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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davk0 n 

dodano vrednost vam sporočamo podatke. 

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

..rado0 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo u 
pisno informacijo posameznim naročnike"1- 

Uredništvo Poročeva|c0 



sklepa 

*■ redne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

sklep 

^-Jjj^avnavi predloga zakona o istospolni partnerski zvezi - EPA 80 - IV 

DrJ 
°'>ravna

Z'50r F,ePut>like Slovenije je na 4. seji, dne 22.3. 2005, ob 
(2lp2\ v' Predloga zakona o istospolni partnerski zvezi 
°đs'avka irU^-3 obravnava- EPA 80-IV, na podlagi drugega 34. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o istospolni partnerski zvezi (ZIPZ) - druga 
obravnava, EPA 80-IV, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

o*LEP 

c|e^
rfVnav' predloga za sprejem avtentične razlage 2. do 5. točke prvega odstavka 68. 

člena zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - EPA 95 - IV 

^ržavnj ?h 
°bravnaV' °r ^P^'ike Slovenije je na 4. seji, dne 23.03.2005, ob 

Prv ')ret"°9a za sprejem avtentične razlage 2. do 5. 
0<1 ^horfi?3 odstav'la 68. člena in 84. člena zakona o davku ž|ena P0S| ov Pravnih oseb (ORZDDPOL8), na podlagi 151. 

°vnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog za sprejem avtentične razlage 2. do 5. točke prvega 
odstavka 68. člena in 84. člena zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb (ORZDDPOL8), se ne sprejme. 

apr'/2005 poročevalec, št. 21 



BELEŽKE 

. 

. 

. 

/' 

■ ■ • 

poročevalec, št. 21 
  



Predi °9 zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

zakona o ustanovah (zu-aj 

' sl"ajšani postopek - EPA 173 - IV 

ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. A REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVa- 
Številu 2004-1711-0016 
Liuhli 00717-11/2005/7 l,ana. 31.03.2005 

do^|F1epub''ke Sl0venije je na 17. redni seji dne 31.03.2005 Clla besedilo: 

^rEDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
upOLNITVAH ZAKONA O USTANOVAH, 

ki 
^rža v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
^s'opku^3 Zl30ra Rspublike Slovenije po skrajšanem 

Sloveiv-0PUl3'i'<e s,ovenije predlaga, da Državni zbor Republike 
°dst '|e Predlog zakona, na podlagi prve in tretje alinee prvega 
RS, št iV42' člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 

5/2002 in 60/2004), obravnava v skrajšanem postopku, 

Predlog zakona prinaša manj zahtevne spremembe in 
dopolnitve zakona o ustanovah, ki predstavljajo usklajevanje 
z zakonom o prekrških oziroma jih zahtevajo spremembe 
zakona o Vladi Republike Slovenije in zakona o državni upravi. 

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

Dragutin Mate, minister za notranje zadeve, 
dr. Vinko Gorenak, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH 
ZAKONA O USTANOVAH 

l>uVOD 

Cer>a stanja in razlogi za sprejem zakona 
kanove k 
er,iož6n- pravne osebe zasebnega prava, ki predstavljajo 

r°<leln'
e' vezano 2a uresničevanje splošnokoristnega ali 

^o"ouslia"rena' je v slovenski pravni red ponovno uvedel an°vah leta 1995. Po letu 1990 je namreč, ob ponovnem 

uveljavljanju pomena zasebne lastnine, zaživela tudi potreba po 
takšnem angažiranju premoženja. Začele so se ustanavljati prve 
ustanove, za katere so se, do sprejetja navedenega zakona, 
uporabljale kot pravna pravila določbe zakona o ustanovah iz 
leta 1930. Po uveljavitvi novega zakona so posamezniki, pa tudi 
pravne osebe pričeli v večjem številu ustanavljati ustanove za 
uresničevanje predvsem splošnokoristnega namena, največ na 
področjih šolstva, športa, znanosti in kulture, v manjšem številu 
pa tudi na drugih področjih. Trenutno je v evidenco ustanov, ki jo 
vodi Ministrstvo za notranje zadeve, vpisanih 156 ustanov. 

Zaradi uveljavitve zakona o prekrških (Uradni list RS, št 7/2003 
in 86/2004), ki namesto denarnih kazni uvaja globe, je potrebno 
spremeniti določbe zakona, ki določajo sankcije za prekrške in 
jih uskladiti s tem zakonom ter določiti prekrškovni organ. Zaradi 
sprememb zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01, 52/02 in 123/04) 
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in zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03, 61/04 
in 123/04) pa je potrebno na novo določiti pristojnost za odločanje 
na tem področju ter organ, pristojen za vodenje evidence ustanov. 
Zaradi pomanjkljivosti določb, ki urejajo evidenco ustanov, so 
potrebne tudi manjše spremembe določb, ki urejajo to vprašanje. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

Osnovni cilj novega zakona je izvršitev določbe 223. člena zakona 
o prekrških, ki določa, da je potrebno predpise, s katerimi so 
določeni prekrški, pa niso v skladu s tem zakonom, v treh letih po 
uveljavitvi zakona uskladiti z zakonom o prekrških. Spremembe 
zakona o vladi in zakona o državni upravi pa zahtevajo ustrezno 
razmejitev pristojnosti za odločanje na tem področju med 
Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za javno upravo 
ter na novo določiti pristojnost za vodenje evidence ustanov. Poleg 
tega so potrebne tudi manjše spremembe, ki bodo odpravile 
pomanjkljivosti pri vodenju evidence ustanov in zagotavljale 
popolnejše in ažurnejše podatke. 

3. Ocena finančnih posledic 

Predlog zakona ne prestavlja nobene dodatne obremenitve 
državnega proračuna niti ne bo imel drugih finančnih posledic. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih, ki ga zahteva poslovnik 
državnega zbora ni potreben, saj spremembe predstavljajo zgolj 
medsebojno harmonizacijo predpisov in ne vnašajo vsebinskih 
sprememb, ki bi zahtevale primerjavo z rešitvami posameznih 
vprašanj v drugih pravnih ureditvah. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakon 

Sprejem zakona ne bo prinesel drugih posledic. 

5. člen 

V prvem odstavku 14. člena se v drugi alinei za besedo "se<^ 
doda besedilo "(izbrani kraj poslovanja ustanove) ter na ^ 
sedeža", v šesti alinei pa se beseda "imena" naclomeS 0| 
besedilom: "osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in ^ 
državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča« za be 
"zastopanje« pa doda besedilo: "oziroma začasnega prebiva i 
če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča". 

V drugem odstavku se beseda "upravo" nadomesti z beseda"1 

"notranje zadeve". 

6. člen 

Za 17. členom se doda se nov 17. a člen, ki se glasi: 

"17. a člen 
(dolžnost obveščanja o spremembah) 

n ra^'* O spremembi imena, sedeža, namena ustanove, P 
zmanjšanju ustanovitvenega premoženja ali o sprejemu o . toj0n 
o prenehanju ustanove je ustanova dolžna obvestiti organ, pn 

za ustanove, v roku 30 dni od sprejete odločitve. 

Organ, pristojen za ustanove, o izdanem soglasju k sPreW^egi 
imena, sedeža ali namena ustanove, zmanjšanju us,anov'tve

vanju 
premoženja ali k odločitvi o prenehanju ustanove, o irrieno ^ 
uprave ustanove v primeru iz tretjega odstavka 22. ^'en^tojno 
zakona ter o razrešitvi uprave takoj obvesti ministrstvo, Prl 

za notranje zadeve. 
* nseb ^ O spremembi naslova sedeža ustanove in pooblaščenin o ^ 

zastopanje, mora ustanova obvestiti ministrstvo, pnstj 
notranje zadeve, v roku 30 dni od sprejete spremembe. 

7. člen 

Za 30. členom se doda nov 30. a člen, ki se glasi: 

II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) se v tretjem 
odstavku 3. člena beseda "upravo" nadomesti z besedama 
"notranje zadeve". 

2. člen 

V drugem odstavku 9. člena se črta oklepaj in besede "pri Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje 
ali". 

3. člen 

V četrtem odstavku 12. člena se beseda "upravo" nadomesti z 
besedama "notranje zadeve". 

4. člen 

V prvem odstavku 13. člena se beseda "upravo" nadomesti z 
besedama "notranje zadeve". 

"30. a člen 
(nadzorstvo nad izvrševanjem določb zakon 

pad 
Organ, pristojen za ustanove izvaja tudi nadzorstvo ^ 
izvrševanjem določb tega zakona, katerih kršitve so 
zakonom določene kot prekrški." 

8. člen 

35. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"35. člen 

Z globo od 200.000 do 4.000.000 tolarjev se za prekrser 
ustanova: 2. čl0"3 

1. če opravlja dejavnost v nasprotju s petim odstavko 

nuje 

tega zakona; vili 
2. 

3. 

če ne deluje v skladu z aktom o ustanovitvi in 
ustanove (6. člen, prvi in tretji odstavek 18. ^'ena. v|<om 3<>- 
če ne vodi poslovnih knjig v skladu s prvim odsta poslovnih knjig 
člena tega zakona. 

Z globo od 50.000 do 250.000 tolarjev se za prekršek iz Prei' 
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba ustanove 

šnje9a 
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9. člen 
a^5. členom se doda nov 35. a člen, ki se glasi: 

"35. a člen 

1 9lobo 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje ustanova: 
2 ?6 ne uporablja imena v skladu s 15. členom tega zakona; e o spremembi imena, sedeža, namena ustanove, pravil, 

/Janjšanju ustanovitvenega premoženja ali o sprejemu 
'očitve o prenehanju ustanove ne obvesti organa, 

Pnstojnega za ustanove oziroma o spremembi naslova 
®aeža ustanove in pooblaščenih oseb za zastopanje ne 
Dvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve v roku, 

3 .ol°čenem v 17. a členu tega zakona; 
0rganu, pristojnemu za ustanove ne predloži pravil v roku 

4 , '8. člena tega zakona; 
0 organu, pristojnem za ustanove ne predloži poročila o 
e|u in finančnem poslovanju ustanove v roku iz 30. člena 
9a zakona. 

ka^0 5° 000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka 
'e 'udi odgovorna oseba ustanove." 

10. člen 

V prvem odstavku 36. člena se napovedni stavek spremeni tako, 
da se glasi: 

"Z globo 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posameznik:" 

Drugi odstavek se spremni tako, da se glasi: 

"Z globo 50.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe." 

11. člen 

Minister, pristojen za notranje zadeve uskladi predpis iz drugega 
odstavka 14. člena z določbami tega zakona, v roku 60 dni od 
njegove uveljavitve. 

12. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

* '• členu: 

Organ 
0 ustanovah določa ministrstvo, pristojno za upravo, kot 

Pr,s(o. Pnstojen za ustanove, če po drugih kriterijih zakona 
nai°gg e3a organa ni mogoče določiti. Glede na dejstvo, da je 
kvne 

na Področju sistema, organizacije, delovanja in razvoja 
s$kt0r

Uprave ler lokalne samouprave in sistema plač v javnem 
*skon. 

do uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah 
%str 

0 državni upravi (Uradni list RS, št. 123/04) opravljalo 
aei0vr. za notranje zadeve, je tudi področje ustanov sodilo v 
Spreff) ° 

področje tega ministrstva. Po uveljavitvi navedenih 
°Prsvn rr)>3 zakona o državni upravi, pa naloge javne uprave 

novoustanovljeno Ministrstvo za javno upravo. 
"o tt)n 

n>u Predlagatelja področje ustanov, kot pravnih oseb 
e®a Prava, in naloge, ki izvirajo iz zakona o ustanovah 

1,6 soc// S°9las'i ^ ustanovitvi ustanove, katere namen ustanovitve 
rn°3o(Q/ ^Blovno področje nobenega od ministrstev oziroma ni 

Usta 
u90,°viti pretežnega namena ustanovitve ustanove, ki 

"^Ce °v^ena za uresničevanje več namenov in vodenje evi- 
"a rt)e^

Slan°v) ne sodi med zadeve javne uprave, predlagatelj 
<jeya' 

da 9a ie rnogoče uvrstiti med upravne notranje zadeve, 
%*k° Predstavljajo tako imenovane "home affairs". r®3ister 

1/0 za notranje zadeve vodi vrsto registrov (centralni 
%siev) 

prebivalstva, register stalnega prebivalstva, register 
lahko zagota vlja medsebojno usklajenost in ažurnost 

»o%0l/
h Podatkov, ter sistemsko urejeno posredovanje 
Agenciji za javnopravne evidence in storitve. 

K 2. členu: 

Sprememba je redakcijskega značaja in predstavlja uskladitev 
besedila člena z zakonom o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 
30/02, 75/02, 15/03, 37/04). 

K 3. členu: 

Sprememba določbe zavezuje ministrstva, da soglasja k aktom 
o ustanovitvi ustanov posredujejo Ministrstvu za notranje zadeve. 
Razlogi za spremembo določbe so utemeljeni z razlogi k 1. členu 
predloga zakona. 

K 4. členu: 

Predlagana sprememba pooblašča Ministrstvo za notranje zadeve 
za vodenje evidence ustanov. Razlogi za spremembo določbe so 
utemeljeni z razlogi k 1. členu predloga zakona. 

K 5. členu: 

Zakon o ustanovah v 14. členu določa, kateri podatki o ustanovah 
se vpisujejo v evidenco ustanov. To so predvsem podatki, ki jih 
vsebuje akt o ustanovitvi ustanove, katerega vsebino določa 6. 
člen zakona. Med podatke, ki so v aktu o ustanovitvi in se vpisujejo 
v evidenco, zakon določa tudi sedež ustanove, vendar pa ne 
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določa, kateri podatki ga sestavljajo. Takšno določbo ima npr. 
zakon o gospodarskih družbah, ki kot sedež določa kraj, kjer 
družba opravlja dejavnost ali kraj, kjer se pretežno vodijo njeni 
posli. Naslov sedeža ni sestavni del sedeža družbe. Takšno 
opredeljevanje sedeža zagovarja tudi pravna stroka (npr. dr. Verica 
Trstenjak, "K sodobni pravni ureditvi društev", Pravna praksa, št. 
25/95). Za ustanove je določitev obsega podatkov o sedežu 
ustanove pomembna zlasti zato, ker zakon za spremembo sedeža 
ustanove zahteva pridobitev soglasja organa za ustanove. 
Soglasje pa po mnenju predlagatelja dejansko ni potrebno, kadar 
ustanova spreminja zgolj naslov v kraju, kjer ima sedež. Zaradi 
navedenega je potrebna predlagana sprememba 14. člena, ki 
jasno opredeljuje sedež ustanove, kot izbrani kraj poslovanja 
ustanove, naslov sedeža ustanove pa določa kot poseben 
podatek, ki se tudi vpisuje v evidenco ustanov. 

Varnost pravnega prometa zahteva, da se v evidenci ustanov 
vodijo tisti osebni podatki oseb, pooblaščenih za zastopanje 
ustanove, ki omogočajo njihovo prepoznavo in izključuje možne 
zamenjave. Zaradi tega predlog zakona vzpostavlja zakonsko 
podlago za zbiranje še nekaterih osebnih podatkov. 

S spremembo se za izdajo podzakonskega akta, s katerim se 
podrobneje opredeli vodenje evidence ustanov, pooblašča 
ministra, pristojnega za notranje zadeve. 

K 6. členu: 

Zakon v 17., 28., 29. oziroma 32. členu določa, da je odločitev 
uprave o spremembi imena, sedeža, namena ustanove, 
zmanjšanju ustanovitvenega premoženja, razpolaganju z 
nepremičnino ali o prenehanju ustanove veljavna, ko da k njej 
soglasje organ, pristojen za ustanove. Zakon pa ne določa roka 
v katerem mora ustanova o takšni odločitvi navedeni organ 
obvestiti, niti roka, v katerem mora ustanova predložiti spremembo 
pravil (19. člen), čeprav določa, da ustanova stori prekršek, če 
ravna v nasprotju z navedenimi določbami zakona (4., 6. in 7. 
točka prvega odstavka 35. člena zakona), oziroma določa, da 
lahko organ, pristojen za ustanove razreši upravo ustanove, če 
spremembe pravil v določenem roku ne uskladi z zakonom ali z 
aktom o ustanovitvi (četrti odstavek 19. člena). Zaradi navedenega 
je potrebno v zakonu določiti rok, v katerem mora uprava organ, 
pristojen za ustanove obvestiti o sprejetih spremembah oziroma 
o prenehanju ustanove. 

Zakon v 12. členu zavezuje pristojni organ, da izdano soglasje k 
aktu o ustanovitvi takoj posreduje ministrstvu, pristojnem za upravo 
(po spremembi zakona: ministrstvu, pristojnemu za notranje 
zadeve), s čemer se zagotavljajo podatki za vodenje evidence 
ustanov, ki jo predpisuje 13. člen zakona. Zakon pristojnega organa 
ne zavezuje k posredovanju soglasij, izdanih k spremembam 
(spremembi imena, sedeža ali namena ustanove, zmanjšanju 
ustanovitvenega premoženja, k razpolaganju z nepremičninami 
ali k prenehanju ustanove) in aktov o imenovanju (tretji odstavek 
22. člena) in razrešitvi uprave ustanove. Prav tako zakon ne 
zavezuje ustanove, da ministrstvo, pristojno za upravo (notranje 
zadeve), obvešča o spremembi drugih podatkov, o katerih se 
vodi predpisana evidenca. Predlagana sprememba zakona z 
dodanim 17. a členom, prinaša to obveznost. 

K 7. členu: 

Zakon v 30. členu določa nadzorstvo nad premoženje'1'''' 
poslovanjem ustanove, vendar pa ta določba ne orn'°9 . 
določitve prekrškovnega organa v smislu določbe drug 
odstavka 45. člena zakona o prekrških. Zaradi navedenega I 
zakonu potrebno določiti organ, pristojen za nadzorstvo 
določbami zakona, katerih kršitve predstavljajo prekrške, 
je lahko le ministrstvo, v katerega delovno področje sodi na ^ 
za katerega je ustanova ustanovljena (organ, Pr'sto^jajo 
ustanove), ki je na podlagi 12. člena zakona pristojen za ' 
soglasja k ustanovitvi ustanove. 

