
Državnega zbora republike Slovenije 

Obijana, 6. junij 2005 Letnik XXXI Št. 36 

p°ROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 
p°ročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o dopolnitvi zakona 3 
0 Prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-C) - skrajšani postopek - EPA 216 - IV 

Uročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah in 9 
^Polnitvah zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-A) - skrajšani postopek - EPA 224 - IV 

ločilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o spremembah zakona 19 
0 osebni izkaznici (ZOIzk-A) - skrajšani postopek - EPA 225 - IV 

^oročilo Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o začasni zaščiti 31 
Vseljenih oseb (ZZZRO) - druga obravnava - EPA 130 - IV 

^oročilo Odbora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 61 
0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-E) - skrajšani postopek - EPA 220 - IV 

ločilo Odbora za kulturo, šolstvo in šport k predlogu zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) 67 
' druga obravnava - EPA 206 - IV 

°ročilo Odbora za okolje in prostor k predlogu zakona o ukrepih za zmanjšanje onesnaženja okolja s 99 
prašnimi delci v Zgornji mežiški dolini (ZUZOOPD) - druga obravnava - EPA 163 - IV 

^oročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu zakona o registraciji istospolne 103 
Bartnerske skupnosti - druga obravnava - EPA 178 - IV 

Uročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi 127 
^kona o socialnem varstvu - druga obravnava - EPA 197 - 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 n 

dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

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

„rado0 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo 
pisno informacijo posameznim naročnike"11' 

Uredništvo Porot^ci 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

ločilo 

t PREDLOGU ZAKONA 0 DOPOLNITVI 

lAKONA 0 PRISILNI PORAVNAVI, 

STEČAJU IN LIKVIDACIJI (ZPPSL-C) 

Okrajšani postopek - EPA 216 ■ IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

Številka: 710-14/91-1/45 EPA 216-IV 
Ljubljana, 31. 5. 2005 

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

POROČILO 

k predlogu Zakona o dopolnitvi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji (ZPPSL-C) - skrajšani postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje je na svoji 7. seji dne 25. 5. 2005, obravnaval predlog Zakona o 
dopolnitvi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (v nadaljevanju: predlog 
zakona), ki ga je v skrajšani postopek predložil Državni svet Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: predlagatelj). 

% 
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I IEL0VNA TELES/ i J 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJ^ 

1. Kolegij predsednika državnega zbora je na 22. seji dne 9. 5. 2005 sklenil, da se 
predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 

2. Predstavnik predlagatelja, državni svetnik Rado Krpač je k členom predloga 
zakona podal dopolnilno obrazložitev, v kateri je poudaril, da vsebina avtentične 
razlage ni enaka predlogu zakona. Po mnenju predstavnika predlagatelja se je v 
avtentični razlagi predlagatelj zakona opiral zgolj na to, da bi naj verižne 
kompenzacije postale običajen način izpolnitve obveznosti, v predlogu zakona pa 
predlagajo, da bi bila verižna kompenzacija običajen način izpolnitve obveznosti, 
ki sicer ni bil prvotno dogovorjen, vendar je v skladu s pravili o obligacijskih 
razmerjih in v plačilnem prometu. 

V nadaljevanju je predstavnik predlagatelja povedal, da predlog zakona poskuša 
razrešiti problem slovenskih podjetij, ki poravnavajo svoje terjatve oziroma 
obveznosti v verižnih kompenzacijah in v drugih oblikah, ki niso vnaprej 
dogovorjene. Po njegovem mnenju so verižne kompenzacije že leta običajen in 
velikokrat pretežni način poravnavanja obveznosti med slovenskimi podjetji. 

Določba 125. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji določa 
primere, ko imajo upniki in stečajni upravitelji pravico izpodbijati pravna dejanja, ki 
jih je dolžnik storil v zadnjem letu pred dnem pričetka stečajnega postopka. 
Stečajni upravitelj oziroma drugi upniki v teh primerih zahtevajo, da osebe, ki so 
dobile svoje terjatve do stečajnega dolžnika poplačane v verižnih kompenzacijah, 
v stečajno maso vrnejo znesek terjatev, ki so bile kompenzirane v verižnih 
kompenzacijah, skupaj z zamudnimi obrestmi. 
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jDBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

Problem podjetij je v tem, da slovenska sodišča razsojajo v prid zahtevam stečajnih 
upraviteljev oziroma drugih upnikov. Po mnenju predlagatelja je sporno, da sodna 
praksa uvršča tudi vnaprej nedogovorjene verižne kompenzacije med neobičajne 
načine izpolnitve obveznosti, kar je v popolnem nasprotju tako z gospodarsko kot 
davčno prakso, saj so v vsakdanjem poslovanju slovenskih podjetij verižne 
kompenzacije zaradi likvidnostnih problemov že leta običajen način poravnavanja 
obveznosti. Prav tako je tudi zaradi finančne nediscipline in nepravočasnega plačila 
zapadlih terjatev za mnoge gospodarske subjekte kompenzacija edini možni način, 
da se pride do poplačila. Tudi gospodarsko in pa zlasti davčno pravo priznavata 
komP5nzacij° Prav''en način poplačila terjatev, zato ni smiselno, da enakega 
stališča ne bi zavzela tudi sodna praksa v primeru stečajnih postopkov. Predstavniki 
gospodarstva - katerih pobudo prenaša in zagovarja predlagatelj zakona, ki se 
vsakodnevno srečujejo s to problematiko, so prepričani, da takšna sodna praksa 
pomeni neenako obravnavanje upnikov, saj se npr. gotovinsko plačilo kot ena izmed 
oblik izpolnitve obveznosti ne izpodbija. Verižna kompenzacija pa je način izpolnitve 
obveznosti, ki se že zelo dolgo izvaja v praksi, saj jo je leta 1991 uvedla takratna 
služba družbenega knjigovodstva. Povedal je tudi, da je običajno tisto, kar se izvaja v 
praksi in da je kompenzacijo predhodno težko ali nemogoče dogovoriti, ker se ne da 
vnaprej vedeti, kdo vse bo v to verigo vstopil. Teoretično so sicer možne različne 
oblike pozavarovanja, v praksi pa temu ni tako. Gre za razhajanje gospodarske in 
sodne prakse, pa tudi pravna praksa si glede tega vprašanja ni enotna. Kot običajno 
ravnanje naj velja tisto, ki je kot tako splošno sprejeto, in se stalno pojavlja v 
poslovnem svetu. Udeleženci v obligacijskih razmerjih so enakovredni in prosto 
oblikujejo medsebojna razmerja, prav tako je svobodna gospodarska dejavnost. 
Svobodno sklepanje pogodbenih razmerij pa pomeni tudi svobodno odločanje o 
spremembi pogodbenih razmerij, kamor sodi tudi sprememba izpolnitve dolžnikove 
obveznosti na običajen način in v skladu s pravili obligacijskih razmerij. Po mnenju 
predlagatelja bo predlog zakona točno določil, kdaj je stečajni upnik dobronameren in 
kdaj ne. Pobotanje je že sedaj zakonsko priznan način prenehanja obveznosti. 
Sedanje določbe zakona dovoljujejo pobot terjatve upnika z nasprotno terjatvijo 
dolžnika v 117. členu. To velja za primere, kadar obstajata dve stranki. Zato ne bi 
smelo biti ovire, kadar pri pobotanju sodeluje več strank v verigi, vsebina pobotanja 
pa je ista. Zato je po mnenju predlagatelja smiselno v zakon vnesti določilo, da 
izpolnitev obveznosti stečajnega dolžnika ni neobičajna, če je stečajni upnik prejel 
plačilo zapadle terjatve na način, ki je v skladu s pravili o obligacijskih razmerjih, z 
gospodarsko dejavnostjo, s pravili plačilnega prometa in računovodskih standardov. 
Zakon bi bil s tem jasnejši in bi preprečil samovoljo stečajnih upraviteljev in posledic, 
ki jih gospodarstvo s tem dobiva. Razhajanja sodne prakse na eni in gospodarske in 
davčne prakse na drugi strani so takšna, da bi se s spremembo zakona lahko 
spremenila tudi sodna praksa v prid gospodarskih podjetjem. 

3. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe ■ ZPS, sekretarka Andreja Kurent 
je povedala, da so se v svojem pisnem mnenju sklicevali na mnenje, ki ga je ta 
služba podala k predlogu za sprejem avtentične razlage 125. člena Zakona o 
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (EPA 1438-111) in poudarila, da je predlog 
zakona vsebinsko enak zgoraj navedenemu predlogu za sprejem avtentične 
razlage zakona. Povedala je, da so v svojem mnenju k predlogu zakona posebej 
opozorili na mnenje vlade, ki ga je podala k zgoraj navedenemu predlogu za 
sprejem avtentične razlage zakona, v katerem je opozarjala, da bi s priznavanjem 
verižne kompenzacije kot običajnim načinom izpolnitve obveznosti bili kršeni 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

načeli enakopravnega obravnavanja upnikov v stečajnem postopku in likvidnosti 
poslovanja podjetij. 

Glede 1. člena predloga zakona pa je opozorila, da je besedilo "v skladu s pravili 
obligacijskih razmerij in v plačilnem prometu (verižna kompenzacija, dajatev 
namesto plačila, novacija)" nejasno, saj se ne ve, katera pravila so mišljena, so pa 
mnogo širša, kot navedbe pravnih pojmov v oklepaju, ki tako, kot so zapisana, 
tvorijo zaključeno število. Prav tako pa je opozorila, da je določba 125. člena 
ZPPSL zgolj zakonska domneva, ki jo je mogoče ovreči. 

4. Predstavnik Vlade Republike Slovenije, državni sekretar na Ministrstvu za 
pravosodje, Robert Marolt, se je prav tako skliceval na pisno mnenje vlade k 
predlogu za sprejem avtentične razlage 125. člena Zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji (EPA 1438-111) in tudi on poudaril, da je predlog zakona 
vsebinsko enak zgoraj navedenemu predlogu za sprejem avtentične razlage zakona, 
zaradi česar vlada predlogu zakona nasprotuje. Poudaril je, da je sodna praksa 
najvišjega sodišča v državi, to je vrhovnega sodišča v tem primeru zelo jasna. 
Temeljno načelo stečajnega zakona je načelo enakega obravnavanja upnikov, upniki 
pa imajo podlago za zavarovanje svojih terjatev v Obligacijskem zakoniku. V 
predlogu zakona pa verižna kompenzacija kot običajen način poplačila terjatev 
favorizira določene upnike. 

Poudaril je tudi, da je predlog zakona tudi v nasprotju z določbama 5. in 7. člena 
zakona o finančnem poslovanju podjetij, v skladu s katerim morajo podjetja ustrezno 
načrtovati vse denarne odtoke in pritoke, tako da je sposobno v vsakem trenutku 
izpolnjevati vse prispele obveznosti. Če podjetje tega ne zmore, mora sprejeti 
ustrezne ukrepe za preprečitev, oziroma odpravo nelikvidnosti. Do takrat pa po 
četrtem odstavku 15. člena tega zakona ne sme opraviti nobenih ukrepov, zaradi 
katerih bi upniki lahko prišli v neenakopraven položaj. 

