
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLUVfcNijt 
OOKUMENTACIJA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 3. marec 2005 Letnik XXXI St. 12 

predlogi zakonov 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 5 
(ZZVZZ-H) - skrajšani postopek - EPA 136 - IV 

Predlog zakona o ustanovitvi Zgornje Savinjske in Šaleške pokrajine (ZUZSŠP) - prva obravnava - EPA 105 - IV 13 

Predlog zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO) - prva obravnava - EPA 130 - IV 21 

sklepi državnega zbora republike Slovenije 

" Sklepi 3. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

popravek 

' Popravek obvestila o spremembi sestave delovnega telesa Državnega zbora Republike Slovenije 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalc0 



SKLEPI 

3. redne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

) 

sklep 

°b obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Gospodarski 

*bornici Slovenije - EPA 51 - IV 

fžavni zbor Republike Slovenije je na 3. seji. dne 23. 02. 2005 ob 
ravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 

®kona o Gospodarski zbornici Slovenije (ZGZS-B) - druga 
. .avnava, na podlagi drugega odstavka 134. člena poslovnika 
davnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Gospodarski zbornici Slovenije (ZGZS-B) - druga obravnava 
(EPA 51-IV) ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

sklep 

°b obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu 

^PA 54 - IV 

Dr* Zavni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 23. 02. 2005 ob 
Ravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 

a*ona o veterinarstvu (ZVet-1A) - druga obravnava, na 
đ|agi drugega odstavka 134. člena poslovnika državnega zbora 

Preiel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
veterinarstvu (ZVet-1A) - druga obravnava, ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

sKlepi 

^ obravnavi predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 
<03 - EPA 1500 - III 

Dr? J*avni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 22.2. 2005, ob 
. ravnavi predloga zaključnega računa proračuna Republike 
genije za leto 2003 (RZ2003), EPA 1500-111, na podlagi 168. 

na Poslovnika državnega zbora sprejel naslenji 

SKLEP: 

Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za 
leto 2003. 
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V skladu z 39. členom poslovnika Komisije za nadzor proračuna 
in drugih javnih financ pa je sprejel naslednje 

SKLEPE: 

1. Državni zbor Republike Slovenije (državni zbor) predlaga 
Vladi Republike Slovenije (vlada), da po proučitvi predlaga 
spremembo predpisov s področja sprejemanja, izvajanja in 
nadzora državnega proračuna tako, da ne bo več potrebno 
izvajati tako veliko prerazporeditev sredstev med uporabniki, 
saj se tako z odločitvami izvršne oblasti spreminja volja 
zakonodajnega telesa. 

2. Državni zbor predlaga vladi, da v skladu z novimi gibanji v 
sistemu lokalne samouprave, zlasti pa z dodatnimi nalogami, 
ki so jih dobile občine ter v skladu s povečanjem 
samostojnosti organov lokalne samouprave dopolni sistem 
za financiranje občin in drugih lokalnih skupnosti. 

3. Državni zbor predlaga vladi, da čim prej pripravi spremembo 
zakonodaje s področja javnih naročil tako, da predpisi ne 
bodo ovira za nemoteno izvajanje javnih naročil in da bodo 
usklajeni z novo direktivo EU na tem področju, ki jo moramo 
začeti uveljavljati najkasneje s 1.1. 2006. 

4. Državni zbor predlaga vladi, da čim prej dokonča preobrazb0 

prekrškovnih organov in tako zagotovi, da bosta ZPIZ (za 

zagotavljanje evidenc) in RS RS (za prekrške navedene v 

zakonu o računskem sodišču) v polni meri začela uveljavlja" 
svoja pooblastila kot prekrškovna organa. 

5. Državni zbor predlaga vladi, da čim prej zagotovi enote11 

sistem zajemanja podatkov o socialnih transferjih \3 

prebivalstvo. V ta namen naj zlasti poenoti in poveze 

informacijske sisteme Ministrstva za delo, družino in socialne 

zadeve, Davčne uprave Republike Slovenije, Zavoda RS za 

zaposlovanje, ZPIZ, Ministrstva za šolstvo in šport in drug1"' 
ki dodeljujejo socialne prejemke občanom. S tem J3" 
zagotovljeno, da se pomoči ne bodo podvajale oz. kopiči' 
hkrati pa bo onemogočeno neupravičeno prejemanje socialni 
transferjev. 

6. Državni zbor predlaga vladi, da čim prej pripravi predlog 
zakona, s katerim bo ustrezno uredila stalu. 
Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskeg 
zavarovanja, d. o. o., Ljubljana. 

7. Državni zbor predlaga vladi, da čim prej dokončno op'^1 

razdelitev pristojnosti in služb bivšega Ministrstva 2 

informacijsko družbo na pristojna ministrstva. 

SKLEP 

ob obravnavi zahteve Okrožnega državnega tožilstva Kranj za dovoljenje za uvedbo 

kazenske preiskave in kazenskega pregona pri okrožnem sodišču v Kranju zoper 

poslanca Državnega zbora   _____ 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi zahteve 
Okrožnega državnega tožilstva Kranj za dovoljenje za 
uvedbo kazenske preiskave in kazenskega pregona pri 
okrožnem sodišču v Kranju zoper poslanca Državnega zbora 
Pavla Ruparja, na podlagi drugega odstavka 83. člena Ustave 
Republike Slovenije ter tretjega odstavka 22. člena zakona o 
poslancih, na 3. seji, dne 23. 02. 2005, na podlagi prvega odstavka 
207. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 
83. člena ustave Republike Slovenije ter prvega in drugega 
odstavka 22. člena zakona o poslancih v zvezi z zahtevo 
Okrožnega državnega tožilstva Kranj KT (1) 248/04-16 z dne 

13.1.2005 glede nameravane zahteve za uvedbo kazens 
preiskave pri Okrožnem sodišču v Kranju zoper poslan ^ 
Državnega zbora Republike Slovenije gospoda Pavla Rupal3^ 
smeri šestih kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja P° 
odstavku 261. člena Kazenskega zakonika, šestih kaznivih dej 
ponareditve poslovnih listin po 1. odstavku 240. člena KazenskeS^ 
zakonika, kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja P° 
odstavku 261. člena Kazenskega zakonika, kaznivega de|a 
jemanja podkupnine po 3. in 2. odstavku 267. člena Kazenske ^ 
zakonika, kaznivega dejanja ponareditve poslovnih listin po ■ 
1. odstavku 240. člena Kazenskega zakonika v zvezi s 25. £'en s(j 
Kazenskega zakonika in kaznivega dejanja ogrožanja varn ^ 
po 1. odstavku 145. člena Kazenskega zakonika, ne 
imunitete poslancu Državnega zbora Republike Slovenije gosp0 

Pavlu Ruparju in dovoli začetek kazenskega pregona. 

POPRAVEK 

V Poročevalcu 123 z dne 28.12.2004, stran 38, se sestava 
Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije 
spremeni tako, da se navedba Imena člana In poslanske 
skupine pod zaporedno številko 8 pravilno glasi: 

"8. Marijan POJBIČ, PS SDS". 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVSTVENEM VARSTVU 

IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

(ZZVZZ-H) 

* skrajšani postopek - EPA 136 - IV 

državni zbor 
Republike Slovenije 

Ljubljana, 22.02. 2005 

podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 
33/91-1, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04) in 19. člena Zakona o 
Poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94 in 123/04) 
v'agajo podpisani poslanci 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM 

VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

k' 9a pošiljajo v obravnavo na podlagi 114. člena Poslovnika 
Državnega zbora RS (Ur.l. RS, št. 35/2002 in 60/04). 

V skladu s prvim odstavkom 142. člena Poslovnika Državnega 
*bora Republike Slovenije predlagajo, da Državni zbor predlog 
'akona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem 
v3rstvu in zdravstvenem zavarovanju obravnava po 

^ ___   

skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe 
in dopolnitve zakona. 

POSLANKE IN POSLANCI: 
A, CTjćA ZALOliArd- 
2~. *4/704/ feef 

4. I/ILI 

(. . AMJir# 'Sne-c-fV— 

■f, T7T7 . CVllCC 

2, - (KiflO-U-o fW/UHQ 
g N,&MJ J&2.'C 

40/ AiG<? Qou(c 

,ji. Zoeor za/mz 

•12- i^u.W 91mil 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN 

ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

I. UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

1.1. Ocena stanja 

Vrojene motnje presnove so zelo redke dedne bolezni, kjer motnja 
delovanja encima v telesu povzroči motnjo v presnovi osnovnih 
hranil in intermediarnih presnovkov. Posledično nastopi 
bolezensko stanje z zelo različnimi kliničnimi slikami, odvisno od 
mesta in teže napake v razgradnji ali sintezi posameznih 
biokemičnih sestavin v telesu. Bolezni so zelo redke in nastopajo 
z incidenco 1/8000 do 1 na milijon živorojenih otrok. Glede na 
vrsto motnje presnove lahko pri nekaterih boleznih s selektivnim 
vnosom hrane (npr. v hrani izrazito zmanjšamo vnos beljakovin 
ali maščob ali ogljikovih hidratov) preprečimo škodo, ki bi jo 
kopičenje ali pomanjkanje posameznih hranil in intermediarnih 
presnovkov povzročilo telesu. Da lahko dosežemo to selektivnost 
pri vnosu hrane so potrebne posebne diete, kjer bolnik lahko 
uživa le del običajne hrane ali le manjše količine hrane, ob tem pa 
mu ves primanjkljaj dopolnimo s posebnimi industrijsko 
sestavljenimi pripravki, ki s tem pravzaprav pridobijo vlogo zdravila. 
Če bolnik tega primanjkljaja v hrani ne nadomešča s pripravki, je 
dieta nepopolna in škodljiva, kar ogroža njegovo zdravje. Primer 
je npr. bolezen presnove maščob, kjer moramo maščobe iz hrane 
praktično izključiti, nato pa ločeno dodajati pripravek s esencialnimi 
maščobnimi kislinami, ki je obogaten s čistimi ogljikovimi hidrati in 
beljakovinami, da bolnik lahko doseže zadosten kalorični vnos. 
Podobno je v primeru motnje razgradnje aminokislin (vrojena motnja 
v ciklusu sečnine), kjer bolnik dobi dieto z minimalno dovoljenim 
vnosom beljakovin, primanjkljaj pa nadomešča s pripravkom 
esencielnih aminokislin. 

Kot najpogostejša vrojena motnja presnove in tudi edina bolezen 
te skupine, ki jo pri vseh otrocih v Sloveniji odkrivamo s presejalnim 
testom po rojstvu, je fenilketonurija,redka dedna bolezen, saj se 
na 8000 otrok rodi 1 s fenilketonurijo. Število bolnikov s 
fenilketonurijo, ki bi potrebovali preparat je zelo majhno, saj je 
vseh takšnih bolnikov v Sloveniji 112. 

Fenilketonurija je podedovana motnja presnove beljakovin. Bolniki 
s tenilketonurijo imajo okvarjen encim fenilalanin hidroksilaze v 
jetrih, ki v telesu presnavlja esencialno aminokislino fenilalanin v 
tirozin. Aminokislini sta pomembna gradbena elementa beljakovin. 
Ker je pri otroku s fenilketonurijo okvarjeno delovanje encima, ki 
bi razgradil presežno aminokislino fenilalanin, se le-ta nakopiči v 
telesnem tkivu in krvi, kar povzroča nepopravljivo okvaro 
centralnega živčevja in psihomotorno zaostalost ter invalidnost. 
Tako novorojenčki s fenilketonurijo ob rojstvu izgledajo zdravi, 
postopoma pa se pri nezdravljenih otrocih začnejo kazati znaki 
nepopravljive okvare možganov. Že v prvih mesecih življenja 
začnejo nezdravljeni otroci zaostajati v motoričnem razvoju, 
pojavijo se krči, duševna manjrazvitost, po koži se pojavi ekcem, 
zobovje je nerazvito. 

Tudi pri odraslih bolnikih s fenilketonurijo nezdravljenje 
fenilketonurije povzroča resne okvare. Tako na primer pri dekletih 
s fenilketonurijo, ki zanosijo, visoke vrednosti fenilalanina 
nepovratno in hudo okvarijo plod že v času takoj po spočetju, 

četudi je ta plod genetsko neprizadet in bi se v primeru, da bi se 
dekle s fenilketonurijo zdravilo, rodil zdrav novorojenec. "" 
novorojenih otrocih mamic, ki so imele v nosečnosti povišane 
vrednosti fenilalanina so najpogosteje opažali premajhno glavico, 
srčne napake, zastoj rasti otroka v maternici in kasneje duševn 
zaostalost. 

Ugotovljeno je, da visoke vrednosti fenilalanina tudi v odraslosti 
vplivajo na centralni živčni sistem, zavirajo prehod drugi^ 
nevtralnih aminokislin v možgane, upočasnijo hitrost refleks" 1 

poslabšajo psihično koncentracijo, povzročajo vedenjske težav , 
izzovejo nenormalne nevrološke znake in povzročajo povran 
spremembe bele možganovine, ki je dokazana s preiskavami- 

Da se to ne bi zgodilo, bolniki s fenilketonurijo ne smejo uživaj 
beljakovin. Za življenje potrebne beljakovine pa mor®' 
nadomeščati s posebnimi pripravkom, ki vsebuje vse potreb ^ 
aminokisline za rast, razvoj, normalno delovanje hormon" ' 
centralnega živčnega sistema in vzdrževanje imunskega sistem 
odstranjen je le fenilalanin, ki je škodljiv. 

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96 ter spremembe^ 
dopolnitve) je v 2., 3. in 4. členu določal, da dietetični izdel 

terapevtsko indikacijo z odstranjenimi specifičnimi aminokislina 
za zdravljenje presnovnih motenj sodijo med zdravila. To J 
pomenilo, da je bilo na ta način zagotovljeno, da so imele ose • 
vključehe v obvezno zdravstveno zavarovanje takšne izde 

zagotovljene v celoti brezplačno na zdravniški recept. 

Po poteku enega leta od uveljavitve Zakona o zdravstven 
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z z' ^ 
(Uradni list RS, št. 52/00 ter spremembe in dopolnitve, 
nadaljevanju: ZZUZIS), so bili na podlagi določb 40. člena ZZU 
navedeni 2., 3. in 4. člen Zakona o zdravilih razveljavljeni, 'ov'. 
dietetični izdelki s terapevtsko indikacijo pa so bili uvrščeni 
živila za posebne prehranske namene. 

Po sprejemu izvedbenih predpisov na podlagi nave 
zakonodaje (predvsem Sklepa o razvrščanju zdravil na > 
(Uradni list RS, št. 106/01 in 4/02) in Pravilnika o P°stoP

na 
razvrščanja zdravil na liste (Uradni list RS št. 106/01)) ,er 

podlagi določb 23. člena Zakona o zdravstvenem varstv
pg6i 

zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/1992, 13/1993, 9' ■ 1 
29/1998. 77/1998 Odl.US: Up 53/96, 6/1999, 56/1999, 99 2" ' 
42/2002,, 11/2003 Skl. US: U-l-279/00-42, 126/2003, 20/Z" je 
prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZZVZZ) je trenutno s ^ 
takšno, da je plačilo pripravkov s terapevtsko indikaC'J 
odstranjenimi specifičnimi aminokislinami za zdravi ^ 
presnovnih motenj, ki so namenjeni bolnikom do 26 leta sta 
zagotovljeno iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarov 
saj se navedeni pripravki, kot hranila za otroke s te 
presnovnimi motnjami, uvrščajo na pozitivno listo zdravil- 

• nsK° 
Drugače pa je za odrasle bolnike, ki morajo pripravke z med'c' irni 
indikacijo z odstranjenimi specifičnimi aminokislinami in z "r y ^ 
selektivno odstranjenimi ali dodanimi sestavinami ^"^3) 
zdravljenje bolnikov z vrnjenimi motnjami presnove (Pe 
plačevati sami. Le izjemoma jim lahko ZZZS na podlagi nji 
vloge in na podlagi 259. člena Pravil obveznega zdravstve 
zavarovanja (Uradni list RS. št. 73/95, 70/96, 3/98,90/98. D /0/ 
61/00, 64/00, 91/00, 59/02, 30/03-prečiščeno besedilo,35/0 ^ 
03 in 84/04), odobri delno ali celotno povračilo stroškov za g 
Pri tem navedena določba Pravil obveznega zdravstv®^^ 
zavarovanja ne vsebuje kriterijev, na podlagi katerih ZZZ 0 ^\o 
o zavrnitvi ali ugoditvi vloge, o celotnemu ali delnemu Pox| 
stroškov. Za vsakega bolnika nad 26 let starosti m°ra ,&rSw 
specialist prositi ZZZS za povrnitev stroškov za vsako kol" 
leto ponovno. 
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Prošek odraslega bolnika za nakup pripravka znaša mesečno v 
Povprečju neto 220.000 SIT - odvisno od telesne teže bolnika, 
*ar je več kot znaša povprečna mesečna bruto plača v RS za 
•tecember 2004, preračunana v neto znesek. Evidentno je, da si 
v®čina bolnikov pripravka, ki je nujno potreben za ohranjanje 
Mihovega zdravja, ne more kupiti sama. 

1-2- Razlogi za sprejem zakona 

p°dročje zdravljenja vrojenih motenj presnove doslej ni bilo pravno 
Ureieno za vse bolnike. Sedanja pravna ureditev npr. ne zagotavlja 
enake dostopnosti do zdravstvenega varstva vsem bolnikom s 
enilketonurijo ne glede na njihovo starost. Skozi spremembe 

žakonodaje se je status za življenje nujno potrebnega pripravka 
s'alno spreminjal na način, ki je ogrožal zdravje bolnikov s 
6r>ilketonurijo, poleg tega pa status pripravka ne ureja več sam 
'akon, ampak pravilniki in sklepi, ki so predmet pogostih 
^Prememb in diskrecijskega odločanja izdajateljev teh predpisov. 

edanja pravna ureditev ne varuje zdravja bolnikov s 
Enilketonurijo v enaki meri kot zdravje drugih bolnikov, saj 
lv'jenjsko potrebni pripravki bolnikom (cenovno) niso dostopni, 

P°vračila stroškov pripravka s strani ZZZS pa so 259. členu ravi| obveznega zdravstvenega zavarovanja izjema in ne pravilo. 

^a nekatere bolezni, ki so še redkejše kot fenilketonurija, so se 
Sl Postopki financiranja specialnih pripravkov za zdravljenje urejali 
đ|viduaino s posebnimi prošnjami in stalnim vključevanjem lečečih 

Ravnikov z zahtevki za povračilo stroškov, v nekaterih primerih 
™ ie krila stroške celo Pediatrična klinika. 

Opravki z medicinsko indikacijo z odstranjenimi specifičnimi 
^inokislinami in z drugimi selektivno odstranjenimi ali dodanimi 
astavinami hrane za zdravljenje bolnikov z vrojenimi motnjami 
r®snove so pri zdravljenju enako pomembni kot specifična 

javila za druge bolezni, zato morajo biti neposredno financirani 
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 

adaljevanju: ZZZS). Odobravanje pripravkov in njihovo 
Podpisovanje mora temeljiti na ustreznih kliničnih smernicah. 

Ključevanje pripravkov na seznam, ki zagotavlja, da gre za 
avico iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, mora potekati 
ko, kot to velja za zdravila s pozitivne liste. Odpraviti je potrebno 
6 razen strokovnih razlogov za različno dostopnost do teh 

nPravkov glede na starost. Takšna ureditev mora biti zaradi 
Qotavljanja varovanja zdravja in zagotavljanja pravne varnosti 
'očena v zakonu in ne s sekundarno zakonodajo. 

j kolikor pripravki z medicinsko indikacijo z odstranjenimi 
Pecifičnimi aminokislinami in z drugimi selektivno odstranjenimi 

dodanimi sestavinami hrane za zdravljenje bolnikov z vrojenimi 
otnjami presnove ne bodo dostopni tudi odraslim bolnikom iz 
veznega zdravstvenega zavarovanja, bo porastlo število 

l javljenih bolnikov. Nezdravljena fenilketonurija pri odraslih 
®'nikih povzroča resne okvare. Pri dekletih s fenilketonurijo, ki 
nosijo, visoke vrednosti fenilalanina nepovratno in hudo okvarijo 
°d že v času takoj po spočetju, četudi je ta plod genetsko 
Prizadet in bi se v primeru, da bi se dekle s fenilketonurijo 

■ ravi|0, rodil zdrav potomec. Pri novorojenih otrocih mater, ki so 

oB . v nosečnosti povišane vrednosti fenilalanina, so najpogosteje 
„r^ali premajhno glavico, srčne napake, zastoj rasti otroka v 
pernici in kasneje duševno zaostalost. Ugotovljeno je, da visoke 

®ahosti fenilalanina v odraslosti vplivajo na centralni živčni sistem, 
viraj° prehod drugih nevtralnih aminokislin v možgane, 

jasnijo hitrost refleksov, poslabšajo psihično koncentracijo, 
v ^ročajo vedenjske težave, izzovejo nenormalne nevrološke 
jj 'n povzročajo povratne spremembe bele možganovine, ki đ°kazana s preiskavami. 
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S predlagano spremembo ZZVZZ bodo pripravki z medicinsko 
indikacijo z odstranjenimi specifičnimi aminokislinami in z drugimi 
selektivno odstranjenimi ali dodanimi sestavinami hrane za 
zdravljenje bolnikov z vrojenimi motnjami presnove izenačeni z 
zdravili s pozitivne liste na način, da bodo stroški za njihov nakup 
v celoti vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje. 

2. Cilji in načela zakona 

Osnovni cilji zakona so: 

1. zagotavljanje enake ravni varovanja zdravja bolnikov z 
vrojenimi motnjami presnove v Sloveniji kot je raven varovanja 
zdravja drugih bolnikov; 

2. preprečitev nezdravljenja vrojenih presnovnih bolezni in 
nastanka resnih okvar in povezanih bolezenskih stanj kot je 
primer pri bolnikih s fenilketonurijo in plodu nosečnic s 
fenilketonurijo; 

3. zagotovitev pravnega varstva določb, ki urejajo pravico 
bolnikov z vrojenimi motnjami presnove do zdravja in do 
dostopnosti do pripravkov z medicinsko indikacijo z 
odstranjenimi specifičnimi aminokislinami in z drugimi 
selektivno odstranjenimi ali dodanimi sestavinami hrane za 
zdravljenje teh bolnikov, tako, da se status in način dostopnosti 
oziroma kritja teh pripravkov uredi z zakonom in ne s 
sekundarno zakonodajo, ki je predmet pogostih sprememb 
ter vsebuje diskrecijsko obravnavo vlog za odobritev 
pokrivanja stroškov zadevnih pripravkov; 

4. povečanje možnosti spremljanja porabe sredstev za kritje 
stroškov pripravkov za zdravljenje bolnikov z vrojenimi 
motnjami presnove, iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja s strani ZZZS. Neposredno kritje stroškov 
pripravkov omogoča večjo preglednost in nadzor nad uporabo 
sredstev kot sistem posrednega kritja teh stroškov preko 
refundiranja; 

5. odprava nepotrebnih administrativnih postopkov ZZZS in 
nepotrebnih zdravstvenih storitev zaradi utemeljevanja 
povračila stroškov. Potrdilo ustreznega strokovnega telesa, 
da ima oseba vrojeno, torej doživljenjsko bolezen, in da v 
skladu z obstoječimi kliničnimi smernicami potrebuje določen 
pripravek, bo edini pogoj za izdajo recepta. Navedena 
poenostavitev je tudi časovno in stroškovno racionalnejša. 

