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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. 

dbi davka 

Za nemoteno poslovanje po uve o£jatke; 

dodano vrednost vam sporočamo p 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

. :avo "radn 

Izdajatelj glasila nadomešča s to rognjKOr°' 
pisno informacijo posameznim 

matična številka 
davčna številka 
TRR 

Uredništvo por0' čev0 ic» 



I 

sklep 

^dne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

«-i zahteve skupine poslancev, da državni zbor odloči o odločitvi Kolegija 

^kona Q 
a državnega zbora, da se predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 

^^-^-jg^podarskih družbah obravnava po rednem postopku - EPA 40-IV  

C' 0b obravrfa^1,0 Sloven'je je na 3. izredni seji, dne 2.12. SKLEP: 
^ra0<"0^ o odi .atlt.eve skupine poslancev, da državni 
*a|(0' Se pred|0oitvi Kolegija predsednika državnega Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
'e<taa 0 9°spod°^ 2ak°na 0 spremembah in dopolnitvah gospodarskih družbah (ZGD-H) - EPA 40-IV, se obravnava po 
Pos|0 "1 Postopi- Skih družbah EPA 40-IV, obravnava po rednem postopku. 

nil(a državn
U' na Podlagi desetega odstavka 21. člena e9a zbora sprejel naslednji 

L 
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°9 zakona o 

Nmembi zakona o varstvu 

p°TR0ŠNIK0V (ZVPOI-C) 

s ,ai$ani postopek - EPA 50 - IV 

Nl zbor REPUBLIKE SLOVENIJE 

Slo( 'Venski skuP'na 

nacionalne stranke 
bliana 3o ' u- novembra 2004 

Na Podia, 
št. s?,. .8, člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list 

p r3đni |jst oi' 42/97' 66/00), 19. člena Zakona o poslancih 
R '°vnika n št 48/92' 15/94' 19/94' 44/94) in 114- člena 

^t. 35/2orŽaVn69a zt30ra RePublike Slovenije (Uradni list 2) vlagajo podpisani poslanci 
r\ 

VarpJT , ® ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
^U PnTnntiMiierrt/ 

n9a p°šiljajo 
POTROŠNIKOV 

v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku. 

NASLi °v ZAKONA 

^KokiL°G zakona o spremembi 
A O VARSTVU POTROŠNIKOV 

Si 6tek. 

3oi0 
la9ano 

kot uPorahSPremem'50 zakona se boli jasno in nedvoumno 
't uPo 3 slovenske9a jezika pri poslovanju s potrošniki, 
8d^^6) nan ■'92''WV narodn'h skupnosti (madžarske in 
O^ani °'ez'^nih območjih, kjer živita narodni skupnosti. 

spremembami se želi preprečiti tudi kakršnokoli 
njjL °<Jn6 

Ustavno zagotovljenih svoboščin subjektov do 
O6 Pravi spodarske pobude, varstva konkurence kot tudi 

Ha ^ '»■ lunuou pitju umuMlli i icuia^ana IUJIIU* Pri ta. Mešanih območjih nediskriminatorno zadovoljevanje 
Slrt\fOn»l.>   t    L ! l-i  I A l I! s'OV0nsko govorečega prebivalstva, kot tudi 

narodnih skupnosti, tako da ne eden, ne drug del 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo sodeloval poslanec Boštjan Zagorac. 

Poslanci: 

Zmago Jelinčič Plemeniti, l.r. 

Boštjan Zagorac, l.r. 

Srečko Prijatelj, l.r. 

Barbara Žgajner Tavš, l.r. 

Bogdan Barovič, l.r. 

Sašo Peče, l.r. 

prebivalstva ni v slabšem položaju. Rešitev je torej v duhu 
ohranjanja in razvoja slovenščine in jezikov narodnih skupnosti, 
kot enakopravnih in enakovrednih jezikov. Hkrati določba 
natančneje ureja področje označevanja izdelkov ob 
upoštevanju načela sorazmernosti, tako da zagotavlja 
varovanje legitimnega interesa varstva potrošnikov in njihovih 
pravic do zdravja in varnosti ter obveščenosti, kot tudi prost 
pretok blaga in storitev na notranjem trgu. Cilj spremembe je 
tudi omogočiti bolj učinkovito izvajanje inšpekcijskega nadzora. 

II. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je aprila 2004 sprejel novelo 
Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 14/03 in 51/ 
04), ki mu ga je v obravnavo predložila Vlada Republike 
Slovenije. Sprejemanje predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov je potekalo po 
nujnem postopku, pri čemer je bil v tretji obravnavi sprejet 
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amandma k 2. členu zakona, ki ureja uporabo jezika pri poslovanju 
podjetij s potrošniki. Sprejeto besedilo tega člena je povzročilo 
precej nejasnosti in zmede med gospodarskimi subjekti, ki poslujejo 
na območjih, kjer živita avtohtoni italijanski in madžarski narodni 
skupnosti, predvsem glede prvega odstavka 2. člena, ki se glasi 
»Podjetje mora s potrošniki poslovati v slovenskem jeziku, 
na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna 
skupnost pa tudi v jeziku narodne skupnosti«. 

»Poslovanje s potrošniki« je zelo širok in v konkretnem primeru 
povsem nedefiniran pojem, ki dopušča različne vsebinske razlage, 
saj vključuje kakršnokoli komunikacijo podjetij s potrošniki, 
vključno s pisnimi sporočili, kot so izdajanje računov, pogodbe, 
oprema prodajnih mest, označevanje izdelkov in embalaže, 
navodila za uporabo, kot tudi garancijskim listom za brezhibno 
delovanje izdelka. Zato se zastavlja vprašanje, kaj pomeni 
dvojezično poslovanje na teh območjih in v kolikšnem obsegu 
bodo morali gospodarski subjekti na dvojezičnih območjih 
uporabljati jezik narodne skupnosti. 

Dosledno uresničevanje te določbe predstavlja za gospodarske 
subjekte nesorazmerno povečane stroške pri: 

• predelavi obstoječih informacijskih sistemov (IT), saj bi 
informacijski sistemi morali pri pisni komunikaciji s potrošniki 
(npr. izdajanju naročilnic, računov ipd.) vsebovati 
poimenovanje izdelkov v slovenščini in jeziku manjšine, 

prevajanju vseh pisnih označb artiklov, 

tisku, 

posebnih evidencah in distribuciji izdelkov, ki morajo imeti 
dodatne deklaracije v jeziku manjšine, 

posebni logistični obravnavi teh izdelkov, 

snovanju (oblikovanju in izvedbi) posebne celostne grafične 
podobe prodajnih mest, ki poslujejo na teh področjih. 

Vsi ti dodatni stroški bi občutno vplivali na povečanje stroškov 
poslovanja, hkrati pa bi posledično vplivali tudi na zmanjšanje 
konkurenčnosti podjetij v okviru notranjega trga, pa tudi na 
omejevanje zaposlovanja delavcev, ki ne obvladujejo jezika 
narodnih skupnosti. 

Določbe 2. člena zakona v sedanjem besedilu gospodarski 
subjekti ne morejo izvajati, poseben problem pa predstavlja tudi 
dejstvo, da zakon za prilagoditev spremenjenim pogojem 
poslovanja ni določil nujno potrebnega prehodnega obdobja, saj 
so spremembe zakona stopile v veljavo naslednji dan po objavi. 

Poleg tega je z veliko gotovostjo lahko pričakovati, da predvsem 
manjši gospodarski subjekti stroškov dvojezičnega poslovanja 
ne bi zmogli in bi bili prisiljeni prenehati z dejavnostjo na dvojezičnih 
območjih, kar pa je v nasprotju z usmeritvijo nove vlade, ki 
namerava podpirati podjetnišvo. 

Končno tudi pristojni inšpekcijski organi ugotavljajo, daje določba 
nejasna do te mere, da je v praksi zelo težko izvajati učinkovit 
nadzor nad njenim izvajanjem. 

Ustavno sodišče je na podlagi pobud za oceno ustavnosti 
spremembe 1. odstavka 2. člena Zakona o varstvu potrošnikov - 
ZVPot, ki so jo vložile nekatere gospodarske družbe in 
posamezniki, s Sklepom številka U-l-218/04 z dne 13. oktobra 
2004 odločilo, da se do dokončne odločitve Ustavnega sodišča 
zadrži izvajanje določbe 1. odstavka 2. člena ZVPot v izpodbijanem 
delu. 

Vlada R Slovenije je v odgovoru na ustavno pobudo pojasnila, da 

nanaša na 

imajo podjetja z izvajanjem izpodbijane težave in ^ 
poslovanje v jezikih narodnih skupnosti, ej jjhovoodP[a 

s tem pojavlja vrsta nejasnosti ter ^za %nja f'*He se v zvezi s tem jjujavija vioio •■v-j  . vnraso'T- - „ 
pripravlja ustrezne spremembe ZVPot. S e Ministrstvu 
tolmačenja 2. člena so bila namreč zas a ' predvse 
gospodarstvo, Uradu RS za varstvo potroJJ® ^ je b* 
strani posameznih gospodarskih družb, s entigno raz3 

Uradu podana tudi prošnja, da predlaga 
oziroma spremembo te določbe zakona. ^ ^ ^ 

Navedeno problematiko je obravnaval zakona> ve"cl 

pobudo za avtentično razlago določbe tega zvezno raz 
Ministrstvo za gospodarstvo meni, da zgoj 
nastale situacije ni možno ustrezno resiti 

pripombam 9°®Pp0droči3 

io normiranja P ^ za 

a a-K--^ske sub|eWe.at. 
inšpekcijske organe, ki ne morejo ucink°^°enije ni Pr®d'^o 
nadzora, do danes Državnemu zboru m ci0venijePre 

sprememb ZVPot, zato Državnemu zboru 
spremembo zakona po nujnem postopku. 

Vlada R Slovenije kljub utemeljenim Pr|P°' "7ranega P°or; ' 
izvajanje pomanjkljivo in ne'a®"° "° subjekte ko,'U

oiega 
dstavlja problem tako za gospodars ^ nnravlja" n.Lia 

2. Načela, cilji in poglavitne rešitve zak 
mi in ci'ieV nač -klad" 

Predlagana sprememba zakona ne sPrer^n
a|jevanju. vsl 

osnovnega zakona in je, kot je navedeno v 
z evropsko prakso. 

sn0St oziro^ 
Cilj predlagane spremembe je za9oto.vt'|

,jJ]jnkovito'zva'3 ' V/ I IJ P I UU IU^ U I I W gpivilivinfc'*' J v • i j 
nedvoumnost zakonskih določil ter omogoči 
inšpekcijskega nadzora 

i tudi kakršn"1 
ikoli 

S predlaganimi spremembami se želi PreP .gjn subjekl° ^ 
omejevanje ustavno zagotovljenih svo ^rencs ko 
svobodne gospodarske pobude, varstva 
njihove pravice do enakosti pred zakonom. hrT1oći'^ 

£anjh ® s|<o 
Predlagana rešitev zagotavlja na . (ak0 sl°v® stj, 
nediskriminatorno zadovoljevanje po narodnihs , saju- 
govorečega prebivalstva, kot tudi pripadni o s|a^gem P°. .^v 
tako da ne eden, ne drug del prebivalstva n . ven§čine in) ^ 
Rešitev je torej v duhu ohranjanja in razvoja |<ovrednih je seia 
narodnih skupnosti, kot enakopravnih in e ^ pod|a9'."nega 
Hkrati pa področje označevanje izdelkov ur ' anje leS'" :a in 
sorazmernosti, tako da zagotavlja tako v -c ^ zdra ^ 
interesa varstva potrošnikov in njihovin f> in s 
varnosti ter obveščenosti, kot tudi prost pr 
na notranjem trgu. 

3. Prikaz ureditve v drugih pravnih 
sistemih 

velia. da s„0oJsi5< Za Evropsko unijo in njene države članice i.a cviopsKU uiiijo m njene uita»o - pravne9a " n» 
urejajo vprašanja jezika, fragmentarni, zno ^ vprašanj in oe 

omejeni na urejanje posameznih specifični obs(0j do -jav 
njihovi podlagi ni mogoče sklep.f1 JJ D0|itična Ka,®Lal>e 

vseobsegajoče jezikovne politike. JeziK ko prašaniern 

nobeni od držav ni sporen: vse države sV@tijo P° 
uradnega (nacionalnega, državnega) jezi a P ^.^gmi. 
že v svojih ustavah, čeprav z različnimi ube (pav 16,11 

V Evropski uniji je pravna ureditev glede ie^k°na politika'<ajo I® 
smislu, da ne obstoii enotna evropska jezi Dosve . nja 

i P* 
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smislu, da ne obstoji enotna evropska se po- 
akti in dokumenti, ki urejajo vprašanja ifer so pred"10'U 

posameznim razsežnostim jezika, pri čeme 
naslednje: ^ ^ rež'"1 

1. politična razsežnost (ustanovitvene pogodbe, i 
v institucijah); 

Trti* 

ikovni 

8. dece" 



Crna ra2s - 
d°kurnGnti02nost (us'anovitvene pogodbe, pravni akti in 

3 6kon Področja kulture); 

tovi" dru9i dol?,"3' razsežn°st (ustanovitvene pogodbe, pravni 
'ar«6ttlla9a in Jt1611'' z.razlićnih področij - delovna razmerja, 

kravja jpd°ritev in us'anavljanje, varstvo potrošnikov, 
p,6d|0g 
■>avi 2 Povezan z ekonomsko razsežnostjo jezika v 
%finihskUpnost°VTimi Pravicami narodnih manjšin ozirom 
jih0uU ideje o evm' u '6 P°,rebno poudariti, da je večjezičnost v 
^oii«-n'a in skrbi em Povezovanju, ki temelji na različnostih, 
frav»°ine ^ je i'p 2-u n'ihov razvoj. Vsako razlikovanje na podlagi 
:jent

C
(° Uranjati j Pa'e PrePovedano. Etnične manjšine imajo 

čivijn 0' Pri čem razv''at' svoi iez'k in svojo etnično in kulturno 
pP, tuđi etnične ^ '6 pornemt3no, da večina držav, v katerih 
tosi„S,Ver|o v nnc?Z' narodne manjšine uporabo jezika urejajo 

% podiot- Precl državnimi organi, ne pa tudi pri 
, 11 s Potrošniki. 

'*:ta|,0Vn6 zahtevp ■ 
T0(n °,v) Se mor . pn Pr°daji končnemu potrošniku (označevanje 
'i i*, °) "asprof0 Pres°ia,i v skladu z načelom sorazmernosti. 
sienr°V' ki So i doslednemu, obveznemu prevajanju besed 
Dr°da''2rr,ecl urarf h razum'iivi' ostudi niso v uradnem (ali v 
Ca^ineko?) 'ezikov države članice, v kateri poteka 

'i6rii i,ra potrošniku. To še posebej velja, kadar 
ka<jg ar v tem urari potrošniku splošno znani (e.g. "Made in..."), 
kot ,s° lahko ra neni ieziku ®e nimajo ustreznega prevoda, ali 

l92il<u držav 2Uml|'Vi zaradi ,e9a' ker so podobno zapisani e> iz katere dobrina izvira. 

Kot o 
v 17. členu pravico do jezika in kulture. 

tr6(jl6na Pravica do'očena finščina in švedščina. 2 zakonom 
j ^sakogar, da uporablja enega od obeh jezikov 

5t(lri,
6 dokument ru,?imi oblsistmi, ter da v tem jeziku prejema 

PriPaa 
đv°iezifna

e' Področnim zakonom je določeno, da je 
Pripađ

a 8% ali v f
V Primeru, kadar v posamezni občini manjšini 

ft|%ni'*0v rnanič' pret)ivalstva, ali pa je v občini najmanj 3.000 
n8 na števil '"h Ne 9'ede na ,0' da ima)0 Pripadniki švedske 

Področjih pravico do polne uporabe svojega 

jezika, je ta pravica prvenstveno omejena na uporabo jezika v 
postopkih pred državnimi organi. 

