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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

.hj 
Za nemoteno poslovanje po uveaoi 
dodano vrednost vam sporočamo p° 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 2188167 
TRR : 01100-8450000512 

g f$C 
Izdajatelj glasila nadomešča s to 
pisno informacijo posameznim naro 
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SKUpINA 22" REpUBLIKE SLOVENIJE h°SLANK IN POSLANCEV 

IUbl>ana 4 nn ' ' november 2004 
.^Podlagiin .. 
u 'n 115 Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/92) ter 
U'2002) v|a ena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, št. 

aviavn in9a'° sP°dai podpisani poslanke in poslanci v n sPrejem 

Na 

R ZakONA O SPREMEMBAH IN upOLNITVAH ZAKONA O VLADI. 
d ^dlagi 14 
sk Pređlo9 zak4lena Poslovnika Državnega zbora predlagajo, rajšanem po ?

na državni zbor obravnava in sprejme po 
ed'°9a zakon °PkU '6r na isti se'' °Pravi vse ,ri obravnave 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo sodeloval poslanec mag. Branko 
Grims. 

SKUPINA POSLANK IN POSLANCEV: 

Janez Janša, l.r. 
Mirko Zamernik, l.r. 

mag. Branko Grims, l.r. 
Andrej Bručan, l.r. 
Bojan Starman, l.r. 
Mitja Ljubeljšek, l.r. 
Dimitrij Kovačič, l.r. 

Rudolf Petan, l.r. 
Rudi Veršnik, l.r. 

Robert Hrovat, l.r. 
Jože Tanko, l.r. 
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I.. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

1.1 Ustava v drugem odstavku 114. člena določa, da sestavo in delovanje vlade, število, 
pristojnosti in organizacijo ministrstev ureja zakon. Za razliko od večine evropskih 
parlamentarnih držav v Sloveniji ministrske funkcije določa zakon. Veljavni zakon o vladi 
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) določa 14 

resornih ministrskih funkcij in dovoljuje imenovanje največ dveh ministrov brez resorja. 

Strukturo vladnih resorjev narekuje več dejavnikov. Vsaka koalicija prilagaja to strukturo 
svojim političnim prioritetam, saj je vedno smotrno, da se organizacija prilagaja strategu1 

in ciljem. Ob tem pa je treba upoštevati tudi druge organizacijske parametre. Treba je 
zagotoviti, da vlada nima prevelikega števila članov, tako da je lahko operativna. Glede 
na to, da v našem sistemu velja pravilo, da vsak resorni minister vodi eno ministrstvo, Je 

treba upoštevati tudi vpliv spremembe vladnih resorjev na organizacijo državne uprave- 
Predvsem je treba zagotoviti, da posamezni resorji niso preobsežni in zato težko 
obvladljivi ter po obsegu nalog izstopajoči, na drugi strani pa tudi, da resorji niso 
premajhni, ker ministrstvo z majhnim obsegom nalog zaradi potrebe po organiziranju 
spremljajočih dejavnosti (sekretariata) ni racionalno. 

Predlagatelji ocenjujemo, da je sedanja struktura vlade v glavnem ustrezna, da pa 100 

izvajanje nalog nove vlade lahko uspešnejše, če se ta struktura nekoliko spremeni in 
dopolni. Tako ocenjujemo, da ie neprimerna sedanja umeščenost javne uprave v reso 
notranjih zadev. Ta resor je zaradi obsega in pretirane raznolikosti nalog tez 
obvladljiv. Po drugi strani pa so sistemske naloge na področju javne uprave razpršene 
med številne nosilce (ministrstvo za notranje zadeve, generalni sekretariat vlad , 
kadrovska služba vlade, servis skupnih služb, center vlade za informatiko, delom 
ministrstvo za informacijsko družbo). Javna uprava je sistem, ki zagotavlja strokov 
podporo za politično odločanje in implementacijo sprejetih politik, zato je od njen 
kvalitete in učinkovitosti odvisna kvaliteta upravljanja z državo. Predlagatelji menimo, 
mora biti nadaljnja modernizacija javne uprave (izboljšanje njenih storitev, učinkovitos . 
kakovosti poslovanja, odprtosti in preglednosti, upravljanja s človeškimi vl • 
poenostavljanje postopkov in odprava administrativnih ovir) ena strateških prioritet no 
vlade in da mora v vladi delovati tudi minister za javno upravo ter da se mora oblikov 
ministrstvo za javno upravo. 

Prav tako menimo, da obstajajo tehtni razlogi za vzpostavitev funkcije ministra 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter oblikovanje resornega ministrstva. Vrhuns ^ 
znanje in z njim znanstveno-raziskovalna dejavnost, ki ga imajo in razvijajo univerze 
javni raziskovalni zavodi v Sloveniji, so temeljno izhodišče, da država Slovenije postan 
na znanju temelječa družba. Poudariti je treba, da v tem kontekstu ne gre za znanje 
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splošnem nivoju, ampak za vrhunsko znanje. Univerze niso samo učiteljice učiteljev, 
ampak morajo biti skupaj z javnimi raziskovalnimi zavodi tudi intelektualni in 
ra2|skovalno-razvojni svetovalci, strokovni partnerji ter sodelavci najproduktivnejših 
9ospodarskih subjektov. 

^""hunske univerze in inštituti v svetu niso vpeti samo v nacionalni prostor (tako kot v 

~e meri osnovno in srednje šolstvo), ampak so v svojem bistvu mednarodni subjekt. 
0 posebej velja za majhne nacije, ki morajo svoj številčni primanjkljaj nadomestiti z 
munsko kvaliteto, fleksibilnostjo in odprtostjo v svet. 

Stanje na področju raziskav in visokega šolstva v Sloveniji na marsikaterem področju ni 
a o in je v svet že odprto, manjka pa prodornosti, realnega ocenjevanja kvalitete in 

v° ®'oyanja v smeri partnerskih odnosov z gospodarstvom. Sogovorniki in partnerji 
JSo šolskim in raziskovalnim institucijam se v Sloveniji ne smejo razlikovati od tistih v 

vropj Zato morata biti njihovo ravnanje in strategija razvoja nujno vpeta v 
e narodne tokove in s tem podvržena mednarodni konkurenci in gospodarski presoji, 

ne 2h osnovno 'n sreclr|je šolstvo v Sloveniji lahko skoraj z gotovostjo trdimo, da v njem 
vis k - PriŠ'° d° večje9a mednarodnega prek'rivanja in mešanja, je odprtost 
in i? šolskega in raziskovalnega prostora v Evropo nujna, tako zaradi samega razvoja 

oristi Slovenije, kot tudi zaradi smernic Bolonjske deklaracije v katerih se odražajo 
meni Evrope kot celote in ki jih naša država podpira. 

Zna'' 'ma ma^en narod v evropskem prostoru, se najlaže udejani na področju 
'n raziskav, in to na področjih posebnih prioritetnih smeri, ki bi ne bila samo 

razi ek
ns^e9a' arT>pak celotnega evropskega pomena. Slovenija kot trenutno vodilna 

po | ova,na si,a med novo vključenimi članicami Evropske unije iahko odpre nova 
^ 9 avja in smernice v evropskem raziskovalnem prostoru. Ne s tem, da bi se usmerila 

2aht°VS0m n0VS 'n drage specializirane vrhunska tehnologije in na področja, ki 
nad GVa^° prek°mema sredstva, ampak s tem, da se usmeri na področja, ki jih že doslej 
0cjli PovPrečn° dobro obvladuje in na katerih v Sloveniji že delujejo evropski centri 

Prite"0^' Te m0ra nad9raievati' razvijati naprej in vzpostavljati nove. Slovenija mora 
vp|jv

9niti nove članice Evropske unije in jih, glede na izkazane kvalitete pod svojim 
Sa °m in Po možnosti vodstvom promovirati v Evropski uniji. Za take naloge je 

°stojen resor več kot potreben. 

Poseh^3 opt'mizac'je razvoja in sodelovanja v mednarodnem prostoru je ustanovitev 
nosilc'ne^a resoria upravičena, saj je težišče delovanja na drugačnih temeljih, z drugimi 
osno 'n predvsem drugimi sogovorniki tako v namenu (ciljih) kot tudi po funkcijah. Pri 
uČite|/ne^- 'n sredniem šolstvu so osrednji sobesedniki ministrstva učenci, starši in 
Zna J"' ci|j' Prizadevanj vseh treh so usmerjeni v kvalitetno splošno, široko in učinkovito 
terT1 

6 ln V29ojo, ki omogočajo mlademu človeku uspešen vstop v sodobno življenje s 

Sobe 
3 9a Pripravijo na izbiro v široki paleti poklicov in možnosti v sodobni družbi. 