Temeljna načela predloga zakona so naslednja: 

1. načelo enake dostopnosti do zdravstvenega varstva bolnikov 
z vrojenimi motnjami v presnovi ne glede na starost in v 
primerjavi z drugimi bolniki; 

2 načelo varovanja zdravja; 

3. načelo preglednosti nad uporabo sredstev; 

4. načelo pravne varnosti. 

Osnovne rešitve zakona 

Osnovna rešitev zakona se nanaša na ureditev kritja pripravka z 
medicinsko indikacijo z odstranjenimi specifičnimi aminokislinami 
in z drugimi selektivno odstranjenimi ali dodanimi sestavinami 
hrane za zdravljenje bolnikov z vrojenimi motnjami presnove v 
Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
in ne v sekundarni zakonodaji in sicer tako, da se kritje oziroma 
plačilo v celoti zagotovi zavarovanim osebam neposredno iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
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3. Ocena finančnih posledic 

Število bolnikov z vrojenimi motnjami v presnovi, ki potrebujejo 
pripravke z medicinsko indikacijo z odstranjenimi specifičnimi 
aminokislinami in z drugimi selektivno odstranjenimi ali dodanimi 
sestavinami hrane, je zelo majhno (tudi fenilketonurija, ki je 
najpogostejša med temi boleznimi, je redka, saj je vseh bolnikov 
v Sloveniji 112). Hranila za otroke in mladostnike s težjimi presnovni 
motnjami se uvrščajo na pozitivno listo zdravil, zato je zanje že 
sedaj zagotovljeno plačilo v breme obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Za odrasle bolnike, to je za bolnike, ki so dopolnili 26 

let starosti ali so starejši od 26 let, pa lahko ZZZS na podlagi vlog® 
bolnikov in na podlagi 259. člena Pravil obveznega zdravstven^ 
zavarovanja tem bolnikom izjemoma odobri delno ali ce'°" 
povračilo stroškov za nakup preparata. Do sedaj je ZZZS ved" 
odobrilo celotno povračilo stroškov za nakup preparata.To p°m® . 
da predlagani zakon ne bo povzročal dodatnih bremeni 
sredstev ZZZS. 

Predlagani zakon nima finančnih posledic za državni proračun111 

za druga javna finančna sredstva. 

1. Ime-predloga'zakona, predpisa ali drugega vladnega gradiva: 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ-H) - skrajšani postopek 

II. Predlog zakona, podzakonskega predpisa ali drugo vladno gradivo, 
finančne posledice za državni proračun (večje od 10 milijonov SIT) 

Tekoče j t+1 (+2 

leto (t) : i 

ki ima večje 

I 
t+3 

Predvideni prihodki državnega 
proračuna 

/ : / / / 

Predvideni odhodki državnega 
Droračuna 

/ 
j 

/ / / 

II.A Pravice porabe za izvedbo gradiva so zagotovljene na naslednjih proračunskih 
postavkah (PP) s predvidenimi zneski: 

Šifra 
PP 

Ime proračunske postavke 
Ime proračunskega 
uporabnika 

Znesek za 
tekoče leto (t) 

Znesek za 
t+1 

/ / / / 
 i    
 1  

l 
SKUPAJ: ! \ 

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

Šifra 
PP 

Ime proračunske postavke 
Ime proračunskega 
uporabnika 

Znesek za 
tekoče leto (t) 

Znesek za 
t+1 

/ / / 1 

SKUPAJ: 

II.C Predlog za nadomestitev zmanjšanih prihodkov proračuna: 
Nnvi nrihndki I Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1 

/ / / 

SKUPAJ: / / 

III. 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 

Besedilo zakona ne vsebuje finančnih posledic 

IV. Predlog zakona 
Ocena finančnih posledic za 
druga javna finančna 
sredstva 

Besedilo zakona ne vsebuje finančnih posledic 
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4- Razlogi za sprejem zakona po skrajšanem 
postopku 

Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, naj državni 
zbor obravnava predlog zakona v skrajšanem postopku. 

predlog zakona dopolnjuje zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju le v enem členu, in sicer dopolnjuje 
niegov 23. člen tako, da v 1. točki prvega odstavka določa kritje 
Pripravkov z medicinsko indikacijo z odstranjenimi specifičnimi 
aminokislinami in z drugimi selektivno odstranjenimi ali dodanimi 
sestavinami hrane za zdravljenje bolnikov z vrojenimi motnjami 
Presnove v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Navedeni pripravki za otroke in mladostnike s težjimi presnovni 
Motnjami se uvrščajo na pozitivno listo zdravil, zato je zanje že 
sedaj zagotovljeno plačilo v breme obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Za odrasle bolnike, to je za bolnike ki so dopolnili 26 

starosti ali so starejši od 26 let pa lahko ZZZS, na podlagi vloge 
"Olnikov in na podlagi 259. člena Pravil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, tem bolnikom odobri delno ali celotno povračilo 
s,roškov za nakup preparata. Do sedaj je ZZZS vedno, v breme 
zdravstvenega zavarovanja, odobrilo celotno povračilo stroškov 
za nakup preparata. Zaradi navedenega predlagani zakon nima 
bančnih posledic za državni proračun in za druga javna finančna 

Sredstva. 

Ne glede na navedeno pa so predlagane spremembe in dopolnitve 
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
nujno potrebne z vidika zagotavljanja varovanja zdravja bolnikov 
z vrojenimi motnjami v presnovi. Nujno potrebne so tudi zaradi 
preprečitve resnih okvar ploda nosečnic s fenilketonurijo kot tudi 
nastanka vzporednih bolezenskih stanj pri bolnikih s fenilketonurijo 
in resne ogroženosti njihovega zdravja. Predlagane spremembe 
so tudi nujne za zagotovitev pravne varnosti in odprave sedanje 
ureditve, ki ne varuje zdravja vseh bolnikov z motnjami v presnovi 
ne glede na njihovo starost. 

5. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Na podlagi evropske direktive 1999/21/EC o dietni hrani za 
posebne medicinske namene imajo pripravki z medicinsko 
implikacijo z odstranjenimi specifičnimi aminokislinami za 
zdravljenje bolnikov z vrojenimi motnjami presnove tako kot v 
Sloveniji, tudi v večini drugih držav članic Evropske unije status 
hranila za posebne zdravstvene namene (Švedska, Avstrija, Italija, 
Poljska, Danska), medtem ko imajo ti pripravki na Madžarskem 
status medicinske substance in s tem status zdravila. 

Navedeni pripravki se kljub temu, da v večini držav članic nimajo 
status zdravila, zaradi medicinskih implikacij in potrebnosti 
uživanja pod zdravniškim nadzorom, izdajajo bolnikogn z vrojenimi 
motnjami presnove na recept. Krijejo se v celoti neposredno iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja (tabela 1) . 
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Tabela 1: Pregled kritja pripravkov z medicinsko implikacijo z odstranjenimi specifičnimi 
aminokislinami za zdravljenje bolnikov z vrojenimi motnjami presnove v nekaterih drugih 
državah: 

Hrvaška 100% kritje iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, 
brez posebnih postopkov, 
poqojev ali omejitev 

Pripravek se izda na zdravniški recept, za 
katerega se ne zahteva potrditev Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Hrvaške 

Avstrija 100% kritje iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, 
brez posebnih postopkov, 
poqojev ali omejitev. 

Pripravek se izda na zdravniški recept za 
katerega se ne zahteva potrditev s strani 
inštitucije, ki krije pripravek. 

Nemčija 100% kritje iz obveznega in 
dodatnega zdravstvenega 
zavarovanja, brez posebnih 
postopkov, poqojev ali omejitev. 

Pripravek se izda na zdravniški recept za 
katerega se ne zahteva potrditev s strani 
inštitucije, ki krije pripravek. 

Danska 100% kritje iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, 
brez posebnih postopkov, 
poqojev ali omejitev. 

Pripravek se izda na zdravniški recept, ki ga 
neposredno proizvajalcem pripravka potrdi 
J.F.Kennedy Institute. 

Poljska 100% kritje iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, 
brez posebnih postopkov, 
poqojev ali omejitev. 

Pripravek se izda na zdravniški recept za 
katerega se ne zahteva potrditev s strani 
inštitucije, ki krije pripravek. 

Madžarska 100% kritje iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, 
brez posebnih postopkov, 
pogojev ali omejitev. 

Pripravek se izda na zdravniški recept za 
katerega se ne zahteva potrditev Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje, potrditev je potrebna 
le pri atipični fenilketonuriji za zdravljenje z 
BH4. 

Italija 100% kritje iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, 
brez posebnih postopkov, 
poqojev ali omejitev. 

Pripravek se izda na zdravniški recept za 
katerega se zahteva potrditev ASL. 

Irska 100% kritje iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, 
brez posebnih postopkov, 
pogojev ali omejitev. 

Pripravek se izda na zdravniški recept, ki ga 
potrdi oddelek za presnovne motnje Otroške 
bolnišnice Temple Street. 

Hrvaški Zavod za zdravstveno zavarovanje v celoti krije zadevne 
pripravke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, brez 
posebnih pogojev, postopkov ali omejitev; Hrvaški inštitut za 
zdravje je pripravek uvrstil na listo zdravil. 

V Avstriji se zadevni pripravki v celoti krijejo iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja brez posebnih pogojev, postopkov 
ali omejitev. Pripravke krijejo zavarovalnice na podlagi izvaianja 
storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Danska: bolniki z vrojenimi motnjami presnove beljakovin, ki jih 
pod zdravniškim nadzorom vodi JFK Inštitut, vsake 3 mesece 
telefonsko naročijo zadevne pripravke neposredno pri proizvajalcu 
pripravkov, na podlagi recepta, ki ga zdravnik specialist za motnje 
presnove izda na podlagi potrditve JFK Inštituta. Račun za stroške 
pripravka se izstavi neposredno JFK Inštitutu, ki dobi te stroške 
refundirane preko Ministrstva za socialne zadeve iz državnega 
proračuna. Zadevni pripravki se v celoti, brez posebnih postopkov, 
pogojev ali omejitev za bolnike, krijejo iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 

Nemčija: zadevni pripravki se za javne uslužbence krijejo iz 
državnega proračuna, za druge bolnike z vrojenimi motnjami 
presnove pa stroške zadevnih pripravkov krijejo zavarovalnice 
na podlagi obveznega ali dodatnega zdravstvenega zavarovanja. 

Zakonodajno so navedene določbe urejene z nemškim Za 
o obveznem zdravstvenem zavarovanju v povezavi z evrop 
direktivami, ki urejajo področje zdravil. 

Poljska: zadevni pripravki se skoraj v celoti, brez P°se
n

b
ega 

omejitev, postopkov in pogojev za bolnike, krijejo iz 
proračuna, preko Ministrstva za zdravje. Le majhen del str 
krijejo bolniki sami, in sicer: otroci znesek 4 EUR mes ^ 
mladostniki znesek 8 EUR mesečno in odrasli bolniki znes 
EUR mesečno. 

j§K' 
Madžarska: zadevne pripravke, ki se izdajajo na zdr^gn|a 
recept, v celoti krije iz obveznega zdravstvenega zavar 
Zavod za zdravstveno zavarovanje. 

♦ k' 9^ 
Italija: pripravek se izdaja bolnikom na zdravniški recep ■ „ 
potrdi ASL, stroške pripravka brez omejitev, posebnih pos ^ 
ali pogojev v celoti krije SSN (pravna podlaga: DM 279 

. Ki ga 
Irska: pripravek se bolnikom izdaja na zdravniški recep ^ -cerr1' 
potrdijo na oddelku za presnovne motnje Otroške bolnišnic ^ 
ple Street, stroške pripravka krije iz naslova obv g3 
zdravstvenega zavarovanja Ministrstvo za zdravje iz dr 
proračuna ter zavarovalnice. 
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u. besedilo členov 

Pravice do zdravstvenih storitev 
1. člen 

y Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
Ur-I- RS, št. 9/1992, 13/1993, 9/1996. 29/1998. 77/1998 Odl.US: 

^P 53/96, 6/1999. 56/1999. 99/2001. 42/2002. 60/2002. 11/2003 
skl.US: U-l-279/00-42, 126/2003. 20/2004-prečiščeno besedilo; 
v nadaljevanju: ZZVZZ) se v 23. členu v 1. točki prvega odstavka 
*a sedanjo zadnjo alineo doda nova alinea, ki se glasi: 

Pripravki na recept s pozitivne liste z medicinsko indikacijo z 
hranjenimi specifičnimi aminokislinami in z drugimi selektivno 
Odstranjenimi ali dodanimi sestavinami hrane za zdravljenje 
Nnikovz vrojenimi motnjami presnove.«. 

Obravnava vlog prejetih pred uveljavitvijo tega 
zakona 
2. člen 

Vloge zavarovanih oseb za odobritev povračila stroškov nakupa 
pripravka iz 1. člena tega zakona, prejete pred uveljavitvijo tega 
zakona, Zavod za zdravstveno zavarovanje obravnava na podlagi 
259. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni 
list RS, št. 73/95, 70/96, 3/98,90/98, 6/99, 61/00, 64/00, 91/00, 59/ 
02, 30/03-prečiščeno besedilo,35/03, 78/03 in 84/04). 

3. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

^ '• členu: 

'• določa, da se zavarovanim osebam z vrojenimi motnjami 
Osnove zagotovi kot pravica iz obveznega zdravstvenega 
*varovanja plačilo pripravkov z medicinsko indikacijo z 
Ganjenimi specifičnimi aminokislinami in z drugimi selektivno 
stranjenimi ali dodanimi sestavinami hrane za njihovo 

^ljenje. 

^a^en zakona je, da se že zakonsko, in ne le na ravni sekundarne 
a«onodaje, uredi dostopnost navedenih pripravkov za bolnike. 
k° se na ravni zakona zagotavlja, zaradi varovanja zdravja, 

sn'eZa uvrst'tve na pozitivno listo vsaj enega proizvoda vsakega P&cialnega pripravka, ki je medicinsko indiciran za zdravljenje 
očene vrojene motnje presnove v posameznih starostnih 

"dobjih bolnika. 

®°!°čba omogoča, da bodo bolniki z vrojenimi motnjami presnove 
'dobili pripravke, uvrščene na pozitivno listo, na podlagi 
ravniškega recepta brez posebnih postopkov in brez drugačnih, 
ier> na medicinski stroki temelječih omejitev. 

Določba uvršča navedene pripravke med tiste pravice, ki so 
zavarovancem v celoti zagotovljene iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. 

K 2. členu: 

Prehodne določbe v 2. členu določajo, kako naj ZZZS obravnava 
vloge oseb, starejših od 26 let, za odobritev povračila stroškov 
nakupa pripravka z medicinsko indikacijo z odstranjenimi 
specifičnimi aminokislinami in z drugimi selektivno odstranjenimi 
ali dodanimi sestavinami hrane za zdravljenje bolnikov z vrojenimi 
motnjami presnove za obdobje pred uveljavitvijo tega zakona. 

K 3. členu: 

3. člen določa rok pričetka veljavnosti zakona. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO: 

Pravice do zdravstvenih storitev 
23. člen 

Z obveznim zavarovanjem je zavarovanim osebam zagotovljeno 
plačilo zdravstvenih storitev: 

1. v celoti: 
sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, šolske mladine, 
študentov, ki se redno šolajo, žensk v zvezi z nosečnostjo in 
drugih odraslih oseb v skladu s programom, razen 
preventivnih pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo 
delodajalci, , 
zgodnje odkrivanje in preprečevanje bolezni, skladno s 
programom, 
zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se 
redno šolajo, ter otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju, 
zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri 
načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, 
preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV in 
nalezljivih bolezni, za katere je z zakonom določeno izvajanje 
ukrepov za preprečevanje njihovega širjenja, 
obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa skladno 
s programom, 
zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčno- 
mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, 
epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne 
bolezni, multiple skleroze in psoriaze, 
zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb 
pri delu, 
zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in 
organov za presaditev drugim osebam, 
nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi 
prevozi, 

- patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v 
socialnovarstvenih zavodih, 

- zdravila na recept v skladu z razvrstitvijo zdravil, ortopedski 
in drugi pripomočki v zvezi z zdravljenjem pri osebah in stanjih 
iz prve do desete alinee te točke; 
zdravila na recept iz pozitivne in vmesne liste za otroke, 
učence, dijake, vajence in študente ter otroke z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju; 

2. najmanj 95% vrednosti: 
- storitev v zvezi s presaditvijo organov in z drugimi 

najzahtevnejšimi operativnimi posegi ne glede na razlog, 
- zdravljenja v tujini, 

- storitev v zvezi z intenzivno terapijo, radioterapijo, dializo in 

drugimi nujnimi najzahtevnejšimi diagnostičnimi, terapevtski"11 

in rehabilitacijskimi posegi; 

3. najmanj 85% vrednosti za: 
- storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšan« 

plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetn° 
prekinitvijo nosečnosti; 

- specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve 
kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, razen za 

poškodbe izven dela, 
- nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču v okvif" 

nadaljevanja bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodb® 
izven dela, . 
storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki niso zajete v 
točki, ter zdravljenje zobnih in ustnih bolezni, 

- ortopedske, ortotične, slušne in druge pripomočke, razen 
primerih iz 1. in 4. točke tega odstavka; 

4. najmanj 75% vrednosti za: 
- specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške stonf. 

kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in nemedicins 
del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču kot nadaljevanj 
bolnišničnega zdravljenja, ortopedske, ortotične in drug 
pripomočke v zvezi z zdravljenjem poškodb izven dela, 
zdravila s pozitivne liste za vse druge primere; 

5. največ do 60% vrednosti za: . 
reševalne prevoze, ki niso nujni, zavarovanih oseb, ki 
nepokretne ali rabijo prevoz na in z dialize ali v drugih primer^ 
ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali oseb™ 
avtomobilom za njihovo zdravje škodljiv, ali zaradi sv°ie|® 
zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo zdravstveneg 
delavca, a 
zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnem 
zdravljenja; 

6. največ do 50% vrednosti za: 
zdravila z vmesne liste, 
zobnoprotetično zdravljenje odraslih, 
očesne pripomočke za odrasle. 

Odstotke iz 2. do 6. točke prejšnjega odstavka določi ZaV°d
ne 

soglasju z Vlado Republike Slovenije. Odstotki za Posame s0 
vrste storitev ali pri posameznih boleznih v okviru teh toc 
lahko različni. 

Zavod lahko določi pogoj predhodnega zavarovanja do š®* 
mesecev za pravice do ortopedskih, ortotičnih, očesnih, slu ^ 
zobnoprotetičr.ih in drugih pripomočkov, razen za pravice i 
točke prvega odstavka tega člena 
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Predlog zakona o 

USTANOVITVI ZGORNJE SAVINJSKE IN 

ŠALEŠKE POKRAJINE (ZUZSŠP) 

" Prva obravnava - EPA 105 - IV 

DRŽAVNI zbor 
Republike Slovenije 
Skupina poslancev (Bojan Kontič) 

številka: 003-03/03-7/2 
Ljubljana, 9. februar 2005 

ZADEVA: DOPOLNITEV PREDLOGA ZAKONA O 
USTANOVITVI ZGORNJE SAVINJSKE IN 
ŠALEŠKE POKRAJINE, EPA 105-IV 

Podpisani poslanci so dne 2. 2. 2005 v zakonodajni postopek 
vl°žili Predlog zakona o ustanovitvi Zgornje Savinjske in Šaleške 

°Ržavni zbor 
^publike Slovenije 
dupina poslancev (Bojan Kontič) 

Ljubljana, 18. januar 2005 

J^ja podlagi 88. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list 
Rs. št. 33/91-1, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04), 19. člena Zakona 
° Poslancih (Uradni list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) ter 

14- člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) vlagajo spodaj podpisani 
p°slanci 

" PREDLOG ZAKONA O USTANOVITVI ZGORNJE 
SAVINJSKE IN ŠALEŠKE POKRAJINE 

'n 9a pošiljajo v obravnavo ter sprejem po rednem 
akonodajnem postopku. 

Pr" obravnavi predloga zakona v Državnem zboru RS in pri 

pokrajine, EPA 105-IV. Državni zbor RS je v dopisu št. 003-03/ 
03-7/2 z dne 3.2. 2005 opozoril, da predlog ne upošteva določb 
druge in šeste alinee drugega odstavka 115. člena poslovnika, 
zato na podlagi opozorila, ponovno pošiljajo predlog zakona z 
vključenimi popravki. 

Skupina poslancev 
prvopodpisani Bojan Kontič, l.r. 

delu njegovih delovnih teles bo sodeloval prvopodpisani 
poslanec Bojan Kontič. 

PREDLAGATELJI: 

Vf-aur/ kc rcn 

H.47E4 LAL-iOiUIC 

blL.AU h. CV1KL 
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PREDLOG ZAKONA O USTANOVITVI 

ZGORNJE SAVINJSKE IN ŠALEŠKE 
POKRAJINE (ZZgSa - ŠaP) 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zgornje Savinjska in Šaleška pokrajina, ki se bo s sprejemom 
tega zakona ustanovila, zajema naslednje občine: Mozirje, Nazarje, 
Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in 
Mestno občino Velenje (v nadaljevanju: občine Sa - Ša). 

Omenjene občine so že leta 1998 ustanovile Svet občin Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline. Leta 2003 so župani občin Sa - Ša 
podpisali izjavo za javnost, v kateri so najavili namen ustanoviti 
Pokrajino Zgornje Savinjske in Šaleške doline. 

Interesi občin Sa - Ša so na številnih področjih sorodni. 