Estonija 

Uradni jezik države in organov je estonščina. V okrajih, kjer jezik 
večine prebivalstva ni estonščina, lahko organi samouprave 
uporabljajo jezik večine stalnih prebivalcev tega kraja za notranje 
sporazumevanje, v obsegu in v skladu s postopki, določenimi z 
zakonom. Izobraževalne ustanove, ustanovljene za manjšine, 
izberejo svoj jezik za poučevanje. Uporaba tujih jezikov, vključno 
z jeziki etničnih manjšin s strani državnih oblasti in v sodnih in 
predsodnih postopkih, je določena z zakonom. Uporaba jezika 
manjšin kot ekonomske kategorije ni regulirana. 

Italija 

V italijanski ustavi iz leta 1947 je glede rabe jezika med drugim 
določeno, da so pred zakonom vsi državljani enaki, ne glede na 
jezikovno pripadnost. Italijanski jezik v ustavi sicer ni razglašen 
za državni jezik, vendar se v praksi uporablja samo italijanščina, 
ne-glede na dejstvo, da je v 6. členu zapisano, da država z 
ustreznimi ukrepi varuje jezikovne manjšine in ne-glede na dejstvo, 
da je ustava za zaščito jezikovne in zgodovinske dediščine petim 
deželam podelila poseben status. 

Po zakonu o jezikovnih manjšinah iz leta 1999 mora država ščititi 
jezike in kulture na svojem ozemlju, med drugim tudi slovenščino. 

V državni upravi je jezik sporazumevanja italijanščina, izjema so 
avtonomne dežele, kjer lokalne vlade lahko uvedejo tudi poslovanje 
v jeziku manjšine. 

4. Finančne in druge posledice 

Sprejem predloga zakona o spremembi zakona o varstvu 
potrošnikov nima učinkov na proračun Republike Slovenije. 

Sprejem predloga zakona lahko zmanjša obseg stroškov podjetij, 
še posebej na območjih kjer živita avtohtoni narodni skupnosti. 
Drugih posledic spremembe zakona ne prinašajo. 
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OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA 

i. 
Ime predloga zakona, predpisa ali drugega vladnega gradiva: 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov 

Predlog zakona, podzakonskega predpisa ali drugo vladno gradivo, ki ima večje finančne posledice za državni pro 
10 milijonov SIT) 

Predvideni prihodki državnega proračuna 

Predvideni odhodki državnega proračuna 

Tekoče leto (t) t+1 

A (jvidenimi : 
ravice porabe za izvedbo vladnega gradiva so zagotovljene na naslednjih proračunskih postavkah (PP) s Pre 

Znesek: 
Pravice 

Šifra PP Ime proračunske postavke Ime proračunskega uporabnika 

SKUPAJ: 

II.B 
Predlog za zagotovitev manjkajočih pravic porabe s prerazporeditvijo iz naslednjih PP: 

Šifra P P Ime proračunske postavke Ime proračunskega uporabnika 

SKUPAJ: 

II.C 
Predlog za nadomestitev zmanjšanih prihodkov proračuna: 

Novi prihodki 

SKUPAJ: 

Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1 

Drugo vladno gradivo, ki nima večjih finančnih posledic za državni proračun (manjše od 10 milijonov SIT) 

Ocena finančnih posledic oz. izjava, da gradivo nima finančnih posledic 

IV. 
Predlog zakona 

Ocena finančnih posledic za druga javna finančna sredstva 

5. Razlogi za skrajšani postopek 

Na podlagi 142. člena Poslovnika Državnega zbora predlagamo, 
da predlog zakona Državni zbor obravnava in sprejme po 
skrajšanem postopku. S predlogom spremembe zakona o varstvu 

i zahtevna sP^pina Sjjjjg» potrošnikov se predlaga manj   k skw"~ n\e<'°* 
2. člena obstoječega zakona, zato Pos^n

ž|0nOm orne
(<0na P" 

nacionalne stranke v skladu s 1 spi,ei0fI1 ^ 
poslovnika, državnemu zboru predlag 
skrajšanem postopku. 

poročevalec, št. 119 
8. dec* 



BESEDIL0 ČLENOV: 

l.člen 
041 °nu O varch 

Se PfVi Odst po,rošnikov (Uradni list RS, št. 14/03 in 51/ ^ vek 2. člena spremeni tako, da se glasi: 

><%. kje/avrt Potro^niki poslovati v slovenskem jeziku, na 
Piost pa igL. ° ono živita italijanska in madžarska narodna 
°<lne skupnost PO'e^ slovenskega jezika uporabljajo tudi jezik Pri tem mora v pisnih sporočilih uporabljati 

celotno ime svoje firme in sedež. Pri označevanju izdelkov mora 
potrošniku v slovenskem jeziku posredovati vse potrebne 
informacije glede značilnosti, prodajnih pogojev, uporabe in 
namembnosti izdelka. Pri tem lahko uporablja tudi splošno 
razumljive simbole in slike." 

2. člen 

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

IV. OBRAZLOŽITEV: 

CSano 
ohtfremembo se želi odpraviti nedorečenost in 

% 8 * nhnim °Ie^e določbe 2. člena, saj se gospodarske 
C"", inšDah- uresr"čevarijem v praksi srečujejo z velikimi 

nad?* Clisl<6 službe pa se srečujejo s težavami pri Soramambi/s not %?Urr,r>0st >11 sPremembe naj bi zagotovile jasnost oz. 
% °v"0 feva/ 6 določbe ter na tej osnovi omogočile 

ie t,y '"šPBkcijskega nadzora. Cilj predlaganih 
"%vl'er>ih »i/ '.prePrečiti kakršnokoli omejevanje ustavno 
ftJ ■ *arstVa ? ščin subjektov do svobodne gospodarske 
%}^0n°m pnkurence' kot tudi njihove pravice do enakosti 
%D

in,r,9dvoi r?dla9ana rešitev, ki dopušča gospodarskim 
Jo o bon ^ obm°čj'h poslovanje tudi v jeziku nari 
tKnrI^

irri potroi™- Pa morai° v takšnem primeru slovet 
ln,orrria n!kom zagotavljati v slovenskem jeziku 

\arnr>acJvoi r?dla9ana rešitev, ki dopušča gospodarskim 
3o^"°s". obJn ^ obmo^i'h poslovanje tudi v jeziku narodne 
t°(felS<;"n Potroi™- Pa morai° v takšnem primeru slovensko 

ir>form= n!kom zagotavljati v slovenskem jeziku vse 
\16 Vam CIJ6 0 'zde,kih in storitvah, ki lahko vplivajo na 
%!je *a P0°f Pravice in obveznosti ali, ki so kakorkoli 

nB<]jSL° kove nakupne odločitve, jamči na mešanih 
a Preb ™lnatorno zadovoljevanje potreb tako slovensko 

ty[f) ^9 i fJi 
nBdiskriŠn'kove nakupne odločitve, jamči na mešanih 

^u^ga preb rr"nat°rnozadovoljevanje potreb tako slovensko 
ng eJ

Valstva' kot tudi pripadnikov narodnih skupnosti. 
(orey ne dnjg del prebivalstva ni v slabšem položaju. 

p"le n,fl sl<upno Uhu ohranjanja in razvoja slovenščine in jezikov 
p%ySpoirebn kot 0nakopravnih in enakovrednih jezikov. 
**3otnil(0rn T)ad° poudar't'' da je uresničevanje jezikovnih pravic 

tono v j«arske in italijanske narodne skupnosti ustavno ■ členu, pa tudi 62. in 64. členu slovenske ustave, 

ki jim daje pravico do uporabe jezika in pisave, še posebej na 
kulturnem in družbenem področju ter na področju izobraževanja. 

Hkrati nekoliko spremenjeno besedilo določbe 2. člena tudi 
natančneje ureja področje označevanja izdelkov, kamor štejejo 
besede in besedne zveze, podatki, slikovno gradivo ali simboli, ki 
se nanašajo na izdelek, pri čemer je dosledno upoštevano načelo 
sorazmernosti, tako da je zagotovljeno tako varovanje legitimnega 
interesa varstva potrošnikov in njihovih pravic do zdravja in 
varnosti ter obveščenosti, kot tudi prost pretok blaga in storitev 
na notranjem trgu. Spremenjena določba 2. člena ohranja naravo 
splošne določbe, ki še vedno nalaga podjetjem, da s potrošniki 
poslujejo v slovenskem jeziku, hkrati pa jim pri označevanju 
izdelkov izjemoma dopušča uporabo splošno razumljivih besed 
in besednih zvez, ki jih potrošnik zlahka razume, kot tudi uporabo 
simbolov in slik. Hkrati je pomembno poudariti, da je v Zvpot za 
področje garancije za brezhibno delovanje in navodil za uporabo, 
kjer je za nakupno odločitev ali varno uporabo izdelka potrebno 
celovito informiranje potrošnikov, še vedno predvidena dosledna 
uporaba slovenskega jezika. Spremenjena zakonska določba je 
tudi v celoti usklajena s pravnim redom EU vključno s sodno 
prakso Evropskega sodišča na področju uporabe jezika, k 
spoštovanju katerega se je Slovenija zavezala s pristopno 
pogodbo. 



V. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO OZIROMA 
DOPOLNJUJEJO 

2. člen 

Podjetje mora s potrošniki poslovati v slovenskem jeziku, na 
območjih kjer avtohtono živita italijanska in madžarska narodna 
skupnost pa tudi v jeziku narodne skupnosti. Pri tem mora v 
pisnih sporočilih uporabljati celotno ime svoje firme in sedež. Pri 
označevanju izdelkov mora potrošniku v slovenskem jeziku 
posredovati potrebne informacije glede značilnosti, prodajnih 
pogojev, uporabe in namembnosti izdelka. Pri tem lahko uporablja 
tudi splošno razumljive simbole in slike. 

Podjetje lahko v pisnih sporočilih, ki niso namenjena individualno 
določenemu potrošniku, uporablja tudi skrajšano firmo, če je s 
skrajšano firmo vpisano v register, in kraj, kjer posluje, ali naslov 
spletnih strani, če je iz njih nedvoumno razvidna identifikacija 
podjetja. 

dolžan ponud'1''' 
Poleg podatkov iz prejšnjih dveh od^Bvkov j® .j enostaven' 
storitev informacijske družbe omogoči i 
neposreden in stalen dostop do: 

svojih podatkov, vključno s svojim elektronsk 
nO 

- podatkov o vpisu v register oziroma drugo> jav 
navedbo registra oziroma evidence in ^ 

- naziva pristojnega državnega organa. potret)U'6 

nadzorne organizacije, če za svojo I 
posebno dovoljenje, ^ kiicne9a 

- naziva poklicne zbornice oziroma zc^®n' ter naPot'' 1 
naziva in države, v kateri je bil ta pod 'oV dost°P® 
veljavna poklicna pravila te države in za katef 

njih, če gre za poklic oziroma de|a^eVanje ^t5°rn 

predpisani posebni pogoji ali obvezno z 
ali podobna združenja, 

podatkov o obveznosti plačila davka na doda 
tem povezanih predpisanih podatkov. 

poročevalec, št. 119 10 
8. dec» 



r*dl0 9 zakona o 

"POLNIIVI IN SPREMEMBI ZAKONA 

"praznikih in dela prostih 

J[®vih v republiki Sloveniji 

fopPD-A) 

""sani postopek - EPA 52 -1» 

*«*Ni 

SlO: 

ZB0R REPUBLIKE SLOVENIJE 

genskiskupina 

tyana ?
n®cionalne stranke 

' ' a®cembra 2004 
fte ^lagj gg 
in' ^ 33/01 na Ustave Republike Slovenije (Uradni list Poslanci SNS: lUraH_. 49/0-7 it  i !U 

Sporočajo, da bo kot predlagatelj novele zakona o dopolnitvi in 
spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v 
Republiki Sloveniji v razpravah glede omenjenega zakona na 
sejah matičnega delovnega telesa in državnega zbora 
sodeloval prvopodpisant poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti. 

iS. 

TacJni |jst pj1 42/97, 66/00), 19. člena Zakona o poslancih 
sl°vni|(a št- 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 114. člena 
' 35/20npaVne^a 2l)ora R®publike Slovenije (Uradni list 2) vlagajo podpisani poslanci 
P*Edi n 
2AKONAn2AKONA 0 DOPOLNITVI in spremembi 
^EPhRuP Praznikih in dela prostih dnevih v UB| "" SLOVENIJI 

v obravnavo in sprejem po skrajšanem 

Zmago Jelinčič Plemeniti., I.r. 

Sašo Peče, I.r. 

Bogdan Barovič, I.r. 

Barbara Žgajner Tavš, I.r. 

Boštjan Zagorac, I.r. 

Srečko Prijatelj, I.r. 

11 poročevalec, št. 119 



I. NASLOV ZAKONA: 

ZAKON O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI 
ZAKONA O PRAZNIKIH IN DELA 
PROSTIH DNEVIH V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 

II. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za spremembo zakona 

Slovensko Primorje s Trstom in Gorico je po 1. svetovni vojni 
pripadlo Italiji, kar so velesile potrdili z Rapalsko pogodbo. V Italiji 
je tako ostalo okoli 300.000 Slovencev. Italijanska država je izvajala 
nacionalni pritisk na slovensko manjšino, ki se je stopnjeval s 
prihodom fašistov na oblast. Slovenski manjšini so bile kratene 
temeljne pravice, kot so prepoved uporabe slovenskega jezika v 
javnem življenju, odprava slovenskih krajevnih napisov, 
sprememba osebnih imen, odprava slovenskega pouka itd. 
Italijanska oblast je načrtno poitalijančevala slovenski živelj. Kot 
odpor proti temu so narodno usmerjeni Slovenci ustanovili ilegalno 
organizacijo TIGR, ki si je prizadevala za priključitev Primorskih 
Slovencev k matični domovini. Najpomembnejše dejstvo je, da so 
se fašizmu uprle različne politične sile. 

Slovensko ozemlje je bilo maja 1945 za kratek čas osvobojeno, 
in sicer v celoti do njenih skrajnih meja. Stoletni sen združitve 
vseh Slovencev je bil za hip uresničen; osvobojena sta bila Trst in 
Gorica, na avstrijskem Koroškem pa so okoli vojvodskega prestola 
postavili slovensko častno stražo. 

Zaradi bojazni pred velikim vplivom sovjetske in jugoslovanske 
komunistične oblasti v tem delu Sredozemlja so se Angleži maja 
1945 odločili, da zaustavijo in potisnejo slovensko in jugoslovansko 

in dela istra)- 
vojsko ven iz Trsta in njegovega zaledja (iz e°"°®jna 
Britanci so se postavili na stališče, da la em|je soraZ j 
za Italijo reši le mirovna konferenca. "Sporn . cono B (P 
na cono A (pod angleško-ameriškim nadzorom)^^ obIT1oč|9 
jugoslovanskim nadzorom). Cona A je ( r-ft^ta s *raS 

Beneške Slovenije, Soške in Vipavske do in |Str9. 
Cona B pa del ozemlje Slovenske Primors 

samost°Jn 

Predlagamo tudi spremembo praznovanja Dne ^ ^i srn 
in sicer z 26. decembra na 23. december, s ye od|oi' 
se Slovenci in Slovenke ter ostali prebiva ,gn 23. dec® „ 
samostojno državo na referendumu, ki je bi ^niasil reZ,u

o s6 
1990, dne 26. decembra pa je dr. Bučar zg J smiselno, 
pred tem izvedenega referenduma. Tor ijzn0vaniaB 

proslavlja ta pomemben datum neodvisno o 
oziroma pred njim. 

2. Cilji in načela zakona 
ntem"*' ■■15 s®P ek 

Z dopolnitvijo zakona želimo primerno °b®f!!'dejanski dos® 
je za Slovenijo zelo pomemben in simb°'i sprem|nJ 
desetletnega protifašističnega boja, obe 
datum Dneva samostojnosti na 23. decem 

3. Finančne posledice 

Dopolnitev zakona ne bo zahtevala nobenih 
državnega proračuna Republike Slovenije. 

4. Razlogi za skrajšani postopek pep"blil(e 

V skladu s 142. členom Poslovnika DržaVPgj^ajšani P^j^iiki 
Slovenije predlagatelj zakona dnevih v inja 
Predlog Zakona o praznikih in dela pro sajsesp za 
Sloveniji predstavlja manj zahtevno sprem 0(nj,i čl©na 9 

in dopolnjuje samo 1. člen zakona. Pn SP 
potrebe države na področju gospodarstva. 

III. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 
(Ur. I. RS, št. 24-1238/92) se 1. člen spremeni, tako da se glasi: 

"Prazniki v Republiki Sloveniji so: 

1. in 2. januar, novo leto 

- 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

27. april, dan upora proti okupatorju 

1. in 2. maj, praznik dela 

25. junij, dan državnosti 

. u siovenij' 
15. september, priključitev PrimorsKe 

1. november, dan spomina na mrtve 

23. december, dan samostojnosti. 

Prazniki Republike Slovenije iz prejšnjega 
dnevi." 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po 
Republike Slovenije. 

,roS« 
odstavi5 

poročevalec, št. 119 12 
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pSs*/ s/0 
^fnosf n,ar!«C'-S0 v 'ef'^ P° voin' vztrajno in pogumno izražali 
il?!0Venc/ nJw?' domov'n'- Za reševanje problema razmejitve 

a ®a" etnično načelo. Velesile so imele različne 

IV. OBRAZLOŽITEV 

ys zq _ . wu"w/u ridCGiv. veiu&iio bu imeio fazucne 
in uJ®' Po ka?m6'itev' obvelJal Pa ie francoski t.i. kompromisni 
ij,n*lska dol'9™ S°P0Cl Preš,e Benečija, Rezija, Gorica 
'(tf*"8'®.*/?' -°d Ju90slav'i° Pa preostali del Primorske, 

' v®'ssile i/ D
0 'ln Zadarz okolico. To razmejitev so podpisale Parizu leta 1947. 

_dj. sporazuma je 15. septembra 1947 
' t* „a( .0 Priključila Primorsko in združila svoje ozemlje. 

ja "^"/n 5 0fa3h Omejitev, ki jo je prinesel šele Londonski 
to^behdg °,.. 1954> je za slovenski narod pomembno to, 

>ni^S,e,i'h nasilne razklanosti, trpljenja in potujčevanja 

n*rodi 

zaživi e razKianosn, trpljenja in potujčevanja vsaj večinoma spet skupaj. 

"e9a ponosa Primorcev, brez trdoživosti njihovega 

upora zoper potujčevanje in fašizem si težko predstavljamo 
današnje stanje, ko je slovenski narod združen v samostojni 
slovenski državi. Priključitev Primorske pred 50. leti ima tolikšen 
pomen, da bi ta dogodek iz slovenske zgodovine morala država 
Slovenija in njeni državljani obeležiti na primeren način. 

Prav tako v predlogu zakonu predlagamo tudi spremembo 
praznovanja Dneva samostojnosti in sicer z 26. decembra na 23. 
december. Dejstvo je, da smo se slovenski državljanke in 
državljani odločili na referendumu, ki je bil izveden 23. decembra 
1990, dne 26. decembra pa je dr. Bučar zgolj razglasil rezultate 
pred tem izvedenega referenduma. Ravno tako je smiselno, da 
se proslavlja ta pomemben datum neodvisno od praznovanja 
Božiča oziroma pred njim, saj se praznovanj po Božiču udeležuje 
manjše število ljudi, kar je še posebej vidno na mednarodnih oz. 
diplomatskih sprejemih ob Dnevu samostojnosti, ko ravno zaradi 
božičnih praznikov večina diplomatov na proslavi sploh ni prisotna. 

^SEDILO ČLENA, KI SE 
u°POLNJUJE OZ. SPREMINJA 

Vniif 1' ^'en 

^©Publiki Sloveniji so: 
'•in? j. 

. lanuar. novo leto 
februar prois • j ' sernov dan, slovenski kulturni praznik 
' aprii a 

' an uPora proti okupatorju 
"12 r* ■ 

' al' Praznik dela 

- 25. junij, dan državnosti 

1. november, dan spomina na mrtve 

- 26. december, dan samostojnosti 

Prazniki Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka so dela 
prosti dnevi. 

13 poročevalec, št. 119 
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Zakona o 

^EMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

AKONA 0 GOSPODARSKI ZBORNICI 

Avenije (zgzs-bj 

"Ravnava - EPfl 51 - IV 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

4ubij 

_ skupina 
nacionalne stranke 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bosta sodelovala poslanca Sašo Peče 
in Boštjan Zagorac. 

»na, 01. 

88 
(U, 

decembi er 2004 
Poslanci: 

št. 33/g j ®ena Ustave Republike Slovenije (Uradni list 
J^ni |;st R" ■ 42/97, 66/00), 19. člena Zakona o poslancih 
B?'°vnika q 

št- 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 114. člena 
' 3s/2002^Vr|e9a.zbora RePublike Slovenije (Uradni list 

I^DLOr , 
OLNit\ ZAK0na O SPREMEMBAH IN 

SLOvEN|je H ZAK0NA 0 GOSPODARSKI ZBORNICI 
9a 

v obravnavo in sprejem po rednem postopku. 

Sašo Peče, l.r. 

Boštjan Zagorac, l.r. 

Zmago Jelinčič Plemeniti., l.r. 

Srečko Prijatelj, l.r. 

Barbara Žgajner Tavš, l.r. 

Bogdan Barovi«5., l.r. 

®Cej 
r2004 15 poročevalec, št. 119 



I. NASLOV ZAKONA 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
GOSPODARSKI ZBORNICI SLOVENIJE 

II. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Slovenija ima danes razvejan zbornični sistem. Po podatkih iz 
analize, ki so jo opravili strokovnjaki Raziskovalnega sektorja 
Državnega zbora je bilo doslej ustanovljenih 19 zbornic, v katerih 
se brez profitnoga namena združujejo bodisi gospodarski subjekti 
bodisi posamezniki. 
Glede na način ustanovitve, namen in obveznost članstva so 
vse te zbornice javnopravne, ustanovljene s posebnimi zakoni ali 
na podlagi posameznih členov zakonov, ki urejajo posebna 
področja. 
Od tega sta dve zbornici Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 
in Obrtna zbornica Slovenije (OZS) specifični v tem smislu, da so 
vanju vključena podjetja ne glede na področje svojega delovanja. 
Njima je po strukturi najbolj podobna Kmetijsko gozdarsko zbornica 
Slovenije, ki pa je v določenem smislu že panožna, saj vključuje 
podjetja, posameznike in različne tipe njihovih organizacij zgolj s 
področja kmetijstva in gozdarstva. 
Še bolj se od modela GZS oddaljujejo nekatere druge zbornice, ki 
so v skrajnem primeru lahko le zbornice posameznikov 
določenega izobrazbenega profila (s posebnimi pooblastili). 
Razlogi, zaradi katerih predlagamo spremembo zakona, so 
prisotni (skoraj) na vseh področjih dejavnosti, saj sistem zbornične 
organiziranosti ne ustreza več potrebam sodobnega podjetništva. 
Najslabše razmere so zato na področjih, kjer je število 
gospodarskih subjektov v preteklosti najhitreje naraščalo. 

Tako področje je med drugim tudi cestni prevoz blaga, zato potrebe 
po spremembi Zakona o GZS lahko pogledamo skozi optiko tega 
področja. 

Avtoprevozništvo je v Sloveniji izjemno velika in razvejana 
gospodarska dejavnost. Slovenija je imela po podatkih Zavoda 
za statistiko v letu 2001 registriranih 50.401 tovornih vozil in 31.215 
prikolic. Od skupno 136 milijonov ton kopenskega tovora 
avtoprevozniki prepeljejo okrog 120 milijonov ton ali približno 88 
% vsega blaga. 
Približno 80 % vseh teh vozil Imajo prevozništva, ki delujejo na 
trgu, okrog 10.000 (praviloma manjših) vozil pa imajo v lasti podjetja 
za lastno uporabo. 
Število prevozništev se še vedno hitro spreminja, saj je bil razvoj 
avtoprevozništva v zadnjem desetletju izjemno intenziven in buren. 
Ocenjujemo, da danes deluje preko 10.000 avtoprevozniških 
podjetij. (Po podatkih iz informatorja Intertransport, Obvestilo št. 
229, je bilo na obeh zbornicah registriranih 10.684 prevozništev). 

Po svoji organiziranosti delimo ta podjetja v s.p.-je, d.o.o.-je in 
d.d.-je. Zaradi te različnosti so včlanjena v dve različni zbornici: 
s.p.-ji predvsem v Obrtno zbornico Slovenije. Njihovo število 
presega 8.000 (8.109, isti vir), so pa manjša, v povprečju imajo 
1,9 vozil na prevozništvo. Skupno je na OZS registriranih okrog 
15.000 (14.881, isti vir) vozil. 
Podjetja, organizirana kot d.o.o.-ji, so večja. Povprečno imajo okrog 
10 transportnih vozil, število na GZS registriranih podjetij je okrog 
2.500 (2.575, isti vir) s skupno približno 25.000 (25.459, isti vir) 
vozili. 
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0v3nje Pa Se.s sPremembo tega principa odprle možnosti 

n°zne Zbornice avtoprevoznikov, karto področje 

zaradi svoje velikosti, organizacijske zanemarjenosti, 
gospodarskega pomena in specifičnih problemov nedvomno 
potrebuje in zasluži. 

Navedene težave se nanašajo predvsem na področje transporta 
blaga v cestnem prometu. Zelo podobni pa so seveda problemi 
tudi na drugih področjih, saj kolizija interesov, ki je značilna na 
obeh zbornicah, neustrezen sistem notranjih volitev (večkraten 
argument oz. "uporaba" celotnega kapitala večjih in sestavljenih 
podjetij na vsakem od specifičnih področij), dominacija velikih 
podjetij in oblikovanje "zborničnega gremija" ter iz tega izhajajoč 
nonšalanten odnos vodstva zbornic do članstva nasploh 
prizadeva predvsem manjša in oddaljena podjetja na vseh 
področjih oz. v vseh panogah. Seveda pa se s tem problemom 
srečujeta tudi OZS in KGZS, organizirani po istem principu. 

Na te probleme sta vsaj posredno opozorili tudi dve celoviti analizi: 
leta 1999 Virantova in leta 2001 analiza raziskovalcev Gazdič - 
Zobavnik - Šinkovec. Obe analizi imata tudi širšo mednarodno 
primerjavo, ki kaže, da model obveznega članstva zbornic v 
svetu ni splošen; v državah, ki so se odločile za ta model, pa je z 
drugimi predpisi in podzakonskimi akti zagotovljeno zastopstvo 
interesa manjših, toda v celoti večinskih podjetij skoraj vsake 
gospodarske panoge. 
Taka panožna zbornica, ki so jo zahtevali prevozniki leta 2000 
(Zbornica avtoprevoznikov) bi bila v svojem bistvu še vedno 
javnopravna oseba ustanovljena z zakonom, torej neke vrste 
"prisilno združenje", kot to opredeljuje v svoji analizi g. Virant. 
Vendar pa je ideja naletela na silovit odpor v sami GZS, saj bi 
pomenila po njihovem mnenju "drobitev celovite GZS" na panožne 
zbornice (kot je to v bistvu pomenila ustanovitev Obrtne in kasneje 
KGZS, v manjšem obsegu pa kasneje tudi ustanovitev drugih, 
danes obstoječih zbornic, ki včlanjujejo predvsem fizične osebe 
in so zato kot strokovna združenja pravne osebe zasebnega 
prava). 
Prav ustanovitev ostalih zbornic pa je dodaten argument za 
ustanovitev Prevozniške zbornice oz. Zbornice avtoprevoznikov. 
Če so za ustanovitev Obrtne zbornice zadoščale specifike 
organiziranosti pravnih oseb (obrt oz. s.p.) in za ustanovitev KGZS 
specifike delovnega področja (kmetijstvo, gozdarstvo), potem 
so bili to hkrati legitimni razlogi za ustanovitev Zbornice 
avtoprevoznikov: prvič bi to pomenilo združitev avtoprevoznikov 
v eni zbornici (zdaj so razdeljeni med GZS in OZS) in drugič, 
velikost področja (okrog 150.000 zaposlenih in preko 10.000 
pravnih oseb) opravičuje in zahteva lastno zbornično organizacijo. 
Silovit odpor obeh imenovanih zbornic ustanovitvi Prevozniške 
zbornice nakazuje, da so v igri subjektivni in parcialni interesi 
obeh obstoječih zbornic, ki so brez odločbe politične podpore 
nepremagljivi. Zato predlagamo spremembo temeljnega načela 
organiziranosti, to je princip obveznega članstva, da se s tem 
kasneje odpre možnost za ustanovitev zbornice avtoprevoznikov 
in drugih panožnih zbornic. 

Da je problem obvezno članstvo (in ne velikost članarine, kot to 
poskušajo prikazati nekateri) izhaja tudi iz dejstva, da se razprava 
prav o tem vprašanju odpre vsakič, ko je na dnevnem redu 
zakonodaja zbornične organiziranosti. Po nekaterih podatkih je 
75-95 % gospodarskih subjektov prepričanih, da obvezno 
članstvo, ki pri nas izhaja iz obdobja državnega socializma, ni 
več ustrezno: da zavira svobodno podjetništvo in birokratizira 
uradništvo in vodstvo zbornic. 
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2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Cilji, ki jih opredeljuje sedanji zakon za delovanje GZS so splošni 
in sprejemljivi. Predlog za spremembo principa obveznega 
članstva jih ne spreminja. Tako bo zbornica še naprej opravljala 
naloge, opredeljene v 3. členu sedanjega zakona, zlasti: 

> oblikovala skupna stališča (članov) in predloge za razvoj 
gospodarskega sistema v smislu tržnega gospodarstva in 
svobodnega podjetništva ter zastopala interese članov 
nasproti Vladi in državi; 

> usklajevala skupne in posamične interese članov pri 
oblikovanju razvojne politike Republike Slovenije; 

> organizirala aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s 
tujino; 

> razvijala informacijski sistem, potreben za pravočasno 
spremljanje kvalitetnih podjetniških odločitev; 

> organizirala izobraževanje in usposabljanje tako poslovodnih 
kot drugih strokovnih kadrov; 

> po potrebi organizirala raziskave. 

Čeprav ima sedanja GZS že zdaj v 3. členu zapisan cilj oz. nalogo, 
da pospešuje razvoj drobnega gospodarstva, pa ocene naših in 
tujih analitikov kažejo, da je Slovenija še vedno neprijazna do 
svobodnega podjetništva. 

Zato bi kazalo med cilje zapisati, da mora zbornica debirokratizirati 
svoj sistem, zlasti ko organizira izvajanje javnih pooblastil, da bo 
lahko več pozornosti namenila odstranjevanju ovir za 
ustanavljanje malih podjetij. Zbornica bi morala s svojim delovanjem 
omogočiti in aktivno podpreti hitrejši prodor strokovnih znanj v 
mala podjetja, zavzeti se mora za več finančnih olajšav tem 
podjetjem (tudi znotraj svojega sistema) in omogočiti lažje in 
hitrejše zaposlovanje starejših strokovno usposobljenih delavcev 
v raznih oblikah part-time in začasnih zaposlitev v novonastalih 
podjetjih oz. prav njih vzpodbuditi za ustanavljanje novih podjetij. 

Vendar so to cilji in načelne zadolžitve, ki se ne uresničujejo zgolj 
z navedbo v ustrezni dikciji v zakonu, temveč z delom vseh 
funkcionarjev in zaposlenih v sistemu zbornic. Za tako delo pa je 
potrebno ustvariti ustrezne pogoje in predvsem interes vseh 
zaposlenih v zbornici, ki pa lahko temelji samo na večji zavezanosti 
zbornic svojemu članstvu. Zato je ključ do sprememb prav 
odprava obveznega članstva. Šele potem bodo zbornice 
razumele, da so slednje zaradi podjetnikov in ne obratno, podjetja 
pa bodo dobila vpliv na zaposlovanje in delo zaposlenih v 
zbornicah, pa tudi na cene storitev. 