št ministrstva za visoko šolstvo in znanost so akademije, univerze, inštituti, 

razlik!, 6 'n raziskovaicl v gospodarstvu. Od predhodno omenjenih se bistveno 
0r9ani •• 'n zarad' *e9a zabtevajo drugačen profil in način vodenja ter s tem 
druq 

2ac'ie resornega ministrstva. Ni zanemarljivo tudi dejstvo, da imajo študentje 
Večini°~,° druz^eno vlogo in pomen kot dijaki in učenci (ti v pravnem pogledu v veliki e niso polnoletni). Zato ima študentska populacija posebej pomembno vlogo v 

% 
G^be; "■2004 poročevalec, št. 113 



dejavnosti tega resorja. Univerze in raziskovalne inštitucije so imele od nekdaj 
poseben avtonomni status, tako v vsebinskem kot tudi v organizacijskem smislu. 

Hkrati pa se s tem obstoječe ministrstvo tudi razbremeni in omogoči ministru, ki ga vodi, 
da se zares posveti tako področju šolstva in vzgoje kot tudi področju športa. Izboljšanje 
osnovnega in srednjega šolstva je namreč tudi ena od prioritetnih nalog, s katerimi se bo 
soočila nova vlada. 

Predlagatelji ocenjujemo, da bi lahko vlada ob nastanku dveh novih resorjev delovala 
brez posebnega resorja za informacijsko družbo. Ta resor je po obsegu svojih nalog in 
sedanjem številu zaposlenih (okrog 50) daleč najmanjši resor in ne upravičuje svojega 
obstoja. Delovno področje ministra (in ministrstva) za informacijsko družbo (to so 
predvsem elektronske komunikacije in pošta) je treba vključiti v enega od obstoječih 
resorjev, pospeševanje razvoja informacijske družbe pa je medresorski projekt, pri 
katerem mora vlada zagotoviti predvsem dobro koordinacijo in določiti ministra, ki bo 
zanjo odgovoren. . 

1.2 Posebnega pomena za delovanje vlade je tako imenovani »center vlade« (center of 
government). Center vlade sestavljajo predsednik vlade in funkcionarji, ki mu pomagajo 
pri opravljanju koordinativne funkcije. Delovanje centra vlade odločilno vpliva na 
usklajenost in koherentnost vladnih politik in tej strukturi v državah članicah Evropske 
unije posvečajo posebno pozornost in ji pripisujejo izjemno velik pomen. 

Predlagatelji ocenjujemo, da je sedanja ureditev delovanja »centra vlade« (predsednika 
vlade, ministrov brez resorja in vladnih služb) v glavnem ustrezna, da pa je primerno 
zagotoviti nekaj več fleksibilnosti pri njegovem organiziranju, tako da bo lahko vlada 
prilagajala to organizacijo svoji strategiji, ciljem in nalogam. To sledi usmeritvi prenosa 
pristojnosti za urejanje organizacije izvršilne veje oblasti s parlamenta na vlado, ki jo je 
zakonodajalec zasledoval že pri sprejemu reformne zakonodaje s področja javne 
uprave. 

Predlagatelji menimo tudi, da je v sedanji ureditvi neprimerno rešen status službe, ki 
zagotavlja predsedniku vlade neposredno pomoč in osebno svetovanje pri opravljanju 
njegove funkcije Po sedanji ureditvi to vlogo opravlja urad predsednika vlade. Položaj 
direktorja tega urada je podvržen režimu, ki velja za predstojnike vseh vladnih služb m 
organov v sestavi ministrstev, torej imenovanju za pet let in izbiri preko razpisa. Služba, 
ki zagotavlja predsedniku vlade neposredno pomoč pri opravljanju njegove funkcije, naj 
deluje kot kabinet.. Kabinet naj vodi oseba, vezana na osebno zaupanje predsednika 
vlade - oseba, ki ji s prenehanjem funkcije predsednika vlade tudi preneha položaj. 

1.3 Predlagatelji ocenjujemo tudi, da je z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo 
nastopila nova situacija, ki se ji mora prilagoditi tudi zakon o Vladi, tako, da bo omogoča 
vladi izdajanje izvršilnih predpisov k pravnim aktom Evropske unije. Neurejenost tega 
vprašanja že povzroča težave pri implementaciji evropskega pravnega reda, ki (kljub 
temu, da zanj veljajo načela supremacije, avtonomije in neposredne veljave) pogost0 

samo zahteva od držav članic, da sprejmejo nekatere ukrepe, ki omogočajo njego^0 
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l2Vrševanje. Zaradi nujnosti odprtja možnosti, da vlada izdaja izvršilne predpise k 
Podpisom EU, je potrebno tudi v zakon o vladi vnesti določbo, ki vladi izdajanje takšnih 
Predpisov omogoča. 

cilji, namen in poglavitne rešitve 

ki bo"™' C''^ Prec^'a9ani'1 sPrememb in dopolnitev je zagotoviti strukturo vladnih resorjev, 

• skladna z vladno strategijo in prioritetami, 
• zagotavljala operativnost vlade, 
• izboljšala delovanje vlade in koordinacijo resorjev, 
• omogočila racionalizacijo poslovanja državne uprave z združevanjem nekaterih 

organov, 
• izboljšala koordinacijo, ustvarila večjo sinergijo in omogočila boljšo izrabo 

kadrovskih in drugih virov na področju modernizacije javne uprave. 

dose9o tega namena so predlagane naslednje rešitve: 

2akrnen0Van^e rninistra za Javno upravo in posledično (s spremembami in dopolnitvami 
r^i 0rJa 0 državni upravi) ustanovitev ministrstva za javno upravo, ki bo povezalo del 

vlad StVa Za notranJe zadeve 'n več vladnih služb (kadrovska služba vlade, center 
in u6 2ajn^ormatiko, servis skupnih služb), ki se ukvarjajo s sistemskimi, managerskimi 

9'stičnimi vprašanji javne uprave; 

Spr^
rrienovanje ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in posledično (s 

visokneiTlbam' 'n d°P°ln'tvam' zakona o državni upravi) ustanovitev ministrstva za 0 solstvo, znanost in tehnologijo. 

^unnLt6V fUnk0lje ministra za informacijsko družbo; naloge na področju elektronskih 
gospodar^ '30Šte '3° v s'<'ac'u 2 zakonom o državni upravi prevzel minister za 

2 2 n 
vladerU^' °'^ Prec"a9an'h sprememb in dopolnitev je fleksibilnejša organizacija centra 
na*icJ

n okreP'jena koordinacija resornih politik. Za dosego tega namena so predlagane 
Slednje rešitve: 

viade'(n'teV V pr'merialnih ureditvah nepoznane funkcije ministrskega svetnika. V centru 
S tern predsedniku vlade ali ministru brez resorja) se lahko imenuje državni sekretar. 
državn Se 2a°kroža ureditev zakona o državni upravi, ki predvideva največ po enega 
tudj na^3 se'<retarja v ministrstvih. Sedaj bi lahko državne sekretarje vlada imenovala 
rninjgtg ?redlo9 ministra brez resorja ali predsednika vlade, pri čemer bi imel lahko 
lahko \ |Z resoria ,ahko samo enega državnega sekretarja, predsednik vlade pa bi jih 
fninistruh Ve^' ^ffcn/ni sekretar v centru vlade bo pomagal predsedniku vlade ali brez resorja pri koordinaciji dela resorjev. 

L 
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b) Fleksibilna ureditev vladnih služb, ki omogoča različne rešitve, tako da se lahko spro'1 

prilagaja strateškim prioritetam. Vlada sama ustanavlja in ukinja vladne službe za 
strokovno pomoč predsedniku in ministrom brez resorja. Predsednik vlade pa lahko za 
koordinativne funkcije pooblasti tudi določenega resornega ministra. 

c) Dopolnitev določbe o ministrih brez resorja z jasno opredelitvijo njihove koordinativne 
funkcije. 