K 8. členu: 

S sedaj veljavno določbo 35. člena zakona je za prekrške, itf 
določa, zagrožena kazen najmanj 200.000 tolarjev za us 

in 50.000 tolarjev za odgovorno osebo. Predlagana sPreWf p0 i 
skladno z zakonom o prekrških, predpisuje globo, d°l°ce 1 

razponu. Zgornja meja možne izrečene globe ne presega m ^ 
izrečene kazni po prej veljavnem zakonu o prekrških (Ura ^ 
SRS, št. 25/83, 36/83-popr., 42/85, 2/86-popr„ 47/87 in 5P & 
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 - odlocM 
87/97, 73/98, 31/2000 in 24/2001), zato predlagana sprer"-e 
ne predstavlja tudi povišanja sankcije za prekršek. Poleg ^s, 
s spremembo predvideva izrek takšne kazni le za tri Pre' • 
med tem ko so nekateri drugi prekrški vsebinsko preobliko 
kot lažji prekrški urejeni v novem 35. a členu. Dejanja, ki P. ^) 
veljavna določba 35. člena (4.,6.,7.in 8. točka prvega ods p 
določa kot prekrške, pa niso veljavna, če nanje ne poda sog ^ 
organ, pristojen za ustanove, zato po mnenju predlaga 
potrebe, da se obravnavajo tudi kot prekrški. 

K 9. členu: 
.. kršitve 

Predlagana določba 35. a člena določa prekrške za laz/e ^ 
določb zakona, do sedaj opredeljene v 35. členu zakona ^ 
novo opredeljuje prekršek in sankcijo za prekršek za °P; 
obveznosti, ki jo za ustanovo določa predlog zakona v 6. c ^ti, 
sicer, da organ, pristojen za ustanove, obvešča o sPrern nStop° 
h katerim si mora ustanova pridobiti soglasje, ministrstvo, P.^jgp 
za notranje zadeve pa o spremembi podatkov, ki se tudi VP 
v evidenco ustanov. 

K 10. členu: 

Z zakonom o prekrških predlog zakona usklajuje tudi,sa^0t,o * 
določeno za prekrške iz 36. člena zakona. Pri tem določa y 
določenem znesku. 

K 11. členu: 

Določba pooblašča ministra, pristojnega za notranje 
s spremembami zakona uskladi tudi pravilnik o voden/u 
evidence ustanov (Uradni list RS, št. 56/96). 

K 12. členu: 

11. člen zakona določa veljavnost zakona. 
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'v-besedilo členov, ki se 
bpREMlNJAJO: 

3. člen 
(organ, pristojen za ustanove) 

je "st
trstv°'v katerega delovno področje sodi namen, za katerega 

za U(!t
nova ustanovljena (v nadaljnjem besedilu: organ, pristojen 

pr6nehanove)' ima v postopku ustanavljanja, delovanja in ania ustanov pristojnosti, določene s tem zakonom. 

Postojno*!—' k° '6 us,anova ustanovljena za več namenov, je 
UstanoVe, 

Primeru, ko r 

roinistrstvo, v katerega pristojnost spada pretežni namen 

minist t"'ni mo9°če določiti pristojnega ministrstva, je pristojno s,v°, Pristojno za upravo. 

Ust, 

9. člen 
(ustanovitveno premoženje) 

nePrer^'t-Ven.0 Premoženje so lahko denar, premičnine, ICn|ne in druga premoženjska upravičenja. 
je j. 

Ustreze ,ovitveno premoženje denar, mora biti nakazan na 
nadzira

n raćun 'pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, n'e in informiranje ali pri banki). 
t 
Pr8dložrtS<anOV',veno Premoženje nedenarna sredstva, je treba 1 uradno cenitev sodnega cenilca. 

0r9an°V'te''mora us'anovitveno premoženje izročiti tako, da lahko 
Prosto' r 

toi6n za ustanove, skrbnik oziroma ustanova z njim 
zpolaga v skladu z zakonom in z drugimi predpisi. 

VeUkost ue, 
,ZvaianiD ',vene9a premoženja mora biti primerna za 

namena ustanove. 
2a 
Cln0vitveno premoženje se v okviru splošne evidence vodi na evidenca. 

Ustanovitvi900 premoženie se lahko P°veča v skladu z aktom o •n s pravili ustanove 

13. člen 
(vpis v evidenco) 

Po prejemu soglasja k aktu o ustanovitvi ministrstvo, pristojno za 
upravo, po uradni dolžnosti vpiše ustanovo v evidenco ustanov. 

Evidenca ustanov je javna, vključno z akti ustanove, ki so podlaga 
za vpis v evidenco ustanov. 

14. člen 
(podatki, ki se vpisujejo) 

V evidenco ustanov se vpišejo ustanovitev, statusne spremembe 
in prenehanje ustanove ter drugi podatki, pomembni za pravni 
promet ustanove, zlasti: 

ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja; 
ime in sedež ustanove; 
namen ustanove; 
ustanovitveno premoženje; 
datum in številka akta o ustanovitvi; 
imena pooblaščenih oseb za zastopanje; 
statusne spremembe in prenehanje. 

Podrobnejše določbe o vodenju in vsebini evidence ustanov 
predpiše minister, pristojen za upravo. 

35. člen 
(kazenske določbe) 

Ustanova se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 
200.000 tolarjev: 
1. 
2 

a 
4. 

5. 
a 

7. 
a 
9. 

če opravlja dejavnost v nasprotju s petim odstavkom 2. člena; 
če ne deluje v skladu z aktom o ustanovitvi in s pravili 
ustanove (6. člen, prvi in tretji odstavek 18. člena); 
če ne uporablja imena v skladu s 15. členom; 
če spremeni ime, sedež ali namen ustanove v nasprotju s 
17.členom; 
če ne predloži pravil v roku iz 18. člena; 
če zmanjša ustanovitveno premoženje v nasprotju z 28. 
členom; 
če razpolaga z nepremičninami v nasprotju z 29. členom; 
če ne predloži poročil iz 30. člena; 
če ne vodi poslovnih knjig v skladu s prvim odstavkom 30. 
člena. 

12. člen 
(soglasje k aktu o ustanovitvi) 

^0 dng|^ k aktu o ustanovitvi izda organ, pristojen za ustanove, v 
ođ Prejema akta o ustanovitvi. 

u?atSi6ka^ 

Stri 

l0v o ustanovitvi ustanove mora organ, pristojen za 
' °t>javiti v Uradnem listu Republike Slovenije. 

•°§ke 

2 d, 

obiave nosi ustanova. 

Us'ano^Q da'e soglasja k aktu o ustanovitvi preide premoženje na 
16 Ustanov|j'gtanova pa lahko zaćne izvaia,i namen, za katerega 
So9'asje i, Us,anov6 

prvega odstavka tega člena mora organ, pristojen za 
^ ' akoj posredovati ministrstvu, pristojnemu za upravo. 

Pr^tev organa, pristojnega za ustanove, je dovoljena 
Pritožbi odloča Vlada Republike Slovenije. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba ustanove. 

36. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 

če deluje kot ustanova brez pridobitve soglasja k aktu o 
ustanovitvi (četrti odstavek 12. člena); 
če uporablja v imenu oziroma firmi besedo ustanova v 
nasprotju s 15. členom oziroma besedo fundacija v nasprotju 
s 34. členom. 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

'*"2005 poročevalec, št. 21 
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p|,edlog zakona o 

Registraciji istospolne 

o partnerske skupnosti izrips) 

' Drva obravnava - EPA 178 - IV 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Eva- 
ŠW„ 2005-2611-0027 a: 00711-2/2005/10 

03.2005 Ljubljana, 31 

^PiJblik0 Slovenije je na 17. redni seji dne 31.03.2005 
Clla besedilo: 

POLOGA zakona o registraciji istospolne 
kaRTNERSKE skupnosti, 

ki 
Dr|a '3o^''ia v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika vne9a 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 bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

mag. Janez Drobnič, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
Marjeta Cotman, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 
Jožef Tivadar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za 
družino. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

^dlog zakona o registraciji 
'STOSPOLNE PARTNERSKE 

SKUPNOSTI (ZRegIPS) 

'•Uvod 

1- o 
°ena stanja in razlogi za sprejem zakona 

1.1 v » 
skupno

V
s

S
t
ak«anii praksi današnje družbe obstajajo življenjske 

rt1edSeb ■' dVe^ ose') bodisi istega ali različnega spola, ki si 
Po urea Jn° porna9ajo. Večina evropskih držav je zaznala potrebo 
skuPn 

Vl razmerij takšnih skupnosti. Po določenem obdobju 
rna,®fiain ania °seb se pojavi problem vzajemne ureditve *> ■»_ ^"SOPlalnAnr. vn-snnMrSn mnH nnrtnnrin/no in n 11 inons 
^neha"°"Socialnega razmerja med partnerjema in njunega ra*rnerja 

tretjih, zlasti v primeru razpada ali prenehanja 
^ *'v'io v')3 nas,ane problem zaščite ekonomsko šibkejših oseb, akšni pravno priznani skupnosti. 

1.2. Po pregledu položaja na pravnem področju je možno ugotoviti, 
da v Sloveniji zakonsko ni dana možnost registracije istospolne 
partnerske skupnosti odraslim osebam, zato želi Vlada Republike 
Slovenije s tem zakonom pravno urediti položaj in posledice 
nastanka, obstoja in prenehanja te skupnosti. 

Z možnostjo registracije istospolne partnerske skupnosti se 
predlaga pravna ureditev njihovega položaja, s katero se 
priznavajo določene pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz predloga 
tega zakona. Pravice in dolžnosti po tem predlogu zakona se 
odražajo predvsem v premoženjsko-pravnem področju, saj je v 
skupnosti potrebno urediti vprašanja, kot so: udeležba na 
premoženju, pridobljenem v času trajanja takšne skupnosti in po 
njenem prenehanju, dolžnost preživljanja in druge pravice ter 
dolžnosti. 

Predlagatelj zakona ocenjuje, da se Vlada Republike Slovenije na 
spremembe v družbi ustrezno odziva in jih tudi ustrezno pravno 
regulira. 
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2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

2.1. Prvi in temeljni cilj zakona je ureditev pravnega položaja 
istospolnih partnerskih skupnosti. Pri urejanju pravnega položaja 
istospolnih partnerskih skupnosti je predlagatelj, poleg pravno 
sistemskih okvirov, upošteval tudi družbene okoliščine v Republiki 
Sloveniji. Iz raziskave javnega mnenja, ki jo je Ministrstvo za delo 
družino in socialne zadeve naročilo, izhaja, da se skoraj dve 
tretjini anketirancev (64%) zavzemata za ureditev statusa 
istospolnih partnerjev s posebnim zakonom. 

Predlagatelj s tem predlogom zakona sledi družbenim okoliščinam 
v Republiki Sloveniji ter s predlogom zakona želi pravno regulirati 
novo družbeno razmerje istosplonih partnerskih skupnosti. 
Predlagatelj je izhajal iz dejstva, da gre v primeru istospolnih 
partnerskih skupnosti za posebno življenjsko skupnost dveh 
odraslih oseb (dveh moških ali dveh žensk) in je zaradi 
specifičnosti takega razmerja s posebnim zakonom uredil pravni 
položaj istospolne partnerske skupnosti ter izhajajoč iz nastalega 
družbenega razmerja temu primerno določil obseg pravic in 
dolžnosti partnerjev. 

Pri opredelitvi ciljev tega zakona se je treba zavedati, da je 
skupnost v pomembni meri v interesu partnerjev. Pravice, ki 
izhajajo iz predloga zakona so: pravica do preživljanja in do 
preživnine, pravica do pridobivanja premoženja in urejanja 
premoženjskih razmerij, pravica do stanovanjskega varstva, 
pravica do dedovanja skupnega premoženja in pravica do 
pridobivanja informacij o zdravstvenem stanju obolelega partnerja 
ter do obiskov v zdravstvenih ustanovah. 

S predloženim zakonom gre za odpiranje možnosti istospolnim 
parom, da se pravno regulirajo njihove skupnosti, skupaj s 
pripadajočimi pravicami in obveznostmi, ki jim po predlogu zakona 
pripadajo. Registracija istospolne partnerske skupnosti jamči 
pravice, ki izhajajo iz medsebojnega razmerja med partnerjema 
in omogoča partnerjema pravno regulativo njunega odnosa z 
odgovornostmi in zavezami enega do drugega. 

2.2. Predlagatelj s predlogom zakona predlaga ureditev postopka 
registracije istospolne partnerske skupnosti dveh oseb istega 
spola, pogojev za njen vpis v register, določitev pravnih posledic, 
ki nastanejo z registracijo te skupnosti v razmerju med partnerjema 
oziroma partnericama ter ureditev prenehanja istospolne 
partnerske skupnosti in razmerja med partnerjema po prenehanju 
obstoja te skupnosti. 

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

Glede finančnih posledic izvajanja zakona o registraciji istospolnih 
partnerskih skupnosti predlagatelj ocenjuje, da bi za prilagoditev 
računalniškega programa za registracijo istospolnih partnerskih 
skupnosti in zagotovitve potrebnih listin potrebovali skupno 
približno 10 milijonov tolarjev. 

Računalniški program - 8 milijonov tolarjev, ki obsega: 
izdelavo podatkovnega modela za vnos podatkov, 
izdelavo ustrezne transakcije za vnos podatkov, 
polnjenje baze in povezavo z javnim registrom in ostalimi 
aplikacijami in 
računalniški izpis podatkov. 

Za obrazce potrdil o registraciji in potrdil o prenehanju istospolne 
partnerske skupnosti je potrebno zagotoviti okvirno 2 milijona 
tolarjev. 

Sredstva, potrebna za izvajanje zakona, v višini 10 
tolarjev so zagotovljena na proračunski postavki MDDSZ 

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

Predloženi pregled pravnih ureditev področja obstoja is*0®*3,0^ 
partnerskih skupnosti jasno kaže, da je praksa posameznih 
zelo različna; slednje je razumljivo, saj normiranje Pre. | oSti 
predmetnega področja upošteva, tako nacionalne znaa. 
posameznih držav, kot tudi javno mnenje do te problemati 

Predlagatelj zakona v nadaljevanju podrobneje predstavlja 
modelov pravne ureditve položaja istospolnih partne 
skupnosti v državah Evropske unije. 

Pregled drugih pravnih sistemov kaže, da nekatere države 
EU podrobneje urejajo to področje, druge manj zavef"jstimi 
nekatere ga sploh še nimajo pravno reguliranega. Med ^ 
državami, ki nimajo sprejete zakonodaje na tem podrocj > 
Italija, Avstrija, Luxemburg in Grčija. 

4.1. Ureditev v drugih pravnih sistemih 

NEMČIJA 

Nemčija je februarja 2001 sprejela Zakon o odpravi diskn"1^1^ 
istospolnih skupnosti: zakon o življenjskem partnerstvu. ^ 
sodi med ureditve registriranega partnerstva in je P° ^gj 
registriranemu partnerstvu po skandinavskem modelu, le p0 
manj pravicami (najbolj primerljiv je z danskim in finsk' 
sprejemu je bil podan v presojo ustavnosti nemškemu Zve 
ustavnemu sodišču, in sicer na pobudo zveznih dežel °a^n(jar 
Saške, ki pa je presodilo, da sta njuna predloga >,d°Pust"a'gijni"1 

neutemeljena« ter da je zakon v skladu z ustavo (Te ta 
zakonom Zvezne republike Nemčije). V veljavo je stopil 1 •a 

2001. 

Zakon obsega dva daljša člena; prvi določa, da re®'? "gjnirf1 

partnerstvo lahko ustanovita osebi istega spola, ki pred Pr .^o 
upravnim organom podata izjavo. Pred tem morata P° a ranefla 

o premoženjskem stanju. Isti člen tudi določa, da regis n <jni 
partnerstva ne morejo skleniti mladoletne osebe, n®P z(1os'' 
sorodniki ter v primeru, da partnerja ne želita prevzeti ob 
po paragrafu § 2 / 1. čl. Drugi del prvega člena določa 
registriranega partnerstva. Partnerja sta dolžna skrbeti in ^ere\» 
drug drugega, za kar nosita odgovornost. Partnerja lahk0.Iirane9a 

skupen priimek, ki ga morata navesti ob sklenitvi reg»s ot)Staja 
partnerstva pred pristojnim upravnim organom, pri ka, to 
možnost sestavljenega priimka (ohranitev rojstnega Pn egj 
je priimka iz rojstnega lista). Po prenehanju r®9 r'revz®'' 
partnerstva je priimek mogoče obdržati ali pa ponovno V 
rojstni priimek (§ 3). 

h z do|0*'i" Partnerja sta se dolžna medsebojno vzdrževati v skladu nitvijo 
Civilnega zakonika (dolžnost preživljanja, § 5). Pred s ^njsK" 
registriranega partnerstva morata predstaviti prern° 
stanje. Vsak upravlja s svojim premoženjem sam. -^gta 
skupnost). Premoženje, ki ga registrirana partnerja ' ^gle, 
sklenitvi partnerstva, in tisto, ki ga ustvarita med trajanje set)0' 
ni skupno (§ 6). Premoženjske zadeve lahko uredita 
pogodbi, ki mora biti sklenjena v pnsotnosti obeh ter 
overjena (§ 7). 
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nj6(] 
eden od partnerjev starš in zakoniti skrbnik otroka, ima 

*adev re®istrirani partner pravico do soodločanja glede vsakdanjih 
r6qjs. ,v zvezi 2 otrokom. V primeru nevarnosti za otroka je 
za**;. rani Partner upravičen prevzeti vse zakonite ukrepe za aščl,° otroka (§ g). 

partne . 0 dedovanja določa čl. 1, § 10. Preživeli registrirani 
đ6đišč. |e P°'e9 svojcev v prvem kolenu upravičen do četrtine 
do p0|lf1®' po'e9 svojcev v drugem kolenu ter starih staršev pa 
d*"» dediščine. V primeru, da ni niti svojcev po prvem ali 
2aPušč' u al' starih staršev, preživeli partner deduje vso 
2aPust'n k Partneria lahko naredita tudi skupno oporoko. Če je 
đ®dova izločil preživelega partnerja s poslednjo voljo iz 
vredno r'9' '6 s'ec'nii upravičen od dedičev zahtevati polovico 
doloma '/apuščine kot nujni delež (v tem primeru se uporabijo 
Zakon ona 0 obveznem deležu, enako kot pri zakoncih). Ureja tudi možnost odpovedi dedni pravici. 
"fretji (j6i 1 . 
Ureja ra ' nemškega Zakona o registriranem partnerstvu 
V prime mere v Primeru ločenega življenja registriranih partnerjev. 
Pr®živnirU' da Živita loćeno. |ahko eden od drugega zahtevata 
prisiuži °- Nezaposleni partnerje lahko napoten, da si preživnino 
Prlčakov^"1, v ko'ikor te zaradi določenih razlogov ne more 
Zniža ali • partnerja. Preživninski zahtevek se lahko odpove, 
ZavezanCaS0vn° omeji, če je bilo uveljavljanje neupravičeno do 
drugeq 

ca (§ 12). Če živita partnerja ločeno, lahko eden od 
živita |0i

Zahteva,a sv°ie predmete iz gospodinjstva. Če partnerja 
°ddrUap

eno a'' želi eden od obeh živeti ločeno, potem lahko 
ali del st^3 2atlteva' da mu v uporabo prepusti skupno stanovanje 
stroško.an°Vania' pri čemer lahko drugi za to zahteva povračilo Za souporabo stanovanja (§ 13, 14). 

e,1i del i 
Partnerst ureia razmerja po prenehanju registriranega 
enega ar3 Re9's,rirano partnerstvo preneha na osebno zahtevo 
đ°ločene' °beh partnerjev z razsodbo sodišča, ki upošteva 
'Udi prek|- P090ie- Partnerja lahko v skladu z zakonom zahtevek 
Partn6rst'

Ce,a 15)- Partner, ki se po prenehanju registriranega 
boie2nj 7 ? ne zrr|ore preživljati, sme, zlasti v primeru starosti ali 
^ladu 2 

va,i preživnino od bivšega partnerja, ki mora biti v 
če uPra

n!!90vimi zmožnostmi. Pravica do preživnine preneha, 
Partner«V,Cenec sklene zakonsko zvezo ali registrirano s,v° (§ 16). 

