
DRŽAVNI žtJW 
DOKUh^toN^eiJA 

Državnega zbora republike Slovenije 

Mubljana, 9. maj 2005 Letnik XXXI Št. 29 

Geolog zakona 
^edlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o vzajemnem zastopanju 3 
°beh držav na njunih predstavništvih v tujini pri izdajanju vizumov za letalski tranzit (vizum A), tranzit (vizum B) 
ln kratkoročno bivanje (vizum C) - EPA 92 - IV 

p°ROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 
p°ročilo Odbora za zdravstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 7 
ln zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-H) - skrajšani postopek - EPA 136 - IV 

ločilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o dopolnitvi in spremembi 11 
^kona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A) - skrajšani postopek - EPA 52 - IV 

Uročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in 17 
d°Polnitvah zakona o popravi krivic (ZPKri-D) - skrajšani postopek - EPA 153 - IV 

Uročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembi zakona o 25 p°liciji (ZPol-D) - skrajšani postopek - EPA 154 - IV 

ločilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in 27 
d°Polnitvah zakona o ustanovah (ZU-A) - skrajšani postopek - EPA 173 - IV 
f3°ročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti 35 
^kona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (ZPVZDruP) - druga obravnava - EPA 146 - IV 
F>°ročilo Odbora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 45 
°Snovni šoli (ZOsn-D) - skrajšani postopek - EPA 157 - IV 

ločilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 55 
°hodnini (ZDoh-1 C) - skrajšani postopek - EPA 170 - IV 

poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za 67 
r®dite Narodne in univerzitetne knjižnice, najete za financiranje izgradnje Univerzitetne knjižnice v Ljubljani 

,UKL-NUK2) (ZPKNUK2) - druga obravnava - EPA 76 - IV 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka 
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 Poročevalk 



Predlog zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med republiko 

SLOVENIJO IN REPUBLIKU AVSTRIJU U 

VZAJEMNEM ZASTUPANJU UBEH DRŽAV NA 

njunih predstavništvih v tujini pri 

IZDAJANJU VIZUMUV ZA LETALIŠKI TRANZIT 

(VIZUM A), TRANZIT (VIZUM R) IN 

VRATKURUČNO BIVANJE (VIZUM C) 

• EPA 92 - IV 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
Vl-ADA 

2005-1811-0094 ■eviika; 00724-41/2005/4 
4ubljana, 05.05.2005 

Republike Slovenije je na 23. redni seji dne 05.05.2005 
đolo«ila besedilo: 

predloga zakona o ratifikaciji sporazuma 
med republiko Slovenijo in republiko 
OSTRIJO O VZAJEMNEM ZASTOPANJU OBEH DRŽAV 
NA NJUNIH PREDSTAVNIŠTVIH V TUJINI PRI 
'ZDAJANJU VIZUMOV ZA LETALIŠKI TRANZIT (VIZUM 
A). TRANZIT (VIZUM B) IN KRATKOROČNO BIVANJE 
(VIZUM C), 

Pos|3 pošil'a v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
0 <*nika Državnega zbora Republike Slovenije in tre(jega 

avka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Andrej Šter, v.d. generalnega direktorja Direktorata za 
mednarodno pravo in zaščito interesov, 
Vlasta Valenčič Pelikan, pooblaščena ministrica v 
Ministrstvu za zunanje zadeve, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

0b, ZAKON 
RATIFIKACIJI sporazuma med republiko 

v SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O 
W^JEMNEM ZASTOPANJU OBEH DRŽAV NA 
Wm7vPREDSTAVNIŠTVIH VTUJINI PRI IZDAJANJU 

(V|?nTV ZA LETALIŠKITRANZIT (VIZUM A),TRANZIT CUM B) IN KRATKOROČNO BIVANJE (VIZUM C) 

1. člen 
M«litl, icjra ° se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko 

Avstrijo o vzajemnem zastopanju obeh držav na njunih 
predstavništvih v tujini pri izdajanju vizumov za letališki tranzit 
(vizum A), tranzit (vizum B) in kratkoročno bivanje (vizum C) 
sklenjen 28. januarja 2005 v Ljubljani. 

2. člen 

Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in nemškem 
jeziku glasi: 
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Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o vzajemnem zastopanju 

obeh držav na njunih predstavništvih v tujini pri izdajanju vizumov za letališki tranzit 
(vizum A), tranzit (vizum B) in kratkoročno bivanje (vizum C) 

1. člen 

(1) Do začetka veljavnosti Konvencije o izvajanju Schengenskega 
sporazuma za Republiko Slovenijo zastopa Republika Avstrija 
Republiko Slovenijo pri izdajanju vizumov za letališki tranzit, tranzit 
čez ozemlje Republike Slovenije in kratkoročno bivanje v Republiki 
Sloveniji v obsegu, določenem s tem sporazumom. 

(2) Do začetka veljavnosti Konvencije o izvajanju Scnengenskega 
sporazuma za Republiko Slovenijo zagotovijo predstavništva 
Republike Slovenije v krajih, v katerih je slovensko, ne pa tudi 
avstrijsko predstavništvo, krajevno pristojnemu avstrijskemu 
predstavništvu v postopku za izdajo vizuma v skladu s 5. členom 
Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma vso možno 
pomoč. 

(3) Po začetku veljavnosti Konvencije o izvajanju Schengenskega 
sporazuma za Republiko Slovenijo se Republika Slovenija in 
Republika Avstrija pri izdajanju vizumov za letališki tranzit, tranzit 
čez ozemlje držav pogodbenic schengenskega sporazuma in 
kratkoročno bivanje na ozemlju pogodbenic schengenskega 
sporazuma zastopata v obsegu, določenem s tem sporazumom. 

2. člen 

5. člen 

Pogodbenici izdajata vizume po tem sporazumu enako skrbj10, 

kot če bi izdajali lastne vizume. Pogodbenici nista medsebojn" 
odgovorni za ravnanje po tem sporazumu. 

6. člen 

Predstavništva, ki delujejo na podlagi tega sporazuma, in tehnične 
podrobnosti za izvajanje tega sporazuma se določijo z izvedbe"' 
dogovorom med Ministrstvom za zunanje zadeve Repub"* 
Slovenije in Zveznim ministrstvom za zunanje zadeve Republ' 
Avstrije. Zastopanje je mogoče samo ob soglasju držav 

sprejemnice. 

7. člen 

Pogodbenici odobrita ta sporazum v skladu z notranje pravn'^! 
postopki. Sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca, 
sledi mesecu, v katerem se pogodbenici pisno po diplom3' 
poti obvestita, da so izpolnjeni notranje pravni pogoji za zace 
veljavnosti sporazuma. 

Pri izdaji vizuma na podlagi tega sporazuma se uporabljajo ustrezni 
pravni predpisi Unije in pravni predpisi zastopajoče države pod 
pogojem, da so pri tem upoštevani tudi interesi zastopane države. 
Če pogoji za izdajo vizuma niso izpolnjeni, je prosilec napoten na 
krajevno pristojno predstavništvo zastopane države. 

3. člen 

Avstrijska predstavništva so v obsegu uporabe prvega odstavka 
1. člena pooblaščena, da se neposredno posvetujejo z 
Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije. Ministrstvo 
za zunanje zadeve Republike Slovenije kar najhitreje sporoči 
vsakokratnemu predstavništvu, ali obstajajo ali ne razlogi za 
zavrnitev izdaje vizuma.Ta stališča veljajo kot priporočila. 

4. člen 

Avstrijska predstavništva, ki pri svojem delovanju uporabljajo prvi 
odstavek 1. člena tega sporazuma, vsake tri mesece poročajo 
Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije o izvajanju 
tega sporazuma. 

8. člen 

Ta sporazum se sklene za nedoločen čas in vsaka pogodbe"^ 
ga lahko kadar koli pisno odpove po diplomatski poti. Ob odpo^^j 
sporazum preneha veljati po 90 dneh od dneva prejema odp°v 

druge pogodbenice. 

9. člen 

Vsaka pogodbenica lahko kadar koli brez navedbe razlog 
začasno v celoti ali deloma preneha izvajati ta sporazum- 
prenehanju izvajanja sporazuma in njegovi odpravi se 
pogodbenica po diplomatski poti z noto obvesti, preneha ^ 
izvajanja pa začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesec > 
katerem je bilo poslano uradno obvestilo. 

Sklenjeno v Ljubljani, dne 28. januarja 2005, v dveh izvirni^ 
slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili en 
verodostojni. 

Za Za ,.o: 
Republiko Slovenijo: Republiko Avstr') 

Dimitrij Rupel, l.r. Uršula Plassnik' '• 

9. maj poročevalec, št. 29 



3. člen 

*"a 'dajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

azlogi za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in 
ePubliko Avstrijo o vzajemnem zastopanju na svojih 

vstavništvih v tujini pri izdajanju vizumov za letališki tranzit, 
k rt*'- 'n ^ratkor°čno bivanje (v nadaljevanju: Sporazum) izhajajo aejstva, da je mreža slovenskih diplomatsko-konzularnih 

ec>stavništev v tujini številčno skromna in geografsko 
s ^^omerno razporejena. Posledično je sodelovanje Slovenije 

dr^avam' na določenih področjih, kjer ima naša država 
Sot interese (npr.nadaijnji razvoj gospodarstva, turizma, 
om6 ania na področju kulture, znanosti, šolstva ...), močno 
de eJeno- Z vidika interesa posameznikov pa obstoječa situacija 

*c'° predstavlja precejšnjo oviro za potovanje in medsebojne 
e na individualni ravni. 

flert""3 podla9° za sklenitev Sporazuma predstavlja na 
o. nar°dni ravni 27. člen Dunajske konvencije o konzularnih 
p °S/'1 (zastopanje interesov tretje države), na državni ravni pa 
flg' 0clstavek 29. člen Zakona zunanjih zadevah (zaščita interesov 

P° tretji državi in zaščita interesov tretjih držav). 

(gkp Slovenije v EU in prevzem skupnega pravnega reda je na 
Dre Podr°čju prinesel velike spremembe. Z absolutno 
<HpiSrner',v'i° vizumskega poslovanja z mejnih prehodov na 

^atsko-konzularna predstavništva v tujini je možnost 
o obitve slovenskega vizuma v precejšnjem delu sveta močno 
pr 

ena- Način, na katerega bi v prehodnem obdobju, lahko 
Sp0 

0sf''' 'a problem, je zastopanje, kakor ga ureja predlagani 
Slednji po svoji vsebini izhaja iz načela vzajemnosti in 

(tra' 
načelom Schengenskega sistema zastopanja 

rni0
nsparentnost, medsebojno zaupanje glede izvajanja 

obi ?c'isl<ih politik ■ vizumska, priselitvena, azilska ter enostavna 
9'ec/9 rnedsebojnega poravnavanja obveznosti). Časovno 
p0d/

a°° Sporazum tudi ne predstavlja zgolj začasne pravne 
pac-a9e za (delno) vzajemno zastopanje v prehodnem obdobju, 
zas(

Pa vsebuje vsa izhodišča za prehod v (poino) vzajemno 
b0 °Panie med državama po koncu prehodnega obdobja, ki se 

Celoti izvajalo okviru Schengenskega sistema zastopanja. 
Sl^l 
sPor

ni,ev te9a sporazuma in potencialno tudi podobnih azumov z drugimi državami bo močno zmanjšala potrebo po 

odpiranju dodatnih slovenskih diplomatsko-konzularnih 
predstavništev, hkrati pa bo omogočila ustrezno kadrovsko in 
tehnično okrepitev sedaj delujočih slovenskih predstavništev, ki 
je ta čas na meji sprejemljivega. 

Praksa EU je takšnemu urejanju problemov na področju 
vizumskega poslovanja naklonjena ne samo v obstoječem okviru 
Schengenskega sistema zastopanja med državami članicami 
Schengna, pač pa v prehodnem obdobju tudi v okviru bilateralnih 
sporazumov, ki se, upoštevajoč Schengenski Acquis, sklepajo 
med državami članicami EU, ki so članice Schengna in tistimi, ki 
to še niso (Sporazum med Republiko Malto in Republiko Avstrijo 
o zastopanju Malte pri izdajanju vizumov, medsebojni sporazumi 
med baltskimi državami). 

Pravice posameznika, ki za vizum zaprosi po Sporazumu, niso v 
nobenem elementu manjše od pravic, ki jih ta oseba ima po sedaj 
veljavnem postopku odločanja o vizumu. Predstavništvo 
zastopajoče države namreč ne more zavrniti vloge za izdajo 
vizuma, pač pa v takem primeru zgolj usmeri prosilca na pristojno 
diplomatsko-konzularno predstavništvo zastopane države. Glede 
odločitve o vizumu pa v vsakem primeru obstaja obveznost 
predhodne konzultacije s pristojnim državnim organom zastopane 
države. 

Sklenitev sporazuma o zastopanju predstavlja pravno korektno 
rešitev, ki je po našem mnenju hkrati tudi najučinkovitejša, varna 
in v celoti skladna z našimi interesi. 

Sklenitev sporazuma ne zahteva izdaje novih in spremembe 
veljavnih predpisov. 

Za izpolnitev sporazuma ne bo potrebno zagotoviti dodatnih 
finančnih sredstev iz proračuna. 

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o 
vzajemnem zastopanju obeh držav na njunih predstavništvih v 
tujini pri izdajanju vizumov za letališki tranzit (vizum A), tranzit 
(vizum B) in kratkoročno bivanje (vizum C) ni predmet usklajevanja 
s pravnim redom EU. 

1ai2005 poročevalec, št. 29 
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l IEL0VNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM 

varstvu in zdravstvenem 

ZAVAROVANJU (ZZVZZ-H) 

' okrajšani postopek - EPA 136 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zdravstvo 

Številka: 500-01/91-2/94 
Ljubljana: 5.5.2005 EPA 136-IV 

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

Poročilo 

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

(ZZVZZ-H) 
- skrajšani postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo je na svoji 3. redni seji dne 
4.5.2005 kot matično delovno telo ponovno obravnaval predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku 
predložila skupina poslancev, s prvopodpisano Cveto Zalokar Oražem. Odbor je 
navedeni predlog zakona prvič obravnaval na svoji 2. redni seji dne 30.3.2005, vendar 
na podlagi glasovanja ni pripravil predloga sklepa o katerem bi odločal Državni zbor. 

9. 
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[ lELOVNA TELESA i 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na svoji 16. redni seji dne 11.3.2005 sklenii, da 
se predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, obravnava po skrajšanem postopku. Na svoji seji dne 
11.4.2005 je kolegij predsednika Državnega zbora navedeni predlog zakona vrnil v 
ponovno obravnavo matičnemu delovnemu telesu, to je odboru za zdravstvo. 

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

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

Uvodno obrazložitev k predlogu zakona je v imenu predlagateljev podala ga. Cveta 
Zalokar Oražem. Poudarila je, da je od obravnave predloga zakona na 2. seji odbora 
zdne 30.3.2005 minilo več kot mesec dni. V tem času se problem ni reševal, saj vlada 
kljub obljubam še ni predložila zakona, v katerem bi bilo vprašanje bolnikov s 
fenilketonorijo sistemsko urejeno.. Iz razprave na 2. seji odbora je bilo razvidno, da so 
člani odbora navedeni predlog podpirali in ugotavljali, da je problem potrebno rešiti, 
vendar je bilo s strani vlade poudarjeno, da se bo zadeva uredila s sistemskim 
zakonom, ki je v pripravi. Glede na to, da predlog zakona še ni vložen, bo pri glasovanju 
o predlogu zakona na današnji seji, vsak član odbora moral premisliti o svojem 
glasovanju. Sprememba bi lahko že veljala, bolniki z fenilketonorijo, pa bi svoje težave 
že imeli urejene. 

Glede na to, da je bil predlog zakona s strani predlagateljev in strokovnjakov s 
navedenega področja članom odbora obsežno predstavljen na prejšnji seji, se je 
predlagateljica vsebinski predstavitvi odpovedala. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je poudarila, da so pripombe na predlog 
besedila upoštevane v predlogih amandmajev, ki jih je poslanska skupina LDS ponovno 
vložila. 

Predstavnik Vlade Republike Slovenije, državni sekretar na ministrstvu za zdravje, je 
poudaril, da vlada tako kot je predložila v svojem pisnem mnenju predloga zakona ne 
podpira. Ministrstvo za zdravje je že pripravilo predlog sprememb zakona, ki se nahaja v 
koalicijskem usklajevanju, vanj pa je vključen tudi predlog skupine poslancev. 

V razpravi so posamezni člani odbora menili, da je predlagana sprememba nujna in 
potrebna in da bi na današnji seji problem morali rešiti. Ostali člani odbora pa so glede 
na podano mnenje predstavnika Vlade menili, da predlog zakona ni potreben, saj je 
Vlada svoj predlog že pripravila in vanj vključila navedeno problematiko. 

poročevalec, št. 29 8 9. maj 2^ 
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l IEL0VNA TELESA 

_ ODBOR ZA ZDRAVSTVO 

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

Odbor NI SPREJEL nobenega amandmaja in člena h kateremu je bil vložen amandma, 
ter amandmaja k naslovu predloga zakona in naslova predloga zakona. 

Odbor je nato glasoval o predlogu sklepa, da predlog zakona ni prim§ren za nadaljno 
obravnavo. Sklep je bil sprejet z 6 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI. 

Na podlagi drugega odstavka 128. člena poslovnika odbor predlaga državnemu zboru, 
da sprejme naslednji 

sklep: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju - skrajšani postopek, ni primeren za nadaljno 
obravnavo. 

Sekretarka 
Hedvika Stanič - Igličar Predsednik: 

Ljubo Germič, l.r. 
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[ KLOVNA TELESI 

.ODBOR za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

kročilo 

K PREDLOGU ZAKONA O DOPOLNITVI IN 

SPREMENIM ZAKONA O PRAZNIKIH IN 

DELA PROSTIH DNEVIH V REPUDLIKI 

SLOVENIJI (ZPDPD-A) 

' skrajšani postopek - EPA 52 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

Številka: 001-07/89-2/34 
Ljubljana, 5.5.2005 EPA 52-IV 

Na podlagi 42, 131., 133 in 142. člena Poslovnika Državnega zbora daje Odbor za 
notranjo politiko, javno upravo in pravosodje kot matično delovno telo 
naslednje 

k predlogu zakona o dopolnitvi in spremembi zakona o praznikih in dela 
prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A) 

- skrajšani postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje je na 1. redni seji, dne 12.1.2005 in na 6. redni seji, dne 4.5.2005, kot 
matično delovno telo obravnaval predlog zakona o dopolnitvi in spremembi zakona o 
praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki ga je državnemu zboru po 
skrajšanem postopku predložila PS SNS s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem 
Plemenitim. 



\ lELOVNA TELESI \ 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE. 

Kolegij predsednika državnega zbora je na 8. redni seji, dne 14.12.2004 sklenil, da 
se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku. 

Odbor je bil ob tem seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe in mnenjem 
Vlade RS. 

Odbor je v poslovniškem roku prejel amandmaje k 1. členu, ki so jih vložili poslanci: 
Davorin Terčon ter Geza Džuban in sopredlagatelj dr. Mitja Slavinec. 

Na seji odbora sta poleg predstavnika predlagatelja sodelovala še predstavnik vlade 
in predstavnik ZPS. 

Na 1. redni seji, dne 12.1.2005 je v dopolnilni obrazložitvi predstavnik 
predlagatelja izpostavil predvsem dva razloga za vložitev predloženega zakona: 
prvi razlog je potreba po obeležitvi trenutka, ko se je vsaj del Primorske zopet vrnil v 
okvir matice Slovenije oziroma ko je z uveljavitvijo Pariškega sporazuma 
15.septembra 1947 Slovenija defacto priključila Primorsko in združila svoje ozemlje; 
drugi razlog pa je po mnenju predlagatelja potreba po spremembi praznovanja 
Dneva samostojnosti in sicer s 26. decembra na 23. december, ko so se slovenski 
državljanke in državljani odločili na referendumu za samostojno Slovenijo. 