2.3 Tretji cilj je zagotoviti vladi pravno podlago za izdajanje predpisov (uredb) za 
izvrševanje evropskih predpisov. 

3. Primerjalne ureditve 

a) Sestava vlade Kraljevine Španije (predsednik in 16 ministrov): 

Predsednik 
Minister predsedstva vlade 
Minister za gospodarstvo in finance 
Minister za zunanje zadeve 
Minister za pravosodje 
Minister za obrambo 
Minister za notranje zadeve 
Minister za šolstvo in znanost 
Minister za delo in socialo 
Minister za promet 
Minister za industrijo, turizem in trgovino 
Minister za kmetijstvo, ribištvo in prehrano 
Minister za javno upravo " 
Minister za kulturo 
Minister za zdravje in potrošnike 
Minister za okolje 
Minister za stanovanja 

b) Sestava vlade Republike Italije (predsednik, podpredsednik, 14 resornih ministrov, 9 
ministrov brez resorja) 

Predsednik 
Podpredsednik 
Minister za kmetijstvo in gozdarstvo 
Minister za komunikacije 
Minister za kulturo 
Minister za obrambo 
Minister za šolstvo, univerzo in znanost 
Minister za gospodarstvo in finance 
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Minister za zunanje zadeve 
Minister za zdravje 
Minister za infrastrukturo in promet 
Minister za notranje zadeve 
Minister za okolje in prostor 
Minister za pravosodje 
Minister za delo in socialo 
Minister za produktivne dejavnosti 

Minister za usklajevanje vladnega programa 
Minister za javno upravo 
Minister za inovacije in tehnologijo 
Minister za odnose s parlamentom 
Minister za regionalne zadeve 
Minister za Italijane v tujini 
Minister za reforme in devolucijo 
Minister za evropske zadeve 
Minister za enake možnosti 

c) sestava vlade Francoske republike (predsednik vlade in 17 resornih ministrov) 

Predsednik vlade 
Minister za gospodarstvo in finance 
Minister za kmetijstvo, hrano in ribištvo 
Minister za ekologijo in trajnostni razvoj 
Minister za kulturo in komunikacije 
Minister za družino in otroke 
Minister za prekomorske departmaje 
Minister za mladino, šport in društva 
Minister za enake možnosti 
Minister za promet, regionalni razvoj in turizem 
Minister za javno upravo in administrativno reformo 
Minister za pravosodje 
Minister za obrambo 

inister za zunanje zadeve 
•nister za zdravje in socialo 
•nister za šolstvo in znanost 
•nister za notranje zadeve 

Minister za delo 

Ob tem deluje v vladi še večje število t.i. delegiranih ministrov. 

Sestava vlade Republike Avstrije (kancler in 11 ministrov) 

Predsednik vlade (kancler) 

^^2004 

k 
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Podpredsednik vlade (vice-kancler) in minister za promet, inovacije in tehnologijo 
Minister za gospodarstvo in delo 
Minister za šolstvo, znanost in kulturo 
Minister za finance 
Minister za socialno varnost, generacije in varstvo potrošnikov 
Minister za pravosodje 
Minister za zunanje zadeve 
Minister za obrambo 
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo 
Minister za zdravje in ženske 
Minister za notranje zadeve 

- Vlada ima še šest državnih sekretarjev. 
- Za resor javne uprave je odgovoren urad kanclerja; za to področje deluje državni 

sekretar. 

e) Sestava vlade Kraljevine Švedske (predsednik vlade in 19 ministrov) 

Predsednik vlade 
Minister za kmetijstvo, prehrano in potrošnike 
Minister za socialo 
Minister za migracije in azil 
Minister za finance 
Minister za zunanje zadeve • 
Minister za mednarodne ekonomske zadeve in finančne trge 
Minister za delo 
Minister za mednarodno razvojno sodelovanje 
Minister za lokalno samoupravo in stanovanja 
Minister za industrijo in trgovino 
Minister za vzgojo, mladino in izobraževanje odraslih 
Minister za okolje 
Minister za obrambo 
Minister za demokracijo, integracijo in enake možnosti 
Minister za zdravstvo in socialo 
Minister za koordinacijo politik 
Minister za kulturo 
Minister za šolstvo in znanost 
Minister za komunikacije in regionalno politiko 

4. Finančne in druge posledice 

Zakonske rešitve prinašajo možnost racionalizacije poslovanja vlade in državne °Pra^0 

saj se organi državne uprave (ministrstva in vladne službe) združujejo (z izjemo n 
nastalega ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo). Prišlo bo namre 
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družitve najmanj treh vladnih služb pod okrilje enotnega ministrstva in do vključitve 
•nistrstva za informacijsko družbo v drugo ministrstvo. Takšne združitve neposredno 

e Prinašajo finančnih posledic, pomenijo pa od spretni managerski izvedbi dobro 
Pniožnost za bistveno boljšo izrabo kadrovskih virov in za postopno zmanjševanje 
Kupnega števila zaposlenih. 

Razlogi za skrajšani postopek 

•Up Z.a manJ zahtevne spremembe in dopolnitve zakona (prva alinea prvega odstavka 
• člena poslovnika državnega zbora). 

"• besedilo členov 

1. člen * 

52/0?\°nU 0 Vladi <Uradni list RS- št- 4/93- 71/94- 23/96- 47/97• 23/". 119/00, 30/01 in *) se 8. člen spremeni tako, da se glasi. 

Ul So ministrice ali ministri (v nadaljevanju: ministri) za: 

finance, 

9°sPodarstvo, 

Vlsoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 

Zdravje, 

" n°tranje zadeve, 

Zunanje zadeve, 

* pravosodje, 

"javno upravo, 

e'°. družino in socialne zadeve 

" Promet, 

etijstvo. gozdarstvo in prehrano, 

*004 
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- okolje in prostor, 

- kulturo, 

- šolstvo in šport ter 

- obrambo. 

Poleg ministrov iz prejšnjega odstavka ima lahko vlada tudi največ dva ministra brez 
resorja. Minister brez resorja pomaga predsedniku vlade pri usklajevanju dela ministrov 
oziroma ministrstev v okviru pooblastil, ki mu jih da predsednik vlade. 

Predsednik vlade lahko da pooblastila za pomoč pri usklajevanju dela ministrov oziroma 
ministrstev tudi resornemu ministru « 

2. člen 

V 21. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

»Za izvrševanje predpisov Evropske unije vlada izdaja uredbe in druge akte iz svoje 
pristojnosti.« 

3. člen 

22. člen se črta. 

4. člen 

24. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Vlada lahko na predlog predsednika vlade ali ministra brez resorja imenuje državn® 
sekretarko ali državnega sekretarja (v nadaljevanju: državni sekretar), ki po^a9 
predsedniku vlade ali ministru brez resorja pri opravljanju njegove funkcije v okviru dam 
pooblastil. 

Minister brez resorja lahko ima lahko največ enega državnega sekretarja. 

Državnemu sekretarju preneha funkcija z razrešitvijo, z odstopom ali s prenehanje'1'1 

funkcije tistega, ki ga je predlagal v imenovanje.« 

5. člen 
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25. člen se spremeni tako, da se glasi: 

>> ^ organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela 
■^mistrstev lahko vlada ustanavlja vladne službe. Predsednik vlade lahko za te naloge 
Pooblasti tudi resorno ministrstvo. 

^adno službo vodi minister brez resorja, državni sekretar ali direktorica oziroma direktor 
v nadaljevanju: direktor). Direktor vladne službe je odgovoren predsedniku vlade, 
'nistru ali generalni sekretarki oziroma generalnemu sekretarju (v nadaljevanju: 

generalni sekretar) vlade. 

vod"V'aC'na s'u^':>a deluJe tud' generalni sekretariat vlade. Generalni sekretariat vlade 1 generalni sekretar, ki ga imenuje in razreši vlada na predlog predsednika vlade, 
^eneraini sekretar po navodilih predsednika vlade skrbi za pripravo sej vlade in 

r evanje njenih odločitev ter opravlja druge naloge v zvezi z organizacijo dela v vladi 

od V
t 

nih službah- Generalnemu sekretarju vlade preneha funkcija z razrešitvijo, z stopom ali s prenehanjem funkcije predsednika vlade. 

i/ . 

Pred V'adna s'u^a deluje tudi kabinet predsednika vlade. Predstojnika kabineta 
Preddn-ka Vlade imenuje in razreši predsednik vlade. Predstojniku kabineta 
Pr Sedn-ka vlade položaj preneha z razrešitvijo, odstopom ali s prenehanjem funkcije 

iawr,-L6C'n'ka v'a°le. Za postopek njegove izbire se ne uporabljajo določbe zakona o n'h uslužbencih.« 

6. člen 

25. a člen se črta. 