Prav tako je poudaril, da ZPPSL obravnava nelikvidna podjetja, torej podjetja, katerih 
poslovanje ne poteka več normalno. In odstop od koncepta veljavnega zakona, v 
katerem je materija ustrezno urejena, bi v končni fazi pomenilo neutemeljeno 
zmanjšanje stečajne mase za enakomerno poplačilo vseh upnikov, posledično pa 
tudi nižje poplačilo vseh upnikov, ki se v stečajnem postopku poplačajo iz stečajne 
mase. S predlogom zakona bi bili med najbolj oškodovanimi tudi zaposleni delavci pri 
stečajnem dolžniku, saj le-ti nimajo nobenih možnosti verižnih kompenzacij za 
poplačilo svojih terjatev. 

5. Članice in člani odbora (v nadaljevanju: člani) v svojih razpravah predloga zakona 
niso podprli in sicer iz razloga, ker so verižne kompenzacije posledica dolgoletne 
plačilne nediscipline in podjetja zaradi tega iščejo različne načine za poplačilo 
svojih terjatev, zaradi česar v tem primeru težko govorimo o običajnem načinu 
poplačila obveznosti, čeprav je res, da je le-ta v poslovni praksi zelo pogost. Do 
verižnih kompenzacij po njihovem mnenju pride ali zato, ker podjetje ni likvidno, ali 
pa ker preprosto noče plačati, ker računa na to, da bo skozi verižno kompenzacijo 
zaslužilo še kakšen odstotek provizije. Če bi predlog zakona podprli, bi s tem 
posredno podprli tudi plačilno nedisciplino in zgoraj navedeno poslovno prakso, ki 
pa dolgoročno ne bi prinesla dobrih pozitivnih učinkov za gospodarstvo. S 
podporo predloga zakona pa bi podprli tudi neenako obravnavanje upnikov, saj 
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nimajo vsi upniki enakih možnosti, da se vključijo v kompenzacijsko verigo, kar pa 
bi bilo tudi v nasprotju z osnovnim principom predloga zakona. 

6. K predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev. 

Odbor je glede na razprave članov ter mnenji Zakonodajno-pravne službe in Vlade 
na podlagi drugega odstavka 128. člena poslovnika državnega zbora brez glasu 
proti sprejel sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

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

Predlog Zakona o dopolnitvi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji (ZPPSL-C) - skrajšani postopek (EPA 216-IV) ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP: 

Pripravila: 

Božena Pem l.r. 
Sekretarka odbora 

Mojca Kucler Dolinar, l.r. 
Predsednica odbora 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

Uročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 JAVNIH 

ZBIRANJIH (ZJZ-A) 

" skrajšani postopek - EPA 224 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

Številka: 213-02/01 -3/4 EPA 224 - IV 
Ljubljana, 3. 6. 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 javnih zbiranjih (ZJZ-A) 
- skrajšani postopek - 

Odbor Državnega> zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje (v nadaljevanju: odbor) je na 8. redni seji dne 2. 6. 2005 kot matično delovno 
telo obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih zbiranjih (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 22. redni seji dne 9. 5. 2005 sklenil, da se 
predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 

2005 

L 

9 poročevalec, št. 36 



DELOVNA TELESA 

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 18. 5. 2005, mnenje Komisije državnega sveta za 
politični sistem z dne 1. 6. 2005 in predloge za amandmaje odbora z dne 1. 6. 2005, ki 
jih 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. Nadaljnji cilj zakona je zagotovitev celovitega in 
usklajenega urejanje področja javnih zbiranj v okviru pristojnosti enega ministrstva, in 
sicer Ministrstva za notranje zadeve. Poleg tega so potrebne tudi nekatere spremembe, 
ki bodo odpravile pomanjkljivosti veljavnega zakona, zagotovile njegovo večjo 
učinkovitost ter jasneje in določneje uredile nekatera vprašanja (npr. vprašanje varstva 
osebnih podatkov, ki jih o udeležencih pridobi organizator zaradi izvajanja posebnih 
ukrepov za zagotavljanje reda in večje varnosti shoda ali prireditve, pooblastila 
rediteljev, ki jih ti morajo imeti za izvajanje svojih nalog, obveznosti organizatorjev, ki 
organizirajo zabavne prireditve kot svojo redno pridobitno dejavnost, pooblastila policije, 
ki jih je potrebno razširiti tudi na nadzorstvo nad posameznimi določbami predpisov, 
izdanih na podlagi 9. člena zakona itd.) 

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

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi mnenja Zakonodajno - pravne službe 
pripravilo predloge za amandmaje in jih predlagalo odboru, da jih sprejme kot 
amandmaje odbora. 

Predstavnica Zakonodajno - pravne službe (ZPS) je poudarila, da je služba v svojem 
pisnem mnenju podala pripombe k trem členom predloga zakona, in sicer sta bili 
pripombi k 7. in 9. členu podani z vidika večje jasnosti določb, pripomba k 15. členu pa 
z vidika nomotehnike. Ker je predlagatelj pri pripravi predlogov za amandmaje odbora 
povsem upošteval te pripombe, služba k predlogu zakona nima več pripomb. 

K predlogu zakona je dne 1. 6. 2005 podala pisno mnenje tudi Komisija državnega 
sveta za politični sistem, v katerem je ob mnenju, da predlog zakona prinaša pozitivne 
spremembe na področju javnih zbiranj, izrazila pomisleke glede 2. in 4. člena predloga 
zakona. Komisija je pri tem navedla, da določba 2. člena pri opredelitvi primerov, v 
katerih se zakon ne uporablja, ni dovolj jasna, določba 4. člena, ki določa način ravnanja 
z osebnimi podatki, pridobljenimi z videonadzorom, pa pomanjkljiva, saj ne določa 
kriterijev za uporabo videonadzora. 

Razprave o členih predloga zakona in o predlaganih amandmajih odbora ni bilo. 

* * * 

poročevalec, št. 36 10 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

Odbor je kot svoje sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 7. členu 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»V tretjem odstavku 15. člena se na koncu doda stavek: »Če pristojni organ ugotovi, da 
dovoljenje ni potrebno, vrne prijavo policijski postaji in o tem obvesti organizatorja.« « 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijskega značaja in zgolj jasneje opredeljuje postopek s prijavo 
javnega shoda ali javne prireditve. 

K 9. členu 

Novi peti odstavek 25. člena zakona se spremeni tako, da se glasi: 

»O izvajanju ukrepa površinskega pregleda osebne prtljage in drugih nujnih ukrepov za 
vzdrževanje reda iz tretjega odstavka tega člena (ugotavljanje istovetnosti udeležencev, 
površinski pregled vrhnjih oblačil ali notranjosti vozila pri vstopu, preprečitev vstopa, če 
udeleženec ugotavljanje istovetnosti ali pregled odkloni, ter o uporabi videonadzora) je 
organizator dolžan udeležence na vhodih ali drugih vidnih mestih na prireditvenem 
prostoru ali na vstopnicah z grafičnim ali pisnim opozorilom predhodno opozoriti. » 

Obrazložitev: 
Z amandmajem je jasneje opredeljena obveznost organizatorja, da udeležence poprej 
opozori, da bodo na shodu oziroma prireditvi uporabljeni nujnih ukrepi za vzdrževanje 
reda, ki jih določa tretji odstavek zakona in sicer tako, da je način opozarjanja izrecno 
določen (na vhodih ali drugih vidnih mestih na prireditvenem prostoru ali na vstopnicah z 
grafičnim ali pisnim opozorilom). 

K 15. členu 

15. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati č) 1. točka 21. člena zakona o 
pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, 
št. 15/76, 42/86 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91 -ZP, 22/91, 17/91-1- ZUDE, 13/93- 
ZP, 66/93 -ZP in 29/95 - ZPDF).« 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijskega značaja. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJI 

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

Z vključitvijo sprejetih amandmajev 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 
Katja Golob l.r. 

Mojca Kucler Dolinar, l.r. 
Predsednica 

poročevalec, št. 36 12 
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J?DBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

EPA 224 - IV 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAVNIH ZBIRANJIH (ZJZ - A) 

- skrajšani postopek - 

1. člen 

V zakonu o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št 59/2002) se prvem odstavku 4. člena 
dodajo nove 15., 16. in 17. točka, ki se glasijo: 

"15. mednarodne športne prireditve so velike mednarodne športne prireditve, kot jih 
določa zakon, ki ureja področje športa, mednarodna klubska tekmovanja in nastopi 
reprezentanc, ki se izvajajo pod okriljem mednarodnih ali nacionalnih panožnih športnih 
zvez in druge športne prireditve v kolektivnih športnih panogah, na katerih sodeluje tuj 
klub, ki je v prvi državni ligi države, iz katere prihaja; 

16. predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma 
premoženje so pirotehnični izdelki za ognjemete razreda III. in IV., orožje, kot ga 
opredeljuje zakon, ki ureja pravice in dolžnosti posameznikov, pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov posameznikov v zvezi z orožjem, razen orožja, uporabljenega 
kot gledališki rekvizit, ter vsi drugih predmeti, ki jih organizator uporablja pri izvedbi 
programa prireditve oziroma jih v okviru izvajanja programa prireditve uporabljajo 
udeleženci, če je zaradi njihove uporabe lahko ogroženo življenje ali zdravje 
udeležencev ali tudi drugih ljudi oziroma premoženje; 

17. naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma 
premoženje so vozila (vsa prevozna sredstva, namenjena vožnji po cesti, razen 
posebnih prevoznih sredstev - otroških prevoznih sredstev, bolniških vozičkov ter 
športnih pripomočkov in naprav, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca in motorne 
sani), zrakoplovi (letala, ultralahka motorna letala, motorni zmaji in druge letalne 
naprave z motornim pogonom, tudi letalski modeli, ultralahka jadralna letala, jadralni 
zmaji, jadralna padala, baloni), naprave za zabavo (vrtiljaki, zabaviščni vlaki ipd.) in 
druge naprave, ki jih pri izvedbi programa prireditve uporablja organizator, kot so večji 
začasni objekti (odri posebnih konstrukcij, tribune, šotori ipd.), stroji, za prireditev 
posebej izdelane ali prirejene priprave (posebna dvigala, vlečnice) ali druge naprave, ki 
obratujejo in lahko ob normalnem obratovanju oziroma rabi, ali ob prirejeni rabi, ogrozijo 
življenje in zdravje udeležencev ali tudi drugih ljudi oziroma premoženje" 

2. člen 

V 5. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi: 

»3. svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileje, družinske praznike in podobna zbiranja, 
pogrebne sprevode in druge žalne slovesnosti ter krajevno običajne verske sprevode in 
procesije, ki potekajo po ustaljenih poteh in ne ogrožajo varnosti cestnega prometa;« 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

3. člen 

V drugem odstavku 8. člena se beseda "upravo" nadomesti z besedama "notranje 
zadeve". 