V nadaljevanju je bilo izrecno poudarjeno, da predlagatelj v zvezi s predlaganim 15. 
septembrom ne pristaja na kakršnekoli druge datume, še posebej pa ne na datum, 
ki ga v svojem amandmaju k 1. členu predlaga poslanec Davorin Terčon, to je 13. 
julij, dan spomina na trpljenje primorskih Slovencev, žrtve fašizma in nasilnih dejanj. 
Predlagatelj je prepričan, da je potrebno praznovati tiste pomembne dogodke, ki so 
zmagoviti ne pa tistih dogodkov, ki so povezani z žalostjo oziroma neko 
komemoracijo. 

Predlagatelj je podal tudi predlog v amandmajski obliki, ki naj bi ga sprejel odbor kot 
svojega, in sicer, da bi se dikcija šeste alinee, tako kot je predlagana v predloženem 
zakonu spremenila in bi se besedilo glasilo: 15. september, dan združitve 
Primorske z matico Slovenijo". V politični zgodovini je prej imenovani izraz 
"priključitev" nekaj podobnega, kot je bil avtrijski "anslus" ali bosanski "aneksija". 
Zato je predlagani izraz "združitev" primernejši. Po mnenju predlagatelja je zato 
gledano z zgodovinskega aspekta primernejši izraz dan združitve Primorske z 
matico Slovenijo. 
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.odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

Predstavnik predlagatelja ni nasprotoval amandmaju k 1. členu, ki sta ga vložila 
poslanca Geza Džuban in dr. Mitja Slavinec, po katerem se doda nova šesta alinea, 
ki se glasi: "-17. avgust, dan priključitve Prekmurja k Sloveniji" s pripombo, da bi bilo 
glede na prejšnjo obrazložitev predlagatelja k popravku 1. člena smiselno tudi pri 
tem amandmaju vnesti besedilo "dan združitve Prekmurja z matico Slovenijo". 

Glede na mnenje vlade, ki predloženega zakona ne podpira, se je predstavnik 
predlagatelja strinjal s tistim delom mnenja, po katerem naj 15. september ne bi bil 
dela prosti dan. Zato je bilo predlagano, da odbor sprejme ustrezen amandma, iz 
katerega bi bilo razvidno, da 15. september in, če bi bil sprejet tudi amandma, ki 
vključuje v novelo zakona 17. avgust, nista dela prosta dneva. Pomembna je 
predvsem obeležitev navedenih datumov in s tem pomembnih zgodovinskih 
dogodkov. V tem primeru tudi ne bi prihajalo do dodatnih finančnih izgub v 
slovenskem gospodarstvu, na kar opozarja vlada v svojem mnenju. 

Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je na podlagi mnenja ZPS opozoril le na 
nekaj manjših pravno-tehničnih pripomb, kar bo v zvezi z objavo zakona v uradnem 
listu in morebitno prilagoditvijo naslova nomotehničnim standardom, ZPS sama 
upoštevala v okviru končne priprave besedila zakona, pripomba glede ustreznejšega 
terminološkega pojmovanja praznikov pa je zajeta v predlogu za amandma, ki naj bi 
ga sprejel odbor kot svojega. 

Predstavnik Vlade RS je na kratko povzel mnenje vlade, ki predloženega zakona 
ne podpira. Bistveni razlog za takšno stališče vlade je predvsem v tem, da bi novi 
prazniki z vidika delovno-pravne zakonodaje preveč obremenili stroške delodajalcev 
in državni proračun. Vlada ocenjuje, da je primerno zbirati in proučiti vse pobude za 
uvedbo novih praznikov, ki se vežejo na državnost Republike Slovenije. Vkolikor bo 
ugotovljena potreba po spremembi zakona, bo vlada pripravila celovitejše 
spremembe oziroma dopolnitve veljavnega zakona. Ob tem vlada tudi meni, da je 
potrebno dopustiti oziroma podpreti morebitno uvedbo praznikov, ki ne bi bili 
opredeljeni kot dela prosti dnevi. 

V polemični razpravi so bila mnenja in stališča članov odbora do predloženega 
zakona in amandmajev dokaj različna in deljena. Del razpravljalcev se je strinjal z 
mnenjem vlade ter skladno s tem zavzel stališče, da naj se predlagani zakon ne 
sprejme, temveč naj se problematiko še temeljito prouči in pripravi nov celovit zakon. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

Dodatno uvajanje dela prostih dni bi pomenilo veliko obremenitev za slovensko 
gospodarstvo. Prav pa je, da zajame novela zakona vse dogodke, ki so v slovenski 
zgodovini pomembni za posamezne dele ali pa za celotno Slovenijo. Državni 
prazniki, dela prosti dnevi naj ostanejo torej le tisti, s katerimi se lahko poistoveti 
večina Slovencev, drugi pa naj bodo obeleženi kot spominski dnevi. Glede na to je 
predloženi zakon preuranjen in bi bilo zato ustrezneje podpreti celovit pristop vseh 
zainteresiranih pri reševanju problematike praznikov, obeleževanja pomembnih dni 
in reševanja problemov prostih dni. 

Drugi del razpravljalcev pa načelno ni nasprotoval predloženemu predlogu zakona. 
Res pa je, kot je bilo tudi že ugotovljeno v prejšnjem mandatu ob obravnavi novele 
veljavnega zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, da niti 
takrat niti sedaj ni prišlo med zainteresiranimi do potrebnega skupnega dogovora o 
ustreznosti datumov, ki naj bi obeležili predlagane praznike. Prav tako pa bi bilo 
treba proučiti tudi vse dodatne pobude in predloge za obeležitev pomembnih 
dogodkov. Ob tem je bilo zavzeto stališče, da če bodo uvedeni novi prazniki, naj ne 
bodo dela prosti dnevi, temveč spominski dnevi. Za ustrezno rešitev odprtih vprašanj 
pa si je treba vzeti potreben čas in pridobiti strokovno mnenje za ta del slovenske 
zgodovine ter na tej podlagi priti do rešitve, ki bi bila skupna v veliki večini članom 
odbora, poslanskim skupinam in državnemu zboru. 

Prazniki so predvsem simbolične narave, zato se je tudi težko opredeliti o 
ustreznosti datumov posameznega praznika oziroma spominskega obeležja. Zato je 
tem bolj nujno potrebna visoka stopnja soglasja. Izraženo je bilo mnenje, da bi poleg 
mnenja stroke kazalo razmisliti tudi o pridobitvi mnenja širše zainteresirane javnosti, 
poleg tega bi o tem lahko zavzela tudi vlada bolj eksplicitno stališče. 

V zvezi s predlogom, da naj se pozove k sodelovanju priprave mnenj v zvezi s 
problematikov praznikov tudi zainteresirano javnost je bil izražen pomislek, ali ne bi s 
tem zadevo le še oddaljili od neke skupne, za vse sprejemljive rešitve. Praksa je 
namreč že pokazala, da je določitev državnih simbolov, zastave in grba takšne 
narave, ki privede ob sodelovanju širše javnosti do takšne količine predlogov, ki 
nikakor ne morejo v doglednem času prispevati k oblikovanju skupnih rešitev. 
Zavedati se je treba, da so prazniki del nacionalnega interesa, torej nekaj, v čemer 
se večina državljank in državljanov prepozna in dojema določen dan resnično kot 
svoj praznik, sicer izgubi le-ta svoj pomen. Zato morajo biti vsi spominski dnevi 
predhodno tako strokovno utemeljeni kot tudi politično usklajeni. 

V nadaljevanju je prevladalo stališče, da se zaenkrat predloga zakona ne zavrne, 
pač pa je smotrno v tem trenutku razpravo prekiniti in pridobiti mnenje zgodovinske 
stroke. 

Glede na navedeno je Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje na 
predlog članov odbora iz poslanskega kluba LDS sprejel sklep: 

Obravnava predloga zakona se do nadaljnjega prekine Odbor za notranjo 
politiko naj k obravnavi predloga zakona povabi zunanje strokovnjake zgodovinske 
stroke, katerih delo je neposredno povezano z obravnavo tega zakona (predlagamo 
strokovnjake Inštituta za novejšo zgodovino, ki so bili k sodelovanju že povabljeni in 
Pokrajinskega Muzeja v Murski Soboti, ki so se v razpravo vključili letos, pa tudi 
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»odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

ostale, ki jih bodo predlagali člani odbora). Obenem naj jih pozove, da se do vloženih 
predlogov datumov za nove državne praznike opredelijo in da odboru podajo 
predlog, kateri datum bi najustrezneje simboliziral spomin na fašistično nasilje in boj 
primorskih Slovencev, stremljenje za priključitvijo matičnemu narodu ter žrtve na 
Primorskem med obema svetovnima vojnama in po njej. 

V skladu s sprejetim sklepom odbora sta člana odbora s strani PS NSi predlagala, 
da se k sodelovanju povabi tudi predstavnika ZRC SAZU Zgodovinskega inštituta 
Milka Kosa. 

S tem je odbor razpravo o predlogu zakona do nadaljnjega preložil in bo nadaljeval 
obravnavo, ko bo prejel dodatna strokovna mnenja. 

Na 6. redni seji dne 4.5.2005 je odbor nadaljeval s preloženo obravnavo 
predloga zakona o dopolnitvi in spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih 
v Republiki Sloveniji. 

V skladu s sprejetim sklepom odbora, so odboru posredovale mnenja zaprošene 
strokovne institucije, in sicer Pokrajinski muzej Murska Sobota z dne 1.4.2004 in z 
dne 3.3.2005, Inštitut za novejšo zgodovino z dne 10.3.2005 in Zgodovinski inštitut 
Milka Kosa ZRC SAZU, z dne 6.4.2005. 

V okviru novo določenega poslovniškega roka je odbor prejel amandma k 1. členu, ki 
ga je vložila skupina poslancev (prvopodpisani Samo Bevk), s katerim dopolnjuje 
osmo alineo prvega odstavka tako, da se glasi: 23. december, dan samostojnosti in 
enotnosti. 

Na seji pa so člani odbora prejeli še dva predloga za amandma k 1. členu, ki ju je 
posredoval član odbora dr. Marko Pavliha, in sicer predlaga spremembo šeste alinee 
tako, da bi se glasila: 5. oktober, dan spomina na vlogo primorskih Slovencev med 
fašističnim nasiljem in na žrtve I. in II. svetovne vojne na Primorskem ter uvedbo 
nove šeste alinee, ki naj se glasi: 12. avgust, dan mladih. Član odbora Jožef 
Jerovšek pa je tako kot že v prejšnjem mandatu, ponovno predlagal, da se obeleži 
tudi 23. november kot spominski dan generala Maistra. 

V dodatni dopolnilni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja izpostavil mnenje 
Zgodovinskega instituta Milka Kosa ZRC SAZU, ki ne nasprotuje 15. septembru kot 
dnevu priključitve Primorske k Sloveniji, pa tudi ne 17. avgustu kot dnevu priključitve 
Prekmurja k Sloveniji. Ob tem je ponovil tudi pobudo, ki jo je omenil že na 1. seji 
odbora, da gre pri obeh praznikih za združitev dela naših avtohtonih prostorov z 
matico Slovenijo in da oba praznika ne bi bila dela prosta dneva. V tem smislu naj 
odbor tudi sprejme ustrezen amandma. 

Predstavnik vlade je ponovno poudaril, da gre za vprašanje, ki mora biti sprejeto s 
soglasjem in voljo vseh ljudi. Zato bo vlada s svojimi strokovnimi službami in 
ustreznimi institucijami na podlagi javnomnenjske ankete, ki je že v teku, ugotovila, 
kakšna je volja ljudi in na tej podlagi pripravila celovit zakon ter ga predložila 
državnemu zboru v zakonodajno proceduro, kar se bo zgodilo najverjetneje že ob 
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koncu tega meseca. 

Predstavnik zakonodajno-pravne službe je omenil le nomotehnične pripombe, ki 
so razvidne že iz preje posredovanega mnenja te službe. 

V nadaljevanju razprave o tem, ali je predlog zakona primeren za nadaljnjo 
obravnavo, se je v glavnem ponovila razprava iz prve seje odbora. Tako je bilo po 
eni strani rečeno, da je bilo že dosedaj na voljo dovolj časa, da bi vlada proučila vse 
predloge in pobude in pripravila celovit zakon. Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da 
se je do predloženega zakona oziroma do obeh predlaganih praznikov opredelila 
tudi stroka. Drugi, pretežni del razpravljalcev pa je ocenil, da je še potrebno pozorno 
proučiti vse predlagane pobude ter razmisliti o novem konceptu zakona, katerega 
naslov naj bi bil zakon o praznikih, dela prostih dnevih in spominskih dnevih. Pri tem 
bi bilo treba najprej ustrezno opredeliti posamezne kategorije teh dni in šele na tej 
podlagi pristopiti k določenim spremembam ali dopolnitvam zakona. Predvsem je 
pomembno, da so prazniki samo tisti dnevi, ki državljanke in državljane povezujejo in 
jih na noben način ne ločujejo, poleg tega pa bi morali biti dela prosti dnevi na novo 
pregledani z vidika članstva v EU Zato je dobrodošla informacija s strani vlade, da 
pripravlja nov zakon, ki bo čimbolj sistemski, logičen in povezovalen za vse ljudi. 

Glede na dejstvo, da trajajo razprave o tej problematiki že vrsto let in čemur so sledili 
tudi številni predlogi je prav, da se vsaj sedaj pristopi k pripravi konsistentnega 
zakona, ki bo za vse sprejemljiv. 

Glede na opravljeno razpravo in mnenje vlade je odbor za notranjo politiko, javno 
upravo in pravosodje, na podlagi drugega odstavka 128. člena poslovnika državnega 
zbora, sprejel sklep, da predlog zakona o dopolnitvi in spremembi zakona o 
praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A) - skrajšani postopek 
(EPA 52-IV), ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

» 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje državnemu zboru 
predlaga, da na podlagi drugega odstavka 134. člena poslovnika, sprejme 
naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o dopolnitvi in spremembi zakona o praznikih in dela prostih 
dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A) - skrajšani postopek (EPA 52-IV), ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Sekretarka Predsednica 
Nataša Sotelšek l.r. Mojca Kucler Dolinar, l.r. 
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i 

p°ročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 POPRAVI 

KRIVIC (ZPKri-D) 

' skrajšani postopek - EPA 153 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

Številka: 700-01/94-34/45 EPA 153-IV 
Ljubljana, 5.5.2005 

0 Na podlagi 42. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, daje 
Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje kot matično delovno telo , 
naslednje 

POROČILO 

k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popravi krivic 
(ZPKri-D) 

- skrajšani postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje je na svoji 6. seji dne 4. 5. 2005, obravnaval predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o popravi krivic (v nadaljevanju: predlog zakona), ki 
ga je v skrajšani postopek predložila Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
Predlagatelj). 

9. 
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1. Kolegij predsednika državnega zbora je na 18. seji dne 18. 3. 2005 sklenil, da se 
predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 

2. Cilj predlagane spremembe zakona je, da se v skladu z načelom pravne države 
in spoštovanjem temeljnih človekovih pravic omogoči posameznikom, da lahko za 
povzročene krivice vložijo zahteve v okviru podaljšanega prekluzivnega roka za 
njihovo vložitev, ki je v skladu s predlogom 31.12.2007. Prav tako se s posebno 
določbo omogoča vložitev zahteve za revizijo sodb, izrečenih s strani nekdanjih 
vojaških sodišč, ki so imela sedež v drugih državah naslednicah nekdanje 
Jugoslavije, ter spreminja določba, ki onemogoča, da odškodnino pridobijo dediči 
osebe, ki sicer ni pravočasno vložila zahteve po tem zakonu. Vse določbe 
predstavljajo izvrševanje načela pravne države (2. člen Ustave Republike Slovenije) 
- zagotavljanje višje pravne varnosti ter spoštovanja osebnega dostojanstva (34. člen 
Ustave Republike Slovenije). 

Predstavnik predlagatelja, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, Robert 
Marolt, k členom predloga zakona ni podal dopolnilne obrazložitve, je pa v 
nadaljevanju seje sodeloval v razpravi. 

3. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe - ZPS, podsekretarka Nataša Voršič 
je povzela pisno mnenje te službe in sicer je opozorila, da poimenovanje 
upravičencev iz "po vojni pobite osebe" v "žrtve protipravnega odvzema življenja" ni 
nepomembna sprememba, saj spreminja tudi status žrtev, čeprav je večina 
upravičenih oseb ta status že uveljavila. Veljavni zakon namreč velja že od leta 
1996, tako, da večina teh oseb s pravnomočnim sklepom že razpolaga, zaradi česar 
se postavlja vprašanje smiselnosti in ustreznosti tako pozne spremembe zakona, saj 
bodo na takšni podlagi obstajali enaki upravičenci z različnimi sklepi in različnim 
statusom. 

Predlagatelj se je z zgoraj navedenim mnenjem ZPS strinjal in v skladu z njim 
odboru v nadaljevanju seje predlagal v sprejem amandma k 6. členu, ki je tudi bil 
sprejet. 

Glede uvedbe pojma protipravnosti v novem poimenovanju upravičencev, pa je 
opozorila, da ker je protipravnost predpostavka, v posameznih primerih pa tudi znak 
kaznivega dejanja, odločitev v postopku za pridobitev statusa po tem zakonu ne 
more imeti učinka v morebitnem kazenskem postopku. Opozorila pa je tudi, da 
predlagano poimenovanje v predlogu zakona ni bilo povsod dosledno, zaradi česar 
je predlagatelj odboru predlagal v sprejem amandma k 1. členu, ki je bil prav tako 
sprejet. 
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4. V razpravi o predlogu zakona so nekatere članice in člani odbora (v nadaljevanju: 
člani) predlogu zakona nasprotovali, ker se jim ne zdi smotrno že tretjič podaljševati 
roka za vložitev zahteve za revizijo sodbe na skupaj kar 10 let in s širitvijo revizije 
tudi na sodbe bivših vojaških sodišč, medtem ko pa je bil rok npr. pri statusu vojnega 
invalida v vojni za Slovenijo, samo 2 letni. Prav tako se jim ne zdi smotrna 
sprememba poimenovanja upravičencev, izpostavili so tudi vprašanje zadostnosti 
finančnih sredstev za izplačilo vseh zahtev, navedli, da v Evropski skupnosti 
tovrstnih zakonov ne poznajo ter vladi in poslancem predlagali, da se raje posvetijo 
gospodarskim in socialnim temam. 

Predstavnik predlagatelja se je pri podaljšanju roka skliceval na dve odločbi 
ustavnega sodišča, ki to zahtevata, glede finančnih posledic pa je povedal, da je 
trenutno na ministrstvo le 260 novih zahtev, ki ne bodo prinesle večje finančne 
obremenitve, čeprav se je potrebno zavedati, da je namen zakona poprava krivic, ki 
jih je država dolžna popraviti. 

Zanimala jih je tudi razlaga pojma protipravnosti, kot ga uvaja novo poimenovanje 
upravičencev, glede česar je predlagatelj odgovoril, da pri novem poimenovanju ne 
gre za vsebinsko spremembo ampak zgolj za terminološko ustreznejšo, bolj humano 
besedo, saj se beseda poboj nanaša na poboj živali oziroma je starinska oblika za 
poimenovanje uboja ali umora. Z novim poimenovanjem se tako natančno pove, da 
gre za neupravičen odvzem življenja, ki je v nasprotju z načeli in pravili pravne 
države (2. člen veljavnega zakona). 