7. člen 

k člen se črta. 

8. člen 

2akon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije. 

2004 

h* 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

S spremembami in dopolnitvami 8. člena je določena nova struktura ministrskih funkcij- 
Ukinjena je funkcija ministra za informacijsko družbo, na novo pa sta ustanovljeni funkciji 
ministra za javno upravo ter ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Zara° 
delitve delovnih področij se prejšnja funkcija ministra za šolstvo, znanost in špo 
spreminja v funkcijo ministra za šolstvo in šport. 

Pri ureditvi funkcije ministra brez resorja je opredeljena njegova vloga - minister brez 
resorja pomaga predsedniku vlade pri usklajevanju dela vladnih resorjev v okviru 
pooblastil predsednika vlade. Koordinativno funkcijo pa lahko predsednik vlade zaupa 
tudi resornemu ministru (Ta rešitev je skladna z noveliranim 25. členom. 

Na podlagi spremenjene strukture vladnih resorjev bo lahko predsednik vlade predlaga' 
v imenovanje petnajst resornih ministrov in največ dva ministra brez resorja. 

K 2. členu 

Z uveljavitvijo prava Evropske unije na ozemlju Republike Slovenije je vladi potreb"0 

omogočiti, da izdaja izvršilne predpise tudi k pravnim predpisom Evropske unij ■ 
Predlagana določba omogoča vladi, da v ta namen izdaja uredbe in druge akte iz svoj 
pristojnosti, sama določba pa je vsebinsko enaka že uveljavljeni določbi P^e-L 
odstavka 74. člena zakona o državni upravi s tem, da se seveda nanaša na akte vla 
in ne na akte ministra. 

K 3. členu 

Ureditev urada predsednika vlade (po novem kabineta) je prenesena v 25. člen. 

K 4. členu 

Ukinja se funkcija ministrskega svetnika. Nova ureditev omogoča, da vlada na Pre^ 
predsednika vlade ali ministra brez resoija imenuje državnega sekretarja, ki P0^' 
predsedniku vlade ali ministru brez resorja pri opravljanju njegove funkcije v okviru o ^ 
pooblastil. Število državnih sekretarjev pri ministru brez resorja je omejeno (na' 
eden), pri predsedniku vlade pa ne. 

K 5. členu 

• cicer za 

Vladne službe so sedaj urejena v enem členu. Ustanavlja jih vlada sama m 5; gnju 
pomoč pri delovanju vlade kot kolegijskega organa in za pomoč pri usklaj® ^ 
resorjev; glede na to, da so za usklajevanje pristojni predsednik vlade in ministn 
resorja, te službe pomagajo navedenim pri opravljanju njihovih nalog. 

poročevalec, it. 113 14 



Predsednik vlade se lahko odloči tudi, da bo del navedenih nalog poveril kakšnemu 
resornemu ministrstvu. 

Za vodenje vladne službe je puščenih več možnosti, tako da lahko vlada med njimi izbira 

(za vsako vladno službo mora biti to vprašanje rešeno v aktu o njeni ustanovitvi). Vladno 
službo lahko neposredno vodi minister brez resorja, državni sekretar v centru vlade ali 
direktor (uradnik). Če službo vodi direktor, je le-ta odgovoren predsedniku vlade ali 
Ministru. 

Zakon izrecno navaja dve vladni službi (kabinet predsednika vlade in generalni 
sekretariat), vendar. Kabinet predsednika vlade ima položaj vladne službe,- njegov 
Predstojnik pa ima status za čas trajanja funkcije predsednika vlade, zato se tudi ne 
l2t>ira po postopku, ki ga določa zakon o javnih uslužbencih (preko posebne komisije 

uradniškega sveta). 

K 6. členu 

^er je celotna materija vladnih služb urejena v 25. členu zakona, 25. a člen ni več 
Potreben. 

^ 7- členu 

i/ 
er je celotna materija vladnih služb urejena v 25. členu zakona, 25. b člen ni v.eč 

Potreben. 

^ S- členu 

predlagatelji menimo, da je smiselno, da zakon stopi v veljavo čim prej, da bo novi 
andatar za sestavo V|a(je (predsednik vlade) lahko predlagal ministre v skladu z novo 
rukturo ministrskih funkcij. 

IV- BESEDILO členov, ki se spreminjajo 

8. člen 

0 sestavljajo predsednica oziroma predsednik vlade in ministrice oziroma ministri. 

v'adi so ministri za: 

'n°tranje zadeve, 

' Znanje zadeve, 

e^bei '2004 
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- finance, 

- obrambo, 

- pravosodje, 

- gospodarstvo, 

- promet, 

- kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- okolje in prostor, 

- kulturo, 

- šolstvo, znanost in šport, 

- zdravje, 

- delo, družino in socialne zadeve, 

- informacijsko družbo. 

Poleg ministrov iz prejšnjega odstavka ima lahko vlada tudi največ dva ministra brez 
resorja. 

21. člen 

Z uredbo vlada lahko podrobneje ureja in razčlenjuje v zakonu ali v drugem aktu 

Državnega zbora določena razmerja v skladu z namenom in s kriteriji zakona oziro^3 

drugega predpisa. 

Uredbo za uresničevanje pravic in obveznosti državljanov in drugih oseb lahko izda le 

na podlagi izrecnega pooblastila v zakonu. 

Z odlokom ureja vlada posamezna vprašanja ali sprejema posamezne ukrepe, ki 
splošen pomen, ter sprejema druge odločitve, za katere je z zakonom ali z uredD 
določeno, da jih ureja vlada z odlokom. 

Svojo notranjo organizacijo in delo ureja vlada s poslovnikom in sklepi. 

O imenovanjih in razrešitvah ter v upravnih zadevah iz svoje pristojnosti, kakor tudi o 
drugih posamičnih zadevah iz svoje pristojnosti izdaja vlada odločbe. 
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Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme vlada sklep. 

22. člen 

Predsednik vlade ima urad predsednika vlade. 

Urad predsednika vlade opravlja strokovne in druge naloge za predsednika vlade. 

Urad predsednika vlade vodi vodja urada predsednika vlade, ki ima položaj direktorja 

adne službe, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade. 

24. člen 

Strateški svet praviloma vodi ministrski svetnik. Ministrskega svetnika imenuje in 
razrešuje vlada na predlog predsednika vlade. Ministrskemu svetniku preneha funkcija z 
nem prenehanja funkcije predsedniku vlade, z odstopom ali razrešitvijo. 

j^inistrski svetnik svetuje in oblikuje predloge za predsednika vlade pri njegovem 
vajanju ustavnih in zakonskih pooblastil glede skrbi za enotnost politične in upravne 
smeritve vlade ter usklajevanja dela ministrov. 

Za n pravice ministrskega svetnika glede plače, nadomestil, drugih osebnih prejemkov, 
Vračil, socialnega zavarovanja in dopustov ter pravic po prenehanju mandata se 
[selno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, 

• 30/90. 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93). 

25. člen 

vi^ii'a 'ma 9enera,n' sekretariat vlade, ki opravlja koordinacijske in strokovne naloge za a°- Generalni sekretariat vlade vodi generalni sekretar. 

^enerainj sekretar p0 navodilih predsednika vlade skrbi za pripravo sej vlade in 

. sevanje njenih odločitev ter opravlja druge naloge v zvezi z organizacijo dela v vladi 
v|adnih službah. 

r\ 

rnin era'ni set<retar vlade je predstojnik vseh vladnih služb, razen tistih, ki jih vodijo lstri brez listnice in direktorji, ki so neposredno odgovorni predsedniku vlade. 

Gori . eralni sekretar vlade je za svoje delo odgovoren vladi. Generalnega sekretarja 
uJe in razrešuje vlada na predlog predsednika vlade. 

Q 

dne eralnemu sekretarju vlade preneha funkcija z odstopom ali z razrešitvijo oziroma z 
Prenehanja funkcije predsednika vlade. 
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Generalni sekretar ima glede vodenja vladnih služb iz tretjega odstavka tega člena 
enaka pooblastila in odgovornosti, kot jih ima minister do organov v sestavi ministrstva. 

25a. člen 

Za opravljanje strokovnih nalog vlade se ustanovijo vladne službe. 

Vladne službe ustanovi vlada s svojim aktom. 