Predlagane rešitve 

Glede na to, da večina problemov, na katere opozarjamo, po 
našem mnenju izhaja iz obveznega članstva v zbornicah, ki 
zbornicam 

> ustvarja monopolen položaj na trgu v primeru, ko opravlja 
plačljive storitve; 

> omogoča vodstvu in administraciji nonšalanten in vzvišen 
položaj do članov, ki niso izjemno pomembni gospodarski 
subjekti (torej večina članstva); 

> omogoča oblikovanje monopolnih in tangentopolnih grupacij, 
ki zbornice izkoriščajo za zatiranje konkurence, 

smo prepričani, da je najprej potrebno urediti zadeve na področju 
obveznega članstva. 

Že dejstvo, da ima od vseh držav, ki so 01.05.2004 vstopile v EU, 
le Slovenija še vedno sistem obveznega članstva, kaže, da to ni 
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prizadela sistem zbornic, je neupravičen. boCj0 m® 
še vedno vodile razne registre (toda vo i 0f0Sa č|an' 
kot doslej) in preko njih bodo povezova 

Še naprej bodo vodile vse svoje primam® a ^ pS 0tliK® 
interese gospodarskih subjektov nasPr° ,g dol°" |0 pote 

organizirale poslovne stike s tujino, orga boCj0 m°r ja^ 
izobraževanja, statistike, informatike doiofi®"" iDrazevanja, stansiiKe, inTorrnau^ „ia|e 

drugih osnovah, da bodo lahko iz 
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>iih V0iiLP:6T!n|6no organizacijo in spremenjenim načinom 
Vnimsubjekto°Zir0ma za9°tav|)aniem 9'asu tudi manjšim 

''•V 
El) Ured'tve v pravnih sistemih nekaterih članic 

"adaij 

>ako 

V 

kjh 2b
J navajamo kratek pregled organiziranosti 

a'a Uraditv°m'C V na podro°iu Evrope, kjer prevladujeta dva ,?nem e"tako imenovani "kontinentalni", ki temelji na 
iftienotor, « u 'n izhaja iz francoske Trgovinske zbornice in ani anglosaksonski". 
konti 

>80, pr 
ni rnodel (obvezno članstvo) so v Evropi prevzele 

Si ni® dežpi101'9, lvlern^'ia' Avstrija, Španija, Nizozemska, 
n°V6niia, Hn«*? Avs,roogrske (Češka, Slovaška, Madžarska, 
Bm^',an9losak pa »udi Turčija. 

' anije pr6v7
S?nski model (neobvezno članstvo) so poleg Velike 

fj lr)adežei _ P'e PortlJ9alska, Norveška, Švedska, Finska, 
i^nija, gQ, danjega vzhodnega bloka (med drugimi Poljska, 

turti?fn)a' bal,ske države itd.), Ciper, deloma tudi Italija 
0eft 

uđl drugi model). 

(kar zbornic na * 
Po na' ^ bil c- ,avno " Pravne in zasebno - pravne zbornice 
nJ^^nih h '?on'm za obvezno in prostovoljno članstvo) je v 
0 

đe|e do<job
r2avatl doPolnjena z vrsto specifik in izjem, ki 

J.ani2iran0st-ra zame9liio, zato se na posamezen model 
iJV'pUi®rno. §' 2l:>orri'čnega sistema v drugih državah težko 

S'av|jen većl v določenem smislu ima vsaka država 
i specifičen sistem. 

te Vanie V8likos*i svojega imperija uvozno - izvozno 
is ta? nePosreri 23 državno izredno pomembno, zato ga je 
Poj nač' n° nadz'ra'a 'n obdavčevala. Obvezno članstvo arr|bn6 nri.'

n PrePrečevanja trgovine na črno in podlaga za 

VbJ 
a,ia,e- 

'""Jie ^an9*va se je ohranil (ud potem, ko so zbornice 
!«ir*avnihinmVSeh 9°spodarskih subjektov, tako zasebnih 

Sprernenii esanih-Toda z razvojem (zasebnega) kapitalizma 
» a Vsebina teh zbornic, saj so postale: 

°blik°va|ke ■ 
1 %ov |n 

ln zastopnice gospodarskega interesa svojih 
?.r9ani2ato t"1 smislu sogovornice Vladam oz. državam; 
*°bražev . skuPnih infrastrukturnih podsistemov 

^ SVe,ovani(,an'0, s,a,istika, informatika, promocija, tudi 
n°silke doioi<arbi,raŽa in raziskave); 

države i 'avn'h pooblastil, ki so jih izsilile ali prevzele 
> e0 jps 

avna pooblastila, ki jih izvajajo zbornice, torej 
olizije inte° v nasprotju s primarnimi nalogami zbornic; do 

bujenj Sw.rasov Pohaja takrat, kadar so zbornični sistemi 
Aru, 11 osr|ovni članski bazi. 

N:;;on-°de| 

PortiU'9,°"ana|niC' ki ^a nekateri strokovnjaki neupravičeno 
Pt«v ' dr?

saksonski" (ker temelji na poudarjeni neodvisnosti 
Prost

n69a doi6
aVe'-i2lla'a'oč iz anglosaksonskega modela 

0y°'jnim > mania privatne lastnine), pa so zbornice s 
N 

članst' ivom. 

■ iterrive^ pros,ovo|inega članstva ni v konkurenčnosti 
r-i||^ra'skem V n!'hovi težnji, približati se članstvu tako v lokalno 

Posade smislu kot v poudarjanju določene specifike ali ne Panoge. V teh zbornicah se tako bolj izraža 

namen skupnega delovanja oz. interes članov v posamezni 
panogi. 
Seveda pa so dejavnosti skoraj identične zbornicam z obveznim 
članstvom: artikulacija gospodarskih interesov članov, 
izobraževanje, informatika, svetovanje in pospeševanje, 
raziskovanje in arbitraža itd. 

Podrobneje je sistem gospodarskih zbornic prikazan v spremni 
ugotovitvi ob sprejemanju samega Zakona o Gospodarski zbornici 
Slovenije, čeprav je ob tem pomanjkljivo navedena poglobljena 
analiza zgodovinsko - razvojnih razlogov za uvedbo enega ali 
drugega modela v Sloveniji, analizo razvoja ter njegovih posledic. 

Čeprav uspešnosti posameznih zbornic ne moremo izvajati 
direktno iz osnovnega principa (obveznega ali neobveznega) 
članstva, pa moramo opozoriti na dvoje dejstev: 

> prvič, da je bilo neobvezno članstvo uveljavljeno v tistih 
družbah zahodne Evrope, ki so se najbolj zavedale pomena 
zasebne podjetniške iniciative in tistih družbah vzhodne 
Evrope, ki so si najmanj želele, da bi partijske države dobile 
močnega sogovornika v velikih zbornicah, in 

> drugič, da so v državah zahodne Evrope, ki so uveljavile 
obvezno članstvo, z vrsto drugih ukrepov spodbudili 
nastajanje majhnih podjetij in zagotovili takim podjetjem prijazno 
okolje tako v zborničnih sistemih kot v družbah nasploh. 

Nemčija 

Med delovanjem zbornic pri nas in v Nemčiji na področju 
avtoprevozništva, ki temeljijo praktično na istem principu, obstaja 
bistvena razlika v tem, kaj vse je nemška zbornica dolžna storiti 
za svoje člane (torej financirati iz članarine - npr. izdajanje potrdil 
o vpisu prevoznikov v register je brezplačno in urgentno). 
Prevoznik dobi potrdilo (ki ga potrebuje vsak tovornjak) takoj, 
brezplačno, brez dodatnih dokazil. Pri nas ga zbornici 
zaračunavata po 12.000 SIT, zanj potrebuje prevoznik vrsto 
dodatnih potrdil (v letu 2002 kar šest), nanj lahko čaka tudi do pet 
tednov in več (po ZUP-u 30 dni) - vse to pa povzroča prevoznikom 
velike dodatne stroške in gospodarsko škodo državi. 

Italija 

Tako npr. v Italiji Trgovinska zbornica ne vključuje javnih podjetij, 
organiziranih predvsem v sektorjih, kot so: zdravstvo, 
zavarovanje, sociala, elektrogospodarstvo, telekomunikacije, 
vzdrževanje (avto) cest, radijska in televizijska podjetja itd. Ta 
podjetja so bolj neposredno odgovorna državi, saj so povezana v 
Medministrskem odboru za pospeševanje gospodarstva. Zato 
pa so razna združenja (npr. združenje avtoprevoznikov) postala 
neke vrste regionalne panožne zbornice z močnim vplivom na 
zakonodajo in gospodarsko politiko. 

Avstrija 

V nasprotju z ureditvijo v Italiji pa so v Avstriji, v zbornice 
(proizvodnih) podjetij (Kammern der gewerblichen Wirtschaft) 
včlanjena tudi podjetja pod javno upravo. 

Dejansko obstojata zato v Avstriji dva tipa zbornic: trgovinske 
(Handelskammern), ki so pravzaprav javnopravne korporacije, 
ustanovljene z zakonom; te zaradi močne zakonske podlage 
neposredno sodelujejo pri nalogah, ki spadajo v določena 
ministrstva, in prave gospodarske zbornice (VVirtschaftkammern), 
ki pa so prav tako neposredno povezane z ministrstvi in delujejo 
kot neke vrste "samoupravne interesne skupnosti", če si 
izposodimo izraz iz naše polpretekle zgodovine. 
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Podrobnejši prikaz organiziranosti zbornic v državah, ki so se 
maja letos pridružile EU je priložen v prilogi 1. 

Tisto, kar je vsem tem sistemom skupno, pa so načela sodobne 
organiziranosti državne uprave in podobnih paradržavnih institucij. 
To so predvsem: 

> hitra informatizacija sistema, zlasti v smeri e-uprave, ki 
preprečuje zlorabe, izhajajoče iz razdrobljenosti raznih 
podatkovnih baz (na našem področju: registra prevoznikov, 
registra vozil, registra voznikov itd); 

> debirokratizacija sistema, zaradi katere postajajo ti sistemi 
uporabnikom prijaznejši, pa tudi zanesljivejši. Pri nas je razvoj 
potekal in še poteka v drugi smeri: število spremljajočih 
dokumentov, ki jih je moral priložiti prevoznik, ki je želel pridobiti 
kopijo potrdila o svoji prevozniški licenci, je od leta 2000 dalje 
hitro naraščalo. Zbornici sta npr. zahtevali pogodbo o nakupu 
ali liztngu vozila, o njegovi homologaciji, kar vse pokriva 
dokument o registraciji. Zahtevali sta od notarja overjeno(l) 
kopijo prometnega dovoljenja in vrsto podatkov o podjetju. 
Skratka, toliko dokumentov, da je to na strani prevoznikov 
povzročalo veliko stroškov, na strani zbornic pa kakih 100.000 
strani papirjev, ki jih zbornici nikoli nista uspeli pregledati in 
dokumentirati; 

> javen in strokoven nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil 
tako glede pravne korektnosti in pritožbenih postopkov pri 
izdajanju odločb po ZUP-u kot glede cen in korektnosti pri 
izvajanju javnih pooblastil. Največ nekorektnosti se namreč 
dogaja prav tu, pri čemer so najbolj prizadeta manjša podjetja, 
oddaljena od Ljubljane. 

obravnavanju manjših članov, ki predstavljajo več' 
je tudi glavni namen našega predloga. 

Na drugi strani pa bo sprememba zakona' P°^™^erjetno^ 
članov o tem, kaj jim zbornice nudijo za čllan |jkgnj rne"- .a 
pojavil določen osip članstva, vendar ne v ^ ^ vo 
nekateri bojijo, saj bo prav opravljanje javni 
registrov) številna podjetja ohranjala med ca- ^ 

Seveda pa bo postopoma prihajalo do večjih spje^ nepos^s 
do ustanavljanja panožnih zbornic, ki bodo a po^.La 
povezovala podjetja določenega gospodai ^ na d 
podobnimi interesi in problemi, specifični 
področja. ^ 50 

Tako področje je tudi prevozništvo, zlasti in 0^ 
prevozniki razdeljeni na dve zbornici (g° k anjmanja z n0 
izgubljeni v ostalem članstvu, brez resnega grfl nedv0 

za specifike in težave tega področja, me 
spsidcijo; goriv; «"1(^3 
- večja občutljivost področja na nihanja c _ S|0ven')a oV 

neurejeni predpisi glede uporabe državni '^etrMzn j„ 
niti vizije niti strategije, postavljanje razim jnteres 
pa je čedalje bolj v domeni raznih o 
zanesnjakov; unznin,s® ) K" 
razpiranje škarij med roki plačevanja Pre cestnine 1 

in naraščajočimi takojšnimi stroški (9°" ' 
povečujejo potrebo po obratnem kapita . 

- delitev dovolilnic; , nznjkov; 
oblikovanje pravil glede zaposlovanja v 

- način plačevanja voznikov. 

5. Druge posledice sprejema zakona 

Sprememba zakona bo takoj povzročila spremembo odnosa 
funkcionarjev in strokovnih služb zbornice, predvsem v 

III. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 
14/90 in 94/2000) se spremeni prvi odstavek 1. člena (napovedni 
del) tako, da se glasi: 

»V Gospodarsko zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu 
zbornica) se lahko včlanijo:...« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Članstvo v zbornici je prostovoljno.« 

2. člen 

Peti odstavek 15.b. člena se spremeni tako, da se glasi: 

združenja 
»Člani združenja imenujejo upravni odbor 
pri tem pa ima vsak član po en glas.« 

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 

»Sekretarja združenja imenuje upravni odb 
predlog generalnega sekretarja zbornice." 

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odsta 

3. člen 

Peti odstavek 15.c. člena se spremeni tako, 

d#vn' 

združ« 

da se glaSI; 

očn0 zt>ornlCJdtK>< 
»Člani zbornice izvolijo upravni odbor ob"1

v0|i upra*"11 

smiselno enak način kot se po tem zakon 
združenja.« 

n« 
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Prehodne in končne določbe 

Gos, 4. člen 
Po^ 

i!!6,0r9ani2ac'5Orn'Ca ®'oveniie mora svoj statut In druge splošne 
Zakona te'r° de'° usl('ac,iti v treh mesecih po uveljavitvi "--g ■ izvesti volitve v vse organe zbornice do konca 

5. člen 

Pi^^ona ^v
zborn'ce ostanejo člani tudi po začetku veljavnosti 

"° sP°ročii0 
Skm' Pravicami in obveznostmi, če ne izstopijo in zbornici, da izstopajo iz članstva. 

Zbornica je dolžna upoštevati to željo in brez dodatnih stroškov 
podjetja, ki to želijo, izbrisati iz članstva. 

6. člen 

Če zbornica v okvirju izvajanja javnih pooblastil ali za te potrebe 
vodi razne registre, je dolžna pod enakimi pogoji, kot veljajo za 
člane, v te registre sprejemati tudi nečlane, ki to želijo ali ki morajo 
biti včlanjeni v določen register na podlagi drugih predpisov. 

7. člen 

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

IV. OBRAZLOŽITEV 

% 

ij0?®*//) ^'U° v zb°rnicah, ki ga prakticira približno polovica 
"^>Osiran

av- V na®' zbornici ustvarja pogoje za 
c'/an"1 ar°9anten odnos vodstva in uradnikov zbornice 

9os 
a"i' organ

S,Va, ni*°vih potreb, problemov in interesov. 
\°aarske s, 'Jac'isf<i model preferira velika podjetja in 
Pog ; a 'zrazit eme' d° maniš'h podjetij pa je postala sedanja 
*1 ffištva. rePrijazno okolje, ki duši razvoj svobodnega 
%rn" Član°v en°

Cil'lsnost članstva onemogoča resno kontrolo 
0rQ(3 '

c'">o/)on0f delovanJe zbornice. Obvezno članstvo ustvarja 
i,^0 rgirijf) 

za nisno komercializacijo vseh ostalih dejavnosti: 
Org°*nik°\,st 

Potrdil po neverjetnih cenah (izpis iz registra 
^Zcijo , 12-000 SIT, nekaj potrdil, nekaj tednov čakanja), 

\ S'° Uraan k ra*evania in izpitov, kjer so v izpitnih komisijah 
ne glede na neustrezno izobrazbo itd. 