Prav tako so menili, da omogočanje dedičem upravičencev, da vložijo zahtevo za 
odškodnino odpira vprašanja v tistih primerih, ko je upravičenec za časa svojega 
življenja sam sploh ni hotel zahtevati, glede česar je predstavnik predlagatelja 
odgovoril, da imajo dediči možnost zahtevati tudi npr. obnovo kazenskega postopka, 
če to želijo. Dediči se torej sami odločijo ali jo bodo vložili ali ne in da gre v tem delu 
predloga zakona za upravičenje do družinske pokojnine. 

Zanimalo pa jih je tudi, kako bo vlada izvajala revizijo sodb pred bivšimi vojaškimi 
sodišči, glede na to, da so ustrezni arhivi težko dostopni. Predstavnik predlagatelja je 
odgovoril, da bo podatke o tem, ali je npr. v Državni skupnosti Srbija in Črna Gora 
(država naslednica nekdanje Jugoslavije) možno vložiti ustrezno pravno sredstvo 
zoper sodbo nekdanjega vojaškega sodišča, na podlagi zaprosila pristojnega 
okrožnega sodišča v Republiki Sloveniji pridobilo Ministrstvo za pravosodje na 
podlagi določb bilateralnih ali multilateralnih pogodb o mednarodni pravni pomoči. Z 
navedeno določbo se načeloma prepreči tudi poseg v pravni red in suverenost 
drugih držav naslednic nekdanje Jugoslavije, saj se upošteva, da so vse države 
naslednice nekdanje Jugoslavije pogodbenice Konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope (Evropske konvencije o človekovih 
pravicah) oziroma pod njeno jurisdikcijo (območje Kosova). 
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Nasprotno pa so drugi člani menili, da je predlog zakona potreben, ker v do sedaj 
veljavnem roku vsi upravičenci očitno še niso izkoristili te svoje pravice, ker 
zainteresirana javnost (gre predvsem za starejše ljudi) očitno ni bila dovolj 
obveščena o tej svoji pravici, da Evropska skupnost tovrstne zakone pozna, vendar 
niso več aktualni, saj so krivice že odpravljene. 

Povedali so tudi, da je podaljšanje roka ustrezno iz razloga, ker so bile vsebine, ki jih 
ureja predlog zakona 50 let pometene pod preprogo, glede finančnih učinkov pa so 
povedali, da gre za popravek minimalnih, osnovnih krivic, ki državo ne bodo preveč 
stale, še posebej, če bi se delu svojih privilegijev iz naslova obrambe domovine 
odpovedali vsi tisti, ki razne bonitete uživajo že 60 let, s čimer bi pa prispevali tudi k 
enotnosti in edinosti slovenskega naroda. Podaljšanje roka pa je upravičeno tudi iz 
razloga, ker nekateri upravičenci zahtev niso pravočasno vložili tudi zaradi težkega 
podoživljanja tistega časa. 

Prav tako se jim zdi potrebna sprememba v smeri omogočanja vlaganja zahtev za 
odškodnino tudi dedičev upravičencev iz razloga, ker je bilo življenje celotne družine 
upravičencev prizadeto oziroma jim je bilo poteptano družinsko ime in da je 
popolnoma samostojna odločitev dedičev ali jih bodo vložili ali ne. 

5. K predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev. 

Odbor pa je sprejel naslednja svoja 

amandma j a: 

K 1. členu 

V 1. členu se besedilo "tretjem in četrtem odstavku 2. člena" nadomesti z besedilom 
"drugem, tretjem in četrtem odstavku 2. člena". 

Obrazložitev: 

Glede na mnenje Zakonodajno-pravne službe se dopolnjuje navedba določb 
veljavnega Zakona o popravi krivic, kjer je uporabljana besedna zveza "po vojni 
pobite osebe" tudi z navedbo drugega odstavka 2. člena Zakona o popravi krivic. 
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K 6. členu 

V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"V sklepih, ki so bili izdani do uveljavitve tega zakona, se status "po vojni pobite 
osebe" šteje kot status "žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja". O tem 
izda komisija iz 9. člena Zakona o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96, 68/98 - 
odločba US, 11/2001, 87/2001 in 47/2002 - odločba US, 34/2003 in 47/2003 - 
uradno prečiščeno besedilo 1) na zahtevo osebe, ki ji je bil izdan sklep iz prejšnjega 
stavka, dopolnilni sklep. Postopek je za upravičeno osebo brezplačen." 

Obrazložitev: 

Predlagan amandma se nanaša na 1. člen predloga zakona, da se na zahtevo 
upravičencev terminološko uskladijo tudi termini v že izdanih sklepih. 

6. V nadaljevanju je odbor sprejel tudi vse člene predloga zakona. Vsi členi predloga 
zakona in oba predlagana amandmaja so bili sprejeti brez glasu proti. 

7. Sestavni del tega poročila je dopolnjen predlog zakona, ki ga je odbor pripravil 
tako, da je v predlog zakona za drugo obravnavo vključil sprejeta amandmaja. 

8. Za poročevalko odbora na seji Državnega zbora je bil določena predsednica 
odbora Mojca Kucler Dolinar. 

Pripravila: 

Božena Pem l.r. Mojca Kucler Dolinar, l.r. 
Sekretarka odbora Predsednica 
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EPA 153 - IV 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O POPRAVI KRIVIC (ZPKri-D) 

- skrajšani postopek - 

1. člen 

V prvem odstavku 1. člena, drugem, tretjem in četrtem odstavku 2. člena, 
tretjem odstavku 4. člena, prvem in drugem odstavku 5. člena, drugem 
odstavku 7. člena, 8. členu, prvem odstavku 9. člena, tretjem odstavku 10. 
člena, tretji alineji prvega odstavka 11. člena, prvem odstavku 16. člena, prvi 
alineji prvega odstavka 17. člena ter v prvem in drugem odstavku 37. člena 
Zakonu o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96, 68/98 - odločba US, 11/2001, 
87/2001 in 47/2002 - odločba US, 34/03 in št. 47/03 - uradno prečiščeno 
besedilo) se besedila "po vojni pobitih oseb", "osebo, pobito po vojni" oziroma 
"po vojni pobite osebe" v vseh sklonih in številih nadomestijo z besedilom 
"žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja" v ustreznem sklonu in 
številu. 

2. člen 

V 10. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: 

"(2) Zahteva se lahko vloži najkasneje do 31.12.2007.". 

3. člen 

V 16. členu se tretji odstavek spremeni, tako da se glasi: 

"(3) V primeru, ko je ugodeno zahtevi, vloženi po četrtem odstavku 10. člena tega 
zakona, je priznanje statusa upravičene osebe podlaga za ustrezno vštetje 
časa v pokojninsko dobo in odmero pokojnine ter za pravico do odškodnine po 
5. členu tega zakona.". 

4. člen 

V 22. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Zahteva za revizijo iz prejšnjih odstavkov tega člena se lahko vloži tudi zoper 
sodbo, ki jo je izdalo vojaško sodišče na ozemlju druge države naslednice 
nekdanje Jugoslavije, če pravni red druge države naslednice ne omogoča 
državljanom Republike Slovenije vložitve pravnega sredstva, ki ustreza 
pravnemu sredstvu po 22. in 23. členu tega zakona.". 
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5. člen 

V 23. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: 

"(2) Zahteva za revizijo sodbe se lahko vloži najkasneje do 31.12 2007.". 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

6. člen 

Vse zahteve iz 2. in 5. člena tega zakona, ki so bile vložene po 31. decembru 
2004, se štejejo za pravočasne in se obravnavajo enako kot zahteve, ki bodo 
vložene po uveljavitvi tega zakona. 

V sklepih, ki so bili izdani do uveljavitve tega zakona, se status "po vojni 
pobite osebe" šteje kot status "žrtve povojnega protipravnega odvzema 
življenja". O tem izda komisija iz 9. člena Zakona o popravi krivic (Uradni list 
RS, št. 59/96, 68/98 - odločba US, 11/2001, 87/2001 in 47/2002 - odločba US, 
34/2003 in 47/2003 - uradno prečiščeno besedilo 1) na zahtevo osebe, ki ji je bil 
izdan sklep iz prejšnjega stavka, dopolnilni sklep. Postopek je za upravičeno 
osebo brezplačen. 

7. člen 

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

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 POLICIJI (ZPol-D) 

" skrajšani postopek - EPA 154 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbur za notranjo politiko. ;<wno upravo in pravosodje 

Številka: 210-01/94-5/33 EPA 154 - IV 
Ljubljana, 5. 5. 2005 

Na podlagi 42. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Odbor 
za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje kot matično delovno telo pripravil 
naslednje 

P OROČILO 

k predlogu zakona o spremembi zakona o policiji (ZPol-D) 
- skrajšani postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje (v nadaljevanju: odbor) je na 6. redni seji dne 4. 5. 2005 kot matično delovno 
telo obravnaval predlog zakona o spremembi zakona o policiji (v nadaljevanju: predlog 
zakona), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem 
postopku predložila Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: predlagatelj). 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 18. redni seji dne 18. 3. 2005 sklenil, da se 
predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 

Članice in člani odbora so kot gradivo za sejo odbora prejeli predlog zakona in mnenje 
Zakonodajno-pravne službe z dne 11.4. 2005. 

K predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev. 

**12005 25 poročevalec, št. 29 



DELOVNA TELESA 
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V uvodu predloga zakona je predlagatelj kot razlog za sprejem predloženega zakona 
navedel potrebo po dopolniti veljavne določbe tretjega odstavka 3. člena, saj ta 
predstavlja omejitev glede vodenja postopka in izdaje plačilnega naloga za vse druge 
policiste, ki niso zaposleni na policijskih postajah. S predlagano določbo bo omejitev 
glede vodenja postopkov o prekrških odpravljena, saj bodo naloge policije, ki jih v zvezi 
z vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku določa zakon, ki ureja prekrške, 
izvajale poleg policijskih postaj tudi tiste notranje organizacijske enote Generalne 
policijske uprave in policijskih uprav, katerih pooblaščene uradne osebe vodijo in 
odločajo v hitrem postopku pred prekrškovnim organom. Hkrati pa se popravlja tudi 
nedosledna opredelitev policijske postaje v razmerju do določbe 10. člena Zakona o 
policiji, kjer je določeno, daje policijska postaja območna organizacijska enota policije in 
ne notranja organizacijska enota. 

Predstavnik predlagatelja je menil, da dodatna dopolnilna obrazložitev predloga 
zakona ni potrebna. 

Predstavnica Zakonodajno pravne službe je predstavila mnenje njihove službe z dne 
11.4. 2005 in poudarila, da k predlagani rešitvi nimajo pripomb. Podala pa je opozorilo 
glede ureditve, vsebovane v določbah 6. in 9. člena zakona, v okviru katere bi po 
mnenju ZPS kazalo dodatno pozornost nameniti jasnejši opredelitvi medsebojnih 
razmerij med posameznimi organizacijskimi enotami policije ter natančnejši opredelitvi 
tistih nalog, ki jih opravljajo generalna policijska uprava in policijske uprave, na katere 
naj bi se vezala njihova pristojnost vodenja in odločanja v postopku o prekršku. Dodala 
pa je, da posega v navedene določbe Zakona o policiji predlagano besedilo zakona ne 
predvideva, zato v skladu z določbami poslovnika ne morejo biti predmet sprememb, 
predlaganih z amandmaji. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da je predlagana dopolnitev potrebna, ter ob tem 
opozorjeno na probleme, ki jih veljavna ureditev povzroča v praksi. Tako mora na primer 
kriminalist sektorja kriminalistične policije policijske uprave na kraj kršitve poklicati tudi 
policista policijske postaje, kar pa ni smotrno. 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o vseh členih 
predloga zakona skupaj in jih sprejel. 

Ker k predlogu zakona o spremembi zakona o policiji v drugi obravnavi na seji 
matičnega delovnega telesa ni bil predlagan in sprejet noben amandma, je besedilo 
predloga zakona za obravnavo na seji državnega zbora enako kot je bilo posredovano 
poslankam in poslancem dne 14.3. 2005 in objavljeno v Poročevalcu št. 18/2005 z dne 
18. 3. 2005. Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje predlaga 
Državnemu zboru, da predlog zakona sprejme v predloženem besedilu. 

Poročevalka odbora na seji državnega zbora bo predsednica odbora Mojca Kucler 
Dolinar. 

Svetovalka 
Katja Golob l.r 

Predsednica 
Mojca Kucler Dolinar, l.r. 
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poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 USTANOVAH 

(ZU-A) 

' skrajšani postopek - EPA 173 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

Številka: 020-05/92-12/8 EPA 173 - IV 
Ljubljana, 5. 5. 2005 

Na podlagi 42., 133. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je 
Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje kot matično delovno telo pripravil 
naslednje 

P OROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovah (ZU-A) 
- skrajšani postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje (v nadaljevanju: odbor) je na 6. redni seji dne 4. 5. 2005 kot matično delovno 
telo obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovah (v 
nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
predlagatelj). 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 19. redni seji dne 11.4. 2005 sklenil, da se 
predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE, 

Članice in člani odbora so kot gradivo za sejo odbora prejeli predlog zakona, mnenje 
Zakonodajno-pravne službe z dne 19. 4. 2005 in predlog za amandma odbora z dne 3. 
5. 2005, ki ga je na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe pripravilo Ministrstvo za 
notranje zadeve. 

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

Predstavnik predlagatelja je menil, da dodatna dopolnilna obrazložitev predloga 
zakona ni potrebna. 

Na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe je Ministrstvo za notranje zadeve 
pripravilo predlog za amandma, ki ga je predlagalo odboru v sprejem. 

Predstavnica Zakonodajno - pravne službe (ZPS) pri obravnavi predloga zakona na 
seji odbora ni bila prisotna. 

ZPS je v svojem mnenju z dne 19. 4. 2005 podala pripombe k 5. členu predloga zakona, 
na podlagi katerih je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo predlog za amandma 
odbora. 

ZPS je podala pripombe tudi k 6. členu, ki v zakon uvaja nov 17. a člen. Ta v svojem 
tretjem odstavku predvideva, da mora ustanova v roku 30 dni obvestiti ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve, o spremembi naslova sedeža ustanove in pooblaščenih 
oseb za zastopanje. Glede sprememb pooblaščenih oseb za zastopanje je ZPS menila, 
da bi morala ustanova prvenstveno obvestiti organ, pristojen za ustanove. 

ZPS je v nadaljevanju svojega mnenja zastavila tudi vprašanje, ali ne bi kazalo ustanove 
oziroma organa, pristojnega za ustanovo, zavezati k posredovanju podatkov o.skrbniku, 
ki je poleg omembe v 10. členu zakona opredeljen v 33. členu zakona. Iz zakona 
namreč ni popolnoma razvidno, kdo naj bi ta organ bil, saj se le iz poimenovanja sklepa, 
da je to oseba, različna od osebe, pooblaščene za zastopanje. Prav tako je lahko 
vprašljivo, v kakšnem časovnem intervalu sploh deluje - le do ustanovitve ustanove ali 
morebiti tudi kasneje, ko po določbah 33. člena zakona lahko opravlja druge naloge po 
nalogu pristojnega ministra in je torej razumeti, da deluje ob zastopniku in upravi. Če je 
temu tako, bi bilo primerno tudi skrbnika vpisati v evidenco po 14. členu zakona. ZPS ni 
znano, ali so se v zvezi z delovanjem ustanov morebiti pojavili tudi problemi s 
skrbnikom, ki bi zadevali navedena vprašanja. 

Razprave o členih predloga zakona in o predlaganem amandmaju odbora ni bilo. 
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Odbor je kot svoj sprejel naslednji 

amandma: 

K 5. členu 

5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»14. člen se spremeni tako, da se glasi: 

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

- ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja; 
- ime in sedež (izbrani kraj poslovanja) ustanove; 
- naslov sedeža; 
- namen ustanove; 
- ustanovitveno premoženje; 
- datum in številka akta o ustanovitvi; 
- osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega 
prebivališča pooblaščenih oseb za zastopanje oziroma naslov začasnega prebivališča, 
če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča; 
- statusne spremembe in prenehanje. 

Podrobnejše določbe o vodenju in vsebini evidence ustanov predpiše minister, pristojen 
za notranje zadeve.«« 

Obrazložitev: 

V 14. členu Zakon o ustanovah določa, kateri podatki se vpisujejo v evidenco ustanov. S 
spremembami in dopolnitvami zakona je predlagatelj v 5. členu dopolnil drugo in šesto 
alineo prvega odstavka in spremenil drugi odstavek 14. člena, na podlagi mnenja 
Zakonodajno pravne službe Državnega zbora pa je podatek o naslovu sedeža ustanove 
opredelil v posebni alinei. Zaradi večje preglednosti podatkov, ki se zbirajo v evidenci 
ustanov je predlagatelj z amandmajem v celoti spremenil določbo 14. člena s tem, da je 
sprememba le redakcijskega značaja. 
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Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o vseh členih 
predloga zakona skupaj in jih sprejel. 

Z vključitvijo sprejetega amandmaja v zakonski predlog je odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalka odbora na seji državnega zbora bo predsednica odbora Mojca Kucler 
Dolinar. 

Svetovalka Predsednica 
Katja Golob l.r. Mojca Kucler Dolinar, l.r. 
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EPA 173-IV 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O USTANOVAH (ZU-A) 

- skrajšani postopek - 

1. člen 

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

2. člen 

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

3. člen 

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

4. člen 

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

5. člen 

14. člen se spremeni tako, da se glasi: 

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

- ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja; 
- ime in sedež (izbrani kraj poslovanja) ustanove; 
- naslov sedeža; 
- namen ustanove; 
- ustanovitveno premoženje; 
- datum in številka akta o ustanovitvi; 
- osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov 
stalnega prebivališča pooblaščenih oseb za zastopanje oziroma naslov začasnega 
prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča; 
- statusne spremembe in prenehanje. 
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Podrobnejše določbe o vodenju in vsebini evidence ustanov predpiše minister, 
pristojen za notranje zadeve.« 

6. člen 

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

"17. a člen 
(dolžnost obveščanja o spremembah) 

O spremembi imena, sedeža, namena ustanove, pravil, zmanjšanju ustanovitvenega 
premoženja ali o sprejemu odločitve o prenehanju ustanove je ustanova dolžna obvestiti 
organ, pristojen za ustanove, v roku 30 dni od sprejete odločitve. 

Organ, pristojen za ustanove, o izdanem soglasju k spremembi imena, sedeža ali 
namena ustanove, zmanjšanju ustanovitvenega premoženja ali k odločitvi o prenehanju 
ustanove, o imenovanju uprave ustanove v primeru iz tretjega odstavka 22. člena tega 
zakona ter o razrešitvi uprave takoj obvesti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 

O spremembi naslova sedeža ustanove in pooblaščenih oseb za zastopanje, mora 
ustanova obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v roku 30 dni od sprejete 
spremembe." 

7. člen 

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

"30. a člen 
(nadzorstvo nad izvrševanjem določb zakona) 

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

8. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"35. člen 

Z globo od 200.000 do 4.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje ustanova: 
1. če opravlja dejavnost v nasprotju s petim odstavkom 2. člena tega zakona; 
2. če ne deluje v skladu z aktom o ustanovitvi in s pravili ustanove (6. člen, prvi in tretji 

odstavek 18. člena); 
3. če ne vodi poslovnih knjig v skladu s prvim odstavkom 30. člena tega zakona. 

Z globo od 50.000 do 250.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
tudi odgovorna oseba ustanove." 