Gospodarski subjekti na tem območju se povezujejo preko 
Območne Savinjsko Šaleške gospodarske zbornice. Med sabo 
niso konkurenčni, ampak se medsebojno dopolnjujejo in razvijajo. 

Občine Sa - Ša povezuje tudi skrb za lokalne in regionalne ceste, 
oskrbovanje prebivalstva s pitno vodo (izkoriščanje vodnih virov), 
ekološki problemi, problematika odlagališč (dolgoročno gledano 
se ta problematika ne bo mogla reševati brez sodelovanja), 
zagotavljanje primarnega in sekundarnega zdravstvenega 
varstva, razvoj športa in kulture, varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, skrb za varstvo kulturne in naravne dediščine, skrb 
za ohranitev delovnih mest in ustvarjanje pogojev za odpiranje 
novih. 

Povezuje jih tudi upravna organiziranost državnih ustanov, kot 
so: Zavod za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno varstvo, 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uprava, 
Geodetska uprava in sodišče. 

Občine Sa - Ša so že v letu 1997 začrtale namero o oblikovanju 
Pokrajine Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Leta 1998 so 
sprejele Sklep o ustanovitvi Sveta občin Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline in Pravilnik o pristojnostih in načinu delovanja Sveta 
občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline. 

Naslednji korak je bila ustanovitev Savinjsko - Šaleške območne 
razvojne agencije, d. o. o., ki so jo občine Sa - Ša ustanovile 
skupaj z Območno obrtno zbornico Mozirje, GZS Savinjsko 
Šaleško območno zbornico Velenje, VIZING, ekonomika - 
organizacija, trgovanje, zastopanje, izdelki - storitve, d. o. o., Rudi 
HRAMEC, s. p., Poslovno svetovanje in storitve ter EPSI - podjetje 
za turizem, propagando in fotografijo, d. o. o. 

04.04.2003 pa so župani občin Sa - Ša podpisali izjavo za javnost, 
v kateri so javnost obvestili, da imajo namen ustanoviti Zgornje 
Savinjsko - Šaleško pokrajino. 

Zgornje Savinjsko - Šaleška pokrajina zagotovo sodi v rang srednje 
razvitih pokrajin s perspektivno gospodarsko strukturo in pretežno 
pozitivno ocenjenimi razvojnimi potenciali. 

Dejstvo je, da je sedanja Statistična Savinjska regija prevelika i" 
zaradi zemljepisnih značilnosti ter slabih prometnih povezav, in 

zaradi nerazvitega pretoka informacij, že naravno razdeljena na 
dve večji območji, katerih središči sta lahko Mestna občina CelJe 

in Mestna občina Velenje. 

Demografsko ogrožena naselja predvsem v občinah Luče, Ljubno. 
Nazarje, Gornji Grad, deloma tudi Mozirje s trenutno regionalizacip 
ne bodo ničesar pridobila in bodo predvsem zaradi oddaljenos i 
od Celja v Statistični Savinjski regiji le težko uresničevala svo|« 
interese. 

Še posebej je potrebno poudariti, da imajo občine Sa - sa 

kadrovske in prostorske možnosti za prevzem funkcije pokrajine, 
in sicer tako z vidika razvoja novih gospodarskih potencialov k° 
z vidika razvoja spremljajočih dejavnosti, ki bodo zagotavljale' 
uresničevale interese v pokrajino povezanih občin. 

Sedanja Statistična Savinjska regija je po številu občin, ki ji 
povezuje, prevelika, da bi lahko, glede na zemljepisne posebnos 
ter glede na raznovrstnost in število gospodarskih družb, n 
svojem območju preko predvidenega regijskega središča v Cel 
uspešno uresničevala interese vseh občin. 

Temeljna podlaga za ustanovitev Zgornje Savinjsko - Šaleš^ 
pokrajine je 138. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa. 
prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občina 
in drugih lokalnih skupnostih. 

143. člen Ustave Republike Slovenije pa določa, da se občin® 
samostojno odločajo o povezovanju v širše samoupravne loka " 
skupnosti, tudi v pokrajine, za urejanje in opravljanje lokalnih zad 
širšega pomena. V sporazumu z njimi prenese država nani 
določene zadeve iz državne pristojnosti v njihovo izV,r r 
pristojnost in določi udeležbo teh skupnosti pri predlaganju 
izvrševanju nekaterih zadev iz državne pristojnosti. 

Tudi zakon o lokalni samoupravi v 72. členu med drugim določa
a 

da se zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega Porn0
[ia 

občine lahko povezujejo v pokrajine. Pokrajina se ustanovi 
širšem geografsko zaokroženem območju, na katerem se od I 
pomemben del družbenih, gospodarskih in kulturnih odnosov t 
živečega prebivalstva in na katerem je - glede na površino ozem^ 
število prebivalstva ter obstoječih in potencialnih gospodars^ 
zmogljivosti - mogoče planirati razvoj, ki bo pospese 
gospodarsko, kulturno in socialno ravnotežje v pokrajini in v drz 

ODLOČITEV OBČINSKIH SVETOV OBČIN ZGOB^ 
SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE O USTANOVITVI ZGORN 
SAVINJSKE IN ŠALEŠKE POKRAJINE: 

Predlog zakona o ustanovitvi Zgornje Savinjske in ®a'e^e 
pokrajine so obravnavali in soglasno potrdili župani občin sa- 
na seji Sveta Sa-Še dne 6. junija 2003. Soglasno so sprejeli s* 
da predlog Sklepa o ustanovitvi Zgornje Savinjske in Sa 
pokrajine obravnavajo občinski sveti v mesecu juniju oz. iu') 

Odločitve občinskih svetov občin Sa-Še bodo PreC"0*® 
Državnemu zboru takoj, ko jih bo sprejel zadnji občinski s v 
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2- Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Slavni cilj predlaganega zakona je ustanovitev Zgornje Savinjsko 
" šaleške pokrajine. 

Zgornje Savinjsko - Šaleška pokrajina bo opravljala izvirne in 
Prenesene pristojnosti vanjo združenih občin Sa - Ša in države. 

C''i zakona je tudi večja povezanost, medsebojna pomoč občin 
ter večji ekonomski, socialni, gospodarski, ekološki in kulturni 
razvoj območij občin Sa - Ša. 

hmeljno načelo predlaganega zakona je, da ureja le najnujnejše 
zadeve, povezane z ustanovitvijo, konstituiranjem in delovanjem 
Zgornje Savinjsko - Šaleške pokrajine. 
p°9lavitna rešitev tega zakona je uvedba drugostopenjske lokalne 
samouprave na območju, kjer so se vsa predstavniška telesa 
odločila za oblikovanje pokrajine. Sa - Ša bo po predlagani rešitvi 
°P_ravljala naloge države skladno z veljavno zakonodajo, ki jih 
dfžava po načelu subsidiamosti z zakonom prenese na pokrajino. 
p°krajina bo imela v skladu z zakonom izvoljen predstavniški 
0r9an, ki se bo imenoval Pokrajinski svet, ter naloge, ki jih bodo 
nanjo prenesle občine Sa - Še. 

3- Ocena finančnih in drugih posledic predlaganega 
zakona 

Neposrednih finančnih posledic za proračun predlog zakona nima. 

predlagano je, da se sredstva za financiranje pokrajine zagotavljajo 
01 lastna sredstva, iz sredstev države in sredstev občin Sa - Ša 

Pogojih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Občine Sa - Ša 
Ugotovijo pokrajini tista sredstva, ki so potrebna za opravljanje 
na'°9, ki jih prenesejo nanjo. Država zagotovi pokrajini tista 
Sredstva, ki so potrebna za opravljanje nalog, ki jih prenese nanjo. 
Po|eg omenjenih finančnih posledic, predlog zakona predvideva 
tudi druge posledice (prenos dela nalog iz državnega na lokalni - 
p°krajinski nivo in s tem decentralizacijo uprave ob upoštevanju 
^Cela subsidiamosti). 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenost predlagane ureditve pravu EU 

1- NEMČIJA 

^ Nemčiji kot zvezni državi deluje večnivojska lokalna 
^rriouprava znotraj posameznih dežel. Oblikujejo se občine, okraji 
•n v nekaterih deželah tudi okrožja. Lokalne skupnosti imajo izvirne 
n Prenesene pristojnosti in opravljajo načeloma vse zadeve javne 
Prave na svojem območju, razen če jih zakon ne poverja 
^Poredno z lokalnimi skupnostmi organiziranim izpostavam 

, 'zavne uprave. Okraji so obenem organi lokalne samouprave in 
^Postava državne uprave. Občinski redi posameznih dežel zelo 
a*rioliko urejajo volitve, pristojnosti in medsebojne odnose med 
jonskimi sveti, njihovimi morebitnimi odbori, županom in občinsko 
Pravo. Z zakonodajo je deželam poverjena policija, bolnišnice, 
°cialna varnost, domovi za ostarele, gledališča, muzeji, knjižnice, 
art<'. šport, ceste in daljinsko ogrevanje. 

2. FRANCIJA 

Lokalna samouprava se uveljavlja po načelu decentralizacije oz. 
prenašanja državnih funkcij na lokalne skupnosti. V Franciji je 
skoraj 38.000 občin, od katerih številne štejejo le nekaj sto in 
manj prebivalcev. Občina ima dvojno naravo, je hkrati lokalna 
skupnost in izpostava državne oblasti. Njen župan je obenem 
izvršilni organ občinskega sveta in funkcionar državne uprave. 
Zaradi spodbujanja gospodarskega in socialnega razvoja so se 
izoblikovale regije, s katerimi se rahlja trda centralistična državna 
ureditev. Sedaj so pristojnosti razdeljene na štiri ravni: država, 
regije, departmaji in občine. Z zakonodajo je regijam in 
departmajem poverjeno srednješolsko izobraževanje in 
izobraževanje odraslih, osnovno zdravstveno varstvo, socialno 
varstvo, gledališča, muzeji, knjižnice, mestni cestni in železniški 
promet, domovi za ostarele ter regionalno prostorsko planiranje. 

3. ŠVEDSKA 

Lokalna samouprava je dvonivojska in jo sestavljajo občine in 
okraji - landstig. Občine imajo široke funkcije in lahko izvajajo vse 
dejavnosti, ki ne pomenijo posega v pristojnosti drugih in so 
pomembne za napredek v občini. Z zakonodajo so vsem občinam 
poverjene obvezne funkcije, ki zadevajo predvsem predšolsko 
vzgojo in varstvo otrok, socialno politiko, skrb za ostarele in 
onemogle, osnovno izobraževanje in varstvo šolskih otrok, skrb 
za lokalne ceste, elektriko, vodo, plin, zdravstveno varstvo in 
varstvo okolja, urejanje prostora in gradnjo stanovanj, požarno 
varnost in lokalno policijo. Vsaka občina ima svet, ki se voli vsaka 
tri leta. Občinski svet voli svoje izvršne odbore za posamezna 
področja. Okraji obsegajo zlasti majhne enote, katerih namen je 
opravljanje določenih nalog. Ne predstavljajo posebno politično 
entiteto med državo in občino. Z zakonodajo so okrajem poverjeni 
predvsem dolgoročni razvojni programi, kot so infrastruktura, 
transport in kultura. 

PRILAGOJENOST PREDLAGANE UREDITVE PRAVU 
EU 

V državah EU so pokrajine pravilo in ne izjema. 

Brez druge ravni lokalne samouprave, to je pokrajin, je Slovenija 
ena od redkih izjem med državami v Evropi. Splošna evropska 
težnja je nastajanje in krepitev lokalne samouprave v teritorialnih 
enotah, ki so bile svoj čas državne upravne enote splošne 
pristojnosti na prvi stopnji. Ravno to je tudi težnja Zgornje Savinjske 
Šaleške pokrajine, kajti, kot je omenjeno že zgoraj, imajo občine 
Sa - Ša skupnih kar nekaj upravnih državnih ustanov, kot so: 
Zavod za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno varstvo, Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uprava, 
Geodetska uprava in sodišče. 

Pomemben razlog za oblikovanje vmesnih upravnih sistemov v 
državah EU (pokrajin) je povezava centralne oblasti z lokalno 
oblastjo na najnižji ravni. 

Z ustanovitvijo Zgornje Savinjske Šaleške pokrajine smo še korak 
bližje prilagoditvi pravu EU. S sprejemom predlaganega zakona v 
ničemer ne kršimo oz. delamo v nasprotju pravu EU, ampak le 
urejujemo področje, ki je v državah EU že urejeno. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

I. poglavje 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se na podlagi odločitev občinskih svetov občin 
Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Solčava, Šmartno 
ob Paki, Šoštanj in Mestne občine Velenje, sprejetih z dvotretjinsko 
večino vseh članov, ustanovi Zgornje Savinjsko Šaleška pokrajina 
(v nadaljevanju: Sa - Ša), 

Moška spolna slovnična oblika, uporabljena za osebe, ki sodelujejo 
v postopku po tem zakonu, je uporabljena kot nevtralna za ženske 
in moške. 

2. člen 

Sa - ša obsega območja občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, 
Nazarje, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestne občine 
Velenje (v nadaljnjem besedilu: občine Sa - Ša). 

3. člen 

Sedež Sa - Še se določi s statutom Sa - Še. 

4. člen 

Sa - Ša temelji na ozemeljski, gospodarski, politični in kulturni 
povezanosti prebivalcev, ki omogoča planiranje na prostorskem, 
gospodarskem, kulturnem, socialnem in drugih področjih ter 
uravnotežen razvoj v občinah Sa - Ša in celotni Sa - ši. 

Območje Sa - Še po površini in po proizvodnih zmogljivostih 
omogoča načrtovapje skladnega gospodarskega, socialnega, 
ekonomskega in kulturnega razvoja. 

5. člen 

Sa - Ša je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, 
pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. 

6. člen 

Sa - Ša ima svoj statut. Statut vsebuje določbe o organizaciji Sa - 
Še, njenih organih in pristojnostih, načinu financiranja, o oblikah 
sodelovanja prebivalcev pri skupnih odločitvah, spremembi njenih 
meja in o razmerjih med Sa - šo in občinami Sa - Ša ter drugimi 
pokrajinami. Sprejme ga pokrajinski svet z dvotretjinsko večino 
vseh članov. 

Sa - Ša ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, pravilniki, 
navodili, uredbami in odredbami. 

Zadeve iz prenesene pristojnosti ureja Sa - Ša z odloki in drugimi 
predpisi, določenimi z zakoni. 

7. člen 

Meje Sa - Še ni dopustno spreminjati brez pristanka neposredno 
prizadetih občin Sa - Ša. 

8. člen 

Sa - Ša kot širša samoupravna lokalna skupnost deluje v okviru 
državne suverenosti in državne ozemeljske celovitosti v sklad11 

z ustavo in zakoni. 

Na Sa - Šo lahko država z zakonom prenese naloge iz svoje 
pristojnosti, ki jih nato ureja in opravlja Sa - Ša kot svoje izvirne 
pristojnosti, če ji država za to zagotovi finančna sredstva. 

9. člen 

Sa - Ša v okviru svojih pristojnosti izvaja zadeve splošnega 
pomena in lokalne zadeve širšega pomena, ki pospešujejo razvol 
pokrajine in so v korist njenega prebivalstva. 

10. člen 

Odnosi med Sa - Šo in občinami Sa - Ša, ki so povezane 
pokrajino, se urejajo skladno z določbami zakonov, ki urejal 
lokalno samoupravo. 

Delovanje Sa - Še ne sme posegati v avtonomijo občin Sa - Ša P" 
upravljanju lokalnih zadev. 

Sa - Ša skrbi za uveljavljanje lokalne samouprave v občinah Sa 
Ša ter za usklajen razvoj na komunalnem, družbene ■ 
gospodarskem, ekonomskem, socialnem, kulturnem in drug 
področjih. 

Odločitve organov Sa - Ša veljajo na celotnem območju Pokra''"e
o 

razen če ni v samem predpisu določeno, da velja odločitev sa ^ 
za del območja pokrajine oziroma samo za posamezno obe"1 ■ 

11. člen 

Sa - Ša lahko v okviru ustave in zakona ter svojega statuta 
sodeluje z drugimi pokrajinami predvsem pri regionalnem p|anlfa 

ter usklajevanju razvoja na področjih varstva okolja, ure,a 

prostora, prometa, oskrbe z energijo, šolstva, zdravs ' 
socialnega varstva in kulture, varstva pred naravnimi in dru9

za 
nesrečami ter sklepa z njimi sporazume o sodelovanju 
doseganje ciljev, ki so v skupnem interesu. 

12. člen 

Sa - Ša sodeluje s pokrajinami drugih držav v okviru mednarod" 
pogodb in zunanjepolitičnih usmeritev države. 

II. poglavje 

PRISTOJNOSTI SA -ŠE 

13. člen 

Sa - Ša ureja in opravlja lokalne zadeve širšega pomena zlaS" 
področjih: |tufe, 
- športa, šolstva in poklicnega usposabljanja, *u o5ti, 

zdravstva, socialnega varstva in drugih družbenih deia 
ki so pomembne za razvoj pokrajine in občin; gjn 

- komunale, oskrbe z energijo, prometa in zvez ter pe 
infrastrukturnih objektov, ki presegajo potrebe posater 
občine, odstranjevanja komunalnih in drugih odpad ^ 
odplak in zagotavljanja drugih oblik varstva okolja z nap 
regionalnih zmogljivosti; 
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• urejanja prostora na območju Sa - Se; 
" gospodarstva, kmetijstva, ribolova, obrti, gostinstva in turizma 

na območju Sa - Še; 
' varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
" naravnih vrednot in kulturne dediščine na območju Sa - Še; 
' dejavnosti in službe za pomoč občinam pri opravljanju njihovih 

nalog in krepitev lokalne samouprave v občinah Sa - Ša ter 
' ureja in opravlja druge lokalne zadeve širšega pomena. 

Pristojnosti Sa - Še na področjih iz prejšnjega odstavka se določijo 
s statutom v skladu z veljavno zakonodajo. 

14. člen 

Sa - ša opravlja na svojem območju upravne naloge države 
skladno z veljavno zakonodajo. 

15. člen 

Sa - ša opravlja naloge, ki jih nanjo prenesejo občine Sa - Ša, 
skladno s statutom pokrajine. 

16. člen 

Na Sa - Šo se lahko s področnimi zakoni prenese izvajanje 
Posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki se bolj racionalno in 
učinkovito opravljajo v pokrajini, če ji država za to zagotovi finančna 
Sredstva. Pogoje in razloge za izvajanje posameznih nalog iz 
flržavne pristojnosti v Sa - Šo predpiše zakon. 

D^avni zbor mora pred sprejemom zakona, s katerim se Sa - Ši 
v Ovajanje prenesejo posamezne naloge iz državne pristojnosti, 
Pridobiti njeno predhodno soglasje. 

III. poglavje 

ORGANI SA-ŠE 

17. člen 
0r9ani Sa - Še so pokrajinski svet, predsednik pokrajinskega 
SV0,a in nadzorni odbor. 

1. Pokrajinski svet 

18. člen 

^krajinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v 
kviru pravic in dolžnosti pokrajine. 

čl ani pokrajinskega sveta se volijo v skladu z zakonom. 

^saka občina ima v pokrajinskem svetu tri predstavnike. 

19. člen 
Čl 'ani pokrajinskega sveta se volijo za štiri leta. 

Plitve članov pokrajinskega sveta so podrobneje urejene v statutu 
a ' še v skladu z zakonom. 

20. člen 

Pokrajinski svet v okviru pristojnosti Sa - Še: 
- sprejema statut Sa - Še; 

sprejema odloke in druge predpise Sa - Še; 
sprejema proračun in zaključni račun proračuna Sa -'Še; 
sprejema prostorske plane in druge programe razvoja Sa - 
Še; 
daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na Sa - 
Še; c 
odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon ali statut Sa - Še. 

21. člen 

Temeljne naloge pokrajinskega sveta so: 
oblikovanje poenotenih in strokovno utemeljenih stališč o 
skupnem razreševanju problemov s področij zdravstva, 
šolstva, kulture, zaposlovanja, komunale, turizma, prometnih 
povezav, gospodarstva in drugih področij; 
evidentiranje problematike ter oblikovanje predlogov za njihovo 
razreševanje; 
spodbujanje vseh oblik sodelovanja ter skupnega nastopanja; 
pripravljanje dokumentov, uporabnih za pripravo skupnih 
razvojnih načrtov; 
pripravljanje mnenj k predlogom zakonov, ki se nanašajo na 
pokrajinsko oziroma regijsko členitev Slovenije; 
razvijanje drugih oblik demokratičnega sodelovanja med 
občinami Sa - Sa; 
obveščanje javnosti o delu pokrajinskega sveta. 

Zaradi interesa po uresničevanju kratkoročnih, srednjeročnih in 
dolgoročnih ciljev vsestranskega razvoja občin Sa - Ša lahko 
pokrajinski svet imenuje koordinatorje za posamezna področja, 
ki pripravljajo analitične, planske in druge dokumente, ki so osnova 
za sprejemanje skupnih odločitev županov ali svetov občin Sa - 
Ša. 

22. člen 

Pokrajinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina 
njegovih članov. Pokrajinski svet sprejema odločitve z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa 
drugačno večino. 

Pokrajinski svet ureja svoje delo in poslovanje s poslovnikom, ki 
ga sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov. 

23. člen 

Podrobneje se bodo pristojnosti pokrajinskega sveta, način 
delovanja in odločanja, organizacija ter razmerje do drugih 
organov Sa - Še in organov občin Sa - Ša opredelile s statutom in 
poslovnikom Sa - Še. 

2. Predsednik pokrajinskega sveta 

24. člen 

Predsednik pokrajinskega sveta se izvoli izmed članov 
pokrajinskega sveta. Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala 
večina opredeljenih članov pokrajinskega sveta. 
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Predsednik pokrajinskega sveta ima svojega namestnika. Mandat 
predsednika in namestnika predsednika traja štiri leta. 

Predsednik pokrajinskega sveta predstavlja in zastopa Sa - Šo. 

Predsednik pokrajinskega sveta skrbi in odgovarja za izvajanje 
odločitev pokrajinskega sveta. 

25. člen 

Člani pokrajinskega sveta praviloma opravljajo funkcijo nepoklicno. 
Statut Sa - Še lahko določi, da predsednik pokrajinskega sveta in 
posamezni člani pokrajinskega sveta opravljajo funkcijo poklicno. 

3. Nadzorni odbor 

26. člen 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v Sa - Ši. 
V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: 
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Sa - Še; 

nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih 
sredstev; 

- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev. 

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem 
delu dolžan varovati osebne podatke-ter državno, uradne in 
poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim 
predpisom ali z akti pokrajinskega sveta in spoštovati 
dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov. 

