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Spoštovanj naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 

dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

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

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradn° 
pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročeva'ca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

(ZZVN-H) 

" skrajšani postopek - EPA 208 - IV 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

I^A: 2005-2611-0013 
ptevilka: 00711-4/2005/6 
LJubljana, 14.04.2005 

Vlada Republike Slovenije je na 20. redni seji dne 14.4.2005 
^ločila besedilo: 

" PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA 
nasilja, 

jjj 9a pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
"ržavnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
Postopku. 

V'ada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja obravnava po 
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe 
in dopolnitve zakona. 

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, 
Marko Štrovs, v.d. generalnega direktorja Direktorata za 
delovna razmerja in pravice iz dela v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 
O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

'•UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

gjjkon o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 44/ 
S3/96, 70/97, 39/98, 43/99, 19/2000, 28/2000, 1/2001 in 64/ 
u je bil v osnovnem besedilu sprejet leta 1995 kot del paketa 

zakonov skupaj z zakonom o vojnih invalidih in vojnih 

veteranih. Prvotno se je zakon nanašal samo na pravice izgnancev, 
taboriščnikov zapornikov, delovnih deportirancev, internirancev, 
beguncev, ukradenih otrok in prisilnih mobilizirancev. S številnimi 
revizijami zakona, od katerih so bile tri leta 1996, po ena v letih 
1997, 1998 in 1999 ter po dve v letih 2000 in 2001, je bil krog 
upravičencev še razširjen. 

V veljavnem zakonu ima status žrtve vojnega nasilja državljan 
Republike Slovenije, ki so jo nemške, italijanske ali madžarske 
okupacijske sile od 6.4.1941 do 15.5.1945 zaradi političnih, 
nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov prisilno izselile (izgnanec), 
poslale v taborišča (taboriščnik), zapor (zapornik), na prisilno 
delo (delovni deportiranec) ali internacijo oziroma je bila kot 
pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6.4.1941 do 
17.4.1941 odpeljana v ujetništvo (interniranec) ter oseba, ki je 
pobegnila pred vojnim nasiljem (begunec) in nasilno odvzeta 
staršem (ukradeni otrok). 
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Žrtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki je pobegnila pred prisilno 
izselitvijo, ali je bila v času od 6.4.1941 do 15.5.1945, zaradi 
izvajanja povračilnih ukrepov okupatorja ali njegovih sodelavcev 
zoper družine partizanov, pobitih talcev ali zaradi sodelovanja z 
NOB, nasilno pregnana iz svojega doma oziroma je bila nasilno 
pregnana iz svojega doma zaradi nasilnega dejanja požiga, 
porušenja ali izropanja njene stanovanjske hiše ali stanovanja od 
okupatorja ali njegovih sodelavcev, zaradi česar se ni mogla vrniti 
na svoj dom neprekinjeno najmanj tri mesece. Status žrtve vojnega 
nasilja ima tudi oseba, ki je bila rojena staršem v času, ko so trpeli 
kot žrtve vojnega nasilja. 

Kot dodaten pogoj-velja stalno prebivališče na ozemlju, ki obsega 
državni teritorij Republike Slovenije, ne glede na to, na katerem 
ozemlju je bilo nasilno dejanje ali prisilni ukrep dejansko izveden. 
Enako se obravnavajo tudi osebe, ki so utrpele vojni prisilni ukrep 
ali nasilno dejanje na ozemlju dežele Furlanije - Julijske krajine v 
Republiki Italiji oziroma na ozemlju dežele Koroške v Republiki 
Avstriji in osebe, ki so imele od prenehanja prisilnega ukrepa ali 
nasilnega dejanja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede 
na to, na katerem ozemlju bivše Kraljevine Jugoslavije ji je bil 
prisilni ukrep ali nasilno dejanje povzročeno. Statusa žrtve vojnega 
nasilja nimajo osebe, ki se do 31.12.1945 niso vrnile na ozemlje 
sedanje države. 

Žrtev vojnega nasilja je tudi otrok, katerega starš je bil ubit kot 
pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6.4.1941 do 
17.4.1941, ali je padel, umrl ali je bil pogrešan zaradi sodelovanja 
z NOB Slovenije, bil ubit kot talec ali je umrl ali bil pogrešan v 
okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja po tem 
zakonu do 15. 5.1945, oziroma tudi po tem datumu, če je umrl ali 
je bil pogrešan med čakanjem na vrnitev ali na poti v domovino, 
vendar najkasneje do 31.12.1945, ter tudi oseba, ki je pobegnila 
pred izgonom na isto okupacijsko ozemlje. 

2. Namen in cilji zakona 

V veljavnem zakonu je status žrtve vojnega nasilja rezerviran 
izključno za osebe, ki so bile med vojno izpostavljene nasilnim 
dejanjem ali prisilnim ukrepom okupatorja, agresorja ali njunih 
sodelavcev. Iz tega kroga so izločeni vsi politični ali drugi emigranti 
oziroma begunci, ki se niso vrnili v domovino najkasneje do 
31.12.1945, čeprav so bili žrtve navedenih subjektov. 

Glede na veljavno ureditev, ne morejo dobiti statusa in pravic 
žrtev vojne številni državljani, ki so bili med vojno izpostavljeni 
prisilnim ukrepom ali vojnim dejanjem partizanskih vojaških eno, 
zavezniškim bombardiranjem oziroma nasilnim ukrepom 
pripadnikov VOS, VDV, terencev in različnih paravojaških enot na 
strani, ki je nasprotovala okupacijskim vojaškim in civilnim 
oblastem. V ta zakon tudi niso vključeni otroci, katerih roditelj je bil 
med vojno ubit ali pogrešan zaradi vojaških akcij NOB, ali je bil kot 
žrtev zavezniških bombardiranja ali kot žrtev revolucionarnega 
nasilja. 

Navedena ureditev je sporna z vidika pravice do enakosti pred 
zakonom iz 14. člena Ustave, saj gre za civilne osebe, ki niso bile 
udeležene v vojnih akcijah in zato niso bile subjektivno odgovorne 
za posledice vojnih ukrepov. Po sedanjem zakonu ima otrok kmeta, 
ki ga je v vojnem času, ko je delal na polju, zadela krogla s strani, 
kjer so bili nemški vojaki ali policisti, status žrtve vojnega nasilja, 
če je kmeta zadela krogla, ki je priletela z nasprotne strani, pa 
tega statusa nima. Takšno ureditev je treba uskladiti z 2. členom 
ustave, po katerem je Slovenija pravna in socialna država. 

Ločevanje civilnih žrtev glede na politično pripadnost je sporno 
vidika 5. člena ustave, po kateri država na svojem ozemlju varuj 
človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so bile v okoliščin ^ 
na katere se ta zakon nanaša, nedvomno resno napadene. 
22. členu ustave je vsakomur zagotovljeno enako vars 

njegovih pravic v postopku pred sodišči in pred drugimi državni ^ 
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ^ 
odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.!0 

moralo veljati tudi za žrtve vojne. 

Z veljavnim zakonom je v številnih primerih kršena tudi temeljna 
človekova pravica do povračila škode iz 26. člena ustav0' 
določa pravico posameznika do povračila škode za protipra 
ravnanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosi 
javnih pooblastil. Država je v teh primerih objektivno odgovo ^ 
tako za škodo, ki jo je povzročila po svojih organih, vkljucn 
oboroženimi silami kot tudi za škodo, ki so jo državljani utrp 
ker jih državni organi niso zaščitili pred nasiljem. 

Prejšnja vlada je te razlike utemeljevala s trditvami, da 
civilnih žrtev na tiste, ki so upravičene do posebnih pravic m 
druge, ki jih ne dobijo, ni spodbujanje neenakopravnosti, anr,P~| 
gre za odločitev v okviru pooblastila, ki ga ima zakonodajna I 
oblasti. Ustava Republike Slovenije namreč v 3. odstavku • 
člena določa, da je vojnim veteranom in žrtvam vojnega n®s ' 
zagotovljeno posebno varstvo v skladu z zakonom. Naveo ^ 
določba Ustave določa obveznost zakonodajne veje oblast', 
sprejme zakon, ki bo urejal ta vprašanja, ne določa pa noD 
podrobnejših meril za opredelitev statusa vojnega ve,eran.arteV 
žrtve vojnega nasilja, niti ne opredeljuje vsebine varstva z ^ 
vojnega nasilja, temveč vsebino in okvire prepušča ure ' e 
posebnim zakonom. Zakonodajalec naj bi torej imel v okviru _us 

in ustavnih načel legitimno in suvereno pravico, da določi 
upravičencev in osnovne pogoje, ki jih mora izpolnjevati. Vpras 
primernosti odločitve zakonodajne oblasti kakšna bo njeg 
vsebina, je politično in ne pravno vprašanje. Prav tako ni en0 _a 
pravil mednarodnega prava, ki bi urejala vprašanja Pos . ve 
socialnega varstva žrtev vojnega nasilja in bi še mimo us 
obvezovala Slovenijo. 

Dosedanja zakonodajna oblast je torej v okviru »polja Prost®jj0 
odločanja« odločila, da bo varstvo žrtev vojnega nasilja čas ^ 
omejila na obdobje druge svetovne vojne, t.j. od 6. 4.1941 d 
5.1945. Krog upravičencev je na enak način, torej po prosti pre 
omejila na žrtve vojnega nasilja, ki so bile izpostavljene nas 
dejanjem ali prisilnim ukrepom okupatorja, agresorja ali nl 
sodelavcev zaradi okupacije Slovenije med drugo svetovno v ' 0j 
V zakonu ni upoštevano dejstvo, da v Sloveniji ni šlo samo z 
proti nemškim, italijanskim ter madžarskim okupacijskim s'• 
temveč za komunistično revolucijo, ki je narod umetno raz 
na dve nasprotujoči se strani in vzpodbudila državljansko v 

3. Predložene rešitve 

Po predloženih spremembah in dopolnitvah zakona bi dobil ®. ,0 
tus žrtve vojnega nasilja vsak državljan Republike Slovenije,, ^ 
bil v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo kot c 
oseba izpostavljen nasilnim dejanjem ali prisilnim ukr v ^ 
katerekoli organizirane vojaške sile, skupine in enote'hrn0čju 
obdobju od 6. aprila 1941 do 15. maja 1945 delovala na 0 sj|g 
Republike Slovenije, če je bila pod enotnim poveljstvom in I0 

orožje, tudi če je nasprotna stran ni priznavala. 

Druge okoliščine in pogoji za priznanje statusa in pravic žrt 
vojnega nasilja ostajajo takšne kot po dosedanjem zakonu- 
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• Ocena finančnih posledic za državni proračun in 
druga javna sredstva 

^ Poračunu za leto 2005 je za transferje vojnim invalidom, 
^teranom in žrtvam vojnega nasilja predvideno 18.560.657 
farjev. 
Pri ocenjevanju dolgoročnih finančnih posledic predloženega 
2akona moramo upoštevati dejstvo, da je od konca vojne že 
rT"nil° 60 let, in se bo zato krog upravičencev zaradi teh sprememb 
s°razmerno malo povečal. Celotnih finančnih posledic predloga 
iskona zaradi nedoločljivega števila možnih upravičencev ni 
'"ožno dokončno oceniti, saj številni dolžinski člani med vojno 
Pobitih staršev ali zakoncev doslej niso vlagali zahtevkov. Kljub 
ernu pa je evidentiranih 600 zahtevkov otrok, katerih starši so 
"[Pobiti od partizanov. V teh primerih bi šle finančne posledice na 
a°_un odškodnin za izgubo bližnjega po 6. členu Zakona o plačilu 
Jtekodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Url RS, št. 18/ 
001. 111/2001 in 67/2002) v znesku 200 tisoč tolarjev, ki se 
Plačujejo iz Sklada za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in 

P°vojnega nasilja za negmotno škodo. Z večjo gotovostjo je možno 
ceniti število upravičencev, ki bi po predloženih spremembah 
obili status žrtev vojnega nasilja, ker so se morali izseliti iz hiše 
' banovanja, ki je bilo požgano ali uničeno pri bombardiranju. Po 

P°đatkih MDDSZ je bilo doslej vloženih in zavrnjenih 208 
ahtevkov beguncev zaradi zavezniškega bombardiranja. V teh 
■"Tierih bi šlo za pravice do doživljenjske mesečne rente, pravice 
0 Plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti 
9otovljenih storitev v okviru obveznega zavarovanja. Navedena 

^ ,e9orija žrtev vojnega nasilja bi bila upravičena tudi po 6. členu 
akona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja 
0 odškodnine za telesno in duševno trpljenje iz Sklada za 
"Plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. 

j~a[adi priznanja statusa žrtev vojnega nasilja svojcem med vojno 
°oitih oseb, bi se povečali odhodki Slovenske odškodninske 

,,U2be, ki bi morala zagotoviti izplačilo odškodnin za negmotno 
^°d° v znesku po 200.000 tolarjev za najmanj 600 upravičencev. 
0 levilo se bo v naslednjem letu povečalo. 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

^ državah Evropske unije ni primerljive pravne ureditve, zato ni 
°zno pripraviti prikaza ureditve v treh državah članicah Evropske 
'18. Obstoječa ureditev po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja je 
®oinsko svojstvena Republiki Sloveniji in nekaterim drugim 

^avam na območju nekdanje SFRJ. 

g 
Druge posledice zakona 

Razširitvijo kroga upravičencev se bo povečalo število zahtev 
Priznanje pravic, kar bo vplivalo na obseg dela v upravnih 

°tah in v ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 
44/96, 68/96, 70/97, 39/98, 43/99, 19/00, 28/00, 1/01, 64/01 in 
110/02) se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 

»1. člen 

Žrtev vojnega nasilja je državljan Republike Slovenije, ki je bil v 
vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo kot civilna oseba 
izpostavljen nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom oboroženih 
sil. 

Kot oborožene sile iz prejšnjega odstavka za potrebe tega zakona 
se štejejo vse organizirane vojaške sile, skupine in enote, ki so v 
obdobju od 6. aprila 1941 do 15. maja 1945 delovale na območju 
Republike Slovenije, če so bile pod enotnim poveljstvom in so 
javno nosile orožje, tudi če jih nasprotna stran ni priznavala. 

Kot civilna oseba iz prvega odstavka tega člena se šteje državljan 
Republike Slovenije, ki je v obdobju od 6. aprila 1941 do 15.maja 
1945 stalno prebival na sedanjem ozemlju Republike Slovenije in 
ni bil pripadnik oboroženih sil iz prejšnjega odstavka, oziroma je 
imel status vojnega ujetnika ali ranjenca.«. 

2. člen 

2. člen se spremeni tako, da se glasi: 

«2. člen 

Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1. člena tega 
zakona oseba, ki so jo oborožene sile od 6. aprila 1941 do 15. 
maja 1945 zaradi političnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov 
prisilno izselile (izgnanec), poslale v taborišče (taboriščnik), zapor 
(zapornik), na prisilno delo (delovni deportiranec) ali internacijo 
oziroma je bila kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni 
od 6. aprila 1941 do 17. aprila 1941 odpeljana v ujetništvo 
(interniranec) ter oseba, ki je pobegnila pred vojnim nasiljem 
(begunec) in nasilno odvzeta staršem (ukradeni otrok). 

Ob pogojih iz tega člena ter iz 3. oziroma 4. člena tega zakona je 
žrtev vojnega nasilja tudi oseba, ki je imela ob začetku izvajanja 
nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa stalno prebivališče na 
ozemlju, ki obsega državni teritorij Republike Slovenije, ne glede 
na to, na katerem ozemlju je bilo nasilno dejanje ali prisilni ukrep 
dejansko izveden. 

Žrtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki je pobegnila pred prisilno 
izselitvijo (begunec). 
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Žrtev vojnega nasilja (begunec) je po tem zakonu tudi oseba, ki je 
bila v času od 6. aprila 1941 do 15. maja 1945, zaradi ukrepov 
oboroženih sil nasilno pregnana iz svojega doma in oseba, ki je 
bila v času od 6. aprila 1941 do 15. maja 1945 nasilno pregnana iz 
svojega doma zaradi nasilnega dejanja požiga, porušenja ali 
izropanja njene stanovanjske hiše ali stanovanja od oboroženih 
sil, zaradi česar se ni mogla vrniti na svoj dom neprekinjeno 
najmanj tri mesece. 

Žrtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki je bila rojena staršem v 
času, ko so zoper njih trajali prisilni ukrepi ali prisilna dejanja iz 
prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena. 

Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi 
oseba, ki ji je bil prisilni ukrep ali nasilno dejanje iz prvega, tretjega 
in petega odstavka tega člena oziroma iz 4. člena tega zakona 
povzročen na ozemlju dežele Furlanije-Julijske krajine v Republiki 
Italiji oziroma na ozemlju dežele Koroške v Republiki Avstriji in 
oseba, ki je imela od prenehanja prisilnega ukrepa ali nasilnega 
dejanja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na to, 
na katerem ozemlju bivše Kraljevine Jugoslavije ji je bil prisilni 
ukrep ali nasilno dejanje povzročeno. 

Šteje se, da je imela oseba iz prejšnjega odstavka, ki ji je bil prisilni 
ukrep ali nasilno dejanje povzročeno na ozemlju bivše Kraljevine 
Jugoslavije, od prenehanja prisilnega ukrepa ali nasilnega dejanja 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, če se je naselila v Sloveniji 
z namenom stalnega prebivanja takoj, ko je bilo to glede na tedanje 
transportne, nastanitvene, zaposlitvene in druge razmere 
mogoče, vendar najkasneje do 31. decembra 1945. 

Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi 
otrok, katerega starš je bil ubit kot pripadnik bivše jugoslovanske 
vojske v vojni od 6. aprila 1941 do 17. aprila 1941, ali je padel, umrl 
ali je bil pogrešan kot pripadnik oboroženih sil ali je bil ubit kot talec 
ali je umrl ali bil pogrešan v okoliščinah za priznanje statusa žrtve 
vojnega nasilja po tem zakonu do 15. maja 1945, oziroma tudi po 
tem datumu, če je umri ali je bil pogrešan med čakanjem na 
vrnitev ali na poti v domovino, vendar najkasneje do 31. decembra 
1945, ter tudi oseba, ki je pobegnila pred izgonom na isto 
okupacijsko ozemlje. 

Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1. člena tega 
zakona tudi oseba, ki so ji organi JLA ali organi za notranje zadeve 
dotedanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v času 
od 25. junija 1991 do 18. oktobra 1991 zaradi razlogov iz prvega 
odstavka tega člena odvzeli prostost. 

Žrtve vojnega nasilja se v skladu z zakonom lahko združujejo v 
društva žrtev vojnega nasilja. 

Društvom žrtev vojnega nasilja se lahko podeli status društva, kl 

deluje v javnem interesu. O podelitvi statusa odloča ministrsW°' 
pristojno za žrtve vojnega nasilja, na podlagi temeljnega aKta ijj 
programa društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena zlas 

na področju socialno zdravstvenega skrbstva in zgodovinske^ 
izročila okoliščin in trpljenja žrtev vojnega nasilja ter na podlas 
dejanske aktivnosti in porabe sredstev društva v določene 
obdobju, iz katerih je razvidno, da delovanje društva preseg 
interese njegovih članov. Kriteriji za presojo o določitvi status 
društva so še pretežna poraba sredstev društva za name" 
javnega interesa, zagotovljen nadzor nad porabo javnih sredst 
in pogodbeno urejena razmerja med društvom in ministrstvo > 
pristojnim za uresničevanje dejavnosti, ki so javni interes. 

3. člen 

6. člen se črta. 

4. člen 

V 25. členu se v prvem odstavku za osmo alineo dodata n°v 

deveta in deseta alinea, ki se glasita: 
»- davčna številka; 
- datum smrti.« 

5. člen 

Upravičenci iz 2. člena tega zakona, ki po predpisih, ki so ve'j^ 
pred uveljavitvijo tega zakona, niso mogli pridobiti statusa in Pr 

kot žrtve vojnega nasilja, pridobijo ob izpolnjevanju ostalih po9 ' 
pravice iz 8. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni / 
RS, Št. 63/95, 8/96, 44/96, 68/96, 70/97, 39/98, 43/99, 19/00' 0 
00,1/01, 64/01 in 110/02) od prvega dne naslednjega mesec 
vložitvi zahteve za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja- 

6. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis 

RS. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K1. členu 

P° Predloženi rešitvi bi imela status in pravice žrtve vojnega nasilja 
0seba, ki ima ob vložitvi zahtevka državljanstvo RS, in je bila med 
"• svetovno vojno izpostavljena nasilju oboroženih sil. Definicija 
oboroženih sil sledi opredelitvi po ženevskih konvencijah. Za civilne 
°sebe veljajo tisti, ki ne spadajo med pripadnike oboroženih sil. 

*2. členu 

Pri opredelitvi žrtev vojnega nasilja se pri vsaki kategoriji opušča 
0r^ejitev na žrtve nemške, italijanske ali madžarske okupacijske 
Slle in njihovih sodelavcev. 

K 3. členu 

Predlagamo črtanje določbe sedanjega zakona, po kateri ne morejo a°biti statusa in pravic žrtev vojnega nasilja civilne osebe, ki so 
Prostovoljno ali poklicno sodelovale na strani agresorja. Na podlagi 
e določbe so bile doslej izločene iz varstva vse civilne osebe, ki 

s° bile žrtve revolucionarnega nasilja. S tako široko definicijo so 
"e lahko po prosti presoji izločene vse osebe, ki so bile v vojnem 

času zaposlene ali so opravljale kakšen samostojni poklic skladno 
s predpisi in navodili takratnih okupacijskih oblasti. 

K 4. členu 

S to določbo se dopolni evidenca osebnih podatkov, ki jo vodijo 
upravne enote, uporablja in hrani pa jo tudi ministrstvo zaradi 
opravljanja nalog v skladu z zakonom. 

K 5. členu 

Osebe, ki bi pridobile status žrtev vojnega nasilja po tem zakonu, 
bi pridobile pravice, ki gredo žrtvam vojnega nasilja, na podlagi 
zahtevka. Pravico do rente bi ob izpolnjevanju ostalih pogojev 
pridobile od uveljavitve tega zakona, če bi zahtevo vložile v prvih 
šestih mesecih po njegovi uveljavitvi, sicer pa od prvega 
naslednjega meseca po vložitvi zahteve. 

K 6. členu 

Zakon bi začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 

Iv- besedilo členov, ki se 

spreminjajo 

1. člen 

JJev vojnega nasilja je državljan Republike Slovenije, ki je bil v 
Ojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo izpostavljen nasilnim 
eianjem ali prisilnim ukrepom okupatorja, agresorja ali njunih 

delavcev. 

2. člen 

vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1. člena tega 
®kona oseba, ki so jo nemške, italijanske ali madžarske 

^Pacijske sile od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 zaradi političnih, 
acionalnih, rasnih ali verskih razlogov prisilno izselile (izgnanec), 
°slale v taborišče (taboriščnik), zapor (zapornik), na prisilno 
6,0 (delovni deportiranec) ali internacijo oziroma je bila kot 

4
nPadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6. 4.1941 do 17. 

1941 odpeljana v ujetništvo (interniranec) ter oseba, ki je 
begnila pred vojnim nasiljem (begunec) in nasilno odvzeta 

^ršem (ukradeni otrok). 

Oh r, 2 Pogojih iz tega člena ter iz 3. oziroma 4. člena tega zakona je 
8v vojnega nasilja tudi oseba, ki je imela ob pričetku izvajanja 
silnega dejanja ali prisilnega ukrepa stalno prebivališče na 
®miju, ki obsega državni teritorij Republike Slovenije, ne glede 

g '°. na katerem ozemlju je bilo nasilno dejanje ali prisilni ukrep 
'ansko izveden. 

Žrtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki je pobegnila pred prisilno 
izselitvijo (begunec). 

Žrtev vojnega nasilja (begunec) je po tem zakonu tudi oseba, ki je 
bila v času od 6.4.1941 do 15.5.1945, zaradi izvajanja povračilnih 
ukrepov okupatorja ali njegovih sodelavcev zoper družine 
partizanov, pobitih talcev ali zaradi sodelovanja z NOB, nasilno 
pregnana iz svojega doma in oseba, ki je bila v času od 6.4.1941 
do 15.5.1945 nasilno pregnana iz svojega doma zaradi nasilnega 
dejanja požiga, porušenja ali izropanja njene stanovanjske hiše 
ali stanovanja od okupatorja ali njegovih sodelavcev, zaradi česar 
se ni mogla vrniti na svoj dom neprekinjeno najmanj tri mesece. 

Žrtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki je bila rojena staršem, v 
času, ko so zoper njih trajali prisilni ukrepi ali prisilna dejanja iz 
prvega, drugega, tretjega in četrtega ostavka tega člena. 

Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz prvega člena tega zakona 
tudi oseba, ki ji je bil prisilni ukrep ali nasilno dejanje iz prvega, 
tretjega in petega odstavka tega člena oziroma iz 4. člena tega 
zakona povzročen na ozemlju dežele Furlanije-Julijske krajine v 
Republiki Italiji oziroma na ozemlju dežele Koroške v Republiki 
Avstriji in oseba, ki je imela od prenehanja prisilnega ukrepa ali 
nasilnega dejanja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede 
na to, na katerem ozemlju bivše Kraljevine Jugoslavije ji je bil 
prisilni ukrep ali nasilno dejanje povzročeno. 

Šteje se, da je imela oseba iz prejšnjega odstavka, ki ji je bil prisilni 
ukrep ali nasilno dejanje povzročeno na ozemlju bivše Kraljevine 
Jugoslavije, od prenehanja prisilnega ukrepa ali nasilnega dejanja 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, če se je naselila v Sloveniji 
z namenom stalnega prebivanja takoj, ko je bilo to glede na tedanje 
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transportne, nastanitvene, zaposlitvene in druge razmere 
mogoče, vendar najkasneje do 31. decembra 1945. 

Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi 
otrok, katerega starš je bil ubit kot pripadnik bivše jugoslovanske 
vojske v vojni od 6. 4. 1941 do 17. 4.1941, ali je padel, umrl ali je 
bil pogrešan zaradi sodelovanja z NOB Slovenije, bil ubit kot talec 
ali je umrl ali bil pogrešan v okoliščinah za priznanje statusa žrtve 
vojnega nasilja po tem zakonu do 15.5.1945, oziroma tudi po tem 
datumu, če je umrl ali je bil pogrešan med čakanjem na vrnitev ali 
na poti v domovino, vendar najkasneje do 31. 12. 1945, ter tudi 
oseba, ki je pobegnila pred izgonom na isto okupacijsko ozemlje. 

Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1. člena tega 
zakona tudi oseba, ki so ji organi JLA ali organi za notranje zadeve 
dotedanje SFRJ v času od 25. 6. 1991 do 18. 10. 1991 zaradi 
razlogov iz prvega odstavka tega člena odvzeli prostost. 

Žrtve vojnega nasilja se v skladu z zakonom lahko združujejo v 
društva žrtev vojnega nasilja. 

Društvom žrtev vojnega nasilja se lahko podeli status društva, ki 
deluje v javnem interesu. O podelitvi statusa odloča ministrstvo, 
pristojno za žrtve vojnega nasilja, na podlagi temeljnega akta in 
programa društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena zlasti 
na področju socialno zdravstvenega skrbstva in zgodovinskega 
izročila okoliščin in trpljenja žrtev vojnega nasilja ter na podlagi 
dejanske aktivnosti in porabe sredstev društva v določenem 
obdobju, iz katerih je razvidno, da delovanje društva presega 
interese njegovih članov. Kriteriji za presojo o določitvi statusa 
društva so še pretežna poraba sredstev društva za namene 

javnega interesa, zagotovljen nadzor nad porabo javnih sredstev 
in pogodbeno urejena razmerja med društvom in ministrstvom, 
pristojnim za uresničevanje dejavnosti, ki so javni interes. 