 — ————  
poročevalec, št. 29 32 9-ma' 

'JI 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

9. člen 

Za 35. členom se doda nov 35. a člen, ki se glasi: 

"35. a člen 

Z globo 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje ustanova: 
1. če ne uporablja imena v sklaau s 15. členom tega zakona; 
2. če o spremembi imena, sedeža, namena ustanove, pravil, zmanjšanju 

ustanovitvenega premoženja ali o sprejemu odločitve o prenehanju ustanove ne 
obvesti organa, pristojnega za ustanove oziroma o spremembi naslova sedeža 
ustanove in pooblaščenih oseb za zastopanje ne obvesti ministrstva, pristojnega za 
notranje zadeve v roku, določenem v 17. a členu tega zakona; 

3. če organu, pristojnemu za ustanove ne predloži pravil v roku iz 18. člena tega 
zakona; 

4. če organu, pristojnem za ustanove ne predloži poročila o delu in finančnem 
poslovanju ustanove v roku iz 30. člena tega zakona. 

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

10. člen 

V prvem odstavku 36. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: 
"Z globo 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik:" 

Drugi odstavek se spremni tako, da se glasi: 
"Z globo 50.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe." 

11. člen 

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

12. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 PRENEHANJU 

i VELJAVNOSTI ZAKONA 0 DRUŽBENEM 

PRAVORRANILCU REPUBLIKE SLOVENIJE 

(ZPVZDruP) 

* druga obravnava - EPA 146 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

Številka: 700-08/93-4/16 EPA 146-IV 
Ljubljana, 5.5.2005 

) 

Na podlagi 42. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, daje 
Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje kot matično delovno telo , 
naslednje . ^ 

POROČILO 

k predlogu Zakona o prenehanju veljavnosti zakona o družbenem 
pravobranilcu Republike Slovenije (ZPVZDruP) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje je na svoji 6. seji dne 4. 5. 2005, obravnaval predlog Zakona o 
prenehanju veljavnosti zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je v redni postopek predložila Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: predlagatelj). 
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1. Predlog zakona predlaga ukinitev Družbenega pravobranilca RS kot 
samostojnega državnega organa, zaradi ukinitve pristojnosti, ki jih je ta organ imel 
na področju varstva pravic delavcev iz delovnega razmerja ter sprememb oziroma 
zmanjševanja pristojnosti Družbenega pravobranilca RS kot posledica sprememb 
materialnih predpisov, zaradi česar se je obseg dela tega organa bistveno zmanjšal. 
V skladu s predlogom bo nerešene zadeve iz pristojnosti Družbenega pravobranilca 
RS prevzelo v reševanje Državno pravobranilstvo, sedanji funkcionarji ter ostali 
zaposleni pri Družbenem pravobranilcu RS pa bodo kot javni uslužbenci sklenili 
delovno razmerje na Ministrstvu za pravosodje. V skladu s predlogom zakona se 
Družbeni pravobranilec RS odpravi in preneha z delovanjem v enem mesecu po 
uveljavitvi tega zakona. 

Predstavnik predlagatelja, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, Robert 
Marolt, k členom predloga zakona ni podal dopolnilne obrazložitve, je pa v 
nadaljevanju seje sodeloval v razpravi. 

2. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe - ZPS, višja sekretarka Alenka 
Ogrinc se je na seji opredelila samo do nekaterih predlaganih amandmajev, ki jih je 
odboru v sprejem predložilo ministrstvo za pravosodje in s katerimi pobudnik ni v 
celoti sledil pripombam te službe, ki jih je le-ta podala v pisnem mnenju. 

Glede 1. člena predloga zakona, h kateremu predlagatelj v skladu z njihovo 
pripombo ni predložil amandmaja je povedala, da je rešitev v predlogu zakona 
nekoliko neobičajna, ker na prvo mesto postavlja prenehanje veljavnosti zakona o 
družbenem pravobranilcu - DP in nato šele v nadaljevanju napoveduje urejanje 
določenih vprašanj, torej odpravo tega organa. Menila je. da bi bilo potrebno najprej 
napovedati prenehanje delovanja DP kot samostojnega državnega organa, 
prenehanje njegovih nalog na področju varovanja družbene lastnine in dokončanje 
do sedaj nezaključenih postopkov. 

V nadaljevanju seje pa se je strinjala tudi z družbeno pravobranilko, da bi bilo 
potrebno razmisliti o postopnem ukinjanju organa (zmanjšanje števila zaposlenih) ne 
pa takoj o prenehanju organa. Predlagala je tudi korigiranje zakonskega besedila 1. 
člena, ki pa tako pri predstavniku vlade kot med člani odbora ni naletel na pozitiven 
odziv. 

Glede 2. člena in predloga za amandma k temu členu je povedala, da bi bilo pravno 
korektnejše, če bi bil datum prenehanja organa neposredno datumsko določen, ker 
so na ta datum vezane tudi prenehanje funkcij družbene pravobranilke in njenih 
namestnikov. 
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Glede 3. člena in predloga za amandma k temu členu je povedala, da v skladu s 
svojimi pripombami v pisnem mnenju še vedno pogrešajo, na kakšen način 
predlagatelj upošteva zakon o funkcionarjih, zanimali pa so jo tudi razlogi, zakaj 
predlagatelj delavce najprej razporeja na ministrstvo in od tam začasno, skupaj z 
nedokončanimi zadevami v državno pravobranilstvo. 

Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da Zakona o funkcionarjih niso upoštevali iz 
razloga, ker je sedaj v državi vzpostavljen nov plačni sistem z Zakonom o sistemu 
plač v javnem sektorju in z Zakonom o javnih uslužbencih in so prerazporeditve 
delavcev predlagane v skladu s tem novim sistemom. Na državno pravobranilstvo pa 
bodo delavci (konkretno gre samo za tri delavce) razporejeni le začasno, dokler ne 
zaključijo zadev, za katere pa so s predlaganim amandmajem za nov 6.a člen 
predlagali, da se na sodiščih obravnavajo prednostno in nujno. 

Pri 4. členu in predlogu za amandma k temu členu je povedala, da predlagatelj z 
amandmajem še vedno ni predvidel prenosa sredstev državnega proračuna na 
državno pravobranilstvo, kot to predlagajo v svojem pisnem mnenju, čeprav se k 
temu organu selijo tako nedokončane zadeve kot tudi delavci, ki jih rešujejo. 

Opozorila pa je tudi, da bodo poročila Družbenega pravobranilca na matičnem 
gospodarskem odboru obravnavana za nekaj let nazaj šele naslednji teden, torej po 
naši današnji seji, ki pa ta organ že ukinja. Na to dejstvo je zagrenjeno opozorila tudi 
družbena pravobranilka Anica Popovič in vprašala, kaj se bo zgodilo v primeru, če bi 
odbor za gospodarstvo ob obravnavi njihovih poročil v prihodnjem tednu za tri leta 
nazaj ugotovil, da so kot organ še potrebni. 

Glede predlaganega amandmaja za nov 6. a člen pa jo je zanimalo, zakaj naj bi se 
nedokončane zadeve obravnavale kot prednostne in nujne, kar so se spraševali tudi 
nekateri člani odbora, ki se jim je zdel tak člen nesmiseln. 

Predstavnik predlagatelja jim je odgovoril, da se predlagatelju zdi nujno te postopke 
čimprej zaključiti, saj se ukinja organ, ki je stranka v teh postopkih. 

3. Na sejo vabljena družbena pravobranilka Anica Popovič je razpravljala 
predvsem k 1. in 4. členu predloga zakona. Povedala je, da družbeni pravobranilci 
niso imeli vpliva na to, da so se zadeve na sodiščih toliko časa vlekle in da še sedaj 
zaradi sodnih zaostankov niso vse dokončane in da so svoje delo vestno in skrbno 
opravljali. 
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Prav tako bi bilo po njenem mnenju pravilneje postopno ukinjanje števila zaposlenih 
pri družbenem pravobranilcu, tistim pa. ki pa imajo še nedokončane zadeve, 
omogočiti, da jih tudi zaključijo kot družbeni pravobranilci. 

Strinjala se je. da se oprema družbenega pravobranilstva dodeli ministrstvu za 
pravosodje, glede prenosa denarnih sredstev na državno pravobranilstvo, na kar je 
opozorila predstavnica ZPS, pa je odločitev prepustila odboru. 

4. V razpravi članice in člani odbora (v nadaljevanju: člani) predlogu zakona niso 
nasprotovali, kar je razvidno tudi iz vseh glasovanj, saj so bili tako predlogi za 
amandmaje kot vsi členi predloga zakona sprejeti brez glasu proti. 

Povedali so, da je bil Družbeni pravobranilec RS prehoden organ in da je z 
u /eljavitvijo zakona o delovnih razmerjih izgubil kar precejšen del svojih pristojnosti, 
prav tako pa se manjša tudi število zadev s področja varovanja družbenega 
premoženja oziroma ni novega pripada zadev, kot to izhaja iz poročila družbenega 
pravobranilca za leto 2004. Zato so menili, da je smotrno in racionalno, da se 
zadeve, ki so še v reševanju/ prenesejo v pristojnost državnega pravobranilca, 
ustrezna pa se jim je zdela tudi začasna prerazporeditev delavcev, ki še imajo 
odprte zadeve na državno pravobranilstvo in sicer samo do njihovega dokončanja. 

5. K predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev. 

Odbor pa je sprejel naslednje svoje 

amandma je: 

K 2. členu: 

Besedi "enem mesecu" se nadomestita z besedama "dveh mesecih". 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Družbeni pravobranilec Republike Slovenije je do dneva prenehanja delovanja 
dolžan Državnemu zboru Republike Slovenije poročati o svojem delu v letu 2005.". 

Obrazložitev: 

Skladno z mnenjem'Zakonodajno pravne službe se podaljšuje rok za prenehanje 
delovanja Družbenega pravobranilca Republike Slovenije. Poleg tega se v 
predlaganem drugem odstavku določa dolžnost Družbenega pravobranilca 
Republike Slovenije poročati Državnemu zboru Republike Slovenije o svojem delu za 
leto 2005. 
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K 3. členu 

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

"Družbenega pravobranilca in njegove namestnike, katerim so v reševanje dodeljene 
zadeve, ki do prenehanja delovanja Družbenega pravobranilca Republike Slovenije 
še niso zaključene, se po prevzemu zaposlenih po prejšnjih odstavkih, začasno 
premesti v Državno pravobranilstvo v skladu z določbami zakona, ki ureja javne 
uslužbence, za dokončanje zadev iz prvega odstavka 5. člena tega zakona. 

Premestitev iz prejšnjega odstavka traja do zaključka zadev iz prejšnjega odstavka.". 

Obrazložitev: 

Glede na predlagano ureditev v 5. členu predloga zakona je zaradi zagotovitve 
kontinuitete pri reševanju posameznih zadev iz pristojnosti Družbenega 
pravobranilca Republike Slovenije smiselno, da se družbenega pravobranilca in 
njegove namestnike, katerim so v reševanje dodeljene posamezne zadeve, ki do 
prenehanja delovanja organa še niso zaključene, začasno - do zaključka zadev - 
premesti v Državno pravobranilstvo. 

K 4. členu 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Prenos opreme iz drugega in tretjega odstavka tega člena se izvede na podlagi 
popisa, ki ga do prenehanja delovanja Družbenega pravobranilca Republike 
Slovenije pripravi Družbeni pravobranilec Republike Slovenije in ga posreduje 
Ministrstvu za pravosodje.". 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se v novem četrtem odstavku kot ustrezna podlaga za 
prenos opreme, ki jo bo do prenehanja delovanja uporabljal Družbeni pravobranilec 
Republike Slovenije, določa popis opreme. 

K 5. členu 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"V zadevah iz prejšnjega odstavka imajo osebe, ki so začasno premeščene v 
Državno pravobranilstvo po tretjem odstavku 3. člena tega zakona, državni 
pravobranilec in pomočniki državnega pravobranilca pooblastila in pristojnosti, ki so 
jih do uveljavitve tega zakona imeli družbeni pravobranilec in njegovi namestniki na 
podlagi Zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
69/95).". 
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V petem odstavku se črtata besedi "in drugega". 

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 

"Državno pravobranilstvo je o zaključevanju prevzetih zadev iz prvega odstavka tega 
člena dolžno enkrat letno poročati Državnemu zboru Republike Slovenije.". 

Obrazložitev: 

V sklaau z Letnim poročilom o delovanju Družbenega pravobranilca Republike 
Slovenije za leto 2004 ter v skladu s posredovanimi podatki Državnega 
pravobranilstva, Družbeni pravobranilec Republike Slovenije ne obravnava več 
nobene zadeve po določbah Zakona o denacionalizaciji (izredna obnova postopka), 
zato ureditev v predlaganem drugem odstavku ni potrebna. Zato se predlaga črtanje 
te določbe. 

Namesto sedanjega drugega odstavka se predlaga nov drugi odstavek, ki v povezavi 
s predlaganim amandmajem k 3. členu določa pristojnosti in pooblastila oseb, ki 
bodo dodeljene v Državno pravobranilstvo, državnega pravobranilca in njegovih 
pomočnikov za dokončanje zadev, ki ob uveljavitvi tega zakona pri Družbenem 
pravobranilcu Republike Slovenije še ne bodo zaključene. 

Hkrati se skladno z mnenjem Zakonodajno pravne službe s predlaganim novim 
šestim odstavkom določa dolžnost Državnega pravobranilstva, ki prevzame 
nerešene zadeve Družbenega pravobranilca Republike Slovenije, da o teh zadevah 
enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije. 

K 6. členu 

Pred 6. členom se doda naslov, ki se glasi: 

"Predaja dokumentacije in gradiva". 

V besedilu 6. člena se črtata besedi "in drugega". 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se dodaja ustrezen naslov 6. člena tega zakona, 
predlagana sprememba besedila 6. člena pa pomeni uskladitev s predlaganim 
amandmajem k 5. členu tega zakona in je redakcijske narave. 

Za novi 6.a člen 

Za 6. členom se doda novi 6.a člen. ki se glasi. 

"Sodni postopki 

6.a člen 
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Zadeve iz prvega odstavka 5. člena tega zakona sodišča obravnavajo kot 
prednostne in nujne. 

V zadevah iz prvega odstavka 5. člena tega zakona se smiselno še naprej uporablja 
določba tretjega odstavka 50. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Uradni list RS. št. 55/92, 7/93, 31/93, 1/96 in 30/98 - ZZLPPO).". 

Obrazložitev: 

Zaradi čimprejšnjega dokončanja zadev iz pristojnosti Družbenega pravobranilca 
Republike Slovenije, ki do prenehanja delovanja tega organa še niso zaključene, se 
predlaga prednostna obravnava teh zadev. Poleg tega je potrebno določiti nadaljnjo 
smiselno uporabo določbe tretjega odstavka 50. člena Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij. 

K 7. členu 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Določbe zakona iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do dneva prenehanja 
delovanja Družbenega pravobranilca Republike Slovenije.". 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se do prenehanja delovanja Družbenega pravobranilca 
Republike Slovenije določi uporaba določb Zakona o družbenem pravobranilcu 
Republike Slovenije, kar je potrebno zaradi ohranitve zakonske podlage glede 
pristojnosti in delovanja Družbenega pravobranilca Republike Slovenije ter vodenja 
postopkov tega organa v času od razveljavitve Zakona o družbenem pravobranilcu 
Republike Slovenije do prenehanja delovanja organa. 

6. Sestavni del tega poročila je dopolnjen predlog zakona, ki ga je odbor pripravil 
tako, da je v predlog zakona za drugo obravnavo vključil sprejeta amandmaja. 

7. Za poročevalko odbora na seji Državnega zbora je bil določena predsednica 
odbora Mojca Kucler Dolinar. 

9. 

Pripravila: 

Božena Pem l.r. Mojca Kucler Dolinar, l.r. 
Sekretarka odbora Predsednica 
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EPA 146 - IV 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAKONA O 
DRUŽBENEM PRAVOBRANILCU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZPVZDruP) 

- druga obravnava- 

Vsebina zakona 

1. člen 

Ta zakon določa prenehanje veljavnosti Zakona o družbenem pravobranilcu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/95) in ureja odpravo in prenehanje 
delovanja Družbenega pravobranilca Republike Slovenije kot samostojnega 
državnega organa in vprašanja, povezana z njegovo odpravo in prenehanjem 
delovanja. 

Prenehanje delovanja 

2. člen 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije se odpravi in preneha z 
delovanjem v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije je do dneva prenehanja delovanja 
dolžan Državnemu zboru Republike Slovenije poročati o svojem delu v letu 
2005. 

Prevzem zaposlenih 

3. člen 

Družbeno pravobranilko ali družbenega pravobranilca (v nadaljnjem besedilu: 
družbeni pravobranilec), njegove namestnice in namestnike (v nadaljnjem 
besedilu: namestniki) ter strokovne in administrativne delavke in delavce (v 
nadaljnjem besedilu: delavci) na sedežu organa ter izven sedeža organa z 
dnem prenehanja delovanja Družbenega pravobranilca Republike Slovenije 
prevzame v delovno razmerje kot javne uslužbenke in javne uslužbence (v 
nadaljnjem besedilu: javni uslužbenci) Ministrstvo za pravosodje. 

Razporeditev zaposlenih iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z 
določbami zakona, ki ureja javne uslužbence. 

Družbenega pravobranilca in njegove namestnike, katerim so v reševanje 
dodeljene zadeve, ki do prenehanja delovanja Družbenega pravobranilca 
Republike Slovenije še niso zaključene, se po prevzemu zaposlenih po 
prejšnjih odstavkih, začasno premesti v Državno pravobranilstvo v skladu z 
določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, za dokončanje zadev iz prvega 
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odstavka 5. člena tega zakona. 

Premestitev iz prejšnjega odstavka traja do zaključka zadev iz prejšnjega 
odstavka. 

Prevzem finančnih sredstev in opreme 

4. člen 

Sredstva iz proračuna, zagotovljena za delo Družbenega pravobranilca 
Republike Slovenije, se z dnem prenehanja njegovega delovanja prenesejo na 
Ministrstvo za pravosodje. 

Opremo, ki je v uporabi Družbenega pravobranilca Republike Slovenije na 
sedežu organa in izven sedeža organa, in ki je bila pridobljena s sredstvi 
državnega proračuna, ob prenehanju njegovega delovanja prevzame 
Ministrstvo za pravosodje. 

Opremo, ki je bila pridobljena s sredstvi lokalnih skupnosti, Družbeni 
pravobranilec Republike Slovenije ob prenehanju njegovega delovanja preda 
ustrezni lokalni skupnosti. 

Prenos opreme iz drugega in tretjega odstavka tega člena se izvede na podlagi 
popisa, ki ga do prenehanja delovanja Družbenega pravobranilca Republike 
Slovenije pripravi Družbeni pravobranilec Republike Slovenije in ga posreduje 
Ministrstvu za pravosodje. 

Prevzem nedokončanih zadev in arhivskega gradiva 

5. člen 

V nedokončane pravdne postopke in upravne spore, v katerih nastopa 
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije kot stranka ali udeleženec v 
postopku, z dnem, določenim v 2. členu tega zakona, vstopi in jih nadaljuje 
Državno pravobranilstvo. 

V zadevah iz prejšnjega odstavka imajo osebe, ki so začasno premeščene v 
Državno pravobranilstvo po tretjem odstavku 3. člena tega zakona, državni 
pravobranilec in pomočniki državnega pravobranilca pooblastila in 
pristojnosti, ki so jih do uveljavitve tega zakona imeli družbeni pravobranilec 
in njegovi namestniki na podlagi Zakona o družbenem pravobranilcu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/95). 

Državno pravobranilstvo od Družbenega pravobranilca Republike Slovenije 
prevzame gradivo trajnega dokumentarnega značaja, ki ni javno arhivsko 
gradivo. 

Javno arhivsko gradivo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije 

rr>ai2005 43 poročevalec, št. 29 



[ IEL0VNA TELESI l 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE, 

prevzame Arhiv Republike Slovenije. 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije do prenehanja njegovega 
delovanja izdela poročilo v zvezi z zadevami iz prvega odstavka tega člena ter 
ga posreduje Državnemu pravobranilstvu in Ministrstvu za pravosodje. 