4. člen 

V 10. členu se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita: 

"Če je organizatorju športne prireditve v kolektivni športni panogi z dovoljenjem iz 16. 
člena tega zakona naloženo, da mora zaradi posebno velikega tveganja, da bi na 
prireditvi prišlo do ogrožanja reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih 
oseb, od udeležencev prireditve ob nakupu vstopnic pridobiti osebne podatke 
(personalizacija vstopnic), lahko zbira le podatke o osebnem imenu, državljanstvu in 
stalnem ali začasnem prebivališču in to le od posameznikov, na katere se ti podatki 
nanašajo. Osebne podatke lahko zbira in obdeluje le skladno s predpisi, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov in jih lahko posreduje le policiji za izvrševanje nalog, ki jih ima 
ta po določbah tega zakona in obvezujočih mednarodnih pogodbah, ki določajo ukrepe 
za preprečevanje nasilja na športnih prireditvah. Organizator je dolžan zbrane osebne 
podatke hraniti največ tri mesece od prireditve, nato pa uničiti. 

Na način in pod pogoji iz prejšnjega odstavka je organizator dolžan ravnati tudi z 
osebnimi podatki, ki so bili pridobljeni z videonadzorom shoda ali prireditve." 

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek. 

5. člen 

V 1. točki prvega odstavka 12. člena se besedilo: "v okviru opravljanja svoje registrirane 
dejavnosti" nadomesti z besedilom: "kot svojo redno registrirano dejavnost". 

V tretjem odstavku se beseda "zabavne" črta, za besedo "prireditve", pa doda besedilo: 
"v okviru dejavnosti gostinskega obrata, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples 
oziroma družabni program". 

6. člen 

V 1. točki prvega odstavka 13. člena se besedilo: »v prvi državni ligi« nadomesti Z 
besedilom: »klubov prve državne lige«. 

7. člen 

V tretjem odstavku 15. člena se na koncu doda stavek: "Če pristojni organ 
ugotovi, da dovoljenje ni potrebno, vrne prijavo policijski postaji in o tem obvesti 
organizatorja. " 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

8. člen 

V četrtem odstavku 21. člena se število in beseda "24 ur" nadomesti z besedama "treh 
dni". 

V petem odstavku se beseda "upravo" nadomesti z besedama "notranje zadeve". 

9. člen 

V 25. členu se dodajo nov drugi, tretji in peti odstavek, ki se glasijo: 

"Za izvrševanje svojih nalog reditelj udeležence usmerja, obvešča, opozarja, 
izreka prepovedi ter s fizično ali mehansko oviro prepreči dostop na prireditveni 
prostor. Kadar je za izvrševanje naloge iz druge alinee prejšnjega odstavka tega 
člena to nujno potrebno, lahko reditelj pri vstopu na prireditveni prostor 
površinsko pregleda osebno prtljago udeleženca, če udeleženec s tem soglaša. 

Če na shodu ali prireditvi rediteljsko službo zagotavlja subjekt, ki opravlja 
dejavnost varovanja javnih zbiranj, lahko reditelji varnostniki izvajajo tudi druge 
ukrepe, ki jih določa zakon, ki ureja zasebno varovanje, če so za vzdrževanje reda 
nujni in niso s tem zakonom prepovedani. 

O izvajanju ukrepa površinskega pregleda osebne prtljage in drugih nujnih 
ukrepov za vzdrževanje reda iz tretjega odstavka tega člena (ugotavljanje 
istovetnosti udeležencev, površinski pregled vrhnjih oblačil ali notranjosti vozila 
pri vstopu, preprečitev vstopa, če udeleženec ugotavljanje istovetnosti ali pregled 
odkloni, ter o uporabi videonadzora) je organizator dolžan udeležence na vhodih 
ali drugih vidnih mestih na prireditvenem prostoru ali na vstopnicah z grafičnim 
ali pisnim opozorilom predhodno opozoriti. " 

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 

10. člen 

V 36. členu se na koncu drugega stavka prvega odstavka pika nadomesti z vejico, ter 
doda besedilo: "nad posameznimi določbami pa tudi policija, če ti predpisi tako 
določajo." 

11. člen 

V 37. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: 
"Z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:" 

V drugem odstavku se besedi "denarno kaznijo" nadomestita z besedo "globo", za 
besedama "odgovorna oseba" pa se doda besedilo: "državnega organa, samoupravne 
lokalne skupnosti ali druge". 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

V tretjem odstavku se besedi "denarno kaznijo" nadomestita z besedo "globo". 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"O prekršku iz 1. točke prvega odstavka tega člena odloča pristojno sodišče v rednem 
sodnem postopku." 

12. člen 

V 38. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: 
"Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:" 

V prvem odstavku se v 7. točki beseda »kdor« nadomesti z besedama »posameznik, 
ki«, v 8. točki pa se na koncu pred podpičjem doda: "oziroma o izvajanju ukrepov iz 
petega odstavka 25. člena tega zakona predhodno ne obvesti udeležencev". 

V drugem odstavku se besedi "denarno kaznijo" nadomestita z besedo "globo", za 
besedama "odgovorna oseba" pa se doda besedilo: "državnega organa, samoupravne 
lokalne skupnosti ali druge". 

V tretjem odstavku se besedilo: "denarno kaznijo od 70.000" nadomesti z besedilom: 
"globo od 100.000". 

13. člen 

V 39. členu se v napovednem stavku besedi "denarno kaznijo" nadomestita z besedo 
"globo". 

V prvem odstavku se v 2. točki za besedo "jeziku" doda besedilo: "ali v jeziku 
madžarske ali italijanske narodne skupnosti«, v 4. točki pa se beseda »kdor« nadomesti 
z besedama »posameznik, ki«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Za prekrške iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se kaznuje organizator 
pravna oseba ali samostojna podjetnica ali podjetnik posameznik, z globo od 100.000 
do 150.000 tolarjev, odgovorna oseba državnega organa, samoupravne lokalne 
skupnosti ali druge pravne osebe pa z globo 25.000 tolarjev." 

Tretji odstavek se črta. 

14. člen 

V 40. členu se v napovednem stavku besedi "denarno kaznijo" nadomestita z besedo 
"globo". 

V prvem odstavku se v vseh točkah beseda »kdor« nadomesti z besedama 
»posameznik, ki«. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Policist lahko predmete iz 2. točke prejšnjega odstavka zaseže na kraju prekrška." 

15. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati č) 1. točka 21. člena zakona o 
pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični Republiki Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 15/76, 42/86 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91 - ZP, 22/91, 17/91-1- ZUDE, 
13/93-ZP, 66/93 -ZP in 29/95 - ZPDF). 

16. člen 

Vlada Republike Slovenije uskladi predpis iz drugega odstavka 9. člena zakona z 
določbami tega zakona v roku treh mesecev od njegove uveljavitve. 

Minister, pristojen za notranje zadeve uskladi predpis iz drugega odstavka 43. člena 
zakona z določbami tega zakona v roku treh mesecev od njegove uveljavitve. 

17. člen 

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

hnij 2005 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

Uročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

ZAKONA 0 OSEBNI IZKAZNICI (ZOIZk-A) 

Okrajšani postopek - EPA 225 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor m notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

Številka: 213-06/93-1/19 EPA 225-IV 
Ljubljana, 3. 6. 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 zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-A) 
- skrajšani postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje (v nadaljevanju: odbor) je na 8. redni seji dne 2. 6. 2005 kot matično delovno 
telo obravnaval predlog zakona o spremembah zakona o osebni izkaznici (v nadaljevanju: 
predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po 
skrajšanem postopku predložila Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: predlagatelj). 

112005 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 22. redni seji dne 9. 5. 2005 sklenil, da se 
predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 

Članice in člani odbora ( v nadaljevanju : člani ) so kot gradivo za sejo odbora prejeli 
predlog zakona, mnenje Zakonodajno-pravne službe ( v nadaljevanju: ZPS ) z dne 19. 5. 
2005 in predloge za amandmaje odbora z dne 1. 6. 2005, ki jih je na podlagi mnenja 
ZPS pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve. 

Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi k predlogu zakona, ki 
predstavlja predvsem medsebojno harmonizacijo predpisov, poudaril, da je pri tem 
pomembno, da so predlagane spremembe pripravljene v duhu načela državljanu 
prijaznejše uprave. Tako bo po novem možno dvigniti osebno izkaznico na vseh 
upravnih enotah in ne več le v upravni enoti, ki je bila pristojna po stalnem prebivališču 
stranke. To pomeni, da lahko državljan Republike Slovenije zaprosi za izdajo osebne 
izkaznice na katerikoli upravni enoti Republike Slovenije ne glede na prijavljeno stalno 
prebivališče. Iz razloga varnosti osebne izkaznice , predlog zakona tudi na novo določa, 
da vročitev po pošti velja za opravljeno , ko državljan prevzame osebno izkaznico, če pa 
je ne prevzame v določenem roku, se osebna izkaznica vrne pristojnemu organu, ki jo je 
izdal. Predlog zakona vnaša tudi določbo, ki v nujnih primerih omogoča izdajo osebne 
izkaznice tudi na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. Le - to namreč lahko po 
pogodbi s podjetjem, pooblaščenim za personalizacijo osebnih izkaznic, zagotovi izdajo 
osebne izkaznice v enem dnevu, tudi v dnevih, ko upravni organi sicer ne poslujejo in v 
dela prostih dnevih, kar je še zlasti pomembno v primerih odhoda v tujino zaradi nujnosti 
zdravljenja. 

Na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe in njenih konkretnih pripomb k 1., 6., 7., 
8., 10. in 13. členu predloga zakona je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo 
predloge za amandmaje, ki jih je predlagalo odboru v sprejem. 

Predstavnica ZPS je poudarila, da so pripombe k posameznim členom predloga 
zakona, ki so podane v pisnem mnenju ZPS upoštevane v predlogih za amandmaje 
odbora, razen pripombe oziroma vprašanja, ki se nanaša na vsebino 13. člena predloga 
zakona. Iz predlagane novele zakona namreč ni razvidno, do kdaj naj bi se vzpostavila 
informatizirana evidenca. Ker gre za določitev obveznosti naznanitve pogrešitve osebne 
izkaznice pristojnemu organu, opustitev kriterija krajevne pristojnosti pa je v povezavi s 
tem vprašanjem v prehodnem obdobju časovno povsem neopredeljena, je treba to 
vprašanje urediti. 
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Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da zaenkrat ni tehnične možnosti za drugačno 
rešitev, kot je sedaj predlagana v 13. členu predloga zakona. Do vzpostavitve 
informatizirane evidence naznanitev okoliščin pogrešitev osebnih izkaznic, državljan 
naznani pogrešitev osebne izkaznice pristojnemu organu, na območju katere ima 
prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. Ko pa bo ta evidenca vzpostavljena, bo 
tudi za naznanitev pogrešitve osebne izkaznice odpravljena krajevna pristojnost po 
stalnem prebivališču, saj bo ta evidenca omogočala centralno vodenje in vpogled v 
podatke o okoliščinah pogrešitev, izgub ali tatvin osebnih izkaznic in tako ne bo prihajalo 
do zlorab ob izdaji novih dokumentov. 