Društva žrtev vojnega nasilja pridobijo z dnem uveljavitve tega 
zakona lastninsko pravico na družbeni lastnini, s katero 
razpolagajo ob uveljavitvi tega zakona. 

6. člen 

Ne glede na pogoje iz 2. člena tega zakona se za žrtev vojnega 
nasilja po tem zakonu ne šteje oseba, ki je prostovoljno ali poklicno 
sodelovala na strani agresorja. 

25. člen 

Evidenca vsebuje naslednje osebne podatke: 
ime in priimek žrtve vojnega nasilja in njegovega zakonitega 
zastopnika; 
državljanstvo; 
enotno matično številko občana; 
rojstne podatke; 

- prebivališče; 
vrsto in čas trajanja nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa. 

- dokument, ki je podlaga za priznanje statusa žrtve vojneg 
nasilja, z navedbo številke, datuma in organa, ki ga je izda, 
podatke o vrsti in obsegu pravic po tem zakonu. . 

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se shranjujejo v evide" 
kot trajni. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VOJNIH GROBIŠČIH (ZVG-A) 

■ skrajšani postopek - EPA 209 - IV 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

§VA: 2005-2611 -0076 
Številka: 00711-5/2005/7 
Ljubljana, 14.04.2005 

Vlada Republike Slovenije je na 20. redni seji dne 14.4.2005 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJNIH GROBIŠČIH, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
Postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vojnih grobiščih obravnava po skrajšanem 

postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
zakona. 

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, 
Marko Štrovs, v.d. generalnega direktorja Direktorata za 
delovna razmerja in pravice iz dela v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 
OVOJNIH GROBIŠČIH 

■uvod 

1' Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

i®' iu|ija 2003 je začel veljati zakon o vojnih grobiščih (Uradni list 
S, štev. 62/2003), ki je vse odkar je bil leta 1998 vložen v 

^onodajni postopek, v državnem zboru in v javnosti zbujal 
'^o pozornost in povzročil številne polemike. 

j^kon ureja varstvo grobišč vojaških oseb, padlih v vojni ali umrlih 
®d vojno zaradi vojnih dogodkov na ozemlju Republike Slovenije. 

Do marca 2005 je registriranih 4.127 grobišč in grobov iz vseh 
vojn na 1190 lokacijah, dodati pa moramo še 410 do sedaj 
evidentiranih prikritih grobišč. Z zakonom je bilo preneseno na 
državo oskrbovanje približno 3000 grobišč oz. spomenikov NOB 
iz druge svetovne vojne, za katere so prej skrbele lokalne 
skupnosti. Država je že prej oskrbovala grobišča pripadnikov 
tujih armad, padlih v vojni ali umrlih med vojno zaradi vojnih 
dogodkov na ozemlju Slovenije. 

Zakon ureja tudi grobišča civilnih oseb, umrlih ali usmrčenih med 
vojno zaradi vojnih dogodkov na ozemlju Slovenije. Za grobišča 
žrtev vojne se po tem zakonu štejejo tudi grobišča oseb, ki so bile 
pred drugo svetovno vojno zaradi svoje nacionalne, rasne, verske 
ali politične pripadnosti usmrčene s strani takratnih organov ali 
predstavnikov oblasti na ozemlju Slovenije. Prav tako so grobišča 
žrtev vojne tudi grobišča oseb, ki so bile po 15. maju 1945 v 
nasprotju z načeli in pravili pravne države ter v nasprotju z vojnim 
pravom usmrčene s strani organov ali predstavnikov takratne 
oblasti na ozemlju Slovenije. Kot vojna grobišča se štejejo tudi že 
obstoječa grobišča vojaških oseb na ozemlju Slovenije, ki so 

?0- april 2005 9 poročevalec, št. 26 



umrle pri opravljanju vojaške službe v nekdanji SFRJ, razen 
grobov, za katere skrbijo svojci pokopanih. 

Po podatkih ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bilo 
doslej evidentiranih 410 prikritih grobišč žrtev revolucije. Večinoma 
gre za lokacije, kjer je bilo možno na najbolj enostaven način 
prikriti veliko število žrtev. Tako je bilo do sedaj evidentiranih 236 
običajnih jam, 35 kraških brezen, 12 protitankovskih jarkov in 
sedem rudniških jaškov, kjer ležijo ostanki trupel vojnih ujetnikov 
in civilnih žrtev revolucionarnega nasilja med vojno in po njej. Od 
do sedaj evidentiranih grobišč je približno ena tretjina grobišč, 
kjer so pokopani samo Slovenci, četrtina grobišč je takih, kjer so 
pokopani samo Hrvati, petina jih pripada različnim narodom, 
medtem ko naj bi bili v slabi desetini grobišč ubiti pripadniki 
nekdanje nemške manjšine. Brez sistematičnih raziskav bo 
nemogoče ugotoviti natančnejše podatke o številu žrtev. 

Varstvo vojnih grobišč je v pristojnosti Republike Slovenije in se 
zagotavlja z evidentiranjem, upravljanjem in urejanjem grobišč. 
Evidentiranje pomeni terenska opazovanja, raziskave, meritve in 
kartiranje med drugim tudi tistih zemljišč, v katerih se ob gradnjah, 
sondiranju terena, rudarskih delih, arheoloških in jamarskih 
raziskovanjih ali drugih zemeljskih delih odkrije posmrtne ostanke 
oseb, tako da se utemeljeno domneva, da gre za zemljišče, v 
katerem je vojno grobišče. Upravljanje vojnih grobišč na svojem 
območju pa izvaja upravna enota, ki najmanj dvakrat letno 
posreduje ustrezne podatke iz registra vojnih grobišč pristojnemu 
ministrstvu, ki jih uporablja in hrani. Ministrstvo določi vsakoletni 
program varstva vojnih grobišč. Varstvo vojnih grobišč, kjer so 
pokopani posmrtni ostanki pripadnikov tujih armad, se zagotavlja 
v skladu z mednarodnimi obveznostmi, če varstvo teh grobišč ni 
drugače urejeno z meddržavnim sporazumom. 

Na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo za 
to upravičen interes, se lahko posmrtni ostanki osebe izkopljejo 
in prenesejo na drugo pokopališče ali v drug grob na istem 
pokopališču, in sicer po predhodnem mnenju najemnika groba ali 
lastnika zemljišča in z dovoljenjem ministrstva. Minister lahko v 
tem primeru dovoli izkop ali prekop le, če se posmrtni ostanki 
izkopljejo iz posamičnega groba ali če je mogoča nedvoumna 
identifikacija. Stroški, nastali z izkopom ali prekopom, v celoti 
bremenijo družinske člane, ki zahtevajo izkop ali prekop. 

Kdor med izvajanjem rudarskih del, sondiranjem terena, izkopi 
gradbenih jam in drugimi pripravljalnimi deli na gradbiščih ter posegi 
v zemljišče naleti na posmrtne ostanke oseb, za katere je mogoče 
utemeljeno domnevati, da gre za posmrtne ostanke oseb po tem 
zakonu, mora poskrbeti, da ostanejo nepoškodovani ter na mestu 
in v položaju, kot jih je odkril, o najdbi pa mora takoj obvestiti 
policijo. Obseg potrebnih posegov (ekshumacije, izkopavanja in 
drugo) in preiskovalnih dejanj (identifikacija) določi pristojno 
sodišče na predlog državnega tožilca. Za že evidentirana 
domnevna grobišča, kjer obstoj posmrtnih človeških ostankov ni 
dokazan, se pa utemeljeno domneva njihov obstoj, lahko 
ministrstvo izda dovoljenje za ugotavljanje obstoja vojnega 
grobišča. 

Če ugotovijo, da so v novo odkritem vojnem grobišču pokopani 
posmrtni ostanki pripadnikov tuje vojske ali tuje države, ministrstvo 
o tem obvesti tujo državo in ji na njene stroške lahko dovoli izkop, 
prekop ter prenos posmrtnih ostankov v matično državo oziroma 
ji na njeno prošnjo ter na njene stroške lahko dovoli ureditev 
vojnega grobišča na območju novo odkritega vojnega grobišča. 
Lahko ji dovoli tudi prekop posmrtnih ostankov in ureditev vojnega 
grobišča na drugi primerni lokaciji, razen če sklenjeni meddržavni 
sporazum ne določa drugače. 

Varstvo vojnih grobišč se financira iz državnega proračuna, 
potrebna sredstva pa se lahko zagotavljajo tudi s prispevki 

občinskih društev in drugih organizacij, s prispevki donatorjev in 
iz drugih virov. Finančne obveznosti za varstvo grobišč, za katera 
so do uveljavitve tega zakona skrbele občine, je prevzel" 
ministrstvo. 

Z globo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če npr. uredi vojno 
grobišče v nasprotju z določili zakona, če izkoplje ali prekopl|e 

posmrtne ostanke oseb v nasprotju z določili zakona ali če ravna 
v nasprotju s členom zakona, ki določa režim na območju vojnega 
grobišča. Z globo najmanj 100.000 tolarjev se za omenjene 
prekrške kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe a 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. PraV 

s tako visoko globo se za prekršek kaznuje fizična oseba. 

Register vojnih grobišč vodijo upravne enote na svojem območju, 
podatki iz registra pa so v skladu s pravilnikom javni in na vpog|e 

vsakomur, z izjemo osebnih podatkov pokopanih. Za vzdrževan) 
vojnih grobišč je krajevno pristojna lokalna skupnost, ki je d°'z". 
zagotoviti njihovo redno vzdrževanje. Vojna grobišča morajo bi 
označena z informativnimi tablami v slovenskem, angleške"1; 
nemškem in italijanskem jeziku, po potrebi pa še v jeziku narodno 
tam pokopanih, še predvideva pravilnik o pokopališkem redu 
vojnih grobiščih. 

Zaradi svojega pomena v mednarodnih odnosih je področje, ki Qa 

ureja ta zakon že zelo dolgo predmet mednarodneg 
sporazumevanja. Zgodovina sporazumnega urejanja teh vse 
sega v obdobje pred prvo svetovno vojno, ko so ob prelo 
stoletja s Haaškimi mirovnimi pogodbami urejevali dolžno 
vojskujočih se držav do pokopa padlih vojakov. 

2. Namen in cilji zakona 

Sedaj veljavni zakon o vojnih grobiščih obravnava po voj 
umorjene osebe kot žrtve vojne, čeprav so bile v resnici z 

revolucionarnega nasilja. Svojci žrtev so v težkem položaju 
morajo v primeru, če izvejo za prikrito grobišče, kjer je pokop 
njihov ubiti sorodnik, prositi za dovoljenje za prekop v druži 
grob in to opraviti na lastne stroške. Vojaki slovenske voj ^ 
oziroma domobranci, ki so padli med vojno oziroma so bili ^ 
ujetniki pomorjeni po vojni, nimajo pravice do vojaškega 9r0 

je očitna diskriminacija, saj imajo pravico do vojaškega groba 

pripadniki nemških, italijanskih in madžarskih okupacijskih si ■ 

Po veljavnem zakonu so predpisane označbe na vojnih 9r0'3'^g 
ki lahko vsebujejo, poleg identifikacijskih podatkov, kraja in 
smrti pokopanih, še besedilo posvetilne ali spominske na ^ 
Besedilo posvetilne narave se na vojaških grobiščih, raze.,^a 
grobiščih pripadnikov tujih armad, glasi: "Padel(li) v vojni, RePu.^eV 
Slovenija", na grobiščih žrtev vojne je napis: "Umrl(i) kot z 
(žrtve) vojne, Republika Slovenija", na grobiščih žrtev v°Jn® 0Vi 
vojni usmrčenih oseb pa: "Žrtev (žrtve) vojne in povojnih usm 
Republika Slovenija". Na grobiščih niso dovoljene ozna 
besedila ali simboli, ki poveličujejo in slavijo fašizem ali naC'vjtve 
Označbe na vojnih grobiščih, ki so bile v uporabi do uvolja 
tega zakona, se razen izjemoma ne spreminjajo, zato os 
napisi, ki slavijo revolucijo in komunizem. 

Navedeni napisi niso ustrezni, saj množica ljudi, ki so bili PorT1°je|ih 
po koncu vojne, ni bila obsojena pred sodišči. Po pravnih n z 
pa je usmrtitev realizacija smrtne kazni, oni pa so bili P° ^fini 
sojenja, samo zato, ker so pripadali določenemu narodu, P 
ali verski opredelitvi ali družbenemu sloju. V zakonu tudi ni dol ^g 
da se na obeležja teh grobišč zapiše, da so tam pokopa"0 

revolucije in komunističnega nasilja, da se pri domob 
navedejo enote, v katerih so ubiti služili. 
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3- Predložene rešitve 

V predlogu se upoštevajo zgodovinska dejstva, da so v grobiščih 
Poleg žrtev vojne, tudi žrtve revolucije, med katerima je bila večina 
usmrčena v času po koncu vojne. Pravico do vojaškega groba je 
nujno priznati tudi pripadnikom slovenskih oboroženih sil na 
Protirevolucionarni strani. 

Svojcem pokopanih mora država nuditi pomoč pri iskanju 
njihovega groba in pri morebitnem prekopu v družinski grob. V 
Primerih, kjer gre za prekop posmrtnih ostankov večjega števila 
oseb oziroma se izkaže širši javni interes, lahko ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve v letnem programu varstva vojnih 
9robišč določi, da se na posameznih grobiščih opravi prekop 
Posmrtnih ostankov oziroma izkop in prenos v osrednjo kostnico 
na stroške proračuna.Tudi v teh primerih bi se svojcem pokopanih, 
ki so indentificirani, omogočil prekop v družinski grob. Predlagamo, 
da se osrednja kostnica postavi na lokaciji Teharij na območju 
Celja, kjer je več množičnih grobišč na zazidljivem območju. 

Večkrat so bile podane zahteve, da bi se kot vojaška grobišča 
varovala tudi izpraznjena vojaška grobišča ali grobovi, na katerih 
s° ohranjena avtentična nagrobna spominska znamenja in 
spominska obeležja, pa tudi tista, na katerih so jih povojne oblasti 
odstranile. Teh pobud ni bilo možno sprejeti, ker se prekopi 
največkrat opravijo ravno zato, da se določeno območje potem 
'ahko uporabi za izgradnjo ceste, določenega objekta, ali za druge 
namene. Seveda se pri tem upoštevajo veljavni predpisi in običaji 
Pietete, ki veljajo za opuščena pokopališča. Podoben smoter 
*asledujejo določbe zakona o spominskih znamenjih, ki se 
Postavijo na ustreznem mestu v posebnih spominskih parkih ali 
'udi na pokopališčih, kjer so že zdaj običajno postavljene farne 
Plošče z imeni padlih ali pobitih. Osrednje spominsko znamenje bi 
bil spomenik neznanemu junaku, ki bi ga postavili v bližini sedeža 
Predsednika države v središču Ljubljane, ali pa v bližini 
ljubljanskega Navja. 
p° predloženem zakonu so predpisane označbe na vojnih 
9r°biščih, ki lahko vsebujejo, poleg identifikacijskih podatkov, kraja 
ln časa smrti pokopanih, še besedilo posvetilne ali spominske 
narave, ki naj se glasi na grobiščih vojaških oseb, padlih ali umrlih 
v vojni zaradi vojnih dogodkov se glasi: "Padlim v vojni, Republika 
Slovenija", na grobiščih vojaških ali civilnih oseb, umrlih zaradi 
v°jnega nasilja "Žrtvam vojnega nasilja, Republika Slovenija", na 
SJrobiščih vojaških ali civilnih oseb, umrlih zaradi revolucionarnega 
nasilja pa "Žrtvam revolucionarnega nasilja, Republika Slovenija". 

4- Finančne posledice 

^a osrednji državni spomenik neznanemu junaku bi se porabila 
S|,edstva j višini 67 milijonov tolarjev, ki so že predvidena v 
državnem proračunu za Ministrstva za delo, družino in socialne 
*adeve za leto 2005 na postavki 6661. 

^a izgradnjo osrednje kostnice bi bilo nujno v državnem proračunu 
2a leto 2006 zagotoviti sredstva v višini do 100 mio SIT. 

^"jge neposredne finančne posledice tega zakona ne bi 
Presegale obsega že predvidenih proračunskih sredstev. 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Sedanja ureditev se pretežno navezuje na Ženevske konvencije, 
urejajo zaščito žrtev vojne._ 

8 konvencije so naslednje: Ženevska konvencija za izboljšanje 
j*°'ožaja ranjencev in bolnikov oboroženih sil v vojni, Ženevska 
onvencija za izboljšanje položaja ranjencev, Dolnikov in 

brodolomcev oboroženih sil na morju, Ženevska konvencija o 
ravnanju z vojnimi ujetniki, Ženevska konvencija za zaščito civilnih 
oseb v času vojne ter oba Dodatna protokola k Ženevskim 
konvencijam o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov 
ter o zaščiti žrtev oboroženih spopadov, ki nimajo mednarodnega 
značaja. 

Nemčija je sprejela Zakon o vzdrževanju grobov žrtev vojne in 
terorja (zakon o grobovih) 11.2.1993. Italija je z zakonom, ki ga je 
sprejela 12. junija 1931 uredila varstvo posmrtnih ostankov 
italijanskih vojakov, ki so umrli zaradi vojne med 24. majem 1915 
in 31. oktobrom 1920. Njihovi posmrtni ostanki se bodo za vedno 
hranili na pokopališčih in v kostnicah. Zakon torej predvsem ureja 
varstvo vojaških pokopališč, ki se nahajajo v Italiji, velja pa tudi za 
varstvo pokopališč in grobov italijanskih vojakov v tujini. Po drugi 
svetovni vojni je bil sprejet zakon, ki je dopolnil že veljavnega, in 
sicer 9. januarja 1951. Dodatno določa obveznosti v zvezi z 
varstvom grobišč in jih opredeljuje kot obveznost popisa, zbiranja, 
začasnega in naknadnega dokončnega pokopa trupel. Avstrija je 
uredila področje varovanja vojaških grobišč z Zveznim zakonom 
o oskrbi grobov vojakov iz prve in druge svetovne vojne, ki ga je 
sprejela 7. julija 1948. Zakon določa, da se bodo vojaški grobovi 
na ozemlju Avstrije stalno vzdrževali na primeren in dostojanstva 
vreden način. Vojaški grobovi, ki so pod državnim varstvom 
Francije, se nahajajo bodisi na pokopališčih, ki so jih ustanovili 
posebej v ta namen (to so državna pokopališča) ali na občinskih 
pokopališčih. Pomembno pa je dejstvo, da Francija vzdržuje samo 
grobove francoskih vojakov in da so na francoskem ozemlju 
vojaški grobovi pripadnikov različnih narodov, status katerih pa 
ni enak. 

6. Druge posledice zakona 

Zaradi spremembe zakona se bo spremenil predviden obseg del 
pri urejanju vojnih grobišč. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 1. členu Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS štev. 65/03) 
se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

«Vojna grobišča so pod pogoji tega zakona vojaška grobišča in 
grobišča civilnih žrtev nasilja na ozemlju Republike Slovenije.«. 

2. člen 

2. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»2. člen 
(vojaška grobišča) 

Vojaška grobišča so grobišča vojaških oseb, padlih v vojni ali 
umrlih med vojno zaradi vojnih dogodkov ali zaradi vojnega ali 
revolucionarnega nasilja med drugo svetovno vojno in po njej na 
ozemlju Republike Slovenije. 

Vojaška grobišča so tudi grobišča pripadnikov tujih armad, padlih 
v vojni ali umrlih med vojno zaradi vojnih dogodkov ali zaradi 
vojnega ali revolucionarnega nasilja med drugo svetovno vojno in 
po njej na ozemlju Republike Slovenije.«. 
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3. člen 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»3. člen 
(grobišča civilnih žrtev) 

Grobišča civilnih žrtev so grobišča civilnih oseb, ki so med drugo 
svetovno vojno ali po njej umrle zaradi vojnega ali revolucionarnega 
nasilja na ozemlju Republike Slovenije.«. 

4. člen 

4. člen se črta. 

5. člen 

V 5. členu se besedilo »iz 2., 3. in 4. člena« nadomesti z besedilom 
»iz 2. in 3. člena«. 

6. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»6. člen 
(vojna grobišča v tujini) 

Vojna grobišča v tujini so po tem zakonu vojna grobišča oseb 
slovenske narodnosti iz 2. in 3. člena tega zakona v tujini. 

Vojna grobišča v tujini so po tem zakonu tudi grobišča oseb, ki so 
bile z ozemlja Republike Slovenije med vojno prisilno deportirane 
v taborišča, internacijo, izgnanstvo, na prisilno delo, prisilno 
mobilizirane v tuje vojske in podobno ter so po končani vojni ali ob 
vračanju v domovino umrle zaradi posledic vojnega ali 
revolucionarnega nasilja. 

Varstvo vojnih grobišč v tujini se zagotavlja v skladu z 
meddržavnimi sporazumi ali po dogovoru z državami, s katerimi 
Republika Slovenija še ni sklenila sporazumov.«. 

7. člen 

Drugi odstavek 7. člena se črta. 

Tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da 
se glasi: 

«Kadar ni mogoče ugotoviti, kam so pokopani posmrtni ostanki 
žrtev iz izpraznjenih grobišč, pa tudi tistih umrlih, katerih grobovi 
niso znani, se spominsko znamenje tem žrtvam postavi na 
ustreznem mestu v spominskem parku, lahko pa tudi na 
pokopališču.« 

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

»V glavnem mestu države se postavi spomenik neznanemu 
junaku kot znamenje v spomin vsem Slovencem, ki so padli za 
domovino.« 

8. člen 

V 1. točki prvega odstavka 13. člena se besedilo »znamenja ali 
spominska obeležja, ki imajo napis, iz katerega izhaja oziroma« 
nadomesti z besedilom "ali druga spominska znamenja, iz katerih". 

V 2. in 3. alinei se črta besedilo »iz vojaških ali drugih podobnih 
arhivov, podatkov sorodnikov umrlih in oseb, ki so bile prisotne 
ob smrti ali pokopu in drugih podatkov«. 

9. člen 

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Besedilo posvetilne narave na grobiščih vojaških oseb, padlih ali 
umrlih v vojni zaradi vojnih dogodkov se glasi: "Padlim v vojni. 
Republika Slovenija", na grobiščih vojaških ali civilnih oseb, umrlih 
zaradi vojnega nasilja "Žrtvam vojnega nasilja, Republika 
Slovenija", na grobiščih vojaških ali civilnih oseb, umrlih zaradi 
revolucionarnega nasilja pa "Žrtvam vojnega revolucionarnega 
nasilja, Republika Slovenija". 

Tretji odstavek se spremeni tako,da se glasi: 

»Na vojnih grobiščih niso dovoljene označbe, besedila ali simboli, 
ki poveličujejo in slavijo fašizem, naconalsocializem a'1 

komunizem.«. 

10. člen 

V 27. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, k' 
se glasi: 

»Pobudo za izkop ali prekop lahko poda tudi ministrstvo, če je za 

to izkazan širši javni interes in je izvedba v skladu s sprejetim 
letnim delovnim programom varstva vojnih grobišč.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

Zadnji stavek na koncu dosedanjega tretjega odstavka, ki postane 
četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi: 

»Stroški, nastali z izkopom ali prekopom v celoti bremenu0 

pobudnike, ki zćhtevajo izkop ali prekop.«. 

Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postane)0 

peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek. 

11. člen 

Za 28. členom se doda novi 28. a člen, ki se glasi: 

»28. a člen 
(osrednja kostnica) 

Na območju Spominskega parka Teharje se postavi osrednja 
kostnica, kjer se na spoštljiv način poskrbi za posmrtne ostan ^ 
oseb, ki se prekopljejo skladno z določbo 27. člena oziroma °srn 

odstavkom 28. člena tega zakona.«. 

12. člen 

V prvem odstavku 37. člena se v 2. točki besedilo "iz 2., 3-in 4 

člena" nadomesti z besedilom "iz 2. in 3. člena". 

13. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 'is 

Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K1. členu 

V zakona o vojnih grobiščih je nujno ločiti vojaška grobišča in 
9robišča civilnih žrtev nasilja na ozemlju Republike Slovenije. 

K 2. členu 

Kot vojaška grobišča so v zakonu določena vsa grobišča vojaških 
°seb, padlih v vojni ali umrlih med vojno zaradi vojnih dogodkov 
a" zaradi vojnega ali revolucionarnega nasilja med drugo svetovno 
vojno in po njej na ozemlju Republike Slovenije. Vojaška grobišča 
So tudi grobišča pripadnikov tujih armad, padlih v vojni ali umrlih 
Ved vojno zaradi vojnih dogodkov ali zaradi vojnega ali 
revolucionamega nasilja med drugo svetovno vojno in po njej na 
°zemlju Republike Slovenije. 

K 3. členu 

Kot grobišča civilnih žrtev so opredeljena grobišča civilnih oseb, 
H so med drugo svetovno vojno ali po njej umrle zaradi vojnega 
zli revolucionarnega nasilja na ozemlju Republike Slovenije. 

* 4. členu 

Ker so grobišča oseb, ki so bile po 15. 5.1945 v nasprotju z načeli 
ln pravili pravne države, po obsodbi ali po izvensodnem postopku 
u_smrčene od organov ali predstavnikov takratne oblasti na ozemlju 
^opublike Slovenije, že opredeljena s 3. členom, določba 4. člena 

ved potrebna in se črta. Skladno s to spremembo se črta 
sklicevanja na 4. člen sedanjega zakona v naslednjih členih. 

^ 6. členu 

Kot vojna grobišča v tujini se določijo tudi grobišča oseb, ki so bile 
1 ozemlja Republike Slovenije med vojno prisilno deportirane v 
taborišča, internacijo, izgnanstvo, na prisilno delo, prisilno 
Mobilizirane v tuje vojske in podobno ter so po končani vojni ali ob 
Vračanju v domovino umrle zaradi posledic revolucionarnega 
Nasilja. 

* 7. členu 

Zaradi uničevanja oziroma prikrivanja grobišč v številnih primerih 
Mogoče ugotoviti, kje so pokopane žrtve revolucionarnega 

nasilja oziroma kam so bili prekopani posmrtni ostanki žrtev iz 
izpraznjenih grobišč. V teh primerih se lahko spominsko znamenje 
tem žrtvam postavi na ustreznem mestu v spominskem parku, 
lahko pa tudi na najbližjem civilnem pokopališču. Kot osrednji 
pomnik Slovencem, ki so padli za domovino, se v Ljubljani postavi 
spomenik neznanemu junaku. 

K 8. členu 

Določbo 13. člena veljavnega zakona je nujno spremeniti, da bi 
odpravili težave in zaplete, ki se pojavljajo pri njenem izvajanju. 

K 9. členu 

Besedilo posvetilne narave na grobiščih vojaških oseb, padlih ali 
umrlih v vojni zaradi vojnih dogodkov mora biti skladno z 
zgodovinsko resnico, zato se glasi: "Padlim v vojni, Republika 
Slovenija", na grobiščih vojaških ali civilnih oseb, umrlih zaradi 
vojnega nasilja ""Žrtvam vojnega nasilja, Republika Slovenija", na 
grobiščih vojaških ali civilnih oseb, umrlih zaradi vojnega 
revolucionarnega nasilja pa "Žrtvam revolucionarnega nasilja, 
Republika Slovenija". Na spominskih obeležjih so prepovedana 
besedila, ki slavijo katerokoli od treh totalitarnih ideologij. 

K 10 členu 

Stroški, nastali z izkopom ali prekopom v celoti bremenijo 
pobudnike, ki zahtevajo izkop ali prekop. Če zahtevajo izkop ali 
prekop družinski člani pokojnega, stroški bremenijo državni 
proračun. Pobudo za izkop ali prekop namreč lahko da tudi 
ministrstvo, če je izkazan interes družinskih članov in je izvedba 
v skladu s sprejetim letnim programom varstva vojnih grobišč. V 
tem primeru ministrstvo pokrije stroške izkopa ali prekopa. 