25b. člen 

Vladno službo vodi minister brez listnice ali direktor. 

Direktorja vladne službe, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade, imenuje in 
razrešuje vlada na predlog predsednika vlade. 

Ostale direktorje vladnih služb imenuje in razrešuje vlada na predlog generalnega 
sekretarja vlade in so temu tudi neposredno odgovorni. 

Minister brez listnice in direktor, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade, ima|a 

pri vodenju vladne službe enaka pooblastila in odgovornosti kot ministri glede vodenja 
ministrstev. 



Pfed,og zakona o 

SPREMEMBAH in dopolnitvah 

0 ZAKONA 0 DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1 C) 

'Mšaol postopek -EPA 25 -IV 

Državni 7t> 
Skupima *bor republike slovenue INA POSLANK IN POSLANCEV 
L'ubliana a. „ '4- november 2004 

92) ter 1^
19- fena Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/ 

CJr. li^ Rs i»'n 115" ćlena Poslovnika Državnega zbora 
in Poslanci 35/2002) vlagajo spodaj podpisani poslanke v obravnavo in sprejem 

°<5oL»h2? ZAKONA o spremembah in ■-NITVAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI. 
Podla " 

Pr6d'agajo9,
ri

142' Clena Poslovnika Državnega zbora 
'n sPfejme'n 3 predlo9 zakona Državni zbor obravnava 
Vs® W ohra S^ra^anem postopku ter na isti seji opravi ave predloga zakona. 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo sodeloval poslanec mag. Branko 
Grims. 

SKUPINA POSLANK IN POSLANCEV: 

Janez Janša, l.r. 
Mirko Zamernik, l.r. 

mag. Branko Grims, l.r. 
Andrej Bručan, l.r. 
Bojan Starman, l.r. 

Dimitrij Kovačič, l.r. 
Mitja Ljubeljšek, l.r. 

Rudolf Petan, l.r. 
Rudi Veršnik, l.r. 

Robert Hrovat, l.r. 
Jože Tanko, l.r. 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03, 61/04) ureja funkcije in 
organizacijo slovenske državne uprave, tako kot zahteva prvi odstavek 120. člena 
ustave. Temeljna organizacijska oblika državne uprave so ministrstva. Struktura 
ministrstev se je po dosedanji praksi vedno prilagaja strukturi ministrskih funkcij v vladi 
po načelu en resorni minister - eno ministrstvo. Ta praksa, ki je uveljavljena v večini 
evropskih držav (ne pa v vseh), se je izkazala kot ustrezna, še zlasti zato, ker zakon 0 

državni upravi ministra opredeljuje kot predstojnika ministrstva in ne uvaja pozicije 
državnega uradnika, ki bi bil na vrhu hierarhije v ministrstvu (po vzoru britanskih stalnih 
sekretarjev). 

Predlagatelji ocenjujemo, da je treba to prakso ohraniti. Zato so spremembe m 
dopolnitve zakona o državni upravi logična posledica sprememb in dopolnitev zakona o 
vladi. Kakor se spreminja struktura ministrskih funkcij v zakonu o vladi, tako se 
spreminja struktura ministrstev. 

Strukturo ministrstev narekuje več dejavnikov. Vsaka koalicija prilagaja to strukturo 
svojim političnim prioritetam, saj je vedno smotrno, da se organizacija prilagaja strategu1 

in ciljem. Ob tem pa je treba upoštevati tudi druge organizacijske parametre. Predvsem 
je treba zagotoviti, da posamezni resorji niso preobsežni in zato težko obvladljivi ter p° 
obsegu nalog izstopajoči, na drugi strani pa tudi, da resorji niso premajhni, k®[ 
ministrstvo z majhnim obsegom nalog zaradi potrebe po organiziranju spremljajoc|f1 

dejavnosti (sekretariata) ni racionalno. 

Predlagatelji ocenjujemo, da je sedanja struktura ministrstev v glavnem ustrezna, da Pa 

bo izvajanje nalog nove vlade lahko uspešnejše, če se ta struktura nekoliko spremeni >n 
dopolni. Tako ocenjujemo, da je neprimerna sedanja umeščenost javne uprave v reso 
notranjih zadev. Ta resor je zaradi obsega in pretirane raznolikosti nalog lfzK 

obvladljiv. Po drugi strani pa so sistemske naloge na področju javne uprave razpršen 
med številne nosilce (ministrstvo za notranje zadeve, generalni sekretariat vlad • 
kadrovska služba vlade, servis skupnih služb, center vlade za informatiko, delom 
ministrstvo za informacijsko družbo). Javna uprava je sistem, ki zagotavlja strokovn 
podporo za politično odločanje in implementacijo sprejetih politik, zato je od nje 
kvalitete in učinkovitosti odvisna kvaliteta upravljanja z državo. Predlagatelji menimo, 
mora biti nadaljnja modernizacija javne uprave (izboljšanje njenih storitev, učinkovitog • 
kakovosti poslovanja, odprtosti in preglednosti, upravljanja s človeškimi v ' 
poenostavljanje postopkov in odprava administrativnih ovir) ena od strateških Pr'°n 

nove vlade in da se mora oblikovati ministrstvo za javno upravo. 
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frav tako menimo, da obstajajo tehtni razlogi za oblikovanje ministrstva za visoko 
Šolstvo, znanost in tehnologijo. Vrhunsko znanje in z njim znanstveno-raziskovalna 
dejavnost, ki ga imajo in razvijajo univerze in javni raziskovalni zavodi v Sloveniji, so 
temeljno izhodišče, da država Slovenije postane na znanju temelječa družba. Poudariti 
)e treba, da v tem kontekstu ne gre za znanje na splošnem nivoju, ampak za vrhunsko 
znanje. Univerze niso samo učiteljice učiteljev, ampak morajo biti skupaj z javnimi 
raziskovalnimi zavodi tudi intelektualni in raziskovalno-razvojni svetovalci, strokovni 
Partnerji ter sodelavci najproduktivnejših gospodarskih subjektov. 

^hunske univerze in inštituti v svetu niso vpeti samo v nacionalni prostor (tako kot v 
^e'iki meri osnovno in srednje šolstvo), ampak so v svojem bistvu mednarodni subjekt, 

o posebej velja za majhne nacije, ki morajo svoj številčni, primanjkljaj nadomestiti z 
vmunsko kvaliteto, fleksibilnostjo in odprtostjo v svet. 

Stanje na področju raziskav in visokega šolstva v Sloveniji na marsikaterem področju ni 
abo inje v svet že odprto, manjka pa prodornosti, realnega ocenjevanja kvalitete in 

elovanja v smeri partnerskih odnosov z gospodarstvom. Sogovorniki in partnerji 
sokošolskim in raziskovalnim inštitucijam se v Sloveniji ne smejo razlikovati od tistih v 
ropi. Zato morata biti njihovo ravnanje in strategija razvoja nujno vpeta v 

»ednarodne tokove in s tem podvržena mednarodni konkurenci in gospodarski presoji. 
Za osnovno in srednje šolstvo v Sloveniji lahko skoraj z gotovostjo trdimo, da v njem 

® bo prjš|0 do večjega mednarodnega prekrivanja in mešanja, je odprtost 

in °
k°š°lskega in raziskovalnega prostora v Evropo nujna, tako zaradi samega razvoja 

koristi Slovenije, kot tudi zaradi smernic Bolonjske deklaracije v katerih se odražajo 
■^eni Evrope kot celote in ki jih naša država podpira. 