Razprave o členih predloga zakona in o predlogih za amandmaje odbora ni bilo. 

* * * 

Odbor je sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 1. členu 

1. člen se črta. 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba, ki je bila zajeta v 1. členu se je nanašala le na štiri člene 
veljavnega zakona (5., 8., 17. in 20. člen), od katerih pa sta za 5. in 17. člen predvideni 
spremembi njunih besedil v celoti, sprememba 20. člena pa ni potrebna, saj gre za 
prehodno določbo, ki je bila s potekom dvomesečnega roka konzumirana (urediti je 
potrebno le podlago za določitev cene, kar bo storjeno v spremembi prvega odstavka 5. 
člena veljavnega zakona oziroma z amandmajem k 3. členu predloga zakona). V tem 
členu predlagana sprememba se dejansko nanaša le na 8. člen veljavnega zakona, 
besedilo le-tega pa bo ustrezno preoblikovano in uvrščeno kot novi 5. a člen predloga 
zakona. 
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K 3. členu 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 

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

»Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje 
zadeve, ki določi tudi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača pristojnemu organu. 

Obrazce osebnih izkaznic, obrazce vlog za izdajo osebne izkaznice in obrazce 
naznanitve pogrešitve osebne izkaznice izdeluje podjetje ali organizacija, izbrana v 
skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila. 

Obrazci osebnih izkaznic se personalizirajo v podjetju ali organizaciji, izbrani v skladu s 
predpisi, ki urejajo javna naročila. 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve ima pri nadzoru podjetja ali organizacije iz 
drugega in tretjega odstavka tega člena pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se 
nanaša na postopke izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz drugega 
odstavka tega člena, prostore, v katerih poteka njihova izdelava, personalizacija in 
skladiščenje ter preveriti ali osebe, ki opravljajo te naloge na območju Republike 
Slovenije, izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- da so polnoletne; 
- da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 

preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri 
mesece; 

- da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.«.« 

Obrazložitev: 
V prvem odstavku je dodana podlaga, da minister, pristojen za notranje zadeve določi 
ceno osebne izkaznice (spremembo le-te, če pride do povečanja cene, določene v 
pogodbi s pooblaščenim podjetjem), saj je bila ta določba sicer zajeta v 4. točki 20. 
člena veljavnega zakona, ki je bila s potekom dvomesečnega roka konzumirana (glej 
tudi obrazložitev amandmaja k 1. členu). 
Določitev pogojev, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki pri pooblaščenem podjetju ali 
organizaciji opravljajo neposredno naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja 
obrazcev osebnih izkaznic je iz 10. člena predloga zakona preneseno v 3. člen predloga 
zakona (5. člen veljavnega zakona). 

Za novi 5.a člen 

Za 5. členom se doda novi 5.a člen : 

» 5.a člen 

V drugem odstavku 8. člena se besedilo » minister, pristojen za upravo « nadomesti z 
besedilom » ministrer, pristojen za notranje zadeve«. « 

  —-————  
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Obrazložitev 
Amandmaja je redakcijske narave in izhaja iz obrazložitve amandmaja k 1. členu 

K 6. členu 

V drugem odstavku 13. a člena Zakona o spremembah zakona o osebni izkaznici se 
besedilo »velja za opravljeno« nadomesti z besedama »je opravljena«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. • 

K 7. členu 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pristojni organ na podlagi 
naznanitve pogrešitve na stroške državljana prekliče osebno izkaznico v Uradnem listu 
Republike Slovenije.«.« 

Obrazložitev: 
Čeprav je že iz obrazložitve k 7. členu razvidno, da stroške preklica nosi državljan, je s 
predlaganim amandmajem tudi v samem besedilu člena odpravljen dvom o plačilu teh 
stroškov. 

K 8. členu 

8. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Podatke iz evidence vodi pristojni organ pet let po prenehanju veljavnosti osebne 
izkaznice, razen podatkov o prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne 
meje, ki jih pristojni organ uniči po petih letih, ko preneha razlog za njihovo vodenje.«.« 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

K 10. členu 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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»17. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve. Nadzor nad izvrševanjem določb drugega in četrtega odstavka 2. člena, 3. 
člena, prvega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 13. 
člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 14. člena tega zakona izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve. Nadzor nad izvrševanjem določb iz 3. 
člena tega zakona izvaja tudi policija. 

Podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona mqra osebam, ki jih za to pooblasti 
minister, pristojen za notranje zadeve, omogočiti nadzor prostorov, v katerih poteka 
izdelava, personalizacija in skladiščenje obrazcev iz 5. člena tega zakona ter jim dati na 
vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na postopke in izpolnjevanje pogojev 
za osebe, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja teh obrazcev. 

Uradna oseba iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju nadzora pravico in dolžnost: 
- odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izdelavi, personalizaciji 

in skladiščenju obrazcev iz 5. člena tega zakona odpravijo v roku, ki ga določi; 
- zagotoviti, da oseba, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja 

obrazcev iz 5. člena tega zakona, vendar ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 
tega člena, preneha opravljati te naloge in zahtevati, da se jo nadomesti z osebo, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje; 

- obvestiti organ, pristojen za varstvo osebnih podatkov, če ugotovi, da se osebni 
podatki uporabljajo v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena tega zakona; 

- začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 5. člena tega zakona in 
ministru, pristojnemu, za notranje zadeve, predlagati uvedbo postopka za odvzem 
pooblastila za izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 5. člena tega zakona, če 
ugotovi, da nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alinee niso bile odpravljene v 
določenem roku, ali da podjetje ali organizacija ni sposobna opravljati poverjenih 
nalog.«.« 

Obrazložitev: 
Odpravljen je dvom, katere vrste nadzora nad izvajanjem zakona opravlja ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve (le t.i. strokovni nadzor nad izvajanjem določb zakona in 
nadzor nad podjetjem oziroma organizacijo, ki izdeluje obrazce osebnih izkaznic ter 
ostale obrazce in personalizira osebne izkaznice), medtem ko sta inšpektorat Republike 
Slovenije, pristojen za notranje zadeve in policija prekrškovna organa. Določitev 
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki pri pooblaščenem podjetju ali organizaciji 
opravljajo neposredno naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev osebnih 
izkaznic pa je preneseno v 5. člen veljavnega zakona (3. člen predloga zakona). 
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odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

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

Z vključitvijo sprejetih amandmajev 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. 

Nataša Sotelšek I. r. 
Sekretarka 

Mojca Kucler Dolinar, l.r. 
Predsednica 

"""72005 
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EPA 225 - IV 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
OSEBNI IZKAZNICI ( ZOIzk - A ) 

1. člen 

Člen je črtan. 

2. člen 

4. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Pristojni organ za izdajo osebne izkaznice je upravna enota (v nadaljnjem besedilu: 
pristojni organ). 

Ne glede na prejšnji odstavek sme osebno izkaznico v nujnih primerih (kot npr. 
zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) 
izdati ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«. 

3. člen 

5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za 
notranje zadeve, ki določi tudi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača 
pristojnemu organu. 

Obrazce osebnih izkaznic, obrazce vlog za izdajo osebne izkaznice in obrazce 
naznanitve pogrešitve osebne izkaznice izdeluje podjetje ali organizacija, izbrana 
v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila. 

Obrazci osebnih izkaznic se personalizirajo v podjetju ali organizaciji, izbrani v 
skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila. 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve ima pri nadzoru podjetja ali organizacije 
iz drugega in tretjega odstavka tega člena pravico pregledati vso dokumentacijo, 
ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz 
drugega odstavka tega člena, prostore, v katerih poteka njihova izdelava, 
personalizacija in skladiščenje ter preveriti ali osebe, ki opravljajo te naloge na 
območju Republike Slovenije, izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- da so polnoletne; 
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- da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri 
mesece; 

- da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.« 

4. člen 

Za 5. členom se doda novi 5. a člen, ki se glasi: 

»5. a člen 

Prenos osebnih izkaznic in vlog za njihovo izdajo med pristojnim organom oziroma 
ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, in podjetjem ali organizacijo iz 5. člena tega 
zakona izvaja podjetje ali organizacija, registrirana za prenos poštnih pošiljk, na način, 
ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.«. 

5. člen 

Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dve ali več osebnih izkaznic, 
se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.«. 

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

»Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja v primeru, če državljan, ki mu je bila 
odtujena osebna izkaznica, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev 
prijavil kot kaznivo dejanje.«. 

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

5. a člen 

V drugem odstavku 8. člena se besedilo »minister, pristojen za upravo« 
nadomesti z besedilom »minister, pristojen za notranje zadeve«. 

6. člen 

Za 13. členom se doda novi 13. a člen, ki se glasi: 

»13. a člen 
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Osebna izkaznica se lahko vroči pri pristojnem organu ali po pošti. Način vročitve 
izbere državljan ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice. 

Vročitev po pošti je opravljena, ko državljan prevzame osebno izkaznico. Če 
osebne izkaznice ne prevzame v osmih dneh, se osebna izkaznica vrne 
pristojnemu organu, ki jo je izdal.«. 

; 

7. člen 

Četrti odstavek 14. člena zakona se spremeni tako, da se glasi: 

» V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pristojni organ na podlagi 
naznanitve pogrešitve na stroške državljana prekliče osebno izkaznico v Uradnem 
listu Republike Slovenije.« 

8. člen 

Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Podatke iz evidence vodi pristojni organ pet let po prenehanju veljavnosti 
osebne izkaznice, razen podatkov o prepovedi uporabe osebne izkaznice za 
prehod državne meje, ki jih pristojni organ uniči po petih letih, ko preneha razlog 
za njihovo vodenje.«. 

9. člen 

V prvem odstavku 16. člena se besedilo »pooblaščene uradne osebe ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve« nadomestijo z besedo »policisti«.. 

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

»Podatek o serijski številki osebne izkaznice sme uporabljati podjetje ali organizacija iz 
5. a člena tega zakona za potrebe potrditve prevzema poštnih pošiljk iz 5. a člena tega 
zakona in ga mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.«. 

10. člen 

17. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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.odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

»Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve. Nadzor nad izvrševanjem določb drugega in četrtega odstavka 2. 
člena, 3. člena, prvega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, četrtega 
odstavka 13. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 14. člena tega zakona 
izvaja Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve. Nadzor nad 
izvrševanjem določb iz 3. člena tega zakona izvaja tudi policija. 

Podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona mora osebam, ki jih za to pooblasti 
minister, pristojen za notranje zadeve, omogočiti nadzor prostorov, v katerih 
poteka izdelava, personalizacija in skladiščenje obrazcev iz 5. člena tega zakona 
ter jim dati na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na postopke in 
izpolnjevanje pogojev za osebe, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in 
skladiščenja teh obrazcev. 