K. 11. členu 

Zaradi številnih množičnih grobišč se pri različnih zemeljskih delih 
odkrivajo posmrtni ostanki neznanih žrtev vojne ali 
revolucionarnega nasilja, za katere zdaj ni določen način in kraj 
pokopa. Številna so tudi druga manjša grobišča neznanih žrtev, 
za katera bi bila najbolj racionalna rešitev prekop posmrtnih 
ostankov žrtev. V ta namen bi na območju Spominskega parka 
Teharje postavili osrednjo kostnico. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

1. člen 
(vojna grobišča) 

Ta zakon ureja varstvo vojnih grobišč v Republiki Sloveniji. 

Vojna grobišča so pod pogoji tega zakona vojaška grobišča in 
grobišča žrtev vojne in povojnih dogodkov na ozemlju Republike 
Slovenije. 

2. člen 
(vojaška grobišča) 

Vojaška grobišča so grobišča vojaških oseb, padlih v vojni ali 
umrlih med vojno zaradi vojnih dogodkov na ozemlju Republike 
Slovenije. 

Vojaška grobišča so tudi grobišča pripadnikov tujih armad, padlih 
v vojni ali umrlih med vojno zaradi vojnih dogodkov, na ozemlju 
Republike Slovenije. 

3. člen 
(grobišča žrtev vojne) 

Grobišča žrtev vojne so grobišča civilnih oseb, umrlih ali 
usmrčenih med vojno zaradi vojnih dogodkov na ozemlju 
Republike Slovenije. 

Za grobišča žrtev vojne se po tem zakonu štejejo tudi grobišča 
oseb, ki so bile pred drugo svetovno vojno zaradi svoje 
nacionalne, rasne, verske ali politične pripadnosti usmrćene s 
strani takratnih organov ali predstavnikov oblasti na ozemlju 
Republike Slovenije. 

4. člen 
(grobišča žrtev vojne - po vojni usmrčenih oseb) 

Grobišča žrtev vojne so tudi grobišča oseb, ki so bile v zvezi z 
drugo svetovno vojno po 15.5.1945 v nasprotju z načeli in pravili 
pravne države, po obsodbi ali po izvensodnem postopku 
usmrćene od organov ali predstavnikov takratne oblasti na ozemlju 
Republike Slovenije. 

5. člen 
(posamični grobovi) 

Za vojna grobišča se ne štejejo posamični grobovi ali grobnice 
oseb po tem zakonu, ki so na civilnih pokopališčih, ali posamični 
grobovi ali grobnice izven civilnih pokopališč, kjer so pokopane 
osebe iz 2., 3. in 4. člena tega zakona, če zanje skrbijo sorodniki 
pokopanih. 

6. člen 
(vojna grobišča v tujini) 

Vojna grobišča v tujini so po tem zakonu vojna grobišča oseb 
slovenske narodnosti iz prvega odstavka 2. člena ter iz 3. in 4. 
člena tega zakona v tujini. 

Vojna grobišča v tujini so po tem zakonu tudi grobišča oseb, ki so 
bile z ozemlja Republike Slovenije med vojno prisilno deportirane 
v taborišča, internacijo, izgnanstvo, na prisilno delo, prisilno 
mobilizirane v tuje vojske in podobno ter so po končani vojni ali ob 
vračanju v domovino umrle zaradi posledic vojnega nasilja. 

Varstvo vojnih grobišč v tujini se zagotavlja v skladu z 
meddržavnimi sporazumi ali po dogovoru z državami, s katerimi 
še nimamo sklenjenih sporazumov. 

7. člen 
(vrste vojnih grobišč) 

Vojna grobišča so urejena kot pokopališča, grobišča, grobnice, 
kostnice ali kot posamični grobovi. 

Vojna grobišča so tudi izpraznjena grobišča ali grobovi posmrtnih 
ostankov oseb, na katerih so ohranjena avtentična nagrobna 
spominska znamenja (kenotafi) ter spominska obeležja. 

Kadar ni mogoče ugotoviti, kam so pokopani posmrtni ostanki 
žrtev iz izpraznjenih grobišč, pa tudi tistih usmrčenih, kateri 
grobovi sploh niso znani, se spominsko znamenje tem žrtvarTi 
postavi na ustreznem mestu v spominskem parku, lahko pa tu ' 
na najbližjem civilnem pokopališču. 

Kot vojna grobišča se štejejo tudi že obstoječa grobišča vojaških 
oseb na ozemlju Republike Slovenije, ki so umrle pri opravljan) 
vojaške službe v nekdanji SFRJ, razen grobov, za katere skrbij 
svojci pokopanih. 

13. člen 
(evidentiranje vojnih grobišč) 

Evidentiranje vojnih grobišč po tem zakonu so terenska 
opazovanja, raziskave, meritve in kartiranje: 
1. zemljišč, na katerih stojijo nagrobna znamenja ali spomins 

obeležja, ki imajo napis, iz katerega izhaja oziroma s 
utemeljeno domneva, da gre za zemljišče, v katerem je vol 
grobišče, 

2. zemljišč, v katerih se ob gradnjah, sondiranju terena, rudars 
delih, arheoloških in jamarskih raziskovanjih ali ^ 
zemeljskih delih odkrije posmrtne ostanke osebe ali oseb, ^ 
katere se na podlagi razpoložljivih podatkov iz vojaških 
drugih podobnih arhivov, podatkov sorodnikov umrlih in os ' 
ki so bile prisotne ob smrti ali pokopu in drugih poda\ 
utemeljeno domneva, da gre za zemljišče, v katerem je v°) 
grobišče in .. 

3 drugih zemljišč, za katera se na podlagi razpoložl)1 

podatkov iz vojaških in drugih podobnih arhivov, poda 
sorodnikov umrlih in oseb, ki so bile prisotne ob smn1 ^ 
pokopu in drugih podatkov utemeljeno domneva, da 9re 

zemljišče, v katerem je vojno grobišče. 

Evidentiranje vojnih grobišč lahko opravlja za to usPosob'ifa
ngi 

pravna ali fizična oseba, društvo ali druga organizacija na p° . 
pogodbe z ministrstvom. V pogodbi se določi obseg evidentira 
ter višino in rok plačila storitev. 

Strokovni nadzor nad evidentiranjem vojnih grobišč izva' 
ministrstvo. 
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15. člen 
(urejanje vojnih grobišč) 

Urejanje vojnih grobišč po tem zakonu je na podlag! registra o 
vojnih grobiščih: 
1- priprava in sprejem predlogov programov za urejanje vojnih 

grobišč, 
priprava projektov za vzdrževanje obstoječih in urejanje novo 
odkritih vojnih grobišč ali za njihovo skupno ureditev, vključno 
s pridobivanjem potrebnih zemljišč, na katerih so evidentirana 
vojna grobišča in 

3- priprava predlogov za zagotavljanje potrebnih finančnih 
sredstev za vzdrževanja in obnovo vojnih grobišč. 

Urejanje vojnih grobišč opravljajo lokalne skupnosti, ki ležijo na 
območju upravne enote, v medsebojnem sodelovanju in na podlagi 
Pogodbe z ministrstvom. V pogodbi se določi obseg urejanja ter 
višino in rok plačila storitev. 

Strokovni nadzor nad urejanjem vojnih grobišč izvaja ministrstvo. 

16. člen 
(označevanje vojnih grobišč) 

Označbe na vojnih grobiščih lahko vsebujejo, poleg identifikacijskih 
Podatkov, kraja in časa smrti pokopanih, še besedilo posvetilne 
a'l spominske narave. I 
besedilo posvetilne narave se na vojaških grobiščih iz 2. člena 
tega zakona, razen na grobiščih pripadnikov tujih armad, glasi: 
Padel(li) v vojni, Republika Slovenija", na grobiščih žrtev vojne iz 

člena tega zakona: "Umrl(i) kot žrtev (žrtve) vojne, Republika 
Slovenija", na grobiščih žrtev vojne - po vojni usmrčenih oseb iz 

člena tega zakona pa: "Žrtev (žrtve) vojne in povojnih usmrtitev, 
°ePublika Slovenija". 

vojnih grobiščih niso dovoljene označbe, besedila ali simboli, 
Poveličujejo in slavijo pripadnost ali sodelovanje z okupatorji. 

27. člen 
(dovoljenje za izkop ali prekop) 

j^a zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo za 
,° upravičen interes, se lahko posmrtni ostanki osebe izkopljejo 
ln Prenesejo na drugo pokopališče ali v drug grob na istem 
Pokopališču, in sicer po predhodnem mnenju najemnika groba ali 
®stnika zemljišča in z dovoljenjem ministrstva. 
Pr0d izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka, mora minister zaradi 
lavnega interesa ali zaradi varstva vojnih grobišč, pridobiti izjavo 

najožjih družinskih članov pokopanih oseb, da ne želijo prenesti 
posmrtnih ostankov pokopanih oseb v družinske grobove. 

Minister lahko dovoli izkop ali prekop v primeru zahteve družinskih 
članov pokopane osebe le, če se posmrtni ostanki izkopljejo iz 
posamičnega groba ali če je mogoča nedvoumna identifikacija. 
Stroški nastali z izkopom ali prekopom v celoti bremenijo družinske 
člane, ki zahtevajo izkop ali prekop. 

Prekop groba in pokop posmrtnih ostankov osebe na isto mesto 
v grobu, kjer je bil kdo že pokopan, se sme opraviti po poteku 
mirovalne dobe, ki mora preteči od zadnjega pokopa in ne sme 
biti krajša od 10 let v skladu s predpisi o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter urejanju pokopališč, sicer pa ob pogojih, ki jih 
predpiše zdravstveni inšpektor. 

Če so posmrtni ostanki v vojnem grobišču pokopani manj kot 10 
let, razen če so bili pred pokopom kremirani, je pred izkopom ali 
prekopom potrebno pridobiti tudi soglasje zdravstvene inšpekcije. 

Grob se sme prekopati le v prisotnosti zdravstvenega inšpektorja. 

Če to zahtevajo interesi varovanja in urejanja novo odkritih grobišč 
ali javni interes, sme ministrstvo izdati dovoljenje za sanitarni 
prekop posmrtnih človeških ostankov. Ministrstvo o tem obvesti 
policijo in državno tožilstvo. Posmrtni ostanki identificiranih žrtev 
se, za pokop v družinskem grobu, smejo predati svojcem na 
njihovo željo. 

Za izkop ali prekop posmrtnih ostankov umrlih pripadnikov tujih 
armad se ne uporablja določba drugega odstavka tega člena. 

37. člen 
(prekrški) 

Z globo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 
1. če uredi in obnovi vojno grobišče v nasprotju s 17. členom 

tega zakona, 
2. če izkoplje ali prekoplje posmrtne ostanke oseb iz 2., 3. in 4. 

člena tega zakona v nasprotju s 27. člerrom tega zakona, 
3. če ravna v nasprotju s 30. členom tega zakona, 
4. če ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 28. člena 

tega zakona. 

Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

Z globo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična 
oseba, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 
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Predlog zakona o 

RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVS-1) 

- prva obravnava - EPA 206 - IV 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2005-3511-0014 
Številka: 00716-3/2005/17 
Ljubljana, 14.04.2005 

Vlada Republike Slovenije je na 20. redni seji dne 14.4.2005 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA, 

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

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

dr. Vaško Simoniti, minister za kulturo, 
dr. Jelka Pirkovič, državna sekretarka v Ministrstvu za 
kulturo, 
dr. Sašo Gazdič, podsekretar v Ministrstvu za kulturo. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PREDLOG ZAKONA O 
RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA 

I-UVOD 

1- Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

^sdvomno bo ob svetovnih globalizacijskih trendih prav RTV 
s'°venija ostala osrednja institucija slovenstva in pomemben 
j6javnik socialne kohezije na področju kulture in informiranja ter 
*°j taka ključen element sodobne nacionalne identitete. Zato je 
nuina organizacijska prenova javnega zavoda, ki bo prispevala k 
UsPešnejšemu delovanju v službi javnosti. 

^editev položaja javne radiotelevizije že dalj časa ni povsem 
Mnierljiva z ureditvijo v drugih državah članicah Evropske unije. 
5)0 Posebej je problematično področje vodenja in upravljanja RTVS. 
sedaj veljavni zakon o RTV Slovenija je bil leta 1994 napisan v 
Posebnih okoliščinah, ko je bil ravno imenovan nov generalni 
a,rektor za obdobje štirih let. Zakon je tedaj uvedel dvotirnost 
^ločanja v javnem zavodu RTV Slovenija in odvzel generalnemu 
Rektorju vsa pooblastila v zvezi s programi ter jih prenesel na 
a,rektorja radijskih in direktorja televizijskih programov. Takšna 
Ureditev odstopa od ureditve v evropskih državah, ki imajo javno 

radiotelevizijo. Uveljavitev takšne ureditve se je v naslednjih letih 
pokazala kot izrazito negativna, saj se je RTV soočila s krizo 
upravljanja in milijardnimi izgubami, na področju programskih 
vsebin pa je začela na ključnih področjih, kot je na primer 
informativni program, izgubljati tekmo s konkurenčnimi zasebnimi 
televizijami, kar se je odražalo v čedalje nižji gledanosti nekaterih 
oddaj. Zaradi opisane dvojnosti je bil generalni direktor sicer 
formalno odgovoren za dogajanja v javnem zavodu, vendar brez 
nekaterih bistvenih pooblastil za odločilno vplivanje na dogajanje. 
Povsem očitno je, da je tudi poslovna in siceršnja uspešnost RTV 
Slovenija neločljivo povezana s kvaliteto programov, ki jih ustvarja. 

Poseben problem predstavlja tudi sestava organov RTV Slovenija, 
način njihovega oblikovanja ter njihove pristojnosti. Tako je v sedanji 
ureditvi Svet RTV Slovenija organ, ki praktično združuje vse 
pristojnost upravljanja ter vse ključne kadrovske pristojnosti in 
del pristojnosti nadzora, čeprav je praksa pokazala, da se Svet 
RTV Slovenija pogosto ne poglablja v razsežnost problemov 
javnega zavoda in da ni mogoče odgovorno reševati širokega 
spektra vseh odprtih vprašanj v javnem zavodu samo znotraj 
enega organa. Nadzorni odbor je v sedanji ureditvi le papirnati 
tiger, ki lahko samo opozarja, saj nima pooblastil niti za sprejemanje 
pravilnikov. Izid sedanje ureditve je slabo delovanje organov, kar 
ponazarja usoda sklepa Nadzornega odbora, po katerem bi moral 
Svet RTV Slovenija sprejeti pravilnik o tem, do katere mere je 
dopustna komercializacija programov, kar je za vsako javno 
radiotelevizijo bistvena odločitev, vendar tega Svet RTV Slovenija 
potem še leta ni storil. Nadzorni odbor RTV Slovenija, ki je ta 
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sklep sprejel ob obravnavi pritožb novinarjev (povod je bil 
neposreden prenos proslave obletnice zasebnega podjetja v 
elitnem terminu predvajanja, ki je celo okrnil informativno oddajo 
na prvem programu javne televizije), pa ni imel pravice sprejeti 
ustreznega pravilnika in je lahko le ugotovil, da tovrstni programski 
posegi urednikov programov nimajo nikakršne zakonite osnove. 
Svet RTV Slovenija v tem in podobnih primerih ni ukrepal kljub 
nedvoumnim ugotovitvam Nadzornega odbora RTV Slovenija. 

Svet RTV Slovenija, še zlasti pa njegov predsednik sta v minulih 
letih večkrat s svojim ravnanjem povzročala upravičen upor 
novinarjev, saj je šlo za posege v program, ki so jih ti novinarji in 
tudi nekatera javna glasila ocenila kot poskuse cenzure. Ob 
sprejemanju novele zakona o RTV Slovenija leta 1999, ki je grobo 
posegla v avtonomnost novinarjev, se predsedniku Sveta RTV 
Slovenija tak poseg ni zdel sporen. To postane bolj razumljivo, če 
ugotovimo, da naj bi sedanji način oblikovanja Sveta RTV Slovenija 
po mnenju takratnih predlagateljev sicer omogočil prevlado civilne 
družbe v Svetu RTV Slovenija, dejansko pa je velik del civilne 
družbe izločil in vzpostavil korporativno transmisijo 
preddemokratičnega političnega predstavništva. Tako ima od več 
tisoč društev oziroma različnih institucij civilne družbe samo okoli 
dvajset zakonsko privilegiranih sploh priložnost, da lahko 
kandidirajo svoje predstavnike v Svet RTV Slovenija, kar je 
zagotovo zelo sporno. Ob tako izločujoči in krivični ureditvi ne 
preseneča tudi učinek te ureditve, saj je Svet RTV Slovenija, ki 
naj bi bil predstavnik civilne družbe, sprejemal nekatere odločitve 
z izrazito političnim sporočilom. Najopaznejša odločitev te vrste 
je zagotovo dvakratna izvolitev nekdanjega predsednika politične 
stranke na čelo Sveta RTV Slovenija, pri čemer je bil prvič izvoljen 
dobesedno hkrati s tem, ko je formalno izstopil iz vodstva politične 
stranke. 

Slovenija je edina država v Evropski uniji (in po vseh dosegljivih 
podatkih tudi na svetu), v kateri je na čelu sveta nacionalne 
radiotelevizije že drugi mandat nekdanji predsednik (bivše 
totalitarne) politične organizacije. Padec gledanosti programov 
RTV Slovenija v tem obdobju je zgovoren, prav tako pa tudi 
naraščanje izgube javnega zavoda v tem istem obdobju. Da se 
tega stanja zavedajo tudi številni zaposleni v Javnem zavodu 
RTVS, zlasti novinarji, pa pričajo njihovi številni protesti in razkrite 
afere na RTVS v zadnjih letih. Že to samo po sebi dokazuje 
nujnost sprememb, saj je očitno, da na področju svobode 
obveščanja in javne besede Slovenija ni evropsko primerljiva, še 
zlasti, ko gre za javno radiotelevizijo. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Z uveljavitvijo predlaganega zakona bodo dane podlage za 
bistveno bolj urejeno poslovanje ter organizirano delo v javnem 
zavodu na način, ki bo evropsko primerljiv. Mesto generalnega 
direktorja RTV Slovenija bo po nazivu sicer enako kot doslej, 
vendar z bistveno drugačnimi pristojnostmi. Generalni direktor 
bo namreč združeval tako programsko strokovno vodenje kot 
tudi poslovanje zavoda. Zato se z uveljavitvijo zakona ukinjajo 
mesta direktorjev programa, namesto sedanjih direktorjev radijskih 
in televizijskih programov pa uvajata mesti direktorjev radia in 
televizije, katerih temeljni nalogi sta poleg strokovnega dela tudi 
organizacija in vodenje dela radia in televizije. Hkrati je posebej 
poudarjena odgovornost vseh, ki sodelujejo pri ustvarjanju 
programov RTV Slovenija. S tem se postavlja učinkovito 
organiziran sistem, katerega temelj je novinarska avtonomnost 
ter profesionalnost, njegov vrh pa ima vse tiste pristojnosti, ki so 
nujne za uspešnejše in bolj kvalitetno delovanje javnega zavoda. 

Predlagani zakon predstavlja zaokroženo celoto in bo skladno z 
evropskimi smernicami tudi uzakonil načelo ločenosti poslovanja 
javne službe od tistih tržnih dejavnosti, ki jih zakon o RTV dopušča. 
Zakon o RTV Slovenija kot poseben zakon natančno ureja obseg 
in načela javne službe pri ustvarjanju, pripravljanju in oddajanju 
programov, pa tudi obseg javne službe, ki jo mora opravljati javni 
zavod poleg te (določene storitve s področja telekomunikacij 
skladno z zakonom o medijih in drugo). Zakon daje pravno podlago 
za bolj kvalitetno oblikovanje obstoječih programov in za razširjanje 
novega posebnega nacionalnega programa, namenjenega 
kvalitetnemu, stalnemu in sprotnemu informiranju javnosti ° 
delovanju slovenskega parlamenta kot osrednje institucije 
večstrankarske parlamentarne demokracije pri uresničevanju 
njegovih ustavnih pristojnosti. Zakon ureja tudi vire za financiranj® 
tega programa tako, da bo lahko pod določenimi pogoji preseže* 
sredstev iz tega programa tudi vir za bolj kvalitetno delo drugi" 
programov. Zakon namreč dopušča v okviru tega programa tu"1 

objavljanje določenih propagandnih sporočil (TV prodaja), ki J° 
sicer zaradi tega, ker je v okviru rednih programov lahko zelo 
moteča in tudi zavajajoča (ljudje razumejo reklamo te vrste ko 
priporočilo javne televizije), prepoveduje. Objava pa je dopustna 
le v prostih terminih programa, ki jih zakon natančno določa tako, 
da njeno predvajanje ne krni opravljanja nalog javne službe 
okviru tega programa. Na ta način bo ta program trajen vir sredstev 
za preostale, kar dokazuje tudi izjemno visoka gledanost nekateri 
prenosov. Primer je vključevanje konkurenčne, sicer komercialne 
televizije v neposredno prenašanje ene od izrednih sej parlamen 
v prejšnjem mandatu, ki je RTV Slovenija ni prenašala j 
izgovarjanjem na pričakovano prenizko gledanost..), ko je 
oddajo gledalo več kot 40% od absolutnega števila vseh gledalce^ 
kar je rekordna višina gledanosti. Tak program pa bo brez dvor^n 
bistveno prispeval k uresničevanju ustavne pravice državljank 
državljanov do obveščenosti. To bo močno povečalo dejans 
možnosti državljanov za aktivnejše vključevanje v demokraticn 
procese skladno z ustavo, saj ne gre pozabiti že več let stareg 
opozorila tujih strokovnjakov s področja varovanja 
pravic, ki so po podrobni preučitvi stanja v Sloveniji ob odho ^ 
dejali, da se moramo zavedati, da je brez vsestranske, sprotne 
celovite informiranosti demokracija samo farsa. 

Zakon o RTV Slovenija smiselno spreminja sestavo in pristojnosti 
organov RTV Slovenija. Sedanji Svet RTV in Nadzorni odbor 
ukinjata. Zakon predvideva organiziranje dveh drugai 
sestavljenih organov z bistveno drugačnimi pristojnost • 
Programski svet RTV Slovenija bo imel pristojnosti s podro' 
programov in bo zastopal predvsem interese javnosti oziro 
uporabnikov. Nadzorni svet RTV Slovenija pa bo imel pristojn 
s področja organiziranja dela in poslovanja ter nadzora, za|? L 
pri njem bolj poudarjena vloga vlade, kar je bil že trend za J 
spremembe sedanjega zakona o RTV Slovenija. Oblikov 

rešitve omogočajo tudi določeno stopnjo medsebojnega VP ^ 
obeh organov pri iskanju optimalnih rešitev. Toda pristojnos 
porazdeljene tako, da en organ ne more blokirati drugega. 'Z_J tj 
je predvideno soglasje o statutu, ki pa bistveno zadeva pristojn 
obeh, poleg tega pa je tudi v tem primeru odvzeta možnost tr i 
blokade z zavlačevanjem postopka, brez da bi organ jasno iz 
svoje mnenje. 

Zakon izhaja iz načela, da je cilj javne službe prav to, kar P°^st 
sam pojem - čim bolj kvalitetno opravljanje javne službe v 
uporabnikov. Zato pri sestavi organov RTV Slovenija z 
odstopa od nekaterih doslej uveljavljenih rešitev in pri "V pa 
predlagateljih kandidatov za Programski svet RTV S|oV0"'|jana 
prvo mesto postavlja prav uporabnike. S tem bo prvič 
dejanska možnost poslušalkam in poslušalcem ter gleda1'k® p0 
gledalcem programov RTV Slovenija, da tudi oni neposr 
predlagajo svoje kandidate za organe RTV Slovenija. 
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3. Ocena finančnih posledic za proračun Republike 
Slovenije in druga javna finančna sredstva 

Zakon nima nobenih posledic za proračun Republike Slovenije in 
nobenih posebnih posledic za druga javna finančna sredstva. 
Pričakovani učinki zakona so bistveno boljše vodenje in bolj 
kvalitetno poslovanje, kar bo dolgoročno omogočilo finančno 
stabilnost javnega zavoda RTV Slovenija. 

4. Prilagojenost predlagane ureditve pravu 
Evropske unije in prikaz ureditve v drugih 
pravnih sistemih: 

Avstrija 

Na avstrijskem medijskem področju prevladujejo velike družbe. 
Javni sektor predstavlja ORF, ki ima prevladujoč položaj na 
Področju televizije. Zasebne televizije so omejene na lokalni nivo 
in nimajo pomembnega tržnega deleža. Zasebne radijske postaje 
so začele z delom leta 1998 in tudi nimajo pomembnega tržnega 
d eža. 

visoko koncentriran medijski trg ne regulira samo ena institucija 
ampak več različnih institucij na zveznem nivoju. Vlada je 
odgovorna za zvezno shemo državnih subvencij, izdajo dovoljenj 
za delo zasebnih radiev, sestavo različnih svetov javnega ORF 
'n za kulturo (film in avdiovizualna proizvodnja). 

ORF, ki ima prevladujoč tržni položaj, je ustanovljen z zakonom in 
ga vodi svet, v katerem so predstavniki političnih strank, zvezne 
vlade in vlad dežel. Svet izvoli direktorja za štiri leta, odloča o 
velikih investicijah in nadzoruje celotno organizacijo. Tuje programe 
v drugih (nenemških) jezikih gleda statistično nepomembno število 
9ledalcev. 

Združeno kraljestvo 

Na področju avdiovizualnega sektorja prevladuje BBC, ki opravlja 
iavne storitve in dobiva prihodke iz univerzalnega sistema dovoljenj. 
BBC deluje tudi komercialno na mnogih področjih, tako znotraj, 
kot tudi zunaj Združenega kraljestva. Pomemben (in v porastu) je 
zasebni avdiovizualni sektor. 

Na področju radia obstaja pet nacionalnih postaj ter 139 lokalnih. 
prihodki iz oglaševanja so se podvojili, vendar predstavljajo še 
vedno le okoli 5% celotnih prihodkov od oglaševanja vseh medijev. 
Petnajst skupin nadzoruje skoraj vse zasebne radie, največjih 
osem pa jih prevladuje v tem sektorju. 

■talija 

Na področju avdiovizualnih medijev je bil z zakonom iz leta 1997 
(Maccanico zakon, št. 249) reformiran domači avdiovizualni in 
telekomunikacijski sistem. Uvedene so bile nekatere nove 
Protimonopolne določbe. 

^Al je družba v javni lasti in ima svet, ki ga imenujeta predsednika 
Poslanske zbornice in senata. Prihodke dobiva od naročnin in 
•udi od oglaševanja. Opravlja še vrsto drugih aktivnosti in ima za 
razliko od zasebnih programov visok delež domače proizvodnje. 

Na področju zasebnega sektorja prevladujejo Berlusconijeve 
družbe. Tako njegova Mediaset skupaj z RAI nadzoruje 90% 

domačega televizijskega trga in tako je jasno, zakaj se redno 
uporablja izraz duopol za opis razmer na tem trgu. 

Struktura radia je podobna televizijski. RAI programi pokrivajo 
več kot 50% nacionalnega posluša'stva, 14 zasebnih mrež pa 
drugo polovico. Zasebni radii so v celoti odvisni od oglaševanja in 
v glavnem ponujajo glasbo, precej oglaševanja ter zelo malo novic. 

Švedska 

Kot v večini evropskih držav so tu$ na Švedskem uvedli medije 
kot javno storitev. Radiu je bil dan mi.fiopol v letu 1925. Leta 1956 
je bila televizija organizirana kot dei ^vedske oddajne korporacije. 
Prostovoljne organizacije so doMle pravico ustanavljati t.i. 
sosedske radie v letu 1978. Leta 19P6 je bil dovoljen sprejem 
satelitskih programov in v letu 1987 je' t delom začel prvi švedski 
satelitski program. Leta 1992 je zače! delovati klasični zasebni 
televizijski program in leta 1993 tudi zasebni radio. 