Državno pravobranilstvo je o zaključevanju prevzetih zadev iz prvega odstavka 
tega člena dolžno enkrat letno poročati Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Predaja dokumentacije in gradiva 

6. člen 

V roku iz petega odstavka prejšnjega člena Družbeni pravobranilec Republike 
Slovenije preda dokumentacijo, ki se nanaša na zadeve iz prvega odstavka 
prejšnjega člena, ter gradivo iz tretjega odstavka prejšnjega člena Državnemu 
pravobranilstvu, gradivo iz četrtega odstavka prejšnjega člena pa Arhivu 
Republike Slovenije. 

Sodni postopki 

6. a člen 

Zadeve iz prvega odstavka 5. člena tega zakona sodišča obravnavajo kot 
prednostne in nujne. 

V zadevah iz prvega odstavka 5. člena tega zakona se smiselno še naprej 
uporablja določba tretjega odstavka 50. člena Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 1/96 in 30/98 - 
ZZLPPO). 

KONČNI DOLOČBI 

7. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o družbenem 
pravobranilcu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/95). 

Določbe zakona iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do dneva prenehanja 
delovanja Družbenega pravobranilca Republike Slovenije. 

8. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

> IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 OSNOVNI 

ŠOLI (ZOsn-D) 

" skrajšani postopek - EPA 157 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za kulturo, šolstvo in šport 

Številka: 602-02 / 90 - 0001 / 0028 EPA 157 - IV 
Ljubljana, 6. maja 2005 

i ■ 
Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor za kulturo, šolstvo in šport kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovni šoli (ZOsn-D) 

■ skrajšani postopek - 

Odbor za kulturo, šolstvo in šport je na svoji 4. redni seji 5. maja 2005 obravnaval 
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku 
predložila Vlada Republike Slovenije. 
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Kolegij Predsednika Državnega zbora je na svoji 18. redni seji 18. marca 2005 sklenil, 
da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku. 

Odbor je bil predhodno seznanjen: 
z mnenjem Državnega sveta Republike Slovenije, 
z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, 
s poročilom Komisije za narodni skupnosti ter 
z dopisom Aktiva svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol. 

Predstavnica predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi členov povedala, da se s 
predlaganim zakonom postopek zunanjega oziroma nacionalnega preverjanja znanja 
učencev racionalizira ter poenostavlja. Zakonske rešitve so usmerjene v spodbujanje 
kakovostnih ravni znanja in v zagotavljanje povratne informacije o doseženih 
standardih znanja učencem, staršem in šoli ter zagotavljanje možnosti za izvajanje 
ustreznih ukrepov v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Na ta način se preverjajo 
standardi in cilji, zapisani v učnih načrtih, in ugotavljajo dejanske ravni znanja, ki so jih 
dosegli posamezni učenci. 

S predlaganim zakonom se ohranja nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega 
in tretjega triletnega obdobja, odpravlja pa se nacionalno preverjanje znanja ob koncu 
prvega obdobja. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobja je za 
učence prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja pa obvezno, pri čemer tretji predmet 
izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda določi minister po predhodni pridobitvi 
mnenja pristojnega strokovnega organa. Uspeh pri nacionalnem preverjanju znanja po 
tretjem obdobju po predlaganih spremembah ni več sestavni del ocene ter tako ne 
vpliva na splošni učni uspeh v 9. razredu in na zaključevanje osnovne šole. 

Spremembe zakona so po mnenju predlagatelja potrebne tudi zato, ker se s iztekom 
tega šolskega zaključuje prehodni režim Zakona o osnovni šoli, ki v skladu z drugim 
odstavkom 108. člena učencem omogoča opravljati zaključno preverjanje znanja 
prostovoljno. S šolskim letom 2005/2006 bi obvezno opravljanje zaključnega 
preverjanja znanja zajelo celotno populacijo učencev. Predlagatelj ocenjuje, da 
zaključnega preverjanja znanja po sedanjem konceptu za celotno populacijo ni 
mogoče izvesti, zato se izvedbo zapletenega in časovno neizvedljivega postopka 
poenostavlja ter pomembno zmanjšuje obseg potrebnih sredstev za izvedbo 
nacionalnih preizkusov znanja. 
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Predstavnica Zakonodajno • pravne službe je predstavila pripombe iz pisnega 
mnenja, pri čemer je posebej izpostavila pripombo k 3. členu, v katerem je urejen 
ugovor na oceno. Menila je, da bi bilo treba ponovno proučiti vezanost roka za vložitev 
ugovora zoper nepravilno ocenjevanje ob koncu pouka v šolskem letu ter o dosežku 
učenca pri nacionalnem preverjanju znanja na prejem zaključnega spričevala. 
Ponovno je opozorila na odstopanje predlagane določbe 2. člena, ki določa, da naloge 
povezane z nacionalnim preverjanjem znanja opravljata Državni izpitni center in 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, od določbe drugega odstavka 28. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa, da je za naloge na 
področju zunanjega preverjanja znanja učencev izključno pristojen Državni izpitni 
center. 
Opozorila je tudi na končno določbo v 11. členu, ki določa zamik med začetkom 
veljavnosti in uporabe zakona. Z uveljavitvijo predlaganega zakona bi tako prenehale 
obstajati nekatere obstoječe določbe, ki dajejo pravno podlago postopku zaključnega 
preverjanja znanja, ki je v teku. 

Predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture - SVIZ se ni 
strinjal s skrajšanim postopkom, v katerem se predlagani zakon sprejema, saj je 
menil, da morajo biti spremembe šolske zakonodaje dobro premišljene, predvsem pa 
naj se razmišlja v smeri zaščite avtonomije učiteljev. 
Odprava nacionalnega preverjanja znanja ob koncu prvega obdobja po mnenju SVIZ 
ni potrebna, saj po njihovih izkušnjah za učence ni bilo stresno in obremenjujoče, 
hkrati pa njegova izvedba ni predstavljala posebnih stroškov. Predlagal je tudi, naj bi 
bil tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu zadnjega obdobja tuj 
jezik, tako kot ob koncu drugega obdobja. 

Predstavnik Združenja ravnateljev osnovnih šol Slovenije je predlagal, naj se 
ohrani pravica učencev do izbire tretjega predmeta pri nacionalnem preverjanju znanja 
ob koncu zadnjega obdobja. 

Predstavnica društva Pobuda za šolo po meri človeka je izrazila podporo 
predlaganemu zakonu, prepričana pa je, da se bo o osnovnošolski zakonodaji kmalu 
spet razpravljalo, saj je po njihovem mnenju treba učiteljem in šoli povrniti avtonomijo 
ter avtoriteto. 

Predstavnica Aktiva svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol je pozdravila 
predlagane spremembe in predlagala Ministrstvu za šolstvo in šport, naj javnosti čim 
prej predstavi sistem izbire in pogoje za vpis v srednje šole v duhu predlaganih 
sprememb. 
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Članice in člani Odbora so najprej razpravljali, ali je pravi čas za obravnavo 
predlaganih sprememb. 
Nekateri so menili, da je pri tako pomembnih spremembah šolskega sistema še 
preveč odprtih vprašanj in deljenih stališč stroke, zato so predlagali, da bi obravnavo 
zakonskega predloga preložili in s tem pridobili čas za ponovno preučitev mnenj 
strokovnjakov in ureditev drugih evropskih držav ter pripravili kvalitetne rešitve. 
Temu predlogu je večina nasprotovala in menila, da je predlagani zakon treba 
obravnavati in sprejeti čim prej, saj naj bi se začel uporabljati že z novim šolskim 
letom, učitelji, starši in otroci pa imajo pravico biti pravočasno seznanjeni s 
spremembami. Hkrati so poudarili, da pomeni obstoječa ureditev birokratizacijo 
šolskega sistema, ki zavira samoiniciativnost ter kreativnost učiteljev in učencev, kar 
so pokazali tudi nedavno obravnavani izsledki Mednarodne raziskave matematike in 
naravoslovja TIMSS 2003. Menili so, da so spremembe šolskega sistema nujne v 
takšni smeri, da učenci ne bodo zgolj pridobivali znanje, temveč ga bodo predvsem 
znali uporabiti. 

V nadaljevanju so članice in člani Odbora razpravljali o predlagani opustitvi 
nacionalnega preverjanja znanja ob koncu prvega obdobja, ki so jo večinoma podprli 
in menili, naj bo šolsko delo namenjeno predvsem izvajanju učnih načrtov in ne zgolj 
celoletni pripravi na nacionalno preverjanje znanja. Opozorili si, da bi vztrajanje pri 
sedaj veljavni rešitvi za otroke pomenilo v bistvu maturo ob koncu osnovne šole, brez 
katere šolanja sploh ne bi mogli nadaljevati. 
Nekateri pa so nasprotno menili, da opustitev nacionalnega preverjanja znanja ob 
koncu prvega obdobja ni smiselna, saj so ga učitelji, učenci in starši kljub njegovi 
neobveznosti sprejeli kot potrebnega. 

Nekateri so nasprotovali predlagani rešitvi, da tretji predmet pri nacionalnem 
preverjanju znanja ob koncu zadnjega obdobja izbere minister, saj so menili, da gre za 
poseganje politike v stroko, hkrati pa se s tem krčijo pravice učencev, da si sami 
izberejo tisti predmet, ki jih zanima in v katerega se bodo usmerili v nadaljnjem 
izobraževanju. Opozarjali so na to, da si je vladajoča koalicija za enega izmed ciljev 
postavila tudi 'sproščeno šolo', kateremu v predlagani rešitvi ne sledijo in ponovno 
uvajajo 'usmerjeno izobraževanje'. Hkrati so spraševali, kako bo po novem potekal 
postopek vpisa na tiste srednje šole, ki bodo omejile vpis - ali se bo morda upoštevalo 
dosežke nacionalnega preverjanja znanja oziroma točke, dosežene pri nivojskem 
pouku, ali pa bodo morda ponovno uvedeni sprejemni izpiti. 

Predstavnica predlagatelja je odgovorila na pripombe, izražene v razpravi, in 
povedala, da je predlagani zakon pretehtan in uživa široko podporo strokovne 
javnosti. 
Pojasnila je, da dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja po zadnjem 
obdobju ne bodo vplivali na njegov končni uspeh in zaključek šolanja, temveč bodo 
namenjeni zgolj pridobivanju informacije o znanju celotne populacije devetošolcev pri 
določenem predmetu v šolskem letu, zato so se odločili, da izbiro prepustijo ministru. 

Povedala je tudi, da so merila za vpis v srednje šole že v pripravi in da dosežek 
učenca pri tretjem predmetu ne bo eno izmed njih. 
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V nadaljevanju je Odbor 

sprejel amandmaja Poslanskih skupin SDS, NSi, SLS in DeSUS k 1. in 2. 
členu; 

ni sprejel amandmajev Poslanskega kluba LDS k 1. členu (k prvemu, drugemu 
in tretjemu odstavku spremenjenega 64. člena), k 4. in 5. členu; 

ni glasoval o amandmaju Poslanskega kluba LDS k 1. členu (k četrtemu 
odstavku spremenjenega 64. člena), ki je postal brezpredmeten s sprejetjem 
amandmaja Poslanskih skupin SDS, NSi, SLS in DeSUS k 1. členu, ter o amandmajih 
poslanke Barbare Žgajner Tavš k 1., 2., 3. in 4. členu, ker jih je umaknila: 

ter na podlagi razprave in pripomb Zakonodajno - pravne službe sprejel 
naslednje svoje amandmaje: 

Amandma k amandmaju k 1. členu 

V amandmaju k 1. členu se v prvem odstavku beseda 'aprilu' nadomesti z besedo 
'marcu', drugi odstavek pa se črta. 

Obrazložitev: 

Določitev roka, v katerem minister, pristojen za šolstvo, določi tretji predmet, iz 
katerega učenci 9. razreda opravljajo nacionalno preverjanje znanja, se prestavi z 
meseca aprila na mesec marec, tako da bodo imeli tako učitelji kot učenci dovolj časa 
za ponavljanje in utrjevanje snovi za ta predmet. 
Določba drugega odstavka ima naravo prehodne določbe, zato jo je treba pravilno 
umestiti v zakonsko besedilo. To ureja amandma k naslovu poglavja 'Končna določba' 
in za novi 10.a člen. 

Amandma k amandmaju k 2. členu 

V amandmaju k 2. členu se prva alineja v novem tretjem odstavku spremeni tako, da 
se glasi: 

pri pripravi in izboru nalog za nacionalno preverjanje znanja zagotovi strokovnjake, 
ki delujejo v okviru Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,' 

Kratica 'ZRSŠ' iz druge alineje istega odstavka pa se nadomesti z besedilom 'Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo'. 

Obrazložitev: 

Predlagana opredelitev bolj jasno opredeljuje vlogo in naloge Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo pri pripravi in izboru nalog za nacionalno preverjanje znanja. 
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Amandma k naslovu poglavja 'Končna določba' in za novi 10.a člen 

Naslov poglavja 'Končna določba' se spremeni tako, da se glasi' Prehodne in končne 
določbe'. 

Za naslovom poglavja se doda nov člen, ki se glasi: 

*10.a člen 

Podzakonski akt iz osmega odstavka 64. člena zakona izda minister najkasneje v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona.' 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se prehodna določba, ki določa rok za izdajo podzakonskega akta iz 
osmega odstavka 64. člena zakona, pravilno umešča v zakonsko besedilo. 

Amandma k 11. členu 

V 11. členu se doda nov drugi stavek, ki se glasi: 
"Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o osnovni šoli 
(Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04) ." 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se odpravlja pravna praznina med začetkom veljavnosti in začetkom 
uporabe tega zakona. 

* * * 

V nadaljevanju je Odbor glasoval o vseh členih zakonskega predloga skupaj in jih 
sprejel. 

Z vključitvijo sprejetih amandmajev v zakonski predlog je Odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec Odbora na seji Državnega zbora bo Predsednik Odbora mag. Branko 
Grims. 

Marija Pečjak Ferlež, l.r. mag. Branko Grims, i.r. 
Sekretarka Odbora Predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI 

l.člen 

V zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04) se 64, 
člen spremeni tako, da se glasi: 

"64. člen 
(nacionalno preverjanje znanja) 

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim 
preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim 
načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja). 

Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za učence 
prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja pa je za vse učence obvezno. 

Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku sama 
izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika ali italijanskega 
oziroma madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, matematike in 
tujega jezika. 

Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku v 
sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede nacionalno preverjanje znanja iz 
slovenskega jezika ali italijanskega oziroma madžarskega jezika na narodno 
mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet izmed 
obveznih predmetov 8. in 9. razreda določi minister v mesecu marcu za tekoče 
šolsko leto, po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega strokovnega organa. 

Učenci, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne morejo udeležiti 
nacionalnega preverjanja znanja ob koncu tretjega obdobja, imajo pravico do 
opravljanja nacionalnega preverjanja znanja v naknadnem roku. 

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem 
preverjanju znanja. 

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju 
učencev. 

Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda minister. 

Tretji odstavek tega člena ni obvezen za zasebne šole, ki izvajajo programe 
osnovne šole po posebnih pedagoških načelih." 

2. člen 

66. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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"Strokovne, tehnične, razvojne in druge naloge, povezane z nacionalnim 
preverjanjem znanja, opravljata Državni izpitni center in Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo. 

Državni izpitni center v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja opravlja 
naslednje naloge: 
- organizira in tehnično izvede nacionalno preverjanje znanja, 
- vodi in hrani zbirke nalog za nacionalno preverjanje znanja, 
- pripravlja in vzdržuje informacijski sistem, vezan na nacionalno 
preverjanje znanja, 
- pripravlja podatke in analize oziroma primerjalne analize dosežkov 
učencev pri nacionalnem preverjanju znanja, 
- opravlja druge naloge v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja. 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja 
opravlja naslednje naloge: 
- pri pripravi in izboru nalog za nacionalno preverjanje znanja zagotovi 
strokovnjake, ki delujejo v okviru Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, 
- organizira vrednotenje nalog nacionalnega preverjanja znanja pri 
območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, 
- organizira izobraževanje učiteljev, ki bodo vrednotili naloge, 
- opravlja druge naloge v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja." 

3. člen 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v šolskem letu 
nepravilno ocenjen, lahko starši v treh dneh po prejemu spričevala oziroma 
zaključnega spričevala pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor. 

Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora imenuje komisijo. Med člani 
komisije mora biti vsaj en član, ki ni zaposlen v šoli. 

Če komisija ugotovi, da je ocena učenca ob koncu pouka v šolskem letu neustrezna, 
učenca ponovno oceni. Odločitev komisije je dokončna. 

Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri nacionalnem 
preverjanju znanja ob koncu tretjega obdobja prišlo do pisne ali računske napake, 
lahko starši v treh dneh po prejemu zaključnega spričevala pri ravnatelju vložijo 
obrazložen ugovor. 

Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora imenuje komisijo. Med člani 
komisije mora biti vsaj en član, ki ni zaposlen v šoli. 

Če komisija ugotovi, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri nacionalnem 
preverjanju znanja ob koncu tretjega obdobja prišlo do pisne ali računske napake, se 
postopek ugotavljanja dosežka ponovi. Odločitev komisije je dokončna." 
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4. člen 

72. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Učenec uspešno konča deveti razred, če ima pozitivne ocene iz vseh predmetov 
devetega razreda. 

Učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni program vzgoje in 
izobraževanja, uspešno končajo izobraževanje na način, kot je določeno s tem 
programom." 

5. člen 

Črtata se 73. in 74. člen. 

6. člen 

75. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"75. člen 
(podaljšanje izobraževanja za učence s posebnimi potrebami) 

Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v osnovnošolsko izobraževanje po 
prilagojenih izobraževalnih programih in so izpolnili osnovnošolsko obveznost ter se 
ne vključijo v programe srednješolskega izobraževanja oziroma učenci s posebnimi 
potrebami, ki so bili vključeni v posebni vzgojno-izobraževalni program in so izpolnili 
osnovnošolsko obveznost, lahko ne glede na določilo prvega odstavka 55. člena tega 
zakona nadaljujejo izobraževanje v osnovni šoli še največ tri leta in obdržijo status 
učenca. 

Izobraževanje za učence, ki so se izobraževali po prilagojenih izobraževalnih 
programih, se izvaja v skladu s programom, ki je prilagojen vrsti in stopnji 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje posameznega učenca, za učence, ki so bili 
vključeni v posebni vzgojno-izobraževalni program, pa v skladu s posebnim vzgojno- 
izobraževalnim programom." 

7. člen 

84. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, zaključna 
spričevala. 

V zaključno spričevalo se vpišejc učenčeve ocene iz 9. razreda in ocena splošnega 
uspeha ter dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega 
obdobja. 
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Učencem, ki so končali prilagojene izobraževalne programe, ki ne določajo 
nacionalnega preverjanja znanja ob koncu tretjega obdobja, se v zaključno spričevalo 
vpišejo ocene iz 9. razreda in ocena splošnega uspeha. 

Učencem, ki so končali posebni vzgojno-izobraževalni program, se izda zaključno 
potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti z opisno oceno dosežkov učenca." 

8. člen 

Deseti odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Evidenca učencev, ki opravljajo nacionalno preverjanje znanja, vsebuje: 
- ime in priimek učenca ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, 
- osnovno šolo, na kateri učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja, ter razred 

in oddelek, 
- šolsko leto, v katerem učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja, 
- seznam predmetov, iz katerih učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja, 
- dosežke učenca na nacionalnem preverjanju znanja. 
Evidenco iz tega odstavka vodi Državni izpitni center." 