Uradna oseba iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju nadzora pravico in 
dolžnost: 
- odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izdelavi, 

personalizaciji in skladiščenju obrazcev iz 5. člena tega zakona odpravijo v 
roku, ki ga določi; 

- zagotoviti, da oseba, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in 
skladiščenja obrazcev iz 5. člena tega zakona, vendar ne izpolnjuje pogojev iz 
drugega odstavka tega člena, preneha opravljati te naloge in zahtevati, da se jo 
nadomesti z osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje; 

- obvestiti organ, pristojen za varstvo osebnih podatkov, če ugotovi, da se 
osebni podatki uporabljajo v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena tega 
zakona; 

- začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 5. člena tega zakona 
in ministru, pristojnemu, za notranje zadeve, predlagati uvedbo postopka za 
odvzem pooblastila za izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 5. člena tega 
zakona, če ugotovi, da nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alinee niso bile 
odpravljene v določenem roku, ali da podjetje ali organizacija ni sposobna 
opravljati poverjenih nalog.«. 

11. člen 

V prvem odstavku 18. člena se besedilo »denarno kaznijo od 10.000« nadomesti z 
besedilom: »globo od 30.000«. 

12. člen 

V prvem odstavku 19. člena se besedilo »denarno kaznijo od 5.000« nadomesti z 
besedilom »globo od 15.000«. 

* 
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Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Z globo od 60.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in 
samostojni podjetnik posameznik, ki vzame tujo osebno izkaznico z namenom 
zavarovanja kakšne koristi ali pravice (tretji odstavek 3. člena).«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Z globo od 15.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka 
tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika.«. 

13. člen 

Do vzpostavitve informatizirane evidence naznanitev okoliščin pogrešitev osebnih 
izkaznic, državljan naznani pogrešitev osebne izkaznice pristojnemu organu, na 
območju katere ima prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji 
nima stalnega prebivališča.« 

14. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 ZAČASNI 

zaščiti razseljenih oseo (zzzroi 

'druga obravnava - EPA 130 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

Številka: 213-04/05-36/1 EPA 130 - IV 
Ljubljana, 31.5.2005 

Na podlagi 42. in 133. 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 začasni zaščiti razseljenih oseb (Z2LZRO) 
- druga obravnava- 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje (v nadaljevanju: odbor) je na 7. redni seji dne 25. 5. 2005 kot matično 
delovno telo obravnaval predlog zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (v 
nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: predlagatelj). 
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Članice in člani odbora so kot gradivo za sejo odbora prejeli predlog zakona, mnenje 
Zakonodajno-pravne službe z dne 6. 5. 2005, pripombe UNHCR in skupine NVO z dne 
11.3. 2005, odgovor Ministrstva za notranje zadeve z dne 11.5. 2005 in stališče Vlade 
RS do mnenja ZPS. predlog amandmajev, pripravljenih na podlagi mnenja ZPS, ki jih 
Vlada RS predlaga Odboru v sprejem ter mnenje Vlade RS o amandmajih poslanca 
Vilija Rezmana z dne 24. 5. 2005. 

K predlogu zakona je amandmaje vložil poslanec Vili Rezman. 

Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi pojasnil, da sprejem 
predlaganega zakona narekuje Direktiva Sveta Evropske unije 2001/55/EC o najnižjih 
standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb. 
Vlada je tudi ocenila, da je za prenos navedene direktive v naš pravni red ustrezneje 
pripraviti povsem nov zakon, ki bo celovito uredil področje začasne zaščite, kot pa 
novelirati sedaj veljavni zakon o začasnem zatočišču, saj bi bila morebitna novela tega 
zakona obsežnejša od samega predpisa in zato nepregledna. 

Predlog zakona je pripravljen za primere množičnega prihoda razseljenih oseb iz tretjih 
držav, zlasti če obstaja nevarnost, da azilni sistem ne bo zmogel ustrezno obravnavati 
povečanega števila prošenj za azil. Za začetek izvajanja zakona sta potrebna dva 
pogoja, in sicer, da Svet Evropske unije ugotovi, da so v tretji državi ali regiji nastale 
izredne razmere, na podlagi tega pa Vlada RS sprejme sklep o uvedbi začasne zaščite. 
Predlog zakona za omenjene situacije zagotavlja minimalne standarde, ki pa ne smejo 
presegati standardov, ki veljajo za naše državljane in za osebe, ki pridobijo azil. 

Predstavnik predlagatelja je, poudaril, da je Vlada temeljito proučila vse vložene 
amandmaje in pripombe Zakonodajno-pravne službe ter po proučitvi vseh predlogov 
podala pisno stališče do mnenja Zakonodajno-pravne službe ter mnenje o amandmajih 
poslanca Vilija Rezmana. Na podlagi nekaterih pripomb Zakonodajno-pravne službe, za 
katere je Vlada menila, da so utemeljene, je predlagatelj pripravil predloge za 
amandmaje odbora in jih predlagal odboru v sprejem. 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj sodeloval tudi z nevladnimi organizacijami in 
v postopku usklajevanja tudi upošteval nekatere strokovno utemeljene pripombe. Ob 
tem je predstavnik predlagatelja še poudaril, da predlog zakona uvaja višji nivo zaščite 
razseljenih oseb in višje standarde glede na sedaj veljavni zakon. 
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Predstavnica Zakonodajno-pravne službe (ZPS) je poudarila, da je služba proučila 
predlog zakona z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno - 
tehničnega vidika in izpostavila konkretne pripombe k posameznim členom, od katerih 
pa je nekatere predlagatelj že upošteval pri pripravi predlogov za amandmaje odbora. 
Na ostale, za katere je predlagatelj menil, da niso utemeljene, pa se je odzval s pojasnili. 
Več pozornosti je predstavnica te službe namenila predvsem slednjim in tako v 
nadaljevanju podala opozorila glede 5., 22., 54., 58.a in 60. člena predloga zakona. 

V zvezi s četrto alineo 5. člena je opozorila na preohlapno dikcijo, saj ni povsem jasno, 
po kakšnih kriterijih bi se presojalo, katera so tista ravnanja, izven kroga s kazenskim 
zakonikom opredeljenih kaznivih dejanj, ki bi lahko bila podlaga za utemeljen sum 
ogrožanja ustavne ureditve Republike Slovenije. 

Določbo 22. člena bi kazalo preveriti glede pravno-sistemske ustreznosti uporabe 
pravnega sredstva zoper sklep ministrstva, s katerim prosilcu odredi začasno omejitev 
gibanja. V primeru, da sklep izda ministrstvo, skladno z veljavno zakonodajo namreč 
zoper sklep ni mogoče vložiti pritožbe na upravno sodišče, ampak je pravno sredstvo v 
tem primeru tožba (upravni spor). 

Določbo 54. člena bi kazalo ponovno proučiti z vidika jasnejše opredelitve organa, 
pristojnega za izvajanje zakona in organa, pristojnega za nadzor nad izvrševanjem 
zakona. 

V zvezi s predlogom za amandma za novi 58.a člen, ki določa, da lahko pristojni 
prekrškovni organ izreče globo za prekrške po tem zakonu v okviru razpona, 
predpisanega s kazenskimi določbami tega zakona, je predstavnica ZPS opozorila, da 
bo pravilna odmera kazni znotraj predpisanega razpona zelo zahtevno opravilo za 
prekrškovni organ. Odločanje prekrškovnega organa o višini globe, v okviru katerega bo 
moral presojati vse relevantne okoliščine, bo imelo za posledico tako širjenje obsega 
njegovih opravil kot tudi časovno podaljšanje teh postopkov. 

Določba 60. člena je nedosledna z vidika rabe pojmov, ki se nanašajo na veljavnost in 
uporabo določb Zakona o začasnem zatočišču in Zakona o dopolnitvah zakona o 
začasnem zatočišču, povsem nejasna pa je tudi časovna opredelitev nadaljnje uporabe 
teh določb. Takšna ureditev je zato sporna z vidika 154. člena ustave, ki se nanaša na 
veljavnost predpisov in njihovo objavljanje, prispeva k nepreglednosti pravne ureditve ter 
na ta način zmanjšuje stopnjo pravne varnosti. 
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Predstavnica Visokega komisariata ZN za begunce je izrazila podporo amandmajem 
poslanca Vilija Rezmana, ki povzemajo njihove predloge in pripombe. Poudarila je, da 
vsebina amandmajev nikakor ne prinaša večjih ugodnosti razseljenim osebam kot so jih 
deležni naši državljani. 

V razpravi so članice in člani odbora (v nadaljevanju: člani odbora) izrazili podporo 
predlogu zakona, pri čemer se je del razpravljavcev strinjal, da je koncept vlade dober in 
dovolj širok, saj zagotavlja osnovne pogoje za normalno življenje teh oseb, drugi pa so 
menili, da bi zakonodajalec v okviru tega zakona lahko vpeljal višje zakonske kriterije na 
področju varovanja in krepitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Kljub splošni oceni, da je predloženi zakon bolje in celoviteje uredil navedeno 
problematiko od sedaj veljavnega, so nekateri menili, da bi ga bilo možno še izboljšati v 
smeri dopolnil, predlaganih v obliki amandmajev poslanca Vilija Rezmana. Ob razpravi o 

. teh amandmajih so bili izraženi predvsem naslednji pomisleki o predlogu zakona : 
- pri pripravi predloga zakona bi bilo potrebno več tesnejšega, neposrednega 
sodelovanja predlagatelja z nevladnimi organizacijami, ki glede na svojo humanitarno 
vlogo najbolj poznajo konkretne situacije in s tem povezane človeške stiske; 
- ob obisku visokega komisarja Sveta Evrope za človekove pravice leta 2003 je ta 
opozoril na nekatere kršitve in nepravilnosti pri zagotavljanju minimalnih pravic na tem 
področju. Na podlagi teh izkušenj bi zato tem osebam lahko zagotovili nekaj več kot le 
minimalne standarde, še posebej otrokom in drugim ranljivim skupinam oseb; 
- v primeru razseljenih oseb gre za posebne izredne razmere in za specifično situacijo, 
ki jo države EU rešujejo z dogovori o porazdelitvi bremena med posamezne države 
članice glede na njihovo ekonomsko moč in število prebivalcev, v okviru katerih se 
dogovorijo tudi kvote glede števila oseb, ki jih bo posamezna država sprejela. Zato ni 
bojazni, da bi naša država postala ciljna država za te osebe, kljub morebiti nekaterim 
večjim ugodnostim, ki bi jih bile pri nas deležne. V vsakem primeru pa morajo biti 
vzpostavljeni minimalni skupni pogoji, ki bodo zagotavljali približno podobne razmere v 
vseh državah članicah EU. 

