje mednarodnih 
gospodarskih poslov; 

- program izravnave obresti (v nadaljnjem besedilu: PIO), s katerim 
Republika Slovenija pooblaščeni instituciji in drugim udeležencem 
programa jamči za kritje obrestnih in tečajnih rizikov pri financiranju 
mednarodnih gospodarskih poslov. 

8. člen 
Kreditni posli 

(1) Kreditni posli po tem zakonu so: 
- dajanje komercialnih in finančnih kreditov ter investicije v tujini za delno ali 

popolno financiranje ali refinanciranje poslov mednarodne menjave in 
investicij; 

- druge oblike financiranja mednarodnih gospodarskih poslov. 

(2) Instrumenti, ki se uporabljajo v zvezi s posli iz prejšnjega odstavka, so: 
• najemanje kreditov in izdajanje dolžniških vrednostnih papirjev; 
- zavarovanje pred obrestnimi, tečajnimi in drugimi riziki, ki izhajajo iz najetih 

posojil ali izdanih vrednostnih papirjev ter poslov financiranja mednarodne 
menjave. 

(3) Za najete kredite in izdane dolžniške vrednostne papirje iz 1. alinee 
prejšnjega odstavka lahko Republika Slovenija daje poroštva pod naslednjimi 
pogoji: 
- višina najetih kreditov in vrednost izdanih dolžniških vrednostnih papirjev 

se določi v vsakoletnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije; 

• ročnost kreditov in vrednostnih papirjev ne sme biti daljša od dvajsetih let; 
- stroški in obrestne mere najetih kreditov in izdanih vrednostnih papirjev 

morajo biti primerljivi s stroški in obrestnimi merami enakovrstnih kreditov, 
ki jih najema oziroma vrednostnih papirjev, ki jih izdaja Republika Slovenija. 

(4) Za zavarovanje poroštvenih obveznosti po tem zakonu pooblaščena 
institucija in ministrstvo, pristojno za finance, skleneta pogodbo o izdaji 
poroštva. 
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9. člen 
Program izravnave obresti * 

(1) Pooblaščena institucija opravlja posle iz 2. alinee 7. člena tega zakona v 
imenu in za račun Republike Slovenije, ločeno od svojega drugega poslovanja, 
na podlagi posebne pogodbe o izvajanju PIO in upravljanju s sredstvi rezerv 
PIO (v nadaljnjem besedilu: rezerve PIO). 

(2) Začetna sredstva rezerv PIO se zagotovijo iz proračuna Republike 
Slovenije. Sredstva rezerv PIO se lahko dopolnijo tudi zaradi kritja drugih 
rizikov sprememb vrednosti valut ali pa se za kritje teh rizikov oblikujejo 
posebne rezerve. 

(3) Sredstva rezerv PIO se dopolnjujejo z vplačili udeležencev programa 
(posojilodajalcev ali izdajateljev vrednostnih papirjev in drugih finančnih 
instrumentov), ki financirajo mednarodne gospodarske posle, če to narekujejo 
potrebe, pa tudi iz proračuna Republike Slovenije ali drugih rednih in izrednih 
virov. Sredstva rezerv PIO se uporabljajo za pokrivanje morebitnih izgub 
udeležencev programa izravnave obresti zaradi sprememb variabilnih pasivnih 
in fiksnih aktivnih obrestnih mer ter izgub zaradi tečajnih in drugih rizikov 
sprememb vrednosti valut 

10. člen 
Nadzor 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona v delu, ki se nanaša na kreditne posle, ki jih 
opravlja pooblaščena institucija, opravlja Banka Slovenije. V postopku nadzora se 
smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo nadzor nad bankami. 

(2) Za zadolževanja, za katera so bila izdana poroštva Republike Slovenije na 
podlagi tretjega odstavka 8. člena tega zakona in o financiranju poslov mednarodne 
trgovine in naložbe iz teh virov sredstev, mora pooblaščena institucija voditi 
poslovne knjige in sestavljati ter hraniti knjigovodske listine in poslovno 
dokumentacijo, vrednotiti knjigovodske podatke in sestavljati računovodske izkaze, 
če ni drugače določeno, v skladu s predpisi o gospodarskih družbah in drugimi 
predpisi, ki veljajo za banke, ter ob upoštevanju računovodskih in bančnih 
standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk. 