Statut Sa - Še določa naloge, postopke in načine dela nadzornega 
odbora, oblikovanje nadzornega odbora, načela za organizacijo 
dela in predstavljanje nadzornega odbora ter javnost dela 
nadzornega odbora. Nadzorni odbor v skladu s statutom Sa - Še 
sprejme svoj poslovnik. 

27. člen 

Člane nadzornega odbora imenuje pokrajinski svet. 

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno. Član 
nadzornega odbora ne more biti član pokrajinskega sveta in 
predsednik ali podpredsednik pokrajinskega sveta. 

28. člen 

Člani organov Sa - Še so pri opravljanju svoje funkcije neodvisni. 

IV. poglavje 

FINANCIRANJE POKRAJINE SA - ŠA 

29. člen 

Sredstva za financiranje Sa - Še se zagotavljajo kot lastna 
sredstva, iz sredstev države in sredstev občin Sa - Sa ob pogojih, 
ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. 

Občine Sa - Ša zagotovijo Sa - Ši tista sredstva, ki so potrebna 
za opravljanje nalog, ki jih prenesejo nanjo. 

Država zagotovi Sa - Ši tista sredstva, ki so potrebna za 

opravljanje nalog, ki jih prenese nanjo. 

Prihodki in odhodki Sa - Še so del javnih financ. 

30. člen 

O načinu financiranja nalog pokrajine odločajo občine Sa - S3, 

razen za prenesene pristojnosti, za katere zagotavlja sredstva 
država. 

31. člen 

Sa - Ša ima proračun. 

V proračunu Sa - Še se izkazujejo vsi prihodki in odhodki za 
financiranje nfenih nalog. 

Sa - Ša lahko razpolaga samo s tistimi prihodki, ki so vplačam " 
njen proračun do konca proračunskega leta. 

Proračun se sprejema skladno z zakonom. 

Proračun mora biti uravnotežen. 

32. člen 

Sa - Ša se ne sme zadolžiti doma ali v tujini. 

33. člen 

Za izkazovanje prihodkov in odhodkov proračuna, urejam® 
izvrševanja proračuna, vodenje poslovnih knjig in izdelovali 
letnih poročil se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki ureja) 
proračun lokalnih skupnosti. 

34. člen 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno '^ 
učinkovito rabo proračunskih sredstev opravlja Računsko sodis 
Republike Slovenije. 

V. poglavje 

POSTOPEK ZA KONSTITUIRANJE SA - ŠE TER ZA 
SPREMEMBO NJENEGA OBMOČJA IN IMENA 

1. Postopek za konstituiranje Sa - Še 

35. člen 

V postopku konstituiranja Sa - Še se izvolijo in konstituirajo ni®" 
organi ter sprejme statut in drugi akti, potrebni za delov0 

pokrajine. 

36. člen 

Prve volitve v pokrajinski svet se izvedejo najkasneje 90 dni P 
uveljavitvi tega zakona. 

Od dneva razpisa volitev do dneva volitev ne sme preteči več 
60 in ne manj kot 30 dni. 
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37. člen 43. člen 

Pokrajinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih 
več kot polovica mandatov članov sveta. 

Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega pokrajinskega sveta skliče 
predsednik volilne komisije. 

38. člen 

Prvo sejo pokrajinskega sveta vodi do izvolitve predsednika sveta 
niegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko pokrajinski svet 
odloči, da vodi prvo sejo drug član pokrajinskega sveta. 

Pokrajinski svet na prvi seji najprej sprejme začasni poslovnik o 
svojem delu, katerega osnutek pripravi občina, v kateri je bil 
^voljen najstarejši član pokrajinskega sveta. Po sprejemu 
začasnega poslovnika pokrajinski svet imenuje komisijo za 
Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

39. člen 

0 potrditvi mandatov članov pokrajinskega sveta odloča 
Pokrajinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna 
vPrašanja, volitve in imenovanja. 

Po potrditvi mandatov članov pokrajinskega sveta pokrajinski 
pvet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
lr*ienovanja izvoli predsednika pokrajinskega sveta ter imenuje 
komisijo za pripravo statuta pokrajine in poslovnika pokrajinskega 
sveta. 

40. člen 

Pokrajinski svet v treh mesecih po konstituiranju sprejme statut 
Pokrajine, v 60 dneh po sprejemu statuta pa sprejme poslovnik o 
svojem delu. 

41. člen 

Pokrajinski svet najkasneje v šestih mesecih po konstituiranju 
sprejme proračun Sa - Še. 

2- Postopek za spremembo območja in imena Sa - Še 

42. člen 

°bmočje Sa - Še in ime Sa - Še se lahko spremenita samo z 
zakonom na podlagi odločitev občinskih svetov občin Sa - Ša. 

Občina lahko izstopi iz Sa - Še samo, če to ni v škodo drugih 
občin Sa - Ša. 

Sklep o izstopu občine iz Sa - Še lahko sprejme občinski svet z 
dvotretjinsko večino vseh članov. 

O takem sklepu občinski svet obvesti pokrajinski svet in občinske 
svete ostalih občin Sa - Ša ter zahteva njihovo mnenje. Če 
pokrajinski svet in občinski sveti ostalih občin Sa - Ša nasprotujejo 
izstopu občine iz Sa - Še, ker bi to bilo v škodo drugih občin Sa - 
Ša, mora občinski svet ponovno odločati o vprašanju izstopa 
občine iz Sa - Še. 

44. člen 

Če občinski svet vztraja v svoji odločitvi o izstopu občine iz Sa - 
Še, o tem obvesti Državni zbor z obrazložitvijo ter predlogom 
premoženjske in kadrovske delitvene bilance med občino in Sa - 
Šo. 

Državni zbor lahko odloči, da se odločitev občinskega sveta o 
izstopu občine iz Sa - Še ne upošteva, če ugotovi, da bi izstop 
povzročil škodo drugim občinam Sa - Ša. 

45. člen 

Šteje se, da je izstop občine iz Sa - Še v škodo drugih občin Sa - 
Ša, če bi onemogočil ali bistveno otežil izvajanje temeljnih nalog 
Sa - Še iz 13. člena tega zakona. 

Občina ne more izstopiti iz Sa - Še pred koncem proračunskega 
leta oziroma obdobja, določenega z zakonom o proračunskih 
načelih in ne prej, dokler ni izvršena premoženjska in kadrovska 
delitvena bilanca med občino in Sa - Šo. 

VI. poglavje 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

46. člen 

Materialne, kadrovske in prostorske pogoje za začetek delovanja 
pokrajinskega sveta zagotavlja občina, v kateri je bil kot član 
pokrajinskega sveta izvoljen predsednik pokrajinskega sveta. 

47. člen 

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

Predlog zakona temelji na zamisli, da se z zakonom uredijo zgolj 
najnujnejše zadeve, povezane z ustanovitvijo, konstituiranjem in 
delovanjem Pokrajine Zgornje Savinjske in Šaleške doline (v 
nadaljevanju: Sa ■ Ša). 

S tem zakonom se tako ustanovi Sa - ša na območjih občin 
Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Solčava, Šmartno 
ob Paki, Šoštanj in Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: občine 
Sa - Ša) na podlagi odločitve občinskih svetov občin Sa - Sa, 
sprejetih z dvotretjinsko večino vseh članov. 

Sa - Ša temelji na ozemeljski, gospodarski, politični in kulturni 
povezanosti prebivalcev, ki omogoča planiranje na prostorskem, 
gospodarskem, kulturnem, socialnem in drugih področjih ter 
uravnotežen razvoj v občinah Sa - Ša in celotni Sa - Ši. 

V SPLOŠNIH DOLOČBAH v členih od 1 do 12 so opisane splošne 
značilnosti bodoče Sa - Še in njena funkcija. 

Sa - Ša je teritorialna skupnost, ki ima položaj pravne osebe in 
ima svoj statut, ki je njen temeljni splošni pravni akt. V statutu bo 
Sa - Ša avtonomno reševala vprašanja kot so npr. določbe o 
organizaciji Sa - Še, njenih organih in pristojnostih, načinu 
financiranja, o oblikah sodelovanja prebivalcev pri skupnih 
odločitvah, spremembi njenih meja in o razmerjih med Sa - Šo in 
občinami Sa - Ša ter drugimi regijami, vprašanje načinov in oblik 
sodelovanja prebivalcev pri skupnih odločitvah ipd. 

Bodoča Sa - Ša bo kot širša samoupravna skupnost delovala v 
okviru državne suverenosti in državne ozemeljske celovitosti v 
skladu z ustavo in zakoni. 

Predlog ureja ■tudi sodelovanje Sa - še z drugimi pokrajinami, ki 
poteka v okviru ustave, zakonov in statuta pokrajine. 

Pristojnosti Sa ■ Še so določene v drugem poglavju od členov 13 
do 16. 

Predlog zakona opredeljuje pristojnosti Sa - Še kot izvirne 
pristojnosti, ki se določijo s statutom, kot prenesene naloge občin 
Sa - Ša in kot prenesene državne pristojnosti v izvajanje Sa - Ši. 

Predlog pa dopušča tudi prenos upravnih nalog z države na Sa - 
Šo. 

Organi Sa - Še so opisani v členih od 17 do 28 in so pokrajinski 
svet, predsednik pokrajinskega sveta in nadzorni odbor. 

Pokrajinski svet je opredeljen kot najvišji organ odločanja o vseh 
zadevah v okviru pravic in dolžnosti pokrajine ter je sestavljen' 
predstavnikov občin Sa - ša. Predlog določa število član0 

pokrajinskega sveta iz občin Sa ■ ša, in sicer enako število 1 

vsake občine Sa ■ Ša. 

Funkcija članov pokrajinskega sveta naj bi bila pravilo 
nepoklicna. 

Predlaga se naslednje pristojnosti pokrajinskega sveta: sprejem* 
statut Sa - Še, sprejema odloke in druge predpise Sa - ? ■ 
sprejema proračun in zaključni račun proračuna Sa - Še, sprejel 
prostorske plane in druge programe razvoja Sa ■ Še, daje soglasij 
k prenosu nalog iz državne pristojnosti na Sa ■ Šo, odloča 
drugih zadevah, ki jih določa zakon ali statut Sa - Še. 

Predsednik pokrajinskega sveta se izvoli izmed član°" 
pokrajinskega sveta. 

Predlog zakona opredeljuje tudi vlogo in naloge nadzornega 
odbora. 

Financiranje Sa - Še je opredeljeno v členih od 29 do 34. Predlagan° 
je, da se sredstva za financiranje Sa • Še zagotavljajo kot las 
sredstva, iz sredstev države in sredstev občin Sa - Ša ob pogol 
ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. 

Predlog tudi določa, da občine Sa ■ Ša zagotovijo Sa ■ Ši 
sredstva, ki so potrebna za opravljanje nalog, ki jih prenesl 
nanjo. Tudi država zagotovi Sa - Ši tista sredstva, ki so PotreD 

za opravljanje nalog, ki jih prenese nanjo. Sa - Ša se ne s 
zadolževati, nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo 
gospodarno in učinkovito rabo proračunskih sredstev pa 
opravljalo Računsko sodišče RS. 

Predlog zakona v postopku konstituiranja Sa ■ Še, ki je °P'sanl 
členih od 35 do 41, ureja izvolitev in konstituiranje njenih orga< 
ter sprejem statuta in drugih za delovanje pokrajine PotreD čja 
aktov. Urejen je tudi postopek za morebitno spremembo obmo 
in imena Sa - Še (členi od 42 do 45 predlaganega zakona). 

V prehodni določbi, v 46. členu predlaganega zakona, pajereš 
vprašanje zagotovitve materialnih, kadrovskih in prostor 
pogojev za začetek delovanja pokrajinskega sveta. 
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Predlog zakona o 

ZAČASNI ZAŠČITI RAZSELJENIH OSEB 

IZZZRO) 

- prva obravnava - EPA 130 - IV 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1711-0080 
Številka: 00717-3/2005/20 
Ljubljana, 24.02.2005 

V zvezi z dopisom Državnega zbora Republike Slovenije št. 
213-04/05-0036/0001 EPA 130-1V z dne 21.2.2005 in na podlagi 

115. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
Vlada Republike Slovenije pošilja dopolnitev III. poglavja Uvoda 
predloga zakona in čistopis predloga zakona o začasni zaščiti 
razseljenih oseb - prva obravnava. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1711-0080 
Številka: 00717-3/2005/16 
Ljubljana, 17.02.2005 

Vlada Republike Slovenije je na 11. redni seji dne 17.02.2005 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNI ZAŠČITI 
RAZSELJENIH OSEB, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

Dragutin Mate, minister za notranje zadeve. 
Žarko Bogunovič, namestnik generalnega direktorja 
Direktorata za migracije. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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DOPOLNITEV III. POGLAVJA UVODA PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNI ZAŠČITI 

RAZSELJENIH OSEB - PRVA OBRAVNAVA 

Dopolnjeno je III. poglavje uvoda predloga zakona in navedeno, 
da bo Republika Slovenija, v kolikor bo prišlo do uvedbe začasne 
zaščite, morala zagotoviti ustrezna finančna sredstva bodisi s 
prerazporeditvijo prostih finančnih sredstev bodisi iz proračunskih 
rezerv. 

V skladu s 4. alineo drugega odstavka 115. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije je v uvodu predloga zakona 
dodano novo poglavje in navedeno, da predlog zakona ne 
predvideva porabe proračunskih sredstev v obdobju, za katerega 
je bil državni proračun že sprejet, pri čemer ocenjujemo, da v 

svetu trenutno ni kriznih žarišč takšnih razsežnosti, ki bi utegni'3 

zahtevati uporabo instituta začasne zaščite s strani Evropske 
komisije. V kolikor bo v obdobju, za katerega je bil državni proračun 
že sprejet, do navedene situacije prišlo, bo Republika Slovenija v 
skladu z Direktivo o najnižjih standardih za dodelitev začasne 
zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in 0 

ukrepih za uravnoteženje prizadevanj med državami članicami 
pri sprejemanju takšnih oseb in ustreznih posledic, ta sredstva 
morala zagotoviti. 

Ostala poglavja uvoda se ustrezno preštevilčijo. 

PREDLOG ZAKONA O ZAČASNI 

ZAŠČITI 

RAZSELJENIH OSEB 

1. UVOD 

I. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Slovenija je bila leta 1992 soočena z množičnim prihodom 
beguncev iz Bosne in Hercegovine ter Hrvaške, ko je zaščito 
poiskalo med 60.000 in 70.000 oseb. Naša država je hitro in 
učinkovito odgovorila na izredne razmere in ustrezno poskrbela 
za begunce z uvedbo de-facto režima začasnega zatočišča s 
sodelovanjem slovenskega Rdečega križa, Visokega komisariata 
Združenih narodov za begunce in novoustanovljenega Urada 
Vlade RS za priseljevanje in begunce. 

Konec leta 1994 je bilo v Republiki Sloveniji registriranih še okoli 
30.000, decembra 1995 pa še 21.500 beguncev iz Bosne in 
Hercegovine. Ker so se razmere v Bosni in Hercegovini s 
podpisom Daytonskega sporazuma decembra 1995 izboljšale, 
je Vlada Republike Slovenije sprejela stališča v zvezi z vračanjem 
v domovino. Mnogi so se vrnili domov, drugi so odšli v tretje 
države oziroma so si v Republiki Sloveniji uredili drugačen status. 

Marca 1997 je Republika Slovenija sprejela zakon o začasnem 
zatočišču in status osebe z začasnim zatočiščem je pridobilo 
okoli 5.000 oseb. Večina oseb z začasnim zatočiščem v Republiki 
Sloveniji so bili Bošnjaki iz Republike Srbske. 

V okviru ankete, ki jo je izvedel Urad Vlade RS za priseljevanje in 
begunce na začetku leta 2002, je 1998 oseb z začasnim 
zatočiščem (86% celotne populacije) izjavilo, da želijo ostati v 
Sloveniji, ostali pa so se želeli vrniti v domovino oziroma drugam. 

Integracija teh oseb je pozitivna tako za državo kot za same 
osebe z začasnim zatočiščem; za slednje zato, ker so živele v 
negotovosti in v odvisnosti od državne oomoči in z nizkimi zaslužki, 
pridobljenimi z delom na črno, vendar brez dejanske povezave z 
družbo, v kateri živijo. Za državo integracija teh oseb pomeni 
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zmanjševanje stroškov za najem in vzdrževanje nastanitveni 
centrov ter znižanje skupne finančne pomoči, ki je bila namenjena 
osebam z začasnim zatočiščem v zasebni nastanitvi. Dejstvo Pa 

je, da je bilo potrebno tem osebam zagotoviti določene socialne 
pomoči in zagotoviti ustrezno zdravstveno varstvo ter pomoč P" 
iskanju zaposlitev in stanovanj. 

Veljavna zakonodaja ni omogočala, da bi osebe z začasni'11 

zatočiščem pridobile trajnejši status. Zaradi tega je Vlada Republik® 
Slovenije ob obravnavi Poročila delegacije Republike Slovenije o 
zagovoru začetnega poročila pred Odborom Združenih narodom 
za odpravo rasne diskriminacije na seji, dne 29.3.2001. sprejela 
sklep, s katerim je zadolžila Urad Vlade RS za priseljevanje 'jj 
begunce, da pripravi predlog za ureditev trajnejšega statusa ose 
z začasnim zatočiščem v Republiki Sloveniji, ki bi jim v večji men 
zagotavljal temeljne pravice in svoboščine in jim olajša 
vključevanje v družbo. 

Glede na navedeno je bila julija 2002 sprejela novela zakona 0 

začasnem zatočišču, ki je uredila njihovo nadaljnje in trajno bivani 
in življenje v Republiki Sloveniji. Novela zakona je veljala samo z 

državljane Bosne in Hercegovine, ki so pribežali v Republi 
Slovenijo od leta 1992 naprej in so imeli status začasneg 
zatočišča na dan uveljavitve zakona. 

Po sedaj veljavnem zakonu o začasnem zatočišču Repub1'1^ 
Slovenija daje začasno zatočišče, ko Vlada Republike Slovenj 
ugotovi, da so nastale v tuji državi razmere, kot so npr. v°ina^ 
njej podobne razmere, okupacija, množične kršitve človeko 
pravic in podobno. Pribežniki, ki so državljani oziroma imajo sta 
prebivališče v takšni državi, lahko v Sloveniji pridobijo za^aS... 
zatočišče. S pridobitvijo začasnega zatočišča imajo pravico o ■ 

bivanja in oskrbe v Republiki Sloveniji za čas trajani 
začasnega zatočišča v skladu z možnostmi; 
nujnega zdravstvenega varstva; 
izobraževanja; 
dela pod določenimi pogoji; 
prejemanja človekoljubne pomoči v skladu z možnostf1' 
pomoči pri uveljavljanju pravic, ki jih določa zakon. 

Sprejem zakona o začasnem zatočišču iz leta 1997 je vsekaj 
pomenil dosežek v smislu ureditve statusa bosanskih in kas | 
kosovskih beguncev, saj so bile urejene pravice in obvezn 
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teh oseb, vendar pa vsebuje tudi nekatere pomanjkljivosti. Zakon 
namreč ne določa trajanja začasnega zatočišča in tudi ne 
predvideva možnosti za integracijo beguncev, ki se ne morejo 
vrniti v matično državo ali v Sloveniji ne morejo pridobiti 
drugačnega statusa. Zakon med drugim določa, da lahko oseba 
2 začasnim zatočiščem dela največ 60 dni v koledarskem letu ali 
8 ur na teden; v kolikor pa si pridobi delovno dovoljenje, izgubi 
status osebe z začasnim zatočiščem. Zato se večina teh oseb ni 
zaposlila, temveč je delala na črno. S pogodbenim delom do 60 
dni na leto te osebe tudi niso mogle skrbeti zase in za svoje 
družine. V letu 2001 je na ta način delalo 259 oseb z začasnim 
zatočiščem. Sedanji zakon o začasnem zatočišču torej ne daje 
možnosti, da bi osebe z začasnim zatočiščem lahko trajno 
skrbele same zase. 

Direktiva Sveta EU 2001/55/EC z dne 20. julija 2001 o najnižjih 
standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega 
Prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj 
med državami članicami pri sprejemanju takšnih oseb in ustreznih 
Posledic časovno omejuje trajanje začasne zaščite, določa 
obveznosti držav članic glede pogojev sprejema in bivanja oseb, 
ki uživajo začasno zaščito v primeru množičnega prihoda 
izseljenih oseb, in prepoveduje diskriminacijo pri ravnanju s 
'emi osebami. Direktiva prav tako predpisuje pravila, ki urejajo 
dostop do azilnega postopka v okviru začasne zaščite v primeru 
množičnega prihoda razseljenih oseb v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi držav članic in Pogodbo. 

V predlog zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb so vključene 
navedene obveznosti iz direktive tako, da ta zakon na celovit in 
'ransparenten način ureja področje začasne zaščite. 

"■ Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Vlada Republike Slovenije je aprila 2001 ob obravnavi »Informacije 
o možnostih za integracijo oseb z začasnim zatočiščem iz Bosne 
•n Hercegovine v Republiki Sloveniji« sprejela sklep, daje potrebno 
Pripraviti ustrezne sistemske rešitve za ureditev trajnejšega 
statusa oseb z začasnim zatočiščem v Republiki Sloveniji. 

V 'a namen je bila ustanovljena medresorska delovna skupina, ki 
le ocenila, da je za osebe z začasnim zatočiščem potrebno urediti 
,rajnejši status z dopolnitvami zakona o začasnem zatočišču, v 
naslednji fazi pa pripraviti povsem nov zakon, ki bo celovito uredil 
Področje začasne zaščite. Predlog zakona o začasni zaščiti 
izseljenih oseb tako ustrezneje in natančneje opredeljuje status 
ln pravice morebitnih novih prosilcev za začasno zaščito ter 
natančno ureja postopke za pridobitev in prenehanje začasne 
iščite. 

Republika Slovenija bi tako nudila začasno zaščito v primeru 
Množičnega prihoda razseljenih oseb iz tujih držav, zlasti če obstaja 
rievarnost, da azilni sistem ne bo zmogel ustrezno obravnavati 
Povečanega števila prošenj za azil. Začasno zaščito bi lahko 
Pridobile razseljene osebe, ki se ne morejo varno in trajno vrniti v 
državo ali regijo izvora zaradi vojne in njej podobnih razmer, zaradi 
4esar je ogroženo njihovo življenje ali telo ali so žrtve 
s'stematičnega ali splošnega kršenja človekovih pravic in temeljnih 
Svoboščin. 