Splošna načela oddajanja so določer ? v zakonu o svobodi 
izražanja, podrobno pa je področje urejeta ,v zakonu o radiu in 
televiziji. Dovoljenje za oddajanje za klasično falevizijo in nacionalni 
radio daje vlada na podlagi pogodbe običajni za obdobje petih let. 

Na področju radia prevladuje družba Švedski radio, ki ima okoli 
60% poslušalcev in ponuja tri nacionalne ter en regionalni pro- 
gram. Formalno zasebni radio obstaja le na lokalnem nivoju, 
vendar imajo štiri mreže nacionalne ambicije. 

Tradicionalno so bili švedski javni mediji javna storitev ene 
organizacije. To se je spremenilo v letu 1992 in od takrat sta radio 
in televizija dve ločeni družbi. V letu 1969 je bil ustanovljen drugi 
televizijski program. Socialdemokratska vlada je takrat zavrnila 
možnost uvedbe zasebne televizije in je omejila konkurenco na 
tekmovanje med prvim in drugim programom. V letu 1996 se je ob 
naraščajoči konkurenci zasebne televizije vlada odločila, da 
Švedski televiziji dovoli koordiniranje sv.-.jif dveh programov. 
Državna televizija sicer ni neposredno v drtavni lasti, ampak je v 
lasti fundacije, ki jo je ustanovila vlada " letu 1992 z državnim 
denarjem. 

Nemčija 

Za avdiovizualne medije veljajo naslednje značilnosti: 
obstoj dvojnega sistema (javni in zasebni), 

- federalizem in močna vloga dežel v javnem sektorju, 
pomembna vloga nadzornih svetov, tako v zasebnem kot 
tudi javnem sektorju, 
nadpovprečno število gospodinjstev s kabelsko televizijo, 
dve skupini nadzorujeta zasebno televizijo in 
močan položaj Deutsche Telekom. 

Zvezna ustava določa, da je izključna odgovornost za oddajanje 
v rokah posameznih nemških zveznih dežel kot del njihovih 
»kulturnih suverenosti«. Izjeme so edino tiste radijske družbe, 
katerih glavna naloga je, da zagotavljajo informacije tujim državam 
in so tako osnovane na zvezni zakonodaji. Ostala področja so 
definirana v zakonih posameznih zveznih dežel. Če je vključenih 
več dežel, obstaja dogovor med več ali vsemi deželami. 

V začetku 80. let je bila uvedena zasebna konkurenca in dvojni 
sistem. Z oddajanjem sta začeli dve zasebni televiziji in obe sta 
se izkazali kot uspešni. Danes nemško zasebno televizijo 
nadzorujeta dve medijski skupini. Z začetkom kabelske in 
satelitske televizije so bili vsi deželni zakoni v 80. letih dopolnjeni. 
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Francija II. Besedilo členov 

Na področju radijskega sektorja še vedno prevladujejo RTL, Radio 
Francija, Europa 1 in RMC. Obstaja dokaj omejeno število 
resnično neodvisnih lokalnih radijskih postaj. V parlamentu je bil 
dan predlog, da bi v vsak programu bil rezerviran del programa, 
ki ne bi bil odvisen od operaterja, sprememba zakona pa zaradi 
razpustitve parlamenta ni bila sprejeta. 

Na področju koncentracije multimedijev je pomembno, da se 
storitve opravljajo predvsem v okviru okoli dveh družb, France 
Telecom/Microsoft in AOL/Bertelsmann/Cegetel. 

ZDA 

Za razliko od Evrope v ZDA velja model, ki je najmanj restriktiven 
glede omejevanja svobode medijev, in temelji na prvem ustavnem 
amandmaju, ki določa, da kongres ne bo pripravil nobenega 
zakona, ki prepovedovoval svoboden dostopa ter omejeval 
svobodo govora ali tiska. 

Svobodo tiska zagotavlja tudi 13. člen Ameriške konvencije o 
človekovih pravicah, ki pravi: »Vsak ima pravico do svobode 
mišljenja in izražanja. Ta svoboda vključuje svobodo iskanja, 
prejetja in sporočanja informacije ter vseh vrst mnenj, ne glede 
na meje, bodisi ustno, pisno v obliki umetnosti ali s pomočjo drugega 
medija, ki si ga izbere posameznik.« 

Švica 

Na področju avdiovizualnih medijev predstavlja švicarska 
jezikovna in kulturna raznolikost posebno zahteven izziv. Zakon 
določa, da so informiranje, izobraževanje in razvedrilo (natanko 
v tem vrstnem redu) glavne naloge švicarskega radia in televizije. 
Zvezni zakon o radiu in televiziji iz leta 1991 v 3. členu podrobneje 
določa, da morajo elektronski mediji kot celota: 

prispevati k neomejenemu ustvarjanju mnenj, k zagotavljanju 
splošne, široko obsegajoče in pravočasne informacije za 
poslušalce ter gledalce, za njihovo izobraževanje in zabavo 
ter posredovati znanje o državljanskih pravicah in obveznostih 
v demokratičnem postopku odločanja, 
upoštevati različnost v državi in njenih prebivalcih, sporočati 
to različnost javnosti in pospeševati medsebojno razumevanje 
med ljudmi, 
pospeševati švicarsko kulturno ustvarjanje ter poslušalce in 
gledalce spodbujati k udeležbi v kulturnem življenju, 
olajševati stike z Švicarji, ki žive v tujini, in pospeševati 
prisotnost in razumevanje Švice ter njenih interesov v tujini, 
osredodočati pozornost na švicarske avdiovizualne 
proizvode (posebno filme) in pripraviti, kolikor je mogoče, 
evropsko proizvodnjo na tem področju, 
da se s programi, ki se ukvarjajo z določenimi področji, ne 
daje prednost posebnim političnim interesom in ideologijam, 

- da so različni deli države ustrezno pokriti z radijskimi in 
televizijskimi programi. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Zakon ne bo imel drugih posledic. 
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I. Status RTV Slovenija 

1. člen 

Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV Slovenija) je 
javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. 
Opravlja javno službo na področju radijske in televizijske 
dejavnosti, določeno s tem zakonom, z namenom zagotavljanja 
demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in 
državljanov (v nadaljnjem besedilu: državljanov) Republike 
Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: 
Slovencev po svetu), pripadnic in pripadnikov (v nadaljnjem 
besedilu: pripadnikov) slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji 
in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v 
Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu s tem zakonom 
in statutom ter zakonom, ki ureja področje medijev. 

2. člen 

(1) Ustanovitelj javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija )p 
Republika Slovenija. 

(2) Ime javnega zavoda je Radiotelevizija Slovenija, skrajšano 
ime pa RTV Slovenija. 

(3) Sedež RTV Slovenija je v Ljubljani. 

II. Dejavnost RTV Slovenija 

Javna služba na področju radijske in televizijske dejavnosti 

3. člen 

(1) Javna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje, 
arhiviranje in oddajanje: 

dveh nacionalnih televizijskih programov; 
treh nacionalnih radijskih programov; 
radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopf 
in Mariboru; 
po en radijski oziroma televizijski program za italijanske 
oziroma madžarsko narodno skupnost (v nadaljnjem besedilu- 
narodnostni program); 
radijskih in televizijskih programov za slovenske narodne 
manjšine v sosednjih državah ter za slovenske izseljenke i 
izseljence (v nadaljnjem besedilu: izseljence) in zdomce; 
radijskih in televizijskih programov za tujo javnost; 
teleteksta, internetnega in mobilnega portala. 

(2) Javna služba po tem zakonu poleg programov iz prejšnjeg3 

odstavka obsega tudi poseben nacionalni televizijski progra^' 
namenjen neposrednim prenosom sej Državnega zb°'. 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles ter predvajan) 
posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogoč. ' 
celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drug0 

parlamentarnem dogajanju, vključno s sejami Državnega sve 
Republike Slovenije, mednarodnimi aktivnostmi parlamen 
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posveti v organizaciji Državnega zbora Republike Slovenije 
oziroma njegovih delovnih telesih ali Državnega sveta Republike 
Slovenije in drugimi aktivnostmi, povezanimi z uresničevanjem 
ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta. 

4. člen 

(1) V programih iz prvega odstavka prejšnjega člena RTV Slovenija 
zlasti: 
• zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, 

s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v 
zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih 
državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih 
svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo 
objektivno javno obveščenost državljanov Republike 
Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih 
narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in 
madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter 
romske skupnosti, ki živi v Sloveniji; 

• zagotavlja kakovostne izobraževalne oddaje, v okviru katerih 
posreduje celoten spekter aktualnih vsebin od verskih in 
socialnih do naravoslovnih in tehnološko - informacijskih 
vsebin; 

" zagotavlja produkcijo igranega programa; 
" zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme različnih 

struktur prebivalstva, pri čemer izhaja iz načela 
enakopravnega obveščanja o dogajanjih v vseh delih Slovenije 
in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje dokumentarnih oddaj 
nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega 
časa in časa, v katerem živimo; 

' zagotavlja visoko kakovostno lastno produkcijo, namenjeno 
otrokom in mladostnikom; 

" zagotavlja kakovostne razvedrilne vsebine za vse starostne 
skupine; 

• zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih 
kulturnih, političnih, zgodovinskih, športnih, socialnih in 
ekonomskih dogodkih; 

' zagotavlja uresničevanje ustavnih pravic madžarske in 
italijanske narodne skupnosti na področju radijskega in 
televizijskega javnega obveščanja; 

" predstavlja in promovira slovensko kulturo, spodbuja kulturno 
ustvarjalnost ter svobodo umetniškega ustvarjanja in 
zagotavlja ustvarjanje, poustvarjanje ter posredovanje 
umetniških del; 

" predstavlja in promovira znanost; 
' posebno pozornost posveča problematiki in zahtevam otrok 

ter družin, in drugih skjpin, ki so zaradi posebnih okoliščin 
bolj občutljive za dogajanje v družbi; 

• posebno pozornost posveča položaju in delovanju registriranih 
verskih skupnosti; 

' posebno pozornost posveča razvijanju splošne, jezikovne in 
politične kulture; 

' širi razumevanje vseh ključnih vprašanj delovanja 
demokratične družbe; 

" širi razumevanje slovenske zgodovine, kulture in identitete, 
tudi z vidika evropske zgodovine in mednarodnih povezav; 

• spodbuja šport; 
' informira o vprašanjih zdravja, varstva okolja in varstva 

potrošnikov; 
" informira o pomembnejših vprašanjih varnosti ljudi, varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambe države, 
vključno z vprašanji delovanja institucij mednarodne skupnosti, 
v katere je včlanjena Republika Slovenija, ter posreduje nujna 
obvestila v zvezi z ogroženostjo ljudi, premoženja, kulturne 

dediščine in okolja, upošteva interese posameznih skupin 
gledalk in gledalcev (v nadaljnjem besedilu: gledalci) ter 
poslušalk in poslušalcev (v nadaljnjem besedilu: poslušalci) v 
Republiki Sloveniji in v okviru možnosti omogoča njihov dostop 
v programe; 
spodbuja kulturo javnega dialoga ter omogoča širok prostor 
za javne razprave o problemih v družbi; 
obvešča slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah, 
Slovence po svetu in tujo javnost o dogajanjih in dosežkih na 
kulturnem in drugih področjih v Republiki Sloveniji ter skrbi za 
uveljavljanje slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti 
v tujini; 

- podpira razširjanje programskih vsebin namenjenih gluhim 
ter slepim v njim prilagojenih tehnikah; 
podpira širjenje vednosti o drugih kulturah, ki so zastopane v 
Sloveniji in njihovih predstavnikih; 
zagotavlja produkcijo in predvajanje slovenskih avdiovizualnih 
del in avdiovizualnih del neodvisnih producentov; 
zagotavlja prometne informacije. 

(2) V strukturi programov iz prvega odstavka prejšnjega člena 
mora RTV Slovenija zagotoviti večinski delež kulturnih, umetniških, 
informativnih, dokumentarnih in izobraževalnih vsebin. 

5. člen 

Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice 
in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, 
ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV 
programov, morajo pri svojem delu še posebej: 

spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti 
informacij; 
spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo; 
spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter 
svetovnonazorskega pluralizma; 
spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju 
programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, 
verske, spolne, rasne, narodne ali drugih oblik nestrpnosti; 
zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da 
imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj; 
spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti 
novinarjev; 
uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno 
razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih 
prispevkih; 
varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo 
vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati 
obče človeške vrednote. 

6. člen 

(1) RTV Slovenija zagotavlja arhiviranje programske produkcije, 
ki jo ustvarja v okviru javne službe. 

(2) RTV Slovenija je dolžna trajno ohranjati svoje arhivsko gradivo 
tako, da avdiovizualne zapise na filmskih in drugih nosilcih, ki bi 
zaradi procesov staranja lahko razpadli, oziroma drugače bistveno 
poslabšali kvaliteto zapisa, ustrezno zaščiti oziroma prenese na 
tehnološko trajnejše nosilce besede, zvoka in slike oziroma 
besede in zvoka. 

(3) Posnetki iz arhivov so za nekomercialne namene ob plačilu 
sorazmernih stroškov njihovega razmnoževanja oziroma 
posredovanja dostopni javnosti. 
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(4) Posnetki iz arhivov so za komercialne namene ob plačilu 
sorazmernih stroškov njihovega razmnoževanja oziroma 
posredovanja dostopni javnosti skladno z zakonom, ki ureja 
avtorske pravice ter ob plačilu sorazmernih stroškov 
razmnoževanja in posredovanja ter tarife, ki jo določi Nadzorni 
svet RTV Slovenija. 

7. člen 

RTV Slovenija mora pri načinu razširjanja oziroma predvajanja in 
arhiviranja programov, ki jih ustvarja v okviru javne službe (v 
nadaljevanju besedilu: programov RTV Slovenija), skladno s 
svojimi tehnološkimi razvojnimi zmožnostmi uvajati nove 
tehnologije, kot so internet, digitalna radiodifuzija, satelit, tako, da 
omogoči dostop do programskih vsebin čim širšemu krogu 
državljanov doma in v tujini, slovenskim narodnim manjšinam v 
sosednjih državah ter Slovencem po svetu. 

8. člen 

(1) Nacionalni program mora preko prizemeljskega omrežja 
pokrivati Ozemlje, kjer živi najmanj 90 odstotkov prebivalstva 
Republike Slovenije, oziroma 90 odstotkov ozemlja, kjer živijo 
pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, kadar gre 
za narodnostni program. 

(2) V okviru pokritosti iz prejšnjega odstavka morajo nacionalni 
radijski programi pokrivati vse avtoceste in ostale pomembnejše 
prometnice na dovolj visoki tehnološki ravni za kakovosten mobilni 
sprejem signala. 

(3) Programi za obveščanje tuje javnosti morajo pokrivati večje 
kraje v Republiki Sloveniji, turistična središča in prometna vozlišča. 

9. člen 

(1) RTV Slovenija vsako leto v skladu s programsko produkcijskim 
načrtom iz 17. člena tega zakona objavi razpis za odkup 
slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, ki jih na 
svojih programih predvaja v skladu z zakonom, ki ureja področje 
medijev. 

(2) Postopek, pogoje in merila javnega razpisa iz prejšnjega 
odstavka sprejme Programski svet RTV Slovenija v skladu z 
določbami predpisov, ki urejajo področje uresničevanja javnega 
interesa za kulturo in z zakonom, ki ureja področje medijev. 

10. člen 

(1) V programih RTV Slovenija ni dovoljena politična propaganda. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je politična propa- 
ganda dovoljena v času volilne kampanje v skladu z določbami 
zakona, ki ureja volilno kampanjo. 

(3) Politična propaganda potem zakonu so politično propagandna 
sporočila (spoti) in druge oblike politične propagande, katerih 
namen je vplivati na opredelitev volivcev pri glasovanju na volitvah. 

(4) RTV Slovenija sme objavljati politično propagandna sporočila 
samo z navedbo naročnika. Za vsebino takega sporočila je 
odgovoren naročnik. 

11. člen 

(1) V programih RTV Slovenija ni dovoljena verska propaganda. 

(2) Verska propaganda po tem zakonu so plačani oglasi verskih 
skupnosti. 

12. člen 

(1) RTV Slovenija mora v času volilne kampanje dati brezplačno 
na razpolago del programskega časa za predstavitev kandidatk 
in kandidatov (v nadaljnjem besedilu: kandidatov), političnih strank 
in njihovih programov. RTV Slovenija je pri določitvi tega časa in 
oblikovanju vsebine teh oddaj dolžna upoštevati načela iz 3. člena 
tega zakona. 

(2) Čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, ki 
so zastopane v državnem zboru oziroma evropskem parlamentu, 
je za vse enak, prav tako so enaki pogoji za njihovo predstavitev 
v okviru predvolilnih oddaj. 

(3) Politične stranke in neodvisni kandidati, ki niso zastopani v 
državnem zboru oziroma v evropskem parlamentu, morajo imeti 
skupaj na razpolago eno tretjino skupnega časa, ki ga RTV 
Slovenija določi za vse politične stranke in kandidate, ki sodelujejo 
na volitvah. RTV Slovenija tem strankam oziroma kandidatom 
omogoči predstavitev v okviru njim namenjenih posebnih 
predvolilnih predstavitvah v od oddaj iz prejšnjega odstavka ločenih 
terminih, tako, da je vsaki od teh strank oziroma vsakemu od 
neodvisnih kandidatov omogočena medsebojno enakopravna 
predstavitev. 

(4) Kandidatkam oziroma kandidatom za predsednico oziroma 
predsednika republike (v nadaljnjem besedilu: predsednik 
republike) mora RTV Slovenija zagotoviti enak čas in pogoje za 
predstavitev. 

(5) RTV Slovenija mora najpozneje 15 dni po razpisu volitev za 
predsednika republike oziroma volitev v državni zbor, evropski 
parlament ali lokalnih volitev objaviti način, oblike, obseg in pogoje 
za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov 
iz prvega odstavka tega člena v svojih programih, dnevnem tisku, 
ali na drug način dostopen javnosti. 

13. člen 

(1) RTV Slovenija izvaja kot javno službo tudi naslednje dejavnosti- 
oddajanje lastnih televizijskih, radijskih in multimedijsk^ 
programov preko oddajnikov in zvez ter drugm 
infrastrukturnih objektov oziroma naprav (v nadaljnje^ 
besedilu: televizijske in radijske infrastrukture); 
oddajanje radijskih oziroma televizijskih programov s 
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega ali 
nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa P° 
zakonu, ki ureja področje medijev (v nadaljnjem besedila 
programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo) z 

njihovimi napravami na oddajnih točkah RTV Slovenija; 
zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenijain 

drugih programov posebnega pomena za Republiko SloveniJ0' 
zlasti na območjih v zamejstvu, kjer živi slovenska narodna 
skupnost, skladno z meddržavnimi pogodbami; 
vzdrževanje in skrb za razvoj televizijske in radijsk® 
infrastrukture ter za njeno tehnološko usklajenost s predplS 

Evropske unije; 
digitalno oddajanje programov. 
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(2) RTV Slovenija ima za izvajanje javne službe po tem zakonu 
Pri podelitvi prostih frekvenc ali dostopu do drugih tehnološko 
omejenih virov, ki jih za izvajanje javne službe nujno potrebuje, 
prednost in jih pridobiva brez javnega razpisa po predhodnem 
strokovnem mnenju Agencije za pošto in elektronske komunikacije. 

Načelo finančne preglednosti pri opravljanju javne 
službe 

14. člen 

(1) RTV Slovenija lahko skladno z zakonom opravlja poleg javne 
službe v omejenem obsegu tudi tržne dejavnosti, vendar mora 
biti poslovanje na področju tržnih dejavnosti organizirano ločeno 
od javne službe. 

(2) Prihodki iz naslova opravljanja javne službe se lahko porabijo 
samo za opravljanje javne službe. 

(3) Prihodki iz naslova tržnih dejavnosti se lahko porabijo za 
sofinanciranje javne službe ali za ohranjanje in širitev tržnih 
dejavnosti, vendar le na področjih, ki jih določa ta zakon. 

(4) Prihodki in odhodki iz naslova opravljanja javne službe ter 
Prihodki in odhodki iz naslova tržnih dejavnosti se vodijo na dveh 
'očenih računih. 

Tržne dejavnosti 

15. člen 

(1) Tržne dejavnosti RTV Slovenija so: 
" trženje oglaševalskega časa in trženje programov; 
" tehnične in telekomunikacijske storitve, ki niso sestavni del 

javne službe; 
" dajanje oddajne infrastrukture in drugih nepremičnin v najem; 
" založniška in koncertna dejavnost; 
' tržne programske storitve, vključno z interaktivnimi 

programskimi storitvami; 
' komercialna uporaba arhivskega gradiva. 

(2) Trženje oglasnega časa v obliki televizijske prodaje oziroma 
neposredne prodaje v programih RTV Slovenija ni dovoljeno, razen 
v Prostih terminih posebnega programa iz drugega odstavka 3. 
člena tega zakona, ki se lahko oblikujejo v nočnem času oziroma 
°b sobotah, nedeljah in drugih dela prostih dnevih ter v času 
Parlamentarnih počitnic, ob pogoju, da njihovo oblikovanje ni v 
nasprotju z uresničevanjem nalog javne službe iz drugega 
odstavka 3. člena tega zakona. 

"I. Vodenje in upravljanje ter nadzor 

p|,ogramski svet RTV Slovenija 

16. člen 

'1) Programski svet RTV Slovenija: 
' na predlog generalne direktorice oziroma generalnega 

direktorja (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) sprejema 
programske standarde in programske zasnove v skladu s 
tem zakonom in z zakonom, ki ureja področje medijev, ter 
mednarodnimi akti; 

na predlog generalnega direktorja sprejema programsko 
produkcijski načrt, ki je usklajen s finančnimi možnostmi RTV 
Slovenija; 
na predlog generalnega direktorja sprejema programske 
sheme; 
obravnava uresničevanje sprejete programske zasnove; 
obravnava pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev 
programov RTV Slovenija ter se do njih opredeli; 
na predlog generalnega direktorja daje soglasje k Statutu 
javnega zavoda RTV Slovenija; 
na predlog generalnega direktorja daje mnenje o predlogu 
finančnega načrta; 
imenuje in razrešuje generalnega direktorja RTV Slovenija 
ter daje predhodno soglasje k imenovanju in razrešitvi 
direktorice oziroma direktorja radia (v nadaljnjem besedilu: 
direktor radia) in direktorice oziroma direktorja televizije (v 
nadaljnjem besedilu: direktor televizije); 
odloča o drugih zadevah programske narave, kadar je tako 
določeno s statutom; 
sprejema svoj poslovnik ter organizira svoje delo in imenuje 
svoje odbore v skladu s tem poslovnikom; 
odloča o drugih zadevah, kadar tako določa zakon ali statut. 

(2) Kadar Programski svet RTV Slovenija ne sprejme odločitve v 
zvezi s soglasjem k statutu iz šeste alineje tega člena v roku 
tridesetih dni po prejetem predlogu statuta, Nadzorni svet lahko 
odloči brez soglasja programskega sveta. 

(3) Kadar Programski svet RTV Slovenija svojega mnenja o 
predlogu finančnega načrta iz sedme alineje tega člena ne 
posreduje Nadzornemu svetu RTV Slovenija v tridesetih dneh po 
prejetem predlogu finančnega načrta, Nadzorni svet lahko odloči 
brez mnenja programskega sveta. i 

(4) Kadar Programski svet RTV Slovenija ne sprejme odločitve v 
zvezi s soglasjem o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja radia 
oziroma direktorja televizije iz osme alineje tega člena v roku 
petnajstih dni po prejetem predlogu, lahko generalni direktor 
dokončno odloči brez soglasja programskega sveta. 

(5) Programski svet RTV Slovenija odloča o svojem poslovniku z 
dvotretjinsko večino glasov vseh svojih članic oziroma članov (v 
nadaljnjem besedilu: članov), o zadevah iz prve, druge, šeste in 
osme alineje tega člena pa z večino glasov vseh svojih članov. O 
preostalih zadevah iz svoje pristojnosti odloča z večino glasov 
prisotnih članov. 

17. člen 

(1) V Programski svet RTV Slovenija so lahko izvoljene oziroma 
imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom, oziroma dosežki 
na kulturnem, izobraževalnem ali katerem koli drugem področju 
družbenega življenja lahko pripomorejo k dobrem delovanju in 
krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot 
v tujini. 

(2) V Programski svet RTV Slovenija ne morejo biti izvoljene 
oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju 
desetih let pred imenovanjem bile: 

člani organov političnih strank; 
poslanke oziroma poslanci (v nadaljnjem besedilu: poslanci) 
Evropskega parlamenta ali uslužbenke oziroma uslužbenci 
(v nadaljnjem besedilu: uslužbenci) in funkcionarke oziroma 
funkcionarji (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji) v organih 
Evropske unije; 
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predsednik republike, predsednica oziroma predsednik vlade, 
poslanci, člani državnega sveta, županje oziroma župani, 
ustavne sodnice oziroma ustavni sodniki, ministrice oziroma 
ministri, državne sekretarke oziroma državni sekretarji in 
drugi funkcionarji v državnih organih; 
generalni direktorji, generalne sekretarke oziroma generalni 
sekretarji, predstojnice oziroma predstojniki organov v sestavi 
in vladnih služb, načelnice oziroma načelniki upravnih enot in 
drugi visoki državni uradniki ali uradnice ter direktorji oziroma 
tajnice ali tajniki občinske uprave. 

(3) V Programski svet RTV Slovenija prav tako ne morejo biti 
izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so: 

člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma so 
zaposlene pri konkurenčnih medijih in osebe, ki imajo v teh 
medijih lastniške deleže; prav tako pa tudi ne osebe, zaposlene 
na RTV Slovenija, razen treh predstavnikov zaposlenih na 
RTV Slovenija, ki jih ti izvolijo izmed sebe; 
člani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za pošto 
in elektronske komunikacije ter člani oziroma zaposleni v 
drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi 
frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v 
medijih, in osebe, ki sodelujejo v postopkih sprejemanja teh 
odločitev; 
člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, 
ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija; 
ožji družinski člani vodilnih delavk in delavcev (v nadaljnjem 
besedilu: delavcev) RTV Slovenija, kot so generalni direktor 
RTV Slovenija, direktor radia in direktor televizije ter tisti 
zaposleni v RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce 
opredeljuje statut RTV Slovenija. 

(4) Ožji družinski člani iz četrte alinee prejšnjega odstavka so 
zakonec ali oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski 
skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci 
oziroma posvojenci ter vnuki in starši oziroma posvojitelji ter druge 
osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. 

(5) Programski svet RTV Slovenija sestavlja 29 članov, od katerih: 
enega člana imenuje madžarska narodna skupnost; 
enega člana imenuje italijanska narodna skupnost; 
enega člana imenuje Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti; 
dva člana imenuje predsednik republike na predlog 
registriranih verskih skupnosti; 
tri člane izvolijo izmed sebe zaposleni v RTV Slovenija na 
neposrednih volitvah tako, da so zastopani informativna 
dejavnost, kulturno umetniška dejavnost in tehnika; 
pet članov imenuje Državni zbor Republike Slovenije na 
predlog političnih strank, pri čemer mora upoštevati 
zastopanost političnih strank v državnem zboru; 
šestnajst članov imenuje Državni zbor Republike Slovenije 
na predlog gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija; 
univerz in fakultet ter društev, zvez društev oziroma njihovih 
organizacij, zlasti s področja umetnosti, kulture, znanosti in 
novinarstva, ter drugih organizacij civilne družbe, razen 
političnih strank in njihovih organizacijskih oblik. 

18. člen 

(1) Člani Programskega sveta RTV Slovenija so imenovani 
oziroma izvoljeni z dnem podpisa sklepa o imenovanju oziroma 
odločbe o izvolitvi. 