^ Primeru 
"loret Se re9is,rirana partnerja ob prenehanju partnerstva 

("asiedstv3 do9°voriti, komu pripada skupno stanovanje 
(§ l7.ig? nai0mne pogodbe), o tem odloči družinsko sodišče 
s'anovani 

V sl<ladu z Odredbo o ravnanju z zakonskim 
^ členu 2 °Premo in inventarjem ter Zakonom o etažni lastnini. 
ParaQrafnS° nat0 navedene spremembe in dopolnitve devetnajstih v Civilnega zakonika. 

ŠVei>ska 
L.e,a 1994 ■ - 
^ '8 s,0Dil'S dska sprejela Zakon o registriranem partnerstvu, sPoia. ^ ,v veljavo leta 1995 in velja izključno za osebe istega 
Kd0|0č °n določa, da se registracija sklene v navzočnosti 

druga ^ '6 poc'ro')en postopek registracije, ki ga opravi sodnik 
le "ložria blaščena oseba. Na odločbo o registraciji skupnosti 
Preneha s 

Pn,ožba- Zakon določa, da registrirano partnerstvo 
°«itvi irn 

smrti° enega od partnerjev ali z odločbo sodišča. Pri 
le prg ,a Partnerja pravico do delitve celotnega premoženja, 

P^ere r„
rr'8tov gospodinjstva in stanovanja. Zakon pravi, da 

d ^'la reqift'
S,r'rane9a partnerstva lahko obravnava sodišče, če 

!*n°st n ra.Ci'a izvršena po določilih tega zakona. Zakon pozna 
Priirnka, na,? !'ania šibkejšega partnerja, možnost skupnega nerja sta zakonita dediča. 

Leta 2002 je švedski parlament sprejel zakon, po katerem imajo 
istospolni pari možnost posvojitve otrok. Predlagatelj zakona je 
bila socialdemokratska vlada. Švedska ima v tem pogledu trenutno 
najbolj liberalno zakonodajo v Evropi (Nizozemska zaenkrat še 
ne dopušča mednarodne posvojitve). 

FRANCIJA 

Oktobra 1999 je Francija sprejela zakon, imenovan Pogodba o 
civilni solidarnosti. Gre za posebno obliko pravne institucije, ki 
različnim skupnostim (ne glede na spol in naravo razmerja), 
vključno z istospolno usmerjenimi pari, ki sklenejo medsebojno 
pogodbo, podeljuje določene pravice in dolžnosti. Kritiki očitajo, 
da je francoska tradicija »enakopravnosti« in »univerzalnosti 
zakonodaje« proizvedla poseben zakon, ki se nanaša samo na 
manjšinske skupine, katerim podeljuje podrejeni status. 

Pogodbo, imenovano pakt, lahko skleneta individualni osebi, njuni 
civilni status je »samski«. Spodnja starostna omejitev je 18 let. 
Pogoj za sklenitev pogodbe je, da partner ni poročen oz. da ni v 
PaCS. Sorodniki (pogodbe ni mogoče skleniti s staršem, starim 
staršem, otrokom, vnukom, osebo v svaštvu, bratom, sestro, 
teto, stricem, nečakom/nečakinjo), z izjemo sestričen/bratrancev, 
ne morejo skleniti PaCS. Skupnost mora biti deklarirana in 
registrirana pri okrožnem sodišču (v okraju, kjer ima par skupno 
bivališče). Osebi, ki nista državljana EU, lahko skleneta PaCS, 
če ima eden od njiju dovoljenje za bivanje. Osebe, ki niso državljani 
EU nimajo avtomatične pravice do pridobitve dovoljenja za bivanje 
v Franciji, lahko pa ga pridobijo, če dokažejo trajnost razmerja. 
Pogodba se lahko sklene tudi izven Francije, pri konzularni službi 
države, v kateri imata partnerja skupno bivališče. S sklenitvijo 
PaCS se partnerja zavežeta, da si bosta vzajemno in materialno 
pomagala glede potreb skupnega stanovanja in življenja, v primeru 
dolgov do tretje strani pa nosita skupno odgovornost. Lastniška 
in finančna razmerja lahko definirata ob sklenitvi pogodbe. Če ni 
drugače določeno, so premičnine in nepremičnine, nastale po 
sklenitvi pogodbe, last obeh v razmerju 50: 50. Pravice do 
preživnine zakon ne ureja. Partnerja lahko izbereta drugačen 
režim, vendar ga morata definirati v PaCS pogodbi, ob vložitvi 
zahtevka na okrajno sodišče. 

Partnerja sta po treh letih registracije zveze upravičena do skupne 
obdavčitve kombiniranih prihodkov. Skupna obdavčitev skupnega 
premoženja je možna takoj. Če eden od partnerjev umre brez 
oporoke, preživeli nima avtomatske dedne pravice. Po dveh letih 
trajanja pogodbene zveze velja oprostitev davka za darila »inter 
vivos« med partnerjema ter zapuščino v višini 375 tisoč francoskih 
frankov. Če je ena od oseb uradno podnajemnik partnerjevega 
stanovanja in če tega zapusti ali umre, se najemna pogodba 
prenese na drugega partnerja. 

Če eden od partnerjev na noben drug način nima dostopa do 
socialnih varščin, je upravičen do uporabe partnerjevega 
zdravstvenega zavarovanja ter zavarovanja v primeru 
nosečnosti. 

PaCS ne omogoča skupne posvojitve otrok (to je izključna pravica 
heteroseksualnih parov), skupnih starševskih dolžnosti do otroka 
ter pravice do medicinske pomoči pri umetni oploditvi. Osebi v 
PaCS nista upravičeni do nadomestila ob smrti partnerja, ki je 
posledica delovne nesreče. PaCS preneha v trenutku, ko partnerja 
vložita zahtevek na sodišče, če eden od partnerjev sklene 
zakonsko zvezo ali če umre. Individualno lahko partner prekine 
pogodbo, če o tem obvesti drugega partnerja, kakor tudi sodišče. 
Enostranska prekinitev stopi v veljavo po treh mesecih. Če 
partnerja ob sklenitvi pogodbe nista definirala lastniških razmerij, 
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lahko premoženjske in finančne posledice prekinitve partnerstva 
določi sodišče.V Franciji se je v obdobju šestih mesecev po 
razglasu PaCS te možnosti poslužilo kar 15.000 parov. 

NIZOZEMSKA 

Leta 1997 je Nizozemska sprejela Zakon o registriranem 
partnerstvu, ki je stopil v veljavo januarja 1998. Zakon sestavlja 
več zakonskih aktov in je namenjen pravni ureditvi razmerij med 
partnerji istega in različnega spola. Pogoji za sklenitev 
registriranega partnerstva so enaki kot pri zakonski zvezi. Obliko 
zaprisege v primeru registriranega partnerstva je mogoče 
oblikovati po lastnih željah. 

Na področju davčne politike, premoženjskih razmerij in dedovanja 
je registrirano partnerstvo popolnoma izenačeno z zakonsko 
zvezo; v času trajanja registriranega partnerstva so medsebojne 
pravice in dolžnosti obeh partnerjev enake tistim, ki jih imata 
zakonca. Razlike pa so na področju starševstva (registrirani 
partner ne pridobi, tako kot zakonec, avtomatsko starševskih 
pravic in dolžnosti), pokojninske politike (registrirani partner je 
upravičen do pokojnine po umrlem partnerju, vendar je ta manjša 
kot v primeru vdove/vdovca) in politike do tujcev (od leta 1998 
ima registrirani partner enake imigracijske pravice kot zakonec, 
vendar do leta 2001 tujci brez dovoljenja za bivanje niso imeli 
pravice skleniti registriranega partnerstva). To so tri glavne oblike 
razlikovanja med registriranim partnerstvom in zakonsko zvezo. 

Od leta 1998 do leta 2000 je bilo po Zakonu o registriranem 
partnerstvu na Nizozemskem sklenjenih čez 6.300 registriranih 
istospolnih partnerstev. Nizozemska se je leta 2000 odločila 
izenačiti zakonsko zvezo za raznospolne in istospolne pare. 
Zakon o zakonski zvezi istospolnih partnerjev je bil sprejet 21. 
decembra 2000, v veljavo pa je stopil 1. aprila 2001. V bistvu gre 
za dva zakona, za Zakon o istospolni poroki in Zakon o 
posvojitvah, s katerima je bil dopolnjen Civilni zakonik. Poleg Belgije 
je Nizozemska edina država v Evropi, ki pozna institucijo 
zakonske zveze za zakonce istega spola. 

Pravne posledice so iste kot pri zakonski zvezi oseb različnega 
spola. Nanašajo se na vzajemno dolžnost preživljanja šibkejšega 
partnerja ter delitev stroškov za gospodinjstvo. Lastništvo 
premoženja je skupno, odgovornost pri odplačevanju dolgov je 
deljena. Preživeli partner ima pravico do pokojnine po umrlem 
partnerju. Oba sta zakonita dediča in imata status svojca. Po 
nizozemskem pravu imata zakonca pravico do uporabe priimka 
drug drugega, vendar ne v uradnih dokumentih. Glede določenih 
pravnih posledic so možna tudi odstopanja, če zakonca skleneta 
uradno overjeno interno pogodbo (dedovanje, lastniška razmerja). 
Pravne posledice v razmerju do otrok niso avtomatično enake 
kot pri raznospolnih zakonih. 

ITALIJA - nima pravno urejenega tega področja; 
LUKSEMBURG - nima pravno urejenega tega področja 
GRČIJA - nima pravno urejenega tega področja; 
AVSTRIJA - nima pravno urejenega tega področja. 

4.2. Prilagojenost predlagane ureditve pravu EU 

V evropskem kontekstu so izdana nekatera priporočila in 
resolucije, ki se nanašajo na ustrezno obravnavo istospolno 
usmerjenih oseb. Med njimi so: Resolucija Evropskega parlamenta, 
št. A5-0050 iz leta 2000, Resolucija, št. A5-0223 iz leta 2001 in 
Resolucija, št. A5-0281/2003. 

V do sedaj sprejetih mednarodno zavezujočih dokumentih, tako 
institucij Evropske unije kot tudi Sveta Evrope, navedeni 

organizaciji zgolj priporočata državam članicam, da zag° 
ustrezno obravnavo istospolno usmerjenih oseb. Iz n0 haja 
veljavnega mednarodnega dokumenta namreč ne i 
obveznost držav članic za zakonsko regulativo ist°sP .. 
usmerjenih parov, zato nekatere države članice tega P° 
sploh nimajo pravno urejenega. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakon 

Sprejem zakona ne bo prinesel drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

r. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

S tem zakonom se določajo postopek in pogoji za re9'®raCjj0, 
istospolne partnerske skupnosti, pravne posledice r09's ^ed 
način prenehanja registrirane skupnosti ter razpn®^u. part' 
partnerjema oziroma partnericama (v nadaljnjem besedi • ^ 
ner) po prenehanju registrirane istospolne partnerske sK P 

■c en nosti) 
(pojem registrirane istospolne partnerske skupn 

Registrirana istospolna partnerska skupnost (v nad^'^eh 
besedilu: skupnost) je s tem zakonom urejena skup00 .rata 
žensk ali dveh moških, ki pred pristojnim organom reg 
svojo skupnost na način, določen s tem zakonom. 

II. POGOJI IN POSTOPEK ZA REGISTRACIJ0 

SKUPNOSTI 

3. člen 
(pogoji) 

(1) Registracije skupnosti ne moreta opraviti: 
- osebi pred 18 letom starosti, veijaVn' 
- dokler sta oba ali eden od bodočih partnerjev v

kupn0sti. 
zakonski zvezi ali registrirani istospolni partnerski s Qtr0ci 
sorodnika v ravni črti, bratje, sestre, polbratje, Pols®,Sset>oj. 
bratov in sester, otroci polbratov in polsester, med ^ ter 

- skrbnik in njegov varovanec, dokler traja skr " doK|et 

posvojitelj in posvojenec med seboj, rejnik in rejen 
traja rejništvo, duš0^° 

- če sta oba ali eden od bodočih partnerjev tez) 
prizadeta ali nerazsodna. 

. „na 0d nji'U 

(2) Skupnost lahko registrirata osebi, če ima vsaj e 
državljanstvo Republike Slovenije. 

4. člen 
(svobodna privolitev) 

privoli 
(1) Registracija skupnosti ni veljavna brez svobodne 
bodočih partnerjev. ^ 

(2) Svobodna privolitev ni podana, če je bila privolitev izs i 
podana v zmoti. 
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[kJJD
Privolifev je izsiljena, če je partner privolil v registracijo 

0s,i strahu, povzročenega z resno grožnjo. 

je dana v zmoti glede osebe partnerja, če je partner 
sl(U ' a registrira skupnost s pravo osebo, pa je registriral 
Pa ni i°St Z dru9°. a|i je registriral skupnost z določeno osebo, ki lsta. za katero se je izdajala. 

druqgiv°'i1ev Je dana v zmoti o bistvenih lastnostih partnerja, če bi 
v6(ie,9a Partnerja odvrnila od registracije skupnosti, če bi bil zanje 

'ln ^ delajo skupno življenje nevzdržno. 

Neveljavnost registracije in pristojnost sodišča za 
razveljavitev skupnosti) 

člena?Pn°st' ki 'e registrirana v nasprotju z določbami 3. in 4. ega ^kona, je neveljavna. 

registracije skupnosti lahko zahtevata partnerja, 
burino . 'mai° neposredno pravno korist od tega, da se °st razveljavi. 

lahko^'T0"'1 'z Prve alinee prvega odstavka 3. člena tega zakona 
tudi sta - va'° razveljavitev, poleg oseb iz prejšnjega odstavka, rsi enega ali obeh partnerjev. 

Zahtevi'^6ritl iz Prvega odstavka 3. člena tega zakona lahko 
razveljavitev tudi državni tožilec. 

n®r3ZstvHT'erU registracije skupnosti v času, ko je trajala 
n®ra2soH katerega od partnerjev, sme po prenehanju Od partng,^St' ,ož»° za razveljavitev registracije vložiti samo eden 

(®) To^ba 7 
iz 3 |n 

za razveljavitev registracije skupnosti zaradi razlogov 
skupnosti ,e9a zakona se lahko vloži tudi po prenehanju 

(7) 2a s . 
stvarno 

)enie v sporih o razveljavitvi registracije skupnosti je 
Pristojno okrožno sodišče. 

(8) £ 
i® sp?0

ienie v sP°r'h iz prejšnjega odstavka je pristojno sodišče, 
obrne* ®no krajevno pristojno za toženo stranko, in sodišče, na 
Prebivali- - ereQa sla imela partnerja svoje zadnje skupno stalno 

6. člen 
^ (postopek registracije skupnosti) 

^Pnost*'' 'ma,a namen registrirati istospolno partnersko 
Pri Upra 'Se "ajmanj 30 dni pred nameravano registracijo prijavita 
''stine2a

ni e.no,i' P" kateri želita opraviti registracijo in priložita 
'®9a zakon^'S^raC''°' d0'0^ene z predpisom iz 7. člena 

^Pravna 
i'h doioi* 6nota Preveri, ali so izpolnjeni pogoji za registracijo, 

v®'iavrios) 
3 ,a 2akon. Če se ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za 

*9vrne r„ 
re9'stracije po tem zakonu, upravna enota z odločbo 

Odlofia ^.9|s'racijo. O pritožbah zoper odločbe upravne enote 
"iistrstvo za notranje zadeve. 

Bo(j0A 
Upravne 6

a Partneria istočasno in osebno pred uradno osebo 6r,otei po ,note. ki jo določi načelnik oziroma načelnica upravne 
a,a pisno izjavo, da želita registrirati skupnost. 

(4) Pred podpisom izjave iz prejšnjega odstavka uradna oseba 
oba partnerja vpraša, ali želita registrirati skupnost ter ju opozori 
na pravne posledice registracije. 

(5) Skupnost je veljavno registrirana z dnem podpisa izjave iz 
tretjega odstavka tega člena. 

(6) Po izraženem soglasju partnerjev in podpisu izjave se 
skupnost vpiše v register istospolnih skupnosti, ki ga vodi upravna 
enota. 

7. člen 
(register istospolnih partnerskih skupnosti) 

(1) Minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve izda v 
soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, izvršilni 
predpis o registru istospolnih partnerskih skupnosti, s katerim 
predpiše vsebino izjave iz tretjega odstavka 6. člena ter izjave iz 
drugega odstavka 25. člena tega zakona, način vodenja registra, 
potrebne listine za registracijo in vsebino potrdila o registraciji in 
prenehanju skupnosti, pogoje, ki jih mora izpolnjevati uradna oseba 
iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona, minimalne standarde 
za uradne prostore in njihovo opremljenost, višino in način plačila 
skupnih stroškov postopka registracije skupnosti. 

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se zbirajo, obdelujejo in 
uporabljajo za namen izkazovanja pogojev za registracijo in za 
dokazovanje statusa partnerjev v skupnosti ter se vodijo trajno. 

(3) Potrdila, ki se izdajajo na podlagi vpisov v register istospolnih 
partnerskih skupnosti imajo značaj javnih listin. 

(4) V register se vpisujejo: osebno ime partnerja, spol; EMŠO; 
dan, mesec, leto in kraj registracije skupnosti; razveljavitev ali 
prenehanje skupnosti; državljanstvo partnerjev in naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča partnerjev. 

III. PRAVNE POSLEDICE REGISTRACIJE SKUPNOSTI 

8. člen 
(obseg pravic in obveznosti) 

(1) Na podlagi registracije skupnosti imata partnerja pravico do 
preživljanja in preživnine, pravico do pridobivanja skupnega 
premoženja in urejanja premoženjskih razmerij v okviru skupnosti, 
pravico do stanovanjskega varstva, pravico do dedovanja 
skupnega premoženja po umrlem partnerju in pravico do 
pridobivanja informacij o zdravstvenem stanju obolelega partnerja 
ter do obiskov v zdravstvenih ustanovah. 