Osnovno načelo določeno v zakonu je načelo nevračanja, ki 
Pomeni, da ni dovoljen izgon ali vrnitev oseb v državo, kjer bi bila 
niihova življenja ali svoboda zaradi njihove rase, vere, narodnosti, 
Pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnega prepričanja, 
Rožena. Prav tako nI dovoljen izgon ali vrnitev oseb v državo, v 
^ateri bi bile lahko izpostavljene mučenju ali nečloveškemu 
ravnanju. 

Poleg pravic iz sedaj veljavnega zakona (bivanja in oskrbe, 
zdravstvenega varstva, izobraževanja, dela, prejemanja 
človekoljubne pomoči in pomoči pri uveljavljanju pravic) določa 
predlog zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb tudi pravico do 
začasnega prebivanja za čas trajanja začasne zaščite, pravico 
do denarne pomoči za zasebno nastanitev, pravico do žepnine, 
pravico do združevanja družine, pravico do brezplačne pravne 
pomoči in pravico do obveščenosti. Vse navedene pravice so v 
predlogu zakona natančno določene, prav tako pa so določene 
tudi dolžnosti oseb z začasno zaščito. 

V prehodnih določbah je predlagana rešitev, da se nekatere 
določbe zakona o začasnem zatočišču za bivše osebe z 
začasnim zatočiščem, ki so pridobile status tujca z dovoljenjem 
za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji v skladu s 24. a členom 
zakona o dopolnitvah zakona o začasnem zatočišču uporablja 
do prenehanja tega statusa. Takšna rešitev je nujno potrebna, saj 
bo uveljavljanje določenih pravic na področju integracije in 
nastanitve bivših oseb z začasnim zatočiščem potrebno 
zagotavljati še naprej. Dejstvo je, da bo del te populacije pomoč 
pri integraciji potreboval zelo dolgo obdobje, nekateri tudi vse 
življenje. 

III. Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
državni proračun in druga javna finančna 
sredstva 

Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb ne bo imel posledic za 
državni proračun in druga javna finančna sredstva, razen v 
primeru množičnega prihoda razseljenih oseb iz tretjih držav, in 
sicer le tedaj, ko azilni sistem ne bo mogel ustrezno obravnavati 
povečanega števila prošenj za azil. 

V navedeni situaciji bo Republika Slovenija, v skladu z veljavno 
evropsko direktivo, morala zagotoviti ustrezna finančna sredstva 
bodisi s prerazporeditvijo prostih finančnih sredstev bodisi iz 
proračunske rezerve. 

Koliko bo znašal strošek izvajanja posamezne pravice oseb z 
začasno zaščito po predlogu zakona o začasni zaščiti razseljenih 
oseb, je mogoče prikazati le s primerjavo stroškov oziroma 
finančnih posledic izvajanja Zakona o začasnem zatočišču 
(Uradni list RS, št. 20/97, 67/2002), ki določa pravice oseb z 
začasnim zatočiščem, oziroma Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 
134/03 - uradno prečiščeno besedilo), ki določa pravice prosilcev 
za azil in beguncev, ter Uredbe o pravicah in dolžnostih beguncev 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/04, 129/04), ki določa 
pravice beguncev. 

1. Pravica do nastanitve in prehrane v 
nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za 
zasebno nastanitev 

Osebam z začasno zaščito se zagotovi nastanitev in prehrana v 
nastanitvenih centrih Ministrstva za notranje zadeve, osebam z 
začasno zaščito, ki so nastanjene v nastanitvenih centrih, ki se 
deloma ali v celoti zaprejo, ali se sicer odločijo za zasebno 
nastanitev, pa se dodeli denarna pomoč za zasebno nastanitev. 
Predlog zakona določa, da višino, dobo in način izplačevanja 
denarne pomoči za zasebno nastanitev določi vlada z uredbo. 

Koliko bodo znašali stroški nastanitve in prehrane oziroma stroški 
izplačevanja denarne pomoči za zasebno nastanitev po zakonu 
o začasni zaščiti razseljenih oseb, je mogoče prikazati le s 
primerjavo stroškov oziroma finančnih posledic izvajanja Zakona 
o začasnem zatočišču, to je, koliko znašajo stroški nastanitve 
tistih oseb, ki so trenutno nastanjene v nastanitvenih kapacitetah 
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ministrstva oziroma koliko znašajo stroški za izplačevanje 
denarnega nadomestila za zasebno nastanitev, ki se izplačuje 
bivšim osebam z začasnim zatočiščem, sedaj osebam z 
dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki so ga 
pridobile po Zakonu o dopolnitvah zakona o začasnem zatočišču. 

V mesecu oktobru 2004 so minimalni stroški nastanitve znašali 
14.000 sit na mesec na osebo (gre za nastanitev v Nastanitvenem 
centru Postojna), maksimalni strošek pa 31.500 sit na mesec na 
osebo (v Nastanitvenem centru Maribor). 

Navedena zneska predstavljata le strošek nastanitve, v katerega 
pa ni zajeta prehrana. Za primerjavo naj navedemo stroške 
prehrane, ki jo Ministrstvo za notranje zadeve zagotavlja prosilcem 
za azil; tako znaša navedeni strošek na eno osebo na dan 1.730 
sit, pri čemer so v ta znesek zajeti trije obroki. 

Višina denarnega nadomestila za zasebno nastanitev je določena 
s sklepi Vlade Republike Slovenije, in sicer sklepom, št. 262-01/ 
2000-2, z dne 11.4.2002, sklepom, št. 262-01/2000-2, z dne 
30.8.2002, in sklepom, št. 262-01/2000-6, z dne 29.1.2004. 

Posamezna oseba je upravičena do denarnega nadomestila za 
zasebno nastanitev v mesečni višini 20.300 sit, družina z dvema 
članoma 29.300 sit, družina s tremi člani 37.300 sit, družina s 
štirimi člani 45.100 sit, družina s petimi člani 51.900, družina s 
šestimi člani 58.800 sit in družina s sedmimi ali več člani 65.400 
sit. 

Strošek nastanitve prosilca za azil (v katerega so zajeti stroški 
nastanitve, prehrane, obleke, obutve, žepnine in obratovalnih 
stroškov) ob predpostavki, da v azilnem domu biva 200 oseb, 
znaša 102.420 sit na osebo na mesec. 

2. Pravica do zdravstvenega varstva 

Osebe z začasno zaščito imajo pravico do nujne medicinske 
pomoči in nujnega reševalnega prevoza ter pravico do nujne 
zobozdravstvene pomoči, nujnega zdravljenja po odločitvi 
lečečega zdravnika ter neodložljivih storitev specialistično 
ambulantnih in bolnišničnih dejavnosti. Zagotovljeno je tudi 
zdravstveno varstvo žensk ter obvezni zdravstveni pregledi pred 
vključitvijo v izobraževanje in v času izobraževanja v osnovni 
oziroma srednji šoli, enako kot to velja za državljane Republike 
Slovenije. 

Za primerjavo lahko navedemo, da so stroški zdravstvenega 
varstva bivših oseb z začasnim zatočiščem v letu 2000 znašali 
13.552 sit mesečno na osebo, v letu 2001 pa 12.453 sit mesečno 
na osebo. V letu 2004 so stroški zdravstvenega varstva beguncev 
(to je oseb, ki so v Republiki Sloveniji pridobile pravico do azila) 
znašali 10.300 sit mesečno na osebo. 

3. Pravica do dela 

Izvrševanje pravice ne bo imelo dodatnih finančnih posledic za 
državni proračun in druga javna finančna sredstva. 

4. Pravica do izobraževanja 

Izvrševanje pravice ne bo imelo dodatnih finančnih posledic za 
državni proračun in druga javna finančna sredstva. 

5. Pravica do denarne pomoči 

Predlog zakona določa upravičence, višino ter merila za izračun 
denarne pomoči. Višina denarne pomoči je vezana na višino 
osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki trenutno znaša 
46.981 SIT. 

6. Pravica do žepnine 

Tistim osebam z začasno zaščito, ki so nastanjene v 

nastanitvenem centru in so brez dohodkov in drugih prejemkov 

ter zavezancev, ki so jih v skladu s predpisi Republike Slovenije 
dolžni in zmožni preživljati, ministrstvo dodeli žepnino, ki znaša 
30% osnovnega zneska minimalnega dohodka (14.094 SIT) in 

se izplačuje mesečno. 

7. Pravica do združevanja družine 
» 

Izvrševanje pravice ne bo imelo dodatnih finančnih posledic za 
državni proračun in druga javna finančna sredstva. 

8. Pravica do brezplačne pravne pomoči 

Izvrševanje pravice ne bo imelo dodatnih finančnih posledic za 

državni proračun in druga javna finančna sredstva, saj bod° 
osebe z začasno zaščito navedeno pravico uveljavljale v skladu 
z Zakonom o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS. št. 48/0 ■ 
50/04). 

9. Pravica do obveščenosti o pravicah in dolžnosti11 

Izvrševanje pravice ne bo imelo dodatnih finančnih posledic za 
državni proračun in druga javna finančna sredstva, saj se Bjj 
izvajanje te pravice zagotovilo v okviru obstoječih kadrovsk' 
možnosti na Ministrstvu za notranje zadeve. 

10. Pravica do pomoči pri uveljavljanju pravic iz tega 

zakona 

Izvrševanje pravice ne bo imelo dodatnih finančnih posledic zj> 
državni proračun in druga javna finančna sredstva, saj se 
izvajanje te pravice zagotovilo z obstoječimi kadrovski 
zmožnostmi na Ministrstvu za notranje zadeve. 

Glede na zgoraj navedeno je mogoče podati naslednjo ocen° 
skupnega stroška za eno osebo z začasno zaščito: 
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- oseba z začasno zaščito, nastanjena v nastanitvenem centru: 

VRSTA STROSKA 
(na osebo na mesec) 

minimalno (SIT) maksimalno (SIT) 

nastanitev 14.000 (NC Postojna) 31.500 (NC Maribor) 

prehrana 51.900(1.730x30) 51.900(1.730x 30) 

zdravstvo 10.300 10.300 

žepnina 13.657 (30% od 45.524) 13.657 (30% od 45.524) 
SKUPAJ strošek 
(na osebo na mesec) 89.857 107.357 

Na osebo na dan 2.995 3.578 

oseba z začasno zaščito v zasebni nastanitvi: 

VRSTA STROŠKA 
(na osebo na mesec) 

predvideni znesek v SIT 

nadomestilo za nastanitev 22.762 (45.524 x 1,5 : 3) 

zdravstvo 10.300 

denarna pomoč 30.349 (45.524 x 2,0 : 3) 

SKUPAJ strošek * 
(na osebo na mesec) 63.411 

Na osebo na dan 2.113 

Vsekakor pa je z vidika ocene finančnih posledic predloga zakona 
Potrebno omeniti, da bo Republika Slovenija v primeru izrednih 
razmer te osebe morala sprejeti. V primeru razmer, navedenih v 
2. členu predloga zakona, mora namreč mednarodna skupnost 
ustrezno reagirati ter v skladu z zgoraj navedeno direktivo nuditi 
začasno zaščito. 

Nadalje tudi ni mogoče predvideti, kolikšnemu številu oseb bo 
vlada (10. člen predloga zakona) nudila začasno zaščito ter za 
koliko bo to število lahko preseženo. 

■V. Zagotavljanje sredstev za izvajanje zakona v 
državnem proračunu 

Predlog zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb ne predvideva 
Porabe proračunskih sredstev v obdobju, za katerega je bil državni 
Proračun že sprejet. 

Ocenjujemo, da v svetu trenutno ni kriznih žarišč takšnih 
razsežnosti, ki bi utegnila zahtevati uporabo instituta začasne 
zaščite s strani Evropske komisije. V kolikor bo v obdobju, za 
katerega je bil državni proračun že sprejet, do navedene situacije 
Prišlo, bo Republika Slovenija v skladu z Direktivo o najnižjih 

standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega 
prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj 
med državami članicami pri sprejemanju takšnih oseb in ustreznih 
posledic, ta sredstva morala zagotoviti. 

V. Prikaz ureditve začasne zaščite, pravni položaj 
oseb z začasno zaščito, integracija beguncev v 
nekaterih drugih pravnih sistemih oziroma 
državah Evropske unije in prilagojenost 
predlagane ureditve pravu Evropske unije 

Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce 
je bilo leta 1997 v državah članicah Evropske unije 584.017, 
konec leta 1998 pa okoli 372.000 državljanov Bosne in 
Hercegovine. Porazdelitev beguncev iz Bosne in Hercegovine je 
bila zelo nesorazmerna. V treh državah, Avstriji, Nemčiji in na 
Švedskem, je bilo skoraj 90 % celotne populacije. Samo v Nemčiji 
je bilo 60 % celotne populacije. Nemčijo je do septembra 1998 
zapustilo okoli 250.000 državljanov Bosne in Hercegovine kar 
predstavlja dobrih 70 % vseh beguncev iz Bosne in Hercegovine, 
ki jih je sprejela Nemčija. Od približno 120.000, ki so zapustili 
Nemčijo leta 1998, se jih je 103.000 vrnilo prostovoljno, 17.000 pa 
se jih je preselilo v tretje države, predvsem v ZDA 
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Z izjemo Francije in Velike Britanije je začasno zatočišče v Evropi 
pretežno prenehalo. Sprejeti so bili ukrepi za spremembo statusa, 
ki zagotavlja trajnejše oblike prebivanja. Večina državljanov Bosne 
in Hercegovine, ki so bivali v državah Evropske unije, so že 
pridobili neko obliko trajnega oziroma kvazitrajnega statusa. 
Drugače od preostalih držav članic Evropske unije je bil na 
Švedskem za večino državljanov Bosne in Hercegovine opravljen 
redni azilni postopek takoj po prihodu in jim status začasnega 
zatočišča nikoli ni bil podeljen. 

V Avstriji je imelo konec leta 1999 začasno zatočišče še 482 
državljanov iz Bosne in Hercegovine, 65.000 pa jih je bilo imetnikov 
dovoljenja za bivanje. Ob začasni zaščiti se je uresničeval tudi 
posebni načrt pomoči, ki sta ga skupaj financirali zvezna in deželne 
vlade. Njegova značilnost je bila posebna pomoč pri spremembi 
statusa začasnega zatočišča v trajnejšo obliko za tiste, ki so 
izpolnjevali določene pogoje (zaslužek in namestitev). Število oseb 
z začasnim zatočiščem je bilo tako v nenehnem upadanju prav 
zaradi tega mehanizma. 

Avstrijska vlada je avgusta leta 1997 prvič podaljšala začasno 
zatočišče samo nekaterim skupinam državljanov Bosne in 
Hercegovine, in to do konca julija 1998. Begunci iz krajev, kjer so 
bili narodnostna manjšina, tisti iz narodnostno mešanih zakonov, 
starejši brez sredstev za preživljanje, sirote, hudo bolni in ranjeni, 
priče za sodišča za vojne zločine in študentje pri koncu študija so 
lahko ostali. Osebe z začasnim zatočiščem, ki so se prostovoljno 
odločile za odhod, so prejele finančno pomoč. 

Začasno zatočišče je bilo odpravljeno avgusta 1998, ko je začel 
veljati Zvezni zakon za zagotovitev pravice do bivanja za 
integrirane razseljene osebe iz Bosne in Hercegovine. 

Leta 1997 in 1998 so koordinatorji za begunce v regijah podrobno 
anketirali vsakega uporabnika posebnega programa pomoči pri 
spremembi statusa začasnega zatočišča v trajnejšo obliko. S 
pogovori niso pridobili samo informacij o repatriaciji, ampak so bili 
koristni tudi zato, ker so nakazali morebitne prihodnje probleme v 
zvezi z obravnavano populacijo. 

Belgija je leta 1992 za državljane bivše Jugoslavije uvedla začasno 
zatočišče s 'statusom razseljenih oseb'. Ta status, ki ga je bilo 
možno obnoviti vsakih šest mesecev, je dajal upravičencem 
pravico do dela in vključitve v sistem socialnega varstva oziroma, 
kot alternativo, polno finančno pomoč za preživljanje z namestitvijo 
in zdravstveno oskrbo vred. Osebe z začasnim zatočiščem niso 
imele dostopa do rednega azilnega postopka. Septembra 1997 je 
belgijska vlada odločila, da se morajo preostali državljani Bosne 
in Hercegovine, ki so si pridobili status 'razseljenih oseb' pred 
1.3.1995 (datum, po katerem tega statusa prišlekom iz Bosne in 
Hercegovine niso več podeljevali), odločiti med prostovoljno 
vrnitvijo in trajno integracijo v belgijsko družbo, ki je temeljila na 
njihovi pripravljenosti za integriranje v Belgiji. 

Belgijska praksa je zanimiva v tem, da je bil odločilni dejavnik pri 
dodelitvi trajnega statusa državljanom Bosne in Hercegovine 
njihova volja do integracije, ne pa možnost vrnitve v domovino, 
niti ne stopnja dosežene samozadostnosti. Dejstvo pa je, da so 
že prej imeli dostop na trg delovne sile. 

Leta 1998 Je belgijska vlada namenila 2700 USD za vsakega 
odraslega državljana Bosne in Hercegovine z začasnim 
zatočiščem in polovico tega zneska za otroka, ki bi se odločil za 
vrnitev v Bosno in Hercegovino. Poravnali so tudi potne stroške. 

Na Danskem so od leta 1992 osebe iz bivše Jugoslavije pridobile 
dovoljenje za začasno prebivanje za 6 mesecev, ki ga je t>il0 

mogoče podaljševati. Zakon o začasnem zatočišču je predpisa' 
tudi nekatere omejitve, kot so: prepoved dostopa do plačane 
zaposlitve, namestitev v samo za to določene kraje in z nekaterimi 
izjemami omejitev dostopa do javnega splošnega izobraževanja- 
Do konca leta 1994 je na Danskem pridobilo status začasnega 
zatočišča okoli 18.500 oseb iz Bosne in Hercegovine. 

Leta 1994, ko se je njihovo bivanje zavleklo brez jasnih možnosti 
za konec vojne v Bosni in Hercegovini, se je tam razvnela dokaj 
ostra razprava o statusu oseb z začasnim zatočiščem, saj je 
prvotni namen zakona o začasnem zatočišču suspenz 
preučevanja njihovih prošenj za azil za obdobje do dveh let. Leta 
1996 je danski parlament sprejel zakon, po katerem je bilo treba 
zanje izpeljati redne azilne postopke. Tisti, ki niso dobili begunskega 
statusa niti de facto statusa ali bivanja iz humanitarnih razlogom 
so kljub temu lahko še naprej podaljševali dovoljenja za začasn° 
prebivanje. Če se osebe z začasnim zatočiščem niso mogle vrnil' 
v Bosno in Hercegovino v dveh letih, so samodejno pridobile 
dovoljenje za stalno prebivanje. V tem času je bil njihov socialniin 

ekonomski status na Danskem enak, kakor za osebe s stalni"1 

prebivanjem, torej so imeli pravico do dela in pravico udeležbe v 
integracijskih programih, ki jih je organiziral Danski svet za 
begunce. 

V večini držav članic Evropske unije so sprejeli posebne ukrepe 
za spremembo statusa, ki jih lahko razvrstimo v dve kategonf 
Prva je bila preprosto skupinska sprememba začasne zaščite " 
trajnejšo obliko statusa. To se je zgodilo v Avstriji, Belgiji, na 
Finskem in v Luksemburgu. Drugi način je bil preučitev prošeni 
za azil, katerih reševanje je bilo med trajanjem začasnega 
zatočišča sprva suspendirano. To se je zgodilo na Danskem in 

Nizozemskem. Preučitev prošenj je bila za večino ugodna, saj s o 
državljani Bosne in Hercegovine pridobili bodisi konvencijski sta- 
tus begunca ali kakšno drugo obliko humanitarnega statusa- 
Izjema je bila Nemčija, ki je bila tudi edina evropska država, 
kateri kategorije bosanskih državljanov, ki so bili upravičeni o 
nadaljnje zaščite, niso bile enake kategorijam po merilih Visokega 
komisariata Združenih narodov za begunce. 

Vendar pa sta oba načina spremembe statusa veljala samo za 
državljane Bosne in Hercegovine, ki so izpolnjevali določen^ 
merila. Merila za spremembo statusa državljanov Bosne j 
Hercegovine v trajen status so bila v posameznih državah ze 
različna. Tako so bili v Avstriji in Luksemburgu pogoj redna 
zaposlitev, zasebna namestitev in nekaznovanost, na Danske 
in v Franciji se je prošnja za azil preučila v določenem postop* ^ 
na Finskem je bil pogoj prihod pred Daytonskim sporazumom 
bivanje v državi 2 leti, na Nizozemskem pa prihod Pre 

01.01.1994. 

Leta 2001 je bila sprejeta Direktiva Sveta Evropske unije o za<5as'^ 
zaščiti in o najnižjih standardih za podelitev začasne 
primeru množičnega prihoda ljudi in ukrepih za krep'|en 
uravnoteženih naporov med državami članicami za sprejem 
ljudi in posledic takšnega prihoda, ki uvaja povsem novo ob 
mednarodnopravnega varstva. Direktiva med drugim oprede I ^ 
postopke za pridobitev zaščite in pravice, ki gredo tem °sel® / 
in določa odločanje na ravni Evropske komisije o uve 
podaljšanju in prenehanju začasne zaščite. 

VI. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Drugih posledic predlog zakona ne bo imel. 
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2. BESEDILO ČLENOV 

I- Splošne določbe 

1. člen 
(uvodna določba) 

Ta zakon ureja uvedbo, trajanje in prenehanje začasne zaščite 
razseljenih oseb (v nadaljnjem besedilu: začasna zaščita), pogoje 
in postopke za pridobitev in prenehanje začasne zaščite ter 
Pravice in obveznosti oseb z začasno zaščito v skladu z Direktivo 
Sveta Evropske unije 2001/55/ES z dne 20.7.2001 o najnižjih 
standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega 
prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj 
med državami članicami pri sprejemanju takšnih oseb in ustreznih 
Posledic (UL L št. 212 z dne 7.8.2001, str. 12). 

2. člen 
(pravica do začasne zaščite) 

(1) V primeru množičnega prihoda razseljenih oseb iz tretjih držav, 
slasti če obstaja nevarnost, da azilni sistem ne bo zmogel ustrezno 
obravnavati povečanega števila prošenj za azil, Republika 
Slovenija nudi začasno zaščito v skladu s pogoji in postopki, 
določenimi s tem zakonom. 