(3) Ministrstvo, pristojno za finance, v soglasju z Banko Slovenije, predpiše posebna 
pravila glede določitve velikega in največjega možnega kredita enemu 
posojilojemalcu, skupnega zneska vseh kreditov, drugih terjatev in jamstev enemu 
posojilojemalcu in skupnega zneska velikih in največjih možnih kreditov, meril in 
ukrepov za ugotavljanje, obvladovanje in upravljanje rizikov, računovodska pravila in 
standarde ter pravila o poslovnih knjigah, računovodskih izkazih, periodičnih in 
letnih poročilih ter reviziji. 
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(4) Posli financiranja mednarodne trgovine in investicij iz virov sredstev za katera so 
bila dana poroštva na podlagi tretjega odstavka 8. člena tega zakona se ne 
upoštevajo pri izračunavanju kapitalske ustreznosti, izpostavljenosti in rezervacij 
pooblaščene institucije. 

(5) Za poročanje o dejavnostih financiranja mednarodne trgovine in investicij ter 
nadzor nad tem poslovanjem in dejavnostmi financiranja po tem zakonu se smiselno 
uporabljajo določila predpisov o bančništvu. 

(6) Nadzor nad izvajanjem tega zakona v delu, ki se nanaša na izvajanje PIO, 
opravlja ministrstvo, pristojno za finance. 

" IV. POOBLAŠČENA INSTITUCIJA IN KOMISIJA ZA POSPEŠEVANJE 
MEDNARODNE MENJAVE 

11. člen 
Izbor pooblaščene institucije 

Za izbor institucije, ki ji bo izdano pooblastilo za izvajanje nalog po tem zakonu, 
ministrstvo, pristojno za finance, izvede javni natečaj. Pri izboru pooblaščene 
institucije mora ministrstvo upoštevati zlasti naslednje: 
- da je finančna institucija ali finančna skupina (v nadaljnjem besedilu: institucija) 

kadrovsko, tehnološko in informacijsko usposobljena ter ustrezno opremljena za 
učinkovito izvajanje dejavnosti zavarovanja in financiranja mednarodnih 
gospodarskih poslov; 

- da je institucija usposobljena za strokovno ocenjevanje nemarketabilnih rizikov, 
sprejemanje teh rizikov v zavarovanje, določanje pogojev zavarovalnega kritja, 
administriranje zavarovalnih polic, opravljanje likvidacije škod, izvajanje ukrepov 
za preprečevanje, zmanjševanje in povrnitev plačanih škod; 

- da ima institucija ustrezne izkušnje na področju zavarovanja izvoznih kreditov in 
investicij pred nemarketabilnimi riziki ter financiranja mednarodnih gospodarskih 
poslov, vključno z zadolževanjem na trgih v tujini in doma; 

- da ima institucija razvito sodelovanje z drugimi izvozno-kreditnimi agencijami in 
drugimi finančnimi institucijami ter je članica ustreznih mednarodnih organizacij 
na področju zavarovanja kreditov in investicij; 

- da ima institucija vzpostavljeno sodelovanje s slovenskimi izvozniki, investitorji 
in bankami ter dobro pozna domačo in mednarodnopravno ureditev zavarovanja 
in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov ter ustrezne finančne in druge 
trge; 

- da ima institucija ustrezna znanja in izkušnje na področju sodelovanja z 
Republiko Slovenijo in njenimi organi pri izvajanju sistema zavarovanja in 
financiranja mednarodnih gospodarskih poslov. 
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12. člen 
Pogodbe 

(1) Pogodbo iz prvega odstavka 3. člena tega zakona skleneta ministrstvo, 
pristojno za finance in pooblaščena institucija. V pogodbi se določi način 
izvajanja storitev iz 2. člena tega zakona, nadomestila in opravnine 
pooblaščeni instituciji za izvajanje teh storitev, nadomestila za stroške v zvezi 
z izvajanjem nalog na podlagi tega zakona, uporaba in upravljanje s sredstvi 
varnostnih rezerv iz 4. člena tega zakona ter poročanje o opravljanju teh 
dejavnosti pooblaščene institucije. 

(2) Pogodbo iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona skleneta ministrstvo, 
pristojno za finance in pooblaščena institucija. V pogodbi, s katero se uredijo 
zavarovanja poroštvenih obveznosti, se lahko določijo tudi drugi elementi 
kritnega razmerja ( znesek, rok veljavnosti, opravnine, poročanje in podobno). 