(2) Mandat članov Programskega sveta RTV Slovenija je štiri leta 
od dneva, ko je Programski svet RTV Slovenija konstituiran v 
skladu s tem zakonom. • 

(3) Članu Programskega sveta RTV Slovenija, ki ne izpolnjuje 
več pogojev za imenovanje oziroma izvolitev, določenih v tem 
zakonu, preneha mandat. 

(4) Člana Programskega sveta RTV Slovenija, ki mu je prenehal 
mandat po prejšnjem odstavku oziroma je odstopil sam, se 
nadomesti po postopku, ki je predviden za imenovanje oziroma 
izvolitev članov Programskega sveta. 

(5) Programski svet RTV Slovenija je konstituiran, ko generalni 
direktor na podlagi pisnih obvestil ugotovi, da sta v skladu s tem 
zakonom imenovani oziroma izvoljeni vsaj dve tretjini od skupnega 
števila vseh članov sveta. 

19. člen 

(1) Delo Programskega sveta RTV Slovenija vodi predsednica 
oziroma predsednik (v nadaljnjem besedilu: predsednik) ali njegova 
namestnica oziroma namestnik (v nadaljnjem besedilu: namestnik) 
v skladu s poslovnikom programskega sveta. 

(2) Predsednika in namestnika izvoli Programski svet RTV 
Slovenija izmed svojih članov z večino glasov vseh svojih članov. 

(3) Če ne pride do izvolitve predsednika ali namestnika P° 
postopku iz prejšnjega odstavka, se imenuje za vršilko oziroma 
vršilca (v nadaljnjem besedilu: vršilec) dolžnosti predsednika ali 
namestnika za dobo šestih mesecev tisti član, ki je dobil največ 
glasov. V primeru, če dva ali več članov sveta tudi po ponovnem 
glasovanju dobita oziroma dobijo enako število glasov, odloči o 
imenovanju vršilca dolžnosti žreb. 

(4) Glasovanje Programskega sveta RTV Slovenija je'v vseh 
zadevah javno. 

20. člen 

(1) Člani Programskega sveta RTV Slovenija in Nadzornega 
sveta RTV Slovenija ne smejo poslovno sodelovati z javnim 
zavodom RTV Slovenija. 

(2) V času trajanja mandata članov Programskega sveta RTV 
Slovenija in Nadzornega sveta RTV Slovenija sme RTV Slovenija 
zaposlovati oziroma sklepati pogodbe o sodelovanju z njihovim^ 
ožjimi družinskimi člani, vendar morata biti s takšno pogodbo aH 
zaposlitvijo ter z razlogi za takšno odločitev predhodno 
seznanjena Programski svet RTV Slovenija in Nadzorni svet RTV 

Slovenija. 

(3) Nihče ne more biti hkrati član Programskega sveta 
Slovenija in Nadzornega sveta RTV Slovenija. 

Qeneralni direktor RTV Slovenija 

21. člen 

(1) Generalnega direktorja RTV Slovenija imenuje Programsk' 
svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa. Manda 
generalnega direktorja je štiri leta. 

(2) Direktorja radia in direktorja televizije imenuje generalni direktof 
na osnovi javnega razpisa po pridobitvi predhodnega soglasJa 

Programskega sveta RTV Slovenija. Direktor radia oziroma 
direktor televizije organizira in vodi delo radia oziroma televizij 
ter vodi strokovno programsko delo radia oziroma televizij0- 
Mandat direktorja radia in direktorja televizije je štiri leta. 
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(3) Odgovorne urednike programov imenuje in razrešuje generalni 
direktor na predlog direktorja radia oziroma televizije, ki za ta 
mesta izvedeta javne razpise. Mandat odgovornih urednikov je 
štiri leta. Druge urednike imenuje in razrešuje odgovorni urednik 
programa. 

(4) V primeru, da direktor radia ali direktor televizije predlaga v 
imenovanje generalnemu direktorju za odgovornega urednika 
kandidata, ki ni dobil pozitivnega mnenja večine programskih 
delavcev v uredništvu, ima večina programskih delavcev v 
uredništvu pravico predlagati v imenovanje generalnemu direktorju 
kandidata, ki je dobil njihovo pozitivno mnenje, o čemer obvestijo 
Programski svet RTV Slovenija. V tem primeru generalni direktor 
izbere kandidata po pridobitvi soglasja Programskega sveta RTV 
Slovenija, ki mora najkasneje v roku petnajstih dni po prejetem 
obvestilu razpravljati in odločiti ali da soglasje enemu, obema ali 
nobenemu od predlaganih kandidatov. 

(5) Generalni direktor imenuje in razrešuje tudi druge vodstvene 
delavce, ki jih določa statut. 

22. člen 

Generalni direktor RTV Slovenija: 
■ vodi strokovno programsko delo javnega zavoda RTV 

Slovenija; 
• organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda RTV 

Slovenija; 
- predstavlja in zastopa javni zavod RTV Slovenija; 
• je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda RTV 

Slovenija; 
usklajuje delo direktorjev radia in televizije ter drugih vodilnih 
delavcev skladno s statutom in odloča v morebitnih sporih 
med njimi; 

■ opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali statut; 
vodi socialni dialog s predstavniki reprezentativnih sindikatov 
v javnem zavodu ter sklepa posebno kolektivno pogodbo 
Javnega zavoda RTV Slovenija in Kolektivno pogodbo za 
poklicne novinarje. 

23. člen 

(1) Programski svet RTV Slovenija imenuje programska odbora 
za italijanski in madžarski narodnostni program, ki štejeta po 
devet članov. 

(2) V programski odbor iz prejšnjega odstavka predlaga italijanska 
oziroma madžarska samoupravna narodna skupnost v Sloveniji 
dve tretjini članov za mandatno dobo štirih let. 

(3) Programski odbor za narodnostni program daje soglasje k 
'menovanju odgovornega urednika narodnostnega programa in 
k obsegu ter programski zasnovi tega programa. 

(4) Programski odbor za narodnostni program: 
' obravnava uresničevanje programske zasnove; 

obravnava pripombe in predloge gledalcev oziroma 
poslušalcev narodnostnega programa ter se do njih opredeli; 

• daje pobude Programskemu svetu RTV Slovenija za 
obravnavanje vprašanj s področja narodnostnih programov; 

" opravlja druge naloge s področja narodnostnih programov, 
kadar tako določa statut. 

(5) Kdor je član programskega odbora za narodnostni program, 
ne more biti član Nadzornega sveta RTV Slovenija. 

Nadzorni svet RTV Slovenija 

24. člen 

(1) RTV Slovenija ima nadzorni svet, ki šteje enajst članov. Državni 
zbor imenuje pet članov, pri čemer mora upoštevati zastopanost 
političnih strank v državnem zboru, štiri člane imenuje vlada, 
zaposleni v javnem zavodu RTV Slovenija pa na neposrednih 
volitvah izmed sebe izvolijo dva člana. 

^2) Za člana Nadzornega sveta RTV Slovenija ne morejo biti 
imenovane oziroma izvoljene osebe, ki so navedene v tretjem 
odstavku 17. člena tega zakona, razen dveh članov, ki jih zaposleni 
v javnem zavodu RTV Slovenija izmed sebe izvolijo neposredno, 
vendar za člana Nadzornega sveta RTV Slovenija ne more biti 
neposredno izvoljena oseba, ki opravlja vodstvena dela in naloge 
v javnem zavodu RTV Slovenija. 

(3) Člani Nadzornega sveta RTV Slovenija morajo imeti najmanj 
visokošolsko izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj. 

(4) Člani Nadzornega sveta RTV Slovenija izmed sebe izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta. 

(5) Mandat članov Nadzornega sveta RTV Slovenija je štiri leta. 

(6) Za konstituiranje Nadzornega sveta RTV Slovenija se smiselno 
uporabijo določbe tega zakona o konstituiranju Programskega 
sveta RTV Slovenija. 

(7) Za nadomestitev člana Nadzornega sveta, ki mu je zaradi 
neizpolnjevanja pogojev za imenovanje oziroma izvolitev 
predčasno prenehal mandat ali če je odstopil sam, se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona o nadomestitvi članov 
Programskega sveta. 

25. člen 

(1) Nadzorni svet RTV Slovenija: 
sprejme Statut javnega Zavoda RTV Slovenija na osnovi 
predhodnega soglasja Programskega sveta RTV Slovenija; 
sprejema finančni načrt in letno poročilo javnega zavoda ter 
odloča o uporabi morebitnega presežka prihodkov nad 
odhodki; 
določa ceno storitev, ki niso del javne službe; 
določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja 
sprejemnikov; 
podrobneje določi način plačevanja prispevkov za sprejemnike 
ter kriterije za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo 
skladno s tem zakonom; 

- nadzira poslovanje RTV Slovenija; 
nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja 
ter pregleduje periodične obračune; 

- ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo javnega 
zavoda, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na 
obratovanje oddajnikov in zvez; 

- sprejema svoj poslovnik ter organizira svoje delo in imenuje 
svoje odbore v skladu s tem poslovnikom; 
odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom ali statutom. 

(2) Kadar Nadzorni svet RTV Slovenija obravnava vprašanja s 
področja telekomunikacijskih storitev, zlasti ko odloča o tarifah in 
drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev, mora 
na svoje seje vabiti tudi predstavnice oziroma predstavnike 
pristojnih organov v skladu s Statutom RTV Slovenija. 
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(3) Nadzorni svet RTV Slovenija pisno obvešča Programski svet 
RTV Slovenija, Državni zbor Republike Slovenije in ministra, 
pristojnega za področje medijev, o svojih ugotovitvah. Nadzorni 
odbor ima pravico in dolžnost, da v primeru ugotovljenih 
nepravilnosti predlaga pristojnim organom ukrepe iz njihove 
pristojnosti. 

(4) Nadzorni svet RTV Slovenija odloča z večino glasov vseh 
svojih članov, o Statutu javnega zavoda RTV Slovenija ter o svojem 
poslovniku pa z dvotretjinsko večino glasov vseh svojih članov. 

Javnost poslovanja in Statut javnega zavoda RTV 
Slovenija 

26. člen 

(1) Poslovanje RTV Slovenija je javno. Letno poročilo se objavi na 
način, določen s statutom. Javno se objavijo tudi sklepi in stališča 
Nadzornega sveta RTV Slovenija ter stališča programskega 
odbora za narodnostni program, ki se nanašajo na problematiko 
narodnostnega programa. 

(2) Seje Programskega sveta RTV Slovenija so javne, razen 
kadar gre za obravnavo poslovnih skrivnosti ali druge razloge, ki 
jih za zaprtje seje pred javnostjo določata zakon ali statut. 

(3) Člani Programskega sveta RTV Slovenija in Nadzornega 
sveta RTV Slovenija so upravičeni do sejnine in povrnitve 
materialnih stroškov skladno s statutom. 

27. člen 

(1) S Statutom javnega zavoda RTV Slovenija se določijo zlasti: 
organizacija javnega zavoda in njegova členitev na 
organizacijske enote; 
organi javnega zavoda in njihove pristojnosti skladno z 
zakonom; 
pogoji za imenovanje in razrešitev generalnega direktorja; 
pogoji za imenovanje in razrešitev direktorjev radia in televizije; 
pogoji za imenovanje in razrešitev odgovornih urednikov in 
drugih urednikov ter njihovo delovno področje; 
pogoji za imenovanje in razrešitev vodilnih delavcev RTV 
Slovenija, ki niso zajeti v prejšnjih alinejah tega člena, ter 
njihovo delovno področje in pristojnosti; 

- akti, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije; 
druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in 
poslovanje zavoda. 

(2) Statut RTV Slovenija začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

IV. Financiranje 

28. člen 

(1) RTV Slovenija pridobiva sredstva za izvajanje svojih 
dejavnosti: 

iz plačil prispevka za programe RTV Slovenija (v nadaljnjem 
besedilu: prispevek); 
iz tržnih dejavnosti; 
iz sredstev državnega proračuna; 
iz sponzoriranja in drugih virov skladno z zakonom in statutom. 

(2) Iz državnega proračuna se financira: 
del narodnostnih programov, v deležu, ki se ne financira iz 
prispevka; 
del programov RTV Slovenija za slovenske narodne manjšine 
v sosednjih državah, za izseljence in zdomce oziroma za 
Slovence po svetu ter za tujo javnost, v deležu, ki se ne 
financira iz prispevka; 
posamezni projekti kulturnega, znanstvenega in splošno 
izobraževalnega pomena ter posamezni projekti digitalizacije 
tehnološke opreme in arhivov, ki jih predlagajo pristojna 
ministrstva v delih, ki se ne financirajo iz prispevka. 

(3) Iz prispevka se financira dejavnost RTV Slovenija, ki jo kot 
javno službo določa ta zakon, razen v delih, ko se ta dejavnost 
glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena financira iz 
državnega proračuna. 

29. člen 

(1) Kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik oziroma drugo 
napravo, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih 
programov (v nadaljnjem besedilu: sprejemnik) na območju 
Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem 
vsaj enega programa RTV Slovenija, mora RTV Sloveniji plačevati 
prispevek za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti. 

(2) Na območju, kjer se zaradi racionalnosti uporabe frekvenčnega 
prostora in finančnih sredstev ali iz drugih utemeljenih razlogov 
opusti pokrivanje območja s prizemeljskimi omrežji in je 
zagotovljeno sprejemanje le preko satelita oziroma preko kabelske 
mreže ali s pomočjo drugih tehnoloških rešitev, pod pogojem, da 
te tehnološke rešitve zagotavljajo sprejem programov v najmani 
enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje, so imetnice oziroma 
imetniki sprejemnikov zavezanke oziroma zavezanci (v 
nadaljnjem besedilu: zavezanci) za plačevanje prispevka pod 
pogojem, da jim RTV Slovenija z oprostitvijo oziroma z 

zmanjšanjem prispevka ali na drug ustrezen način prispeva 
najmanj polovico dodatnih stroškov za nabavo opreme za 
sprejemanje programov po satelitu oziroma po kabelskem omrežju 
ali z uporabo drugih tehnoloških rešitev skladno s tem zakonom- 

(3) Višina prispevka se določa z zakonom. Vlada višino prispevkov 
spremeni za največ 10%, če za to obstajajo utemeljeni ekonomski 
razlogi, vendar najkasneje do 1. septembra tekočega leta za 
naslednje leto. 

(4) Šteje se, da ima radijski ali televizijski sprejemnik vsaka pravna 
ali fizična oseba, ki je registrirana kot odjemalka ali odjemalec (v 
nadaljnjem besedilu: odjemalec) oziroma plačnica ali plačnik (v 
nadaljnjem besedilu: plačnik) električne energije v javnem 
električnem omrežju, razen če poda pisno izjavo, da nima svojega 
in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega aH 
televizijskega sprejemnika ter da je bila seznanjena z zakonskimi 
posledicami neresnične izjave. 

(5) Kdor pridobi sprejemnik in v času pridobitve ni bil zavezanec 
za plačilo prispevka, mora v 30 dneh sprejemnik prijaviti R' 
Slovenija, zavezanec pa mora spremembo naslova oziroma 
sedeža sporočiti RTV Slovenija najpozneje v 15 dneh P° 
spremembi. 

(6) Preden RTV Slovenija od odjemalca oziroma plačnika električne 
energije, ki doslej ni bil zavezanec za plačilo prispevka, zahteva 
plačilo prispevka na podlagi tega zakona, mu mora omogočiti, da 
poda izjavo v smislu četrtega odstavka tega člena. 
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30. člen 

(1) Mesečni prispevek se plačuje RTV Slovenija v naslednji višini: 
1. za zasebno rabo: 

a) zavezanci - fizične osebe plačujejo za vse televizijske in 
radijske sprejemnike ter druge naprave, ki omogočajo 
sprejem radijskih oziroma televizijskih programov, ki jih 
uporabljajo osebno ali skupaj s člani svoje družine 2637 
tolarjev. 

b) Če ima zavezanec za zasebno rabo le enega ali več 
radijskih sprejemnikov, nima pa drugih naprav, ki bi mu 
omogočale sprejem televizijskih programov, plačuje 779 
tolarjev. 

c) Prispevek v višini iz prejšnjih dveh točk velja tudi za 
pravne osebe, državne organe, organe samoupravnih 
lokalnih skupnosti in samostojne podjetnike posameznike, 
vendar za vsak sprejemnik, če je sprejemnik namenjen 
izključno osebni rabi zaposlenih ali samostojnega 
podjetnika posameznika. 

2. Za javno rabo: 
a) Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki 

imajo sprejemnike v svojih poslovnih prostorih, kot so: 
gostinski lokali, hoteli, turistična naselja, trgovine, 
restavracije in podobno, in so namenjeni javni rabi, 
plačujejo v primeru ene poslovne enote, v kateri so taki 
sprejemniki, pavšalni mesečni prispevek v višini 7463 
tolarjev, v primeru večjega števila takih poslovnih enot pa 
za vsako prispevek, zmanjšan za 30 %. 

b) Če ima poslovna enota iz prejšnje alineje samo radijske 
sprejemnike, nima pa drugih naprav, ki bi omogočale 
sprejem televizijskih programov, znaša pavšalni mesečni 
prispevek 2796 tolarjev. 

c) Hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za prvih 10 
televizijskih sprejemnikov oziroma naprav, ki omogočajo 
sprejem televizijskega programa v hotelskih sobah, 
pavšalni mesečni prispevek v znesku 11197 tolarjev, za 
vsak nadaljnji tovrstni sprejemnik pa 555 tolarjev. Če 
hotelsko podjetje v posameznem mesecu ne doseže 60% 
zasedenosti kapacitet ali če obratuje sezonsko, je 
upravičeno do olajšave v višini 50% mesečnega zneska 
prispevka za te mesece. 

(2) Plačila prispevka so oproščene naslednje skupine 
zavezancev: 
- socialno ogroženi; 
- invalidi s 100 % telesno okvaro; 

invalidi z manj kot 100 % telesno okvaro, če jim je priznana 
tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč; 
osebe, ki so trajno izgubile sluh; 
ustanove za varstvo otrok, šole, bolnišnice, domovi za 
ostarele, invalidske organizacije in invalidske delavnice - za 
sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu procesu oziroma 
razvedrilu varovancev, učencev oziroma bolnikov; 
diplomatska in konzularna predstavništva na podlagi 
vzajemnosti. 

(3) Za socialno ogrožene iz prve alineje prejšnjega odstavka 
štejejo: 

prejemnice oziroma prejemniki (v nadaljnjem besedilu: 
prejemniki) denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po 
predpisih socialnega varstva, 
prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega 
varstva. 

(4) Osebe iz prejšnjega odstavka lahko dokazujejo upravičenost 
do oprostitve plačevanja prispevka le s pravnomočno odločbo 
organa, ki ugotavlja upravičenost do denarne pomoči oziroma 
denarnega dodatka. 

(5) Zavezanci, iz druge do četrte alinee drugega odstavka tega 
člena, lahko uveljavljajo oprostitev prispevka le na podlagi odločbe 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali 
drugega organa, ki ugotavlja stopnjo invalidnosti. 

31. člen 

Za RTV Slovenija veljajo določbe zakona o javnih financah enako 
kot za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

Evidenca zavezancev za plačilo prispevka 

32. člen 

S tem poglavjem se določajo zbirke podatkov (v nadaljnjem 
besedilu: evidence), ki jih RTV Slovenija obdeluje za potrebe 
obračuna in izterjave prispevka. 

33. člen 

(1) Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in 
uporabo osebnih podatkov, vsebovanih v evidencah, se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 
če s tem zakonom za posamezne primere ni določeno drugače. 

(2) Upravljavci zbirk osebnih podatkov so dolžni posredovati 
osebne podatke brezplačno. 

34. člen 

(1) Upravljavec evidenc, določenih s tem zakonom, je RTV 
Slovenija. 

(2) RTV Slovenija lahko uporablja osebne podatke, kadar opravlja 
aktivnosti obračuna in izterjave prispevka. 

35. člen 

(1) Za namene izvrševanja nalog obračuna prispevka lahko RTV 
Slovenija zbira osebne podatke, določene v tem zakonu, 
neposredno od zavezancev, ki so jim te podatke oziroma njihove 
spremembe dolžni pisno posredovati v roku 15 dni od prejema 
poziva. 

(2) Podatke o imenu in priimku fizične osebe oziroma nazivu 
pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika 
ter o njihovem naslovu RTV Slovenija zbira od distributerjev 
električne energije. 

(3) Vse podatke navedene v 37. členu tega zakona lahko RTV 
Slovenija zbira tudi iz evidenc davčne uprave Republike Slovenije, 
na podlagi pisne ali s pisno obliko izenačene zahteve, kjer je 
navedena ustrezna pravna podlaga ter ustrezna številka ali druga 
oznaka zahteve 
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36. člen 

Za izvrševanje nalog obračuna prispevka RTV Slovenija vodi in 
vzdržuje: 

evidenco zavezancev s televizijskimi sprejemniki, oziroma 
drugimi napravami, ki omogočajo sprejem programov v 
najmanj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje; 
evidenco zavezancev z radijskimi sprejemniki, oziroma 
drugimi napravami, ki omogočajo sprejem programov v 
najmanj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje; 
evidenco neplačnikov. 

37. člen 

(1) Evidence iz prejšnjega člena v delu, ki se nanaša na fizične 
osebe, vsebujejo naslednje podatke: 
- osebno ime; 

naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, kraj, hišna 
številka itd.); 

- davčno številko; 
številko transakcijskega računa; 
zaposlitev; 
znesek neporavnanega prispevka; 

- znesek poravnanega prispevka; 
datum vnosa podatkov: 
označbo sprejemnika. 

(2) Evidenca pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov 
posameznikov vsebuje naslednje podatke: 
- naziv firme oziroma samostojnega podjetnika posameznika; 

naslov; 
številko transakcijskega računa; 

- davčno številko; 
znesek neporavnanega prispevka; 
znesek poravnanega prispevka; 
datum vnosa podatkov; 
označbo sprejemnika. 

(3) Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena se hranijo 
deset let po prenehanju statusa zavezanca ali neplačnika. 

38. člen 

(1) Glede obračunavanja in plačevanja prispevka, obresti in drugih 
vprašanj postopka se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni 
postopek. 

(2) O pritožbah v postopku izterjave, ki ga določa 388. člen Zakona 
o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04), odloča Davčna 
uprava Republike Slovenije. 

V. Kazenske določbe 

39. člen 

(1) Z globo od 1,000.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek RTV Slovenija, če: 

objavi politično propagandno sporočilo brez navedbe 
naročnika iz 10. člena tega zakona, 
objavi versko propagandno sporočilo iz 11. člena tega zakona, 
najpozneje 15 dni pred začetkom volilne kampanje ne objavi 
načina, oblik, obsega in pogojev predstavitve kandidatov, 
političnih strank in njegovih programov (peti odstavek 12. 
člena). 

(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba RTV Slovenija, če stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 

40. člen 

(1) Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznica oziroma posameznik (v nadaljnjem besedilu: 
posameznik), ki ima sprejemnik in je podal neresnično izjavo iz 
četrtega odstavka 29. člena. 

(2) Če stori prekršek iz prejšnjega odstavka pravna oseba, se 
kaznuje z globo od 100.000 do 5.000.000 tolarjev, njena odgovorna 
oseba pa z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev. 

(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni 
podjetnik posameznik, se kaznuje z globo od 100.000 do 500.000 
tolarjev, njegova odgovorna oseba pa z globo od 30.000 do 100.000 
tolarjev. 

41. člen 

(1) Z globo od 10.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki pridobi sprejemnik, vendar sprejemnika v 
zakonskem roku ne prijavi (peti odstavek 29. člena) in posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 35. člena tega zakona. 

(2) Če stori prekršek iz prejšnjega odstavka pravna oseba, se 

kaznuje z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev, njena odgovorna 
oseba pa z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev. 

(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni 
podjetnik posameznik, se kaznuje z globo od 100.000 do 250.000 
tolarjev. 

42. člen 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona izvajata 
inšpektorat, pristojen za medije, in tržni inšpektorat. 

VI. Prehodne in končne določbe 

43. člen 

Državni zbor prepusti opremo in zaposlene v zvezi s programom1 

iz drugega odstavka 3. člena Javnemu zavodu RTV Slovenija, k' 
pripravljanje in oddajanje tega programa opravlja kot javno službo- 

44. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tretji odstavek 82- 
člena Zakona o medijih (35/01, 62/03, 73/03, 113/03 - odločba 
US, 16/04 - odločba US, 123/04 - odločba US). 

45. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati četrti odstavej* 
98. člena Zakona o medijih (35/01, 62/03, 73/03,113/03 - odločba 
US, 16/04 - odločba US, 123/04 - odločba US). 
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46. člen 

(1) Programski svet RTV Slovenija in Nadzorni svet RTV Slovenija 
se morata konstituirati v skladu s tem zakonom najkasneje v 60 
dneh po njegovi uveljavitvi. 

(2) Komisija za volitve in imenovanja Državnega zbor Republike 
Slovenije mora v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona v 
nacionalnih programih RTV Slovenija objaviti poziv subjektom iz 
sedme alinee petega odstavka 17. člena tega zakona, ki imajo 
pravico predlagati kandidate za člane Programskega sveta RTV 
Slovenija, da ji v roku 15 dni po objavi poziva posredujejo svoje 
predloge skupaj z utemeljitvijo in pisnim soglasjem predlaganih 
kandidatov. 

(3) Prvo sejo Programske§a sveta RTV Slovenija in Nadzornega 
sveta RTV Slovenija skliče generalni direktor RTV Slovenija 
oziroma oseba, ki ga nadomešča, najkasneje v 15 dneh po tem, 
ko na podlagi obvestil o imenovanju oziroma izvolitvi ugotovi, da 
sta bili imenovani oziroma izvoljeni dve tretjini od skupnega števila 
vseh članov Programskega sveta RTV Slovenija oziroma 
Nadzornega sveta RTV Slovenija. 

(4) Do konstituiranja Programskega sveta RTV Slovenija oziroma 
Nadzornega sveta RTV Slovenija nadaljujeta z delom Svet RTV 
Slovenija in Nadzorni odbor RTV Slovenija v sestavi in s 
pristojnostmi, ki jih imata do uveljavitve tega zakona. 

47. člen 

Nadzorni svet RTV Slovenija mora najpozneje v 6 mesecih po 
konstituiranju sprejeti nov Statut javnega zavoda RTV Slovenija. 

48. člen 

Programski svet RTV Slovenija mora najpozneje v 90 dneh po 
konstituiranju določiti programske standarde za programe RTV 
Slovenija in njihove programske zasnove. 

49. člen 

(1) Programski svet RTV Slovenija mora najpozneje v 15 dneh 
po konstituiranju razpisati mesto generalnega direktorja RTV 
Slovenija. 

(2) Do sprejema novega statuta RTV Slovenije, se za postopek 
izbire in imenovanja generalnega direktorja uporabi naslednji 
postopek: 
1. Programski svet glasuje tako, da ima vsak član 

Programskega sveta pravico glasovati za enega kandidata. 
Glasovanje je javno." Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino 
glasov vseh članov Programskega sveta. 

2. Ce v prvem krogu glasovanja ni bil izvoljen noben kandidat, 
se v drugem krogu glasuje o tistih treh kandidatih, ki so v 
prvem krogu dobili največ glasov. Če tudi v drugem krogu ni 
bil izvoljen noben kandidat, se v tretji krog glasovanja uvrstita 
dva kandidata z največjim številom glasov, dobljenih v drugem 
krogu. Če v tretjem krogu ni bil izvoljen noben kandidat, se v 
četrtem krogu glasuje o kandidatu, ki je dobil v tretjem krogu 
največ glasov. 

3. Če tudi v četrtem krogu noben izmed kandidatov ni dobil 
dovolj glasov, lahko Programski svet sklene, da bo vnovič 
glasoval v roku 14 dni o kandidatih, ki sta dobila največje 
število glasov. Pred vnovičnim glasovanjem Programski svet 
na seji omogoči obema kandidatoma iz tretjega kroga 
predstavitev njunega koncepta. Če tudi pri vnovičnem 
glasovanju ni bil izvoljen noben izmed kandidatov, se razpis 
ponovi. 