(2) Partnerja skupnosti sta se dolžna medsebojno spoštovati, si 
zaupati in si medsebojno pomagati. 

9. člen 
(premoženje) 

(1) Premoženje, ki ga ima partner ob registraciji skupnosti, ostane 
njegova last in z njim samostojno razpolaga. 

(2) Premoženje, ki ga partnerja ustvarita v času trajanja skupnosti, 
je njuno skupno premoženje. 
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10. člen 
(skupno premoženje) 

(1) Skupno premoženje partnerja upravljata in z njim razpolagata 
skupno in sporazumno. 

(2) Partnerja se lahko dogovorita, da le eden od njiju upravlja 
premoženje ali njegov del ali da ga upravlja in z njim tudi razpolaga, 
upoštevaje koristi drugega partnerja. 

(3) Dogovor o upravljanju skupnega premoženja se sklene v 
obliki notarskega zapisa. 

(4) Od takega dogovora lahko vsak partner vsak čas odstopi, ne 
sme pa tega storiti ob neugodnem času za drugega partnerja. 

11. člen 
(upravljanje premoženja) 

Če ni dogovorjeno drugače, lahko partner, ki mu je poverjena 
uprava, v okviru redne uprave tudi razpolaga s skupnim 
premoženjem ali njegovim delom. 

12. člen 
(prepoved odsvojitve ali obremenitve) 

Partner ne more razpolagati s svojim nedoločenim deležem na 
skupnem premoženju s pravnimi posli med živimi, zlasti ga ne 
more odsvojiti ali obremeniti. 

13. člen 
(vpis v zemljiško knjigo) 

Pravice na nepremičninah, ki so skupno premoženje partnerjev, 
se vpišejo v zemljiško knjigo na ime obeh partnerjev kot njuno 
skupno premoženje po nedoločenih deležih. 

14. člen 
(odgovornost za obveznosti) 

(1) Za svoje obveznosti, ki jih je imel partner pred registracijo 
skupnosti in za obveznosti, ki jih prevzame po registraciji, 
odgovarja s svojim posebnim premoženjem in s svojim deležem 
na skupnem premoženju. 

(2) Za obveznosti, ki po splošnih predpisih obremenjujejo oba 
partnerja, za obveznosti, nastale v zvezi s skupnim premoženjem 
in za obveznosti, ki jih prevzame en partner za tekoče potrebe 
življenja v skupnosti, odgovarjata partnerja nerazdelno tako s 
skupnim, kakor tudi s svojim posebnim premoženjem. 

(3) Partner ima pravico terjati od drugega partnerja povračilo 
tega, kar je ob poravnavi dolga, ki bremeni oba partnerja, plačal 
več, kot znaša njegov del dolga. 

16. člen 
(razdelitev premoženja) 

deli p" 
V času trajanja skupnosti se skupno premoženje lahko raz 
sporazumu ali na zahtevo enega ali drugega partnerja. 

17. člen 
(višina deleža) 

Pri delitvi skupnega premoženja se šteje, da sta deleža Pa ^ 
na skupnem premoženju enaka, partnerja pa lahko dok32_ 
sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem raz 

18. člen 
(sklepanje pogodb) 

"h lahko 
(1) Partnerja lahko sklepata med seboj pogodbe, ki bi I ^ta 
sklepala tudi z drugimi osebami, in na tej podlagi usta 
pravice in obveznosti. 

rtnerje'713, 

(2) Pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med pan 
ki jih v času trajanja skupnosti med seboj skleneta Pa 

morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa. 

19. člen 
(pravica do preživljanja) 

Partner, ki nima dovolj sredstev za življenje in jih ne more 
iz svojega premoženja in s svojim delom, ali ni sPosoben

aVjCo d" 
ali se ne more zaposliti, ima v času trajanja skupnosti p 
preživljanja po drugem partnerju. 

20. člen 
(pravica do stanovanjskega varstva) 

(1) Partnerja sporazumno določita stanovanje, v katere"1 

skupaj živela. 
razu""10 

(2) V času trajanja skupnosti lahko partnerja le sp njUna 
odtujita, obremenita ali oddata v najem stanovanje, 
skupna last in v njem skupaj živita, ali ustanovita PraVI£°bi 0vira|a 

ali na stanovanju ustanovita kakšno drugo pravico, ki 
njegovo uporabo. , 

■ le ed®n 

(3) Če je najemnik oziroma najemnica stanovanja breZ 
partnerjev, ta ne sme odpovedati najemnega razm 
pisnega soglasja drugega partnerja. 

■ a ods,aV^ 
(4) Če se partnerja v primerih iz drugega in tretjeg gr 0dreke' 
tega člena ne moreta sporazumeti oziroma, če je pan" 
soglasje brez upravičenega razloga, odloči o zahte topK^ 
partnerja, na njegov predlog; sodišče v nepravdnem p 
Pri tem sodišče upošteva stanovanjske potrebe partne 
upravičene interese in druge okoliščine primera. 

15. člen 
(določitev deleža dolžnika predkupna pravica) 

(1) Upnik lahko na podlagi pravnomočne sodbe zahteva, da 
sodišče določi delež dolžnika na skupnem premoženju in nato 
zahteva izvršbo na ta delež. 

(2) Če je v izvršilnem postopku dovoljena prodaja deleža, ki ga 
ima partner na skupnem premoženju, ima drugi partner pred 
vsemi drugimi kupci pravico kupiti ta delež po ceni, ki se določi po 
predpisih o izvršbi. 

21. člen 
(pravice v primeru bolezni) 

(1) V primeru bolezni partnerja ima drugi partnef P jf) vz"8 

obveščen o bolezni, poteku, zdravljenju in drugih poda 

z boleznijo obolelega partnerja. ^ 

(2) Če je eden od partnerjev hospitaliziran, ima dr"9
ustafl°^ 

pravico do obiskov obolelega partnerja v zdravstve ^. ..ai 
razen če predpisi ali odredbe na njihovi podlagi, to pf®P 

biti 
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22. člen 
(dedovanje partnerjev) 

de<jgv
primeru smrti partnerja ima preživeli partner pravico do ania skupnega premoženja po tem zakonu. 

prett) ® ima zapustnik otroke, deduje polovico skupnega 
Po fir, *en'a Preživeli partner, drugo polovico pa zapustnikovi otroci nak|h delih. 

skunrf 2apus,nik nima otrok, deduje preživeli partner celotno pn° Premoženje. 

ki je izključno zapustnikova last, se deduje po 
n Predpisih o dedovanju. 

dedovanja po tem zakonu je stvarno pristojno 

s°dišče')0k-,0')e'* dedovania iz prejšnjega odstavka je pristojno 
sodj^e' sP'ošno krajevno pristojno za toženo stranko, in 
stainn 1 na °bmočju katerega sta imela partnerja zadnje skupno 0 Prebivališče. 

notarsko overjeno izjavo ali izjavo po elektronski poti o prenehanju 
skupnosti enega ali obeh partnerjev. Upravna enota izda sklep o 
prenehanju skupnosti 

(4) Uradna oseba upravne enote je izjavo iz prejšnjega odstavka 
dolžna vpisati v register iz 7. člena tega zakona v sedmih dneh po 
podani izjavi oziroma po prejemu notarsko overjene izjave ali 
izjave, poslane po elektronski poti. 

IV. PRAVNE POSLEDICE PRENEHANJA SKUPNOSTI 

26. člen 
(pravica do preživnine) 

(1) Po prenehanju skupnosti ima partner, ki nima dovolj sredstev 
za življenje in jih ne more pridobiti iz svojega premoženja in s 
svojim delom, ali ni sposoben za delo ali se ne more zaposliti, 
pravico do preživnine po drugem partnerju. 

(2) Partnerja lahko v primeru prenehanja skupnosti skleneta 
sporazum o preživnini v obliki izvršljivega notarskega zapisa. 

23. člen 
(neobstoj in izguba dedne pravice) 

bila r;er n'ma dedne pravice na skupnem premoženju, če je 
Skladu i

5"08' 2 zapustnikom razveljavljena ali je prenehala v 
Oživel °^ami te9a zakona, ali če je skupnost po krivdi 
Preneha^

a Partneria ali v sporazumu z zapustnikom, trajno 

(2) partn 
druge- 6r '29u')' dedno pravico, če je zapustnik podal izjavo iz 
žapustn kdS,avka ^'ena ,e9a zakona ali če se skupnost z 
^ateregJ razve|javi po zapustnikovi smrti iz vzroka, za 

le preživeli partner vedel ob registraciji skupnosti. 

24. člen 
(dolžnost medsebojne pomoči) 

,1) Part 
^sebojno'3 S'a S' V Č3SU ,ra'an'a skupnosti dolžna nuditi 
(2) ^ 
Šteje v^

e^sef3°jna pomoč, ki sta si jo dolžna nuditi partnerja, se 
°d partn P°moč pri negi in oskrbi v primeru bolezni enega 
Partnereifr)0V' materialna podpora ter druge oblike pomoči v k0m odnosu. 

V. PRENEHANJE SKUPNOSTI 

25. člen 
^ (Postopek prenehanja skupnosti) 
enega p^\0st Preneha s smrtjo enega partnerja, z razglasitvijo 
aa ne ?0ii,ner'a za mrtvega ali z izjavo enega ali obeh partnerjev, a več živeti v skupnosti. 

1 l2iava q e9a 2a|^ Prenehanju skupnosti se poda pri organu iz 6. člena 
°vBrjena j .a Osebno na predpisanem obrazcu ali kot pri notarju 
> pri ,|ava'ki jo eden ali oba partnerja pošljeta pristojni upravni 
U(Ji po e|e?!eri sta registrirala skupnost. Izjava se lahko pošlje 
"^Pisana ski Pot'. pod pogojem, da je varno elektronsko 
(3) SkUpno 

PartnSt Prene^a z dnem osebno podane izjave enega ali erjev oziroma z dnem, ko upravna enota prejme 

apr^2005~ 

27. člen 
(določitev preživnine) 

(1) Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in zmožnosti 
zavezanca. 

(2) Preživnina se določi v mesečnem znesku in za naprej, zahteva 
pa se lahko od trenutka, ko je bila vložena tožba za preživnino. 

(3) Izjemoma se preživnina lahko določi v enkratnem znesku ali 
na drug način, če to opravičujejo posebni razlogi. 

(4) Preživnina, določena v obliki iz prejšnjega odstavka, ne sme 
bistveno poslabšati položaja upravičenca, ki bi ga imel, če bi 
prejemal preživnino vnaprej v obliki mesečnih zneskov, niti ne 
sme pomeniti prehudega bremena za zavezanca. 

28. člen 
(prednost preživljanja) 

Partner ni dolžan preživljati drugega partnerja po prenehanju 
skupnosti, če bi bilo s tem ogroženo preživljanje njegovih otrok ali 
njegovo lastno preživljanje. 

29. člen 
(sprememba preživnine) 

Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža 
ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino, če se 
spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca, na 
podlagi katerih je bila preživnina določena ali če je upravičenec 
storil kaznivo dejanje zoper zavezanca. 

30. člen 
(uskladitev preživnine) 

(1) Z izvršilnim naslovom določena preživnina se uskladi enkrat 
letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki 
Sloveniji. Uskladitev se opravi v mesecu marcu, pri čemer se 
upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin od meseca, 
od katerega je bila preživnina nazadnje določena oziroma 
usklajena. Količnik uskladitve preživnin objavi minister, pristojen 
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za delo, družino in socialne zadeve v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

(2) Sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma 
izvršljivi notarski zapis je sodišče oziroma notar dolžan poslati 
pristojnemu centru za socialno delo, če ni bil dogovorjen drugačen 
način usklajevanja. 

(3) Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in 
zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživnine. 
Obvestilo centra za socialno delo je gkupaj s pravnomočno sodno 
odločbo oziroma izvršljivim notarskim zapisom izvršilni naslov. 

31. člen 
(pristojnost sodišča za določitev preživnine) 

(1) Nepreskrbljeni partner lahko pri pristojnem sodišču s tožbo 
zahteva preživnino v šestih mesecih od dneva prenehanja 
skupnosti. 

(2) Za sojenje v sporih iz prejšnjega odstavka je pristojno okrožno 
sodišče, ki je splošno krajevno pristojno za toženo stranko, in 
okrožno sodišče, na območju katerega sta imela partnerja svoje 
zadnje skupno stalno prebivališče. 

(3) S tožbo iz prvega odstavka sme partner po prenehanju 
skupnosti zahtevati preživnino le, če so pogoji za preživljanje 
obstajali že v času prenehanja skupnosti in obstajajo tudi, ko 
partner zahteva preživnino. 

(4) Sodišče lahko zahtevek za preživnino zavrne, če bi bilo plačilo 
preživnine upravičencu glede na vzroke, ki so pripeljali do 
nevzdržnosti skupnosti, krivično do zavezanca ali če je 
upravičenec pred ali med postopkom prenehanja skupnosti 
oziroma po prenehanju skupnosti storil kaznivo dejanje zoper 
zavezanca. 

32. člen 
(prenehanje pravice do preživnine) 

(1) Pravica do preživnine preneha, če upravičenec pridobi 
premoženje ali svoje dohodke, s katerimi se lahko preživlja sili če 
opravi registracijo nove skupnosti ali sklene zakonsko zvezo. 

(2) Sodišče lahko odloči, da pravne posledice prenehanja pravice 
do preživnine nastanejo pred pravnomočnostjo sodne odločbe in 
sicer od dneva, ko so nastale okoliščine za prenehanje dolžnosti 
preživljanja. 

(3) Tožbo za prenehanje pravice do preživnine lahko zavezanec 
vloži pri sodišču, ki je stvarno in krajevno pristojno za določitev 
preživnine po tem zakonu. 

33. člen 
(delitev skupnega premoženja) 

(1) Skupno premoženje se razdeli, če skupnost preneha ali se 
razveljavi. 

(2) Partnerja lahko v primeru prenehanja skupnosti skleneta 
sporazum o delitvi skupnega premoženja v obliki izvršljivega 
notarskega zapisa. 

34. člen 
(določitev deležev na skupnem premoženju) 

(1) Če se partnerja ne sporazumeta o višini deležev na v 
premoženju, lahko zahtevata, da o tem odloči sodi 
nepravdnem postopku. 

(2) V postopku iz prejšnjega odstavka upošteva sodišče. 
dohodka partnerjev, tudi druge okoliščine, kot na prime'' P ^ 
ki jo partner daje drugemu partnerju, opravljanje dorn&' ,n 
skrb za ohranitev premoženja in vsako drugo obliko g 
sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju skup 
premoženja. 

35. člen 
(izločitev premoženja) 

• „a ekupn®"1 

(1) Pred ugotavljanjem deleža vsakega partnerja na . tega 
premoženju se ugotovijo dolgovi in terjatve partnerjev 
premoženja. 

j0g°VO 
(2) Ob delitvi skupnega premoženja se partnerju na i ^ 
zahtevo na račun njegovega deleža dodelijo Predv^e.0|<lic3 
predmeti, ki so namenjeni za opravljanje njegove obrtia l^eti, 
in mu omogočajo pridobivanje osebnega dohodka ter p 
namenjeni izključno njegovi osebni rabi. 

36. člen 
(najemna pravica na stanovanju) 

ta o t®"1' Če se partnerja po prenehanju skupnosti ne sporazume 0 
kdo bo ostal v stanovanju, na katerem ima eden ali oba n 
pravico, odloči o zahtevi drugega partnerja, na njegov P^(el/a 
sodišče v nepravdnem postopku. Pri tem sodišče UP jn 
stanovanjske potrebe partnerjev, njune upravičene m 
druge okoliščine primera. 

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

37. člen jstra) 
(izdaja izvršilnega predpisa in vzpostavitev reg 

. v0 izd3 

(1) Minister, pristojen za delo, družino in socialne za ^ fl(j 
izvršilni predpis iz 7. člena tega zakona v šestih m8 

uveljavitve tega zakona. 
J g\/0 ^ 

(2) Minister, pristojen za delo, družino in socialne z^gg0to^ 
sodelovanje z ministrom, pristojnim za notranje zade!e

s|(upnost! 
pogoje za vzpostavitev registra istospolnih partnerskih ,jaVjtvi 
ter pogoje za vpis v register v šestih mesecih po 
predpisa iz prejšnjega odstavka. 

38. člen 
(uveljavitev zakona) ^ 

Ta zakon začne veljati eno leto po objavi v Uradnem "stu 

Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

^ '• členu 

dru~h9aleli želi s P°sebnim zakonom pravno regulirati novo 
Prv ° razmerie istosplonih partnerskih skupnosti. Določba 
tak3* c*'ena Podloga zakona opredeljuje vsebino predloga 
rje°"a v skladu z njegovim namenom. Predlagatelj je izhajal iz 
p h3, da 9re v Primeru istospolnih partnerskih skupnosti za 
sli d ° *!vlienisko skupnost dveh odraslih oseb (dveh moških 
Poseh^ žensk) in je zaradi specifičnosti takega razmerja s 
skUn 

m zakonom uredil pravni položaj istospolne partnerske 
pri~nost'ter izhajajoč iz nastalega družbenega razmerja temu 
želi ern° do'oc/' obseg pravic in dolžnosti partnerjev. Predlagatelj 
/s(os

Prawi° regulirati položaj istospolne partnerske skupnosti ter 
s\,ojg0ln'm Parom na ta način odpreti možnost, da uveljavljajo 
ZaL Pravice, in izpolnjujejo dolžnosti do drugega partnerja. Predlog 
sPo/a 3 Ure'a razmeria med dvema odraslima osebama istega ln ne posega v razmerja med njima in otroci enega ali 

Partnerja. 

členu 
Zz • 
Partn en°m Predlagatelj opredeljuje pojem registrirane istospolne 
dve/)

6-rS'(e skupnosti, tako da določa, da je to življenjska skupnost 
Parln'

ensk al' dveh moških. Predlog zakona definira istospolno 
aružt>rSl<0 sl<uPnost kot skupnost dveh polnoletnih oseb kot 
iihaiJ"10. razmerje, za katerega predlaga pravno regulativo, 
usrrfj0^iz Potrebe po normiranju pravnega položaja istospolno 

nsk>en'^ parov- Z opredelitvijo skupnosti kot skupnosti dveh 
Paro^ dve^ moških predlagatelj želi, tako moškim, kot ženskim 
od0n,' 

Za9otoviti enako uresničevanje pravic in izpolnjevanje 
°rnosti in zavez. 