(3) Pogodbo iz prvega odstavka 9. člena tega zakona skleneta ministrstvo, 
pristojno za finance in pooblaščena institucija. V pogodbi se določi način 
izvajanja PIO in upravljanja s sredstvi rezerv PIO ter nadomestila za izvajanje 
PIO. 

13. člen 
Komisija za pospeševanje mednarodne menjave 

(1) Za koordinacijo delovanja pristojnih državnih in drugih organov ter institucij pri 
izvajanju tega zakona in delovanju sistema zavarovanja in financiranja mednarodnih 
gospodarskih poslov v Republiki Sloveniji ter za učinkovito izvajanje zavarovanja in 
financiranja poslov mednarodne trgovine in investicij, vlada imenuje Komisijo za 
pospeševanje mednarodne menjave (v nadaljnjem besedilu: komisija). 

(2) Komisijo lahko poleg predstavnikov oziroma predstavnic ministrstev sestavljajo 
tudi predstavniki oziroma predstavnice drugih institucij. 

(3) Člani komisije morajo varovati uradne, poslovne in druge skrivnosti, ki so jih 
zvedeli pri opravljanju njihovih funkcij, pisno morajo naznaniti svoje neposredne ali 
posredne povezave in interese, ki bi lahko vplivali na njihovo odločanje glede na 
pristojnosti komisije in lahko v zvezi z odločanjem o takih poslih zahtevajo svojo 
izločitev iz obravnave ali odločanja o teh zadevah. 

14. člen 
Pristojnosti komisije 

(1) Komisija redno spremlja poslovanje pooblaščene institucije na področjih, 
ki so predmet urejanja tega zakona, obravnava poročila in daje ministrstvu, 
pristojnemu za finance, mnenje k poročilom pooblaščene institucije o teh 
dejavnostih. 
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(2) Komisija daje za poslovanje, ki ga pooblaščena institucija izvaja na podlagi 
pooblastil iz prvega odstavka 3. člena in pogodbe o zastopanju iz prvega 
odstavka 12. člena tega zakona, soglasja k: 
- splošnim pogojem zavarovanja pred nemarketabilnimi riziki; 
- politikam zavarovanja v posameznih driavah ali skupinah držav; 
• cenikom za zavarovanje pred nemarketabilnimi riziki. 

(3) Komisija odloča o predlogih pooblaščene institucije o sklepanju 
zavarovalnih poslov in izdajanju zavezujočih obljub za zavarovanje iz prvega 
odstavka 2. člena tega zakona, ki presegajo 5 milijonov EUR ali njihovo 
tolarsko protivrednost ter o poslih, ki jih pooblaščena institucija opravlja na 
podlagi tretjega odstavka 2. člena tega zakona, ki presegajo 10 milijonov EUR 
ali njihovo tolarsko protivrednost 

(4) Komisija daje na zahtevo pooblaščene institucije mnenja na njena 
periodična in letna poročila o poslovanju na podlagi tega zakona, na njeno 
zahtevo pa daje tudi mnenja, soglasja ali odloča tudi o drugem poslovanju, ki 
ga pooblaščena institucija izvaja na podlagi pooblastil iz prvega odstavka 3. 
člena tega zakona, in to predvsem glede sprejemanja in uporabe posebnih 
pogojev zavarovanja, politike zavarovanja, zlasti limitov zavarovanja, glede 
sklepanja in pogojev zavarovanja posameznih zavarovalnih in drugih poslov, 
upravljanja s sredstvi varnostnih rezerv in riziki, prevzetimi v zavarovanje, 
sklepanja sporazumov in odnosov s finančnimi in drugimi institucijami, 
reprogrami, izterjavami ter likvidacijami škod in o opravljanju drugih poslov po 
pooblastilu Republike Slovenije in podobno. 

(5) Komisija pooblaščeni instituciji daje soglasja k: 
- temeljem poslovne politike s pogoji financiranja poslov mednarodne 

trgovine in investicij, ki jih pooblaščena institucija izvaja z viri, ki jih je 
pridobila na podlagi poroštev Republike Slovenije iz tretjega odstavka 8. 
člena tega zakona; 

- merilom ter pravilom o kritju ter izravnavi rizikov sprememb vrednosti valut 
po programu iz 2. alinee 7. člena tega zakona in k pravilom o uporabi in 
upravljanju s sredstvi rezerv PIO. 

14. a člen 
Poročanje 

(1) Vlada enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju 
tega zakona. 