9. člen 

V prvem odstavku 97. člena se besedilo "zaključnega preverjanja znanja" nadomesti z 
besedilom "nacionalnega preverjanja znanja 

10. člen 

Črta se drugi odstavek 108. čiena. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

10.a člen 

Podzakonski akt iz osmega odstavka 64. člena zakona izda minister najkasneje 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

11. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2005. Do začetka uporabe tega zakona se 
uporabljajo določbe Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 
in 71/04). 
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poročil0 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 DOHODNINI 

(ZDoh-IC) 

' skrajšani postopek - EPA 170 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Oilbur ;ll niniiridivii politiki) 

Številka: 435-01/90-4/235 EPA 170-IV 
Ljubljana, 6. 5. 2005 Za 6. sejo državnega zbora 

Na podlagi 42., 130., 131., 133. in 142. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-1C) 
(skrajšani postopek) i 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 3. 
SeJi, dne 3. 5. 2005, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini - skrajšani postopek, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem predložilo 5000 volivcev, 
katerih predstavnik v zakonodajnem postopku je Študentska organizacija Slovenije. 
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Kolegij predsednika državnega zbora je dne 11.4. 2005 odločil, da se predloženi zakon 
obravnava po skrajšanem postopku. 

Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predloženi 
zakon proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno- 
tehničnega vidika in podala pripombe k določbam prvega, drugega in četrtega odstavka 
1. člena predloženega zakona. V mnenju tudi navaja, da bo v končni redakciji v besedilu 
četrtega odstavka 1. člena besedilo "Minister, pristojen za finance, z ustreznim 
predpisom uredi" nadomestila z besedilom "Minister, pristojen za finance, podrobneje 
predpiše". 

Odboru je bilo posredovano tudi mnenje Vlade Republike Slovenije z dne 28. 4. 2005 
z amandmajema vlade k 1. in 2. členu predloženega zakona. Vlada v mnenju navaja, 
da predloge za spremembe zakona o dohodnini obravnava strokovna skupina za 
pregled in pripravo zakonodaje na davčnem področju, ki jo je v januarju letošnjega leta 
ustanovila vlada. V tem okviru bo posebej proučena tudi problematika študentskega 
dela in predlagane rešitve. Vlada nadalje meni, da je potrebno obdavčitev dohodkov 
fizičnih oseb obravnavati celovito, zato bi prej kot parcialno reševanje pripomb 
posamičnih skupin davčnih zavezancev podprla vključitev obravnavane problematike v 
celovit predlog sprememb zakona o dohodnini. Ne glede na to pa vlada temeljnemu 
namenu predlagateljev zakona ne nasprotuje, vendar meni, da s predlaganim besedilom 
sprememb zakona ta namen ni v celoti dosežen. Zato vlada predlaga, da državni zbor 
ob obravnavi zakona sprejme še amandma za črtanje 1. člena predloženega zakona in 
amandma za spremembo besedila 2. člena, s katero se odpravi medletna akontacija 
dohodnine v primeru, da posamezen dohodek ne presega 74.000 tolarjev. 

Odboru so bili posredovani amandmaji Študentske organizacije Slovenije kot 
predstavnice predlagateljev zakona (z dne 3. 5. 2005) k amandmajem Vlade 
Republike Slovenije k 1. in 2. členu predloženega zakona. Z amandmajem k 
amandmaju vlade k 1. členu (s katerim vlada predlaga črtanje tega člena) predlagatelji 
zakona ponovno povzemajo besedilo določbe 1. člena, dopolnjeno na podlagi pripomb 
Zakonodajno-pravne službe. Z amandmajem k amandmaju vlade k 2. členu pa 
predlagatelji zakona vztrajajo pri svojem prvotnem predlogu, da se akontacija dohodnine 
ne plača v primeru, če posamezen dohodek ne presega 113.583 tolarjev. 
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Odboru je bilo posredovano tudi mnenje Komisije Državnega sveta Republike 
Slovenije za gospodarstvo (z dne 4. 5. 2005), ki je v svoji razpravi predloženi zakon 
načelno podprla. Po njenem mnenju je zadosten argument za podporo predloženega 
zakona namen njegovih predlagateljev, da se že tako visokih stroškov šolanja, ki jih 
mora dobršen del študentske populacije kriti tudi z opravljanjem občasnih del preko 
študentskih servisov, še dodatno ne povečuje z obdavčitvijo dohodkov študentov. 
Komisija tudi meni, da mora biti v interesu države, glede na nove izzive na globalnem 
trgu, omogočati in spodbujati, tudi z ustrezno davčno politiko, permanentno 
izobraževanje vseh, ki to želijo, na glede na življensko obdobje. Komisija pa opozarja na 
pomen izvajanja učinkovitega nadzora in sankcioniranja, ki bo preprečevalo zlorabe pri 
delu preko študentskih servisov. 

* * * / 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki Študentske organizacije Slovenije v imenu 
predlagateljev zakona ter predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance in 
Zakonodajno-pravne službe. 

V uvodni dopolnilni obrazložitvi členov so predstavniki Študentske organizacije 
Slovenije podrobneje predstavili razloge za sprejem predloženega zakona in 
posamezne predlagane rešitve, ki se nanašajo na odpravo starostne omejitve za 
upravičenost do posebne osebne olajšave, na dopolnitev zakonskih rešitev z 
instrumentom regresivnega upadanja te olajšave glede na višino dohodkov, na 
pooblastilo ministru za finance za ureditev načina nadzora nad delom dijakov in 
študentov s strani Davčne uprave Republike Slovenije in Inšpektorata za delo s 
posebnim predpisom ter na odpravo akontacije dohodnine do zneska posameznega 
dohodka v višini 113.583,00 tolarjev. Predstavniki Študentske organizacije Slovenije so 
poudarili, da s predstavniki vlade oziroma posameznih ministrstev v zadnjih mesecih 
kljub njihovim prizadevanjem niso uspeli sesti za skupno mizo, izrazili pa so 
zadovoljstvo glede razgovora, ki so ga tik pred sejo odbora opravili s predstavniki 
Ministrstva za finance. Izmenjali so argumente in se dogovorili za nadaljevanje 
razgovora, da bi lahko do tretje obravnave predloženega zakona oblikovali rešitve, ki 
bodo sprejemljive za obe strani in bodo prispevale k izboljšanju predloženega 
zakonskega besedila. 
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V dopolnilni obrazložitvi mnenja Vlade Republike Slovenije je državni sekretar na 
Ministrstvu za finance poudaril, da so se predstavniki študentov in Ministrstva za finance 
prvič sestali že sredi decembra lanskega leta, ko je bilo predstavnikom študentov 
pojasnjeno, da je vlada že imenovala posebno skupino, ki bo predlagala spremembe in 
dopolnitve davčne zakonodaje, pri čemer bodo študentje gotovo ena izmed interesnih 
skupin, ki bodo sodelovale pri oblikovanju dokončnih rešitev omenjenih sprememb in 
dopolnitev davčne zakonodaje. Tudi na razgovoru, ki je potekal pred sejo odbora, so 
predstavniki ministrstva študente opozorili da ravno približajoči se čas, ko se bodo lahko 
aktivno vključili tudi v oblikovanje predlogov sprememb ter dopolnitev dohodninskega 
zakona. V nadaljevanju je državni sekretar poudaril, da zgolj z zakonom o dohodnini ni 
mogoče reševati celovitega statusa študentov, zato pristop, kot ga predlagajo študentje, 
ne bo zagotovil tistega, k čemur stremijo, temveč predstavlja le rešitev enega izmed 
problemov. Glede konkretnega predloga predlagateljev zakona za dvig zneska, od 
katerega se še lahko uveljavlja posebna oprostitev plačevanja dohodnine, s sedanjega 
zneska 1.600.000 tolarjev na znesek 2.080.000 tolarjev, je državni sekretar poudaril, da 
sedaj določeni znesek presegata zgolj 2% celotne študentske populacije. Ostali 
študentje, teh pa je 150.734, v povprečju letno realizirajo 484.000 tolarjev prejemkov. 
Zvišanje meje, ki še omogoča posebne olajšave, bi po podatkih iz leta 2003 pomenilo, 
da bi pravico do posebne olajšave izgubilo le 0,4% vseh študentov oziroma 640 
študentov. Predlog za črtanje starostne meje, do katere je mogoče še opravljati 
študentsko delo, po mnenju vlade prav tako ni sprejemljiv, saj je z vidika delovanja trga 
dela neupravičeno zagotavljati pravico določenemu delu populacije, da s fiktivnim 
vpisom na fakulteto zgolj s študentskim delom praktično nadomesti redno zaposlitev. V 
tem primeru gre za nelojalno konkurenco redno zaposlenim oziroma tistim, ki 
zaposlujejo delavce v rednem delovnem razmerju. Starostna omejitev 26 let, kot jo 
določa veljavni zakon o dohodnini, je usklajena tudi s statutom Univerze v Ljubljani in 
torej ni naključna, saj je vpis v redni študij omogočen zgolj do 26. leta starosti. Glede 
plačevanja akontacije dohodnine je vlada proučila argumente predlagateljev in predlaga 
svoj amandma k 2. členu predloženega zakona, na podlagi katerega bi bili plačevanja 
akontacije dohodnine oproščeni študentje, katerih mesečni dohodek ne presega 74.000 
tolarjev. Po izračunu vlade bi namreč študentom z nižjim mesečnim prejemkom od toga 
zneska morali dohodnino na koncu leta vrniti. Finančna posledica rešitve, kot jo 
predlaga vlada z amandmajem k 2. členu, pomeni likvidnostni izpad sredstev proračuna 
v višini 8 milijard tolarjev na letni osnovi. 

V dopolnilni obrazložitvi mnenja Zakonodajno-pravne službe je njena predstavnica 
opozorila zlasti na pripombe, glede katerih predlagatelji zakona niso podali svojega 
stališča in niso ustrezno upoštevane v amandmajih predlagatelja zakona k amandmajem 
vlade. Tako predlagatelj v okviru prvega odstavka 1. člena črta starostno mejo 26 let, 
črta pa tudi osebno olajšavo za osebo, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 107. 
člena veljavnega zakona in je starejša od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta 
starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za 
podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa. Že v pisnem mnenju služba 
opozarja, da enake pogoje vsebuje določba tretjega odstavka 109. člen zakona o 
dohodnini, ki pa opredeljuje status vzdrževanega družinskega člana. Zastavlja se 
vprašanje medsebojsnega odnosa teh dveh določb in vprašanje nujnosti soobstoja 
enakih pogojev. V večini primerov sta namreč dijak oziroma študent iz prvega odstavka 
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107. člena ter vzdrževani družinski član iz tretjega odstavka 109. člena zakona o 
dohodnini ista oseba in morajo biti torej za njiju podani identični pogoji. Predlagatelj 
zakona torej ni podal pojasnila glede pripombe, da kaže njun odnos oziroma nujnost 
soobstoja pojasniti in izčistiti. Opozorilo službe k drugemu odstavku 1. člena 
predloženega zakona, da je zaradi dodanega novega odstavka porušeno sklicevanje v 
prvem in četrtem odstavku 122. člena zakona o dohodnini, česar se znotraj tega 
zakonodajnega postopka ne da odpraviti, zaradi česar bi bila s sprejemom tega zakona 
povzročena nekonsistentnost zakona o dohodnini, so predlagatelji zakona upoštevali pri 
pripravi amandmaja k amandmaju vlade k 1. členu. V primeru, da bi odbor ta amandma 
sprejel, bi bila nekonsistentnost, na katero je opozorila služba, odpravljena. V četrtem 
odstavku 1. člena predloženega zakona pa predlagatelj dodaja tudi alternativno 
obveznost, da o študentskem delu davčno upravo in Inšpektorat za delo poleg 
delodajalca lahko obvesti tudi z delodajalčeve strani pooblaščena organizacija. 
Predlagatelj zakona ni pojasnil, kdo bi lahko bil ta subjekt. V amandmaju predlagatelja k 
amandmaju vlade k 1. členu je besedilo delno spremenjeno, pri čemer je ta subjekt 
imenovan kot pooblaščena organizacija, ki na podlagi podeljene koncesije ministrstva, 
pristojnega za delo, družino in socialne zadeve, posreduje občasna in začasna dela 
dijakov in študentov. Tudi iz obrazložitve amandmaja ni razvidno, kdo je ta subjekt, pri 
čemer je predstavnica službe dodatno opozorila, da veljavni zakon tega ne predvideva. 
Ce je ta subjekt isti kot organizacija, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in 
študentom, torej študentski servis, bi bilo korektno v isti določbi uporabiti isto definicijo. 
Nejasen je tudi odgovor na vprašanje, kaj naj bi vsebovala dolžnost obveščanja 
delodajalca oziroma študentskega servisa, ko mora obvestiti davčno upravo in 
inšpektorat. Na podlagi veljavnega zakona morata ta dva subjekta poleg podatkov, ki so 
določeni z drugimi zakoni, posredovati tudi davčno številko tako delodajalca, 
študentskega servisa kot tudi samega študenta. Ob tem je predstavnica službe 
opozorila, da mora biti posredovanje tovrstnih osebnih podatkov predpisano z zakonom, 
ker sicer te obveznosti ni. 

V razpravi o členih predloženega zakona so člani odbora opozorili na vrsto razlogov in 
argumentov, zaradi katerih posamezne rešitve, kot jih predvideva predloženi zakon, 
bodisi podpirajo ali pa jim nasprotujejo in se strinjajo z rešitvami, kot jih s svojima 
amandmajema predlaga vlada. Podani so bili zlasti naslednji poudarki posameznih 
razpravljalcev: 
- problematika, na katero opozarjajo študentje, je posledica neurejene štipendijske 

politike in to predstavlja osnovni problem, zato je iskanje rešitev na področju 
dohodnine zavajujoče; socialni korektor mora biti štipendija in ne socialno delo; 

" do ureditve področja štipendijske politike in sprejetja celovitih rešitev na področju 
dohodninskega sistema predloženi zakon predstavlja vsaj parcialno rešitev 
problematike, na katero opozarjajo študentje, zato ga je smiselno podpreti; ne 
predstavlja sicer pravega načina za rešitev problema, boljše pa je sprejeti vsaj to, kar 
predlagajo študentje, kot do sprejetja ustreznejših rešitev vztrajati v dejansko tako za 
študente kot za državo nevzdržnem stanju; vsaj v manj razvitih območjih Slovenije 
pa delo preko študentskih servisov še vedno predstavlja nujno potreben in tudi za 
državo koristen socialni korektiv, na področju katerega bo bolj restriktivno politiko 
mogoče uvesti šele takrat, ko bo država zlasti za štipendije namenila več sredstev; 
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- kritika glede slabe urejenosti štipendijske politike, gradnje domov za dijake in 
študente in regresiranje prevozov je upravičena in bi morala biti v ospredju 
razmišljanj vseh akterjev, čeprav ne sodi v okvir razprave o predloženem zakonu; 

- predlagana odprava starostne omejitve za priznanje posebne osebne olajšave ni 
edina prava rešitev, odpira pa možnost nadaljnje razprave, zlasti ob upoštevanju 
načela vseživljenskega učenja oziroma usmeritev bolonjskega procesa; 

- odprava starostne omejitve ni smiselna, saj bistvo študentskega dela predstavlja 
študij in dokončanje rednega študija do 26. leta starosti, delo preko študentskega 
servisa pa je delo v poletnih mesecih in v prekinitvenem obdobju rednega študija; 

- odprava starostne omejitve predstavlja nelojalno konkurenco, saj bi ob visoki 
obremenitvi dohodkov iz delovnega razmerja delodajalci raje zaposlovali dijake in 
študente, drugi delavci pa bi bili izrinjeni iz trga dela; 

- nelojalne konkurence ne povzročajo študentje, temveč delodajalci, ki v izogib 
plačevanju davkov izkoriščajo študentsko delo; če bi zaposlili brezposelne, bi ti 
prenehali prejemati državno pomoč in bi plačevali davke, posledično pa bi vlada 
lahko več denarja namenila štipendiranju; 

- vsaka sprejeta reforma, torej tudi davčna, po določenem času potrebuje dopolnitve 
oziroma popravke za zagotovitev njene večje življenskosti in fleksibilnosti, zato 
predloženi zakon predstavlja možnost za odpravo nekaterih dosedanjih pretrdih 
rešitev na področju obdavčitve študentskega dela in za izboljšavo rešitev na tem 
področju; 

- potrebno je upoštevati tudi dejstvo, da je sedanja javnofinančna situacija bistveno 
boljša kot v času, ko se je sprejemala davčna reforma in je vlada vodila restriktivno 
fiskalno politiko; sedanja vlada se je očitno odločila za vodenje ekspanzivne fiskalne 
politike, o čemer priča predvidena uvedba indeksacije pokojnin, vodenje takšne 
politike pa ji omogoča, da študentom prednostno nameni dvakrat več sredstev kot jih 
bo namenila upokojencem; iz tega razloga je nepotrebna vsakršna razprava o 
sprejemljivosti posameznih členov predloženega zakona; 

- predloženi zakon je smiselno podpreti tudi zato, ker strokovna komisija, ki se ukvarja 
z davčno reformo, svojega dela ne bo zaključila tako kmalu; v njej sodelujejo 
nekateri strokovnjaki, ki zagovarjajo odpravo vseh olajšav, na drugi strani pa 
strokovni svet vlade zagovarja enotno davčno stopnjo, zaradi česar bo celotni davčni 
sistem potrebno korenito spremeniti, obdobje do dokončnega oblikovanja tega 
sistema pa je lahko tudi nekajletno. 

V zvezi z nekaterimi izraženimi stališči odbora so predstavniki Študentske organizacije 
poudarili, da ostro nasprotujejo stališču o neustreznosti urejanja socialnega položaja 
študentov na področju, ki ga obravnava predloženi zakon. Ostala področja, ki vplivajo na 
socialni položaj študentov, se namreč v zadnjih letih niso bistveno izboljšala. Študentje s 
predlaganimi rešitvami branijo pravico, ki so jo že imeli in jim je bila z davčno reformo 
odvzeta in izbrani trenutek je po njihovi oceni več kot primeren za rešitev problematike, 
na katero opozarjajo. V prejšnji ureditvi študentje niso brezobrestno kreditirali države in 
tudi starostna omejitev ni bila uzakonjena. Problematika na vseh ostalih področjih, ki 
zadevajo študente, se bo celovito reševala takrat, ko bo za to pravi trenutek, predloženi 
zakon pa predstavlja priložnost za ureditev področja študentskega dela. V zvezi s 
predlagano odpravo starostne omejitve kot neke umetne administrativne omejitve v 
zakonu o dohodnini, ki kot tak ne ureja statusa študenta, je bilo poudarjeno, da ta status 
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ureja zakon o visokem šolstvu, ki pa takšne omejitve ne predideva. Omejitev bi bilo torej 
smiselno predpisati v zakonu o visokem šolstvu ali ostalih predpisih. Na podlagi veljavne 
ureditve se je torej mogoče ob zagotavljanju določenih pogojev v redni ali izredni študij 
vpisati kadarkoli, ne le do 26. leta starosti. V obrazložitvi predlaganega najvišjega 
zneska posameznega dohodka v višini 113.583 tolarjev, od katerega se ne bi plačevala 
akontacija dohodnine, so predstavniki predlagateljev zakona opozorili na podatke, ki 
pričajo o tem. da večina dijakov in študentov delo opravlja v času počitnic, ko njihovi 
prejemki znašajo cca 100.000 tolarjev. Po predlogu vlade, ki v svojem amandmaju k 2. 
členu predloženega zakona predvideva nižji znesek, dijaki in študentje za "počitniške" 
prejemke torej ne bi bili oproščeni plačila akontacije dohodnine. 

V razpravi o 1. in 2. členu predloženega zakona in vloženih amandmajih kvalificiranih 
predlagateljev so bili podani tudi predlogi posameznih razpravljalcev za amandmaje 
odbora. 