*3, členu 

PolS
is'rac'j° istospolne partnerske skupnosti veljajo pogoji glede 

Zveze 
nosti' obstoječega registriranega partnerstva ali zakonske 

uPošte Sor°dstva, skrbništva in rejništva. Kot zadržek je 
%b t Van° sor°dstveno razmerje med sorodniki v ravni črti. 
vzpo mu' da z registracijo istospolne partnerske skupnosti ne 
Potreb^9™0 ozmerja, iz katerega bi izhajali otroci, je vseeno 
ulri8nih° 0mei't' registracijo razmerij med bližnjimi sorodniki zaradi 
P'Sv f Predstav v družbi o vsebini razmerja. Mladoletna oseba 
Sp°soh ° ne more uveljavljati registracije, njene pomanjkljive 
'aSt0pn

n°sti Pa tudi ne more nadomestiti volja zakonitega 
korist/ ! ali skrbnika. V tej zvezi je torej poudarjeno načelo 
Poset/J" vars,va mladoletnih oseb, katerim družba namenja 
bhko, ° Varstv°- Registracija istospolne partnerske skupnosti 
?ato ra meli'le r>a zreli osebni odločitvi obeh partnerjev ali partneric, 
0sebi take sposobnosti ni mogoče podeliti mladoletni 
predlaQ

a!adiiavnega interesa kot pogoj za registracijo skupnosti 
6f)So„ '8''' Predlaga tudi državljanstvo Republike Slovenije vsaj ya od Partnerjev. 

členu 

V<) čle 

PripontvU Predl°ga zakona je pogoj svobodne privolitve, torej 
VsebinSL i3rez Prisile oziroma grožnje ali zmote, natančno 
n6'zPoin° 0predeljen. V primeru, da je skupnost registrirana ob leganju navedenega pogoja, predlagatelj določa organ, 

ki vodi postopek razveljavitve ter kdo sme v primeru dejanskega 
obstoja tega razloga ob registraciji skupnosti, zahtevati ugotovitev 
neveljavnosti skupnosti. 

K 5. členu 

Določba ureja pravne posledice neveljavnosti registrirane 
skupnosti. Skupnost je neveljavna iz naslednjih razlogov: napake 
volje, poslovna nesposobnost, nerazsodnost partnerjev, obstoj 
registrirane partnerske skupnosti oziroma zakonske zveze, 
sorodstvo. V poglavju je določena tudi pravica do tožbe za 
razveljavitev skupnosti, pristojnost sodišča in aktivna legitimacija 
oseb, ki lahko podajo tožbo za razveljavitev. 

K 6. členu 

V določbi 6. člena je določen postopek registracije skupnosti ter 
stvarna pristojnost upravnih enot, ki vodijo register, določen s 
tem zakonom. Osebi, ki želita registrirati skupnost pri upravni 
enoti, ki si jo sama izbereta, morata podati 30 dni pred registracijo, 
vlogo oziroma prijavo za registracijo skupnosti. Upravna enota 
na podlagi vloge izda upravno odločbo, s katero odloči o 
utemeljenosti zahteve. Kot pritožbeni organ je določeno Ministrstvo 
za notranje zadeve. V trenutku registracije skupnosti je obvezna 
osebna in istočasna prisotnost obeh partnerjev, ki pred uradno 
osebo upravne enote, podata pisno izjavo, da želita registrirati 
skupnost. Uradna oseba, ki jo določi načelnik upravne enote za 
vodenje postopka registracije skupnosti, je dolžna partnerja pred 
podpisom izjave, vprašati, ali želita registrirati skupnost ter ju 
seznaniti s pravnimi posledicami registracije. Soglasje uradna 
oseba vpiše v register istospolnih partnerskih skupnosti. Skupnost 
je veljavno registrirana z dnem podpisa izjave. 

K 7. členu 

Za izvedbo predloga zakona je potrebno vzpostaviti poseben 
register istospolnih partnerskih skupnosti ter pred tem s 
podzakonskim aktom predpisati način vodenja registra, potrebne 
listine za registracijo, vsebino potrdil o registraciji in prenehanju 
istospolne partnerske skupnosti, pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
uradna oseba iz tretjega odstavka 6. člena, minimalne standarde 
za uradne prostore in njihovo opremljenost, višino in način plačila 
skupnih stroškov postopka registracije skupnosti. 

K 8. členu 

Predlog zakona kot posebni zakon pravno ureja izključno razmerja 
med odraslima partnerjema registrirane istospolne partnerske 
skupnosti ter razmerja do tretjih oseb in ne razmerij med slednjima 
in otroci. Predlog zakona partnerjema daje pravno podlago za 
uveljavljanje pravic, ki ob pogoju registracije omogočajo 
funkcioniranje življenjske skupnosti dveh istospolno usmerjenih 
partnerjev ali partneric. Predlagatelj s predlogom zakona predlaga 
ureditev pravice do preživljanja in preživnine, pridobivanja 
premoženja in urejanja premoženjskih razmerij v okviru skupnosti, 
pravice do stanovanjskega varstva, pravice do dedovanja 
skupnega premoženja in pravice do pridobivanja informacij o 
zdravstvenem stanju obolelega partnerja ter do obiskov v 
zdravstvenih ustanovah. Dolžnost medsebojnega spoštovanja, 
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zaupanja in medsebojne pomoči pa izhaja že iz samega namena 
medsebojnega življenjskega razmerja, ki je za vsako skupnost 
ključnega pomena za njen obstoj. 

Predlagatelj s predlogom zakona ne posega v možnost posvojitve 
otroka enega ali obeh partnerjev skupnosti, ki se zaradi varovanja 
in skrbi za otrokovo korist ocenjuje v okviru družbene opredelitve 
družine z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 69/04-uradno prečiščeno besedilo). Po 
veljavnem zakonu je lahko posvojitelj polnoletna oseba (137. člen) 
ali sta posvojitelja zakonca skupaj, razen če eden od njiju posvoji 
otroka svojega zakonca (138. člen). V vseh postopkih v zvezi z 
otroki, in tako tudi v postopku posvojitve otroka, mora biti skladno 
s 3. členom Konvencije o otrokovih pravicah in 5. a členom Zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih glavno vodilo otrokova 
korist. Poseganje v veljavno zakonsko ureditev inštituta posvojitve 
oziroma prepoved posvojitve otroka za partnerja kot posameznika 
bi utegnila biti usta vno sporna v smislu diskriminacije zaradi spolne 
usmerjenosti oziroma registracije istospolne partnerske skupnosti 
kot ene od osebnih okoliščin po 14. členu Ustave RS. Iz 
navedenega izhaja, da bodo po uveljavitvi tega zakona v postopkih 
posvojitev ter izbiri posvojitelja, tako kot doslej, upoštevane 
otrokove koristi z namenom zagotavljanja pogojev za zdravo 
rast in skladen osebnostni razvoj otroka oziroma posvojenca v 
skladu z ZZZDR. 

K8-19. členu 

Z registracijo istospolne partnerske skupnosti prevzameta 
partnerja tudi medsebojne pravice in dolžnosti. Določbe o 
premoženjskih razmerjih med partnerjema istospolne partnerske 
skupnosti od 8. do 18. člena predloga zakona urejajo premoženjska 
razmerja med trajanjem registrirane istospolne partnerske 
skupnosti. Premoženje, ki ga ima partner ob registraciji ostane 
njegova last in z njim samostojno razpolaga. Poleg tega predlog 
zakona določa tudi režim skupnega premoženja. Skupno 
premoženje partnerja upravljata in z njim razpolagata skupno in 
sporazumno. Predlagane določbe urejajo tudi prepoved odsvojitve 
in obremenitve, pravico vpisa skupnega premoženja v zemljiško 
knjigo, odgovornost in obveznost za upravljanje s skupnim 
premoženjem in predkupno pravico. 

K 19. členu 

Določba 19. člena v okviru pravnih posledic registracije skupnosti 
ureja pravico do preživljanja v času trajanja skupnosti. 
Registrirana istospolna partnerska skupnost je življenjska 
skupnost, ki v skladu z 8. členom predloga zakona temelji na 
medsebojni pomoči partnerjev, torej na njuni medsebojni 
solidarnosti. 8. člen predloga zakona zato določa dolžnost 
preživljanja v času obstoja skupnosti, če drugi partner nima dovolj 
sredstev za življenje in jih ne more pridobiti iz svojega premoženja 
ali z delom oziroma ni sposoben za delo ali se ne more zaposliti. 

K 20. členu 

Določba tega člena partnerju zagotavlja stanovanjsko varstvo v 
času trajanja skupnosti, tako da preprečuje, da bi partner s pravnim 
poslom, sklenjenim brez soglasja drugega partnerja, drugemu 
partnerju onemogočil uporabo stanovanja, ki je njuna skupna last 
in v katerem partnerja skupaj živita in s tem ogrozil njegovo 
eksistenco. Ker skupnost traja vse do vpisa njenega prenehanja 
v register istospolnih partnerskih skupnosti, prepoved iz drugega 
in tretjega odstavka tega člena velja vse do konca postopka 
vpisa o prenehanju skupnosti v register. Partner, ki želi skleniti 
določen pravni posel glede stanovanja in mu drugi brez 
upravičenega razloga (na primer partnerja sta lastnika še več 
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drugih stanovanj) odreče soglasje, je varovan s tem, da srn 

sodišče na njegovo zahtevo, soglasje nadomestiti. 

K 21. členu 

Določba tega člena kot pravno posledico registracije 's,os^^ 
partnerske skupnosti v primeru bolezni enega od njiju 
partnerjema te skupnosti pravice do dostopa informacij o 
partnerju (o poteku bolezni, zdravljenju in drugih podatkih v 
z boleznijo) od zdravstvene ustanove, ki obolelega zdravi oz ,■ 
v kateri je eden od partnerjev hospitaliziran. Z določbo P...-ltn^o 
želi omogočiti partnerjema skupnosti iste pravice, kot jin ^ 
ožji sorodniki v primeru bolezni ali hospitalizacije. Enal< ^ s 
glede pravice do obiskov partnerja v zdravstvenih ustano • 
katero drugi partner lahko izpolnjuje dolžnost do me ^ggi 
pomoči in podpore v skladu z drugim odstavkom 8. člena Pre 

zakona. 

K 22. -23. členu 

Predlagatelj z določbo 22. člena predloga zakona Partne'j^ico 
registrirane istospolne partnerske skupnosti zagotavlja P 0 
do dedovanja skupnega premoženja po umrlem partnerju. ^ 
premoženja dedujejo partner in otroci zapustnika, » ^ 
zapustnik ni imel otrok, deduje celotno skupno premoženje P ^ 
partner. Partnerja pa imata, poleg dedovanja po tem z^g(jjts 
možnost, da dedovanje v skladu z zakonom o dedovanju, ^ 
z oporoko. Preživeli partner pa nima dedne pravice, . 2$. 
skupnost razveljavljena ali je prenehala na način kot to do 
člen tega zakona. 

K 25. členu 
. i 

Za postopek prenehanja skupnosti je predlagatelj koi ^ 
pristojne določil upravne enote. S smrtjo enega od Pa 

preneha tudi življenjska skupnost in s tem tudi reg's 

skupnost. Registrirana istospolna partnerska sl<uPn0.S ,lta vet 
preneha tudi z izjavo enega ali obeh partnerjev, da ne z ^ 
živeti skupaj v registrirani partnerski skupnosti, ki jo osebn°rZa0il 

pri pristojni upravni enoti. Zaradi lažjega izvajanja zakona e ^0 
enostavnejšega postopka za partnerja, je predlagatelj P 
tudi možnost prenehanja registrirane istospolne Pa ^gn aii 
skupnosti z izjavo, katere podpis overi notar, ki jo laflk0 v0p$s8 
oba partnerja pošljeta po pošti pristojni upravni enoti. Izja 

lahko pošlje tudi po elektronski pošti, pod pogojem, oa I ^ a\j 
elektronsko podpisana. Skupnost preneha z dnem, ko 0 g 
oba partnerja podata osebno ali po notarju overjeno n0sti 
prenehanju skupnosti. Upravna enota o prenehanju s 

izda sklep, ki ga vroči obema partnerjema, zoper ka 
pritožbe. 

K 26. - 32. členu ( 

Obveznost preživljanja ne preneha s prenehanjem s^c0 do 
zato ima partner tudi po prenehanju skupnosti Pr ^poK*' 
preživnine po drugem partnerju ob izpolnjevanju, z z s(/ o 
določenih pogojev. Če se partnerja po prenehanju s aZuffl11 

preživnini dogovorita, lahko pred notarjem skleneta sp° 
obliki notarskega zapisa, ki ima značaj izvršljivega nas ^ejitS 
partnerjema omogoča, da vprašanje preživnine ^ g/j 
sporazumno, zunaj sodnega postopka. V nasprotnem ^ 
partnerjem zahteva preživnino s tožbo. Predlagatelj s P-jCo do 
zakona razlikuje med pravico do preživljanja in P 
preživnine, tako da pravico do preživljanja umešča v 6 

skupnosti, pravico do preživnine pa v čas po njenem P1' " 
Pravica do preživljanja vsebuje vse oblike preživljanja P 

    



s °ječi skupnosti, pravica do preživnine po njenem prenehanju 
načeloma pravica do denarne oblike preživljanja, ko partnerja 

r6g lvi,a več skupaj, t. j. v času po vpisu prenehanja skupnosti v 
prg-S'er' Predlagatelj določa pogoje, način določitve višine 
poJVnine ,er način letnega usklajevanja višine preživnine. Za 
Prist• * dušitve preživnine v primeru tožbe je kot stvarno 
°jj °lno določeno okrožno sodišče, ki v primeru tožbe enega ali 
Zar %ar1neriev' vodi postopke v sporih o zakonitem preživljanju, 
'aaui- VS,opa novega medsebojnega razmerja v pravno 
(j0 

a''y°- Predlagatelj zaradi jasnosti izrecno določa, da pravica 
Pre?.vnine Poneha, če tisti od partnerjev, ki ima pravico do 
opra,

ne' sl<lene zakonsko zvezo ali če z novim partnerjem 
te m reS'stracijo istospolne partnerske skupnosti, skladno s 

zakonom. 

^^■•36. členu 

^lagateij v tem delu predloga zakona določa pravne posledice 
0eiQ.em°ženjskem področju oziroma način delitve, določitve 
prg na skupnem premoženju ter izločitev premoženja po 
d0Q 

aniu skupnosti. Partnerja se o delitvi premoženja lahko 
iapis°

r!taPred notarjem skleneta sporazum obliki notarskega 
Partn

a'-l(' 'ma zna^ai izvršljivega pravnega naslova, kar 
sodn Brierna omogoča, da delitev premoženja uredite zunaj 
pr6(n

S®a Postopka. Partnerja pa se lahko odločita, da bosta delitev 
°zenja uredila v sodnem postopku pred pristojnim sodiščem. 

*36-členu 

in jg^33 sPada v sklop določb o pravici do stanovanjskega varstva 
aradi preglednosti predloga zakona umeščena v poglavje, 

ki ureja pravne posledice po prenehanju skupnosti. Namen 
predloga zakona je zaščiti partnerja pred samovoljo drugega 
partnerja glede razpolaganja najemne pravice na stanovanju, v 
katerem sta do prenehanja skupnosti, skupaj živela, ter jima v 
primeru spora daje možnost tožbe na pristojnem sodišču. 

K 37. členu 

Za izvedbo predloga zakona je pred uveljavitvijo potrebno 
vzpostaviti register istospoinih partnerskih skupnosti ter pred 
tem s podzakonskim aktom predpisati vsebino izjave iz tretjega 
odstavka 6. člena ter izjave iz drugega odstavka 25. člena tega 
zakona, pristojnost in način vodenje registra, potrebne listine za 
registracijo in vsebino potrdila o registraciji in prenehanju skupnosti, 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati uradna oseba iz tretjega odstavka 
6. člena tega zakona, minimalne standarde za uradne prostore in 
njihovo opremljenost, višino in način plačila skupnih stroškov 
postopka registracije skupnosti. 

K 38. členu 

Končna določba določa enoletni rok za uveljavitev zakona. 
Predlagatelj ocenjuje, da je navedeni rok uveljavitve potreben, saj 
gre za popolnoma nov institut, ki se uvaja s predlogom zakona. S 
predlogom zakona se nekaterim državnim organom določa nova, 
dodatna pristojnost, ki terja tudi primerno strokovno in tehnično 
pripravo, zato je po mnenju predlagatelja za temeljito vsebinsko 
in tehnično pripravo na izvajanje zakona, enoletni rok za uveljavitev 
predloga zakona, primeren. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

o 0 PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH 

> REPUBLIKI SLOVENIJI (ZPDPD-C) 

* Drva obravnava - EPA 179 ■ IV 

^ŽAVN! ZBOR 
EpUBLlKE SLOVENIJE 

parno BEVK 
n lupina 

Ljubli 

Na 

poslancev 
!iana, 31. 03. 2005 

RS ^?c"a9| 88- člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list 
o ' ■ 33/9M, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04), 19. člena Zakona 
114 iancih (Uradni list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 
(Uran na Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije ni Ust RS, št 35/02 in 60/04) vlagajo podpisani poslanci 

PREDLOG 
ŽAkrv 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ^°NA O PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH 

V REPUBLIKI SLOVENIJI 

ki ga pošiljajo v prvo obravnavo na podlagi 114. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

top ItOUHt 

\f(stao 

J4JUO /£■&££ 

ai 

^VOD 

°cen 

Sni 
a stanja in razlogi za sprejem zakona 

k®s6di|SVet ®^upščine Republike Slovenije je leta 1991 pripravil 
^ePubiik- precl,09 zakona o praznikih in dela prostih dnevih v 1 Sloveniji. Pri pripravi besedila so upoštevali tudi pobude 
Slrank(Ki'e 2ain,eresiranih republiških organizacij in nekaterih 
s,ranke n ^ neoclv'snih poslancev, Klub poslancev SKD, Liberalne 
^'°Venšk odbor zveze združenj borcev NOV Slovenije, sku§a|| a ^ofovska konferenca). S predlaganimi rešitvami so 
9'eđe n 

a,us,rezneje opredeliti praznične in dela proste dneve 
^avo,,9 tradicionalna, verska, zgodovinska, kulturna in 0fna obeležja, za katere so menili, da jih je potrebno 

primemo zakonsko urediti. Predlog zakona je bil sprejet in objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 26/91, 21.11.1991. 

Od leta 1997 pa se je v zakonodajnem postopku znašlo kar 
precej predlogov za spremembo in dopolnitev zakona o praznikih 
in dela prostih dnevih. Zaradi različnega pojmovanja, ocenjevanja 
in pogleda predlagateljev na stopnjo pomembnosti posameznega 
dogodka, predlogi zakonov praviloma niso bili sprejeti. 