*fV' ^'.Sa 'ma majhen narod v evropskem prostoru, se najlaže udejani na področju n°sti in raziskav, in to na področjih posebnih prioritetnih smeri, ki bi ne bila samo 

ra .enskega, ampak celotnega evropskega pomena. Slovenija kot trenutno vodilna 
p | 0valna sila med novo vključenimi članicami Evropske unije lahko odpre nova 
^ 9 avja in smernice v evropskem raziskovalnem prostoru. Ne s tem, da bi se usmerila 

2aht°VSern nove 'n dra9e specializirane vrhunske tehnologije in na področja, ki 
nad 6Va^° Prel<;omerna sredstva, ampak s tem, da se usmeri na področja, ki jih že doslej 

Povprečno dobro obvladuje in na katerih v Sloveniji že delujejo evropski centri 

PritCnost'- T® mora nadgrajevati, razvijati naprej in vzpostavljati nove. Slovenija mora 
Vpli 9n'ti nove članice Evropske unije in jih, glede na izkazane kvalitete pod svojim 
Sa °m 'n po možnosti vodstvom promovirati v Evropski uniji. Za take naloge je 
^ ostojen resor več kot potreben. 

po!^a optimizacije razvoja in sodelovanja v mednarodnem prostoru je ustanovitev 

nosil n.e®a resorJa upravičena, saj je težišče delovanja na drugačnih temeljih, z drugimi 
0s 

Cl ln Predvsem drugimi sogovorniki tako v namenu (ciljih) kot tudi po funkcijah. Pri 

učiternern 'n srednjem šolstvu so osrednji sobesedniki ministrstva učenci, starši in 
2na J1, Pr'2adevanj vseh treh so usmerjeni v kvalitetno splošno, široko in učinkovito 
tem h 'n Vz9°j°' ki omogočajo mlademu človeku uspešen vstop v sodobno življenje s 
Sob? 3 Pripravijo na izbiro v široki paleti poklicev in možnosti v sodobni družbi. 
Štud6 ®dn'ki ministrstva za visoko šolstvo in znanost šo akademije, univerze, inštituti, 

razlik 8 'n raz'skovalci v gospodarstvu. Od predhodno omenjenih se bistveno 
Jelo in zaradi tega zahtevajo drugačen profil in način vodenja ter s tem 

°Vembe'-2004 
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organizacije resornega ministrstva. Ni zanemarljivo tudi dejstvo, da imajo študentje 
drugačno družbeno vlogo in pomen kot dijaki in učenci (ti v pravnem pogledu v velik' 
večini še niso polnoletni). Zato ima študentska populacija posebej pomembno vlogo v 
dejavnosti tega resorja. Univerze in raziskovalne inštitucije so imele od nekdaj 
poseben avtonomni status, tako v vsebinskem kot tudi v organizacijskem smislu. Hkrati 
pa se s tem obstoječe ministrstvo tudi razbremeni in omogoči ministru, ki ga vodi, da se 
zares posveti tako področju šolstva in vzgoje kot tudi področju športa. Izboljšanje 
osnovnega in srednjega šolstva je namreč tudi ena od prioritetnih nalog, s katerimi se 
bo soočila nova vlada. 

Predlagatelji ocenjujemo, da bi lahko vlada ob nastanku dveh novih resorjev delovala 
brez posebnega resorja za informacijsko družbo. Ta resor je po obsegu svojih nalog in 

sedanjem številu zaposlenih (okrog 50) daleč najmanjši resor in ne upravičuje svojeg3 

obstoja. Delovno področje ministra (in ministrstva) za informacijsko družbo (to s° 
predvsem elektronske komunikacije in pošta) je treba vključiti v enega od obstoječi 
resorjev, pospeševanje razvoja informacijske družbe pa je medresorski projekt, P 
katerem mora vlada zagotoviti predvsem dobro koordinacijo in določiti ministra, ki 0° 
zanjo odgovoren. Področje informacij javnega značaja in področje e-uprave pa tako a 
tako sodi v resor javne uprave. 

Predlagatelji ocenjujemo tudi, da je dosedanja umestitev energetike v ministrstvo t 
okolje, prostor in energijo neustrezna. Energetika je gospodarska dejavno 
infrastrukturnega pomena in po naravi stvari to področje bolj sodi v resor ministrstva 
gospodarstvo. 

Prav tako predlagatelji ocenjujemo, da mora biti ena od strateških prioritet nove vlad® 
skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu. To področje ni del zunanjih zadev v ozj 
pomenu besede, zato bi bilo primerneje, da se organizira v centru vlade, to je P° 
neposredno odgovornostjo predsednika vlade. 

2. Cilji, namen in poglavitne rešitve 

Spremembe in dopolnitve zakona o državni upravi so povezane s spremembam' 
dopolnitvami zakona o vladi. Poglavitni namen je zagotoviti strukturo vladnih resorje . 
bo 

• skladna z vladno strategijo in prioritetami, 
• zagotavljala operativnost vlade, 
• združevala sorodna in povezana delovna področja v resorje, ^ 
• omogočila racionalizacijo poslovanja državne uprave z združevanjem neka 

°rgan0V' ,•»„ izrab0 

• izboljšala koordinacijo, ustvarila večjo sinergijo in omogočila boljšo 
kadrovskih in drugih virov na področju modernizacije javne uprave. 

Za dosego tega namena so predlagane naslednje rešitve: 
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a) Ustanovitev ministrstva za javno upravo, ki bo povezalo del ministrstva za notranje 
zadeve in več vladnih služb, ki se ukvarjajo s sistemskimi, managerskimi in logističnimi 
vPrašanji javne uprave (center vlade za informatiko, servis skupnih služb, kadrovska 

f v'ade). S tem bo področje javne uprave tudi izločeno iz notranjih zadev, kar je 
°gična rešitev, saj področji nista vsebinsko povezani oziroma je javna uprava povezana 

2 notranjimi zadevami toliko kot s katerimkoli drugim resorjem. 

Združitev služb, ki imajo istovrstne strateške cilje (v tem primeru je cilj boljša javna 
uprava), ima vedno sinergijske učinke in omogoča boljšo koordinacijo ter boljšo izrabo 
adrovskih in drugih virov. 

Ministrstvo za javno upravo bo opravljalo naloge na področju javne uprave, sistema 
Vn'h uslužbencev in sistema plač v javnem sektorju in bo ob združitvi dela sedanjega 
mistrstva za notranje zadeve in naštetih vladnih služb eno večjih ministrstev, zlasti če 
Postevamo njegovo vlogo pri usmerjanju, usklajevanju in nadzoru nad upravnimi 
notami - sistemom z več kot 3000 zaposlenimi. V skladu z zakonom o državni upravi 
0 namreč to ministrstvo tudi usklajevalo in nadziralo delo upravnih enot. 

Ne K 00 pa ministrstvo za javno upravo prevzelo pristojnosti na področju lokalne 
niouprave. Decentralizacija države je strateško pomemben projekt vlade v prihodnjem 

^andatu; gre za projekt, ki ga morajo podpirati vse resorne politike. Zato je smiselno, da 
2a Področje lokalne samouprave in regionalnega razvoja imenuje minister brez 
0rja, ki bo pokrival področje lokalne samouprave, regionalnega razvoja in koordiniral 
orne politike pri projektu decentralizacije države. 

g Ustanovitev ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. S tem bo vlada 

kom? da'a več^' P°udarek področju, ki je ključnega strateškega pomena za 
p Uren^n°st Slovenije. Področje znanosti bo, tako kot je bilo že pred letom 2000, 
u e2*no s področjem tehnologije, ki je sedaj v pristojnosti ministrstva za gospodarstvo. 
Se 

0 ministrstvo bo prevzelo tudi naloge na področju intelektualne lastnine, medtem ko 
Področje meroslovja prenaša na ministrstvo za gospodarstvo. Dejstvo, da je področje 

Ur 
r.0s'°V)a uvrščeno k znanosti, je Slovenska posebnost, ki precej odstopa od siceršnjih 

gos Meroslovje je namreč storitev, ki je že desetletja namenjena predvsem 
Up Po^arstvu (od malih trgovcev, ki uporabljajo metre, tehtnice in podobno, do velikih 
kot 

rat3nikov - od letališč do luke). Zato bi meroslovje, z njim pa tudi urad za meroslovje 
tehn°-r9an v sestavi ministrstva, sodi v gospodarski resor, ki že ima pristojnost glede 

°ne 2ak°nodaje in meril. Tako je praktično v vseh državah (npr. Francija, Nemčija, 
staJ*. 'talija), kjer je meroslovje samostojno področje (nekje je namreč del 

ardizacije ali kakovosti). 

ministrstva za informacijsko družbo; naloge na področju elektronskih 
najm n'*acij in pošte bo prevzelo ministrstvo za gospodarstvo. S tem bo ukinjeno 
dok-,- n^Se ministrstvo, katerega samostojen obstoj je zaradi majhnega obsega nalog 

*aJ neracionalen. 

) Prenos področja energetike na ministrstvo za gospodarstvo. 

"e"1be'^004 
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e) Prenos skrbi za Slovence v zamejstvu in po svetu z ministrstva za zunanje zadeve 
neposredno pod odgovornost predsednika vlade. Sedanji urad, ki na ministrstvu za 

zunanje zadeve skrbi za to področje, bo organiziran kot vladna služba, ki jo bo lahko 
usmerjal oziroma vodil državni sekretar. 