(2) Mnenje komisije k poročilom pooblaščene institucije, ki ga komisija daje 
ministrstvu, pristojnemu za finance, je sestavni del poročila iz prejšnjega 
odstavka. 
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

15. člen 
Uskladitev sistema zavarovanja in financiranja izvoza 

(1) Komisijo iz 13. člena tega zakona vlada imenuje v roku 30 dni od uveljavitve tega 
zakona. 

(2) Ministrstvo, pristojno za finance, v roku šestih mesecev od uveljavitve tega 
zakona izda predpise iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona. 

16. člen 
Razveljavitev predpisov in začasna uporaba določb razveljavljenih predpisov 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon prenehata veljati Zakon o družbi za 
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 
34/96, 31/97 in 99/99) in Zakon o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje 
za potrebe financiranja izvoza (Uradni list RS, št. 20/98). 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, zakonska jamstva Republike 
Slovenije iz 17. člena Zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza 
Slovenije za obveznosti Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: SID) iz naslova zavarovalnih pogodb in izdanih garancij, 
ki jih je družba sklenila ali izdala do uveljavitve tega zakona, veljajo do izteka 
obveznosti, za katera so bila zakonska jamstva dana. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, garancije in poroštva, ki jih je 
Republika Slovenija izdala za SID na podlagi drugega odstavka 17. člena 
Zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije ter Zakona o 
poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza, 
veljajo do izteka danih jamstvenih obveznosti. 

(4) Komisija za pospeševanje izvoza, imenovana na podlagi 27. člena Zakona o 
družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, opravlja svoje naloge do 
imenovanja komisije iz 13. člena tega zakona. 

(5) Sprejeta pravila, pogoji in drugi akti ter sklepi Komisije za pospeševanje 
izvoza in drugih pooblaščenih organov SID na področju njenega poslovanja za 
račun Republike Slovenije ostanejo v veljavi do uveljavitve novih, sprejetih na 
podlagi tega zakona. 

(6) Z dnem uveljavitve tega zakona SID nadaljuje s poslovanjem. SID mora z 
dnem uveljavitve tega zakona pričeti z usklajevanjem svojega poslovanja, ki ni 
zavarovalniško poslovanje in ki ni predmet urejanja tega zakona, s predpisi, ki 
urejajo poslovanje bank, in se z njimi dokončno uskladiti najkasneje do 31. 
decembra 2006. Banka Slovenije predpiše podrobnejši način in roke 
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postopnega usklajevanja poslovanja SID s predpisi, ki urejajo poslovanje 
bank. 

(7) Banka Slovenije nadzira usklajevanje poslovanja SID z določbami 
predpisov, ki urejajo poslovanje bank. Za nadzor se smiselno uporabljajo 
določbe XI. poglavja in določbe šestega do osmega odstavka 240. člena 
Zakona o bančništvu ( Uradni list RS, št. 110/03). 

(8) SID mora svoj status in dejavnosti v zvezi z zavarovalnimi posli za lasten 
račun uskladiti s predpisi, ki urejajo delovanje zavarovalnic, najkasneje do 31. 
decembra 2004. 

(9) Do uskladitve SID iz šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena se 
za njeno poslovanje, ki ni predmet urejanja tega zakona, smiselno uporabljajo 
predpisi, ki so za ta področja veljali za SID do uveljavitve tega zakona. 
Predpisi, ki so veljali za SID za področja, ki jih urejata tretji odstavek 6. člena in 
tretji odstavek 10. člena tega zakona, se smiselno uporabljajo do uveljavitve 
predpisov, izdanih na podlagi tega zakona. 

(10) Do podelitve pooblastil iz 11. člena tega zakona je pooblaščena institucija 
po tem zakonu SID. Sredstva varnostnih in posebnih varnostnih rezerv, ki jih je 
SID upravljala na podlagi Zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza 
Slovenije, se od dneva uveljavitve tega zakona upravljajo na podlagi določil 4. 
člena tega zakona in se uporabljajo tudi za izpolnjevanje pravic in obveznosti, 
ki jih je SID sklenila za račun države do uveljavitve tega zakona. 

(11) Ministrstvo, pristojno za finance, mora v roku treh let od izteka roka iz 
šestega odstavka tega člena izvesti javni natečaj iz 11. člena tega zakona. 
Minister oziroma ministrica, pristojen oziroma pristojna za finance, mora 
obvestiti SID o nameri objave javnega natečaja najmanj dve leti pred pričetkom 
postopka za začetek javnega natečaja. 

17. člen 
Začetek veljavnosti zakona 

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