(3) Kandidat za generalnega direktorja mora izpolnjevati naslednje 
pogoje. 
- biti mora državljan Republike Slovenije, 

imeti mora visokošolsko izobrazbo, 
poznati mora problematiko RTV dejavnosti, 

- biti mora usposobljen za vodenje večjih organizacijskih 
sistemov, 
ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s 
pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija, 

(4) Za kandidata za generalnega direktorja se smiselno uporabljajo 
tudi pogoji, določeni v drugem odstavku 17. člena tega zakona. 

(5) Generalni direktor RTV Slovenija mora najpozneje v 15 dneh 
po svojem imenovanju razpisati mesti direktorja radia in direktorja 
televizije. 

(6) Do imenovanja generalnega direktorja RTV Slovenija oziroma 
direktorja radia ter direktorja televizije po tem zakonu opravljajo 
svojo funkcijo generalni direktor ter direktor radijskih oziroma 
televizijskih programov kot vršilci dolžnosti s pristojnostmi, ki so 
jih imeli do uveljavitve tega zakona. 

50. člen 

Odgovorni uredniki programov in predstojniki drugih notranjih 
organizacijskih enot nadaljujejo z delom do izteka svojega man- 
data, razen v primerih, ki jih določi statut. 

51. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o 
Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94,29/94 - popravek, 
73/94 - odločba US, 88/99, 90/99 - popravek in 113/00 - odločba 
US, 79/01). Do sprejema statuta iz 47. člena tega zakona se 
glede notranje organizacije in poslovanja uporabljajo njegove 
določbe in določbe statuta, če ta zakon ne določa drugače. 

52. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati četrti odstavek 
387. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/ 
96, 78/96 - odločba US, 87/97, 35/98 - odločba US, 82/98, 108/ 
99, 37/01 - odločba US, 97/01, 54/04). 

53. člen 

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

1. in 2. člen 

Člena 1 in2 določata status RTV Slovenija, ustanovitelja, ime, 
sedež in enakopravnost obeh spolov ter pravice, ki jih zakon 
zagotavlja pripadnikom narodnih manjšin in narodnih skupnosti v 
Sloveniji. Določbe so usklajene z evropskim pravnim redom in 
sicer s Protokolom o sistemu javne radiotelevizije v državah 
članicah št ll/C-9 k Amsterdamski pogodbi, ki spreminja pogodbo 
o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi evropskih skupnostih in 
nekatere z njimi povezane akte in s Komunikejem Evropske 
komisije o implementaciji pravil državne pomoči v storitvah javnega 
servisa radijske in televizijske dejavnosti. 

Glede ustanoviteljskih pravic so določbe usklajene z Zakonom o 
medijih. 

3. člen 

V tem členu je opredeljen obseg programov in glavne 
dejavnosti, povezane s programom v okviru javne službe 
RTV po tem zakonu. Določila predvidevajo tudi tretji televizijski 
program, ki je namenjen prenosom sej iz državnega zbora in 
obveščanju javnosti o drugih parlamentarnih dogodkih. 

4. člen 

Natančneje opredeljuje zvrsti in žanre radijskih in televizijskih 
programov, ki sodijo v okvir javne službe RTV Slovenija in ki 
jih javni zavod zagotavlja in so torej upravičene do financiranja iz 
RTV prispevka. S programi iz okvira javne službe javni zavod 
RTV uresničuje svoje poslanstvo, opredeljeno v 1. členu tega 
zakona in izpolnjuje naloge javne televizije kot jih predvideva 
evropska zakonodaja. 

5. člen 

Opredeljuje načela, ki jih morajo upoštevati novinarji in uredniki 
pri pripravljanju RTV programov, ki sodijo okvir javne službe. 
Načela, ki izhajajo iz mednarodno uveljavljenih norm in ustavnih 
pravic, se ujemajo tudi s smernicami Sveta Evrope s področja 
zagotavljanja pluralnosti in demokratizacije medijev. 

6. člen 

Navaja arhiviranje v okviru javne službe lastnih programov 
RTV Slovenija, kjer je upoštevana možnost komercialne in 
nekomercialne uporabe gradiva v skladu smernicami EU v 
priporočilu o hranjenju avdiovizualnega arhivskega gradiva. 

7. člen 

Opredeljuje uvajanje novih tehnologij in zavezuje javni zavod 
k vključevanju možnosti, ki jih te prinašajo za čim bolj učinkovito 
razširjanje programov. 

8. člen 

Opredeljuje, kakšna mora biti pokritost ozemlja z nacionalnimi 
in narodnostnimi programi RTV Slovenija s pomočjo 

(uporabniku najlažje dosegljivega) prizemetjskega omrežja ter 
pokritost s programi za obveščanje tuje javnosti. 8. člen določa 
obveznosti nacionalnih radijskih programov v zvezi s pokrivanjem 
avtocest s kakovostnim signalom, ki je trenutno na več mestih 
slabe kakovosti ali celo ne obstaja. Prav tako določa področja 
obveznosti pokrivanja radijskih programov za obveščanje tuje 
javnosti 

9. člen 

Ta člen opredeljuje odkup slovenskih avdiovizualnih del 
neodvisnih producentov. Določba pomeni harmonizacijo z 
Direktivo Sveta o usklajevanju št. 89/552/EGS nekaterih zakonov 
in drugih predpisov držav članic o opravljanju deja vnosti razširjanja 
televizijskih programov in Direktivo Evropskega parlamenta m 
Sveta št. 97/36/ES z dne 30. junija 1997, ki spreminja Direktivo 
89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov 
držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih 
programov. 

10. člen 

10. člen opredeljuje politično propagando in določa, v katerih 
primerih je politična propaganda dovoljena. S tem v zvezi napotuje 
na Zakon o volilni kampanji, opredeljuje pa tudi odgovornost v 
zvezi z vsebino politično propagandnega sporočila. 

11. člen 

Ta člen določa prepoved verske propagande v programih RTV 
Slovenija in obenem opredeljuje versko propagando. 

12. člen 

Ta člen določa delovanje RTV Slovenija v času volilne kampanje 
in se navezuje na določila zakona, ki predvidevajo verodostojno 
in nepristransko informacijo. Vodilo člena je enakopravnost vseh 
kandidatov, političnih strank, ki so zastopane v Državnem zboru 
in predsedniških kandidatov, določa pa tudi pravice 
neparlamentarnih strank in kandidatov. Člen določa tudi rok, u 

katerem mora RTV Slovenija pred volitvami objaviti vse 
podrobnosti v zvezi z volilno kampanjo 

13. člen 

Opredeljuje še nekatere druge dejavnosti, ki jih izvaja 
Slovenija kot javno službo. Določila tega člena izhajajo tudi iz 
pravil EU o državnih pomočeh, po katerih je te dejavnosti delno 
moč financirati tudi iz RTV prispevka. Člen določa tudi prednostno 
pravico RTV Slovenija pri podeljevanju prostih frekvenc. 

14. člen 

Ta člen določa preglednost nad prihodki in odhodki glede nd 
vir financiranja in izvajanje dejavnosti. Glede na pravila EU 0 

konkurenčnosti na notranjem trgu se za večjo preglednos 
prihodkovnega in odhodkovnega vira določi ločena računa z 
področji tržnih in netržnih dejavnosti. 
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15. člen 24. člen 

Določa, katere tržne dejavnosti izvaja RTV Slovenija in porabo 
prihodkov, pridobljenih iz te dejavnosti in navaja, katere so tržne 
dejavnosti, ki jih izvaja javni zavod RTV Slovenija. Določa tudi, v 
katerih primerih in kdaj je dovoljeno trženje oglasnega časa v 
obliki neposredne oziroma televizijske prodaje. 

16. člen 

V tem členu so opredeljene naloge Programskega sveta RTV 
Slovenija. Člen določa nekatere roke, v katerih mora Programski 
svet sprejeti odločitve in posledice, če te odločitve v predpisanem 
roku ne sprejme. Določa tudi glasovalno večino, s katero 
Programski svet odloča. 

17. člen 

Ta člen navaja člane, ki so imenovani Programski svet RTV 
Slovenija in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati. Določa tudi, v 
katerih primerih člani ne morejo biti izvoljeni v Programski svet. 

18. člen 

Navaja imenovanje članov, mandat, prenehanje mandata, 
postopek nadomestitve člana, ki mu je prenehal mandat in 
konstituiranje Programskega sveta RTV Slovenija. 

19. člen 

Ta člen opredeljuje ^vodstvena telesa Programskega sveta, način 
izvolitve vodstvenih teles in postopek v primerih, da do izvolitve 
ne pride. Določa tudi, da je glasovanje Programskega sveta javno. 

20. člen 

Ta člen govori o prepovedi sodelovanja in nezdružljivosti 
članov Programskega sveta ter o prepovedi sklepanja pogodb z 
ožjimi družinskimi člani obeh organov Določa še prepoved 
hkratnega članstva v Programskem svetu in Nadzornem svet 

21. člen 

Navaja imenovanje in razreševanje generalnega direktorja RTV 
Slovenija, direktorja radia in televizije ter njune naloge, imenovanje 
in izvolitev odgovornih urednikov ter njihov mandat. Določa tudi 
imenovanje drugih urednikov in postopek v primerih, ko kandidati 
za odgovorne urednike ne dobijo pozitivnega mnenja večine 
programskih delavcev v uredništvu. 

22. člen 

Opredeljuje naloge, kijih opravlja generalni direktor RTV Slovenija. 

23. člen 

V tem členu je opredeljen programski odbor za narodnostni 
Program, njegovo oblikovanje, mandat in naloge. Določa tudi 
nezdružljivost članstva v programskem odboru za narodnostni 
Program s članstvom v Nadzornem svetu. 

Ta člen določa število članov Nadzornega sveta in njegovo 
sestavo, pogoje za imenovanje, ter našteva osebe, ki v Nadzorni 
svet ne morejo biti imenovane oz. izvoljene. 

Določa tudi stopnjo in smer izobrazbe, ki jo morajo imeti člani 
Nadzornega sveta. 

Določena je tudi izvolitev predsednika Nadzornega sveta s strani 
članov, trajanje mandata članov Nadzornega sveta, ter napotitev 
na določbe o konstituiranju in nadomestitvi člana Programskega 
sveta. 

25. člen 

V tem členu so opredeljene naloge in dolžnosti Nadzornega 
sveta, obveznost vabljenja predstavnikov pristojnih organov v 
skladu s statutom RTV Slovenija, kadar Nadzorni svet obravnava 
vprašanja s področja telekomunikacijskih storitev. Določa tudi 
obveznost obveščanja Programskega sveta, Državnega zbora 
in pristojnega ministra o svojih ugotovitvah- 

Določena je večina, ki je potrebna za njegovo odločanje. 

26. člen 

Določena je javnost pri poslovanju RTV Slovenija in javnost sej 
Nadzornega in Programskega sveta, člen vsebuje tudi določbo o 
povračilu stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta. 

27. člen 

V tem členu je opredeljena obvezna minimalna vsebina statuta in 
začetek veljavnosti statuta Radiotelevizija Slovenija 

28. člen 

Opredeljeni so naslovi, s katerih RTV Slovenija pridobiva sredstva 
za ustvarjanje, pripravljanje, oddajanje in razširjanje programov. 
Določeni so programi in projekti, ki se financirajo iz državnega 
proračuna ter programi in projekti, ki se financirajo iz RTV 
prispevka. 

29. člen 

Ta člen določa način plačevanja RTV prispevka, način določanja 
višine prispevka, vezanost obveznosti plačevanja RTV prispevka 
na odjem električne energije, obveznost prijavljanja sprejemnikov 
in sprememb naslova RTV Slovenija in obveznost javnega 
zavoda, da plačnikom električne energije predhodno omogoči 
izpolnitev pisne izjave, s katero se lahko razbremenijo plačevanja 
prispevka. 

30. člen 

Ta člen določa višino mesečnega prispevka za različne kategorije 
zavezancev, oprostitve prispevka in način dokazovanja 
upravičenosti za oprostitve. 
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31. člen 43. člen 

Člen vsebuje določbo o obveznosti uporabe Zakona o javnih 
financah. 

32. člen 

Ta člen določa vsebino poglavja, ki sledi 

33. člen 

Ta člen določa obveznost uporabe zakona o varstvu osebnih 
podatkov, razen v primerih, ko ta zakon določa drugače. 

34. člen 

Določa upravljavca evidenc in primere, v katerih lahko RTV 
Slovenija uporablja osebne podatke. 

35. člen 

Namen tega člena je zagotavljanje uspešnega financiranja javne 
radiotelevizije ter vodenje točnih in ažurnih podatkov v evidenci 
zavezancev za plačilo prispevka. Zavezanci posredujejo 
zahtevane osebne podatke iz 37. člena pisno, dolžni so tudi 
posredovati spremembe teh podatkov (npr. sprememba osebnega 
imena, sprememba naslova prebivališča...). Po drugem odstavku 
pa izjemoma, kadar zavezanec ne posreduje zahtevanih 
podatkov, ali pa namerno ali nenamerno posreduje nepopolne 
podatke, Radiotelevizija Slovenija te iste podatke pridobi od Davčne 
uprave Republike Slovenije, katera mu jih brezplačno posreduje 
iz zbirk osebnih podatkov, ki jih vodi v skladu z davčno 
zakonodajo. 

36. člen 

Ta člen opredeljuje evidence zavezancev za plačilo RTV 
prispevka, ki jih RTV Slovenija vodi in vzdržuje za izvrševanje 
nalog obračuna RTV prispevka. 

37. člen 

Ta člen opredeljuje osebne podatke fizičnih oseb in samostojnih 
podjetnikov posameznikov ter pravnih oseb, ki jih vsebujejo evi- 
dence, ki jih vodi RTV Slovenija. 

38. člen 

Ta člen določa pristojne organe za vodenje postopka v zvezi s 
plačevanjem prispevka in pritožbah v postopku izterjave 

39., 40. in 41. člen 

Ti členi vsebujejo določbe o višini glob za prekrške, ki jih storijo 
posamezniki, pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki 
ter odgovorne osebe. Členi so usklajeni z novim zakonom o 
prekrških. 

42. člen 

Ta člen določa pristojnost Inšpekcijskega nadzora. 

Ta člen opredeljuje ravnanje Državnega zbora v zvezi z 
vzpostavitvijo tretjega nacionalnega televizijskega programa. 

44. in 45. člen 

Ta dva člena določata redakcijske popravke Zakona o medijih. 

46. člen 

Ta člen določa rok za konstituiranje Programskega >n 

Nadzornega sveta RTV Slovenija, določbo o sklicu prvih seje 
obeh svetov ter določbo o pristojnostih prejšnjega Sveta RTV 
Slovenija in Nadzornega odbora RTV Slovenija do uveljavitve 
tega zakona. 

47. člen 

Ta člen določa rok za sprejem novega Statuta javnega zavoda 
RTV Slovenija. 

48. člen 

Opredeljuje rok za določitev programskih standardov m 
programskih zasnov. 

49. Člen 

Vsebuje določbo o roku za razpis mesta generalnega 
direktorja RTV Slovenija, postopek izbire in imenovanja 
generalnega direktorja do sprejema novega statuta, rok, v katerem 
mora generalni direktor razpisati mesti direktorja radia in televizije 
in določbo o tem, kdo opravlja posamezne funkcije do imenovanj 
generalnega direktorje ter direktorjev radia in televizije. 

50. člen 

Ta člen vsebuje določbo o nadaljevanju dela odgovornih 
urednikov programov in predstojnikov drugih notranjih 
organizacijskih enot do izteka njihovih mandatov z izjemo primerov, 
določenih s statutom. 

51. člen 

Ta člen določa prenehanje veljavnosti zakona, ki je nadomeščen 
s tem zakonom. Določa še, da se do sprejema statuta glede 
notranje organizacije poslovanja še vedno uporabljajo določbe 
starega zakona, če novi zakon ne določa drugače. 

52. člen 

Ta člen določa uskladitveno določbo s četrtim odstavkom 387 
člena Zakona o davčnem postopku. 

53. člen 

Določba o začetku veljave tega zakona (vacatio legis). 
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Zahteve 

SKUPIN POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA 

REPURLIKE SLOVENIJE, DA SE OPRAVI 

SPLOŠNA RAZPRAVA 0 PREDLOGU 

ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA 

(ZRTVS-1) 

- prva obravnava - EPA 206 - IV 

državni zbor 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslank in poslancev 

Ljubljana, 18. april 2005 

Dne 18. aprila 2005 je bil poslankam in poslancem posredovan 
Predlog zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZVRTVS-1), EPA 
206-IV. 

Na podlagi prvega odstavka 122. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS podpisane poslanke in poslanci zahtevajo, da se o tem 
predlogu zakona opravi splošna razprava. 

Podpisi poslank in poslancev: 

1. Miran POTRČ 

2. Samo BEVK- 

3. Matjaž HAN 

4. Franc /Feri/ HORVAT 

5. AurelioJURl 

6. Bojan KONTIĆ 

7. Dušan KUMER 

8. Breda PEČAN 

9. Majda POTRATA 

10. Janko VEBER 

T lL. U 

20. april 2005 33 poročevalec, št. 26 



DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Ljubljana, 18. april 2005 

Dne 18.4.2005 je bil poslancem posredovan predlog zakona o 
Radioteleviziji Slovenija, EPA-206-IV. 

Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika Državnega 
zbora podpisani poslanci zahtevajo, da se o predlogu zakona 
opravi splošna razprava. 

) 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Ljubljana, 19.04.2005 

Dne 19.4.2005 je bil poslankam in poslancem posredovan: 

Zakon o Radioteleviziji Slovenija EPA 206-IV 

Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika Državnega 
zbora podpisani poslanci zahtevajo, da se o predlogu zakona 
opravi splošna razprava. 

Skupina poslancev: 

Priimek in ime 

1    
 2 &/< ;?4."Xr  
 3 ..Ka+lkr  
4 j. 
5. ...GA'LL I/A/V... 

Skupina poslancev: 

Ime in priimek Podpis 
I, 5/7204- 
7. 
3' Hatbj L>t4«?Wl£ 
f. K-o fnvci nO 
5 W n.C,\/MsL~ 
£. J.©*!**- La." ^ 2-«"» 

jrlii TPefEMllt- 

<3v. Soio-^c 
<«. TjJbA-lJ' 
«. Hmkf-I Jene 
(2-. PoSeSEL 

<fy "iFC ^ 
j1! Qujfi\ OvMi-m 
/$, /fcsr <■ ~ć 

4, Suvuo 

To-««' Sjatiš 
A 
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Letno poročilo 

0 DELU DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 2004 

- EPA 205 - IV 

DRUŽBENI PRAVOBRANILEC 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

NAŠ ZNAK AP/vk SV-4/05 
DATUM 15.4.05 

ZADEVA Letno poročilo o delu Družbenega pravobranilca 
Republike Slovenije v letu 2004 

Družbeni pravobranilec 
Družbeni pravobranilec pošilja v skladu z 11. členom Zakona Republike Slovenije 
o Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije, letno poročilo Mag. Anica Popovič, l.r. 

za leto 2004 in kot prilogo Zbirno poročilo št. 13, v katerem so 
zbrani kumulativni podatki o delu Družbenega pravobranilca 
Republike Slovenije na področju razreševanja oškodovanj 
družbenega kapitala za čas od 1.7.1993 do vključno 
31.12.2004. 
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POROČILO 

O DELU DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 2004 

Ljubljana, april 2005 
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I. U V O D 

Po uveljavitvi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske 
razvojne družbe (v nadaljevanju: ZZLPPO) s 1. 5. 1998, se glede pooblastil Družbenega 
pravobranilca Republike Slovenije (v nadaljevanju: družbeni pravobranilec) in uporabi 
njegovih zakonskih pooblastil glede varstva družbene lastnine v letu 2004, ni nič spremenilo. 
Navedeni zakon je namreč v svojih prehodnih in končnih določbah sicer razveljavil Zakon o 
lastninskem preoblikovanju podjetij, (v nadaljevanju: ZLPP), vendar pa je hkrati v 63. členu 
tudi določil, da se določbe členov 48, 48a ter drugi in tretji odstavek 50. člena smiselno 
uporabljajo še naprej. Vendar pa gre le za generalni zaključek, ki gaje potrebno dopolniti z 
vsebino nove določbe 7. člena navedenega zakona, ki v prvem odstavku daje tozadevno 
pooblastilo Slovenski razvojni družbi d. d., sedaj njeni pravni naslednici D.S.U., družba za 
svetovanje in upravljanje, d. o. o. po 2. odstavku 3. člena ZPPSRD (Ur. 1. RS, št. 50/2004) za 
uveljavljanje zahtevkov iz naslova oškodovanja družbenega premoženja oziroma kapitala za 
primere iz 5. člena zakona, za katere ob uveljavitvi zakona še ni bil uveden sodni postopek. 
Družbeni pravobranilec pa po drugem odstavku 7. člena v 15 dneh po prejemu revizijskega 
poročila predlaga D.S.U. sodno uveljavljanje zahtevka iz naslova oškodovanja družbenega 
premoženja oziroma kapitala. Če ta ne sprejme pobude družbenega pravobranilca, ga je 
dolžna v roku 8 dni po prejemu pobude obvestiti o razlogih. Če družbeni pravobranilec oceni, 
da ti niso opravičeni, lahko sam vloži tožbo. 

Z uveljavitvijo novega zakona o delovnih razmerjih z dnem 1.1. 2003, je postalo leto 2002 
zadnje leto v malo manj kot 30 letnem obdobju delovanja institucije družbenega 
pravobranilca (s svojimi predhodniki vred) na področju varstva pravic delavcev iz delovnega 
razmerja. Hkrati pa ugotavljamo, da delavci še vedno iščejo nasvete in pomoč pri varstvu 
svojih pravic pri družbenem pravobranilcu in sicer predvsem na enotah izven sedeža organa. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji iz leta 1998 je družbenemu 
pravobranilcu dodal še pooblastilo za vlaganje izredne obnove v denacionalizacijskih 
postopkih. 

Obseg opravljenega dela in učinki so prikazani in razdelani v nadaljevanju poročila 
družbenega pravobranilca za leto 2004, kateremu je priloženo tudi zbirno poročilo o 
razreševanju oškodovanj družbene lastnine po 48. členu ZLPP za obdobje od 1. 7. 1993 do 31. 
12. 2004. 

Na področju organiziranosti družbenega pravobranilca in statusa zaposlenih v primerjavi z 
letom 2003 ni bilo sprememb. Tako so bili na sedežu organa v Ljubljani zaposleni trije 
funkcionarji (družbena pravobranilka in dva namestnika) ter pet strokovnih in 
administrativnih delavcev, izven sedeža organa in sicer v Kopru, Novem mestu, Postojni, 
Radljah ob Dravi, pa štirje namestniki ter dve administrativni delavki ali skupaj štirinajst 
zaposlenih. 
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II. VARSTVO DRUŽBENE LASTNINE 

1. AKTIVNOSTI V ZVEZI Z REVIZIJSKIMI POROČILI 

V času od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 družbeni pravobranilec ni prejel novih revizijskih 
poročil, ker je Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij dne 31. 7. 
2004 prenehala obstajati. Zato v letu 2004 ni bila vložena nobena tožba, temveč je družbeni 
pravobranilec obravnaval še nerešene zadeve. 

Tekom leta je družbeni pravobranilec v šestih primerih umaknil tožbe, ki jih je vložil v 
prejšnjih poročevalskih obdobjih, ker je s toženimi strankami sklenil sodne ali izvensodne 
poravnave v posledici dejstva, da so tožene stranke po vložitvi tožbe odpravile ugotovljena 
oškodovanja družbene lastnine ali pa je družbeni pravobranilec na podlagi sodišču 
predloženih listin moral ugotoviti, da v revizijskih poročilih zatrjevana oškodovanja družbene 
lastnine niso bila podana. 

K poročilu za delo, opravljeno v letu 2004, družbeni pravobranilec prilaga še Zbirno poročilo 
št. 13 za obdobje od 1. 7. 1993 do 31. 12. 2004. * Iz navedenega zbirnega poročila je moč 
ugotoviti za vsako revidirano pravno osebo način in učinke odprave ugotovljenega 
oškodovanja družbenega kapitala po 48. členu ZLPP oziroma 63. členu ZZLPPO, kakor 
seveda tudi nekatere pomembne vsebinske ugotovitve in zaključke. Ti so podlaga za oceno 
opravljenega dela družbenega pravobranilca na tem področju oziroma za razreševanje 
oškodovanj družbenega kapitala nasploh za celotno obdobje. Delo družbenega pravobranilca 
v letu 2004 namreč ni moč ocenjevati le na podlagi statističnih podatkov za to leto, kajti v 
naravi dela je, da je bilo potrebno v letu 2004 tudi zaključevati dela, začeta v prejšnjih 
poročevalskih obdobjih. Koncem leta 2004 je nerešenih 30 zadev, ki se obravnavajo na 
podlagi revizijskih poročil ter še 2 zadevi na podlagi generalnega pooblastila družbenega 
pravobranilca o varstvu družbene lastnine oziroma skupaj 32 zadev. 

2. ZNAČILNOSTI REŠEVANJA SPOROV PRED SODIŠČI 

V letu 2004 so sodišča na prvi stopnji izdala 8 odločb v zadevah, ki jih je po 50. členu ZLPP 
začel družbeni pravobranilec. Višja sodišča so po pritožbah pravdnih strank izdala 13 odločb. 
Navedeni statistični podatki zajemajo odločbe, ki jih je družbeni pravobranilec prejel v letu 
2004, nanašajo pa se na tožbe, ki jih je vložil v prejšnjih letih. V letu 2004 je postalo 
pravnomočnih 18 sodnih odločb. Vrhovno sodišče RS je zavrnilo 5 vloženih izrednih pravnih 
sredstva (revizij) družbenega pravobranilca. 

* Zbirno poročilo št. 13 o razreševanju oškodovanj družbenega k. pitala po 48. členu ZLPP 
oziroma 63. členu ZZLPPO za obdobje od 1. 7. 1993 do 31. 12. 2004 
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Navkljub v Uvodu izpostavljeni oceni družbenega pravobranilca, da se po uveljavitvi 
ZZLPPO s 1. 5. 1998 v zvezi z zakonskimi pooblastili družbenega pravobranilca glede 
varovanja družbene lastnine ni nič spremenilo, pa so se koncem leta 2002 začela pojavljati 
stališča sodišč, da je postala vprašljiva aktivna legitimacija družbenega pravobranilca za 
vlaganje tožb v primerih, ko je družbeno premoženje oziroma družbeni kapital prešel na SRD 
po 1. 5. 1998. Prvotno neenotna stališča sodišč o navedenem pravnem vprašanju so se v letu 
2004 na podlagi stališča Vrhovnega sodišča poenotila v tem, da družbeni pravobranilec ne 
more več uveljavljati svoje aktivne legitimacije in vlagati tožbe za varstvo pravic tretjih, ko 
družbena lastnina že ima titularja , to je po vpisu lastninskega preoblikovanja v sodni register. 
Takšno pravico lahko v imenu družbe uveljavljata delničar in družbenik, saj se morebitno 
oškodovanje odraža v njihovem premoženju in ne v družbeni lastnini. Ustavno sodišče RS pa 
vloženih ustavnih pritožb družbenega pravobranilca ni sprejelo. 
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ŠTEVILKA 13 

ZBIRNO POROČILO 

O RAZREŠEVANJU OŠKODOVANJ DRUŽBENEGA 

KAPITALA PO 48. ČLENU ZLPP 

(ZA OBDOBJE OD 1. 7. 1993 DO 31. 12. 2004) 
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Družbeni pravobranilec Republike Slovenije je v obravnavanem obdobju proučil ugotovitve 
pravnega, finančnega in računovodskega pregleda, podane v revizijskih poročilih za obdobje 
od 1. 1. 1990 do 31. 12. 1992 (»prvo« revizijsko poročilo) ter v revizijskih poročilih za 
obdobje od 1. 1. 1993 do vpisa lastninskega, preoblikovanja v sodni register (»drugo« 
revizijsko poročilo), pri skupno 1248 pravnih osebah. Pri tem je ocenil, da je domneva o 
oškodovanju družbene lastnine po 48. členu 1 ZLPP utemeljena pri skupno 486 2 revizijskih 
poročilih oz. v 40 odstotkih vseh revizijskih poročil 

Oškodovanja po 48.a členu, njihovo reševanje ni v pristojnosti družbenega pravobranilca, so 
po podatkih Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja ugotovljena pri 60 % 
vseh revidiranih pravnih oseb. 