3. Primerjalne ureditve 

a) ministrstva v Kraljevini Danski: 

ministrstvo za zunanje zadeve 
ministrstvo za cerkvene zadeve 
ministrstvo za šolstvo 
ministrstvo za obrambo 
ministrstvo za delo 
ministrstvo za okolje 
ministrstvo za gospodarstvo 
ministrstvo za finance 
ministrstvo za pravosodje 
ministrstvo za kulturo 
ministrstvo za davke 
ministrstvo za promet 
ministrstvo za znanost, tehnologijo in inovacije 
ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in ribištvo 
ministrstvo za begunce, imigracijo in integracijo 
ministrstvo za notranje zadeve in zdravje 
ministrstvo za socialo in enakost spolov 
ministrstvo za družino in varstvo potrošnikov 

b) ministrstva v Kraljevini Španiji: 

ministrstvo za gospodarstvo in finance 
ministrstvo za zunanje zadeve 
ministrstvo za pravosodje 
ministrstvo za obrambo 
ministrstvo za notranje zadeve 
ministrstvo za šolstvo in znanost 
ministrstvo za delo in socialo 
ministrstvo za promet 
ministrstvo za industrijo, turizem in trgovino 
ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in prehrano 
ministrstvo za javno upravo 
ministrstvo za kulturo 
ministrstvo za zdravje in potrošnike 
ministrstvo za okolje 

poročevalec, št. 113 24 



ministrstvo za stanovanja 

c) ministrstva v Republiki Italiji 

ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 
ministrstvo za komunikacije 
ministrstvo za kulturo 
ministrstvo za obrambo 
ministrstvo za šolstvo, univerzo in znanost 
ministrstvo za gospodarstvo in finance 
ministrstvo za zunanje zadeve 
ministrstvo za zdravje 
ministrstvo za infrastrukturo in promet 
ministrstvo za notranje zadeve 
ministrstvo za okolje in prostor 
ministrstvo za pravosodje 
ministrstvo za delo in socialo 
ministrstvo za produktivne dejavnosti 

ministrstva v kneževini Luksemburg: 

za zunanje zadeve in imigracijo 
za kmetijstvo 
za srednji razred, turizem in stanovanja 
za kulturo, visoko šolstvo in znanost 
za zunanjo trgovino 
za izobraževanje 
za enake možnosti 
za okolje 
za družino in integracijo 
za finance 
za javno upravo in administrativno reformo 
za notranje zadeve in urejanje prostora 
za pravosodje 
za zdravje 
za socialno varnost 
za promet 
za delo 
za javna dela 

ministrstvo 
ministrstvo 
ministrstvo 
ministrstvo 
ministrstvo 
ministrstvo 
•Ministrstvo 
m|nistrstvo 
m'nistrstvo 
ministrstvo 
^Inistrstvo 
mjnistrstvo 
mjnistrstvo 
mjnistrstvo 
Ministrstvo 
M'nistrstvo 
M'nistrstvo 
m,n'strstvo 

) umestitev meroslovja: 

Pnmerjalnih ureditvah je meroslovje: 

- v itap^' dei ministrstva za industrijo, turizem in trgovino, 
'J' del ministrstva za produktivne dejavnosti, 

■*oV( 
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- na Danskem sodi pod ministrstvo za gospodarstvo in 
- v Luksemburgu pod ministrstvo za finance. 

4. Finančne in druge posledice 

Zakonske rešitve prinašajo možnost racionalizacije poslovanja vlade in državne uprave, 
saj se organi državne uprave (ministrstva in vladne službe) združujejo (z izjemo n°v0 

nastalega ministrstva za visoko šolstvo in znanost). Prišlo bo namreč do združitve 
najmanj treh vladnih služb pod okrilje enotnega ministrstva in do vključitve ministrstva za 

informacijsko družbo v ministrstvo za gospodarstvo. Takšne združitve neposredno ne 
prinašajo finančnih posledic, pomenijo pa ob spretni managerski izvedbi dobro priložnos 
za bistveno boljšo izrabo kadrovskih virov in za postopno zmanjševanje skupnefl3 

števila zaposlenih. 

5. Razlogi za skrajšani postopek 

Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona (prva alinea prvega odstavka 
142. člena poslovnika državnega zbora). 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03, 61/04) se 30. člen spremef1 

tako, da se glasi: 

»(ministrstvo za gospodarstvo) 

Ministrstvo za gospodarstvo opravlja naloge na področjih ekonomskega siste^'n 

razvoja, notranjega trga, tehnične zakonodaje in meril, meroslovja, varstva potrošni ^ 
varstva konkurence, ekonomskih odnosov s tujino, razvoja podjetniškega sektoO^^ 
konkurenčnosti, drobnega gospodarstva in turizma, energetike, elektron 
komunikacij, pošte in industrijskih projektov.« 

2. člen 

31. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(ministrstvo za javno upravo) 
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Ministrstvo za javno upravo opravlja naloge na področjih javne uprave, sistema javnih 
službencev in plačnega sistema v javnem sektorju.« 

3. člen 

^ člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(ministrstvo za notranje zadeve) 

Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge na področjih javne varnosti in policije, 
Pfavnih notranjih zadev in migracij.« 

' % 

4. člen 
v | | 

• cien se spremeni tako, da se glasi. 

»(ministrstvo za okolje in prostor) 

Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge na področjih okolja in prostora.« 

5. člen 

39 rlar. n se spremeni tako, da se glasi. 

»(ministrstvo za šolstvo in šport) 

sredn!rStV° 23 šo,stvo in šport opravlja naloge na področjih vzgoje, osnovnega, J^a in višjega šolstva ter športa.« 

6. člen 

^9. Členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi: 

»(ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) 

Vls°keQtV-> 23 v'soko šolstvo, znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih 9a solstva, znanosti in raziskovanja, tehnologije in intelektualne lastnine.« 

7. člen 

en se spremeni tako, da se glasi: 

» (ministrstvo za zunanje zadeve) 

"ow 
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Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja naloge na področjih zunanjih zadev države, 
konzularne zaščite in mednarodnih pogodb.« 

8. člen 

Ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se 
ustanovita z dnem prisege resornega ministra in s tem dnem tudi pridobita status 
proračunskega uporabnika. 

Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se morajo uskladiti s tem 
zakonom najkasneje do 1.4.2005. Najkasneje do tega datuma pristojna ministrstva, 
vključno z ministrstvoma iz prejšnjega odstavka, in vladne službe prevzamejo naloge 
skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, prostore in pravice 
proračunske uporabe. Potek prevzema podrobneje ureja vlada. 

Do dejanskega prevzema po prejšnjem odstavku ministrstva nadaljujejo z delom v 

skladu z dosedanjimi delovnimi področji, pri čemer: 

- minister za javno upravo ter minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do 
začetka delovanja novih ministrstev vsebinsko usmerjata delo na delovni 
področjih, ki bodo prešla v novi ministrstvi; 

- minister za gospodarstvo vodi delo ministrstva za informacijsko družbo ^ 
prenehanja delovanja tega ministrstva in usmerja delo na področju energetike i 
meroslovja do dejanskega prenosa teh delovnih področij v ministrstvo z 

gospodarstvo. 

9. člen 

Ta zakon stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije- 
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"I- OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

člen razširja delovna področja ministrstva za gospodarstvo z naslednjimi področji: 

energetika (prevzem z ministrstva za okolje prostor in energijo), elektronske 
Komunikacije in pošta (prevzem z ministrstva za informacijsko družbo) ter meroslovje 
Prevzem z ministrstva za šolstvo, znanost in šport). Področji tehnologije in intelektualne 
astnine prehajata na novo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 

^ 2. členu 

S tem členom se ustanavlja novo ministrstvo za javno upravo, ki prevzema del resorja 
rnir>istrstva za notranje zadeve 

^ 3. členu 

^jnistrstvu za notranje zadeve se delovno področje zoži, saj del nalog prehaja na 
ln|strstvo za javno upravo. 

^ členu 

J^jnistrstvu se spreminja ime, delovno področje energetike pa se črta (prenos v 
lri|strstvo za gospodarstvo). 

^ 5- členu 

j^ovno področje ministrstva se oži zaradi prenosa visokega šolstva in znanosti na novo 
'strstvo ter meroslovja na ministrstvo za gospodarstvo. 