Predlagatelj amandmajev, poslanec Vili Rezman, je pojasnil, da je namen amandmajev 
precizirati zakonsko besedilo ter hkrati zvišati življenjske standarde za razseljene osebe 
na različnih področjih družbenega življenja. Amandmaji večinoma tudi ne predstavljajo 
dodatnega bremena za javne finance. Člani odbora, ki so podprli vložene amandmaje, 
so poudarili, da je potrebno pri teh vprašanjih vzpostavitvi obliko solidarnosti in 
soodgovornosti za svet v katerem živimo. Amandmaji prispevajo k ohranjanju 
človeškega dostojanstva razseljenih oseb ter predstavljajo tudi priložnosti za poznejšo 
hitrejšo in lažjo vključitev teh oseb v normalno življenje. 

Drugi člani odbora, ki so amandmajem nasprotovali, so to utemeljevali predvsem z 
naslednjimi argumenti: 
- pristop Vlade pri pripravi predloga zakona je bil povsem pravilen, saj ta zadovoljuje vse 
mednarodne standarde in obveznosti na tem področju, v nekaterih pogledih pa je celo 

poročevalec, št. 36 34 6. funti ^ 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

širši. V kolikor bi te osebe obravnavali še ugodneje, bi lahko Slovenija predstavljala 
ciljno državo za razseljene osebe, kar pa ne sme biti cilj naše zakonodaje; 
- pri obravnavanju problematike teh oseb si je treba prizadevati za vzpostavitev pravične 
solidarnosti in ustreznega razmerja med pravicami teh oseb in drugih oseb, ki že imajo 
status begunca ter slovenskih državljanov, predvsem na področju zagotavljanja nujnega 
zdravstvenega varstva in pri odločanju in izplačevanju denarnih pomoči; 
- med rešitvami, ki jih prinašajo vloženi amandmaji, so med drugim kot nesprejemljiv 
izpostavili amandma, ki zvišuje višino mesečne žepnine iz 30% osnovnega zneska 
minimalnega dohodka na 45% za osebe nastanjene v nastanitvenih centrih. Tudi 
nemalo Slovencev živi na robu preživetja, zato je treba najprej poskrbeti za naše 
državljane. 

Predstavnik predlagatelja je v teku razprave odgovarjal na izražene pomisleke članov 
odbora ter ob tem navedel tudi razloge, zaradi katerih ne podpira amandmajev poslanca 
Vilija Rezmana. Poudaril je, da gre pri tem za neustrezno sklicevanje na Direktivo 
2001/55/ES, ki določa tiste najnižje standarde, ki jih je država članica dolžna spoštovati 
pri zagotovitvi pravic osebam, ki uživajo začasno zaščito. Vprašanja instituta začasne 
zaščite ter obsega pravic so po mnenju predlagatelja urejena na primeren način in v 
skladu z omenjeno direktivo. 
V zvezi z izraženimi pomisleki o načinu ugotavljanja izpolnitve kvot in nadaljnjimi ukrepi 
v primeru, ko bodo le-te izpolnjene, je predstavnik predlagatelja poudaril, da bo v ta 
namen vzpostavljena centralna evidenca, tako da ne bo prihajalo do preseganja 
dogovorjenih kvot. Kljub spoštovanju predpisanih kvot, pa bodo manjše prekoračitve 
možne, zlasti v primerih uveljavljanja pravice do združevanja družine. 

* * * 

Odbor ni sprejel amandmajev poslanca Vilija Rezmana k 5., 6..7..13., 17., 24., 26., 28., 
30., 36. in 39. členu. 

Odbor je kot svoje sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 5. členu 

V 5. členu se 3. alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: »- da je storila 
kaznivo dejanje, ki je v nasprotju s cilji in načeli Združenih narodov ter drugimi 
obvezujočimi mednarodnimi pogodbami, ki izvršujejo te cilje in načela;« 

Obrazložitev: ♦ 
V skladu z mnenjem Zakonodajno-pravne službe je eden izmed primerov, v katerem ni 
mogoče pridobiti začasne zaščite, dopolnjen in določen bolj natančno. 
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K 10. členu 

Na koncu prvega odstavka 10. člena se doda besedilo: »ter rok, v katerem morajo 
osebe z začasno zaščito po prenehanju začasne zaščite zapustiti Republiko Slovenijo«. 

Obrazložitev: 
V skladu z mnenjem Zakonodajno-pravne službe se dopolni 10. člen in zato je potrebno 
12. člen predloga zakona črtati, saj je sklep vlade, s katerim preneha začasna zaščita, 
nepotreben, predvsem glede na dejstvo, da trajanje začasne zaščite (in s tem tudi 
prenehanje) vlada določi že v sklepu o uvedbi začasne zaščite iz prvega odstavka 10. 
člena predloga zakona. 

Sklep vlade o uvedbi začasne zaščite iz prvega odstavka 10. člena se zato dopolni z 
rokom, v katerem morajo osebe z začasno zaščito po prenehanju začasne zaščite 
zapustiti Republiko Slovenijo. 

K 12. členu 

Črta se 12. člen predloga zakona. 

Obrazložitev: 
Ker je sklep vlade o prenehanju začasne zaščite nepotreben (kot izhaja iz obrazložitve k 
amandmaju k 10. členu), se 12. člen črta. 

K 19. členu 

V 19. členu se besedilo »iz tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz četrtega 
odstavka«. 

Obrazložitev: 
Kot je opozorila Zakonodajno-pravna služba, je v 19. členu po pomoti navedeno, da o 
vlogi za začasno zaščito odloča organ, pristojen za nadzor prehajanja čez državno mejo, 
in ne za področje notranjih zadev pristojna organizacijska enota v upravni enoti, na 
območju katere je prosilec nastanjen. 

K 33. členu 

V prvem odstavku 33. člena se 1., 2., 3. in 4. alinea spremenijo tako, da se glasijo: 

»- za prvo odraslo osebo oziroma vlagatelja 100% 
- za vsako naslednjo odraslo osebo v dri/žini 70% 
- za otroka do 18. leta starosti 30% 
- za mladoletno osebo brez spremstva 100%« 
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Obrazložitev: 
V skladu s pripombo Zakonodajno-pravne službe gre za redakcijski popravek, tako da 
se višina denarne pomoči izrazi v odstotku in ne v količniku. 

K 47. členu 

V prvem odstavku 47. člena se v prvem odstavku za besedilom »zdravstvene komisije« 
doda besedilo »iz drugega odstavka 28. člena tega zakona« in črta besedilo »ali drugih 
posebej utemeljenih«. 

Obrazložitev: 
V skladu z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, da je potrebno opredeliti, za kakšno 
zdravstveno komisijo gre, predlagamo dopolnitev, iz katere nedvomno izhaja, da gre za 
komisijo, ki jo v skladu z drugim odstavkom 28. člena predloga zakona imenuje minister 
za notranje zadeve. Navedena zdravstvena komisija lahko poda predlog o podaljšanju 
bivanja osebi z začasno zaščito po prenehanju začasne zaščite le zaradi zdravstvenih 
razlogov. 

Poleg tega je potrebno navesti, da Direktiva 2001/55/ES kot razloge za podaljšanje 
bivanja osebam z začasno zaščito po prenehanju začasne zaščite navaja le zdravstveno 
stanje takih oseb in šolanje mladoletnih oseb. 

K naslovu VII. poglavja 

Naslov VII. poglavja predloga zakona se spremeni tako, da se glasi: »Zbirke osebnih in 
drugih podatkov«. 

Obrazložitev: 
V skladu z mnenjem Zakonodajno-pravne službe je sprememba naslova VII. poglavja 
potrebna, ker to poglavje ureja obdelavo ne le osebnih, temveč tudi drugih podatkov o 
prosilcih za začasno zaščito in osebah z začasno zaščito. 

K 49. členu' 

Naslov 49. člena se spremeni tako, da se glasi: »zbiranje, obdelava in posredovanje 
osebnih in drugih podatkov«. 

V prvem odstavku 49. člena se besedilo »in izvajanja pravic, določenih s tem zakonom, 
ter statističnih namenov« nadomesti z besedilom »odločanja o pravicah in dolžnostih, 
določenih s tem zakonom, njihovega izvajanja, ter statističnih in znanstveno 
raziskovalnih namenov«. 
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Obrazložitev: 
V skladu z mnenjem Zakonodajno-pravne službe in glede na to, da gre ne le za 
obdelavo osebnih, temveč tudi drugih podatkov o prosilcih za začasno zaščito in osebah 
z začasno zaščito, je bilo potrebno spremeniti naslov 49. člena, zaradi čim širše 
možnosti obdelave osebnih in drugih splošnih podatkov pa se predlaga sprememba 
prvega odstavka 49. člena. 

K 54. členu 

Naslov 54. člena se spremeni tako, da se glasi: »pristojnost prekrškovnih organov za 
nadzor«. 

V 54. členu se za besedilom "določbe 58. člena pa" doda beseda "samo". 

Obrazložitev: 
V skladu z mnenjem Zakonodajno-pravne službe je potrebno določiti, da gre za 
prekrškovne organe. 

Za novi 58.a člen 

Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi: 

»58. a člen 
(višina izrečenih glob) 

Organa iz 54. člena tega zakona lahko izrečeta globo za prekrške po tem zakonu v 
okviru razpona, predpisanega po tem zakonu.« 

Obrazložitev: 
Predlagani novi 58.a člen določa posebno ureditev v skladu s četrtim odstavkom 52. 
člena Zakona o prekrških. Na podlagi te določbe bosta lahko prekrškovna organa iz 54. 
člena predloga zakona izrekala globe v okviru razpona, določenega v 55., 56., 57. in 58. 
členu predloga zakona in ne najnižje predpisane globe. 

K 60. členu 

Prvi odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi: 

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

Obrazložitev: 
Amandma je oblikovan na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe in odpravlja 
nedoslednosti v zvezi z rabo pojmov, ki se nanašajo na veljavnost in nadaljnjo uporabo 
določb Zakona o začasnem zatočišču in Zakona o dopolnitvah zakona o začasnem 
zatočišču. 

* * * 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o vseh členih 
predloga zakona skupaj in jih (z 10 glasovi ZA in 0 PROTI) sprejel. 