(2) Začasna zaščita se lahko dodeli razseljenim osebam, ki se 
ne morejo varno in trajno vrniti v državo ali regijo izvora zaradi 
v°jne in njej podobnih razmer, oboroženih spopadov, okupacije 
a'i množičnih kršitev človekovih pravic, zaradi česar je ogroženo 
niihovo življenje ali telo ali so žrtve sistematičnega ali splošnega 
kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

3. člen 
(pomen izrazov) 

posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji 
Pomen: 
1' »začasna zaščita« pomeni izredni postopek, ki v primeru 

množičnega prihoda ali neizbežnega množičnega prihoda 
razseljenih oseb iz tretjih držav, ki se ne morejo vrniti v svojo 
matično državo, zagotavlja takojšnjo začasno zaščito takšnim 
osebam, zlasti če obstaja nevarnost, da azilni sistem ne bo 
zmožen obravnavati prihoda brez neželenih učinkov na 
njegovo uspešno delovanje v korist omenjenih oseb in drugih 
oseb, ki prosijo za zaščito; 
»množični prihod« pomeni prihod večjega števila razseljenih 
oseb, ki prihajajo iz posamezne tretje države ali regije, če je 
njihov prihod v Republiko Slovenijo spontan ali organiziran; 

3- »razseljene osebe« so državljani tretjih držav ali osebe brez 
državljanstva, ki so morale zapustiti svojo matično državo ali 
regijo ali so bile evakuirane, zlasti na poziv mednarodnih 
organizacij, in ki se ne morejo varno in trajno vrniti zaradi 
prevladujočega stanja v tej državi ali regiji in se lahko štejejo 
med tiste osebe iz Konvencije o statusu beguncev ali drugih 
predpisov, ki omogočajo mednarodno zaščito, zlasti: 

osebe, ki so pribežale z območij oboroženih konfliktov ali 
endemičnoga nasilja; 
zelo ogrožene osebe ali tiste, ki so že bile žrtve 
sistematičnega ali splošnega kršenja njihovih človekovih 

. pravic in temeljnih svoboščin; 
»ranljive skupine oseb« so osebe s posebnimi potrebami, 
zlasti mladoletne osebe brez spremstva, invalidne osebe, 
starejši, nosečnice, ženske brez spremstva, starši 
samohranilci z mladoletnimi otroki, žrtve spolnih zlorab ter 
žrtve mučenja ali organiziranega nasilja; 

5. »mladoletna oseba brez spremstva« je državljan tretje države 
ali oseba brez državljanstva, mlajša od 18 let, ki nima 
zakonitega zastopnika ali skrbnika; 

6. »hudo kaznivo dejanje nepolitične narave« je kaznivo dejanje, 
ki je nepolitične narave, za katero je v Republiki Sloveniji 
predpisana kazen zapora, daljša od treh let. 

4. člen 
(načelo nevračanja) 

Izgon ali vrnitev osebe v državo, kjer bi bilo ogroženo njeno 
življenje ali telo zaradi njene rase, vere, narodnosti, pripadnosti 
posebni družbeni skupini ali političnega prepričanja, ali v državo, 
v kateri bi bila lahko izpostavljena mučenju ali nečloveškemu In 
poniževalnemu ravnanju ali kazni, ni dovoljen. 

5. člen 
(neupravičenost pridobitve začasne zaščite) 

(1 (Začasne zaščite ne more pridobiti oseba, pri kateri obstajajo 
utemeljeni razlogi za sum: 

da je storila kaznivo dejanje zoper človečnost in mednarodno 
pravo, določeno v Kazenskem zakoniku; 
da je storila hudo kaznivo dejanje nepolitične narave zunaj 
Republike Slovenije, preden je bila sprejeta v državo kot 
prosilec za začasno zaščito; 
da je storila kaznivo dejanje, ki je v nasprotju s cilji in načeli 
Združenih narodov ter obvezujočimi mednarodnimi 
pogodbami; 
da ogroža ustavno ureditev Republike Slovenije. 

(2) Začasne zaščite tudi ne more pridobiti oseba, ki je bila v 
Republiki Sloveniji pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na 
nepogojno kazen zapora, daljšo od enega leta, in obsodba še ni 
izbrisana. 

6. člen 
(prenehanje in odvzem začasne zaščite) 

(1) Začasna zaščita preneha: 
če je oseba pridobila dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki 
Sloveniji ali državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 
predpisov, ki urejajo področje tujcev, azila in državljanstva; 
če je oseba pridobila državljanstvo tretje države in uživa njeno 
zaščito; 
če je oseba pridobila status begunca, dovoljenje za prebivanje 
ali začasno zaščito v tretji državi; 
če se oseba z začasnovzaščito na podlagi njene privolitve 
premesti v drugo državo članico Evropske unije. 

(2) Začasna zaščita ne preneha osebi, ki v času trajanja začasne 
zaščite poskuša nezakonito vstopiti ali ostati na ozemlju druge 
države članice Evropske unije, razen če s sporazumom med 
državami članicami Evropske unije ni določeno drugače. 

(3) Začasna zaščita se odvzame: 
če to terjajo razlogi javnega reda in miru; 
če oseba zavrača izpolnjevanje pravnomočnih ali izvršljivih 
odločitev državnih organov; 
če se ugotovi, da je oseba z začasno zaščito v postopku 
pridobitve začasne zaščite navedla neresnična dejstva; 
če se ugotovi eno izmed dejstev, navedenih v prejšnjem členu 
tega zakona, ko je oseba že pridobila začasno zaščito. 
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7. člen 
(vstop v Republiko Slovenijo) 

II. Uvedba, trajanje in prenehanje začasne zaščite 

(1) Oseba iz 2. člena tega zakona, ki v času trajanja začasne 
zaščite in dokler število oseb, določeno v sklepu Vlade Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) iz 10. člena tega zakona, 
ni doseženo, nezakonito vstopi v Republiko Slovenijo, lahko pri 
pristojnem organu zaprosi za začasno zaščito, če to stori v roku 
treh dni po vstopu v Republiko Slovenijo. 

(2) Oseba, ki vstopi v Republiko Slovenijo izven mejnega prehoda 
ali v nasprotju z namembnostjo mejnega prehoda in pri pristojnem 
organu v roku iz prejšnjega odstavka zaprosi za začasno zaščito, 
ne stori prekrška iz zakona, ki ureja nadzor državne meje. 

(3) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), 
pristojna za notranje zadeve, s soglasjem ministra oziroma 
ministrice, pristojne za pravosodje, izda navodilo o postopku in 
načinu ravnanja z osebami iz prejšnjega odstavka. 

8. člen 
(možnost vložitve prošnje za azil) 

1) Osebe z začasno zaščito lahko med trajanjem ali po prenehanju 
začasne zaščite zaprosijo za azil. 

(2) Prošnja za azil, ki ni bila rešena pred iztekom začasne zaščite, 
se reši po izteku te zaščite. Do dokončne odločitve o prošnji za 
azil se za takšno osebo uporabljajo predpisi, ki urejajo področje 
azila. 

(3) Oseba, ki ji je bila prošnja za azil pravnomočno zavrnjena, 
lahko ponovno zaprosi za začasno zaščito, ne glede na to, ali je 
število oseb, določeno v sklepu vlade iz 10. člena tega zakona, 
doseženo, vendar najdalj za obdobje, kot ga določa sklep vlade 
iz 10. člena tega zakona. 

9. člen 
(sodelovanje z drugimi državami članicami Evropske 
unije in Visokim komisariatom Združenih narodov za 

begunce) 

(1) Republika Slovenija sodeluje z drugimi državami članicami 
Evropske unije v zadevah in vprašanjih, ki se nanašajo na začasno 
zaščito, zlasti pa jih obvešča o številu oseb z začasno zaščito in 
nastanitvenih zmogljivostih za sprejem razseljenih oseb v Republiki 
Sloveniji ter z njimi sodeluje v postopkih premestitve oseb z 
začasno zaščito. 

(2) Državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti v 
Republiki Sloveniji morajo v zadevah in vprašanjih, ki se nanašajo 
na osebe z začasno zaščito, sodelovati z Visokim komisariatom 
Združenih narodov za begunce (v nadaljnjem besedilu: UNHCR) 
in mu nuditi potrebno pomoč pri uresničevanju njegovih nalog. 

(3) Pristojni organi Republike Slovenije redno seznanjajo UNHCR 
o: 

številu in stanju oseb z začasno zaščito; 
- nastanitvenih zmogljivostih za nastanitev oseb z začasno 

zaščito; 
- zahtevkih za premestitev oseb z začasno zaščito; 

izvajanju tega zakona in konvencij ter drugih mednarodnih 
predpisov v zvezi z osebami z začasno zaščito; 

- predpisih, ki so v pripravi za osebe z začasno zaščito. 

(3) Pristojni organi v okviru rednih posvetovanj z UNHCR in 
drugimi mednarodnimi organizacijami izmenjujejo mnenja, stališča 
in predloge o vprašanjih, ki se nanašajo na začasno zaščito, še 
zlasti glede njene uvedbe in prenehanja. 

10. člen 
(uvedba začasne zaščite) 

(1) Ko Svet Evropske unije ugotovi, da so v tretji državi ali regij' 
nastale razmere, navedene v drugem odstavku 2. člena tega 
zakona, vlada sprejme sklep o uvedbi začasne zaščite, s katerim 
določi zlasti število oseb, ki jim bo Republika Slovenija nudila 
začasno zaščito, pogoje, pod katerimi je lahko določeno število 
preseženo, zlasti če gre za uveljavljanje pravice do združevanja 
daižine in ranljive skupine oseb, datum uvedbe in trajanje začasne 
zaščite. 

(2) Vlada sporoči Svetu Evropske unije podatke o nastanitveni!1 

zmogljivostih Republike Slovenije za sprejem razseljenih oseb. 

11. člen 
(trajanje začasne zaščite) 

Začasna zaščita traja eno leto. Začasna zaščita se lahko podaljša 
še največ dvakrat po šest mesecev. 

12. člen 
(prenehanje začasne zaščite) 

Začasna zaščita preneha s sklepom vlade, ki tudi določi rok, v 

katerem morajo osebe z začasno zaščito zapustiti Republik0 

Slovenijo. 

13. člen 
(predčasno prenehanje začasne zaščite) 

(1) Začasna zaščita lahko predčasno preneha, če so okoliščin8 

v državi ali regiji izvora takšne, da omogočajo varno in trajno 
vrnitev, na način, s katerim se zagotavlja spoštovanje človekovih 
pravic, temeljnih svoboščin in obveznosti, ki izhajajo iz načela 
nevračanja. 

(2) Ko Svet Evropske unije ugotovi, da so podane okoliščine 
prejšnjega odstavka, vlada sprejme sklep o predčasne"1 

prenehanju začasne zaščite, s katerim določi tudi rok, v katerem 
morajo osebe z začasno zaščito zapustiti Republiko Slovenijo- 

14. člen 
(vsebina poročila vlade o uvedbi in prenehanju začasne 

zaščite) 

(1) Vlada o uvedbi, prenehanju ali podaljšanju začasne 
poroča Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljnje 
besedilu: državni zbor). 

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje: 
razloge za uvedbo, prenehanje ali podaljšanje začas 
zaščite; 
opis skupine, ki naj bi pridobila začasno zaščito; 
oceno razsežnosti gibanja razseljenih oseb; 
podatke o zmogljivostih za sprejem; 
informacije UNHCR in drugih mednarodnih organizacij; 
število oseb, za katero se uvede začasna zaščita, in P°9 j ' 
pod katerimi se lahko to število poveča (združevanje druži 
reševanje posebej ranljivih skupin); 
datum, s katerim se uvede ali preneha začasna zaščita. 
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III. Postopek 18. člen 
(namestitev prosilcev) 

15. člen 
(vodenje postopka) 

Postopki po tem zakonu se vodijo po določbah zakona, ki ureja 
splošni upravni postopek, če ta zakon ne določa drugače. 

16. člen 
(pravice v postopku) 

(1) Prosilcu ali prosilki za začasno zaščito (v nadaljnjem besedilu: 
prosilec) morajo biti zagotovljene vse informacije, ki se nanašajo 
na postopek za dodelitev začasne zaščite, v jeziku, ki ga razume. 
Prosilec ima pravico postopek spremljati in v njem sodelovati v 
jeziku, ki ga razume. 

(2) Prosilec lahko kadarkoli naveže stik z nevladnimi, 
mednarodnimi in drugimi organizacijami za pomoč beguncem. 

(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), zagotovi prosilcem informacije iz prvega 
odstavka tega člena z izdajo informativnih brošur in organiziranjem 
informacijske službe. 

17. člen 
(vloga za začasno zaščito) 

(1) Osebo iz 2. člena tega zakona, ki v času trajanja začasne 
zaščite ob vstopu v Republiko Slovenijo izjavi, da namerava v 
Republiki Sloveniji zaprositi za začasno zaščito, se mora 
obravnavati kot prosilca za začasno zaščito v skladu s tem 
zakonom in se ji mora dovoliti vstop v državo. 

(2) Vstop v državo po prejšnjem odstavku je možen le, dokler 
število oseb, določeno v sklepu vlade iz 10. člena tega zakona, ni 
doseženo. 

(3) Prosilec mora ob vstopu v Republiko Slovenijo izpolniti vlogo 
Za začasno zaščito pri organu, pristojnem za nadzor prehajanja 
čez državno mejo, in predložiti vsa dokazila, ki jih ima na razpolago 
In so pomembna za odločanje o priznanju začasne zaščite. 

(4) Organ iz prejšnjega odstavka vlogo in morebitna dokazila 
brez odlašanja posreduje za področje notranjih zadev pristojni 
organizacijski enoti v upravni enoti (v nadaljnjem besedilu: pristojni 
0r9an), na območju katere bo prosilec nastanjen. 

(5) Prosilci, ki vstopijo v Republiko Slovenijo na način, določen v 
Pn/em odstavku 7. člena tega zakona, in prosilci, ki se že nahajajo 
v Republiki Sloveniji, morajo brez odlašanja, najkasneje v roku 
!reh dni, izpolniti vlogo za začasno zaščito in pristojnemu organu 
k 19. člena tega zakona predložiti vsa dokazila, ki jih imajo na 
razpolago in so pomembna za odločanje o priznanju začasne 
Zaščite. 

(®) Za mladoletne otroke izpolnijo vlogo njihovi starši oziroma 
skrbniki. 

ft) če prosilec ne razume slovenskega jezika, se mu zagotovi 
Prevod vloge. 

(8) Organ, ki prejme vlogo in morebitna dokazila, izda prosilcu 
Potrdilo o prejemu. 

'®) Minister predpiše obrazec vloge za začasno zaščito. 

(1) Ministrstvo organizira prevoz prosilca v najbližji sprejemni 
center, kjer se ugotovi njegova identiteta in zberejo podatki, 
potrebni za dodelitev začasne zaščite, ter opravi zdravstveni 
pregled prosilca. 

(2) Prosilec se do dokončne odločitve o njegovi vlogi lahko namesti 
v nastanitveni center. 

(3) Centre iz prejšnjih odstavkov ustanovi in z njimi upravlja 
ministrstvo. Nastanitvene centre lahko s soglasjem ministrstva 
ustanovijo tudi humanitarne organizacije. 

19. člen 
(pristojni organ za odločanje) 

Vlogo za začasno zaščito obravnava in o njej odloča pristojni 
organ iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona, na območju 
katerega je prosilec nastanjen. 

20. člen 
(odločanje) 

(1) Pristojni organ ugotavlja, ali prosilec izpolnjuje pogoje za 
pridobitev začasne zaščite, določene s tem zakonom. 

(2) Pristojni organ odloči o priznanju začasne zaščite v skrajšanem 
ugotovitvenem postopku. 

(3) Pristojni organ izda prosilcu, ki mu je priznana začasna zaščita, 
izkaznico iz 43. člena tega zakona. 

(4) Začasno zaščito pridobi tudi novorojeni otrok, katerega starši 
ali vsaj eden od staršev ima priznano začasno zaščito. 

(5) V odločbi, s katero je bila začasna zaščita zavrnjena ali 
odvzeta, in v sklepu, s katerim je bila vloga za začasno zaščito 
zavržena, se določi rok, v katerem mora oseba zapustiti državo. 
Če oseba v določenem roku ne zapusti Republike Slovenije, se 
zanjo uporabijo predpisi, ki urejajo prisilno odstranitev tujcev. 

21. člen 
(pritožba) 

(1) Zoper odločbo in sklep iz prejšnjega člena se lahko vloži 
pritožba v 15 dneh od dneva vročitve. Pritožba zadrži izvršitev 
odločbe in sklepa. 

(2) O pritožbi odloča ministrstvo. 

22. člen 
(omejitev gibanja prosilcev) 

(1) Prosilcu se lahko začasno omeji gibanje izven nastanitvenega 
centra, če ni znana njegova identiteta ali če obstajajo dvomi o 
njegovi identiteti. 

(2) Omejitev gibanja odredi ministrstvo s sklepom. Omejitev gibanja 
traja do prenehanja razlogov, vendar ne dlje kot en mesec. Če so 
razlogi za omejitev gibanja po tem času še vedno podani, se 
.omejitev gibanja lahko podaljša še za en mesec. 
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(3) Zoper sklep o omejitvi gibanja ima prosilec pravico do pritožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije v treh dneh po njegovi 
vročitvi, ki mora o pritožbi, po predhodnem zaslišanju prosilca, 
odločiti v roku treh dni. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa. 

23. člen 
(mladoletne osebe brez spremstva) 

(1) Mladoletni osebi brez spremstva se mora pred začetkom 
postopka postaviti zakonitega zastopnika. 

(2) Pristojni organ v postopku z mladoletno osebo brez spremstva 
upošteva njeno mnenje v skladu z njeno starostjo in stopnjo 
njenega duševnega razvoja. 

(3) Vloga za začasno zaščito, ki jo vloži mladoletna oseba brez 
spremstva, se rešuje prednostno. 

IV. Pravice in dolžnosti oseb z začasno zaščito 

24. člen 
(pravice oseb z začasno zaščito) 

(1) Osebe z začasno zaščito imajo za čas trajanja začasne 
zaščite pravico do: 

začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji; 
nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne 
pomoči za zasebno nastanitev; 
zdravstvenega varstva; 

- dela; 
izobraževanja; 

• denarne pomoči; 
žepnine; 

- združevanja družine; 
- brezplačne pravne pomoči; 
- obveščenosti o pravicah in dolžnostih; 

pomoči pri uveljavljanju pravic iz tega zakona. 

(2) Vlada izda uredbo, s katero določi način zagotavljanja pravic 
iz prejšnjega odstavka, razen pravice do brezplačne pravne 
pomoči. 

25. člen 
(pravica do začasnega prebivanja) 

Osebe z začasno zaščito imajo pravico do začasnega prebivanja 
v Republiki Sloveniji za čas trajanja začasne zaščite. 

26. člen 
(pravica do nastanitve in prehrane) 

(1) Osebam z začasno zaščito se zagotovi nastanitev in prehrana 
v nastanitvenih centrih. 

(2) Osebam z začasno zaščito se v skladu z možnostmi lahko 
zagotovi prehrana, ki ne krši njihovega verskega prepričanja. 

27. člen 
(pravica do denarne pomoči za zasebno nastanitev) 

(1) Osebam z začasno zaščito, ki so nastanjene v nastanitvenih 
centrih, ki se deloma ali v celoti zaprejo, ali se sicer odločijo za 
zasebno nastanitev, se dodeli denarna pomoč za zasebno 
nastanitev. 

(2) Višina, doba in način izplačevanja denarne pomoči za zasebno 
nastanitev se določi z uredbo iz drugega odstavka 24. člena tega 
zakona, upoštevaje zlasti število družinskih članov ter dohodke 
in druge prejemke. 

(3) Denarno pomoč za zasebno nastanitev iz prejšnjega odstavka 
izplačuje ministrstvo. 

28. člen 
(pravica do zdravstvenega varstva) 

(1) Osebe z začasno zaščito imajo pravico do: 
1. nujne medicinske pomoči in nujnega reševalnega prevoza 

ter pravico do nujne zobozdravstvene pomoči; 
2. nujnega zdravljenja po odločitvi lečečega zdravnika, ki 

obsega: 
ohranitev življenjsko pomembnih funkcij, zaustavljanje 
večjih krvavitev oziroma preprečitev izkrvavitve; 
preprečitev nenadnega poslabšanja zdravstvenega 
stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih 
organov ali življenjskih funkcij; 
zdravljenje šoka; 
storitve pri kroničnih boleznih in stanjih, katerih opustitev 
bi neposredno in v krajšem času povzročila invalidnost, 
druge trajne okvare zdravja in smrt; 
zdravljenje vročinskih stanj in preprečevanje širjenja 
infekcije, ki bi utegnila voditi do septičnega stanja; 
zdravljenje oziroma preprečevanje zastrupitev; 
zdravljenje zlomov kosti oziroma zvinov ter drugih 
poškodb, pri katerih je nujno posredovanje zdravnika; 
zdravila s pozitivne liste, ki so predpisana na recept za 

zdravljenje navedenih stanj; 
nujni prevozi z reševalnimi in drugimi vozili v naštetih 
primerih; 

3. neodložljivih storitev specialistično ambulantnih in bolnišničnih 
dejavnosti; 

4. zdravstvenega varstva žensk, ki obsega: 
kontracepcijska sredstva; 
prekinitev nosečnosti; 
zdravstvena oskrba v nosečnosti in ob porodu; 

5. obveznih zdravstvenih pregledov pred vključitvijo v 

izobraževanje in v času izobraževanja v osnovni oziroma 
srednji šoli, enako kot to velja za državljane Republik® 
Slovenije. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko zdravstven^ 
komisija, ki jo imenuje minister, v utemeljenih primerih odobri veCI1 

obseg zdravstvenega varstva. 

(3) Ministrstvo krije stroške zdravstvenih storitev oseb z začasn" 
zaščito iz prejšnjih odstavkov tega člena. 

29. člen 
(pravica do dela) 

(1) Osebe z začasno zaščito so glede pravice do dela izenačen® 
z begunci v skladu s predpisi, ki urejajo zaposlovanje ir> d® 
tujcev. 

(2) Osebe z začasno zaščito se lahko vključujejo v program® 
usposabljanja oziroma opravljajo pripravništvo v skladu s predplS 

(3) Stroške, ki nastanejo v zvezi z uveljavljanjem pravic °seb * 
začasno zaščito iz prvega in drugega odstavka, krije vsakokra 
delodajalec. 
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(4) Osebe z začasno zaščito lahko uveljavljajo pravice iz prejšnjih 
odstavkov tega člena le v času trajanja začasne zaščite. 