^ 6- členu 

p*erT1 č'enorn se ustanavlja novo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki 

šol h6rna de' resor1a ministrstva za šolstvo, znanost in šport (po novem ministrstva za 
one 'n šport) in delovni področji tehnologija in intelektualna lastnina z ministrstva za 
yosPodarstvo. 

^ ^ Členu 

črt 
pre^n° ie področje Slovencev v zamejstvu in po svetu. Tako lahko to področje vlada 

ese neposredno pod odgovornost predsednika vlade. 

Ka- členu 

*nu je urejeno prehodno obdobje. Novi ministrstvi se ustanovita z dnem prisege 
'h ministrov, organizacijske spremembe pa se bodo dejansko izvajale postopoma 

"ov, 
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in bodo zaključene najkasneje do 1.4.2005. Po uveljavitvi zakona in po imenovanju 
ministrov bodo imeli le-ti nekaj (predvidoma štiri) mesecev časa za dejansko 
reorganizacijo, ki zajema delitev nalog, zaposlenih, opreme, prostorov in pravic 
proračunske uporabe. Za podrobno ureditev te delitve je pooblaščena vlada, ki bo v 
primeru, da dotlej še ne bo uveljavljen nov proračun za leto 2005 (ali rebalans), tudi 
določila delitev pravic proračunske uporabe, vključno z novima proračunskima 
uporabnikoma. 

K 9. členu 

Najkrajše možno vakacijsko obdobje je smiselno zato, da bodo lahko ministri takoj 
pristopili k reorganizaciji. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

30. člen 

(ministrstvo za gospodarstvo) 

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

31. člen 

(ministrstvo za informacijsko družbo) 

Ministrstvo za informacijsko družbo opravlja naloge na področjih računalniš^3' 
informatike, telekomunikacij, informacijske tehnologije, pošte in razvoja informacijs 
družbe. 

34. člen 

(ministrstvo za notranje zadeve) 

Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge na področjih sistema, organizacij^ 
delovanja in razvoja državne uprave ter tekalne samouprave, sistema plač v javne 

sektorju, upravnih notranjih zadev, migracij in policije. 

36. člen 
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(ministrstvo za okolje, prostor in energijo) 

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

39. člen 

(ministrstvo za šolstvo, znanost in šport) 

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

41. člen 

(ministrstvo za zunanje zadeve) 

Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja naloge na področjih zunanjih zadev države, 
n2u'arne zaščite, mednarodnih pogodb ter Slovencev v zamejstvu in po svetu. 

e«>ber 2004 
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9 zakona o 

'"POLNITVI ZAKONA 0 POSLANCIH 

®0s-A) 

!krjišaoi postopek - EPA 26 - IV 

Državni   
SKUP|NA poc? REpUBLIKE SLOVENIJE 

OSUfJK IN POSLANCEV 
b|iana 4 n ■ n°vember 2004 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo sodeloval poslanec mag. Branko 
Grims. 

(Un'Sr ^invT3 Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/ 
in ii!f'St. Z^iori ^'ena Poslovnika Državnega zbora anci v nhr ' vla9ajo spodaj podpisani poslanke navo in sprejem 

^dLOg 2 
AK°NA o dopolnitvi zakona o 

Na Pod|ag( 1 
P0SLANCIH. 

ir> Sn'a®al°* ds^nr hi6"3 Poslovnika Državnega zbora 
)
re'rTl6 po skra « zakona Državni zbor obravnava 
" ol)ravnauQ ' nem postopku ter na isti seji opravi nave predloga zakona. 

SKUPINA POSLANK IN POSLANCEV: 

Janez Janša, l.r. 
Mirko Zamernik, l.r. 

mag. Branko Grims, l.r. 
Andrej Bručan, l.r. 
Bojan Starman, l.r. 

Dimitrij Kovačič, l.r. 
Mitja Ljubeljšek, l.r. 

Rudolf Petan, l.r. 
Rudi Veršnik, l.r. 

Robert Hrovat, l.r. 
Jože Tanko, l.r. 

f2004 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) ureja posledice izvolitve poslanca za 

predsednika vlade oziroma imenovanja poslanca za podpredsednika vlade ali ministra- 
Poslanska funkcija je nezdružljiva s funkcijami v izvršilni veji oblasti, zato z izvolitvijo a11 

imenovanjem preneha. V času opravljanja funkcije predsednika vlade ali ministra 
poslanska funkcija miruje, ob prenehanju funkcije pa znova »oživi«. 

Ta ureditev pa ne velja za primer imenovanja poslanca na funkcijo državnega sekretar]3 

Predlagatelji ocenjujemo, da je to pomanjkljivost, saj je funkcija državnega sekretarja 
prav tako pomembna funkcija v izvršilni oblasti. Nova zakonska ureditev državne uprave 

spreminja naravo te funkcije in povečuje njen pomen - število državnih sekretarjev le 

omejeno (največ eden na ministrstvo), državni sekretar pa praktično nastopa ko 
namestnik ministra. Povsem logično bi bilo, da se posledice imenovanja poslanca za 

ministra in državnega sekretarja izenačijo. 

2. Cilji, namen in poglavitne rešitve 

73 
Namen predlagane rešitve je, da se pravne posledice imenovanja poslanca *■ 
državnega sekretarja izenačijo s pravnimi posledicami imenovanja za ministra. V obe 
primerih pride do t.i. »mirovanja« poslanske funkcije. 

3. Primerjalne ureditve 

Italijanska ureditev ne predvideva nezdružljivosti funkcij na enak način kot slovenska 
poslanec postane član vlade ali državni sekretar, obdrži tudi poslansko funkcijo, tako f 
ni predvideno, da bi ga nadomestil nov poslanec. Če izgubi funkcijo v izvršilni 
oblasti, nadaljuje z opravljanjem poslanske funkcije. 

Združljivost funkcij v zakonodajni in izvršilni veji oblasti je značilna tudi za britansko 
ureditev. 

V Belgiji so pravne posledice imenovanja poslanca za ministra urejene na enak na°'^ 
kot pri nas - poslancu funkcija v tem času miruje. Posebne ureditve za drza 
sekretarje ni. 

4. Finančne in druge posledice 

nravicO 
Finančne posledice, ki jih lahko teoretično povzroči zakon, se nanašajo na p1 e 

poslanca do prejemanja nadomestila plače za čas, ko iz objektivnih razlogov ne m 

dobiti zaposlitve. Obdobje, za katero ima to pravico poslanec, je namreč štirikrat o 
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obdobja, ko ima to pravico državni sekretar. Vendar pa so primeri vrnitve 
Unkcionarjev izvršilne oblasti v poslanske klopi relativno redki. 

^njgih posledic zakon ne bo imel. 

Razlogi za skrajšani postopek 

r\ 
e za manj zahtevno dopolnitev zakona (prva alinea prvega odstavka 142. člena 

Poslovnika državnega zbora). 

8eSEDILO členov 

1. člen 

>r^
rVenn odstavku 14. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) se za besedo 
n|stra« doda besedilo: »ali državnega sekretarja«. 

2. člen 

a 2akon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

obrazložitev 

^ ^ členu 

posuPoln'tv'i° se režim »mirovanja« poslanske funkcije razširja na primere, ko je 
Času 

e° 'menovan za državnega sekretarja. Tudi v tem primeru poslanska funkcija v 
opravljanja funkcije v izvršilni veji oblasti miruje. 

^ členu 

Kratek u 

Že 2a 
aKac|jski rok je primeren zato, da bi se določba lahko uporabljala čimprej, torej 

leto<rv,rnenovanie dr*avnih sekretarjev, ki jih bo imenovala vlada, ki bo konstituirana v nJerri letu. 

V BESEDIL0 ČLENA, KI SE DOPOLNJUJE 



14. člen 

Če je poslanec izvoljen za predsednika vlade ali imenovan za podpredsednika vlade a'1 

ministra, v času, dokler opravlja to funkcijo, ne more opravljati funkcije poslanca. 

V tem času opravlja funkcijo poslanca tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil 
izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec iz prejšnjega odstavka. Če takega kandidata 
opravlja funkcijo poslanca kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je inr>e 

lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. 







^levili«,. 

°čam 

X: 

His naroč 

*5SSf. 

nika (-ce) 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

oz. pooblaščene osebe: 

'te na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 

^ai 
' TEl-: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

'^aPoroieva|caje 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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