Ocena Družbenega pravobranilca RS 
glede na ugotovitve revizijskih organov 

OŠKODOVANJA PO 
48. ČLENU ZLPP 

NI OŠKODOVANJ PO 48. 
ČLENU ZLPP 

60% 

'Od I. 5. 1998 naprej se 48. člen in druge še veljavne določbe ZLPP iz ZPPOLS uporabljajo v povezavi s 63. in 
65. členom ZZLPPO 
2 Osnovni podatki o ukrepih družbenega pravobranilca v primeru posameznih revizijskih poročil so razvidni iz 
priloženega tabelaričnega pregleda, podrobnejši podatki pa le neposredno iz dokumentacije v spisu posamezne 
revizijske zadeve 
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1. V primeru 63 revizijskih poročil ali pri 13 odstotkih je družbeni pravobranilec ugotovil, da 
zaradi izvajanja stečajnega ali likvidacijskega postopka ne more neposredno sam ukrepati. V 
teh primerih je družbeni pravobranilec revizijsko poročilo odstopil stečajnemu oz. 
likvidacijskemu upravitelju s pisno zahtevo, da na podlagi pooblastil, ki jih ima stečajni oz. 
likvidacijski upravitelj po zakonu, z vlaganjem pravnih sredstev zagotovi odpravo z revizijo 
ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. Oškodovanje v teh primerih je namreč pogosto 
izkazano kot odprta terjatev stečajnega dolžnika oz. revidirane pravne osebe, za katere pa je 
po specialni določbi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji dolžan poskrbeti 
stečajni oz. likvidacijski upravitelj. Družbeni pravobranilec praviloma ni seznanjen z ukrepi 
likvidacijskega oz. stečajnega upravitelja in z doseženimi učinki. 

V primerihjko je družbeni pravobranilec že vložil tožbo inje bil po tem roku uveden stečaj ali 
likvidacija revidiranega podjetja, se je po zakonu pravdni postopek prekinil in se je 
nadaljeval, če in koje stečajni oz. likvidacijski upravitelj prevzel pravdo. 

2. Družbeni pravobranilec je že pri »prvih«3 revizijskih poročilih uveljavil prakso, daje (z 
dopisom in v neposrednem pogovoru) takoj pozval pravno osebo, naj v 30-dnevnem roku po 
prejemu revizijskega poročila sama odpravi ugotovljena oškodovanja družbenega kapitala in 
se tako izogne sporu pred sodiščem oz. naj posreduje morebitna dodatna pojasnila in listinske 
dokaze glede očitanih oškodovanj. 

Družbeni pravobranilec ni čakal na potek 30-dnevnega roka iz 50. člena ZLPP, temveč je 
pravnim osebam že v tem roku pojasnjeval in utemeljeval prednosti takojšnje sporazumne 
odprave očitanih oškodovanj družbene lastnine. Odločitev o izpeljavi postopka za 
sporazumno odpravo oškodovanj družbene lastnine pred vložitvijo tožbe je bila odvisna od 
presoje uprave revidirane pravne osebe. 

ZLPP družbenemu pravobranilcu sicer ne predpisuje obveznosti za takšno ravnanje. Vendar je 
tako ravnal že od prejema prvih revizijskih poročil naprej, ker je ocenil, daje ključni namen 
tega postopka, da se po opravljeni reviziji v čim krajšem roku odpravijo ugotovljena 
oškodovanja družbene lastnine. 

3. Ravnanje in postopki družbenega pravobranilca, izpeljani že v 30-dnevnem roku pred 
vložitvijo tožbe in tudi ustrezno sodelovanje pravnih oseb, so omogočili, daje bilo v primeru 
113 revizijskih poročil oz. 23 odstotkov od skupno 486 revizijskih poročil, oškodovanje 
odpravljeno že pred potekom 30-dnevnega roka. Pravna oseba je lahko v takšnem primeru 
takoj začela s postopkom lastninskega preoblikovanja. V tej skupini revizij ne gre le za manj 
zapletene primere, saj je med njimi tudi 28 revizijskih primerov z enim ali več bv-pass 
podjetji. V vseh primerih je bilo oškodovanje družbenega kapitala odpravljeno pred potekom 
roka za vložitev tožbe. Tako so bili družbenemu pravobranilcu kot tudi revidirani pravni osebi 
prihranjeni vsi pravdni stroški, postopek lastninskega preoblikovanja pa ni bil zadržan. 

4. Posebna pozornost, ki jo je družbeni pravobranilec že od objave prvih revizijskih poročil 
od septembra 1993 naprej po lastnini presoji namenjal sporazumnemu razreševanju 
oškodovanj družbene lastnine takoj po prejetju revizijskega poročila, tj. že v 30-dnevnem 
roku, je pogosto zagotovila hitro in učinkovito odpravo oškodovanj in ustrezno zmanjšala 
število vloženih tožb. Tako so bile tožbe po 2. odst. 50. člena ZLPP vložene v primeru 310 

1 »Prva« revizijska poročila predstavljajo revizijske preglede za obdobje od 1. 1. 1990 do 31 12. 1992 
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revizij ali 64 odstotkih vseh primerov, ko je družbeni pravobranilec ocenil, da je podan 
utemeljen sum oškodovanja družbene lastnine po 48. členu ZLPP. 

Ugotovitve revizijskih organov, na podlagi katerih so vloženi tožbeni zahtevki 
družbenega pravobranilca po 48. členu ZLPP 

Alineja Elementi oškodovanja družbene lastnine Pogostost % 
48. člena 

1. Zmanjšanje premoženja 97 13,1 
2. Nakup premoženja s krediti brez revalorizacije 3 0,4 
3. By-pass podjetje 147 19,7 
4. Prodaja podjetja 6 0,8 
5. Podjetje v zasebni ali mešani lasti 82 11,1 
6. Sklenitev škodljivih pogodb 364 48,9 
7. Prednostne delnice za družbeni kapital 4 0,5 
8. Neupravičena prednost skupine ali posameznika 9 1,2 
9. Brezplačni prenos družbenega kapitala 10 1,3 
10. Neustrezna upravljavska razmerja 13 1,8 
11. Nadtretjinsko oškodovanje 9 1,2 

SKUPAJ:' 744 100 

Tožbeni zahtevki za odpravo ugotovljenih oškodovanj so oblikovani ob upoštevanju načela, 
da je sum o oškodovanju družbenega kapitala utemeljen v primerih, ko sporno ravnanje ni 
bilo dopustno po zakonski ureditvi, veljavni v času opravljenih transakcij. Revizijski organ 
tudi sicer ugotavlja elemente oškodovanj družbene lastnine, ki so podani v 48. členu ZLPP 
(enajst alinej), družbeni pravobranilec pa glede na določbe 50. čl. ZLPP oceni utemeljenost 
podanih oškodovanj. 

Tožbeni zahtevki družbenega pravobranilca za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti 
posameznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo dr'žbenega kapitala v skupno 310 revizijah 
lastninskega preoblikovanja temeljijo na skupno 744 takšnih elementih o oškodovanjih 
družbene lastnine. V primeru posamezne revizijske tožbe se le-ta nanaša poprečno na 2,4 v 
48. členu ZLPP našteta elementa oškodovanja družbene 'astnine. 

Najpogosteje, skoraj v polovici primerov, nastopa sklenitev škodljivih pogodb (48,9 %), 
sledijo očitki o ustanavljanju by-pass oz. o zasebnih ali mešanih podjetjih (30,8 %) ter očitek 
o zmanjšanju premoženja (13,1 %). Ostali elementi oškodovanja družbenega kapitala, našteti 
v preostalih sedmih alinejah, se pojavljajo izjemoma (skupno 7,2 %). 
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Elementi iz 48. člena ZLPP v tožbenih zahtevkih družbenega pravobranilca 

SKLENITEV ŠKODLJIVIH 
POGODB 

49% 

OSTALO 
7X 

BV-PASS 
ZASEBNO 

ME5ANO 
POOJETJE 

31* 

ALI 

ZMANJ5ANJE PREMOŽENJA 
13X 

Družbeni pravobranilec je nadaljeval neposredne pogovore z revidiranimi pravnimi osebami 
za sporazumno odpravo ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine tudi po vloženih tožbenih 
zahtevkih za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti posameznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v 
škodo družbenega kapitala. Glede na številne, že v začetku postopkov revidiranja izpeljane 
postopke poravnav, je družbeni pravobranilec pravnim osebam lahko ponudil tudi že 
praktično uveljavljene rešitve. Stališče družbenega pravobranilca pri tem je, da ima 
sporazumna verodostojna odprava oškodovanj družbene lastnine prednost pred dolgotrajnimi 
in zapletenimi postopki pred sodišči. Med drugim gre tudi za okoliščino, da je po nekaj letih 
pravdanja takšna oškodovanja skoraj nemogoče odpraviti v njihovem dejanskem obsegu tudi 
iz razloga, ker so takšne stranke brez omejitev razpolagale s sredstvi, ki so predstavljala 
premoženje oziroma vrednost s tožbo uveljavljanega oškodovanja družbenega kapitala. 
Praksa je opisano ravnanje družbenega pravobranilca potrdila kot pravilno. 

Ukrepi pri oškodovanju 
po 48. členu ZLPP 

DP NI PRISTOJEN UKREPATI 
13X 

OŠKODO' 
ODPRAVU 

30 DNEH 
23* 

VLOŽENA TOŽSA PO SO. 
Členu zlpp 

64* 
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5. Na podlagi opisane aktivnosti družbenega pravobranilca v obdobju po vloženi tožbi je bilo 
v primeru 167 revizijskih poročil ali v 54 % primerov, ko je bila vložena tožba, oškodovanje 
družbene lastnine odpravljeno s sklenitvijo sodne ali izvensodne poravnave. 

6. Podatki o prejetih pravnomočnih sodbah kažejo, da se spori na podlagi tožb, vloženih po 2. 
odstavku 50. člena ZLPP, po sodni poti končajo izjemoma. Na takšen način se je po vloženih 
tožbah družbenega pravobranilca namreč spor razrešil v primeru 75 revizijskih poročil oz. v 
24 odstotkih takšnih revizijskih poročil. 

7. Sorazmerno kratek 30-dnevni rok od prejema revizijskega poročila do uveljavitve določbe 
2. odstavka 50. člena ZLPP, tj. vložitve tožbe, ima določene prednosti pa tudi pomanjkljivosti. 
V nekaterih primerih pospešuje postopke za odpravo oškodovanj, vendar družbenemu 
pravobranilcu hkrati ne dopušča, da bi lahko v slehernem primeru v tem sorazmerno kratkem 
roku dokončno ocenil utemeljenost vseh v revizijskem poročilu podanih ugotovitev o 
oškodovanjih družbene lastnine. 

Iz tega razloga je družbeni pravobranilec v 36 primerih oz. 12 % revizijskih poročil že 
vloženo tožbo kasneje umaknil, saj je po kasnejši pridobitvi odgovorov, pojasnil, 
verodostojnih listin ali izvedeniških mnenj ocenil, da ugotovitve o oškodovanju družbene 
lastnine niso utemeljene. Kot posebnost navajamo umik tožbe (3 primeri), povezan s 
spremembo v sestavi lastnikov, ko je podjetje, po tožbi zavezanec za plačilo dajatvenega 
zahtevka, postalo večinski lastnik oz. obvladujoča družba oškodovanega podjetja, ki se je kot 
obvladana družba odpovedalo prejemu eventuelno pravnomočno dosojenega zneska. 

Razreševanje oškodovanj 
po 48. členu ZLPP po vloženih tožbah 

PRAVNOMOČNA SODBA 
24% 

TOŽBA JE 
UMAKNJENA 

12% 

POSTOPEK 
NI KONČAN 

10% SODNA ALI IZVENSODNA 
PORAVNAVA 

54% 
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8. Družbeni pravobranilec je ugotovil, daje med skupno 486 revizijskimi poročili, pri katerih 
gre za oškodovanje po 48. členu ZLPP tudi 113 primerov oz. 24 odstotkov takšnih poročil, ko 
je oškodovanje povezano z organiziranjem enega ali več bv-pass podjetij. Skupno je 
ugotovljeno 228 bv-pass podjetij ali povprečno dve by-pass podjetji na vsako revidirano 
podjetje, v katerem so se odločili za takšno obliko predhodnega lastninjenja. 

Ob podatkih o številu by-pass podjetij je potrebno upoštevati, da utemeljeni sum o 
organiziranju oz. ustanavljanju by-pass podjetja sam po sebi še ne razkrije obsega 
oškodovanja družbenega kapitala. V teh primerih gre npr. za by-passe, pri katerih je 
ugotovljena le možnost oškodovanja ter za izpeljavo druge skrajnosti, ko so bile praktično 
vse poslovne funkcije in pripadajoči učinki v postopku predhodnega lastninjenja z različnimi 
spornimi transakcijami preneseni na by-pass podjetja. Matičnemu podjetju je v slednjih 
primerih ostala največkrat le še pravica razpolaganja z večjo ali manjšo vrednostjo 
družbenega kapitala, praviloma le z vrednostjo nepremičnin, včasih pa je matično podjetje iz 
lastnika postalo celo najemnik svojih (nekdanjih) nepremičnin. Revizijska poročila kažejo, da 
so se v praksi na podlagi organiziranja by-pass podjetij uveljavile številne izpeljanke različnih 
zamisli oz. modelov prehodnega lastninjenja, ki se v bistvu glede na vrednost kapitala 
razlikujejo le po obsegu izpeljane »divje« oz. predhodne privatizacije. 

9. Zakon o lastninskem preoblikovanju ne podaja podrobnejših meril za oceno obsega 
oškodovanja družbenega premoženja pri organiziranju by-pass podjetij. Družbeni 
pravobranilec je zato na podlagi obdelave številnih primerov revizijskih poročil za svoje 
ravnanje glede utemeljenost takšnih oškodovanj uveljavil naslednje kriterije: 

podatke o dejanskem prenosu poslovnih funkcij na by-pass podjetje (in ne le 
primerljivost dejavnosti, vpisanih v sodni register) s presojo morebitnih pogodb o 
takšni transakciji, sklenjenih med matičnim in by-pass podjetjem, 

obseg poslovanja by-pass podjetja ter delež prihodka, ki ga by-pass v strukturi 
vseh prihodkov ustvarja iz naslova prenesenih poslovnih funkcij ali poslov, 

primeijavo obsega ter uspešnosti poslovanja matičnega ter by-pass podjetja v 
revidiranem obdobju s posebnim poudarkom na morebitnem nazadovanju 
uspešnosti poslovanja matičnega podjetja v razdobju po prenosu poslovnih funkcij 
in pripadajočih učinkov na by-pass podjetje ter 

- obseg in način vplačila in morebitna kasnejša povečanja osnovnega kapitala v by- 
pass podjetju ter upravljavska in druga razmerja glede na strukturo osnovnega 
kapitala (zlasti izdajo navadnih delnic za zasebni ter prednostnih delnic za 
družbeni kapital). 

Na podlagi tehtanja naštetih bistvenih kriterijev ter drugih okoliščin in specifičnih podatkov v 
primeru posameznega revizijskega poročila se družbeni pravobranilec praviloma ni odločil za 
ukrepanje po 48. oz. 50. členu ZLPP zaradi suma o organiziranju by-pass podjetij v naslednjih 
primerih: 

- kadar je šlo za prenos dejavnosti, ki so po obsegu prihodka, donosnosti, 
perspektivnosti ipd., povsem nepomembne za matično podjetje, 
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kadar je očitno, da se je predvsem zaradi sprememb na trgu konglomerantna 
dejavnost družbenega podjetja razdelila oz. specializirala v novo organiziranih 
delniških družbah oz. družbah z omejeno odgovornostjo, ki so prevzele tudi vse 
(ali skoraj vse) zaposlene delavce matičnega podjetja in se je ob tem vzpostavil v 
strukturi osnovnega kapitala le manjšinski ali nepomemben delež zaposlenih - 
fizičnih oseb, 

kadar gre za primere ustanavljanja podjetij v mešanih lasti skupno s tujimi 
pravnimi ali fizičnimi osebami za dejavnost, področje ali predmet poslovanja, kot 
ga določa pogodba, sklenjena s poslovnimi partnerji iz tujine in pri tem ne gre za 
•prenos določene poslovne funkcije in pripadajočih učinkov na takšna podjetja, 

kadar gre za ustanavljanje by-pass podjetij brez vednosti in soglasja matičnega 
podjetja s strani zaposlenih oz. bivših zaposlenih inje že matično, tj. oškodovano 
podjetje samo sprožilo ustrezne postopke (tudi tožbe) oz. je naknadno z ustrezno 
pogodbo zavarovalo svoje poslovne interese ter preprečilo oškodovanje družbene 
lastnine. 

Iz vsebine opisanih kriterijev oz. primerov izhaja, da je družbeni pravobranilec poleg 
formalnih okoliščin ocenjeval predvsem obseg dejanskega oškodovanja družbene lastnine. 
Takšen pristop se je lahko uveljavil tudi pri revizijah za obdobje od 1. 1. 1990 do 31. 12. 
1992, ker je revizijski organ praviloma posredoval tudi ustrezne podatke o poslovanju za 
obdobje po 31. 12. 1992, čeprav le-to vse do zakonske spremembe v letu 1996 ni bilo predmet 
revidiranja. Za končno presojo je bilo v postopkih razreševanja kompleksnejših primerov 
pripravljeno tudi izvedeniško gradivo z analitično razčlenitvijo poslovanja oz. prihodkov in 
odhodkov by-pass in matičnega podjetja. 

Pogostost by-pass podjetij 

OŠKODOVANJE 
PO 48. ČLENU 

BREZ BY-PASS PODJETIJ 
77% 

Z BY-PASS 
PODJETJI 

21% 
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10. Odprava oškodovanj družbene lastnine s podružblianjem by-pass podjetja je bila izvedena 
v primeru 21 revizij. Na ta način so bila po oceni družbenega pravobranilca na sorazmerno 
preprost način z eno samo transakcijo odpravljena praktično vsa oškodovanja družbene 
lastnine. 

Prednost takšnega postopka je tudi v tem, da brez postopka t.i. »druge« revizije, za obdobje 
od 1. 1. 1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register, v celoti odpravlja tudi 
oškodovanja, ki so sicer nastala po 31. 12. 1992. Slednjih namreč ni bilo mogoče razreševati 
po določbah ZLPP vse do leta 1996, ko so bili zakonsko uvedeni tudi revizijski pregledi za 
obdobje od 1. 1. 1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register. 

S postopkom podružbljanja se v by-pass podjetju na dan 1. 1. 1993 v celoti vzpostavlja 
nominirani družbeni kapital v lasti matičnega podjetja. Za nesporno vplačani zasebni kapital 
fizičnih oseb, se je praviloma vzpostavila obveznost na strani podjetja oz. terjatev na strani 
fizičnih oseb, v programu lastninskega preoblikovanja pa določil način uporabe oz. 
kapitalizacije (notranji odkup, dokapitalizacija) takšnih terjatev. 

11. Model pripojitve by-pass podjetja za odpravo ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine 
ie bil uporabljen v primeru 19 revizij. Razlika od postopka podružbljanja je v tem, da 
družbeniki, tj. fizične in pravne osebe, zadržijo nesporno vrednost zasebnega kapitala oz. 
vplačanih deležev ali delnic, preostali kapital by-pass podjetja pa se je s pripojitvijo k 
matičnemu podjetju v družbeni lasti podružbil. 

12. Oba opisana postopka, tj. podružbljanje ali pripojitev by-pass podjetja sta bila 
uporabljena v primeru 40 revizij ali skupno 35 odstotkih primerov takšnih oškodovanj, ki so 
nastala zaradi prenosa poslovnih funkcij in pripadajočih učinkov na vzporedno oz. by-pass 
podjetje. Pri tem so pravne osebe, odvisno od svojih razvojnih namer, zapisanih v program 
lastninskega preoblikovanja, lahko izbirale med prvo ali drugo obliko poravnave, tj. med 
podružbljanjem ali pripojitvijo. 

Prednost obeh postopkov je zlasti v tem, da se z njima odpravljajo tudi oškodovanja, ki so 
nastala v času po 31. 12. 1992. »Divja« privatizacija z organiziranjem by-pass podjetij se je 
namreč nadaljevala tudi po letu 1992. Včasih so bile po tem roku izpeljane celo odločilne 
privatizacijske transakcije, vendar glede na zakonsko ureditev, zapisano v ZLPP, vse do 
ustanovitve Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij oz. do začetka 
njenega delovanja v 1. 1996, torej v več kot skoraj v triletnem razdobju, ni bilo mogoče uvesti 
ustrezne revizije predhodnega lastninjenja oz. ukrepati po ZLPP za odpravo ugotovljenih 
oškodovanj družbenega kapitala. 

Podrobnejši podatki za posamezne primere revizij so razvidni iz priloženega tabelaričnega 
prikaza (oblike in učinki odpravljanja oškodovanj družbene lastnine, kolona 5 - 14). Iz 
slednjega izhaja, da so oškodovanja zaradi organiziranja by-pass podjetij v drugih primerih 
odpravljena z različno kombinacijo drugih ukrepov, in sicer z vzpostavljanjem terjatev, 
plačilom dobička, likvidacijo, izbrisom dejavnosti, izbrisom by-pass podjetja ipd. Vsi opisani 
postopki so v primerih revizij z ugotovljenimi oškodovanji zaradi organiziranja by-pass 
podjetij uporabljeni sto devetindvajsetkrat (129-krat). V primeru sedmih revizij z by-passi je 
družbeni pravobranilec tožbo zaradi neutemeljenosti domneve o oškodovanju družbenega 
kapitala umaknil, v primeru šestnajstih revizij pa je bila izdana pravnomočna sodba. 
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13. Usmeritev družbenega pravobranilca, da je osnovni namen njegovega ukrepanja v 
realnem času doseči verodostojno odpravo oškodovanj družbene lastnine po 48. členu ZLPP, 
seje sedaj, koje proces lastninjenja končan, izkazala kot pravilna. Od skupno 486 revizijskih 
poročil, pri katerih je bilo ugotovljeno oškodovanje po 48. členu ZLPP, je bilo namreč v 30 
dneh, tj. pred vložitvijo tožbe, oškodovanje sporazumno odpravljeno v primerih 113 
revizijskih poročil, po vloženi tožbi pa s sklepanjem sodnih ali izvensodnih poravnav v 
primeru 167 revizijskih poročil. Skupaj je bilo torej oškodovanje družbene lastnine po 48. 
členu ZLPP sporazumno, brez dokončnega odločanja sodišč, odpravljeno'v 280 primerih, ali 
58 odstotkih revizijskih poročil, za katera je družbeni pravobranilec ocenil, da so domneve o 
oškodovanju družbene lastnine utemeljene. Na ta način proces lastninskega preoblikovanja ni 
bil blokiran oz. bistveno moten, prihranjeni so znatni pravdni stroški, že sicer obremenjenim 
sodiščem pa ni bilo treba razreševati številnih, pogosto tudi kompleksnih pravdnih primerov. 

Razreševanje oškodovanj zaradi organiziranja by-pass podjetij 

UMIK TOŽBE LIKVIDACIJA 
IZBRIS DEJAVNOSTI 

4% 
IZBRIS BY-PASSA 

5% 

VZPOSTAVLJENA TERJATEV 
16% 

PLAČILO DOBIČKA 
15« 

POSTOPEK NI KONČAN 
7% 

PRIPOJITEV BY-PASSA 
16« 

PRAVNOMOČNA SODBA 
12% 

PODRUŽBLJANJE BY-PASSA 
16% 

14. V manjšem številu revizijskih poročil spornih vprašanj ni bilo mogoče uskladiti ali pa 
pravne osebe po vloženih tožbah niso sprejele predloga družbenega pravobranilca za 
sporazumno odpravo (izvensodna ali sodna poravnava) oškodovanj družbene lastnine. Spori 
se razrešujejo pred sodiščem. Določba ZLPP, po kateri naj bi se postopki v zvezi z 
revizijskimi tožbami odvijali hitro, je deloma upoštevana le pri razpisu prvega naroka, vsi 
nadaljnji postopki pa se, to kaže sodna praksa, odvijajo z enako dinamiko (počasi), kot vsi 
drugi pravdni primeri. 
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Iz podatkov o doslej izdanih sodbah oz. sklepih sodišč izhaja, da so sodišča odločila v 
posamezni zadevi praviloma znotraj dvanajstmesečnega roka, vendar so v rokih velike 
razlike. V primeru, da je o posamezni revizijski zadevi odločanje potekalo na vseh treh 
stopnjah, je bilo v poprečju potrebno poldrugo leto, da je ista zadeva, kadar je bilo reviziji 
ugodeno, prišla v ponovno odločanje na pristojno okrožno sodišče. Vendar so v posameznih 
primerih velika odstopanja. Obstaja nekaj primerov »starih« revizij, ko prvostopenjsko 
sodišče sploh še ni, izreklo sodbe. To pomeni, da so ob upoštevanju teh okoliščin roki 
dejansko bistveno daljši. 

15. Sodišča so v zvezi s tožbami družbenega pravobranilca po 50. členu ZLPP v 
obravnavanem razdobju sprejela doslej skupno 314 sodb. Okrožna sodišča so na prvi stopnji 
razsodila 175-krat. V 120 primerih so tožbene zahtevke zavrnila, v 16 primerih je bila tožba 
zavržena, v devetintridesetih (39) primerih pa je bilo tožbenim zahtevkom v celoti ali delno 
ugodeno. Izid teh sporov kaže, da okrožna sodišča praviloma ne pritrjujejo ugotovitvam oz. 
podatkom o oškodovanjih družbenega premoženja, ki jih revizijski organi podajajo v 
revizijskih poročilih. 

Število sporov, o katerih so po pritožbi razsojala višja sodišča - skupno je bilo izdanih 114 
sodb - kažejo, da je bila v 65 odstotkih primerov odločitev, sprejetih na prvostopenjskem 
sodišču, vložena pritožba na višje sodišče. Višja sodišča so triinštiridesetkrat (43x) delno ali v 
celoti ugodila pritožbi družbenega pravobranilca, v sedeminšestdesetih (67) primerih pa je 
bila pritožba zavrnjena. 

O uporabi izrednega pravnega sredstva po zakonu o pravdnem postopku, tj. o reviziji, je 
Vrhovno sodišče RS odločalo petindvaisctkrat (,25x). osemkrat (8x) je bilo zahtevi 
družbenega pravobranilca v celoti ali delno ugodeno, sodbe sodišča prve oz. druge stopnje 
delno razveljavljene, primeri pa vrnjeni v ponovno sojenje okrožnim sodiščem, v šestnajstih 
primerih je bila zahteva po reviziji zavrnjena, v enem pa zavržena kot nedovoljena zaradi 
prenizke vrednosti spornega predmeta. 
Revizije so bile vročene tudi Državnemu tožilstvu RS, ki se ni izjavilo o nobenem primeru 
revizije. 

16. V primerih tistih revizijskih poročil, ko spornih vprašanj iz različnih razlogov ni bilo 
mogoče sporazumno razrešiti ali pa se je pravna oseba odločila, da o sporu odloči sodišče, 
postopki še niso končani. Takšnih primerov je skupaj 30 oz. 10 odstotkov, glede na skupno 
število revizij, pri katerih so bile vložene tožbe. V trinajstih (13) primerih gre za oškodovanja, 
ugotovljena s »prvo« revizijo (revidimo obdobje od leta 1990 do 1992) v sedemnajstih (17) 
primerih pa za oškodovanja, ugotovljena s t.i. »drugo« revizijo (revidirno obdobje od 1. 1. 
1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register). 