Z vključitvijo sprejetih amandmajev 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 Mojca Kucler Dolinar, l.r. 
Katja Golob l.r. Predsednica 

Sekretarka 
Nataša Sotelšek l.r. 
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EPA 130-IV 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O ZAČASNI ZAŠČITI RAZSELJENIH OSEB 
(ZZZRO) 

- druga obravnava - 

1. člen 
(uvodna določba) 

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

2. člen 
(pravica do začasne zaščite) 

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

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

3. člen 
(pomen izrazov) 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 
1. »začasna zaščita« pomeni izredni postopek, ki v primeru množičnega prihoda ali 

neizbežnega množičnega prihoda razseljenih oseb iz tretjih držav, ki se ne morejo 
vrniti v svojo matično državo, zagotavlja takojšnjo začasno zaščito takšnim osebam, 
zlasti če obstaja nevarnost, da azilni sistem ne bo zmožen obravnavati prihoda brez 
neželenih učinkov na njegovo uspešno delovanje v korist omenjenih oseb in drugih 
oseb, ki prosijo za zaščito: 

2. »množični prihod« pomeni prihod večjega števila razseljenih oseb, ki prihajajo iz 
posamezne tretje države ali regije, če je njihov prihod v Republiko Slovenijo spontan 
ali organiziran; 

3. »razseljene osebe« so državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so 
morale zapustiti svojo matično državo ali regijo ali so bile evakuirane, zlasti na poziv 
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mednarodnih organizacij, in ki se ne morejo varno in trajno vrniti zaradi 
prevladujočega stanja v tej državi ali regiji in se lahko štejejo med tiste osebe iz 
Konvencije o statusu beguncev ali drugih predpisov, ki omogočajo mednarodno 
zaščito, zlasti: 
- osebe, ki so pribežale z območij oboroženih konfliktov ali endemičnega nasilja; 
- zelo ogrožene osebe ali tiste, ki so že bile žrtve sistematičnega ali splošnega 
kršenja njihovih človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 

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

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

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

4. člen 
(načelo nevračanja) 

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

5. člen 
(neupravičenost pridobitve začasne zaščite) 

(1) Začasne zaščite ne more pridobiti oseba, pri kateri obstajajo utemeljeni razlogi 
za sum: 
- da je storila kaznivo dejanje zoper človečnost in mednarodno pravo, 
določeno v Kazenskem zakoniku; 
- da je storila hudo kaznivo dejanje nepolitične narave zunaj Republike 
Slovenije, preden je bila sprejeta v državo kot prosilec za začasno zaščito; 
- da je storila kaznivo dejanje, ki je v nasprotju s cilji in načeli Združenih 
narodov ter drugimi obvezujočimi mednarodnimi pogodbami, ki izvršujejo te 
cilje in načela; 
- da ogroža ustavno ureditev Republike Slovenije. 

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

6. člen 
(prenehanje in odvzem začasne zaščite) 

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

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

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

7. člen 
(vstop v Republiko Slovenijo) 

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

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

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

8. člen 
(možnost vložitve prošnje za azil) 

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

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

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

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

Združenih narodov za begunce) 

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

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

(3) Pristojni organi Republike Slovenije redno seznanjajo UNHCR o: 
- številu in stanju oseb z začasno zaščito; 
- nastanitvenih zmogljivostih za nastanitev oseb z začasno zaščito; 
- zahtevkih za premestitev oseb z začasno zaščito; 
- izvajanju tega zakona in konvencij ter drugih mednarodnih predpisov v zvezi z 
osebami z začasno zaščito; 
- predpisih, ki so v pripravi za osebe z začasno zaščito. 

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

II. Uvedba, trajanje in prenehanje začasne zaščite 

10. člen 
(uvedba začasne zaščite) 

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

(2) Vlada sporoči Svetu Evropske unije podatke o nastanitvenih zmogljivostih 
Republike Slovenije za sprejem razseljenih oseb. 

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

{1) Začasna zaščita lahko predčasno preneha, če so okoliščine v državi ali regiji izvora 
takšne, da omogočajo varno in trajno vrnitev, na način, s katerim se zagotavlja 
spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in obveznosti, ki izhajajo iz 
načela nevračanja. 

(2) Ko Svet Evropske unije ugotovi, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, 
vlada sprejme sklep o predčasnem prenehanju začasne zaščite, s katerim določi tudi 
rok, v katerem morajo osebe z začasno zaščito zapustiti Republiko Slovenijo. 

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

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje: 
- razloge za uvedbo, prenehanje ali podaljšanje začasne zaščite; 
- opis skupine, ki naj bi pridobila začasno zaščito; 
- oceno razsežnosti gibanja razseljenih oseb; 
- podatke o zmogljivostih za sprejem; 
- informacije UNHCR in drugih mednarodnih organizacij; 
- število oseb, za katero se uvede začasna zaščita, in pogoje, pod katerimi se 
lahko to število poveča (združevanje družine, reševanje posebej ranljivih skupin); 
- datum, s katerim se uvede ali preneha začasna zaščita. "■ 

11. člen 
(trajanje začasne zaščite) 

12. člen 

Člen je črtan. 

13. člen 
(predčasno prenehanje začasne zaščite) 

14. člen 
(vsebina poročila vlade o uvedbi in prenehanju začasne zaščite) 
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III. Postopek 

15. člen 
(vodenje postopka) 

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

16. člen 
(pravice v postopku) 

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

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

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

17. člen 
(vloga za začasno zaščito) 

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

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

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

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

(5) Prosilci, ki vstopijo v Republiko Slovenijo na način, določen v prvem odstavku 7. 
člena tega zakona, in prosilci, ki se že nahajajo v Republiki Sloveniji, morajo brez 
odlašanja, najkasneje v roku treh dni, izpolniti vlogo za začasno zaščito in 

BiUnij2005 

IL 

45 poročevalec, št. 36 



DELOVNA TELESA 

pristojnemu organu iz 19. člena tega zakona predložiti vsa dokazila, ki jih imajo na 
razpolago in so pomembna za odločanje o priznanju začasne zaščite. 

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

(7) Če prosilec ne razume slovenskega jezika, se mu zagotovi prevod vloge. 

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

(9) Minister predpiše obrazec vloge za začasno zaščito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) V odločbi, s katero je bila začasna zaščita zavrnjena ali odvzeta, in v sklepu, s 
katerim je bila vloga za začasno zaščito zavržena, se določi rok, v katerem mora 

18. člen 
(namestitev prosilcev) 

19. člen 
(pristojni organ za odločanje) 

20. člen 
(odločanje) 
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oseba zapustiti državo. Če oseba v določenem roku ne zapusti Republike Slovenije, 
se zanjo uporabijo predpisi, ki urejajo prisilno odstranitev tujcev. 

21. člen 
(pritožba) 

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

(2) O pritožbi odloča ministrstvo. 

22. člen 
(omejitev gibanja prosilcev) 

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

(2) Omejitev gibanja odredi ministrstvo s sklepom. Omejitev gibanja traja do prenehanja 
razlogov, vendar ne dlje kot en mesec, če so razlogi za omejitev gibanja po tem 
času še vedno podani, se omejitev gibanja lahko podaljša še za en mesec. 

(3) Zoper sklep o omejitvi gibanja ima prosilec pravico do pritožbe na Upravno sodišče 
Republike Slovenije v treh dneh po njegovi vročitvi, ki mora o pritožbi, po 
predhodnem zaslišanju prosilca, odločiti v roku treh dni. Pritožba ne zadrži izvršitve 
sklepa. 

23. člen 
(mladoletne osebe brez spremstva) 

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

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

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

IV. Pravice in dolžnosti oseb z začasno zaščito 

24. člen 
(pravice oseb z začasno zaščito) 

(1) Osebe z začasno zaščito imajo za čas trajanja začasne zaščite pravico do: 
- začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji; 
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- nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno 
nastanitev; 
- zdravstvenega varstva; 
- dela; 
- izobraževanja; 
- denarne pomoči; 
- žepnine; 
- združevanja družine; 
- brezplačne pravne pomoči; 
- obveščenosti o pravicah in dolžnostih; 
- pomoči pri uveljavljanju pravic iz tega zakona. 

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

25. člen 
(pravica do začasnega prebivanja) 

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

26. člen 
(pravica do nastanitve in prehrane) 

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

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

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

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

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

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

28. člen 
(pravica do zdravstvenega varstva) 

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

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

3. neodložljivih storitev specialistično ambulantnih in bolnišničnih dejavnosti; 
4. zdravstvenega varstva žensk, ki obsega: 

- kontracepcijska sredstva; 
- prekinitev nosečnosti; 
- zdravstvena oskrba v nosečnosti in ob porodu; 

5. obveznih zdravstvenih pregledov pred vključitvijo v izobraževanje in v času 
izobraževanja v osnovni oziroma srednji šoli, enako kot to velja za državljane 
Republike Slovenije. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko zdravstvena komisija, ki jo imenuje 
minister, v utemeljenih primerih odobri večji obseg zdravstvenega varstva. 

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

29. člen 
(pravica do dela) 

(1) Osebe z začasno zaščito so glede pravice do dela izenačene z begunci v skladu s 
predpisi, ki urejajo zaposlovanje in delo tujcev. 

(2) Osebe z začasno zaščito se lahko vključujejo v programe usposabljanja oziroma 
opravljajo pripravništvo v skladu s predpisi. 

(3) Stroške, ki nastanejo v zvezi z uveljavljanjem pravic oseb z začasno zaščito iz 
prvega in drugega odstavka, krije vsakokratni delodajalec. 

(4) Osebe z začasno zaščito lahko uveljavljajo pravice iz prejšnjih odstavkov tega člena 
le v času trajanja začasne zaščite. 
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30. člen 
(pravica do izobraževanja) 

(1) Osebe z začasno zaščito, ki so stare manj kot 18 let, imajo pod enakimi pogoji kot 
državljani Republike Slovenije pravico do: 
- vključitve in zaključka osnovnošolskega izobraževanja in 
- vključitve in zaključka nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega 
in splošnega izobraževanja za pridobitev javno veljavne izobrazbe v javnih in 
zasebnih šolah, ki se financirajo iz javnih sredstev, če so ob vključitvi v izobraževanje 
stare manj kot 18 let in izpolnjujejo vpisne pogoje. 

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

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

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

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

31. člen 
(pravica do denarne pomoči) 

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

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

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

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

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

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

33. člen 
(merila za izračun denarne pomoči) 

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

- za prvo odraslo osebo oziroma vlagatelja 100% 
- za vsako naslednjo odraslo osebo v družini 70% 
- za otroka do 18. leta starosti 30% 
- za mladoletno osebo brez spremstva 100% 

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

34. člen 
(zahtevek za denarno pomoč) 

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

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

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

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

(5) Za naslednjo odraslo osebo v družini se šteje polnoletna oseba, ki se po predpisih s 
področja socialnega, varstva šteje v družino in ki ni otrok iz druge alinee drugega 
odstavka 37. člena tega zakona. 
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(6) Oseba z začasno zaščito je dolžna ministrstvu sporočiti vsa dejstva in okoliščine 
oziroma spremembe, ki vplivajo na odločitev o dodelitvi denarne pomoči. 

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

35. člen 
(odločanje o denarni pomoči in izplačevanje) 

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

(2) Denarna pomoč se dodeli za obdobje šestih mesecev in se izplačuje mesečno s 
prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. 

(3) Denarna pomoč mladoletne osebe brez spremstva se izplača njenemu skrbniku 
oziroma zakonitemu zastopniku, denarna pomoč za vso družino pa se praviloma 
izplača vlagatelju. 