Kot*boli 6S članslvu odtujena institucija, ki na eni strani 
<"Č!e * z

Paradržavna tvorba, na drugi pa skomercializirano 
Voljno fil

nsko za9otovljenim monopolom. Prehod na 
str8n in Ur 

ans,vo bi ponovno vzpostavil zavezo med 
°dpraVii "'štvom zbornice na eni in članstvom na d mg i 

^ ui°a Osredot ^° 'n,eresov ln vzpostavil pogoje, da se 
i/3o 

aiuje jn 
oc/ na svojo glavno nalogo, zapisano v zakonu: 

°V'n i'b Za
artil<ul'ra interese gospodarskih subjektov - svojih 9ovarja nasproti Vladi in državi. 

X, r6 i jo 
'\^6rn pod'etij ,n sistemov v zbornici omogoča 
"oL ^sl<upš •' Slstem volitev v organe zbornice na različnih 
""io?"0' da i, Cl?a: združenja, sekcije). V tem sistemu je llvsh orQa 

c'an zbornice (skupščine, združenja, sekcije) 
nov 9lasuje s toliko glasovi, kot mu jih zagotavlja 

sorazmeren delež v njegovi velikosti (kapital, zaposleni). 

Takšen sistem je upravičen na prvi ravni, torej pri oblikovanju 
skupščine in UO zbornice. S tem pa je bonus velikosti 
izkoriščen in na nižjih ravneh (združenja, sekcije). Vsako 
podjetje mora imeti po en glas, sicer svojo velikost večkrat 
izkoristi, saj nastopa v različnih združenjih in seikcijah. S tem 
utrdi svoj monopol in izrine mala in srednja podjetja, zbornično 
združenje oziroma sekcijo pa lahko celo uporabi za zatiranje 
konkurence. To sta na področju prevozništva pri delitvi 
avstrijskih tranzitnih dovolilnic storili podjetji Viator & Vektor in 
Intereuropa. Čeprav imata skupaj le 1,8 % vseh na obeh 
zbornicah registriranih vozil, jima je GZS dodelila večinski delež 
vseh dovolilnic, oziroma gledano na isti osnovi: ti podjetji sta 
dobili na eno Euro 3 vozilo po več kot 13 dovolilnic, njuni 
konkurenti, mala družinska podjetja, pa le po 2 ali 3. Če bi 
ostalo pri tem, bi bila ta podjetja že v aprilu leta 2004 izločena 
iz trga in konkurence, kar bi bilo hudo kršenje usta vnega načela 
enakosti in vrste zakonov, ki podjetjem zagotavljajo 
enakopraven nastop na trgu. 

Monopolni položaj velikih sistemov in podjetij je torej pripeljal 
GZS na rob zakonitosti in v pogosto kršenje pozitivne 
zakonodaje (npr. ZUP na področju izdajanja odločb o 
dovolilnicah). 

Da bi ustavili to zlorabo zbornice za zatiranje konkurence in 
povečali notranjo razvidnost in kontrolo, predlagamo določbo, 
da se spremeni princip volitev v organe zbornice na nižjih 
ravneh organiziranosti, izenači člane in tako uravnoteži interes. 

Privilegirani položaj velikih podjetij je tem omogočal tudi popoln 
vpliv na imenovanje vodilnih sekretarjev, zaradi česar so se ti 
čutili zavezane prav njim. To posebej izrazito iz njihovega 
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zapostavljanja malih in srednjih podjetij, zato je zbornica postajala 
neprijazna do podjetništva, vse pogosteje pa je bila zlorabljena ali 
zvabljena v zatiranje malih podjetij, ki so postala konkurenčna 
velikim. 

Vodilni administratorji so birokratizirali postopke, povečevali 
zahteve po raznih dodatnih potrdilih, nekontrolirano dvignili cene 
svojim "storitvam" in grenili življenje in delo malim podjetjem, ki 
praviloma nimajo velike administracije in specializiranih pravnih 
služb. S tem so, naj so to hoteli ali ne, zatirali konkurenco velikim 
podjetjem in to na področju, ki je za zdravo rast vsake nacionalne 
ekonomije najbolj pomembno: na področju malega podjetništva. 

Zbornico, ki je zdaj odtujena, je treba vrniti članstvu, njeno 
administracijo pa narediti vsaj deloma odvisno od zadovoljstva 
članov z njihovim delom. 

K 4.. 5., 6. in 7. členu: De 

Členi 4., 5., 6. in 7. so samo ureditev pravnih poslgnjZiranosl 6Z® 
zakona in omogočajo urejen prehod na novo 
Za dosego tega predlagamo, da se članstvo v ^ )/siopi 
podaljšuje, če podjetje ne sprejme odloči v 
odločitve pisno ne sporoči GZS. ,jS 

V izogib temu, da bi v prehodnem obdot'^ster prevod" 
posameznih podjetij v določen register (npr.r 9 z 
register vozil, register voznikov) pogoje ^ ^ 
članstvom, smo v 5. členu eksplicitno zapisal ^ p0obtes' 
subjektov v take registre, ki jih vodi v okviru i ^ ia 
za potrebe izvajanja teh pooblasti, zbornica n 
med svojimi člani in nečlani. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO: 

1. člen 

V Gospodarsko zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
zbornica) se s tem zakonom včlanijo: 

podjetja, njihove sestavljene oblike, banke in druge finančne 
organizacije, zavarovalnice ter druge pravne osebe, ki 
opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo sedež v Republiki 
Sloveniji; 
fizične osebe, ki kot posamezniki opravljajo gospodarsko 
dejavnost, obratovalnice, obrtne zadruge in oblike njihovega 
združevanja preko obrtne zveze; 
kmetijske in gozdarske zadruge in druge oblike zadružnega 
organiziranja na področju kmetijstva in gozdarstva preko 
svoje zadružne zveze, ustanovljene za celotno območje 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: člani). 

V zbornico se lahko včlanijo tudi organizacije, ki opravljajo družbeno 
dejavnost, poklicna in strokovna društva in združenja ter druge 
organizacije, ki s svojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje 
gospodarskih subjektov. 

15. b člen 

V zbornici se organizirajo združenja članov po področjih dejavnosti 
kot strokovne oblike dela. Združenja dejavnosti samostojno 
odločajo o tistih zadevah izmed nalog zbornice, ki so posebej 
prilagojene specifičnostim posamezne dejavnosti. 

Član zbornice se uvrsti v posamezno združenje skladno s 

združeni3 

pravilnikom o razvrščanju članov zbornice 
po standardni klasifikaciji dejavnosti. 

Naloge združenj dejavnosti so zlasti: 

dejavn' ios'i 

ditve" 
pravne urel 

dajanje pobud in predlogov glede posebne ^nje 
pogojev poslovanja dejavnosti; ( ter ob'ik° .an| 
spremljanje razvoja stroke doma in v ^ razVojnih VP 
predlogov glede razreševanja tekočin i iz 
dejavnosti; . ešeVanjuvpraS 

strokovna pomoč in svetovanje pri raz 

tekočega poslovanja; . ore izv°zU' jjriiH 
sodelovanje na področju operativne p° ^arCj0v, ,e 

aktivnosti na področju tehničnih s a ^ih 
predpisov in meroslovja; in uvaian|3 

promocija visoke kakovosti poslovani 
tehnologij; nja in uSpoSa 

naloge na področju poklicnega izobraze n3 

v stroki; javnin po°bia 

izdajanje raznih listin in izvajanje drugi ^. pa 
podlagi posebnih predpisov; znih vPraS 

dajanje pobud za obravnavo posam 
nacionalni ravni; ... statuW: 

druge naloge, ki se podrobneje določijo 
programih dela združenj. 

, zbo'nice 

upravne odb°re , sekrei 
.tarie 

osti na Združenja dejavnosti imajo svoje 

Člani zbornice izvolijo upravni odbor zd^ženi s, 
smiselno enak način kot se po tem za 

zbornice. ' ^ član°V^ 

Podlaga za organiziranje združenj dejavnos^^^ih p° 
izražanje specifičnih interesov stroke po P 
dejavnosti. 
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lrn'cah f 
15.c. člen 

^,Tl°stojn0 i«*"** območne zbornice, ki kot oblike dela 
^nena ca)0 0 ,istih zadevah izmed nalog zbornice, ki so S fp ni j' . ul' iti i idu i i cai \j y i MvW| r\l O U 

sna a iskega oziroma lokalnega gospodarskega 

SedežuS0 Uvrsti v Posamezno območno zbornico po 

iob"iočnih 
oblik, 
inrer 
°blik, 

zbornic so zlasti: 

predlogov glede razvojne strategije mest 

?Vani6 stališč 

in regij'an'e stal'šč in 

•"Muaarsk • — ln Predlogov glede razvoja lokalne 
°"iunaia „e ln'rastrukture (lokalne ceste, energetika, 

ob|ikovan'ipr0me,.i.dr): 
Pr°slororn 'n Pred'°90v glede gospodarjenja s 

|n j °'°gijo, vprašanj zaposlovanja, demografske 
P°Sredovan- ekonomsko-socialnih vprašanj regije; 
^arko^ n'6 stori,ev zbornice na terenu s posebnim a razvoju podjetništva in malega gospodarstva; 

koordinacija in oblikovanje pobud na področju poklicnega 
in strokovnega izobraževanja; 
sodelovanje z bližnjimi lokalnimi oziroma območnimi 
zbornicami tujih držav in sodelovanje pri nalogah 
zunanjetrgovinske promocije; 
dajanje pobud za obravnavo posameznih vprašanj na 
nacionalni ravni; 
druge naloge, ki se podrobneje določijo s statutom zbornice 
in programi dela območnih zbornic. 

Območne zbornice imajo svoje upravne odbore in direktorje. 

Člani zbornice izvolijo upravni odbor območne zbornice na 
smiselno enak način kot se po tem zakonu voli skupščina 
zbornice. 

Podlaga za organiziranje območnih zbornic so specifični interesi 
določenih zaokroženih območij ter racionalen pristop za 
učinkovito posredovanje zborničnih storitev članstvu na terenu. 

k. 
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zakona o 

SPREMEMBAH in dopolnitvah 

'AKONA o VETERINARSTVU (ZVet-1 A) 

Đr,a °i»ravnava - EPA 54 - IV 

Ljubli 

Na 

Nl ZB0R REPUBLIKE SLOVENIJE 

skupina 
nacionalne stranke 

ijana ^ #4 ■decembra 2004 

u ' š'- 33/9^8| č'ena Us,ave Republike Slovenije (Uradni list 
L ®dni list ro' f2/971 66/00), 19. člena Zakona o poslancih 
R lovnika D - St' 48/92' 15/94. 19/94, 44/94) in 114. člena 

' 35/2on^»Vne^a zbora Republike Slovenije (Uradni list 
) v'agajo podpisani poslanci 

dopol
L?° zakona o spremembah in 

in 
n|TVAH ZAKONA o VETERINARSTVU 

''ai° v obravnavo in sprejem po rednem postopku. 
Pod|agi 17R xi c|ena Poslovnika Državnega zbora Republike 

Slovenije bo na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in 
na sejah matičnih delovnih teles sodelovala prvo podpisana 
poslanka Barbara Žgajner Tavš. 

Poslanci SNS: 

Barbara Žgajner Tavš, l.r. 

Boštjan Zagorac, l.r. 

Zmago Jelinčič Plemeniti, l.r. 

Sašo Peče, l.r. 

Bogdan Barovič, l.r. 

Srečko Prijatelj, l.r. 

Naslov zakona 

^ *°N O SPREMEMBAH IN 
u°POLNITVAH ZAKONA O 

veterinarstvu 

UVOD 

s9( 

c*na 

Na 
"Kanja in 

Ureditev 

razlogi za sprejem zakona 

8'Cfe( 

veterinarske službe v Republiki Sloveniji je zelo 

omejevalna in ne dopušča primerne razvojne konkurenčnosti 
trga veterinarskih storitev. Država ima preko opredelitev obsega 
javne veterinarske službe in instituta koncesijskih pogodb pod 
neposrednim nadzorom delovanje celotne veterinarske službe, 
tudi zasebnega kliničnega dela, zaradi česar je v preteklosti že 
prihajalo do primerov (ne) posredne zlorabe moči pristojnih 
državnih organov. 

V trenutnih pogojih je praktično nemogoče ustanoviti novo 
veterinarsko ambulanto ali kliniko (skorajda ni možnosti pridobitve 
koncesije, saj je celotna Republika Slovenija že razdeljena na 
koncesijska območja), zasebni laboratorij ali zasebni raziskqvalni 
inštitut (dilema, če bi investitor po izvedeni investiciji koncesijo 
sploh lahko pridobil), saj je velika večina veterinarskih dejavnosti 
opredeljena kot javna služba, za katero država preko instituta 
koncesij podeljuje dovoljenje za delo (podeljevanje koncesij le 
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nn 
vsakih 10 let, koncesije določajo območje dela, prostih območij 
pa več ni), poleg tega pa posamezni veterinar ne more opravljati 
npr. dejavnosti zdravljenja živali brez njegove izrecne poimenske 
navedbe v koncesijski pogodbi. 

Takšna ureditev je rigidna in ne omogoča normalnega razvoja, 
poleg tega omejuje potrebno konkurenčnost in delovanje trga 
kvalitete veterinarskih storitev na slovenskem trgu. 

Uveljavljena ureditev je tudi v nasprotju z nekaterimi direktivami 
EU (področje medsebojnega priznavanja strokovnih kvalifikacij) 
in Ustavo Republike Slovenije, ki v enem od svojih členov govori 
o svobodni gospodarski pobudi. 

Praktičen primer nerazumne in neživljenjske trenutne ureditve 
veterinarske službe je naslednji: 

vsak veterinar mora nuditi nujno veterinarsko pomoč psu ali 
mačku, ki ga je povozil ali zbil avto (19. točka 51. člena in 7. 
odstavek 56. člena Zvet-1) in ga po njegovih najboljših močeh 
ohraniti pri življenju, 
ko pa je poškodovani pes ali maček izven življenjske 
nevarnosti pa mora prepustiti nadaljnjo oskrbo veterinarju, ki 
je poimensko naveden v koncesijski pogodbi verificirane 
veterinarske ambulante, saj ima le-ta pooblastilo države 
(koncesija), da lahko izvaja zdravljenje živali in kirurške 
posege (6. točka 51. člena Zvet-1). 

2. Cilji in načela zakona 

Namen in cilj predlaganega zakona je liberalizacija trga 
veterinarskih storitev (klinike, laboratoriji, druge ustanove) preko 
nove opredelitve obsega javne veterinarske službe in med drugim 
uveljavitev principa hišnega veterinarja brez omejitev za izvajanje 
veterinarske dejavnosti (razen drugih omejitev, ki lahko izhajajo 
iz zakona), ki ni opredeljena kot javna veterinarska služba. 

Del veterinarske službe naj se tudi v bodoče opravlja kot javna 
veterinarska služba, medtem ko se ostale dejavnosti prepustijo v 
izvajanje posameznikom in institucijam, ki izpolnjujejo z zakoni in 
podzakonskimi akti določene pogoje. S temi spremembami sledimo 
tudi ustavnemu določilu dopuščanja konkurence, tudi na področju 
veterinarstva, kar posledično pripomore h kvalitetnejši ponudbi 
oz. storitvam. 

3. Poglavitne rešitve 

Rešitve, ki jih ponujamo z novelo zakona o veterinarstvu so 
razvidne že v točki 2. S predlaganimi spremembami želimo doseči 
večjo liberalizacija trga veterinarskih storitev (klinike, laboratoriji, 
druge ustanove) preko nove opredelitve obsega javne 
veterinarske službe in med drugim uveljavitev principa hišnega 
veterinarja brez omejitev za izvajanje veterinarske dejavnosti 
(razen drugih omejitev, ki lahko izhajajo iz zakona), ki ni 
opredeljena kot javna veterinarska služba. 