V zvezi z vloženima amandmajema Študentske organizacije Slovenije k amandmajema 
vlade k 1. in 2. členu predloženega zakona je predsednik odbora opozoril na njuno z 
vsebinskega vidika neustrezno formulacijo. Oblikovana sta namreč tako, da ju je 
mogoče obravnavati le kot samostojna amandmaja k 1. in 2. členu, ki pa ju predlagatelj 
zakona v skladu s poslovniškimi določili v drugi obravnavi predloženega zakona ne 
more vložiti. 

Odboru je bil zato v okviru obravnave 1. člena podan predlog Poslanskega kluba 
Liberalne demokracije Slovenije, da amandma k amandmaju vlade k 1. členu v primeru, 
da odbor ne bo sprejel amandmaja vlade za črtanje 1. člena, smiselno povzame v 
predlogu svojega amandmaja, pri čemer pa ga vsebinsko spremeni v delu, ki se nanaša 
na starostno omejitev za upravičenost do posebne osebne olajšave. Ta naj se ne bi 
odpravila, kot predlagajo predlagatelji zakona, temveč zvišala na 30 let. 

Predlog za amandma odbora k 1. členu se je tako glasil: 

"V zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - 
Popr., 80/04 in 139/04) se v prvem odstavku 107. člena besedilo: "do dopolnjenega 26. 
teta starosti" nadomesti z besedilom: "do dopolnjenega 30. leta starosti" in črta zadnji 
stavek. 

V prvem odstavku 107. člena se doda novi zadnji stavek, ki galsi: "V primeru, ko dohodki 
rezidenta presežejo v tem odstavku tega člena določen znesek v višini 1.600.000 
tolarjev, se posebna olajšava zniža na: 
• 1.000.000 tolarjev, če dohodki presežejo v tem odstavku določen znesek v višini 

1.600.000 tolarjev do 5 odstotkov 
* 800.000 tolarjev, če dohodki presežejo v tem odstavku določen znesek v višini 

1.600.000 tolarjev od 5 do 15 odstotkov 
" 400.000 tolarjev, če dohodki presežejo v tem odstavku določen znesek v višini 

1.600.000 tolarjev od 15 do 30 odstotkov. 
Ce dohodki rezidenta presegajo v tem odstavku določen znesek v višini 1.600.000 

tolarjev za več kot 30 odstotkov, se olajšava ne prizna. 
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Sedanji četrti odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi: "Delodajalec ali z 
njegove strani pooblaščena organizacija, ki na podlagi podeljene koncesije Ministrstva 
pristojnega za delo, družino in socialne zadeve posreduje občasna ali začasna dela 
dijakov in študentov, mora obvestiti Davčno upravo Republike Slovenije in Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo, da omogoča začasno in občasno delo dijakom in 
študentom preko pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela 
dijakom in študentom. Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše način, roke in 
obliko obveščanja Davčne uprave Republike Slovenije in Inšektorata Republike 
Slovenije za delo za opravljanje začasnih in občasnih del dijakov in študentov ph 
delodajalcu.". 

Odbor tega predloga za amandma ni podprl in ga ni sprejel kot svoj amandma. 

V okviru obravnave 2. člena predloženega zakona je odbor na predlog Poslanskega 
kluba Liberalne demokracije Slovenije razpravljal in odločal o predlogu za amandma 
odbora k amandmaju vlade k 2. členu. Na podlagi tega predloga bi dijaki in študentje, 
katerih posamezen dohodek ne presega zakonsko določenega zneska, od katerega se 
plačuje akontacija dohodnine, vseeno plačevali akontacijo, vendar v simbolični višini 
enega tolar]a. Takšna kompromisna rešitev v primerjavi s predlogom vlade, ki je slab, 
ker ne omogoča evidence vseh davčnih zavezancev, bi z vidika zagotavljanja skladnosti 
celotnega davčnega sistema prispevala k večji transparentnosti oziroma nadzoru na 
področju dijaškega in študentskega dela, saj ta populacija z uveljavitvijo obveze 
posredovanja davčne številke ne bi bila izločena iz davčnega sistema. Preprečene bi 
bile tudi morebitne zlorabe, tako s strani posameznih delodajalcev kot tudi študentskih 
servisov. Slednji bi prevzeli tudi administrativno izvedbo takšnega načina plačevanja 
simbolične akontacije dohodnine in s tem povezane stroške. 

Predlog za amandma odbora k amandmaju vlade k 2. členu se je tako glasil: 

"Besedilo "ne izračuna in ne plača" se nadomesti z besedilom "se plača 1 tolar". 

Odbor tega predloga za amandma ni podprl in ga ni sprejel kot svoj amandma. 

* * * 

Odbor je v skladu s 131. členom poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

amandma: 

K 1. členu: 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

V zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - 
popr., 80/04 in 139/04) se v prvem odstavku 107. člena besedilo: "do dopolnjenega 26. 
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leta starosti" nadomesti z besedilom "do dopolnjenega 30. leta starosti", zadnji stavek 
pa se črta. 

Obrazložitev: 
Z navedenim amandmajem se zvišuje starostna meja, do katere se dijaku ali 
študentu prizna zmanjšanje davčne osnove od donoka za opravljeno začasno ali 
občasno delo na podlagi napotnice. Takša rešitev je v kontekstu bolonjskega 
procesa oziroma učeče se družbe in s tega vidika izboljšuje rešitev, kot jo predvideva 
veljavni zakon. 

* ★ * 

Predstavniki Študentske organizacije Slovenije so na seji v skladu s sedmim odstavkom 
131. člena poslovnika državnega zbora ustno spremenili amandma k amandmaju vlade 
k 2. členu tako, da se je amandma glasil: 

"Številka "74.000" se nadomesti s številko "113.583". 

V okviru obravnave vloženih amandmajev kvalificiranih predlagateljev k predloženemu 
zakonu: 
- je odbor SPREJEL amandma Vlade Republike Slovenije k 2. členu; 
- odbor NI SPREJEL amandmaja Vlade Republike Slovenije k 1. členu ter na seji 

odbora ustno spremenjenega amandmaja Študentske organizacije Slovenije k 
amandmaju vlade k 2. členu. 

Zaradi že prej navedenih razlogov odbor o amandmaju Študentske organizacije 
Slovenije k amandmaju vlade k 1. členu ni odločal. 

* * # 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o posameznih 
členih predloga zakona ter vse člene sprejel. 

Glede na sprejeta amandmaja je na podlagi prvega odstavka 133. člena poslovnika 
državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega sta 
vključena sprejeta amandmaja. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega 
poročila. 

Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik odbora, Bojan Starman. 

Sekretarka Predsednik 
Mojca Čepuran !.r. Bojan Starman, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DOHODNINI (ZDoh-1C) 

skrajšani postopek 

1. člen 

V zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - 
popr., 80/04 in 139/04) se v prvem odstavku 107. člena besedilo: "do dopolnjenega 
26. leta starosti" nadomesti z besedilom "do dopolnjenega 30. leta starosti", 
zadnji stavek pa se črta. 

V 107. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 

"V primeru, ko dohodki rezidenta presežejo v prvem odstavku tega člena določen 
znesek, se posebna osebna olajšava zniža na: 

• 1.000.000,00 SIT, če dohodki presežejo v prvem odstavku določen znesek 
do 5 odstotkov 
■ 800.000,00 SIT, če dohodki presežejo v prvem odstavku določen znesek od 
5 do 15 odstotkov 
■ 400.000,00 SIT, če dohodki presežejo v prvem odstavku določen znesek od 
15 do 30 odstotkov 

Če dohodki rezidenta presegajo v prvem odstavku določen znesek za več kot 30 
odstotkov, se olajšava ne prizna." 

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek. 

Novi peti odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Delodajalec ali z njegove strani pooblaščena organizacija mora obvestiti Davčno 
upravo Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za delo, da 
omogoča začasno in občasno delo dijakom in študentom preko pooblaščene 
organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom. 
Minister, pristojen za finance, z ustreznim predpisom uredi način, roke in obliko 
obveščanja Davčne uprave Republike Slovenije In Inšpektorata Republike 
Slovenije za delo za opravljanje začasnih in občasnih del dijakov in študentov pri 
delodajalcu." 

2. člen 

V 121. členu se deseti odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"(10) Ne glede na deveti odstavek tega člena, se akontacija dohodnine od 
dohodka rezidenta za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice 
pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in 
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študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, ne izračuna in ne plača, 
če posamezen dohodek ne spresega 74.000 tolarjev." 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objav1 v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA KREDITE NARODNE IN 

UNIVERZITETNE KNJIŽNICE, NAJETE ZA 

FINANCIRANJE IZGRADNJE UNIVERZITETNE 

knjižnice v Ljubljani (ukl-nuk2) (zpknuk2) 

' đr"ga obravnava - EPA 76 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zafinnnci in uionemrnu politiko 

številka : 440-03/04-130/2 EPA 76-IV 
Datum: 5.5.2005 

Na podlagi 42. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, daje 
odbor za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 
k predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite Narodne in 

univerzitetne knjižnice, najete za financiranje izgradnje Univerzitetne 
knjižnice v Ljubljani 

(UKL-NUK2)(ZPKNUK2) 
• druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora za finance in monetarno politiko je na 3. seji, dne 4. 5.2005, 
Uvedel obravnavo predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite Narodne 
ln univerzitetne knjižnice, najete za financiranje izgradnje Univerzitetne knjižnice v 
Ljubljani (v nadaljevanju NUK), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije, dne 
^8.12.2004, posredovala skupina poslancev s prvopodpisanim Miranom Potrčem. 
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Zakonski predlog je bil uvrščen že na dnevni red 1.,oziroma 2.seje odbora to je dne 
2.3.2005 in dne 30.3.2005 ; vendar sta bila obakrat, pred predvidenima začetkoma 
obravnave, z namero predhodne pridobitve pisnega mnenja Vlade Republike Slovenije, 
sprejeta predloga sklepov prvopodpisanega predlagatelja zakonskega predloga za umik 
te točke z dnevnega reda, oziroma preložitev obravnave na eno izmed prihodnjih sej. 

Iz obrazložitve predlaganega zakona izhaja, da naj bi se z zadolžitvijo javnega 
zavoda NUK, zagotovil del potrebnih sredstev za pospešeno realizacijo načrtovane 
gradnje knjižnične stavbe za potrebe Nacionalne in univerzitetne knjižnice, Centralne 
tehnične knjižnice in Osrednje humanistične knjižnice, pri čemer se predlagatelji 
sklicujejo na Zakon o izgradnji Univerzitetne knjižnice v Ljubljani (Uradni list RS, št. 
70/94 - v nadaljevanju: osnovni zakon). 

Tako predlagatelji, poleg sredstev državnega proračuna, predvidevajo sredstva, ki naj 
bi se pridobila z zadolžitvijo, oziroma z najetjem kreditov NUK v obdobju izvajanja 
gradnje, to je do leta 2010. V nadaljevanju poudarjajo, da je bil projekt že v času 
sprejetja osnovnega zakona, obravnavan kot prioritetna investicija nacionalnega 
pomena, z osnovnim ciljem zagotovitve izvajanja kvalitetnih knjižničnih storitev v 
sodobnem okolju. 

Iz obrazložitve predloga je tudi razvidno, da so bile doslej za načrtovano investicijo 
realizirane le naloge pripravljalnih del v okviru faze do priprave projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja; izvedbena dela pa se še niso pričela izvajati. 

V nadaljevanju je predstavljena nova dinamika realizacije načrtovanega projekta, ki 
predvideva izgraditev do leta 2010, v nadaljnjem obdobju, do leta 2022 pa odplačevanje 
najetih kreditov. 

Zaradi evidentnih težav navedenih ustanov, po mnenju predlagateljev, postaja potreba 
po izgradnji knižničnega kompleksa NUK vse večja, zlasti ker se le-te, zaradi zamude 
še povečujejo (dodatna draga skladišča, nujni poslovni prostori). Hkrati predlagatelji 
ocenjujejo, da gre za medresorski projekt tolikšnega obsega, da na podlagi obstoječega 
mehanizma (medresorskega) financiranja, ni izvedljiv. 
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Zato je ciljna zagotovitev pretežnih finančnih virov za realizacijo izgradnje nove 
knjižnice NUK 2 v obdobju 2005-2010. Slednje, kratkoročno gledano, po mnenju 
predlagateljev, ne bo pretirano obremenilo proračuna, saj se sredstva v precejšnji meri 
pridobivajo iz zasebnih virov, sredstva iz proračuna RS v obdobju gradnje pa so 
prilagojena zmožnostim Ministrstva za kulturo (MK) in Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo (MVŠZT). 

Po predvidevanjih, bo v obdobju odplačila sredstev kredita v letih 2011-2022, t.j. v letih 
po končani izgradnji, zaradi zaključka pomembnih investicijskih ciklusov, prenehanja 
najemnin za začasne prostore, dodatne odprte možnosti komercialne oddaje dela 
prostorov novega objekta in zaradi še sprejemljivih letnih kvot, možno realno 
zagotavljanje odplačila (pretežni del iz proračuna MVŠZT in MK, delno pa iz sredstev 
NUK). 

Ker so bile finančne obveznosti proračuna RS predvidene po obstoječem Zakonu o 
izgradnji UKL, naj bi z uveljavitvijo predlaganega zakona, pravzaprav šlo zgolj za 
dejansko zagotavljanje sredstev, oziroma dinamiko financiranja iz proračuna Republike 
Slovenije. 

Zlasti se zdi pomememben pozitivni finančni učinek, po prenehanju obveznosti 
plačevanja najemnin za začasne prostore, oziroma ko se le ta spremeni v del 
obveznosti vračila obroka. Za zavarovanje poroštva je predvidena posebna pogodba o 
načinu zavarovanja poroštva, med ministrstvom, pristojnim za finance in posameznim 
kreditojemalcem ; za kontrolo namenskosti porabe sredstev, ki so pridobljena s krediti, 
pa besedilo predvideva ministrstvi, pristojni za področji šolstva in kulture, ki dajeta k 
najetju kredita obvezno soglasje. 

* * * 

Odbor je ob predlogu zakona, obravnaval naslednje gradivo: 
v 

-mnenje Vlade Republike Slovenije( v nadaljevanju Vlada), z dne 7.4.2005 
-mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 17.2.2005 

K obravnavi točke je bil vabljen prvopopisani predlagatelj zakona (ki ga je na seji 
odbora nadomeščala sopodpisnica predloga zakona mag. Majda Potrata), 
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predstavnik in predstavnica Vlade z Ministrstva za finance in predstavnici 
Zakonodajno-pravne službe. 

K predlogu zakona s strani kvalificiranih predlagateljev, do izteka poslovniškega roka 
za vložitev to je do 28.4.2005, ni bilo vloženega nobenega amandmaja. 

Vlada, sprejema obravnavanega predloga zakona, ne podpira. 

Iz obrazložitve mnenja med drugim izhaja, da obravnavani zakon , ki predvideva, da se 
za kredit, ki ga bo Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani najela za gradnjo 
objekta NUK 2, izda državno poroštvo v višini 10.200.000.000 SIT, predstavlja novo 
besedilo, z velikimi posledičnimi učinki tako na proračun, kot na javni dolg Republike 
Slovenije. 

Po mnenju Vlade tovrstno besedilo ne more temeljiti na zakonu, ki je bil sprejet v letu 
1994 (kot to navajajo predlagatelji), ki ni bil realiziran, ker praktično ni bil izvedljiv. Vse 
do danes, kljub temu, da je bil zakon o izgradnji NUK sprejet že leta 1994, namreč še 
niso pridobljena zemljišča (niti niso stekli postopki za razlastitev), kot tudi nista bili 
pridobljeni gradbena in lokacijska dokumentacija. 

Nadalje Vlada ugotavlja da, čeprav predloženo besedilo v 4. členu predvideva 
subsidiarnost poroštva, ne gre orezreti dejstva, da je NUK kot nacionalni javni zavod v 
celoti (100%) financiran iz državnega proračuna. Iz tega razloga, po mnenju Vlade, 
možnost odplačevanja kredita iz lastnih sredstev ni podana, pač pa bi država s 
poroštvom, nedvomno prevzela neposredno obveznost odplačevanja kredita. 

Ob tem, glede na to, da vrednost predlagane investicije (brez obresti in najemnin), poleg 
štirih že porabljenih milijard, znaša dodatnih 14,6 milijard SIT, po oceni Vlade, navedeno 
predstavlja previsok znesek, oziroma gre za vsoto, ki ni strokovno utemeljena. Poleg 
tega je posredovana ugotovitev, da iz predloga zakona niso razvidni javnofinančni učinki 
nameravane gradnje (po virih in po letih), niti niso pojasnjeni predvideni kasnejši javni 
stroški delovanja prenovljene Narodne in univerzitetne knjižnice v predvidenem, 
povečanem obsegu. 

Tako glede same sheme finančne konstrukcije, Vlada meni, da je v pogledu razdelave 
prikaza finančnih učinkov na proračun Republike Slovenije gradivo pomnanjkljivo, saj ne 
navaja celotne vrednost investicije, vključno z že vloženimi in še potrebnimi sredstvi s 
predvideno dinamiko po letih, niti ne navaja predvidenih virov financiranja investicije, 
vključno s stroški kredita.Po drugi strani po mnenju Vlade, izdelani izračuni ne temeljijo 
na realnih predpostavkah niti v finančni konstrukciji ni prikaza predvidenih denarnih 
tokov prilivov, porabe in odplačil kredita. 
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Ker pa v vsebinskem pogledu, nedvomno gre za nacionalno pomembno in 
potrebno investicijo, Vlada izgradnjo nove nacionalne in univerzitetne knjižnice 
načelno podpira. 

Sočasno se zaveda, da gre za investicijo, ki bo v naslednjih letih znatno povečala javno 
porabo v Republiki Sloveniji. Iz tega razloga zavzema stališče, da jo je potrebno 
obravnavati v sklopu celote nujnih javnih investicij, ob tem da bo v nastopajočem 
obdobju priprave na prevzem evra, glede na zožene okvire javnofinančne porabe, 
potrebno določiti nacionalno prioriteto tovrstnih investicij. 

Iz navedenih razlogov Vlada podpira varianto gradnje nove NUK, ki bo po eni strani - v 
finančnem pogledu zagotovljala potrebno racionalnost investicije, hkrati pa v naslednjih 
desetletjih v celoti zadostila potrebam sodobne, nacionalne, univerzitetne ustanove. 

Upoštevaje zlasti velik nacionalni pomen NUK, po mnenju Vlade, začrtane investicije ni 
smotrno izvajati s kreditom in povečevanjem javnega dolga, pač pa bi jo bilo potrebno 
realizirati s sredstvi državnega proračuna; hkrati si bo Vlada prizadevala poiskati tudi 
nejavne vire. 

Namera Vlade je, podpreti gradnjo NUK2 z direktnim proračunskim financiranjem, v 
okvirih in začrtani dinamiki, na podlagi razpoložljivih sredstev.Po drugi strani, po mnenju 
Vlade, zakonske podlage, ki bo predvidevala zagotovitev sredstev za gradnjo NUK 
izven realnih proračunskih možnosti, niti ne gre sprejemati. 

Hkrati Vlada gradbenemu odboru predlaga revizijo projekta, z upoštevanjem dejanskih 
potreb NUK, zlasti v pogledu pokrivanja bodočih stroškov delovanja tako pomembne 
nacionalne ustanove, ki se bodo po realnih predvidevanjih, po zaključeni investiciji še 
bistveno povečali. Potrebna je presoja racionalnost objekta in njegova vsebinska, kot 
ekonomsko argumentiacija. 

Zakonodajno-pravna služba (v nadaljevanju ZPSDZ), v svojem mnenju v prvi vrsti 
navaja na sklicevanje predlagateljev predloga zakona na zgoraj citirani osnovni zakon v 
Pogledu financiranja izgradnje načrtovane knjižnične stavbe NUK in opozarja na opazno 
neskladje predlaganih rešitev z osnovnim zakonom tako v pogledu namena, finančne 
konstrukcije, kot dinamike gradnje. 