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 
določa, da je 26. december, dan samostojnosti. Na ta dan je 
takratna Skupščina Republike Slovenije razglasila rezultate plebi- 
scita, izvedenega 23. decembra 1990. Plebiscita se je udeležilo 
kar 93,2% volilnih upravičencev, "ZA" samostojno in neodvisno 
Republiko Slovenijo se je odločilo 1.289.369 ali 88,5% volivcev. 
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Največ predlogov za spremembo omenjenega zakona se nanaša 
na obeležitev priključitve Primorske k Sloveniji, vendar posamezni 
predlagatelji v vseh teh letih niso enotni pri izbiri datuma, kdaj naj 
bi obeležili ta dan. V predlogih sprememb in dopolnitvah zakona 
ter ob razpravah oziroma z vloženimi amandmaji so se pojavljali 
naslednji datumi: 
- 15. september; obrazložitev k temu datumu se nanaša na 

15. september 1947, kot dan uveljavitve Mirovne pogodbe z 
Italijo (Pariške mirovne pogodbe), na podlagi katere je Slovenija 
de facto priključila Primorsko in združila svoje ozemlje. 
5. oktober, ko je bil leta 1954 podpisan Memorandum o 
soglasju med Jugoslavijo in Italijo, v katerem je bila dokončno 
dorečena ozemeljska razmejitev, določena v pariški mirovni 
pogodbi 15. septembra 1947. 
13. julij, tega dne leta 1920 je bil v Trstu požgan Narodni dom, 
simbol slovenstva, ta dan pa pomeni tudi začetek 
dolgotrajnega nasilja nad slovensko skupnostjo in načrtne 
fašistične raznarodovalne politike. 

Primorski župani in županje so se marca 2004 odzvali nad 
ravnanjem italijanske Poslanske zbornice, ki je na pragu vstopa 
Slovenije v Evropsko unijo sprejela zakon o razglasitvi 10. 
februarja za dan spomina na žrtve fojb in eksodusa Italijanov iz 
Istre, Reke, in Dalmacije po drugi svetovni vojni. V izjavo so zapisali, 
da želijo opozoriti na trpljenje Slovencev pod italijanskim fašizmom 
po prvi svetovni vojni in državnemu zboru predlagali, da s 
podobnim ukrepom obeleži trajen spomin na žrtve fašističnega 
nasilja in vojne nad Slovenci. Za dan spomina so predlagali: 
- 26. april, tega dne leta 1915 je bil podpisan londonski pakt, s 

katerim so antantne sile dodelile Primorsko Italiji ali 
6. september, ko so bili leta 1930 na gmajni pri Bazovici 
ustreljeni narodni odporniki, obsojeni na prvem tržaškem 
procesu ali, 
12. november, ker je bila tega dne leta 1920 podpisana 
rapalska pogodba, ki je legalizirala priključitev Primorske k 
Italiji. 

Primorski župani pa so posebej poudarili, da odklanjajo vsakršno 
obliko nasilja nad prebivalstvom katerega koli naroda. Prav tako 
ne odobravajo nasilja, nastalega brez obsodb po drugi svetovni 
vojni v Julijski krajini. Njihov cilj pa je, da si skupaj z italijanskimi 
kolegi še naprej prizadevajo razvijati nova prijateljstva, 
sodelovanje in zaupanje za skupno sobivanje v Evropi narodov. 

Na zaprosilo odbora za notranjo politiko in javno upravo je Inštitut 
za novejšo zgodovino v strnjeni obliki podal poročilo ob 
posameznih pomembnih dogodkih, in sicer za 15. september in 
13. julij kot možna datuma za obeležitev spomina trpljenja 
Primorcev pod fašizmom. Iz poročila je moč zaznati, da sta oba 
dogodka pomembno zaznamovala novejšo zgodovino Slovencev. 

Ob obravnavi sprememb in dopolnitev zakona o praznikih in dela 
prostih dnevih v Republiki Sloveniji pa je predlagatelj spomnil tudi 
na 17. avgust 1919, ko je poveljnik vojske Kraljevine SHS izročil 
upravo nad zasedeno pokrajino Prekmurje v roke začasnemu 
civilnemu upravitelju. Ta dan, 17. avgust, bi obeležili kot dan 
priključitve Prekmurja Sloveniji. V poročilu Inštituta za novejšo 
zgodovino je ob obravnavi 17. avgusta kot možnega datuma za 

o S® 
nov praznik, navedenih precej zgodovinskih dejstev, ki s 
dogajali od 6. maja 1915 do 8. julija 1924. 

2. Namen in cilji zakona 

S predlagano spremembo in dopolnitvijo zakona o praznih se 
dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji želimo doseči. 
vseh omenjenih in neomenjenih dogodkov, ki so pomembno vp ^ 
na obstoj slovenskega naroda, spomnimo na dan 23. dec 
in tako povežemo dan samostojnosti z dnevom enotnosti. 
Na ta način bi se oddolžili vsem našim prednikom, ki so 
sanjati o zedinjeni Sloveniji in ki so s svojim delom in tudi zivj jr| 
omogočili, da smo danes ponosen in priznan narod v Ev 
svetu. 

3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Določitev državnih praznikov je praviloma stvar Posar!^e o 
države in njenega naroda. Državni prazniki odražajo sog ^ 
pomenu posameznih zgodovinskih datumov, so 
državotvornosti in zavesti o nujnosti vzdrževanja zgodovi 
spomina o najpomembnejših dogodkih. 

• n razlik10' Države članice Evropske unije to področje urejajo 1 ^ 
Nekatere razglašajo praznike z zakoni (Avstrija, Nemčija). ^ 
pa gojijo tradicijo praznovanja nekaterih praznikov, 
pojmovanje se lahko tudi spreminja (Švedska). 

4. Finančne in druge posledice zakona 

S spremembo in dopolnitvijo zakona se število prostih 
dni ne bi povečalo in tudi ne bi vplivalo na izpad dohodka v p ^ 
in posledično na BDP. Sredstva, ki jih država name' ^ 
obeležitve državnih praznikov in izvedbo protokolarnih dog 
pa bi tudi ostala v planirani višini. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
... ciovenij 

V zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki ^pi 
(Uradni list RS, št. 26/91) se sedma alinea 1. člena s" 
tako, da se glasi: 

23. december - dan samostojnosti in enotnosti." 

2. člen 
|jStU 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne"1 

Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

os!!memba in dopolnitev zakona izhaja iz Temeljne ustavne listine 
in neodvisnosti Republike Slovenije, ter temeljnih 

s[0v 
vih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice 

tjejs^0s'(e9a naroda do samoodločbe in iz zgodovinskega 
0sVOha,da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno 
$Voi 

0<*itev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili 1° drža v0. 

Slovenri 
Sfjs sm° po prvi svetovni vojni, združeni v takratni Kraljevini 
p/6(j' s ^čno Rapalsko mirovno pogodbo izgubili Primorsko, s 
oar0(J

e"0^ pa še slovensko Koroško, torej velik del svojega 
Prek n°stne9a ozemlja, saj je zunaj matične domovine ostalo 
riaCjZp 

rn'iijona sonarodnjakov. Dolgoletni boj zoper fašizem in 
k ob™,6r množičnost tega gibanja, ki sta bila posebej izpričana 
ce/0(n 

lu rnect obema vojnama in v drugi svetovni vojni na ozemlju e Evrope, sta povzročila zlom fašizma in nacizma. 

Slo*"'* slovensko- madžarske meje je bilo v politični javnosti 
m°nartrV tal<0 v avstrijskem kot v ogrskem delu Avstro-ogrske 
Hi p '/e P^ič resno zastavljeno šele med prvo svetovno vojno. 
?aSed 

a9' sklepa Pariške mirovne konference, to je plenarnega 
sv
a^ predstavnikov zmagovitih držav po koncu prve 

Porgjg 6 voine, ki je bila namenjena pripravi mirovnih pogodb s 
?aS8(J.n'm' državami, je jugoslovanska vojska 12. avgusta 1919 
Slo* Prekmurje. Dokončno pa je bila sedanja meja med 
Triano><° (takrat Kraljevino SHS) in Madžarsko določena s 

T.° mirovno pogodbo, podpisano 4. junija 1920 v dvorcu 
nanon v Versaillesu v Franciji. 

*a S(a/W 
^Psdu 'n Koroškem po končani prvi svetovni vojni in trta p0 ^

Vsfro-ogrske monarhije ni bilo natančne razmejitvene 
°oe j membno vlogo je na Štajerskem odigral Rudolf Maister. 
vso sD n°Vembra 1918 je prevzel poveljstvo nad Mariborom in 
Pribor ° štajersko. Tako je postal edini vojaški dejavnik v 
Se"^erm *asedel narodno mejno območje na Štajerskem. 
^PubiikBnsl<a n^irovna pogodba (meddržavni sporazumi med 

in antantnimi državami po prvi svetovni vojni), 
"bstojeg18 10; sePtembra 1919 v Saint-Germainu, je potrdila 
}*obko° meino črto, ki so jo slovenske vojaške enote zasedle 

jet0
ncu VoJne in neposredno po njej. Glede Koroške pa je bilo 

»*biScil 
da se bo njena usoda določala s plebiscitom. Žal se je 

^"b ten,na *oroškem 10. oktobra 1920 iztekel neugodno, je pa 
%ow„/' v°laška akcija generala Maistra na Štajerskem matični 
Po,riena Za90tovila mejo, ki jo imamo še danes in je bila leta 1955 z Avstrijsko državno pogodbo. 

Narodnoosvobodilni boj je kot boj slovenskega naroda proti 
okupatorju za osvoboditev celotnega narodnega ozemlja odigral 
pomembno zgodovinsko vlogo. Prepričljiva vojaška zmaga je 
odločilno pripomogla k priključitvi Primorske k matični domovini, 
kar je bilo leta 1975 potrjeno z osimskimi sporazumi. Z NOB je 
slovenski narod izbojeval svojo državnost v okviru federativne 
Jugoslavije, z osamosvojitvijo leta 1991 pa uresničil prizadevanja 
za državno samostojnost in suverenost ter mednarodno priznanje 
Slovenije. Osamosvojitveni proces je v sklepni fazi trajal od 
razglasitve majniške deklaracije, ustavnih amandmajev leta 1989 
in prvih večstrankarskih parlamentarnih volitev, prek plebiscita, 
izvedenega 23. decembra 1990, ter osamosvojitvene vojne do 
sprejema Republike Slovenije v OZN leta 1992. S tem je bilo 
zaokroženo dolgotrajno prizadevanje za uveljavitev samobitnosti 
slovenskega naroda v različnih državnih tvorbah. 

V slovenski politiki se je tako do leta 1990 postopoma oblikovalo 
soglasje glede slovenske suverenosti in poti, kako jo doseči. 
Takratna vladna koalicija in opozicija sta se ob plebiscitnem 
vprašanju "Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in 
neodvisna država?"poenotili tako kot še nikoli v svoji nacionalni 
zgodovini. Zato lahko plebiscitarno odločitev o tem vprašanju na 
splošnem ljudskem glasovanju 23. decembra 1990 označimo ne 
samo kot dan samostojnosti temveč tudi kot dan enotnosti Slovenk 
in Slovencev ter vseh državljank in državljanov Republike 
Slovenije. Označimo ga lahko kot dan, ob katerem so bila 
hkrati upoštevana vsa različna predhodna prizadevanja in 
aktivnosti za graditev slovenske državnosti in presežene 
ideološke razlike in nasprotja, ki so se ob tem izražala. Za 
samostojno Slovenijo je glasovalo 95 % vseh, ki so se tiste 
decembrske nedelje pred petnajstimi leti udeležili volitev. Zato 
lahko ta dan resnično poveže večino državljank in 
državljanov le, če ob njem ne bomo iskali še novih datumov 
in dogodkov, ki tega ne morejo zagotoviti. Zato naj ta dan 
postane tudi praznik naše enotnosti. 

Vsa ta navedena dejstva potrjujejo naše prepričanje, da so vsi ti 
dogodki skupaj prispevali k temu, da smo se 23. decembra 1990, 
na plebiscitu, odločili za kar so si prizadevali naši predniki, za 
neodvisno in samostojno Republiko Slovenijo, državo vseh svojih 
državljank in državljanov. 
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IV. BESEDILO ČLENA, KI SE 

SPREMINJA 

1. člen 

Prazniki v Republiki Sloveniji so: 
1. in 2. januar - novo leto 
8. februar - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

- 27. april - dan upora proti okupatorju 
1. in 2. maj - praznik dela 
25. junij - dan državnosti 
1. november - dan spomina na mrtve 
26. december - dan samostojnosti. 

Prazniki Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka so 
dnevi. 
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^r®dlog zakona o 

Ratifikaciji protokola št. u h 

) konvenciji o varstvu človekovih pravic 

J temeljnih svoboščin, ki spreminja 

NADZORNI SISTEM KONVENCIJE (MPKVCP) 

174 - IV 

LADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA; 
št, 'evilka: 2005-1811-0062 
Uubhr

: 00724-29/2005/4 
Dljana. 31.03.2005 

đ°ločiu?Publike Slovenije je na 17. redni seji dne 31.03.2005 a besedilo: 

|?^0GA zakona o ratifikaciji protokola št. 
INTci 0 VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC 
Sl<5-r^IELJNIH SVOBOŠČIN, KI SPREMINJA NADZORNI 

konvencije, 
9Q 

Poslovn?k'^a V
v
0bravnav0 jn sprejem na podlagi 169. člena 

"Ostavk 7 Državne9a zbora Republike Slovenije in tretjega a '5. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve, 
Milena Šmit, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

S*. zakon   pravic in temeljnih svoboščin, ki spreminja nadzorni sistem 
^RSTw PROTOKOLA Št. 14 H KONVENCIJI O Konvencije, sestavljen 13. maja 2004 v Strasbourgu. sVoBČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH 

C'N, KI SPREMINJA NADZORNI SISTEM 
KONVENCIJE 2-člen 

a se 

Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem ter v prevodu v 
1 _ č|en slovenskem jeziku glasi: 

na'i'L.. 
^otokol št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih 
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PROTOKOL ŠT. 14 H KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC 
IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN, KI SPREMINJA NADZORNI SISTEM KONVENCIJE 

Preambula 

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega protokola h 
Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
podpisani 4. novembra 1950 v Rimu (v nadaljnjem besedilu: 
Konvencija), so se 

ob upoštevanju resolucije št. 1 in deklaracije, sprejetih na Evropski 
ministrski konferenci o človekovih pravicah 3. in 4. novembra 
2000 v Rimu; 

ob upoštevanju deklaracij, ki jih je sprejel Odbor ministrov 8. 
novembra 2001, 7. novembra 2002 in 15. maja 2003 na svojem 
109., 111. oziroma 112. zasedanju; 

ob upoštevanju mnenja št. 251 (2004), ki ga je 28. aprila 2004 
sprejela Parlamentarna skupščina Sveta Evrope; 

glede na nujnost spremembe nekaterih določb Konvencije, da se 
ohrani in izboljša dolgoročna učinkovitost nadzornega sistema, 
zlasti zaradi nenehnega naraščanja delovne obremenitve 
Evropskega sodišča za človekove pravice in Odbora ministrov 
Sveta Evrope; 

še zlasti glede na potrebo, da se zagotovi, da ima Sodišče še 
naprej glavno vlogo pri varstvu človekovih pravic v Evropi, 

dogovorile: 

4. člen 

25. člen Konvencije postane 24. člen, njegovo besedilo Pa 

spremeni tako, da se glasi: 

"24. člen - Sodna pisarna in poročevalci 

1. Sodišče ima sodno pisarno, katere naloge in organizacijo d 
poslovnik Sodišča. 

^/jgajO 
2. Kadar Sodišče odloča kot sodnik posameznik, mu p g0 
poročevalci, ki delujejo pod vodstvom predsednika So 
del sodne pisarne Sodišča." 

5. člen 

26. člen Konvencije postane 25. člen ("Plenum sodišča ). 
besedilo pa se spremeni: 

• beseda 1. Vejica na koncu točke d se zamenja s podpičjem in o 
se črta. , 

2. Pika na koncu točke e se zamenja s podpičjem. 

3. Doda se nova točka f, ki se glasi: 
»» 

"f. predloži zahtevo po drugem odstavku 26. Člen 

1. člen 

Drugi odstavek 22. člena Konvencije se črta. 

2. člen 

23. člen Konvencije se spremeni tako, da se glasi: 

"23. člen - Trajanje mandata in razrešitev 

1. Sodniki so izvoljeni za dobo devetih let. Ne morejo biti ponovno 
izvoljeni. 

2. Sodnikom poteče mandat, ko dopolnijo 70 let. 

3. Sodniki opravljajo svojo funkcijo, dokler niso zamenjani. Vendar 
pa še naprej obravnavajo zadeve, ki jih že imajo v obravnavi. 

4. Noben sodnik ne more biti razrešen, razen če drugi sodniki z 
dvotretjinsko večino ne odločijo, da sodnik ne izpolnjuje več 
zahtevanih pogojev." 

3. člen 

6. člen 

27. člen Konvencije postane 26. člen, njegovo 
spremeni tako, da se glasi: 

besedilo pa s® 

liKi 
"26. člen - Sodnik posameznik, odbori, senati in 

senat 
s od"' 

1. Sodišče o zadevah, ki so mu predložene, od'°ča.fl sod'1'"01' 
posameznik, v odborih treh sodnikov, senatih se<?r^' ustanovi'0 

in velikem senatu sedemnajstih sodnikov. Senati Sodišč 
odbore za določeno obdobje. ^ 

2. Na zahtevo plenuma sodišča lahko Odbor minis,r0|'sena'oV 

odločitvijo in za določen čas zmanjša število s> 
na pet. 

odnikov • 

3. Kadar sodnik odloča kot sodnik P°sarneznl
fQti vis° 

obravnavati nobene zahteve za obravnavo P 
pogodbenici, za katero je bil ta sodnik izvoljen. . 

0dl°^a m 
4. Sodnik, izvoljen za zadevno visoko pogodbenico^ ni aii 
član senata in velikega senata po uradni dolžnosti- oSeD; 
sodnik ne more odločati, namesto njega kot sodnik o ^gt)io 
ki jo izbere predsednik Sodišča s seznama, ki ga vnap 

ta pogodbenica. 

srf
0 

24. člen Konvencije se črta. 

6.3Pr 
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Prori S6nat vk|iu^uie tudi predsednika Sodišča, podpredsednike, 
PoS|Sednike senatov in druge sodnike, izbrane v skladu s 
sen ?Vnikorn Sodišča. Kadar je zadeva predložena velikemu ^ lu v skladu s 43. členom, v velikem senatu ne sme zasedati 

sodnik iz senata, ki je izrekel sodbo, razen predsednika 
'a in sodnika, ki je zasedal v imenu zadevne visoke 

Pogodbenice." 

7. člen 

gi9Sj.nvenciji se za novim 26. členom doda nov 27. člen, ki se 

člen - Pristojnost sodnikov posameznikov 

«2* Posameznik lahko odloči, da posamezna zahteva za 
obrav aV°' Pred|ožena v skladu s 34. členom, ni sprejemljiva za 
'®hko navo ali i° ž rta s seznama zadev Sodišča, če se ta odločitev sprejme brez dodatne presoje. 