Del veterinarske službe naj bi se tudi v bodoče opravljal kot javna 
veterinarska služba, medtem ko se ostale dejavnosti prepustijo v 
izvajanje posameznikom in institucijam, ki izpolnjujejo z zakoni in 
podzakonskimi akti določene pogoje. Odpravljata se tudi 10 letna 
doba, ki je v sedanji ureditvi (ob izpolnjevanju ostalih strokovnih in 
tehničnih pogojev) pogoj za pridobitev koncesije na področju t.i. 
velike prakse, ter pogoj krajevne pristojnosti. Glede na možnost 
neobveznega članstva doktorjev znanosti v veterinarski zbornici 
ocenjujemo, da se bodo storitve slednje približale uporabnikom in 
bodo dejansko začele služiti svojemu namenu s kvalitetnejšimi 
storitvami. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih s'®1®1™ 
prilagojenost predlagane ureditve p 
Evropske unije ^ „ivoju 

Področje veterinarstva v državah EU ni "r®'laV glanic- ^ 
skupnosti, ampak v zakonodajah Posamezn'v|janja podj0')'' 
nivoju EU so v povezavi s pravico do us,an . standardi1 

svobode nuđenja storitev predpisani le mini voW 
uskladitev strokovne usposobljenosti veterinarje 1 v|jeni štu I 
dveh direktiv (78/1026/EEC, 78/1027/EEC). ro v ^ (udl p 
imajo tudi sicer države EU dokaj neprimerji 
področju koncesij. 

V Avstriji je pretežna večina veterinarjev zapo /p\/E) j8 ' 
sektorju. Po podatkih Zveze evropskih veter' i zasebnikov. 
v letu 1999 od aktivnih veterinarjev približno °^rzteg0S'tL 
pregledu avstrijskega zakona o veterinarjih ( s0in sp|0° |h 
moč ugotoviti, da so predmet zakona p «jn zas®b 

obveznosti veterinarjev, pogoji za odpiranje o sk0 zb°rr"^ja 
bolnišnic za živali ter ureditev delovanja ve prenaša ' 
Ni pa posebnih določb o koncesiji oziroma drug afj0 v h 
nalog javne veterinarske službe na zasebne v . dolo^0" 
obstaja sistem letnih razpisov za opravjaN teh n«"0« 
veterinarskih nalog, pri čemer naj bi bilo i g0 lahko 
teritorialno omejeno. Dovoljenje za izvajanj ^0ben sister^ 
primeru storjenih nepravilnosti tudi odvzame^ aV0 Repu" 
bi po navedbah predstavnikov z Veterinare e 
Slovenije veljal tudi v Nemčiji. 

ESt°nija stj j0 Zakon0 

Predpis, ki ureja organizacijo veterinarske dejavn^^ 
organizaciji veterinarske dejavnosti ^e,ertna70QQ (sprernsrn 

sat ion Acf), iz ki je stopil v veljavo 1. januarja 
letu 2002). , in 

va.e.inarsKI 
Veterinarska dejavnost obsega 
veterinarsko prakso. (1. člen, 3. tč) odreči* ho S p°° 
Veterinar je oseba, ki ima univerzitetno izobra ki W 
veterinarske medicine, veterinarski tehnik p t0rjnarske "i 
srednješolsko poklicno izobrazbo s področja 
cine. (3. člen). pro- 

Tretje poglavje zakona z naslovom ^honse6 *ns ofA^L 
cedure for Authorisation and Rights and 0 9 Q post P 
ised Veterinariarf govori o pooblaščenem ve aV|janje st0 

za pridobitev pooblastila oziroma dovoljenja za veterjnarja- 
ter o pravicah in obveznostih pooblaščenega ^ 

Pooblaščeni veterinar je veterinar, ki ima dovolj®^ s te 

opravljanje veterinarske dejavnosti in mu J . veterinarS 

zakonom, podeljeno pooblastilo za opra'^'Ja. eterinars8P j(1 
nadzora. Pravica opravljati delo kot Poob'a®cer"natečajavL,rf!,|ne na podlagi javnega natečaja. Za objavo javnega lok , 
razglasih (AmetUkud Teadaanded) je Pris J rinary a"d j8v 
pisarne Urada za veterino in prehrano (v vanja P°, »jti, 
Board). Oglas vsebuje informacije glede izp _tret)no prj ,,g 
udeležencev natečaja, katero dokumentacijo J *0i podr 
rok, v katerem je potrebno priložiti dokum ^ kater® ^ 
delovanja pooblaščenega veterinarja ter obnno j '^an(jidat 
pooblaščeni veterinar opravljal svojo dejavno ^ o^aV0 jav 
potrebno dokumentacijo predložiti v 30 dneh o ^ 
natečaja. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandi 
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deiavix)stf vel'avno dovoljenje za opravljanje veterinarske 

'2tlaiain°ir,ai)0trebne izkušnje in opremo za izvajanje nalog, ki 
' imeti mor 0blaSti'a' 

Podajanja 3 spos°bnost nepristranskega delovanja ter Pravilnih ugotovitev posameznih primerov. 
zakon 

J^idatu p<vjIiPiSan ,udi Postopek, na podlagi katerega se 
y'avah Q(j|0 j 1 s,a,us pooblaščenega veterinarja. O posameznih 
'adaveterj3 ^oset)en odbor, ki ga sestavljajo predstavniki 

oU'esi°nalne 0 °'" Prehrano' lokalnih pisarn Urada in registrirane 
^ Pisne oh r®an'.zac''e- Ko odbor oceni prispele prijave, jih v 

Mk
Ve,erino in razlozitve posreduje vodji lokalne pisarne Urada 

ra Podeli 9 an°' Vodia 'okalne pisarne na podlagi mnenja 
°oblašČQnj u fvico Posameznemu veterinarju, da deluje kot 

^blasjeni Jlterinar ter določi območje, na katerem bo 
nnar deloval. Prepis akta o podelitvi oziroma 
Pošlje kandidatu v roku treh dni od prejema 

* a«C0nj 01 UUIUUI OUlTIOOJ©, lla Kali 
^rnitvj praui. 

ennar deloval. Prepis akta o podelitvi 
d Urada 8 P0^''e kar|didatu v roku treh dni od   
° °či s DonAHt

a ve,erino in prehrano. Področje delovanja se 
. y°QDO med Inkalnr* niearnA IIi« ir. p nrano ter°vetUri med 'oka'no pisarno Urada za veterino in 

ta?V!Ca veteri 8nnariern' ki i® bil uspešen na javnem natečaju. 
2at6rinar' ie čanarja" da oprav'ia dejavnost kot pooblaščeni 
ttaj°

nu s0 naStS?Vn0 ornejena, in sicer za obdobje petih let. V 
'astiio. 6 'tudi razl°gi. na podlagi katerih lahko preneha 

!nađaljevan- 
^larja ki';ULZa'<ona so navedene pravice pooblaščenega 

dQ ' k' l2haJajo iz pooblastila, in sicer: 

^ i° Po?lPredmetov nadzora ter informacij in dokumentacije, 
^daja °dr za nadzor, 
Poročil, ravstver|ih potrdil za živali ter priprava veterinarskih 
"Porabi od 
ustavitev tr™6 23 nadzor 'n storitve laboratorijev, 
*aht8Vi PaI

90vania z živa'mi. ki ne dosegajo veterinarskih 
^90 čredo h živali ,er prenos živali iz ene črede v 
^a|skihproH?,ur°^a.v pod'e,'e' ki se ukvarja s predelavo 
^ n® dosenc, T?°.v" Ustavitev trgovanja z živalskimi proizvodi, 
*a Potrošnjo'0 standardov in uporabe teh produktov 

'aščeneniU zakona so podrobno opisane še obveznosti 
^Oob ve'6rinarja. 
p'°r

r'tv6, ki srnT'nar opravlia v®tennarske storitve za plačilo ter 
st0. 

astila. Ponhi «'e'° iz državnega proračuna in izhajajo iz 
s6 f

ntve veterinar j*Sženi veterinarji imajo pravico do plačila za 
<Join*anciraio i? 93 nadzora. Ne zaračunavajo pa storitev, ki 

bistar pr°računa. Višino plačila ter postopek obračuna ^ or za kmetijstvo. 

s podro°-VOr' zakon o veterinarski praksi. Le-ta obsega 
0 z lah^r !a 2dravljenja, preventive in diagnoze bolezni 

2vete- °riiskimi raziskavami. 
la(J°

Pr3v|jan?e
P''aksci se lahko ukvarja veterinar, ki ima dovoljenje 

lab°ra'orij) q eterinarskih storitev (veterinar in veterinarski 
Se • rator*iem di/k izdaja veterinarjem in veterinarskim 
P(JZ(la za obd fh ^rada za veterino in prehrano. Dovoljenje 
(j0v

alj§anje dovoi '8 d° petitl let' veterinar pa lahko zaprosi za 
Pos°''6nia. Vete -en'a ,ri mesece Pr0d prenehanjem sedanjega 

^nik a|j v
nnar.z dovoljenjem lahko opravlja prakso kot 
Podjetju, ki se ukvarja z veterinarsko prakso. 

Finska 

V tej državi po podatkih Finske veterinarske zbornice deluje 
približno 1450 veterinarjev, pri čemer jih je v javnem sektorju 
zaposlenih okoli 600. Od tega je malo manj kot 400 občinskih 
veterinarjev in lokalnih veterinarskih uradnikov. Na Finskem 
občinski veterinarji tradicionalno zdravijo tako male kot velike 
živali, vedno bolj pa izvršujejo tudi vladne naloge, kot sta skrb za 
higieno prehrane in zaščita živali. Približno 200 veterinarjev 
zaposluje tudi država (nacionalna agencija, univerze in pristojno 
ministrstvo). Zasebnih veterinarjev je manj kot občinskih (samo 
okoli 270) in se po podatkih veterinarske zbornice skoraj izključno 
ukvarjajo z domačimi živali in konji, manjše število pa jih pokriva 
tudi delovne živali. O kakem podeljevanju koncesij oziroma 
prenašanju nalog javne veterinarske službe na zasebne 
veterinarje nismo zasledili nobenih podatkov. 

Švica 

Iz dokumenta „Ocena švicarske veterinarske službe" (Evalua- 
tion of Swiss Veterinary Service) iz leta 2004, ki jo je pripravila 
Švicarska zvezna veterinarska služba (Swiss Federal Veteri- 
nary Office), izhaja, da približno 650 veterinarjev (od skupno 
približno 2500 veterinarjev v letu 2003) dela polovičen delovni 
čas (part-time) za državno veterinarsko službo. Večina teh 
veterinarjev ima zasebno prakso, poleg tega pa opravljajo (part- 
time) dejavnost nadzora mesa ali nadzor nad izvozom. Zvezna 
veterinarska služba je sklenila pogodbe s 70 obmejnimi veterinarji 
(ekvivalent s približno 10 veterinarji zaposlenimi za poln delovni 
čas) ter približno 100 veterinarji v izvoznih ustanovah. 

Približno 620 zasebnih veterinarjev ima pooblastilo veterinarskih 
oblasti za izvajanje uradnih veterinarskih funkcij. Pogoj za pridobitev 
pooblastila je, da ima oseba univerzitetno izobrazbo veterinarske 
smeri ter dovoljenje pristojnih organov za izvajanje veterinarske 
dejavnosti 

5. Finančne posledice zakona 

Z uveljavitvijo zakona ne bodo nastopile nove finančne posledice 
za državni proračun. 

6. Druge posledice zakona 

Ocenjujemo, da bo imel zakon za posledico kakovostnejše 
opravljanje dela veterinarskih storitev v Republiki Sloveniji, 
fleksibilnejše in smotrnejše poslovanje ter ustreznejše 
organiziranje veterinarske mreže. Skladno z Ustavo Republike 
Slovenije predlagana novela zasleduje cilj omogočanja razvoja 
lojalne konkurence, predlagana sprememba pa bo odpravila tudi 
nejasnosti in težave na področju t.i. „velike prakse", s katerimi se, 
po obstoječih zakonskih določilih, srečujejo uporabniki 
veterinarskih storitev. Glede na odpravo obligatorne včlanitve v 
Veterinarsko zbornico pa je mogoče pričakovati dejansko 
delovanje le-te v interesu svojih članov, upoštevajoč ekonomski 
interes. 
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III. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V besedilu 1. odstavka 50. člena se del besedila, ki pravi »..ki 
pridobijo koncesijo po tem zakonu.« nadomesti z besedilom »...ki 
izpolnjujejo pogoje iz tega zakona.« 

4. člen 
Jg "član° 

V besedilu 1. točke 3. odstavka 58. člena se> b ^ meCjjCine • 
nadomesti z besedilom "doktorjem veterin 

5. člen 

V 1. odstavku 67. člena se črtata 2. in 3. alineja. 

2. člen 

Besedilo 1. odstavka 52. člena se nadomesti z besedilom: 

»Veterinarske dejavnosti iz 51. člena tega zakona, razen 1., 
3., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 16., 17., 18-, 19., 20., 21., 24., 30., 31., 
32., 35., 36., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 50., 55., 56., 57., 58., 59., 
61., 62., 63. in 64. točke so dejavnosti javne veterinarske 
službe, ki opravljajo v okviru mreže javne veterinarske 
službe. 

3. Člen 

Besedilo 1. odstavka 58. člena se nadomesti z besedilom: 

"Doktorji veterinarske medicine se lahko združujejo v 
Veterinarsko zbornico." 

6. člen 
s(i z nas'® 

Besedilo 4. odstavka 82. člena se nadome 
besM",m: . 
"Generalni direktor je veterinar, ki ima n,a'nl^nLaposliteV n3 

— ie za c r 

izkušenj in izpolnjuje druge pogoje 
primerljiva mesta v državni upravi.' 

7. člen 

Ta zakon začne veljati 15 dan po 
Slovenije. 

objavi v Uradnem list" peput>l|ke 

IV. OBRAZLOŽITEV: 

K 1. členu 

Sprejeta in uveljavljena je bila napačna dikcija, ki prejudicira, da je 
celotna veterinarska dejavnost opredeljena kot javna veterinarska 
služba in je tako njeno izvajanje vezano na pridobitev koncesije ■ 
torej s strani države podeljene pravice za opravljanje veterinarske 
dejavnosti. 63. člen zakona tako govori o opravljanju veterinarske 
dejavnosti za katere ni potrebna koncesija. Sprejeto besedilo pa 
ja prav tako v nasprotju z 1. odstavkom 52. člena zakona, ki 
določa izjeme in opredeljuje nekatere dejavnosti kot veterinarske 
dejavnosti, ki niso del javne veterinarske službe. 

K 2. členu 

Veterinarska služba kot jo predvideva predlog sprememb in 
dopolnitev zakona o veterinarstvu bi omogočila (evropsko) 
liberalizacijo izvajanja službe. Predlagana dikcija omogoča 
delovanje zainteresiranim subjektom na odprt način, ki predvsem 
omogoča razvoj izvajanja veterinarske dejavnosti v okviru 
siceršnjih določil zakona o veterinarstvu in odpira vrata 
konkurenčnosti. 

Del veterinarskih dejavnosti ostaja v domeni državnih institucij in 
institucij, ki pridobijo koncesijo po temu zakonu, ostale dejavnosti 
pa se izvajajo prosto po zakonitih tržnih mehanizmih (domači - 
hišni veterinar, prosta izbira veterinarja, prosta izbira laboratorija). 