17. V priloženem tabelaričnem prikazu so za sleherno revizijsko poročilo navedeni vsi 
pomembnejši podatki o postopkih in ukrepih, ki so bili uporabljeni za odpravo oškodovanj 
družbenega premoženja po 48. členu ZLPP. Iz tabele je mogoče razbrati tudi osnovne podatke 
o učinkih takšnih postopkov. Vsebina odločitev sodišč 4 po pravnomočnih sodbah ni 
vključena v tabelo. V grafikonu »Načini in učinki odprave oškodovanj po 48. členu ZLPP«, 
na strani 11 so prikazani zbirni podatki za skupno 282 revizijskih poročil. Vendar pa, kot je 
razvidno iz priložene tabele, učinka vseh ukrepov na dan 31. 12. 1992 (otvoritvena bilanca 

4 Kompleksnost sodb in njihovih obrazložitev je razlog, da bistvenih verodostojnih podatkov ni mogoče zapisati 
v skrajno omejen prostor v zbirnem poročilu 
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stanja na dan 1.1. 1993 je po ZLPP osnova za lastninsko preoblikovanje podjetja) ni mogoče 
v slehernem primeru izraziti tudi vrednostno. Pri nekaterih ukrepih vrednostnega učinka 
uporabljenega ukrepa ni mogoče neposredno ugotoviti (npr. sprememba prednostnih delnic v 
navadne in aneks k managarski pogodbi v korist pravne osebe kot sklenitelja zavarovanja), pri 
drugih pa je takšen podatek mogoče razbrati šele iz otvoritvene bilance stanja na dan 1.1. 
1993 oz. iz programa samega lastninskega preoblikovanja revidirane pravne osebe (npr. 
podružbljanje oz. pripojitev by-passa, povečanje deleža družbenega kapitala), ki pa v času 
sklepanja poravnav še ni bil pripravljen oz. še ni bilo izdano ustrezno soglasje Agencije RS za 
prestrukturiranje in privatizacijo po 20. čl. ZLPP. 

Način in učinki odprave oškodovanja po 48. členu ZLPP 

POVEČANJE DELEŽA 
DRUŽBENEGA KAPITALA 

69 REV 
24% 

17 MIO SIT 
TERJATVE IZ 

MANAGERSKE POCODBE 
10 REV 

4% 

2224 MIO SIT 
POVEČANJE VREDNOSTI 
DRUŽBENEGA KAPITALA 

25 REV 
9% 

ANEKS K 
MANACERSKI 

POGODBI 
24 REV 

8% 

1966 MIO SIT 
VZPOSTAVLJANJE 

TERJATVE 
86 REV 

30% 

SPREMEMBE 
PREDNOSTNIH 

V NAVADNE DELNICE 
S REV 

2% 

2876 MIO SIT 
PLAČILO KUPNINE 

35 REV 
12% 

1011 MIO SIT 
PLAČILO DOBIČKA 

30 REV 
11% 

Osnovni podatki o tem, kateri ukrepi so bili uporabljeni v primeru posamezne revidirane 
pravne osebe oz. kakšni učinki so doseženi s temi ukrepi, so razvidni iz priloženega 
tabelaričnega pregleda. Podrobnejše podatke pa je mogoče razbrati le iz dokumentov, ki so 
shranjeni v posameznem revizijskem spisi* 

Vrednostni podatki (njihova realna vrednost) praviloma veljajo na dan 1. 1. 1993, tj. na 
zakonski rok lastninskega preoblikovanja. Skupna vrednost izvedenih plačil za odpravo škode 
na družbenem premoženju znaša 3.887 mio SIT (65 revizijskih poročil), skupna vrednost 
denarnih terjatev na dan 1.1. 1993 pa predstavlja vrednost 4.190 mio SIT (121 revizijskih 
poročil). V primeru 98 revizijskih poroči! pa je oškodovanje družbenega premoženji 
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odpravljeno, vendar vrednosti učinkov v času izvedbe transakcij za odpravo oškodovanj ni 
bilo mogoče neposredno ugotoviti. Praviloma bi bilo verodostojne vrednostne podatke 
mogoče razbrati le iz. dokumentacije programov lastninskega preoblikovanja podjetij. 
Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, ki je najprej potrdila pridobitev omenjenih 
podatkov, je po preverjanju praktičnih možnosti odstopila od svojih zagotovil, ker je 
ugotovila, daje pridobitev omenjenih podatkov povezana z izjemno visokimi stroški. 

Najcelovitejši učinki so doseženi pri postopku podružbljanja ali pripajanja by-pass podjetij, 
takšnih postopkov je bilo 40. Vendar v času sporazumnega odpravljanja takšnih oškodovanj, 
tj. sklepanja poravnav, ki vključujejo postopke podružbljanja ali pripajanja by-pass podjetij 
niso bili znani končni podatki o vrednosti povečanja družbenega kapitala. Že samo po sebi pa 
je pomembno dejstvo, da so s takšnim postopkom odpravljena praktično vsa oškodovanja 
družbene lastnine. Prenesene poslovne funkcije ter pripadajoči učinki so namreč na dan 1.1. 
1993 znova povrnjeni družbenemu kapitalu oz. matičnemu podjetju. S takšnim postopkom so 
bila odpravljena tudi oškodovanja, ki so nastala po 1. 1. 1993, čeprav formalno od 1. 1. 1993 
pa vse do sredine leta 1996 - ko je začela delovati Agencija RS za revidiranje lastninskega 
preoblikovanja podjetij - revizijskega pregleda lastninskega preoblikovanja ni bilo mogoče 
izpeljati in družbeni pravobranilec ni mogel ukrepati po ZLPP. 
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LEGENDA 

K TABELARNEMU PRIKAZU PODATKOV 

Štev. kolone Vsebina podatkov v koloni 

1. Zapoiedna številka revizije 

2. Matična številka pravne osebe 

3. Naziv pravne osebe 

V primerih revizije za obdobje po 1. 1. 1993 je pripisana oznaka 93 

4. Primeri, koje oškodovanje odpravljeno v 30 dneh 

5. Primeri, koje bila po 30-dnevnem roku vložena tožba 

6. Število by-pass podjetij pri določeni pravni osebi 

7. Odprava by-pass podjetja s postopkom podružbljanja 

8. Odprava by-pass podjetja s postopkom pripojitve 

9. Odprava by-pass podjetja s postopkom likvidacije 

10. Odprava oškodovanja z izbrisom dejavnosti, enake dejavnosti matične podjetja 

11. Odprava by-pass podjetja z njegovim izbrisom 

12. Odprava ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine s plačilom ustrezne 
kupnine 

13. Odprava ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine s plačilom dobička by- 
pass podjetja 

14. Odprava oškodovanja družbene lastnine je izvedena z vzpostavitvijo dolžniško- 
upniškega razmerja 

15. Prednostne delnice za družbeni kapital so spremenjene v navadne delnice z 
upravljavskimi pravicami 

16. Oškodovanje družbenega kapitala je odpravljeno s povečanjem deleža 
družbenega kapitala; navedeni so podatki v SIT ali v odstotkih 
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Posebnosti: 

- vrednost »100« označuje vzpostavitev nominiranega družbenega kapitala 
(podružbljanje by-pass podjetja) 
- vrednost »90« označuje pripojitev by-pass podjetja matičnemu podjetju, s 
čimer se delež zasebnega kapitala minimizira 
- vrednosti »51« označuje vzpostavitev večinskega deleža družbenega kapitala 

17. Oškodovanje zaradi sklenjene managerske pogodbe je v primeru že izplačane 
police odpravljeno z vzpostavitvijo ustrezne terjatve 

18. Pri spornih managerskih pogodbah je sklenjen aneks k pogodbi, po katerem se 
polica izplača v korist sklenitelja - podjetja (in ne zavarovanca) 

19. V tej koloni navajamo naslednje opombe: 

- postopek ni končan: pravda zaradi oškodovanja družbene lastnine po tožbi 
družbenega pravobranilca ni končana 

- poravnava: v sporni zadevi je sklenjena poravnava; njena vsebina je deloma 
razvidna iz podatkov, zapisanih pri matičnem podjetju 

- pravnomočna sodba: izdana je pravnomočna sodba oz. sklep sodišča 

- tožba umaknjena: tožbeni zahtevek je zaradi kasneje izkazane 
neutemeljenosti suma oškodovanj umaknjen 

- by-pass: oškodovanje zaradi by-pass podjetja je odpravljeno v 30 dneh, 
podatki pa so zapisani pri matičnem podjetju 

- postopek ni po ZLPP; tožba je vložena na podlagi določb zakona o 
Družbenem pravobranilcu RS 

- 93; revizijski pregled za obdobje od 1. 1. 1993 do vpisa lastninskega 
preoblikovanje v sodni register 

poročevalec, št. 26 54 20. april 2006 



= 
- 

1*1 - 

!|i| 

lili-' 

ilOI 

lili! 
55355 

1 ! 
: ! I 

!ii,f 

ili- 
5552 

= 1 
1L 

5s 

: ^ s 
:Š5 1111 I 

s 
=1-1 

,a -:-5 

i ti I 

lišiš 

.ilJ 
i=3ll 
■iŠiU 
11 = 5 = 

iSSP 

SiSSi 

iSlM 

I 

If 

i'h-1 

11151 

šili! 

išf šs 
5SSŠŠ 

il_ 
SIS 

-55 

lil 
i|| 

II! 

5 

I 

i I 
ž t 
iZ 

Ji 
II 
si 

llisg 
51 s 5 s 

„ It 
■■ 

II s S C 
"lil 

SI 

:ass 
* - 3 

~P 

HI 

S S 
55 m 

20. april 2005 55 poročevalec, št. 26 



! 

t 

S r -= 

lip 

i HI S Z 
i 2. 2. 

£ 
£ 
r r 
11 s. s. 

!«» 

iifll 
2. S £ 2. iL 

il 

III 
II 
Š.E I lili 

3 
= r = ;| 
1 | 1 li 
tss:: 

š -s 
&& 

fli 
EEE 

--s - 

!== 
p 

£ 
i 
K 

I 
S S 3 S 

5 2 = 
II * 

s 

S s 
1- 

1 
2 
5 

I 
s 

t- 

= 
S 

s 
S s 

11 

I: 

lil 
s-2 

: i 

11 

g• 
Is? 

illii 

illss 

s: jt - £ 

= 

2 r 

t? 

= s 
B 

5 = 
33 

t: 

lil -* "S ~ 

Izz 

ili 
S 
3 

i:ll 

Uzl 
- lil 
I stfl 
I lil s 
SŠSŠ3 

Illll 

mi 

! 

i II 

»iiji 
°i^SS 

llill 

*13 
i - - =1 

2 o 2 2 - 

tltf 

I 
| 
° 

L r: 

*|s|i 
°i55i 

illii o ca o ca o 

*»• 

ši 

| 
I 

3 
E £ 

:!!; 
1-=. * • 
S = T 
S33 
i 8 i 

•iS 

H 

?! 
35  .T. 

5§ 

isššš 
Silil 
• q? 3 C 

Hili 
^ ^ r r s 

5 = s 3 = 
i s 5 s B 
K s s - s 

5S5ŠS 
55Š51 

illii 
iSssl 

šsšsš 
s 5 5 S r 
2 S 3 S S 

|5il§ ^ s s s s 
= S S X = 

Issšš 
= 53 
III 

II 

::::: 

poročevalec, št. 26 56 20. april 2005 



i 

S 

! 

5- 

s i; -= 
s i r ^ 

in? 

i 

.5. 

I 

Is: 

|i 

•t 
l" 

t=l : I s 

5 
5 

II I 
S S S 

u rs 

ilj 

lil 
m 

h ? 

iiiii 
Ess E = 

= •: 

!l! I 
š l = = š 

§1111 
silil 

5 

I 
s 

|s 

I! i 

li! 

2 
si 
^ r : : 

1 = 11 S.S £ S. 

s 
3 

I; 

š 
5 

= = 

5 ~ 

■5 ^ 
2 = 

I: 

Lil 

ilii 
I' 

• ° ° = 

išlg I 

H'J i 
»l^i§ 
| = = S2 

I 
* 

**■'« 5*5 
=-;!P 

Iiiii 

-..lil 
||3- 

šf?il 
ST55S 
ifl|2 

P3H 
i:!ll 

IIIII 

« _ i 

l!.i!: 

sjill 
° • O O " 

iiiii 

i 

I •! 
5=1 

i* Ž I 
l;*U 
si:I-s 

Iif: = 

illll 

! t 
i ■= 

i i 
- '-5 SJ S. 

:U!.. 

iiijl 

Iiiii 

l:ifl 

i! 
tu 
► °. 
k ssi 

l-lli 

'3351 
3S«i 
£s = =s 
333 = 5 

5 = š~ = i~ 
gsšss 
S S 3 s s 

Iiiii 
iS~~| 

s SsIM 
- 2; £ - 
s IIII lllli 

! = = = • 2225 = 2 := = = s 
iiiii 

20. april 2005 57 poročevalec, št. 26 



I 

! 

II ^ 

li i 
^ i. 

i= _ o 

in i 
Es EE 

= =1 

III I 
S ž i s. 

iiil 
E= ES 

H 

lili 

III 

iiil! 
IIIII 

iti i 

eiif 

p^; 

illli 
E= EEH 

s 5 - 

fs«; 

Iti? 

_lli_ 

It: 

r 

i 
i 

| 
= 
i 

5 
s 

iS 
i - 

I- 
II 

s 
= 

s = = 
SSS 

i = 
5 3 

11 
11 

S. g. 
I: 

hI 
■s .3 

1, 
- ^ .2. o «1 S - o ► « J7 

•=. 
X 

-A 

iiž^ž 
:£SŠ2 
1-! is 

sil i 

II 
5 

3~I. 
SlM = 

iiil! 

- ' 3 - i 5 " 
um 
:l:iž 

i-p- 

51=1« 
g = tfS3 
^Isl 

II 
2J 

5 = 

SŠSSŠ 
55 = =° SSS  

i:*:; 

I 
=Ii • - 

|JIJ5 

Visi 
^«11 

ISiil 

111 
::::s 

I Ili 
,=?=-- 

ihti 

iJill 

l I. 
slll-l 

im 
iizs- 
ssssi 

i 
»s 11 

--is' 

l5ii! 
ill== 

S S 3 
il 1 
II - 

!!.Š = - - S S S 
s:°e^ 

liž 

• - • 

f lili 

S = « S 
' 1! 

E 5 5 E 5 SSSS5 

IIIII 

:S = 5: 3 = 55 = 

poročevalec, št. 26 58 20. april 2005 



I 

i 

= 

i in 
ill 

1 ! 

lllll 
š lili 

i „ i s z. - 
i I ES 
1 S i i 
2 EEŠ 

uli 
2. 2. S. Z 

lfi= 

lili 

ll 

il 

i =1 

llfll 
lllll 

I „ 

lil! I 
lllll 

i 
1 

li 
5 1 

[1 1 
! 
£ 

II 

! 

= 

1 
•■= 
i 

Ž. 
S 

i 

! 

3- ~ 

s 

B " 
- 

i 
S 

• 
' 

O 

E • 
I/ 

u : .- 

ii! 

= 

s 
E 

— 
5 

- - 

IjsS 

si- 
= 

s 
3 

S 
3 ss 

5 I 
5 
s 

1 
.2 

Sfc 
s" 

- 
1 

=. 1 | § 

i! 
= 

S 
V 

S 
sr § 

.■s 

i 

i: 

5i - - 
■se a 
iz -z - - 
SL S. — 
2. H - - - 
i = *• T . o 2 "" 

— «~ **• -* M, - ~ - - - - - 

E?Š *5 - - M 

£ 
I 
.s. 

! 
i £ 

- , II 

«3 [I 
3SS52- 
S = = ~3 

iilSS 

5 

5 ž 

il i -S. s 

«11 
H5* 
¥ = ^5 . 

mu 
===== 

lin 
^SII 

Hiii 
1 = 1:! 

k! 
E5.IS 

žs-.Z-. ■J2 o o o 

ifiii 
===== 

1 

J 

lili 

m 

"ilS 

lllll 

| 

1 

Si 

! 

s 

.! 
1 

.il.ll! 
5ls=] 
r -r r i 

lllll 

!S 
i 

1 i:! 

fijii 
1=111 
lllll 

I 
I 
3 s 

Il = iš 

:MI3 
^5=3! 

Hiii 

lllll 
35 
If 

~ ~ ^ j S š 
5 s lini lilli HIII III! :i 1111 

s 
iiisi 
5 = 53 = Si 

•1 = 5 
sšš 1! StH 

sk - ===== = = 355 = = = = = 3 = 5 = 3 šssšs 3 = 55 = 5 = = = s £ = = = - 

20. april 2005 59 poročevalec, št. 26 



i 

S- 

š š .2 

m- 

ilr- 

±ii_ 

!i" 

I § 

ili i 
asi s 

lil 
ili! 
5 5 5 - 
s. s. = s 

s 
:: i-o 

Silil 
£ iž S. ž 

i = 
15 
s =; 

||1 
^ z s 
£il = 
-5 = 5 
S:sž 

HI 
f 2 = 
'i. '£ 'š. 

s = s 

!! 

Hi 
= = i 

mu 

mil 
===== s. s. s. s. s. 

3 t 
I" 

!' 

M. 
11 
i= 

S. 2. 
1 = 

lil ZA 

I t 

Jiii 

lili! 

SEEll 

IIIII 

= s = 
s 

s "sil 

13:]; 

I s i 

H:ll 

!l-il 

1:11! 

ii i|| 

illil 

I 
5 

I: 

s=i 

JifI 

m 

ilili 

II i 

I: I 

lil J 
IHlI 
. '5 = 3 
■i • S3. 

H3I: 

i3i|| 

Silil 

IIIII 
5 i == = 

p§:f IIIII IfII 
IS g i I iilil I šal 

il 
5 = 

IIIII 

5 S S S S 

s = 

-5555 

liiii 

5 5 5 5 5 55555 

: = = = ; 
iii 

: = = = 555 = 5 5 5 5 5 5 

IIIII I 

55555 

poročevalec, št. 26 60 20. april 2005 



I i 

^s-» 

z 
1-1*1 
5.5 s : s. 

■" :s.ij 
Ifpl 

11111 

.11 

55 a S š S S 

UH: 

Ull! 
• ~ • S o o o o C 

mu 
s z-z ~.i 
!|5Ia 
ii==i 

iiiii 

liiii 

E S S £ S 

i t 
s a 
:i -S 
i :i=: 
IIIIs 
i?iii 

I II 
Š = = i 
BS5S 

i!5 

~ = = ~s 

I a 

Uii! 

mt 

m 

iilil 

iiiii = s 

5 S 5 S S 

illl! 
n;?i 

!|l|S 

5 = 111 

llm 

s s s = S 

s 

1 i 
2 s š- 
ž i-.- 

h*ii 

Iš=ii 

li! 

s s 5 5 S 

Mili 

« S 

2 = 

I ii 

3 s S." 

||pl 

liif! 

iiiii 

= = = -£ 
11555 

KŠŠSS 

.i 
II 

si 
- 5 

*i!js ° s . •= s O ~ « 

iiiif 

ali* 
illif 
2. ■* = -= ■» 

iilil 

E5 = = = 
§§§!! 

issšs 

lili! 

sSŠSS 

20. april 2005 61 poročevalec, št. 26 



I 
° 
i 

i 

I- 

z x 1= 

S jj-= 
z z.~ 

III? 

£ s 

iS | 

II =1 

- ? 

11 
S s z 

I!!1 

iti! 

i i 

= 111 s £i_s 

= 1 
r r z -C i 
= 5 "i 2 2--: s. 2.S s : 

: ~ 
11 
L i. 

;!ll 

!i!!i 
H £ S Si- 

ll 

ii 
£ £ 

= 2 

!! 
- z 

si: 
S5 

s 
5 
s 

55 
SI 
= 5 

55 
55 ~ _ 

[ll 

= t= 
t- 

~S 
Ji. 

2JL 
i ^ 

s " 
11 

i. i 
.i 15 .= 
Sl = I 

ližii 

lil! 
552, 

= isl 
ifii 

11=1 
32i 

= S 
= ~ 

ss 

III!s 
111 i i 

.1«! 
S:Sf^ 

ii-sl 
Isiii 

i 

liil 
• .t 

i|" 

s. kr- 

ilil! 

Um 

•=* 

i 

s 2 s -5 

i® 

t?3Jt 

"""Ji , al Z£ £. M; 

- "1* 

fPfl 
i i; j: 
l-isi 

il33 

ss 

2 
'S 
= 

II! 
sil i 

III 

i'S 

iii 

11-2 
i-i- 

iilli 

ii 
S 5 

.- =. 

šš 

liiii 
§1111 
= 55 = 5 
= = r r s 

5 s s 5 5 ^ SI J 
Si 

5 5 5 5 5 55555 5 5 5 5 5 55555 

:;s 
iii 5 = 11 II S ~ £ ~ s: lis 

; 5 5 55555 

poročevalec, št. 26 62 20. april 2005 



2. 
i 

i 

5- 

s r ~ 

ili: 

Hl? 
= 

i: 

1 
'■a 
s 

St 
2- 

I! 

! 

ll! 

s 
s 

i u 

i s s. 

i 

„Ji s: ^ s » 
III! 
liii 

SI 

§ 11 
1= II 

= 5 
5 = 

i I ii 
i ~ .= : s. s. 
f 'z *= ili £ 2. £L 

£ 
s" 

i j! i 
E = Š » 

iif! 

i! 

11 
1± 

i 2. 
1 = 

Iti 

Illti 

-:S! 
ss 

B 

'IP 
Z l 
1; ii 

SI 
I J 
i i 

I 
s 
I 
•=. z 
l'l 
:I 

s 

il 
= = 

II 

II 
II 

I 
» 

I 
-"i 

!ii 

ii: 

žil 

?i 
■s S 
: = 
0 3 

I1 

P 
1 

5. !I 
5h;š 
-IH: 

Si: ili : £ 2 

I« 

i ? U 
i zn 
lil" : 

Uli I 

ii 

Ms 

:Ui 
33: 

iži 

T „ — 
3 
2 

s - = 
sil 

1 i 
1= • 

I| li 

im 

hm 

i 
-i s! 

J«! 
šliiž 
rm 

lm 
33355 

II 
ii. 

35 

5 = 111 

5 555 5 

55 
III 
515 

5 5 5 5 S 

11111 

55555 

5 5 5 i S 

IIIM. 
5 5 5 = 5 

SSSIl 
55555 

£55 = 5 

§5 
55 5 = : 

= 55 5 = 

1 = 5 = 1 
55555 

55555 

II! s s; ^ s 

I 
■ 
I - z 

jiiii 
»«S; 

iiiii 
SSSas 

iiiii 

55555 

20. april 2005 63 poročevalec, št. 26 



i 

š 

= iJl 
! lil 
= m 

II 1 

il! i 
°=Ž i 

i in 
1 i. t '£ 
Z « '5 '= 

s; 

1: 
Ž 

i -.1 
i P 

J Ii 
i š 1 

il? i 
- S ■" ' 5 
rl 11! 
šltiš 

11 

!i 
ž s. 

ii 

i!J 
E= = 

tu ii 
11111 

"i 

II II 
2L 2. S. "S 

lil 

lil 

s 
i 

t ~z 
1 
i 
- 

i 

i 

1 i 

5- - ~ ~ 

| i - ' 

i= 

:t! 

Hi 
£ 

- 
H 

' 

55 S •- 

it 
£ 

l 

= i 
H I i ~ -i ~ *1 

~ 

S 
S £ 

I 

| 

2 £ 

! 

i s i 
= s 

I 
S f 

1 

5 
1 

i £ 

£ : = 

- ■ = 
J—H s 

£ = i- 

Z i*- - - -- - 

iti 
2-   - - —   ~ — — 

" ' - - - - - M " 

I 
" 

i' 
š 
E 

- 

1:1 . ' ^ 

|i=| 

! ° =1 

iftil 
- = :"5 
!!.!!: 

ss:a« 

.2 

I 

. * = 
3= = 
= 1. 5 
= ° 

nm 

um 
sššsS 

I lil 
|::: 

ili j 

I::: 

llili 

lilij 

i 

i 
5E 

I: 

11 

S 
J 
i 

il 

i: = 
s ^ ^ 

= iš 

šil 

t 
5 ■ 

!'? 1 

HI« 

pili 

Islli 

1 i v 
? M 
I il 
r S~ 

II!! 
Is = 33 
siliš 

5- I 

^IfS 
5 Z £ *2 «; 

JIHII 
33333 
5S5SS 

.! I 
ii 5 

Iilil 5 = si - 3 
:sS2s 

iiiii 

i1 

• '£ 

J:i! 
?= °= » 

I! i 11 

Šili! 

Illii 

II 
: = - 

~ 111 = 1 
~~ = S = 

5 5 E ~ H 
iilšl 11111 

il 
HI 

Išlll 
===• = 

Š52HS 
I~ = SS lili 1 

inu I! [III 

si - = = = = = 55 = 55 = 2: = s r: s ^ = r s ~ s ~ X :s ^ ^ s s s 5; 55 5 2S5SS : z z - 

poročevalec, št. 26 64 20. april 2005 



i 

i 

- 

II 
II 

i 
i 

i i 
i. t 

1 

1 
|!| 

i lili 
SLŽ Es s. 

S 5 S S 

x'E'E E. x 
"S *S '= « E 
-s Ž Ž Ž E 

L . 

ti 1 

iiii 

lili! 
£ s. g. s. s. 

! 1 

Ifh 
SSSi 

i! I 

ii=n 

S 
'E s 

t 

1 
•3 

i 

.z 
i 

I 

-   _ 

z 
.1 t 
t - 

S 
5 

t -S ■= 
•; "i: 

Hi 
tr 

s: 
5 

£- 
S § 

S E 
S S 5 

Š-2 = ■ - 

.= 
= = 

p 

tr 
Z 

= 

S 
5 

s 
5 

§ 
S i 

1 
3 
S Z 

2 
I 

!r 2 ' 
I 
S 

il 
51 

1 
t= -! 

1 
2 

I 
8 

T 
i S 
£ 

35. — • 
ti - ii * 
'■C •S . ' — - • 
- ~ - 
£ = - 
5 •"H *• V — — - - - - - - - 

nI s 
M M k. M *• - - ~ - - - -   -   

1 

i 

! 

- 

- Z ^ - 
li; 

ŽUU 
t i IS 5 
~|pl 

Illll 

1 

Illll 

Illll 
"J 5,10 
« •» S ® P 

Illll 
cSS Ss 

I 
i 

!| j 

ir : 

ihh 

im 

lili! 

'=• ■=. 
S ~ 
: . t: 

ii!i 

ff^l 

!i li- 
li i i i 

f?t! 
lini 
2 ® ° 

§iiii 

Illll 

[ 

i! 

iil!! 

Wii 

sfill 

Illll 

1 

t i. 

.?r"l 
si*-: i 

"sls 

illii 

.5 
»i 

iii — ® o ^ o 
5« a! 

«11 

311 ^ 

3S«H 
S|ii= 
lil = I 

2 
? 

1 
2 
1 »— 

I 

— Ji - s 
~ 

11 111 Illll 
Illll 

§55 = 5 
ssSSš 

2 ^ = = s 
IIIII 

silil 
šSSSs Illll Illll | 

H 

ŠŠ - = 5555 = 5 = 5 = 5 5 55 S 5 S £: : :c 2 = r ^ s = 5 = 55 r 

20. april 2005 65 poročevalec, št. 26 













 Ar 

naročilnica 

Ime in priimek:   — 

Naslov:    

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:     

Davčna številka: ——  

NAROČAM ' IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:     

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:    

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

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



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717 Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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