^ločitev je dokončna. 
3. £e 

•p«*?* posameznik ne odloči, da zahteva za obravnavo ni 
senat 'iva za obravnavo ali je ne črta, jo predloži odboru ali na,u v nadaljnjo presojo." 

8. člen 
člen k 

konvencije se spremeni tako, da se glasi: 

"28. člen - Pristojnost odborov 
1, Odb0 
s 34 la^° glede zahteve za obravnavo, predložene v skladu er|om, soglasno: 

^°dloči, da ni sprejemljiva za obravnavo ali jo črta s seznama 

Dro
9v' kadar se taka odločitev lahko sprejme brez nadaljnje es°l0, ali 

0 da je sprejemljiva za obravnavo in hkrati izda sodbo 
ng. j v' sam'. če je temeljno vprašanje v tej zadevi, ki se 
j6 d | na razlago ali uporabo Konvencije ali njenih protokolov, 

e Uv©ljavljene sodne prakse Sodišča. 
^'OČituo • e ln sodbe iz prvega odstavka so dokončne. 

3' Ka<jar 
°<lbora 

odnik. izvoljen za zadevno visoko pogodbenico, ni član 
žas®de 93 'ahko odbor v kateri koli fazi postopka povabi, da US,re*nih SS,° enega od članov odbora ob upoštevanju vseh 
Ubijal đe'avnikov. vključno s tem, ali je ta pogodbenica a uporabo postopka iz točke b prvega odstavka." 

2. Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: 
"Odločitev o sprejemljivosti za obravnavo se sprejme ločeno, 
razen če Sodišče v izjemnih primerih ne odloči drugače." 

3. Tretji odstavek se črta. 

10. člen 

31. člen Konvencije se spremeni: 

1. Na koncu točke a se črta beseda "in". 

2. Točka b postane točka c in doda se nova točka b, ki se glasi: 

"odloča o vprašanjih, ki jih je Sodišču v skladu s četrtim 
odstavkom 46. člena predložil Odbor ministrov, in". 

11. člen 

32. člen Konvencije se spremeni: 

Na koncu prvega odstavka se za številko 34 dodata vejica in 
številka 46. 

12. člen 

Tretji odstavek 35. člena Konvencije se spremeni tako, da se 
glasi: 

"3. Sodišče odloči, da posamezna zahteva za obravnavo, 
predložena v skladu s 34. členom, ni sprejemljiva za obravnavo, 
če meni: 

a. da ni v skladu z določbami konvencije ali njenih protokolov, 
da je očitno neutemeljena ali da pomeni zlorabo pravice do 
posamezne zahteve za obravnavo, ali 

b. da za vlagatelja ni nastal znatno neugodnejši položaj, razen 
če spoštovanje človekovih pravic, opredeljenih v Konvenciji 
in njenih protokolih, ne zahteva obravnave vsebine zahteve 
in če na tej podlagi ni mogoče zavrniti nobene zadeve, ki je ni 
že prej ustrezno obravnavalo domače sodišče." 

13. člen 

Na koncu 36. člena Konvencije se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

"3. Komisar za človekove pravice Sveta Evrope lahko k vsem 
zadevam, ki jih obravnava senat ali veliki senat, predloži pisne 
pripombe in sodeluje na obravnavah." 

v 9. člen 
{|61 Kr> 

onvencije se spremeni: 
• % 

&preirne°oH|taVek se sPremeni tak°. da se glasi: "Kadar se ne 
j* 5kla<ju z ~ tev v skladu s 27. ali 28. členom ali ne izda sodba 
lubini S'enom. senat odloči o sprejemljivosti za obravnavo 
K člen 

arnezn''1 zah,ev za obravnavo, predloženih v skladu 
Pr6jfne i^

1- Odločitev o sprejemljivosti za obravnavo se lahko 

14. člen 

38. člen Konvencije se spremeni tako, da se glasi: 

"38. člen - Obravnava zadeve 

Sodišče obravnava zadevo skupaj s predstavniki strank in po 
potrebi izvede preiskavo, zadevne visoke pogodbenice pa 
zagotovijo vse potrebno za njeno učinkovito izvedbo." 

4 L. 
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15. člen Končne in prehodne določbe 

39. člen Konvencije se spremeni tako, da se glasi: 

"39. člen - Prijateljske poravnave 

1. Sodišče lahko v kateri koli fazi postopka izrazi pripravljenost, 
da je na voljo zadevnim strankam, da dosežejo prijateljsko 
poravnavo v zadevi na podlagi spoštovanja človekovih pravic, 
opredeljenih v konvenciji in njenih protokolih. 

2. Postopki, ki se vodijo v skladu s prvim odstavkom, so zaupni. 

3. Če je dosežena prijateljska poravnava, Sodišče zadevo črta s 
svojega seznama z odločbo, ki je omejena na kratko navedbo 
dejstev in dosežene rešitve. 

4. Odločba se pošlje Odboru ministrov, ki nadzira izvajanje določil 
prijateljske poravnave, navedene v odločbi." 

16. člen 

46. člen Konvencije se spremeni tako, da se glasi: 

"46. člen - Zavezujoča narava in izvrševanje sodb 

1. Visoke pogodbenice se zavezujejo, da bodo spoštovale končno 
sodbo Sodišča v vsaki zadevi, v kateri so stranke postopka. 

2. Končna sodba Sodišča se pošlje Odboru ministrov, ki nadzoruje 
njeno izvršitev. 

3. Če Odbor ministrov meni, da nadziranje izvršitve končne sodbe 
ovirajo težave pri razlagi sodbe, lahko zadevo predloži Sodišču, 
da se izreče o razlagi. Za odločitev o predložitvi je potrebna 
dvotretjinska večina glasov predstavnikov, upravičenih do sedeža 
v odboru. 

4. Če Odbor ministrov meni, da visoka pogodbenica zavrača 
spoštovanje končne sodbe v zadevi, v kateri je stranka, lahko po 
tem, ko ji je bilo vročeno uradno obvestilo in z odločitvijo, sprejeto 
z dvotretjinsko večino glasov predstavnikov, upravičenih do 
sedeža v odboru, Sodišču predloži vprašanje, ali pogodbenica ni 
izpolnila svoje obveznosti iz prvega odstavka. 

5. Če sodišče ugotovi kršitev prvega odstavka, zadevo predloži 
Odboru ministrov, ki odloči o ukrepih, ki jih je treba sprejeti. Če 
sodišče ne ugotovi kršitve prvega odstavka, zadevo predloži 
Odboru ministrov, ki konča obravnavo zadeve. 

17. člen 

59. člen Konvencije se spremeni: 

1. Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"2. Evropska unija lahko pristopi h Konvenciji." 

2. Drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti oziroma peti 
odstavek. 
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18. člen 
._ cvrope 

1. Protokol je na voljo za podpis državam članicam Sve« 1- ,jfl 
podpisnicam konvencije, ki lahko izrazijo svoje soglasje, 
zavezuje 

a. podpis brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali odob"1 

ali 
ki 

b. podpis s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, 
sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev. 

2. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se depo"irai° p 

generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

19. člen 

Protokol začne veljati prvi dan meseca po poteku treh jaSje, 
od dneva, ko so vse pogodbenice Konvencije izrazile s a 
da jih protokol zavezuje v skladu z določbami 18. člena. 

20. člen 
določbe 

1. Od dneva začetka veljavnosti protokola se njegove ^ vSe 
uporabljajo za vse zahteve, ki jih Sodišče obravnava, le 
sodbe, katerih izvršitev nadzira Odbor ministrov. 

,. , i 2 čleH0"1 

2. Novo merilo sprejemljivosti za obravnavo, ki se z ■ ,0 se 
protokola doda točki b tretjega odstavka 35. člena Konve ^ 
ne uporablja za zahteve, ki so bile sprejete v obravnavo oSti 
začetkom veljavnosti protokola. V dveh letih po začetku veJgnati in 
protokola lahko novo merilo sprejemljivosti uporabljajo 
veliki senat Sodišča. 

21. člen 
protok0'3 

Mandat sodnikov, ki na dan začetka veljavnosti te9aJg v c0|oti 

opravljajo svoj prvi mandat, se ipso iure podaljša, tako ^ 
traja devet let. Drugi sodniki končajo svoj mandat, ki se 
podaljša za dve leti. 

22. člen 
,. HržaV8 Ž|aniC6 

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti 
Sveta Evrope o: 

a. vsakem podpisu, 

b. deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali0 

Id du1 

c. datumu začetka veljavnosti tega protokola v s 
členom in „ 

očilu» 
d. vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu alis 

zvezi s tem protokolom. . 

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno P 
podpisali ta protokol. ,n 

leSke^ 
Sestavljeno v Strasbourgu 13. maja 2004 v an^oCjoS<°jn'r 
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako v ^ 
enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. ®en0g|anicl 
Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi 
Evrope. 

  -75^ 
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3. člen 4. člen 
a dajanje protokola skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

S/o 
Pr^n'la le Protokol št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih 

ln temeljnih svoboščin, ki spreminja nadzorni sistem 
EVr 

nc'ie, podpisala na zasedanju Odbora ministrov Sveta 
Pe 13. maja 2004 v Strasbourgu. 

na^e spremembe naj bi zagotovile dolgoročno učinkovitost 
pravnega mehanizma konvencije. To na eni strani 

nadn '.°hranitev pomena pravice do pritožbe posameznika na 
o varst!°

nalno sodno instanco, pod pogoji, določenimi v Konvenciji 
Pa ng ,u človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Na drugi strani 
°Sno'Vj 

1 se Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) na 
osr6(j 

n°vega kriterija o (ne) sprejemljivosti pritožb bolj 
rokih 0 na Pomembne primere ter izdajalo sodbe v razumnih 

1«. 
konVe °: °' Predvideva naslednje pomembne spremembe 
• <rte CtjB o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin: 

član ° Sodn'kov- ki ne sme Mi nikoli manjše od števila držav 
^ ^ se oc*slei lahko zvečalo, če tako odloči na predlog ■ o<jsi ■ ^bor ministrov SE; 

n 
naj bi trajal mandat sodnikov devet let, brez možnosti 

■ ZT6 izvolitve: 
"es Se nov 'ns,i,ut sodnika posameznika, ki bo odločal o 
ki £re'emliivosti zadev, ki ne zahtevajo dodatne proučitve in 

' Uva-U poma9ai° poročevalci; 
0 J® se nov institut odbora treh sodnikov, ki soglasno odloča 
v s ki6Vatl' 9lede katerih že obstaja uveljavljena sodna praksa; 
"es adU 2 dodatnim kriterijem bo ESČP lahko razglasilo za 
ngu 

eiemljivo zadevo, če za vlagatelja ni nastal znatno 
Spo

9°dneiši položaj, razen če obravnava zadeve ne zahteva 
m°vani6 človekovih pravic, opredeljenih v konvenciji in 

• o^h Protokolih; 
pni °r ministrov SE bo poslej nadzoroval izvajanje vseh 

' °<ibo h poravnav: 
so<Jbr rnin'slrov bo iahko zaprosil ESČP za razlago njegovih 

če Odbor ministrov meni, da pogodbenica ne spoštuje sodbe 
ESČP, bo lahko vprašanje o tem predložil tudi Evropskemu 
sodišču, kar naj bi pripomoglo k temu, da bi Odbor ministrov 
Sveta Evrope lahko bolj učinkovito nadzoroval izvajanje sodb 
ESČP v državah članicah, 
Evropska unija bo lahko pristopila h konvenciji, kar predstavlja 
pomemben korak k doseganju enotnih standardov človekovih 
pravic na celotnem evropskem kontinentu. 

Novi protokol naj bi torej predvsem izboljšal sistem presejanja 
(filtriranja) zadev. Temu cilju je namenjen dodatni kriterij za 
dopustnost pritožb, ki omogoča ESČP, da razglasi zadevo za 
nesprejemljivo (se jo po vsebini oziroma meritorno ne obravnava), 
če je ugotovilo, da za vlagatelja ni nastal znatno neugodnejši 
položaj, razen če spoštovanje človekovih pravic, opredeljenih v 
Konvenciji in njenih protokolih, ne zahteva obravnave vsebine 
zahteve in če na tej podlagi ni mogoče zavrniti nobene zadeve, ki 
je ni že prej ustrezno obravnavalo domače sodišče (12. člen 
Protokola, ki spreminja b. točko tretjega odstavka 35. člena 
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin). 
Navedena določba seveda vsebuje določene "varovalke" za 
vlagatelja zahteve, namreč, če spoštovanje človekovih pravic, 
opredeljenih v Konvenciji in njenih protokolih, ne zahteva 
obravnave vsebine zahteve ter njegove zadeve niso ustrezno 
obravnavala sodišča države pogodbenice. 

ESČP bo v skladu z dosedanjo prakso tudi vnaprej razvijalo 
standarde varovanja človekovih pravic, predlagana reforma pa 
naj bi v končni fazi predvsem pripomogla k temu, da se bodo 
človekove pravice udejanjale predvsem v nacionalnih pravnih 
sistemih držav članic. 

Sklenitev protokola ne zahteva izdaje novih in spremembo 
veljavnih predpisov. 

Za izpolnitev protokola ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih 
sredstev iz proračuna. 
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L l 1EL0VNA TELESI 

p°ročii0 k 

predlogu zakona o spremembah in 

o dopolnitvah zakona o zdravstvenem 

VARSTVU in zdravstvenem zavarovanju 

(22VZZ-H) 

' sNšani postopek - EPA 136 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zdravstvo 

Številka: 500-01/91-2/94 
Ljubljana: 4.4.2005 EPA 136.|V 

O 

Na podlagi 42. in 142. člena poslovnika državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor za zdravstvo, kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

(ZZVZZ - H) 
- skrajšani postopek • 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo je na svoji 2. redni seji 
dne 30.3.2005 kot matično delovno telo, obravnaval predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po skrajšanem 
postopku predložila skupina poslancev, s prvopodpisano Cveto Zalokar Oražem. 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na svoji 16.redni seji dne 11.3.2005 sklenil, 
da se predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju, obravnava po skrajšanem postopku. 

Člani odbora so poleg predloga besedila zakona, ki je objavljen v Poročevalcu št.. 
12/2005, prejeli še naslednja gradiva: 
- mnenje Zakonodajno - pravne službe državnega zbora, 
- mnenje Vlade Republike Slovenije, 
- mnenje Komisije Državnega sveta za družbene dejavnosti. 

V roku kot ga določa poslovnik v 124. členu, so bili k predlogu zakona s strani 
poslanske skupine LDS vloženi amandmaji k: 1. in 2. členu ter naslovu. 

Uvodno obrazložitev je v imenu predlagateljev podala ga. Cveta Zalokar Oražem. 
Poudarila je, da so vrojene motnje presnove zelo redke dedne bolezni, ki povzročajo 
bolezenska stanja z zelo različnimi kliničnimi slikami, odvisno od mesta in teze 
napake v razgradnji ali sintezi posameznih biokemičnih sestavin v telesu. 
Najpogostejša vrojena motnja presnove in edina bolezen te skupine, ki se pri vseh 
otrocih v Sloveniji odkriva s presejevalnim testom po rojstvu je fenilketonurija. Število 
bolnikov s to boleznijo je majhno, saj jih je v Sloveniji trenutno 112. Bolniki s to 
boleznijo ne smejo uživati beljakovin, ki so za življenje nujno potrebne. Zato se 
prehranjujejo s posebnim pripravkom, ki vsebuje vse potrebne aminokisline za rast, 
razvoj in normalno delovanje hormonov. Trenutno stanje je takšno, da je plačilo 
pripravkov s terapevtsko indikacijo za bolnike do 26 leta starosti zagotovljeno iz 
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj se pripravki kot hranila za 
otroke s težjimi presnovnimi motnjami, uvrščajo na pozitivno listo zdravil. 

Odrasli bolniki morajo navedene pripravke plačevati sami. Ker pa so stroški relativno 
visoki želijo predlagatelji predloga zakona z predlagano spremembo navedene 
pripravke izenačiti z zdravili s pozitivne liste in sicer tako, da se pripravki z 
medicinsko indikacijo z odstranjenimi specifičnimi aminokislinami in z drugimi 
selektivno odstranjenimi ali dodanimi sestavinami hraneza zdravljenje bolnikov z 
vrojenimi motnjami presnove, ki se na podlagi določb zakona o zdravstveni 
•ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, uvrstijo med živila za 
posebne zdravstvene namene. 

Predpisovanje pripravka za posebne zdravstvene namene na recept sicer že urejajo 
pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar bi navedeni predlog zakona 
pokrivanje stroškov za njihov nakup v celoti uredil iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Predložena sprememba zato ne bi zahtevala dodatnih financnin 
sredstev iz proračuna. 

Osnovni cilji zakona so zagotavljanje enake ravni varovanja zdravja bolnikov z 
vrojenimi motnjami presnove v Sloveniji kot je raven varovanja zdravja drugi 
bolnikov, preprečevanje nezdravljenja vrojenih presnovnih bolezni in nastanka resni 
okvar bolnikov z fenilketonurijo in s tem tudi plodu nosečnic s to boleznijo. 
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ODBOR ZA ZDRAVSTVO 

Zakonodajno - pravna služba je v skladu z prvim odstavkom 27. člena poslovnika 
državnega zbora proučila nevedeni predlog zakona z vidika skladnosti z Ustavo in 
pravnim sistemom in oblikovala pripombe k 1. in 2. členu predloga zakona in 
naslovu. 

V nadaljevanju je predstavnik Vlade Republike Slovenije poudaril, da Ministrstvo za 
zdravje pripravlja sistemski zakon na področju zdravstvenega varstva, v katerega bo 
vključen tudi navedeni predlog, zato parcialnih rešitev, ki so predložene ne podpira. 

V razpravi so nekateri člani odbora menili, da je predlagana sprememba nujna in 
potrebna. Glede na to, da se ti pripravki izdajajo samo na recept na podlagi 
zdravniškega potrdila in v lekarnah, je njihova dostopnost za uporabnike zelo 
pomembna. Ker pa so cene teh pripravkov zelo visoke, postajajo za marsikoga že 
skoraj nedosegljivi, so pa življenjsko pomembni. Problem bi se po mnenju nekaterih 
članov odbora z navedeno spremembo zakona lahko takoj uredil in se v 
nadaljevanju samo vključil v sistemski zakon, ki je že v pripravi. Ostali člani odbora 
so se sicer strinjali, da je navedeni problem potrebno rešiti, vendar ne parcialno. Ker 
naj bi bil sistemski zakon posredovan v obravnavo v roku dveh mesecev, bo 
navedeni problem ustrezno vključen in obravnavan, zato ga ni potrebno prejudicirati. 

V razpravo so se s svojimi stališči in mnenji vključili tudi predstavniki in strokovnjaki 
Združenja bolnikov s fenilketonurijo in Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. 

Odbor je nato prešel na glasovanje o vloženih amandmajih in členih h katerim so bili 
amandmaji vloženi. 