K 3. členu 

Članstvo v zbornici danes ni precizno opre^nStvo v zb°^'ng 
sprememba besedila jasno pravi, da je lean0m dol° 
prostovoljno, zbornica pa izvaja tudi z 
dejavnosti. 

i£S pnp* • / 'iMf i * 
Članstvo v strokovni zbornici je seveda nuj 0(jiočHvl■ 
stroke, vendar mora temeljiti na prostov i ne .». 
zbornice tako lahko vplivajo na njene sklep ■ :0 iz z

aW ' 
pa morajo sklepe in določitve zbornice, ki ,-vg 
določil le izvajati, nanje pa nimajo možnos i 

dnika vsak* 
Člai" 
jlam 
isti" 

K 4. členu 

Izvajanje 1. točke 3. odstavka 58. člena je - . DIU 
izvaja v okviru javnih pooblastil. Ta deiavn°ne pogoje- 

dejavnost, 
jfflK* 
topnS 

t.nota 

vsem, ki izpolnjujejo z zakonom veterin^8'1' „ 

biti do* 

zbornica podeljevati in odvzemati licence so: do> 
članom in nečlanom, ki izpolnjujejo po9°!e' .fu 
izobrazbi (diploma) in opravljenem državne 

.kazi10 

z» 
Primer: če pridobiAMZS koncesijo (javnoj. oprav,,. 
tehničnih pregledov, te preglede proti p'^c .^S, 
svoje člane in tudi za osebe, ki niso cia ^0(jatne s' 
seveda nudi posebne ugodnosti (popus < 
zavarovanja...). 

g. decen 
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*S' fenu 
Jat"i° Vetgrin 

pljujejo zai<rSl<0 slu*bo lahko opravljajo samo veterinarji, ki 
kpo/n/uigi onsl<e pogoje (diploma, državni izpit) in institucije, 

'sterinarjBv j6
Z?konske P°Q°Je- opredelitev območja in imen 

■ Mediživai: ®2preclmetna, saj je izvedba predpisanih del 
""s v# veta 0 emi krvi, cepljenja) obveznost lastnikov živali 

nnarjev ter veterinarskih ambulant. 
rQ(*viden 

lS,Brinarjev^rem6mba Prav tako omogočila "prost pretok 
I e'a/s v ^epubr!!-0V0 Prosto 'zbiro s strani strank. Takšen način 
^er>ova ne ' Sloveniji že precej uveljavljen na področju tako 
I stavijaia D 

8 prakse (Psi, muce...) in njegova uveljavitev ni 
,epr®PWč6ng°f®bne9a Problema. Praktični primer: steklina psov 
«0»koiiveta 

van>u tr93 (pes je lahko cepljen proti steklini v 
0" ^"celota nnarsl<.' ambulanti ali kliniki v Sloveniji), tuberkuloza 
^ifoami (do?V-ed' sta omeien' s koncesijami in drugimi ocene so veterinarske ambulante na določenem 

območju, določeni so veterinarji, ki dela izvajajo). In vendar je 
steklina terminalna bolezen za katero ni zdravila in prizadeta 
oseba praviloma umre, tuberkuloza in bruceloza (za kateri mora 
država seveda predpisati učinkovit program nadzora in 
izkoreninjenja) pa sta v primeru pravočasnega zdravljenja 
ozdravljivih bolezni. 

K 6. členu 

Pozicija generalnega direktorja VURS ni le strokovna, ampak je 
strokovno - politične narave. Mesto generalnega direktorja VURS 
mora zasedati oseba, ki je predvsem sposobna organizirati in 
koordinirati delo uprave ter urejevati odnose z ministrstvom in 
javnostjo, nikakor pa generalni direktor ne more nastopati kot 
vsevedni veterinarski strokovnjak. Konkretne strokovne naloge 
in s tem povezane znanstvene nazive (magister znanosti, doktor 
znanosti) je tako potrebno prepustiti posameznim uradom VURS 
in njihovim direktorjem. 

^LEN|' Ki SE spreminjajo 

50. člen 

SNna (i2Vajani6) 

Veterin6 d?'avnost' Uvajajo VURS, Nacionalni veterinarski 
Vot^'^cije arSke fakulte,e Univerze v Ljubljani, veterinarske 
Pofrinarska2'b

P0?b,ažčeni laboratoriji drugih organizacij, 
^ 2akonu°rn'Ca ,6r c'nj9e organizacije, ki pridobijo koncesijo 

doiM^^arska ci o. 
Vst nitl vete ' a v Slovenski vojski zagotavlja izvajanje 

«8*1 s sw'nars'<'^ dejavnosti za potrebe Slovenske vojske 
d6|^

avSloven°il'nirn' na^G" ,e9a zakona. VURS in Veterinarska 
° ^ 'a nam vo'sl<' sodelujeta in strokovno usklajujeta svoje 

(3) 
en us,anovita strokovno posvetovalno telo. 

iUj^kovne^a de'avnos,i ter natančnejše pogoje sodelovanja 
'Prtstoi Usklaievania iz prejšnjega odstavka predpiše za Slovensko vojsko v sodelovanju z ministrom. 

l)V ^°Pravljanje veterinarske dejavnosti) 
1ft h ■ 
tQ,'ig 

aejavnosti iz 51. člena tega zakona, razen iz 12., 

okv 'So dela!, 2°" 21" 24" 30- 40- 59- 61 • 62- 63-in 64 lru ftireže i n°st' 'avne veterinarske službe, ki se opravljajo v 
j lavne veterinarske službe. 

8,erinarskfi H • 
4. a k°ncesiie lavnos,i' ki iifl opravlja izključno VURS in se 

_(razen P°tem zakonu ne da podeliti, so dejavnosti iz: 2., 
Pre^Cite,° in Q0,®rinarskih pregledov v obratih z omejeno 4g9'®dovj2 3n

m,e'en'm področjem trgovanja in veterinarskih 
'' S1., 52 | ' '5lena tega zakona), 11., 15., 25., 26., 37., 38., 54 • točke 51. člena tega zakona. 

(3) Dejavnost iz 13. točke 51. člena tega zakona lahko opravljajo 
pravne ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje pristojnega organa v 
skladu s predpisi o zdravilih in so vpisane v register pri VURS. 

(4) Veterinarske dejavnosti iz 51. člena, razen nuđenja nujne 
veterinarske pomoči, lahko opravlja le veterinar. 

(5) Natančnejšo vsebino in način opravljanja državnega izpita, ki 
ga mora opraviti veterinar, predpiše minister. 

(6) Zaradi zagotovitve praktičnega usposabljanja študentov 
veterinarske medicine lahko dejavnosti iz 51. člena tega zakona 
izvaja tudi Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani. 

(7) Veterinarske dejavnosti kot so: kastracija pujskov do starosti 
7 dni, dehelmintizacija, vitaminizacija In feruminizacija prašičev, 
lahko na svojih živalih opravlja imetnik živali ali pri njem zaposleni 
delavec, če ima ustrezno znanje in izpolnjuje druge pogoje, ki jih 
določi minister, pristojen za kmetijstvo. 

58. člen 
(Veterinarska zbornica) 

(1) Doktorji veterinarske medicine se združujejo v Veterinarsko 
zbornico. 

2) Veterinarsko zbornico vodi direktor, ki je imenovan na podlagi 
javnega razpisa. Veterinarska zbornica ima v skladu s statutom 
zbornice svoje organe, med drugim tudi razsodišče. 

(3) Veterinarska zbornica opravlja naslednje naloge: 1. članom z 
opravljenim državnim izpitom izdaja in odvzema veterinarske li- 
cence za opravljanje veterinarskih dejavnosti in vodi o tem regis- 
ter; 

®.   
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2. načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpopolnjevanje 
veterinarjev ter preskus strokovne usposobljenosti veterinarjev 
v veterinarskih organizacijah; 

3. opravlja strokovni nadzor v veterinarskih organizacijah; 

4. verificira veterinarske organizacije in vodi njihov register; 

67. člen 
(Pogodba) 

(1) Na podlagi odločbe o izbiri VURS sklene z nosilcem koncesije 
pogodbo v pisni obliki, v kateri določi; 

- dejavnosti javne veterinarske službe, ki jo opravlja nosilec 
koncesije; 

- veterinarje, ki bodo opravljali posamezne dejavnosti iz pogodbe; 
- območje, na katerem mora nosilec koncesije opravljati dejavnost 

javne veterinarske službe, če gre za dejavnost iz tretjega 
odstavka 10. ter 16. in 17. člena tega zakona; 

- način in pogoje za opravljanje s pogodbo določene dejavnosti; 
- pravice, obveznosti in odgovornosti nosilca koncesije in 

veterinarjev; 
- delovni čas in poslovni čas oziroma način zagotavljanja 

neprekinjenega zdravstvenega varstva živali; 
- pričetek in čas trajanja koncesije; 
- vir financiranja opravljanja javne službe; 
- nadzor nad opravljanjem javne službe; 
- prenehanje koncesije nosilcu koncesije oziroma veterinarju; 
- rok za odpoved koncesije. 

(2) Nosilci in veterinarji, ki dobijo dovoljenj^J^? 
veterinarske službe, so za delo odgovorni 

82. člen 
(strokovni pogoji) 

adrii vet0rI 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo lahko izvaja sarn°ugp0sabljanie t0f 

ki je opravil predpisano enoletno strokovno 
strokovni izpit za inšpektorja. 

(2) Direktor območnega urada VURS je lahk0 ur^zjroina ura^ 
opravljenim strokovnim izpitom za inšpektor) g^orja, $' 
veterinar z opravljenim strokovnim izpitom za i organu 
najmanj tri leta delovnih izkušenj pri upra 
veterinarstvo. 

'ffis najfl1^1 

(3) Direktor urada je lahko uradni veterin.arj0ynih izku^6ni! 
magisterij veterinarskih znanosti, šest let stopka, oZ'r0 ,a 
veterinarstvu in opravljen izpit iz upravnega P 0fn 0rganU 

najmanj petnajst let delovnih izkušenj pri uPr top|<a. 
veterinarstvo in opravljen izpit iz upravnega p 

(4) Generalni direktorje uradni veterinar, ki ima najrr upravi8^ 
veterinarskih znanosti in devet let delovnih iz* ^0ga postopa 
organu za veterinarstvo, opravljen izpit iz upra 
aktivno obvlada vsaj en uradni jezik Evropske 
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sklepa o izvolitvi 

"VAVNEBA ZBORA 

ČLANOV KOMISIJ 

SKLEP 
0 izvolitvi članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor 

obveščevalnih in varnostnih služb 

^5I'keBSR UKE SLOVENIJE 
*>tl 

Na 

6Vllka: 020-02/92-; 28/21 EPA 48 - IV 

^SčevahL10' 4lena Zakona o parlamentarnem nadzoru 
'12. f,! alnih in Kžlena P,, I    aiuiu vui.l.n«?, oi. tutuug/, ■■■ 
s* niZbcvro Državnega zbora Republike Slovenije je P'ejei Republike Slovenije na seji, dne 2. decembra 2004, 

varnostnih služb (Ur.l.RS, št. 26/2003), 35. in 

^'°v«niie' "anov Komisije Državnega zbora Republike 28 nadzor obveščevalnih in varnostnih služb 

SKLEP 

1. 
^ Korr|- 
°bv6žčevat|n^

r?_avne9a zbora Republike Slovenije za nadzor 
"i varnostnih služb se za člane izvolijo: 

Miro PETEK, Poslanska skupina Slovenske demokratske 
stranke, 
Rudolf MOGE, Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne 
demokracije Slovenije, 
Mag. Janez DROBNIČ, Poslanska skupina Nove Slovenije, 
Franc KANGLER, Poslanska skupina Slovenske ljudske 
stranke, 
Zmago JELINČIČ PLEMENITI, Poslanska skupina Slovenske 
nacionalne stranke. 

2. 

Po položaju sta člana Komisije Državnega zbora Republike 
Slovenije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb: 
predsednik: Davorin TERČON, Poslanska skupina Poslanski 
klub Liberalne demokracije Slovenije in podpredsednik: Dušan 
KUMER, Poslanska skupina Združene liste socialnih 
demokratov, ki ju je na navedeni funkciji imenoval Državni 
zbor na 2. izredni seji, dne 17. novembra 2004. 

8. —  
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SKLEP 0rvucr 7akonU O 
o izvolitvi članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po t- 

preprečevanju korupcije 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 020-02/92-28/107 EPA 49 - IV 

Na podlagi 14. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur.l.RS, 
št. 2/2004) in 112. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji, dne 2. 
decembra 2004, sprejel 

SKLEP 

o izvolitvi članov Komisije Državnega zbora Republike 
Slovenije po Zakonu o preprečevanju korupcije 

1. 

V Komisijo Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o 
preprečevanju korupcije se za člane izvolijo: 

socia jnih 

atske strank6, 

Miro PETEK, Poslanska skupina Slovenske der™ dennokratske 

Rudi VERŠNIK, Poslanska skupina Slove 
stranke, -lanski ^ 
Aleš GULIČ, Poslanska skupina Posia" 
demokracije Slovenije, danski klub 
Davorin TERČON, Poslanska skupina Posi* 
demokracije Slovenije, -»Hružene Hst0 

Dušan KUMER, Poslanska skupina ta™ 
demokratov, qiov6^1^' 
Drago KOREN, Poslanska skupina Nove =>' 

2" a flePub!ike 

Po položaju je članica Komisije Državnega redsed^c 

Slovenije Jo Zakonu o preprečevanju Slo^ 
Barbara ZGAJNER TAVŠ, P°slanska k iio^enovalDrza 

nacionalne stranke, ki jo je na navedeno fun 
zbor na 2. izredni seji, dne 17. novembra 
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Revizijski poročili 

Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje 

demokratske stranke Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v 

. ?r®Dski parlament v letu 2004 

^vizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje stranke 

J,as žensk Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski 

Plameni v letu 2004 

Na 

*arripanii /m 1ru9e9a odstavka 24.b člena zakona o volilni 
{|®nom 2 J' 'n 17/97) in v zvezi z 8. 
Slovenija ak°na o volitvah poslancev iz Republike Je v Evropski parlament (Ur. list RS, št. 40/04) 

objavljamo revizijska poročila Računskega sodišča 
Republike Slovenije, o pravilnosti financiranja volilne 
kampanje za poslance iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament v letu 2004. 

8. Qlp-~  
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Računsko sodišče 

Republike Slovenije 

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču 

(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) 

izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 

DEMOKRATSKE STRANKE SLOVENIJE 

ZA POSLANCE IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

V EVROPSKI PARLAMENT 

V LETU 2004 

Številka: 1217-11/2004-12 

Ljubljana, 1. decembra 2004 

poročevalec, št. 119 34 s. 



*• UVOD 

KcviTi;^ 
iz R Pravilnosti financiranja volilne kampanje Demokratske stranke Slovenije za poslance 

Slovenije v Evropski parlament smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o 

Slov? (v nadaljevanju: ZVolK), Zakona o volitvah poslancev iz Republike 
izvrže • V ^^P8^ parlamenr (v nadaljevanju: ZVPEP-UPB1) in programa dela za 
Sij] Va?Je revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije v 

0 lzvedbi revizije je bil izdan 13.7. 2004. 
letu 20043. 

Odstavitev organizatorja volilne kampanje 

volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator) je bila za listo kandidatov 
»noicratske -—"— • • « - * • • 

^okratska 
■°kratske stranke Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament 

stranka Slovenije. 

flnanč 
24101 je po ZVolK odgovoren za zakonitost5 izvajanja volilne kampanje inje moral vsa 

. ^edstva, ki jih je sam namenil ali dobil od drugih pravnih ali fizičnih oseb za 

^rav * *!'ari'!e v°litoe kampanje, zbrati na posebnem računu z oznako 'za volilno kampanjo'. 0 Je moral vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s tega računa. 

je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 

(^Prla* 1^
mPanj° (v nadaljevanju: posebni račun)6. Tega je Demokratska stranka Slovenije 

tn0raj. • 2004 pri NLB d. d., Črnomelj, kar je dvajset dni prepozno. Posebni račun je 

tUeSec 
0r8anizator zapreti7 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja oziroma dva 

Po„ , a. P° dnevu oddaje poročila o volilni kampanji. Demokratska stranka Slovenije je 
m ^un zaprla 17. 6.2004. 

Sovorna oseba organizatoija je bil Zvonko Severinski. 

revizije ^ ^redstavitev 

Cil* 
J revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti financiranja volilne kampanje, ki zajema 

* Pravilnosti podatkov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo) in 
12*Us pravilnosti pridobivanja in uporabe sredstev za volilno kampanjo. 

Slov '• reviziie Je zaključno poročilo o volilni kampanji za volitve poslancev Republike 
O* v Evropski parlament, ki so bile 13. 6. 2004. Poročilo je organizator volilne 

Panje predložil računskemu sodišču 12.7. 2004. 

' tj ■—- 
1 5*Rs> st-62/94 m i7/97- 
'40/04. 
4St I,,^'

1/2004-13)zdne26.5.2004. 3 2, 2l7-l 1/2004-3. 
«S* ZVolK. 