30. člen 
(pravica do izobraževanja) 

(1) Osebe z začasno zaščito, ki so stare manj kot 18 let, imajo 
pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije pravico do: 

vključitve in zaključka osnovnošolskega izobraževanja in 
vključitve in zaključka nižjega in srednjega poklicnega ter 
srednjega strokovnega in splošnega izobraževanja za 
pridobitev javno veljavne izobrazbe v javnih in zasebnih šolah, 
ki se financirajo iz javnih sredstev, če so ob vključitvi v 
izobraževanje stare manj kot 18 let in izpolnjujejo vpisne 
pogoje. 

(2) Osebe z začasno zaščito, ki so starejše od 18 let, se lahko 
vključijo v izobraževanje iz prvega odstavka tega člena pod 
enakimi pogoji, ki veljajo za udeležence izobraževanja odraslih, v 
izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah ter na 
univerzitetni stopnji pa v skladu s predpisi, ki urejajo tovrstno 
izobraževanje. 

(3) Stroške izobraževanja oseb iz prvega odstavka tega člena 
krije ministrstvo, pristojno za šolstvo, v enakem obsegu in pod 
enakimi pogoji kot za državljane Republike Slovenije. 

(4) Individualne stroške v zvezi z izobraževanjem za posamezno 
osebo iz prvega odstavka tega člena, ki ne spadajo v okvir 
sistemskega financiranja iz prejšnjega odstavka, zagotavlja 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v okviru sredstev 
denarne pomoči oziroma žepnine v skladu s tem zakonom, razen 
dela stroškov prevoza in prehrane ter za učbenike, ki jih zagotavlja 
ministrstvo, pristojno za šolstvo, s subvencijami oziroma iz 
učbeniškega sklada. 

(5) Vključevanje oseb z začasno zaščito v izobraževanje zagotovi 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v sodelovanju z 
ministrstvom, pristojnim za šolstvo, in šolami. 

31. člen 
(pravica do denarne pomoči) 

(1) Osebe z začasno zaščito, ki ne bivajo v nastanitvenih centrih 
'n so brez dohodkov in drugih prejemkov ter zavezancev, ki so jih 
v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in zmožni preživljati, 
so upravičene do denarne pomoči. 

(2) Kot dohodki in drugi prejemki iz prejšnjega odstavka se štejejo 
'isti, ki se po predpisih s področja socialnega varstva upoštevajo 
Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči. 

(3) Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne pomoči po tem 
zakonu se upošteva osnovni znesek minimalnega dohodka, 
določen s predpisi s področja socialnega varstva in dohodek, 
u9otovljen na način, ki je s predpisi s področja socialnega varstva 
določen za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči, 
kolikor s tem zakonom ni določeno drugače. 

32. člen 
(višina denarne pomoči) 

(1) Višina denarne pomoči se za osebo z začasno zaščito, ki 
nima dohodkov in drugih prejemkov ter zavezancev, ki so jo v 
skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in zmožni preživljati, 
določi v višini minimalnega dohodka. 

(2) Višina denarne pomoči se za osebo z začasno zaščito, ki ima 
dohodke in druge prejemke, določi tako, da se od minimalnega 
dohodka, kiji pripada, odšteje višina dohodkov in drugih prejemkov, 
prejetih v preteklem mesecu. 

(3) Višina denarne pomoči se družini osebe z začasno zaščito 
določi kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov vseh 
družinskih članov in seštevkom dohodkov in drugih prejemkov 
vseh družinskih članov, prejetih v preteklem mesecu. 

33. člen 
(merila za izračun denarne pomoči) 

(1) Višina denarne pomoči se osebi z začasno zaščito določi v 
razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka po 
naslednjih merilih: 

za prvo odraslo osebo oziroma vlagatelja 1 
za vsako naslednjo odraslo osebo v družini 0,7 
za otroka do 18. leta starosti 0,3 
za mladoletno osebo brez spremstva 1 

(2) Mladoletnim osebam, ki so v Republiki Sloveniji s samo enim 
od staršev, se denarna pomoč poveča za 30% osnovnega zneska 
minimalnega dohodka. 

34. člen 
(zahtevek za denarno pomoč) 

(1) Postopek za dodelitev denarne pomoči se začne na zahtevo 
osebe z začasno zaščito. 

(2) Zahtevek za denarno pomoč se vloži na obrazcu, ki ga 
predpiše minister, pristojen za notranje zadeve. 

(3) Vlagatelj je praviloma prva odrasla oseba v družini. 

(4) Kot prva odrasla oseba v družini se šteje samska oseba 
oziroma tisti od zakoncev oziroma oseb, ki živita v življenjski 
skupnosti iz prve alinee drugega odstavka 37. člena, ki uveljavlja 
pravico do denarne pomoči. 

(5) Za naslednjo odraslo osebo v družini se šteje polnoletna oseba, 
ki se po predpisih s področja socialnega varstva šteje v družino 
in ki ni otrok iz druge alinee drugega odstavka 37. člena tega 
zakona. 

(6) Oseba z začasno zaščito je dolžna ministrstvu sporočiti vsa 
dejstva in okoliščine oziroma spremembe, ki vplivajo na odločitev 
o dodelitvi denarne pomoči. 

(7) Oseba z začasno zaščito mora nova dejstva in okoliščine 
oziroma spremembe iz prejšnjega odstavka sporočiti v osmih 
dneh od dneva, ko so nastale oziroma je zanje izvedela. 

35. člen 
(odločanje o denarni pomoči in izplačevanje) 

(1) O dodelitvi denarne pomoči odloči ministrstvo z dokončno 
odločbo. 

(2) Denarna pomoč se dodeli za obdobje šestih mesecev in se 
izplačuje mesečno s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi 
zahtevka. 
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(3) Denarna pomoč mladoletne osebe brez spremstva se izplača 
njenemu skrbniku oziroma zakonitemu zastopniku, denarna 
pomoč za vso družino pa se praviloma izplača vlagatelju. 

(4) Sredstva za denarne pomoči zagotavlja in izplačuje ministrstvo. 

36. člen 
(pravica do žepnine) 

(1) Osebam z začasno zaščito, ki so nastanjene v nastanitvenem 
centru in so brez dohodkov in drugih prejemkov ter zavezancev, 
ki so jih v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in zmožni 
preživljati, ministrstvo dodeli žepnino. 

(2) Višina mesečne žepnine znaša 30% osnovnega zneska 
minimalnega dohodka in jo mesečno izplačuje ministrstvo v 
nastanitvenem centru. 

37. člen 
(pravica do združevanja družine) 

(1) Pravico do začasne zaščite po tem zakonu imajo tudi ožji 
družinski člani osebe, ki je pridobila začasno zaščito. 

(2) Za ožje družinske člane se po tem zakonu štejejo: 
zakonec oziroma oseba, ki je z osebo, ki je pridobila začasno 
zaščito, najmanj eno leto pred prihodom v Republiko Slovenijo 
živela v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko 
zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena 
z zakonsko zvezo; 
otroci osebe, ki je pridobila začasno zaščito, dokler jih je ta 
dolžna preživljati; 
pastorki, kadar ti preživljajo očima ali mačeho, ter očim ali 
mačeha, kadar preživlja pastorke; 
vnuki in nečaki osebe, ki je pridobila začasno zaščito, če ta 
oseba preživlja vnuke ali nečake, ki so brez staršev; 
drugi bližnji sorodniki osebe, ki je pridobila začasno zaščito, 
če so živeli skupaj kot del družine pred prihodom v Republiko 
Slovenijo in jih je ta preživljala. 

38. člen 
(pravica do brezplačne pravne pomoči) 

Osebe z začasno zaščito imajo pravico do brezplačne pravne 
pomoči v skladu z zakonom, ki ureja brezplačno pravno pomoč. 

39. člen 
(pravica do obveščenosti) 

Osebe z začasno zaščito morajo biti seznanjene s pravicami in 
obveznostmi iz tega zakona v jeziku, ki ga razumejo. Ministrstvo 
jim v ta namen zagotovi in posreduje ustrezne informacije, 
predvsem s področja nastanitve, uveljavljanja denarnih pomoči, 
zdravstvenega varstva, izobraževanja in zaposlovanja, v jeziku, 
ki ga razumejo. 

40. člen 
(pomoč pri uveljavljanju pravic po tem zakonu) 

Ministrstvo zagotavlja pomoč pri uveljavljanju pravic, ki jih imajo 
osebe z začasno zaščito po tem zakonu. 

41. člen 
(dolžnosti oseb z začasno zaščito) 

Osebe z začasno zaščito morajo: 
spoštovati ustavno ureditev, zakone, predpise in druge 
splošne pravne akte Republike Slovenije ter ukrepe državnih 
organov; 
prijaviti prebivališče in vsako spremembo prebivališča v treh 
dneh po spremembi pri pristojnem organu; » 
obvestiti ministrstvo o zaposlitvi, premoženju, dohodkih in 
prejemkih. 

42. člen 
(mladoletne osebe brez spremstva) 

(1) Center za socialno delo mora mladoletni osebi brez spremstva 
postaviti skrbnika v skladu s predpisi s področja skrbništva. 

(2) V času trajanja začasne zaščite se mladoletno osebo brez 
spremstva praviloma nastani: 

pri odraslih sorodnikih; 
pri rejniški družini; 
v nastanitvenih centrih ali v drugih nastanitvenih kapacitetah, 
ki so primerne za bivanje mladoletnih oseb; 
pri osebi, ki je skrbela za mladoletno osebo ob prihodu v 

Republiko Slovenijo. 

(3) Krajevno pristojni center za socialno delo je tisti, na območju 
katerega je mladoletna oseba brez spremstva nastanjena. Pristojni 
center za socialno delo pri nastanitvi mladoletne osebe brez 
spremstva upošteva njeno mnenje v skladu z njeno starostjo in 

stopnjo njenega duševnega razvoja. 

V. Listina osebe z začasno zaščito 

43. člen 
(izkaznica osebe z začasno zaščito) 

(1) Osebi z začasno zaščito se izda izkaznica, ki jo mora imeti p" 
sebi in s katero dokazuje svojo istovetnost. 

(2) Izkaznica osebe z začasno zaščito velja tudi kot dovoljenje 
za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. 

(3) Izkaznica osebe z začasno zaščito velja, dokler traja začasna 
zaščita. 

(4) Oseba z začasno zaščito mora izkaznico na zahtevo uradne 
osebe, ki je po zakonu za to pooblaščena, dati na vpogled. 

44. člen 
(vsebina izkaznice) 

(1) Izkaznica osebe z začasno zaščito vsebuje naslednje 
podatke: 

osebno ime; 
datum rojstva; 

- spol; 
začasno prebivališče; 
državljanstvo; . 
osebno ime ter stalno prebivališče zakonitega zastopnik3' 
fotografijo. 

(2) Minister predpiše obrazec izkaznice. 
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VI. Ukrepi po prenehanju začasne zaščite Vil. Zbirke osebnih podatkov 

45. člen 
(načrt prostovoljne vrnitve) 

Ministrstvo sprejme načrt prostovoljne vrnitve in predlaga vladi 
ukrepe, potrebne za izvajanje prostovoljne vrnitve. 

46. člen 
(informacije, obiski in vrnitev) 

(1) Ministrstvo zaradi lažje odločitve oseb z začasno zaščito 
glede prostovoljne vrnitve, pripravi informacije o razmerah v državi 
ali regiji izvora in o pogojih vrnitve ter jih posreduje osebam z 
začasno zaščito. 

(2) Ministrstvo lahko organizira informativne obiske v državi ali 
regiji izvora za osebe z začasno zaščito, ki so se odločile za 
vrnitev. 

(3) Ministrstvo lahko v času, dokler traja začasna zaščita, ob 
upoštevanju priporočil in ocen UNHCR, omogoči osebam, ki so 
se že prostovoljno vrnile v državo ali regijo izvora, da se vrnejo v 
Republiko Slovenijo zaradi posebnih okoliščin, ki prevladujejo v 
državi ali regiji izvora in ki onemogočajo varno in trajno vrnitev. 

(4) Osebam z začasno zaščito, ki so se odločile za prostovoljno 
vrnitev v državo ali regijo izvora, pripadajo pravice iz IV. poglavja 
tega zakona, najdlje do dneva, ki je s sklepom vlade določen za 
njihovo vrnitev v domovino. 

47. člen 
(bivanje po prenehanju začasne zaščite) 

(1) Ministrstvo lahko s sklepom na predlog zdravstvene komisije 
za določen čas omogoči bivanje po prenehanju začasne zaščite 
osebam, za katere oceni, da se zaradi zdravstvenih ali drugih 
Posebej utemeljenih razlogov še ne morejo vrniti v državo ali 
regijo izvora, vendar praviloma ne dlje, kot lahko traja začasna 
zaščita po 11. členu tega zakona. 

(2) Ministrstvo lahko s sklepom za določen čas po prenehanju 
začasne zaščite omogoči bivanje mladoletnim osebam brez 
spremstva, ki se šolajo v Republiki Sloveniji, in družinam, katerih 
otroci so mladoletni in se šolajo v Republiki Sloveniji, do izteka 
tekočega šolskega leta. 

(3) Osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena imajo enake 
Pravice in dolžnosti kot osebe z začasno zaščito. 

48. člen 
(prisilna odstranitev) 

Oseba, ki ji je začasna zaščita prenehala in ni pridobila drugačnega 
statusa, ki ji omogoča prebivanje v Republiki Sloveniji, mora državo 
Zapustiti v roku, ki ji je določen, v nasprotnem primeru se zanjo 
Uporabijo predpisi, ki urejajo prisilno odstranitev tujcev. 

49. člen 
(zbiranje, obdelava in posredovanje osebnih podatkov) 

(1) Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, zbirajo osebne in 
druge splošne podatke o osebah z začasno zaščito v Republiki 
Sloveniji zaradi spremljanja stanja in izvajanja pravic, določenih s 
tem zakonom, ter statističnih namenov. 

(2) Državni in drugi organi ter organizacije, ki razpolagajo z 
osebnimi podatki, iz obstoječih evidenc ter drugih zbirk osebnih 
podatkov, ustanovljenih na podlagi področnih zakonov, o osebah 
iz prejšnjega odstavka tega člena, so dolžni brezplačno 
posredovati te podatke pristojnim organom in ministrstvu na 
njihovo zahtevo. 

(3) Podatki iz tega člena se zbirajo, obdelujejo, posredujejo, 
shranjujejo in uporabljajo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov, in mednarodnimi konvencijami o varstvu 
osebnih podatkov. 

(4) Osebne podatke iz 50. člena tega zakona smejo uporabljati 
tudi pooblaščena podjetja ali organizacije za potrebe vpisa 
podatkov na izkaznico osebe z začasno zaščito iz 43. člena tega 
zakona in jih morajo po vpisu na izkaznico v roku tridesetih dni 
uničiti. 

50. člen 
(zbirke osebnih podatkov o prosilcih za začasno zaščito) 

(1) Pristojni organ iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona za 
namene izvrševanja tega zakona zbira in obdeluje naslednje 
podatke o osebah, ki zaprosijo za začasno zaščito: 

osebno ime; 
osebno ime, državljanstvo, datum in kraj rojstva zakonitega 
zastopnika; 
osebno ime, državljanstvo, datum in kraj rojstva skrbnika; 
datum in kraj rojstva; 
ustrezen prstni odtis za potrebe izdaje izkaznice iz prvega 
odstavka 43. člena tega zakona; 
dekliški priimek; 
spol; 
zakonska zveza, zunajzakonska skupnost ali druga oblika 
partnerske zveze, urejene z zakonom; 
državljanstvo; 
izobrazba in poklic, če prosilec s tem pisno soglaša; 
datum prihoda v Republiko Slovenijo; 
številka in vrsta potovalnega dokumenta; 
osebna imena in naslovi stalnega ali začasnega prebivališča 
družinskih članov v Republiki Sloveniji; 
vrsta in naslov zadnjega prebivališča; 
zdravstveno stanje, če prosilec s tem pisno soglaša; 
druge podatke, določene z zakoni Republike Slovenije, ki so 
potrebni za odločanje o začasni zaščiti. 

(2) Pristojni organ iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona 
zbira podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od oseb, ki 
zaprosijo za začasno zaščito, od drugih oseb ali iz že obstoječih 
zbirk podatkov. 

(3) Pristojni organ iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona 
mora podatke iz prvega odstavka tega člena posredovati 
ministrstvu za opravljanje nalog, določenih s tem zakonom. 
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51. člen 
(zbirke osebnih podatkov o osebah z začasno zaščito) 

VIII. Nadzor 

(1) Ministrstvo za opravljanje nalog, določenih s tem zakonom, 
zbira in obdeluje naslednje podatke: 

o oskrbi in nastanitvi; 
o številki in datumu izdaje odločbe o pridobitvi začasne zaščite; 
o naslovu začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji; 
o številki izkaznice osebe z začasno zaščito, datumu izdaje 
in organu, ki jo je izdal; 

- o izobrazbi in poklicu, če oseba z začasno zaščito s tem 
pisno soglaša; 
o narodnosti, če oseba z začasno zaščito s tem pisno soglaša; 
o veroizpovedi, če oseba z začasno zaščito s tem pisno 
soglaša; 
o opravljenih zdravstvenih storitvah v času bivanja v Republiki 
Sloveniji; 

- o šolanju in izobraževanju ter o pridobljeni izobrazbi v Republiki 
Sloveniji; 
o zaposlitvah, dohodkih in drugih prejemkih ter premoženju; 
o pridobitvi, odvzemu in prenehanju začasne zaščite; 
o načinu in kraju vračanja v domovino. 

(2) Ministrstvo zbira podatke iz prejšnjega odstavka neposredno 
od oseb z začasno zaščito, od drugih oseb ali iz že obstoječih 
zbirk podatkov. 

52. člen 
(posredovanje podatkov izvorni državi) 

(1) Podatki, ki jih od prosilcev in oseb z začasno zaščito zberejo 
organi, pristojni za izvajanje tega zakona, se ne smejo posredovati 
izvorni državi. 

(2) Za odstranitev osebe, ki ji je odrejena prisilna odstranitev v 
izvorno državo, se organom izvorne države lahko posreduje le 
naslednje podatke: 

osebno ime; 
datum in kraj rojstva; 
ustrezen prstni odtis, ki je bil pridobljen za potrebe izdaje 
izkaznice iz prvega odstavka 43. člena tega zakona; 

- spol; 
- državljanstvo; 
- številka in vrsta potovalnega dokumenta; 

vrsta in naslov zadnjega prebivališča v izvorni državi. 

53. člen 
(doba uporabe in shranjevanja osebnih podatkov) 

(1) Osebni podatki iz 50. in 51. člena tega zakona se lahko 
uporabljajo in shranjujejo najdalj tri leta po prenehanju začasne 
zaščite iz 11. člena tega zakona. 

(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka se osebni podatki 
arhivirajo. 

(3) Osebni podatek iz 5. alinee prvega odstavka 50. člena in 
osebni podatki iz 8., 9., 10. in 11. alinee prvega odstavka 51. člena 
se uporabljajo in hranijo trajno. 

54. člen 
(pristojnost za nadzor) 

Za izvajanje in nadzor nad izvajanjem določb 55., 56. in 57. člena 
tega zakona je pristojno ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, 
za določbe 58. člena pa policija. 

IX. Kazenske določbe 

55. člen 
(kršitev določbe v zvezi z omejitvijo gibanja) 

Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
prosilec, ki ne upošteva omejitve gibanja v skladu z drugim 
odstavkom 22. člena tega zakona. 

56. člen 
(kršitev določbe v zvezi s prijavo spremembe kraja 

prebivanja) 

Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba z začasno zaščito, ki ne prijavi vsake spremembe kraja 
prebivanja v skladu z drugo alineo 41. člena tega zakona. 

57. člen 
(kršitev določbe v zvezi z obveščanjem ministrstva) 

Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba z začasno zaščito, ki ne obvesti ministrstva o zaposlitvi, 
premoženju, dohodkih in prejemkih v skladu s tretjo alineo 41- 
člena tega zakona. 

58. člen 
(kršitev določb v zvezi z izkaznico osebe z začasno 

zaščito) 

(1) Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba z začasno zaščito, ki pri sebi nima izkaznice iz prvega 
odstavka 43. člena tega zakona. 

(2) Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba z začasno zaščito, ki na zahtevo pooblaščene uradne 
osebe po zakonu, ki ureja policijo, noče dati na vpogled izkaznice 
iz prvega odstavka 43. člena tega zakona. 

X. Prehodne in končne določbe 

59. člen 
(izdaja podzakonskih predpisov) 

(1) Vlada izda uredbo iz drugega odstavka 24. člena tega zakona 
v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona. 
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(2) Minister izda navodilo iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona, 
obrazec iz devetega odstavka 17. člena, drugega odstavka 34. 
člena in drugega odstavka 44. člena tega zakona v roku šestih 
mesecev od uveljavitve tega zakona. 

60. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o 
začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/00 - odločba 
US, 67/02, 2/04 - ZPNNVSM), razen določb 24.a, 24.b in 25.a 
člena ter določb 3., 4., 7„ 8. in 9. člena Zakona o dopolnitvah 
zakona o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 67/02), ki se 
uporabljajo do prenehanja statusa tujca z dovoljenjem za stalno 
Prebivanje v Republiki Sloveniji osebam, ki so tega pridobile po 

24.a členu Zakona o začasnem zatočišču (Uradni list RS. št. 20/ 
97, 94/00 - odločba US, 67/02, 2/04 - ZPNNVSM). 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tudi Uredba o 
prispevku oseb z začasnim zatočiščem k oskrbi in nastanitvi v 
nastanitvenem centru in višini človekoljubne pomoči, ki jo lahko 
prejemajo osebe z začasnim zatočiščem (Uradni list RS, št. 54/ 
99, 114/00). 

61. člen 
(začetek veljavnosti) 

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

3. OBRAZLOŽITEV 

'• Splošne določbe 

1- člen 

Ta člen določa uvedbo, trajanje in prenehanje začasne zaščite 
razseljenih oseb, pogoje in postopke za pridobitev in prenehanje 
začasne zaščite ter pravice in obveznosti oseb z začasno zaščito 
v skladu z Direktivo Sveta Evropske unije o najnižjih standardih 
^a dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda 
razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj med 
državami članicami pri sprejemanju takšnih oseb in ustreznih 
Posledic. 