Glede na osnovni namen načrtovane investicije, na podlagi osnovnega zakona je 
namreč zagotovitev prostorskih kapacitet za potrebe izvajanja nacionalnih in 
univerzitetnih funkcij NUK, funkcij Centralne tehnične knjižnice, Slovanske knjižnice in 
informacijskega programa Univerze v Ljubljani ter spremljajočih programov. Sredstva za 
načrtovano gradnjo pa naj bi se zagotovila iz proračuna države v višini 6.932,000.000 
tolarjev, z možnostjo sofinanciranja s strani Mesta Ljubljane, s tem da je dinamika vseh 
Potrebnih aktivnosti za realizacijo investicije programirana v obdobju od leta 1994 do 
1998. 
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Poleg navedenega, je s pravno sistemskega stališča opozorjeno na spornost 
predlagane rešitve, po kateri naj bi se potrebna sredstva za načrtovano investicijo 
zagotavljala tudi z zadolževanjem NUK kot javnega zavoda. 

V navedenem pogledii, po mnenju ZPSDZ iz predlaganega zakona ni razvidne 
zakonske podlage, po kateri vstopa NUK kot javni zavod v realizacijo načrtovane 
investicije v svojstvu kreditojemalca ob poroštvu države, niti ni jasnih rešitev glede 
načina zagotavljanja sredstev za odplačevanje obveznosti iz naslova predvidenega 
kredita. 

Tako niso jasne rešitve, po katerih naj bi sredstva za odplačevanje teh obveznosti 
neposredno zagotavljali v predlaganem zakonu navedeni ministrstvi iz namenskih 
prihodkov. S tem pa se odpira tudi vprašanje celotne finančne konstrukcije za 
načrtovano investicijo v pogledu vloge države, Mesta Ljubljane, ki naj bi nastopalo kot 
sovlagatelj in lastnih sredstev NUK. 

Dodatno se postavlja vprašanje dinamike za izpeljavo načrtovane investicije, ki je 
podana le v uvodni predstavitvi predlaganega zakona, saj le-ta, če izhajamo iz 
opredelitve na podlagi osnovnega zakona, zajema le obdobje do vključno leta 1998. 

S tem pa predložena dinamika za realizacijo načrtovane investicije odstopa tudi od 
danih usmeritev programiranega ukrepa, določenega v Resoluciji o nacionalnem 
programu za kulturo, ki predvideva realizacijo investicije v obdobju od leta 2005 do 2007 
in ob predhodni dopolnitvi osnovnega zakona. 

Tako na predlagani način, mnenju ZPSDZ, financiranja izgradnje knjižnične stavbe NUK 
ne po načinu in ne po dinamiki na osnovni zakon iz leta 1994, ni več možno opirati. 

Za pravno korektno izpeljavo financiranja načrtovane gradnje knjižnične stavbe NUK bi 
bilo po mnenju ZPSDZ še pred obravnavo zadevnega zakona ali vzporedno z njim, 
potrebno pristopiti k noveliranju osnovnega zakona, oziroma k pripravi novega besedila 
tako, da bodo razmerja oziroma vloga države in javnega zavoda NUK ter morebitnih 
drugih soinvestitorjev (Mesto Ljubljana), jasno urejena. 

Ob tem bi bilo po mnenju ZPSDZ v predlaganem zakonskem besedilu potrebno določno 
zapisati, da obveznosti odplačevanja kredita, v kolikor bi ga najel javni zavod NUK, 
prevzame država z vstopom v dolžniško razmerje ne le kot porok, ampak tudi kot 
plačnik. Iz tega razloga ne bo možno predvideti subsidiarnega poroštva države za 
prevzete obveznosti iz naslova kredita (4. člen), niti regresne pravice države do NUK (6. 
člen) in ne obveznosti sklepanja posebnih pogodb za zavarovanje poroštvene 
obveznosti države po posamezni poroštveni pogodbi (8. člen). 
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Na seji odbora, je predstavnica predlagateljev zakonskega besedila v dodatni 
obrazložitvi temeljnih namenov za predložitev obravnavanega besedlila poudarila, da 
pobuda za predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite Narodne in 
univerzitetne knjižnice najete za financiranje načrtovanega projekta, izhaja iz spoznanja, 
da mineva že več kot 10 let od sprejetja osnovnega zakona o izgradnji Univerzitetne 
knjižnice v Ljubljani, oziroma od dneva, ko je bila navedena izgradnja obravnavana kot 
prioritetna investicija. 

Pretečeno obdobje izkazuje, da se prostorske stiske in posledična nezmožnost 
kvalitetnega delovanja Narodne in univerzitetne knjižnice, le še povečujejo. 

Hkrati sovpadajo zadrege Centralne tehnične knjižnice, ki mora poslovati v najetih 
prostorih, s tem, da stroški za najetje dodatnih prostorov konstantno naraščajo. 

Zlasti iz razloga, ker je bil investicijski program za delovanje zastavljenega sodobnega 
knjižničnega kompleksa, ki bi lahko v polni meri uresničeval potrebe moderne 
informacijske družbe, deležen strokovne presoje (komisije za oceno investicij, ekspertov 
Unesca) in medtem racionaliziran, predlagatelji pričakujejo, da bi lahko ob najetju 
kredita, začeli gradnjo še v drugi polovici tega desetletja. 

Sočasno se predlagatelji zavedajo teže izraženih (proti)argumentov, ki izhajajo tako iz 
posredovanih opozoril zakonodajno-pravne službe kot iz mnenja Vlade in ne oporekajo 
dejstvu, da gre za projekt tolikšnega obsega, da ga ni mogoče uresničiti le v 
zastavljenem okviru enega oz. dveh ministrstev. Strinjajo se, da ga je moč uvrstiti le 
v vrsto splošnih Vladnih javnofinančnih projektov in da gre po vsej verjetnosti za projekt, 
ki je težko izvedljiv v enem samem mandatu. 

V zaključku je bila poudarjena pojavna redkost tovrstne investicije s pomembnim 
identifikacijskim predznakom, ki prerašča v hkratno odločitev za razvoj in informacijsko 
družbo. 

Predlagatelji menijo, da je, v kolikor besedilo v predloženi obliki ne bo sprejeto, še v 
okviru tega sklica DZ, potrebna ustrezna nadomestitev besedila, ki bi zagotovila 
realizacijo načrtovane izgradnje. 

Predstavnica ZPSDZ je ob tem kratko opozorila na ključna vprašanja iz mnenja PZDZ. 

Poudarila je, da je posredovano mnenje, izhajajoč iz opredelitve predlagateljev, ki 
rešitve predloženega besedila opirajo na osnovni zakon o izgradnji nove Univerzitetne 
knjižnice v Ljubljani, osredotočeno na razmerje predloga zakona do osnovnega zakona. 

Ob tem ZPSDZ ocenjuje, da sta primerjani besedili v neskladju, tako glede vprašanj 
obsega izgradnje knjižnične stavbe, kot glede finančne konstrukcije in same dinamike 
izgradnje. 
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Rešitev, kot jo predlaga ZPSDZ je v primarni korekciji osnovnega zakona, (ki predvideva 
dinamiko izgradnje od leta 1994 do leta 1998), glede na to, da je bil zakon v tem 
pogledu presežen. 

Drugo pomembno vprašanje s pravno sistemskega vidika pa je spornost zadolževanja 
NUK kot javnega zavoda. 

V bistvu gre za dve predhodni, ključni vprašanji ki zahtevajo rešitev še pred obravnavo 
besedila zakonskega predloga o poroštvu države za zadolževanje javnega zavoda 

Obenem gre za odprta vprašanja v zvezi z Nacionalnim programom za kulturo, ki 
predvideva izgradnjo zadevnega knjižničnega objekta v obdobju od leta 2005 do 2007, 
kar je potrebno pri vseh nadaljnih odločanjih ustrezno upoštevati. 

V nadaljevanju je na s tem v zvezi zastavljeno vprašanje dala pojasnilo,da se glede na 
predviden rok realizacije projekta, v prvi vrsti postavlja vprašanje, ali je bil navedeni 
časovni termin opredeljen na osnovi ustrezne finančne ocene, oziroma v odnosu na 
obstoječe finančne zmožnosti. Drugo pomembno vprašanje pa (že od leta 1994) zadeva 
problematiko soinvestiranja, ki zahteva zakonsko podlago. 

Vsekakor je potrebna večplastna ocena kompleksnega vprašanja nameravane 
izgradnje, s tem da je osnovna usmeritev, ki postavlja časovno dimenzijo, vsebovana v 
prej navedenem nacionalnem programu. 

Predstavnik Vlade je uvodoma izrazil podporo Vlade za čimprejšenj začetek izgradnje 
NUK, glede zagotavljanja potrebnih sredstev na podlagi predloženega besedila pa 
poudaril navedbe iz obrazložitve pisnega mnenja Vlade, ki v tem pogledu zakonskega 
predloga, ne podpira. 

V nadaljevanju je predstavnica Vlade glede načrtovane investicije v začrtanem obsegu 
poudarila, da jo je potrebno obravnavati v okviru celote potrebnih in nujnih javnih 
državnih investicij v prihodnjih letih ob hkratni vključitvi v državni proračun, izpeljati pa 
na način, da bosta z vidika porabe javnih sredstev, zagotovljeni tako potrebna 
racionalnost, kot gospodarnost. 

Zlasti na podlagi dosedanjih izkušenj Vlada meni, da poleg že izkazanih 
protiargumentiov, predloženo besedilo ni ustrezna podlaga za izpeljavo načrtovanega 
projekta iz razloga, ker se tovrstni zakoni, glede na to, da je bila njihova vsakoletna 
realizacija omejena z zakonom o izvrševanju proračuna, ki določa mejo izdatkov za 
posamezen projekt, v praksi niso izkazali za uspešne. 

Poleg tega Vlada meni, da če bo investicija ustrezno pripravljena, oziroma bodo 
zpolnjeni vsi pogoji za začetek gradnje (pridobljena zemljišča), s tem investicijski 
program pripeljan do stopnje, da se lahko k investiciji pristopi in vključen v načrt 

NUK. 
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razvojnih programov (in s tem v državni proračun), predloženo zakonsko besedilo ob 
evidentni neustreznosti, ni potrebno. 

Predsedujoči je članom odbora, pred začetkom obravnave posameznih členov 
predloženega zakona predlagal, da na podlagi mnenja zakonodajno-pravne službe, ki 
opozarja na odprta vsebinska vprašanja glede predlaganih zakonskih rešitev in mnenja 
Vlade Republike Slovenije, ki besedilu ne izraža podpore, v skladu z drugim odstavkom 
128. člena poslovnika državnega zbora, odločajo o predlogu sklepa, po katerem predlog 
Zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite narodne in univerzitetne knjižnice, 
najete za financiranje izgradnje Univerzitetne knjižnice v Ljubljani za nadaljno 
obravnavo, ni primeren . 

V razpravi so člani odbora poudarjali evidentno enotnost odbora in vseh sodelujočih 
glede nacionalne pomembnosti začrtane investicije.Hkrati so soglašali z mnenjem 
ZPSDZ, da zakon iz leta 1994 ne predstavlja ustrezne osnove in posebej izpostavili 
zavzeto stališče Vlade o potrebnosti tovrstne investicije, ki po izraženih mnenjih, 
zahteva tudi takojšenj pristop h konkretni izpeljavi začrtanega projekta. 

Ob tem je bilo s strani podpisnikov zakonskega predloga opozorjeno na dano zavezo iz 
koalicijske pogodbe, kjer je zabeležen začetek gradnje NUK v tem mandatnem obdobju, 
kar naj predstavlja temeljno usmeritev. Tudi v Resoluciji o nacionalnem programu za 
področje kulture je v letu 2005/2007 predvidena izgradnja NUK.Navedena dokumenta 
po izraženem mnenju vodita do zaključka, da realizacije izgradnje NUK, ne gre več 
odlagati.V kolikor predloženi zakon ni ustrezen, ga je mogoče popraviti, s tem, da je 
iniciativa na strani Vlade. 

Predlagana je bila možnost, da bi bilo s predlogi dodatnih sklepov s strani odbora 
ustrezno, bodisi predlagati Vladi pripravo novega zakona, ali jo pozvati, da dejansko 
pristopi k realizaciji prej omenjene resolucije. 

Člani odbora so v nadaljnji razpravi izrazili različna mnenja, stališča in ugotovitve ter 
Postavili nekaj vprašanj. 

Posredovana je bila ugotovitev, da ob realizaciji nameravane izgradnje sicer velja 
zasledovati racionalnost, zavedati pa se moramo, da Slovenija potrebuje dolgoročno 
rešitev novega knjižničnega kompleksa, ki naj ustreza nacionalni pomembnosti 
načrtovanega projekta, s hkratno zagotovitvijo vseh potrebnih, spremljajočih dejavnosti. 

Izraženo je bilo mnenje, da je predlagana oblika financiranja neprimerna. Po mnenju 
■"azpravljalca je razlog v tem, da se javni zavod na predvideni način ne more niti ne sme 
zadolževati. 

Glede Vladnega predloga, da se prične z gradnjo NUK v letu 2006, če bodo pridobljena 
ustrezna zemljišča, je bilo med drugim navedeno, da je za načrtovano gradnjo, 
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nenazadnje, potrebno v proračunu zagarantirati določena sredstva, kar pa v proračunu 
za leto 2005 ni predvideno in pogojuje gradnjo po etapah, od leta 2006 dalje. 

Postavljena so bila vprašanja, ali je knjižnica v načrtu razvojnih programov in če ni, ali 
so izpolnjeni pogoji za njeno uvrstitev v navedeni načrt, kar je bilo označeno za temeljni 
predpogoj tako za izvajanje kot za samo financiranje investicije ; oziroma kakšne so po 
oceni Vlade, realne možnosti, da bodo izpolnjeni pogoji, za vključitev investicije v Načrt 
razvojnih programov za leto 2006.Razpravljalca je tudi zanimalo, ali se pri izpeljavi 
investicije računa na angažma privatnega kapitala.Iz konkretnih odgovorov predstavnika 
Vlade izhaja, da izgradnja NUK trenutno v razvojni program ni vključena in iz tega 
razloga ne bo predmet rebalansa proračuna za leto 2005.Kar zadeva angažma 
zasebnega kapitala pri gradnji, ga Vlada podpira. 

V nadaljevanju je bila izražena ugotovitev, da zadolžitev države v bistvu ni osnovno 
vprašanje, saj bo v končni fazi šlo za zadolževanje države, ne glede na predviden 
(direkten oz. indirekten) način financiranja.Ne gre pa prezreti, da so se že po 
opredeljenih načinih financiranja posameznih projektov na podlagi zakona o javnih 
financah, razmere na tem področjue bistveno spremenile in ima Slovenija kot članica 
EU, tudi iz tega naslova odprto možnost pridobitve finančnih sredstev. 

Opozorjeno je bilo na sklep, po katerem je Vlada RS naložila ministrstvu za kulturo, da 
skupaj z ministrom za visoko šolstvo, pristopi k reviziji investicijskega programa.Iz tega 
razloga bi bila ustreznejša razprava ob prisotnosti obeh pristojnih ministrov, saj gre za 
odgovor na osnovno vprašanje, ali bodo do prve proračunske seje, izpolnjeni pogoji za 
vključitev projekta v načrt razvojnih programov od leta 2006 dalje. 

Vzporedno, je bila v zvezi z izraženo podporo s strani Vlade glede možne vključitve 
dodatnega angažmaja zasebnega kapitala, izražena ugotovitev, da bi bila pri reševanju 
finančno zahtevnih projektov, kamor uvrščamo projekt izgradnje NUK, potrebna izdelava 
primernih podlag za vzpostavitev projekta javno zasebnega partnerstva (ki ga 
koalicijska pogodba kot možen način reševanja finančno zahtevnih projektov uvršča 
med prioritete), kar po izvedenem zaključku, nedvomno sodi v domeno ustreznega 
zakona o poroštvu države. 

Poleg tega je bil posredovan predlog sklepa, da se obravnava zakonskega predloga do 
vključitve projekta v načrt razvojnih programov z namero vzpodbude konkretnih 
aktivnosti na tem področju, prekine, ki je bil podprt tudi s strani predstavnice 
predlagateljev zakonskega predloga, ki pa v nadaljevanju ni bil izglasovan. 

Posamezni člani odbora so ob tem ugotavljali, da za prekinitev ni razloga, zlasti glede 
na jasno opredelitev Vlade glede predvidenega financiranja NUK z vključitvijo v državni 
proračun in jasno izoblikovanem stališču,ki izhaja iz izvedene razprave, da je izpolnitev 
pogojev za vključitev investicije v načrt razvojnih programov 2006-2010, prioritetna 
naloga Vlade. Ker iz danih pojasnil s strani predstavnika Vlade izhaja, da niso izpolnjeni 
pogoji za vključitev obravnavane investicije v letošnji predlog rebalansa proračuna, je 
bilo s strani razpravljalca izraženo pričakovanje, da bo investicija NUK vključena v 
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proračun (e) od 1.2006 dalje. Na podlagi navedenega je bilo posredovano mnenje, da je 
trenutno ustrezneje, poleg že predlaganega sklepa o neprimernosti predloženega 
besedila za nadaljnjo obravnavo, sprejeti še dodaten sklep, s katerim odbor predlaga 
Vladi da vzpostavi potrebne pogoje, na podlagi katerih bo obravnavana investicija v 
obdobju 2006-2010, vključena v Načrt razvojnih programov. 

Po zaključnih navedbah predstavnice Vlade pa je lahko projekt vključen v Načrt 
razvojnih programov, ko za to izpolni pogoje.V tej smeri je Vlada naložila pristojnima 
ministrstvoma, da takoj pristopita k reviziji projekta ob hkratni oceni možnosti v smislu 
pospešitve realizacije projekta.Tako bo, predvidoma še v tem mesecu, po informacijah 
ministrstva za visoko šolstvo in tehnologijo znano, kakšna je situacija z zemljišči.Vlada 
je tudi menovala gradbeni odbor in ga zadolžila, da prouči razmere in pospeši realizacijo 
projekta.Po presoji o ustreznosti, tako projekta kot investicijskega programa, tudi z 
vidika mednarodnih primerjav, pa bo, ob izpolnjenih pogojih (pridobitvi gradbenega 
dovoljenja), možna vključitev investicije v Načrt razvojnih programov in v proračun(e) od 
2006 dalje. 

Na podlagi zaključkov obeh prejetih pisnih mnenj, dodatne obrazložitve predstavnikov 
Vlade in ZPSDZ in zaključkov izvedene razprave na seji odbora, je odbor za finance in 
monetarno politiko v skladu z drugim odstavkom 128. člena poslovnika državnega 
zbora, sprejel 

sklep, da predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite Narodne in 
univerzitetne knjižnice, najete za financiranje izgradnje Univerzitetne knjižnice v Ljubljani 
(UKL-NUK2)(ZPKNUK2)'druga obravnava-, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Odbor za finance in monetarno politiko na podlagi drugega odstavka 134. člena 
Poslovnika Državnega zbora, Državnemu zboru predlaga, da sprejme naslednji 

sklep: 

Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite Narodne in 
univerzitetne knjižnice, najete za financiranje izgradnje Univerzitetne 
knjižnice v Ljubljani (UKL-NUK2)(ZPKNUK2),druga obravnava,ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 
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Sledeč zaključkom in predlogom izvedene razprave, je odbor sprejel še naslednji, 
dodatni 

sklep : 

Odbor poziva Vlado, da v letu 2005 zagotovi vse pogoje in pravne podlage za 
vključitev gradnje Narodno univerzitetne knjižnice v Načrt razvojnih programov od 
leta 2006 dalje. 

* * * 

Poročilo odbora bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Bojan 
Starman . 

Sekretarka Predsednik 
Marija Stibilj I. r. Bojan Starman, l.r. 
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