Odbor NI SPREJEL: (5 glasov ZA, 5 glasov PROTI) 

- amandmaja k 1. členu in 1. člena, 
- amandmaja k 2. členu in 2. člena, 
- k 3. členu in 
- amandmaja k naslovu predloga zakona in naslova predloga zakona. 

L 
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Glede na izid glasovanja je predsednik odbora po krajši prekinitvi in po posvetu s 
člani odbora in strokovnimi službami državnega zbora zaključil, da izhajajoč iz 
splošnih načel pravne stroke in pravne logike, takšnega besedila, ki je nastalo, glede 
na to, da ni bil sprejet noben amandma, noben člen niti naslov predloga, ni moc 
obravnavati v nadaljnem zakonodajnem postopku, zakon torej ni primerna podlaga 
za nadaljno obravnavo zato se zavrne. 

Sekretarka 
Hedvika Stanič - Igličar 

Predsednik 
Ljubo Germič, l.r. 
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ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO IN ŠPORT 

°roči|0 k 

JOROČILU 0 DELU IN UGOTOVITVAH NADZORNEGA 

ODBORA JAVNEGA ZAVODA RADIOTELEVIZIJA 

flOVENIJA ZA OBDOBJE SEPTEMBER 2003 - 

NOVEMBER 2004 

97-|V 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za kulturo, šolstvo in Sport 

Številka: 010-01 / 90 - 0004 / 0124 
Ljubljana, 29. marca 2005 

EPA 97-IV 

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena in prvega odstavka 42. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike 
Slovenije za kulturo, šolstvo in šport kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

k Poročilu o delu in ugotovitvah 
Nadzornega odbora Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija 

za obdobje september 2003 - november 2004 

Odbor za kulturo, šolstvo in šport je na 2. nujni seji 9. marca 2005 obravnaval 
Poročilo o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Javnega zavoda Radiotelevizija 
Slovenija za obdobje september 2003 - november 2004, ki ga je Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo predložil Nadzorni odbor Javnega zavoda 
Radiotelevizija Slovenija na podlagi pete alineie drugega odstavka 24. člena Zakona 
o Radioteleviziji Slovenija. 
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Predsednik Nadzornega odbora RTV Slovenija Nikola Damjanić je v uvodni 
predstavitvi Poročila pojasnil, da Poročilo ne sovpada s poslovnim letom zavoda, 
temveč z mandatom Nadzornega odbora, so pa v njem zajeti tudi nekateri podatki iz 
obdobja do konca leta 2004, ki so bistveni za poslovanje zavoda. 

Predsednik Sveta RTV Slovenija mag. Janez Kocjančič je pojasnil, da sta Svet 
RTV Slovenija in Nadzorni odbor RTV Slovenija prirejena organa, zato se Svet ni 
pristojen opredeljevati do stališč Nazornega odbora, jih pa je dolžan upoštevati pri 
uresničevanju svojih pristojnosti. 

Generalni direktor RTV Slovenija Aleks Štakul se je strinjal z ugotovitvami in 
priporočili Nadzornega odbora, je pa Poročilo dopolnil z ugotovitvami iz Letnega 
poročila RTV Slovenija za leto 2004. 
Programsko poslovno leto 2004 je bilo za RTV Slovenija uspešno, saj jim je uspelo 
uresničiti vrsto zahtevnih programskih, radijskih in televizijskih projektov, povečali in 
izboljšali so ponudbo multimedijskih storitev ter sprejeli Strategijo RTV Slovenija do 
leta 2010, skupaj s sanacijskim programom ter z zastavljeno vizijo in strateškimi cilji- 
Vse aktivnosti so usmerjene h glavnemu cilju, to je doseči programsko in poslovno 
odličnost na osnovi ISO standardov. 
Za delovanje RTV Slovenija sta izjemnega pomena tudi odločbi Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije, to sta: U-l-356/02-14, v kateri Ustavno sodišče odloči, da je 
Zakon o davčnem postopku v neskladju z Ustavo in da začnejo v zadevah iz 406. 
člena Zakona o davčnem postopku zamudne obresti teči z dnem izvršljivosti davčne 
odločbe ter U-l-106/01-27, v kateri Ustavno sodišče razveljavi besede del določb 82. 
člena Zakona o medijih, ki določajo izdvajanje 3% RTV prispevka za financiranje 
radijskih in TV programov posebnega pomena. 
V nadaljevanju je predstavil dohodkovno bilanco zavoda ter povedal, da je ena 
ključnih sanacijskih nalog kadrovska prenova in zmanjšanje stroškov dela, za kar pa 
je nujna ustreznejša organizacija in statusna sprememba zavoda ter odločnejša 
podpora organov upravljanja in ustanovitelja. Na področju tehnološkega razvoja pa 
so njihovi strateški cilji usmerjeni predvsem v digitalizacijo opreme radijskih in 
televizijskih arhivov ter proizvodnih postopkov, predvsem produkcije informativnih 
programov, saj bodo le tako ostali konkurenčni v evropskem multimedijskem 
prostoru. 

Državna sekretarka Ministrstva za kulturo dr. Jelka Pirkovič je povedala, da ne 
more podati vsebinskih pripomb k obravnavanemu Poročilu, saj jim ga Nadz°[!\ 
odbor kljub določbi iz pete alineje drugega odstavka 24. člena Zakona o Ri 
Slovenije in dodatnim pozivom Ministrstva ni posredoval. 
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ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Članice in člani Odbora so obravnavano Poročilo ocenili kot primerno, saj prikazuje 
dejansko stanje javnega zavoda, hkrati pa so poudarili, da obravnava tovrstnih 
Poročil na Odboru prispeva k transparentnosti delovanja javnega zavoda RTV 
Slovenija. Izrazili so zadovoljstvo, da se na Odboru sprejeti sklepi pri delovanju 
zavoda večinoma upoštevajo in da se kritično finančno stanje zavoda počasi sanira. 
V razpravi so člani Odbora ugotovili, da se obravnavano Poročilo nanaša na obdobje 
od septembra 2003 do novembra 2004, v njem predstavljene ugotovitve pa se 
bistveno razlikujejo od ugotovitev iz Letnega poročila zavoda za leto 2004, zato so 
menili, da se morajo Poročila Nadzornega odbora v prihodnje ujemati s poslovnim 
letom zavoda, da bodo podatki primerljivi. 
Želeli so pojasnilo, kakšne bodo statusne spremembe RTV Slovenija kot javnega 
zavoda in izrazili bojazen, da bo s preoblikovanjem zavoda v gospodarsko družbo 
slej ko prej prišlo do njegove privatizacije. Opozorili so tudi, da se za izvajanje 
kolektivne pogodbe RTV Slovenija neupravičeno uporabljajo predpisi iz kolektivnih 
pogodb za negospodarstvo, čeprav je RTV Slovenija javni zavod in torej ne sodi v 
zasebni sektor in ne opravlja gospodarske dejavnosti. 
Izpostavili so tudi vprašanje kadrovske politike zavoda, pri čemer so ugotovili, da so 
stroški dela zelo visoki, kljub temu, da v zavodu kljub nenehnemu zaposlovanjem 
novih honorarnih sodelavcev ostaja veliko presežnih delavcev, ter da izobrazbena 
struktura še zdaleč ne dosega predpisanih kriterijev. Menili so, da bi položaj lahko 
izboljšali s kadrovskimi prerazporeditvami in dodatnim izobraževanjem zaposlenih. 
Zanimalo jih je tudi, v kolikšni meri se RTV prispevek, ki je z zakonom predpisan kot 
obvezen, uporablja za produkcijo v nacionalnemu interesu ter zakaj se delež 
sredstev, namenjenih za delovanje RTV centra Koper Capodistria, iz leta v leto 
zmanjšuje. 
V nadaljevanju so od predstavnice Ministrstva za kulturo želeli pojasnilo, zakaj 
Ministrstvo vztraja pri upravnem sporu z RTV Slovenija glede uporabe 3% 
izdvojenega RTV prispevka za programe posebnega pomena, če je Ustavno sodišče 
to določbo razveljavilo. 

Članice in člani Odbora so na svoje v razpravi izražene pomisleke od navzočih 
predstavnikov RTV Slovenija dobili dodatna pojasnila. Med drugim so povedali, da 
Poslovnik Nadzornega odbora RTV Slovenija določa poročanje zgolj Državnemu 
zboru, Ministrstvu za kulturo pa se redno pošiljajo zapisniki sej Nadzornega odbora, 
s čimer je po njihovem mnenju zadoščeno zakonski določbi. 
Pojasnili so tudi, da navedbe o zmanjševanju sredstev za RTV center Koper 
Capodistria ne držijo, temveč se zanj proporcionalno nameni veliko več sredstev kot 
nacionalnim programom. 

Državna sekretarka Ministrstva za kulturo dr. Jelka Pirkovič je glede upravnega 
spora z RTV Slovenijo pojasnila, da zadevo na Ministrstvu še preučujejo, zato bodo 
odgovor Odboru posredovali naknadno, v pisni obliki. 
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Odbor je v nadaljevanju sprejel naslednja stališča in sklepe: 

1. Odbor za kulturo, šolstvo in šport ugotavlja: 

da o izpolnitvi nekaterih pričakovanj, ki jih je Odbor v preteklosti 
naslovil na organe Javnega zavoda RTV Slovenija in na Ministrstvo za kulturo, 
ni bil obveščen in ocenjuje, da nekatera pričakovanja niso bila realizirana, kar 
posledično neugodno vpliva na finančni položaj in delovanje Javnega zavoda 
RTV Slovenija ; 

- da se Poročilo Nadzornega odbora RTV Slovenija ne ujema s poslovnim 
letom Javnega zavoda RTV Slovenija, zato meni, da je analiza poslovanja 
Javnega zavoda RTV Slovenija opravljena na osnovi nerevidiranih poročil; 

- da je poročilo o bilanci stanja in finančno premoženjskem stanju Javnega 
zavoda RTV Slovenija zaskrbljujoče; 

da na finančni položaj Javnega zavoda RTV Slovenija (pozitivno) 
vplivata odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije: 

1. U-l-356/02-14, v kateri Ustavno sodišče odloči, da je Zakon o davčnem 
postopku v neskladju z Ustavo in da začnejo v zadevah iz 406. člena Zakona o 
davčnem postopku zamudne obresti teči z dnem izvršljivosti davčne odločbe. 
(Javnemu zavodu RTV Slovenija je bilo tako v letu 2005 že vrnjeno 3.8 mrd 
SIT). 

2. U-l-106/01-27, v kateri Ustavno sodišče razveljavi besede "in RTV 
prispevka" v prvem odstavku 82. člena in drugi odstavek 82. člena Zakona o 
medijih (razveljavi se določbe, ki določajo izdvajanje 3% RTV prispevka za 
financiranje radijskih in TV programov posebnega pomena); 

da je Javni zavod RTV Slovenija že pričel s postopkom prodaje delnic 
Eutelsat S.A., pri čemer pa Odbor Javnemu zavodu RTV Slovenija predlaga, 
naj ponovno prouči, ali je njihova prodaja v tem trenutku nujno potrebna, saj je 
iz Poročila Nadzornega odbora RTV Slovenija razvidno, da se zaradi obeh 
odločb Ustavnega sodišča ter zaradi predvidenega dobička iz naslova 
dividend finančni položaj Javnega zavoda RTV Slovenija izboljšuje. Hkrati 
Odbor pričakuje, da bo imel Javni zavod RTV Slovenija v najemu oz. zakupu 
zgolj toliko transponderskih kapacitet na satelitu, kot jih dejansko potrebuje; 

- da v Javnem zavodu RTV Slovenija nadzor nad financiranjem koprodukcij, 
izvršnih produkcij in lastnih produkcij ni zagotovljen, kar lahko privede do 
resnega oškodovanja javnih sredstev; 

- da so na nekaterih postavkah programsko poslovnega načrta za leto 2003 
ugotovljena velika odstopanja med stranjo prihodkov in odhodkov, saj so 
potenciali prihrankov izkoriščeni le delno. To se odraža v nenačrtovanem 
izpadu prihrankov in prihodkov ter posledično v slabšem poslovnem rezultatu, 
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- da delež avtorskih honorarjev, delovršnih pogodb in študentskega dela 
zaskrbljujoče narašča, kar kaže na slabo notranjo kadrovsko organizacijo 
(slabo koriščenje notranjih kadrovskih potencialov in rezerv). 

2. Odbor za kulturo, šolstvo in šport pričakuje: 

- da bo Nadzorni odbor RTV Slovenija v bodoče v skladu s peto alinejo 
drugega odstavka 24. člena Zakona o RTV Slovenija poročila o svojem delu in 
ugotovitvah pošiljala tudi ministru, pristojnemu za medije; 

- da bodo Poročila Nadzornega odbora RTV Slovenija v prihodnje usklajena s 
poslovnimi poročili Javnega zavoda RTV Slovenija in vezana na poslovno leto, 
kar bo omogočalo lažjo in ustreznejšo primerjavo in analizo delovanja Javnega 
zavoda RTV Slovenija tako na organih Javnega zavoda RTV Slovenija kot na 
Odboru za kulturo, šolstvo in šport ter Ministrstvu za kulturo. 

3. Odbor za kulturo, šolstvo in šport poziva Vlado Republike Slovenije in 
Ministrstvo za kulturo, naj preučita pripombe in ugotovitve iz Poročila 
Nadzornega odbora RTV Slovenija, predvsem pa naj pripravita celostno 
analizo, skupaj z morebitnimi spremembami oz. izboljšanji zakonskih rešitev, 
ki so po mnenju Nadzornega odbora RTV Slovenija pomanjkljive. 

4. Odbor za kulturo, šolstvo in šport predlaga Nadzornemu odboru RTV 
Slovenija, da pregleda in poroča še o nekaterih področjih, ki v tem Poročilu 
niso zajeta, in sicer: 

- analizira delovanja regionalnih RTV centrov, predvsem z vidika zaposlenosti, 
pokritosti območja, usklajenosti z veljavno zakonodajo ter primerjalno z 
osrednjim centrom RTV; 
- preveri poslovno sodelovanje članov Sveta RTV Slovenija z Javnim zavodom 
RTV ter zaposlovanje njihovih ožjih družinskih članov. 

5. Odbor za kulturo, šolstvo in šport podpira prizadevanja Javnega zavoda 
RTV Slovenija za izboljšanje tehnologije, produktivnosti in kvalitete dela, ki so 
zapisani tudi v Strategiji RTV Slovenija 2004-2010. 
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Odbor je na podlagi 4. odstavka 41. člena Poslovnika Državnega zbora soglasno 
sprejel še naslednji 

sklep 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo in šport se je 
seznanil s Poročilom o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Javnega 
zavoda RTV Slovenija za obdobje september 2003 - november 2004 in ga 
ocenjuje za ustreznega ter meni, da njegova obravnava na seji Državnega 
zbora ni potrebna. 

Marija Pečjak Ferlež, l.r. Jože Tanko, l.r. 
Sekretarka Odbora Predsednik 
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ločilo k 

Poslovniku državne revizijske 

i'OHIISIJE ZA REVIZIJO POSTOPKOV 

"»DAJE JAVNIH NAROČIL (PoDRKJN) 

122-IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ 

, EPA 122-IV 
Številka: 450-02/99-10/29 
Ljubljana, 31. 3. 2006* 

Na podlagi 42. člena poslovnika državnega zbora daje Komisija za nadzor proračuna 
in drugih javnih financ naslednje 

POROČILO 
k 

poslovniku Državne revizijske komisije za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil (PoDRKJN) 

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ je na 5. redni seji, 16. 3. 2005 in na 1. nujni seji, 30. 3. 2005, kot MATIČNO 
DELOVNO TELO obravnavala poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo 
postopkov oddaje javnih naročil, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije 
Posredovala v soglasje Državna revizijska komisije v skladu z 2. odstavkom 7. člena 
zakona o reviziji postopkov javnega naročanja. 
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KOMISIJA ZA NADZOR PRORAČUNA IN DRUGIH JAVNIH FINANC 

Komisija je začela z obravnavo poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo 
postopkov oddaje javnih naročil (Državna revizijska komisija) na 5. redni seji, 16. 3. 
2005. Člani komisije so poleg besedila poslovnika prejeli tudi mnenje Zakonodajno- 
pravne službe z dne 15. 3. 2005. Zakonodajno-pravna služba je v svojem pisnem 
mnenju navedla precejšnje število pripomb na posamezne člena poslovnika (1-, 3., 
4., 6., 11., 12., 14., 17., 19., 21., 23., 26., 28., 31., 33., 35. in 39. člen). V dodatni 
ustni obrazložitvi mnenja je predstavnica Zakonodajno-pravne službe posebej 
izpostavila pripombe k 3., 12., 17., 28., 33., 19. in 21. členu poslovnika. 

Zaradi navedenih pripomb Zakonodajno-pravne službe je Komisija za nadzor 
proračuna in drugih javnih financ na seji 16. 3. 2005 sprejela naslednji SKLEP: 

"Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ poziva Državno revizijsko 
komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, da poslovnik popravi v skladu s 
pripombami zakonodajno-pravne službe in obstoječe besedilo poslovnika nadomesti 
z novim." 

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je 23. 3. 2005 
državnemu zboru posredovala novo besedilo poslovnika, ki ga je Državna revizijska 
komisija sprejela na seji 18. 3. 2005. 

Na 1. nujni seji, 30. 3. 2005, je komisija obravnavala novo besedilo poslovnika. 
Uvodoma je predstavnica Zakonodajno-pravne službe povedala, da so pregledali 
besedilo poslovnika in ugotovili, da je Državna revizijska komisija upoštevala vse 
pripombe, ki so jih podali na prvotni predlog besedila poslovnika. Zato na novo 
besedilo nimajo pripomb. 

Predsednik Državne revizijske komisije je pojasnil, da je bil prejšnji poslovnik 
sprejet pred petimi leti in zato so skozi prakso ugotovili potrebo po pripravi novega. 
Povedal je tudi, da so pri pripravi novega besedila upoštevali pripombe Zakonodajno 
pravne službe. 

Razprave poslancev na besedilo poslovnika ni bilo. 
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!<0MISIJA ZA NADZOR PRORAČUNA IN DRUGIH JAVNIH FINANC 

Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da po obravnavi poslovnika Državne revizijske komisije za 
revizijo postopkov oddaje javnih naročil (PoDRKJN) sprejme naslednji sklep: 

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o reviziji postopkov javnega 
naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04) ter v skladu s 112. 
členom poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji sprejel naslednji 

SKLEP: 

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k poslovniku Državne 
revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil z dne 18. 
3. 2005. 

Poročevalec na seji državnega zbora bo predsednik komisije, mag. Milan M. Cvikl. 

mag. Jože KONČAN mag. Milan M. CVIKL, l.r. 
sekretar predsednik 
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