člen 

Republika Slovenija nudi začasno zaščito v primeru množičnega 
Prihoda razseljenih oseb iz tretjih držav, zlasti če obstaja 
nevarnost, da azilni sistem ne bo zmogel ustrezno obravnavati 
Povečanega števila prošenj za azil, pri čemer lahko začasno 
Zaščito pridobijo razseljene osebe, ki se ne morejo varno in trajno 
krniti v državo ali regijo izvora zaradi vojne in njen podobnih 
razmer, oboroženih spopadov, okupacije ali množičnih kršitev 
človekovih pravic, zaradi česar je ogroženo njihovo življenje ali 
'e/o ali so žrtve sistematičnega ali splošnega kršenja človekovih 
Pravic in temeljnih svoboščin. 

3- člen 

člen podrobneje določa posamezne izraze, uporabljene v 
*akonu, in sicer »začasna zaščita«, »množični prihod«, 
"razseljene osebe«, »ranljive skupine oseb«, »mladoletna oseba brez spremstva« in »hudo kaznivo dejanje nepolitične narave«. 

člen 

Ta člen izrecno določa, da izgon ali vrnitev osebe v državo, kjer 
bilo ogroženo njeno življenje ali telo zaradi njene rase, vere, 

n*rodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnega 

prepričanja, ali v državo, v kateri bi bila lahko izpostavljena 
mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali kazni, 
ni dovoljen. 

5. člen 

Začasne zaščite ne more pridobiti oseba, pri kateri obstajajo 
utemeljeni razlogi za sum, da je zagrešila hudodelstvo proti miru, 
vojno hudodelstvo ali hudodelstvo proti človeštvu, kot jih določajo 
mednarodni akti ali hudo kaznivo dejanje nepolitične narave zunaj 
Republike Slovenije, preden je bila sprejeta v državo kot prosilec 
za začasno zaščito, ali kazniva dejanja, ki so v nasprotju s cilji in 
načeli Združenih narodov, kot tudi ne oseba, pri kateri obstajajo 
utemeljeni razlogi za sum, da ogroža ustavno ureditev Republike 
Slovenije. Začasne zaščite prav tako ne more pridobiti oseba, ki 
je bila v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojena za kaznivo 
dejanje na nepogojno zaporno kazen, daljšo od enega leta, in 
obsodba še ni izbrisana. 

6. člen 

Začasna zaščita preneha oziroma se odvzame v primerih, ki jih 
zakon določa taksativno. 

7. člen 

Ta člen izrecno določa, da oseba iz 2. člena zakona, ki v času 
trajanja začasne zaščite in dokler število oseb, določeno v sklepu 
vlade iz 10. člena zakona, ni doseženo vstopi v Republiko Slovenijo 
izven mejnega prehoda ali v nasprotju z namembnostjo mejnega 
prehoda in pri pristojnem organu zaprosi za začasno zaščito 
najkasneje v roku treh dni, ne stori prekrška iz zakona, ki ureja 
nadzor državne meje. 

Naknadna izključitev protipravnosti je vezana na prvi odstavek 
predmetnega člena. Tako oseba ne stori prekrška iz zakona, ki 
ureja nadzor državne meje, v kolikor zaprosi za začasno zaščito 
pri pristojnem organu v roku treh dni. Velja poudariti, da je do 
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izteka navedenega roka zoper tako osebo mogoče uvesti 
postopek o prekršku, ki pa se, v kolikor oseba ravna v skladu s 
prvim odstavkom 7. člena, ustavi. 

8. člen 

Osebe z začasno zaščito lahko med trajanjem ali po prenehanju 
začasne zaščite zaprosijo za azil, pri čemer se prošnja za azil, ki 
ni bila rešena pred iztekom začasne zaščite, reši po izteku te 
zaščite, do dokončne odločitve o prošnji za azil pa ima takšna 
oseba status prosilca za azil. Oseba z začasno zaščito, ki ji je 
bila prošnja za azil pravnomočno zavrnjena, lahko ponovno 
zaprosi za začasno zaščito, ne glede ha to, da je število oseb, 
določeno v sklepu vlade iz 10. člena zakona, doseženo, vendar 
najdalj za obdobje, kot ga določa sklep vlade iz 10. člena zakona. 

9. člen 

Ta člen določa obveznost sodelovanja Republike Slovenije z 
drugimi državami članicami Evropske unije in obveznost 
sodelovanja državnih organov in organov samoupravnih lokalnih 
skupnosti v Republiki Sloveniji z Visokim komisariatom Združenih 
narodov za begunce (UNHCR) v zadevah in vprašanjih, ki se 
nanašajo na osebe z začasno zaščito. 

II. Uvedba, trajanje in prenehanje začasne zaščite 

10. člen 

Ko Svet Evropske unije ugotovi, da so v tuji državi nastale razmere, 
navedene v drugem odstavku 2. člena predloga zakona, Vlada 
Republike Slovenije sprejme sklep, s katerim uvede začasno 
zaščito. 

11. člen 

Začasna zaščita traja eno leto in se lahko podaljša še največ 
dvakrat po šest mesecev. 

12. člen 

Začasna zaščita preneha s sklepom vlade, ki tudi določi rok, v 
katerem morajo osebe z začasno zaščito zapustiti Republiko 
Slovenijo. 

13. člen 

Ta člen predvideva tudi predčasno prenehanje začasne zaščite, 
in sicer le-ta predčasno preneha, če so okoliščine v državi ali 
regiji izvora takšne, da omogočajo varno in trajno vrnitev, na 
način, s katerim se zagotavlja spoštovanje človekovih pravic, 
temeljnih svoboščin in obveznosti, ki izhajajo iz načela nevračanja. 
Začasna zaščita preneha s sklepom vlade. 

14. člen 

Vlada o uvedbi, prenehanju in morebitnem podaljšanju začasne 
zaščite poroča državnemu zboru. 

III. Postopek 

15. člen 

Ta člen določa, da se vsi postopki po zakonu vodijo po določbah 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 

16. člen 

Prosilcu za začasno zaščito morajo biti zagotovljene vse 
informacije, ki se nanašajo na postopek za dodelitev začasne 
zaščite, v jeziku, ki ga razume, prosilec pa prav tako lahko 
kadarkoli naveže stik z nevladnimi, mednarodnimi in drugimi 
organizacijami za pomoč beguncem. 

17. člen 

Osebo iz 2. člena zakona, ki v času trajanja začasne zaščite in 
dokler število oseb, določeno v sklepu vlade iz 10. člena zakona, 
ni doseženo ob vstopu v Republiko Slovenijo izjavi, da namerava 
v Republiki Sloveniji zaprositi za začasno zaščito, se mora 
obravnavati kot prosilca za začasno zaščito v skladu s tem 
zakonom in se ji mora dovoliti vstop v državo. Vlogo za začasno 
zaščito mora ^prosilec izpolniti brez odlašanja ter jo posredovati 
za področje notranjih zadev pristojni organizacijski enoti v upravni 
enoti, na območju katere bo nastanjen. 

18. člen 

Ministrstvo za notranje zadeve organizira prevoz prosilca v najbližji 
sprejemni center, kjer se ugotovi njegova identiteta in zberejo 
podatki, potrebni za dodelitev začasne zaščite, ter opravi 
zdravstveni pregled prosilca. 

Prosilec se do dokončne odločitve o njegovi vlogi lahko namesti 
v nastanitveni center, pri čemer sprejemne in nastanitvene cen- 
tre ustanovi in z njimi upravlja ministrstvo. 

19. člen 

Vlogo za začasno zaščito obravnava in o njej odloča pristojni 
organ iz tretjega odstavka 17. člena, na območju katerega je 
prosilec nastanjen. 

20. člen 

Ta člen določa, da se o priznanju začasne zaščite odloča v 
skrajšanem ugotovitvenem postopku. 

21. člen 

Zoper odločbo, s katero se začasna zaščita zavrne ali odvzame, 
je dovoljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve. 

22. člen 

Ta člen predvideva tudi možnost omejitve gibanja prosilcev, in 
sicer se lahko prosilcu začasno omeji gibanje izven 
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nastanitvenega centra, če ni znana njegova identiteta ali če 
obstajajo dvomi o njegovi identiteti. Omejitev gibanja traja do 
prenehanja razlogov, vendar ne dalj kot en mesec; če so razlogi 
za omejitev gibanja po tem času še vedno podani, se omejitev 
gibanja lahko podaljša še za en mesec. 

23. člen 

Mladoletni osebi brez spremstva se mora pred začetkom postopka 
postaviti zakonitega zastopnika, take vloge pa pristojni organ 
rešuje prednostno. 

IV. Pravice in dolžnosti oseb z začasno zaščito 

24. člen 

Ta člen določa obseg pravic, ki jih imajo osebe z začasno zaščito 
v času trajanja začasne zaščite. 

25. člen 

Osebe z začasno zaščito imajo pravico do začasnega prebivanja 
v Republiki Sloveniji za čas trajanja začasne zaščite. 

26. člen 

Osebe z začasno zaščito imajo pravico do nastanitve in prehrane 
v nastanitvenih centrih Ministrstva za notranje zadeve. Osebam 
z začasno zaščito se v skladu z možnostmi lahko zagotovi 
prehrana, ki ne krši njihovega verskega prepričanja. 

27. člen 

Osebe z začasno zaščito imajo pravico do denarne pomoči za 
zasebno nastanitev, kipa se jim dodeli le v primeru, da se odločijo 
za zasebno nastanitev. 

28. člen 

Osebe z začasno zaščito imajo pravico do zdravstvenega 
varstva, in sicer imajo pravico do nujno medicinske pomoči in 
njunega reševalnega prevoza, pravico do nujno zobozdravstvene 
Pomoči ter pravico do neodložljivih storitev specialistično 
ambulantnih in bolnišničnih dejavnosti. Predlog zakona zagotavlja 
tudi zdravstveno varstvo žensk (kontracepcijska sredstva, 
Prekinitev nosečnosti, zdravstvena oskrba v nosečnosti in ob 
Porodu) ter obvezne zdravstvene preglede pred vključitvijo v 
Izobraževanje in v času izobraževanja v osnovni oziroma srednji 
šoli, enako kot to velja za državljane Republike Slovenije. 

29. člen 

Osebe z začasno zaščito so glede pravice do dela izenačene z 
begunci z skladu s predpisi, ki urejajo zaposlovanje in delo tujcev, 
Prav tako pa se lahko vključujejo v programe usposabljanja 
°ziroma opravljajo pripravništvo v skladu s predpisi, s tem, da 
stroške, ki nastanejo v zvezi z uveljavljanjem navedenih pravic, 
krije vsakokratni delodajalec. 

30. člen 

Osebam z začasno zaščito je zagotovljena pravica do 
izobraževanja, in sicer imajo osebe z začasno zaščito, ki so 
stare manj kot 18 let, pod enakimi pogoji kot državljani Republike 
Slovenije pravico do vključitve in zaključka osnovnošolskega 
izobraževanja in vključitve in zaključka nižjega in srednjega 
poklicnega ter srednjega strokovnega in splošnega izobraževanja 
za pridobitev javno veljavne izobrazbe v javnih in zasebnih šolah, 
ki se financirajo iz javnih sredstev, če so ob vključitvi v 
izobraževanje stare manj kot 18 let in izpolnjujejo vpisne pogoje. 
Osebe, starejše od 18 let, se lahko vključijo v programe, ki veljajo 
za udeležence izobraževanja odraslih, pod enakimi pogoji kot 
državljani Republike Slovenije. Osebe z začasno zaščito se lahko 
vključijo v izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah ter 
na univerzitetni stopnji v skladu s predpisi, ki urejajo tovrstno 
izobraževanje. 

31. člen 

Ta čletn določa, da imajo osebe z začasno zaščito pravico do 
denarne pomoči, do katere pa so upravičene le tiste osebe, ki ne 
bivajo v nastanitvenih centrih in so brez dohodkov in drugih 
prejemkov ter zavezancev, ki so jih v skladu s predpisi Republike 
Slovenije dolžni in zmožni preživljati. 

32. člen 

Višina denarne pomoči se za osebo z začasno zaščito, ki nima 
dohodkov in drugih prejemkov ter zavezancev, ki so jo v skladu 
s predpisi Republike Slovenije dolžni in zmožni preživljati, določi v 
višini minimalnega dohodka, za osebo z začasno zaščito, ki pa 
ima dohodke in druge prejemke, pa v višini razlike med minimalnim 
dohodkom ter dohodki in drugimi prejemki, prejetimi v preteklem 
mesecu. 

33. člen 

Višina denarne pomoči se določi v razmerju od osnovnega zneska 
minimalnega dohodka. 

34. člen 

Ta člen določa, da se postopek za dodelitev denarne pomoči 
začne na zahtevo osebe z začasno zaščito. Vlagatelj je praviloma 
prva odrasla oseba v družini. 

35. člen 

O dodelitvi denarne pomoči odloči ministrstvo z dokončno odločbo. 
Denarna pomoč se dodeli za obdobje šestih mesecev in se 
izplačuje mesečno s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi 
zahtevka. 

36. člen 

Do žepnine so upravičene tiste osebe z začasno zaščito, ki so 
nastanjene v nastanitvenem centru in so brez dohodkov in drugih 
prejemkov ter zavezancev, ki so jih v skladu s predpisi Republike 
Slovenije dolžni in zmožni preživljati. Višina mesečne žepnine 
znaša 30% osnovnega zneska minimalnega dohodka in jo 
ministrstvo izplačuje mesečno v nastanitvenem centru. 
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37. člen VI. Ukrepi po prenehanju začasne zaščite 

Pravico do začasne zaščite imajo tudi ožji družinski člani osebe, 
ki je pridobila začasno zaščito (združevanje družine). Kot ožji 
družinski člani so določene tiste osebe, ki jih kot take določa 
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/ 
93, 42/94, 1/99 - ZNIDC. 41/99, 36/00 ■ ZPDZC, 54/00 - ZUOPP, 
26/01, 110/02-ZIRD, 2/04, 7/04), ter drugi bližnji sorodniki osebe, 
ki je pridobila začasno zaščito, če so živeli skupaj kot del družine 
pred prihodom v Republiko Slovenijo in je ta zanje skrbela. 

38. člen 

Osebe z začasno zaščito imajo pravico do brezplačne pravne 
pomoči v skladu z zakonom, ki ureja brezplačno pravno pomoč. 

39. člen 

Osebe z začasno zaščito morajo biti seznanjene s pravicami in 
obveznostmi iz zakona o začasni zaščiti, pri čemer jim Ministrstvo 
za notranje zadeve zagotovi in posreduje ustrezne informacije, 
predvsem s področja nastanitve, uveljavljanja denarnih pomoči, 
zdravstvenega varstva, izobraževanja in zaposlovanja, v jeziku, 
ki ga razumejo. 

40. člen 

Osebam z začasno zaščito se zagotavlja pomoč'pri uveljavljanju 
pravic, ki jih imajo po omenjenem zakonu. 

41. člen 

Kot dolžnosti oseb z začasno zaščito ta člen navaja dolžnost 
spoštovati ustavno ureditev, zakone, predpise in druge splošne 
pravne akte Republike Slovenije ter ukrepe državnih organov, 
dolžnost prijaviti prebivališče in vsako spremembo prebivališča 
ter dolžnost obvestiti ministrstvo o zaposlitvi, premoženju, 
dohodkih in drugih prejemkih. 

42. člen 

Ta člen posebej opredeljuje položaj mladoletnih oseb brez 
spremstva, katerim mora pristojni center za socialno delo postaviti 
skrbnika v skladu s predpisi s področja skrbništva. 

V. Listina osebe z začasno zaščito 

43. člen 

Določa, da se osebi z začasno zaščito izda izkaznica, ki velja kot 
dokument o istovetnosti in kot dovoljenje za začasno prebivanje 
v Republiki Sloveniji, dokler traja začasna zaščita. 

44. člen 

Opredeljuje vsebino izkaznice osebe z začasno zaščito, pri čemer 
se opira na vsebino osebne izkaznice po Zakonu o osebni 
izkaznici (Uradni list RS, št. 75/97). 

45. člen 

Po prenehanju začasne zaščite ministrstvo sprejme načrt 
prostovoljne vrnitve in predlaga vladi ukrepe, ki so potrebni za 
izvajanje tega načrta. 

46. člen 

Po prenehanju začasne zaščite Ministrstvo za notranje zadeve z 
namenom, da bi se osebe z začasno zaščito odločile za vrnitev 
v državo ali regijo izvora, pripravi informacije o razmerah v takih 
državi oziroma regiji ter o pogojih vrnitve in jih posreduje osebam 
z začasno zaščito. 

Načeloma velja, da oseba z začasno zaščito, ki zapusti Republiko 
Slovenijo z namenom, da bi se vrnila v državo ali regijo izvora, ob 
morebitni vrnitvi v Republiko Slovenijo več ne uživa začasne 
zaščite, čeprav le-ta še vedno traja. Vendar pa zakon v 46. členu 
določa izjemo, in sicer se osebi, ki se je že prostovoljno vrnila v 
državo ali regijo izvora, omogoči, da se vrne v Republiko Slovenijo 
zaradi posebnih okoliščin, ki prevladujejo v državi ali regiji izvora 
in ki onemogočajo varno in trajno vrnitev. Katere okoliščine je 
mogoče šteti za »posebne okoliščine", določa drugi odstavek 2. 
člena zakona. 

47. člen 

Ta člen obenem predvideva, da se določenim osebam z začasno 
zaščito omogoči bivanje v Republiki Sloveniji tudi po prenehanju 
začasne zaščite. Gre za: 

osebe, za katere zdravstvena komisija oceni, da se zaradi 
zdravstvenih ali posebej utemeljenih razlogov še ne morejo 
vrniti v državo ali regijo izvora, vendar te osebe praviloma ne 
smejo bivati v Republiki Sloveniji dlje, kot lahko traja začasna 
zašita po 11. členu zakona; 
mladoletne osebe brez spremstva, ki se šolajo v Republiki 
Sloveniji, in sicer do izteka tekočega šolskega leta; 
družine, katerih otroci so mladoletni in se šolajo v Republiki 
Sloveniji, in sicer do izteka tekočega šolskega leta. 

Navedene osebe imajo enake pravice in dolžnosti kot osebe z 
začasno zaščito. 

48. člen 

Oseba, ki ji je začasna zaščita prenehala in ni pridobila drugačnega 
statusa, mora državo zapustiti v roku, ki ji je določen, v nasprotnem 
primeru se zanjo uporabljajo predpisi, ki urejajo prisilno odstranita 
tujcev. 

VII. Zbirke osebnih podatkov 

49. člen 

Organi, pristojni za izvajanje zakona, zbirajo osebne in druge 

splošne podatke o prosilcih za začasno zaščito in osebah 2 

začasno zaščito zaradi spremljanja stanja, izvajanja ■pravic, 
določenih s predmetnim zakonom, ter statističnih namenov. 
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50. člen 

Zakon določa, kaj vsebuje zbirka osebnih podatkov o prosilcih 
za začasno zaščito ter na kakšen način se ti podatki zbirajo. 

premoženju, dohodkih, prejemkih in prihrankih v skladu s tretjo 
alineo 41. člena tega zakona. 

58. člen 

51. člen 

Določa, kaj vsebuje zbirka osebnih podatkov o osebah z začasno 
zaščito ter na kakšen način se ti podatki zbirajo. 

52. člen 

Glede posredovanja podatkov, ki jih od prosilcev in oseb z 
začasno zaščito zberejo organi, pristojni za izvajanje tega zakona, 
predlog zakona določa, da se ti ne smejo posredovati izvorni 
državi. Za odstranitev osebe, ki ji je odrejena prisilna odstranitev 
v izvorno državo, pa se organom izvorne države lahko 
posredujejo le taksativno našteti osebni podatki. 

53. člen 

Določa dobo uporabe in shranjevanja pridobljenih osebnih 
Podatkov. 

VIII. Nadzor 

54. člen 

Za izvajanje in nadzor nad izvajanjem določb 55., 56. in 57. člena 
,6ga zakona je pristojno ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, 
za določbe 58. člena pa policija. 

K- Kazenske določbe 

55. člen 

Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
Prosilec, ki ne upošteva omejitve gibanja v skladu z drugim 
odstavkom 22. člena tega zakona. 

56. člen 

Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
°seba z začasno zaščito, ki ne prijavi vsake spremembe kraja 
Prebivanja v skladu z drugo alineo 41. člena tega zakona. 

57. člen 

Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
°seba z začasno zaščito, ki ne obvesti ministrstva o zaposlitvi, 

Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba z začasno zaščito, ki pri sebi nima izkaznice iz prvega 
odstavka 43. člena tega zakona. Z globo od 10.000 do 100.000 
tolarjev pa se kaznuje za prekršek oseba z začasno zaščito, ki 
na zahtevo pooblaščene uradne osebe po zakonu, ki ureja policijo, 
noče dati na vpogled izkaznice iz prvega odstavka 43. člena tega 
zakona. 

X. Prehodne in končne določbe 

59. člen 

Določa šestmesečni rok za izdajo podzakonskih aktov, na katere 
napotujejo posamezne določbe zakona. 

60. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o začasnem 
zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/00 ■ odločba US, 67/02, 2/ 
04 - ZPNNVSM), razen določb 24.a, 24.b in 25.a člena Zakona o 
začasnem zatočišču ter določb 3., 4., 7., 8. in 9. člena Zakona o 
dopolnitvah zakona o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 67/ 
02), ki se uporabljajo do prenehanja statusa tujca z dovoljenjem 
za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji osebam, ki so tega 
pridobite po 24.a členu Zakona o-začasnem zatočišču. 

Taka rešitev je nujna, saj Zakon o dopolnitvah zakona o začasnem 
zatočišču predstavlja pravno podlago za izvajanje integracijskih 
ukrepov za osebe, ki so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje 
v Republiki Sloveniji po navedenem zakonu, poleg tega pa je 
novela zakona omogočila ranljivim skupinam oseb nadaljnje 
prebivanje v nastanitvenih centrih ministrstva, in sicer do 
prenehanja tega statusa. 

Z dnem uveljavitve tega zakona pa preneha veljati tudi Uredba o 
prispevku oseb z začasnim zatočiščem k oskrbi in nastanitvi v 
nastanitvenem centru in višini človekoljubne pomoči, ki jo lahko 
prejemajo osebe z začasnim zatočiščem (Uradni list RS, št. 54/ 
99. 114/00). 

61. člen 

Ta člen določa začetek veljavnosti zakona. 
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I naročilnica 

I '^e in priimek:    '   

I Naslov:      

| telefon:   Poštna številka:    

i Podjetje:  

■ davčna številka:     

Naročam  izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

I Saturn:   

| ^°dpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:    

j Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA 
| SUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

^ena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 -T'5 

SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slove™ ' 
l j ubijana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01 * 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zako na 

davku na dodano vrednosi so li ta publikacija meo proizvode, za katere se obračunava davek ne dodano vrednost po stopnji 8,5% Ur. '• 
št.89/98) 
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