'a* ?Vo,K (najkasneje 29.4.2004). n zvolK (do vključno 12. 9.2004). 
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• j ' razlili0 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje ^ ^ 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Težišče revizije Je 

preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. ^n... 7y0ilC8 

upoštevali določila omenjenega zakona glede obsega preverjanja. V skladu z določili 
moramo pri organizatorjih, ki niso upravičeni do povrnitve stroškov volilne kamp" 
preizkusiti 

• višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 
• ali je organizator pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zako 
• ali so podatki, ki jih je organizator navedel v poročilih, ki jih določa ZVolK, točni- 

V lK^> 
Pri izvedbi revizije smo imeli omejitev pri obsegu preverjanja, ki izhaja iz določila j 
daje poročilo o poslovanju na računu organizatorja volilne kampanje, s katerega je j 
sredstva na posebni račun za volilno kampanjo, omejeno na obdobje šestih mesec 
dnevom glasovanja. 

kiJa 

Zaradi navedene omejitve ne moremo v celoti potrditi poročila, oziroma potrditi, da vSj 
vsa sredstva, namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in da so flSt 

stroški za volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost m 
zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

2. UGOTOVITVE 
10 

Organizator je računskemu sodišču v predpisanem roku 30 dni po dnevu 6«~ 
predložil poročilo, ki ni bilo izdelano v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zt> ^ 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo11. V poročilu je organizator izkazal, da sre\f^u so 
volilno kampanjo ni niti zbral niti porabil. Vse postavke v predloženem P°r0 

izkazovale vrednost nič. 

*1* 
Na podlagi preizkusa pravilnosti trditve iz poročila o volilni kampanji smo ugo 
organizator ni zbral sredstev za volilno kampanjo in sredstev za volilno kampanjo tudi 
kar je v poročilu pravilno izkazal. V zvezi z volilno kampanjo je imel organizator le stro:. ^ 
odprtja in zaprtja posebnega računa, kar pa ZVolK12 ne šteje med stroške potrebne za 
volilne kampanje. Stroški storitev banke so pri tem zanemarljivi. 

I Drugi odstavek 24.a člena in 24.b člen ZVolK. 
9 19. člen ZVolK. 
10 19. člen ZVolK. 
II Uradni list RS, št. 39/97. 
" 17.a člen ZVolK. 

poročevalec, št. 119 36 
g, decefl 



3- Mnenje 

j^kviru omejitev, ki jih določa ZVolK, smo revidirali pravilnost financiranja volilne 

Slo a ^st0 kandidatov Demokratske stranke Slovenije za poslance iz Republike 
in _yetU^ v Evropski parlament, in sicer tako, da smo preverili pravilnost.izkazovanja zbranih 

^^bljenih sredstev v zaključnem poročilu o volilni kampanji. 

j^idiranjc smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 

Pres 6 revizy13- Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in Janje podatkov o volilni kampanji ter dokumentiranje revizijskih ugotovitev. Revizijo 

^edli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo omejene pristojnosti pri 
^ju zbranih in porabljenih sredstev, kot izhaja iz točke 1.2. 

* Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Poročilo Demokratske stranke Slovenije o volilni kampanji za listo kandidatov 

vseh° stranke Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v 
ni 2h^

membn* pogledih pravilno izkazuje, da organizator v času trajanja volilne kampanje 131 m ni porabil nobenih sredstev za volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

Pren!^ ^ 12raz^i pridržek, opozaijamo, da je organizator volilne kampanje dvajset dni 
o °dprl posebni račun za volilno kampanjo. 

Pravni pouk 

to«. 113 podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred 
1 drugimi državnimi organi. 

'80'Šoltes, u 
neralni državni revizor 

Uradni Ust Rs, št 41/01. 
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e^ber2oo4 37 poročevalec, št. 119 



Računsko sodišče gfl 

Republike Slovenije ^ 

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 

STRANKE GLAS ŽENSK SLOVENIJE 

ZA POSLANCE IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

V EVROPSKI PARLAMENT 

V LETU 2004 

(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) 

izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

Številka: 1217-10/2004-15 

Ljubljana, 1. decembra 2004 

poročevalec, št. 119 38 



^trvoD 

Remihn Prav^nosti financiranja volilne kampanje stranke Glas žensk Slovenije za poslance iz 'ike Slovenije v Evropski parlament smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni 

Evr nacMjevanju: ZVolK), Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v 
revj°?.S7* Parlament2 (v nadaljevanju: ZVPEP-UPB1) in Programa dela za izvrševanje 

revi^4^ P^stojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije v letu 20043. Sklep o izvedbi aJe je bil izdan 13.7. 2004. 

* Predstavitev revidiranca 

2ako!rZat°r,vo^ne kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je po ZVolK odgovoren za 
p°sj ost bajanja volilne kampanje, je bila za listo kandidatov Glas žensk Slovenije za 

^ iz Republike Slovenije v Evropski parlament stranka Glas žensk Slovenije. 

moral vsa finančna sredstva, ki jih je sam namenil ali dobil od drugih pravnih 

v°lilno k 0sek 23 financiranje volilne kampanje, zbrati na posebnem računu z oznako 'za 
tega raču^1*5^0'' ^raV ta^co mora^ vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s 

^ mora* ^jkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
°dpri ° ^amPanj° (v nadaljevanju: posebni račun)6. Tega je stranka Glas žensk Slovenije 
m0ral . 5- 2004 pri NKBM d. d., Maribor, torej dvanajst dni prepozno. Zapreti7 pa ga je 
p0r v.. naJkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja, oziroma dva meseca po dnevu oddaje 

1 a o volilni kampanji. Stranka je račun zaprla 19. 8. 2004. 

8°vorna oseba organizatoija je Monika Piberl, predsednica stranke Glas žensk Slovenije. 

1,2 Predstavitev revizije 

Q}j. 
revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti financiranja volilne kampanje, ki zajema 

• ^e^zJ^ls pravilnosti podatkov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo) in 
eizkus pravilnosti zbiranja in uporabe sredstev za volilno kampanjo. 

^®dmet • .. 
Wi/evmje zaključno poročilo o volilni kampanji za volitve poslancev iz 
Žen^ SI S1°venije ^ Evropski parlament, ki so bile 13. 6. 2004. Poročilo je stranka Glas 

°venije, kot organizator, predložila računskemu sodišču 9. 8. 2004. 

■ Urad,!- !ist ^ 62/94 in 17/97. 
3 RS, št. 40/04. 
4^ i?5,"1/2004-13,zdne26.5.2004. 
52 * 17",0/2004-3. 
' 18 e? ZVolK- 
1ci!" ^Vo,K (najkasneje 29.4.2004). en ZVolK (do vključno 12. 9.2004). 
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Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje r^ir^a 

zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Težišče revizije je 1 ^ 
preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. Pri . 
upoštevali določila omenjenega zakona glede obsega preverjanja. V skladu z določili 
moramo pri organizatorjih, ki niso upravičeni do povrnitve stroškov volilne kampa1 

preizkusiti 

• višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 

• ali je organizator pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom, 

• ali so podatki, ki jih je organizator navedel v poročilih, ki jih določa ZVolK, točni- 

Pri izvedbi revizije smo imeli določene omejitve v obsegu preveritev, ki izhajajo iz naslednj' 
določil ZVolK: 

• poročilo o volilni kampanji9 mora organizator oddati računskemu sodišču dva mesceap^ 
obveznim zaprtjem posebnega računa za volilno kampanjo10, pri tem pa mora v por .jn0 

volilni kampanji med drugim poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za v ^ 
kampanjo; organizator lahko torej posluje prek računa še dva meseca po oddaji por0 

volilni kampanji; 

• poročilo o poslovanju na računu organizatorja, s katerega je prenesel sredstva na PoS^m 

račun za volilno kampanjo11, je omejeno na obdobje šestih mesecev pred dne 
glasovanja. 

Zaradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih znfs^na 

poročilu oziroma potrditi, da so bila vsa sredstva, namenjena za volilno kampanjo, z ^ ^ 
posebnem računu in da so bili vsi stroški za volilno kampanjo poravnani s tega 
Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

2. UGOTOVITVE 

Organizator računskemu sodišču ni predložil poročila o volilni kampanji v predpisanem rok^j 
to je 30 dni po dnevu glasovanja1 . Predložil ga je 9. 8. 2004, kar je sedemindvajse ^ ^ 
prepozno. Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih (1) in (2). ^°r°0jjino 
izdelano v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za v 

kampanjo (v nadaljevanju: odredbo)13. V poročilu je organizator izkazal zbrana sreo 
znesku 1.275.951 tolarjev in porabljena sredstva v znesku 1.275.951 tolarjev. Do roka o 
poročila je organizator zbral vsa potrebna sredstva za kritje stroškov volilne kampanje. 

Tabela 1 prikazuje izkazane zneske v poročilu in potrjene zneske, ki so pojasnjeni 
2.1 in 2.2. 

v točkah 

' Drugi odstavek 24.a Člena in 24.b člen ZVolK. 
' 19. Člen ZVolK. 
10 18. Člen ZVolK. 
"19. Člen ZVolK. 
1219. Člen ZVolK. 
15 Uradni list RS, št. 39/97. 
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tabela 1; Prikaz izkazanih in potijenih zneskov iz poročila 

' tolarjih 

°P'S postavke Vs0ta ^ Razlika Po,rje.ni 

... precenitev podcenitev znesek poročilu 
—   (1) (2) (3) (4) (5 = 3-4) (6-2-5) 

Pna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 1.275.951 0 0 0 1.275.951 

^Pna vi§ina porabljenih sredstev za volilno 
npanjo 1.275.951 0 0 0 1.275.951 

Ekrani V'^'na Prejetih prispevkov, ki presegajo 
t0 ,£t

0
oP°vPreeno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 0 0 0 

Slcij 
'rikratn V'^'na 0(k>brenih posojil, ki presegajo 
2a t0 ]e,°P°vPrečno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 0 0 0 

Prese?' Znese'c obloženih plačil, če višina plačila 
'z 1. točke poročila, čas odloga pa je 0 0 0 0 0 

ključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo 

Zbra 
(v / Sre<^stva 23 volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah14 

pu*-, Jevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu in vsi popusti ali oprostitve 
1 > ki so jih odobrili izvajalci storitev oziroma prodajalci izdelkov. 

kampanja se lahko financira s prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb, ki pa ne 
Pret u PreS6fŠati desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 

0 ^eto- Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
jaVn.ai^tarne organizacije, verske skupnosti in tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 

sjjj 
aPlta' v vrednosti najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati volilne kampanje. V 

Pri 2 zvpEP-UPBl je dovoljeno pridobivati sredstva za volilno kampanjo tudi iz 
drža eV državljanov držav članic Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava iz teh v Pod pogoji in na način, ki velja za domače pravne in fizične osebe. 

1 Je v zaključnem poročilu o financiranju volilne kampanje poročal, da je zbral 
stj^ tolaijev. Vsa navedena sredstva je prenesel na posebni račun iz rednega računa 

Ker ' 
ra^u^e 0r8anizator sredstva za financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom sredstev iz 

Pošlo3 Sfran^e Glas žensk Slovenije, je v skladu z zakonom15 predložil tudi poročilo o Vanju stranke Glas žensk Slovenije v obdobju šest mesecev pred dnevom glasovanja. 

~~~—-—   
15 D^đni 'ist RS- St- 62/94. 13/98, 70/00, 51/02 in 94/02. S' odstavek 19. člena ZVolK. 
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Pravilnost izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno kampanjo smo 
pregledovanjem prispevkov glede na vire in višino sredstev, s preveritvijo obračun 
popustov in oprostitev plačil ter preizkušanjem točnosti, obstoja in skladnosti zbranih sre 
z določili ZVolK, ZPolS in ZVPEP-UPB1. 

Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za v0j!. 
kampanjo smo ugotovili, da je organizator pravilno zbral sredstva za financiranje v0 

kampanje in zbrana sredstva v poročilu pravilno izkazal v znesku 1.275.951 tolaijev. 

2.2 Porabljena sredstva za volilno kampanjo 

Porabljena sredstva za volilno kampanjo so vsi plačani in neplačani stroški volilne kamp33^ 
vključno z danimi popusti ali oprostitvami plačil, ki jih odobrijo izvajalci storitev ozir 
prodajalci izdelkov. 

vjsti. 
Stroški volilne kampanje so glede na določila ZVolK opredeljeni po namenu, času w 
Namen je določen z zakonsko opredelitvijo volilne kampanje 6. To so vsa p0'1. ^ 
propagandna sporočila in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivatl 

odločanje volivcev pri glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslance 
Republike Slovenije v Evropski parlament, med katere sodijo zlasti 

• volilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih javnega obveščanja, 
• plakatiranje in 
• predvolilni shodi. 

Stroški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje17, ki se lahko začne najprej 30 
pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasov J 
Volilna kampanja za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament se 
začela 14. maja 2004 in končala 11. junija 2004 ob 24.00 uri. 

Med stroške volilne kampanje18, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za ^st0 

kandidatov, ZVolK uvršča 

• stroške tiskanja in razobešanja plakatov, 
• stroške objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih, 
• stroške organizacije in izvedbe predvolilnih shodov in ... 
• stroške tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se P° 1J 

neposredno volivcem. 

Pri preverjanju izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo sft0 

preverili pravilnost porabe in izkazovanja, in sicer tako, da smo pri vsakem strošku, 
s popusti ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK-1 

ZPolS. 

161. Člen ZVolK. 
17 Prvi odstavek 2. člena ZVolK. 
" 17.a člen ZVolK. 
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1 ***» je v zaključnem poročilu o financiranju volilne kampanje poročal, da je porabil 
tolaijev za stroške, kot jih prikazujemo v tabeli 2. 

a^e'a 2; Stroški volilne kampanje 

V, 
stroškov Znesek v tolarjih 

1 objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 1.251.987 

°Ški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 0 

^nigi stroški 23.964 

  1.275.951 

smo**11321 Pre^usa pravilnosti izkazanega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo 
po Jl?otovili> daje organizator pravilno porabil sredstva za financiranje volilne kampanje i 

jena sredstva v poročilu pravilno izkazal v višini 1.275.951 tolaijev. 
in 

3. 
**nenje 

Icgjjj ^ omejitev, ki jih določa ZVolK, smo revidirali pravilnost financiranja volilne 

Evrou-6 23 ^sto kandidatov Glas žensk Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v 
sojo parlament, katere organizator je bila stranka Glas žensk Slovenije, in sicer tako, da 

Porah^eVCr^' Prav^nost izkazovanja zbranih in porabljenih sredstev ter pravilnost zbiranja in 
sredstev za volilno kampanjo. 

kv^idiranjg smo ijrvcdli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 

preSQ. revizij19. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
reviPodatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 

°niei ^ .u§otovitev. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo e Pristojnosti pri preveijanju zbranih in porabljenih sredstev, kot izhaja iz točke 1.2. 

3.1 . enje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

žeQskU^° P°ro^^° stranke Glas žensk Slovenije o volilni kampanji za listo kandidatov Glas 
p°gl *0.Venije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v vseh pomembnih 
skladu 

Iz^cazuje pravilno višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo, to je v 
voli, t ZVolK' ZPolS in Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za 

0 kampanjo (pozitivno mnenje). 

^&enje 0 pravilnosti financiranja volilne kampanje 

^tr3nka Pi 
Ženjk <5, žensk Slovenije je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov Glas 
^^ovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament po našem mnenju v 

Urad"i list rs, st. 41/01. 
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vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu z predpisi, financirala volilno kamp2^ 
(pozitivno mnenje). 

Ne da bi izrazili pridržek, opozaijamo, da je organizator volilne kampanje dvanajst ^ 
prepozno odprl posebni račun za volilno kampanjo in za sedemindvajset dni zamudil r° 
predložitev zaključnega poročila o volilni kampanji računskemu sodišču. 

Pravni pouk 

• ored 
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijal P 
sodišči ali drugimi državnimi organi. 

Igor Šoltes, l.r. 
generalni državni revizor 
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Na*OČ|| 
ilnica 

^in Priimek: 

Naslov: 

^6|6fon: __  

P°djetje:   

°a>{ria številka:. 

°ČAM 

Kru: 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 
Naroč 
•UB&f Pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 

VA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

,2V°Ca Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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