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

36. člen 
(pravica do žepnine) 

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

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

37. člen 
(pravica do združevanja družine) 

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

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

38. člen 
(pravica do brezplačne pravne pomoči) 

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

39. člen 
(pravica do obveščenosti) 

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

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

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

41. člen 
(dolžnosti oseb z začasno zaščito) 

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

42. člen 
(mladoletne osebe brez spremstva) 

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

(2) V času trajanja začasne zaščite se mladoletno osebo brez spremstva praviloma 
nastani; 
- pri odraslih sorodnikih; 
- pri rejniški družini; 
- v nastanitvenih centrih ali v drugih nastanitvenih kapacitetah, ki so primerne za 
bivanje mladoletnih oseb; 
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- pri osebi, ki je skrbela za mladoletno osebo ob prihodu v Republiko Slovenijo. 

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

V. Listina osebe z začasno zaščito 

43. člen 
(izkaznica osebe z začasno zaščito) 

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

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

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

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

44. člen 
(vsebina izkaznice) 

(1) Izkaznica osebe z začasno zaščito vsebuje naslednje podatke: 
- osebno ime; 
- datum rojstva; 
- spol; 
- začasno prebivališče; 
- državljanstvo; 
- osebno ime ter stalno prebivališče zakonitega zastopnika; 
- fotografijo. 

(2) Minister predpiše obrazec izkaznice. 

VI. Ukrepi po prenehanju začasne zaščite 

45. člen 
(načrt prostovoljne vrnitve) 

Ministrstvo sprejme načrt prostovoljne vrnitve in predlaga vladi ukrepe, potrebne za 
izvajanje prostovoljne vrnitve. 
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46. člen 
(informacije, obiski in vrnitev) 

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

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

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

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

47. člen 
(bivanje po prenehanju začasne zaščite) 

(1) Ministrstvo lahko s sklepom na predlog zdravstvene komisije iz drugega 
odstavka 28. člena tega zakona za določen čas omogoči bivanje po prenehanju 
začasne zaščite osebam, za katere oceni, da se zaradi zdravstvenih razlogov 
še ne morejo vrniti v državo ali regijo izvora, vendar praviloma ne dlje, kot 
lahko traja začasna zaščita po 11. členu tega zakona. 

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

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

48. člen 
(prisilna odstranitev) 

Oseba, ki ji je začasna zaščita prenehala in ni pridobila drugačnega statusa, ki ji 
omogoča prebivanje v Republiki Sloveniji, mora državo zapustiti v roku, ki ji je določen, v 
nasprotnem primeru se zanjo uporabijo predpisi, ki urejajo prisilno odstranitev tujcev. 
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VII. Zbirke osebnih in drugih podatkov 

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

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

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

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

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

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

(1) Pristojni organ iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona za namene izvrševanja 
tega zakona zbira in obdeluje naslednje podatke o osebah, ki zaprosijo za začasno 
zaščito: 
- osebno ime; 
- osebno ime, državljanstvo, datum in kraj rojstva zakonitega zastopnika; 
- osebno ime, državljanstvo, datum in kraj rojstva skrbnika; 
- datum in kraj rojstva; 
- ustrezen prstni odtis za potrebe izdaje izkaznice iz prvega odstavka 43. člena 
tega zakona; 
- dekliški priimek; 
- spol; 
- zakonska zveza, zunajzakonska skupnost ali druga oblika partnerske zveze, 
urejene z zakonom; 
- državljanstvo; 
- izobrazba in poklic, če prosilec s tem pisno soglaša; 
- datum prihoda v Republiko Slovenijo; 
- številka in vrsta potovalnega dokumenta; 
- osebna imena in naslovi stalnega ali začasnega prebivališča družinskih članov v 
Republiki Sloveniji; 

poročevalec, št. 36 56 
6.jun'l ii2005 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

- vrsta in naslov zadnjega prebivališča; 
- zdravstveno stanje, če prosilec s tem pisno soglaša; 
- druge podatke, določene z zakoni Republike Slovenije, ki so potrebni za 
odločanje o začasni zaščiti. 

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

(3). Pristojni organ iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona mora podatke iz prvega 
odstavka tega člena posredovati ministrstvu za opravljanje nalog, določenih s tem 
zakonom. 

51. člen 
(zbirke osebnih podatkov o osebah z začasno zaščito) 

(1) Ministrstvo za opravljanje nalog, določenih s tem zakonom, zbira in obdeluje 
naslednje podatke: 
- o oskrbi in nastanitvi; 
- o številki in datumu izdaje odločbe o pridobitvi začasne zaščite; 
- o naslovu začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji; 
- o številki izkaznice osebe z začasno zaščito, datumu izdaje in organu, ki jo je 
izdal; 
- o izobrazbi in poklicu, če oseba z začasno zaščito s tem pisno soglaša; 
- o narodnosti, če oseba z začasno zaščito s tem pisno soglaša; 
- o veroizpovedi, če oseba z začasno zaščito s tem pisno soglaša; 

o opravljenih zdravstvenih storitvah v času bivanja v Republiki Sloveniji; 
o šolanju in izobraževanju ter o pridobljeni izobrazbi v Republiki Sloveniji; 
o zaposlitvah, dohodkih in drugih prejemkih ter premoženju; 
o pridobitvi, odvzemu in prenehanju začasne zaščite; 

- o načinu in kraju vračanja v domovino. 

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

52. člen 
(posredovanje podatkov izvorni državi) 

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

(2) Za odstranitev osebe, ki ji je odrejena prisilna odstranitev v izvorno državo, se 
organom izvorne države lahko posreduje le naslednje podatke: 
- osebno ime; 
- datum in kraj rojstva; 
- ustrezen prstni odtis, ki je bil pridobljen za potrebe izdaje izkaznice iz prvega 
odstavka 43. člena tega zakona; 
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- spol; 
- državljanstvo; 
- številka in vrsta potovalnega dokumenta; 
- vrsta in naslov zadnjega prebivališča v izvorni državi. 

53. člen 
(doba uporabe in shranjevanja osebnih podatkov) 

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

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

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

VIII. Nadzor 

54. člen 
(pristojnost prekrškovnih organov za nadzor) 

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

IX. Kazenske določbe 

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

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

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

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

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

Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba z začasno zaščito, 
ki ne obvesti ministrstva o zaposlitvi, premoženju, dohodkih in prejemkih v skladu s tretjo 
alineo 41. člena tega zakona. 
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58. člen 
(kršitev določb v zvezi z izkaznico osebe z začasno zaščito) 

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

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

58.a člen 
(višina izrečenih glob) 

Organa iz 54. člena tega zakona lahko izrečeta globo za prekrške po tem zakonu v 
okviru razpona, predpisanega po tem zakonu. 

X. Prehodne in končne določbe 

59. člen 
(izdaja podzakonskih predpisov) 

(1) Vlada izda uredbo iz drugega odstavka 24. člena tega zakona v roku šestih mesecev 
od uveljavitve tega zakona. 

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

60. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

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

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

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 

ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU 

VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-E) 

■ skrajšani postopek - EPA 220 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za kulturo, šolstvo in šport 

Številka: 411-01 / 90 - 0016 / 0065 EPA 220 - IV 
Ljubljana, 2. junija 2005 

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 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-E) 

- skrajšani postopek - 

Odbor za kulturo, šolstvo in šport je na svoji 5. redni seji 1. junija 2005 obravnaval 
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo 
po skrajšanem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. 

Kolegij Predsednika Državnega zbora je na svoji 22. redni seji dne 9. maja 2005 
sklenil, da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku. 
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Predstavnica predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi členov povedala, da se s 
predlaganim zakonom odpravlja zakonska podlaga za vzpostavitev šolskih uprav, saj 
do realizacije zakonskih določb v skoraj desetih letih ni prišlo, hkrati pa njihova 
uresničitev glede na načrtovano regionalizacijo oziroma decentralizacijo državne 
uprave ne bi bila smiselna. V prehodnem obdobju se zato ohranja obstoječe stanje, to 
je, da njihove naloge neposredno izvaja pristojno ministrstvo. 
Poudarila je, da taka organizacija pristojnosti ministrstva za šolstvo, ki je predvidena z 
obstoječim zakonom, ne bi bistveno povečala njegove učinkovitosti, saj pri šolskih 
upravah ne gre za klasične upravne storitve, namenjene lokalnemu prebivalstvu, 
temveč pravnim subjektom, ki so neposredni izvajalci javnih storitev v lokalnem okolju. 
S takšno prerazporeditvijo pristojnosti bi ministrstvo izgubilo določene mehanizme 
sistemskega upravljanja oziroma bi njegova moč vodenja politik in zagotavljanja 
izvrševanja zakonov na področju šolstva bila znatno oslabljena, saj bi v izvirni 
pristojnosti ministrstva ostalo zgolj pristojnosti normativnega regulatorja in 
drugostopenjskega organa v upravnih zadevah, kar bi bilo v peskladju s sedanjo dokaj 
centralistično državno ureditvijo. 
S predlaganim zakonom se odpravlja tudi potrjevanje učil s strani pristojnega 
strokovnega sveta, ki nima mehanizmov vpliva na kakovost potrjevanih gradiv. Država 
se bo tako v nadzoru omejila samo na učbenike kot na osnovna učna sredstva za 
prenos učnega načrta na udeležence izobraževanja. S spremembo zakona bo 
mogoče tudi ustrezno spremeniti Pravilnik o potrjevanju učbenikov. 
S predlaganim zakonom se usklajujejo tudi prekrškovne določbe z Zakonom o 
prekrških. 

Predstavnica Zakonodajno - pravne službe je predstavila njihovo pisno mnenje, pri 
čemer je posebej izpostavila naslednje pripombe, ki jih je Odbor upošteval s 
sprejemom svojih amandmajev: 

- predlagano določbo 5. člena, s katerim je določen prenos nalog, ki jih šolskim 
upravam nalagajo zakoni in podzakonski predpisi, na pristojno ministrstvo, je 
treba ustrezno umestiti v veljavno zakonsko besedilo; 

- določba drugega odstavka v 6. členu spremenjenega 136. člena ie nepotrebna, 
saj navedeno področje urejata Zakon o prekrških in Zakon o inšpekcijskem 
nadzor 

- določba 9. člena, ki določa, da ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, 
odloča o izpolnjevanju pogojev za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih 
sredstev, je materialna določba, ki sodi v zakon, ki ureja področje predšolske 
vzgoje. 

Članice in člani Odbora so predlagani zakon večinoma podprli, nekateri pa so 
postavili vprašanje, zakaj se predlaga črtanje tretjega odstavka 21. člena, ki določa, 
da lahko učitelj poleg potrjenih učbenikov in učil uporablja tudi druga neobvezna 
sredstva in pripomočke, ter ali to pomeni izgubo učiteljske avtonomije in inovativnosti. 

Predstavnica predlagatelja je pojasnila, da se s črtanjem te določbe avtonomija 
učiteljev povečuje, saj se jim zakonsko predpisuje zgolj učbenike, vsa ostala učila in 
pripomočke pa učitelji pri pouku uporabljajo po lastni izbiri. 
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V nadaljevanju je Odbor sprejel svoje amandmaje: 

K 5. členu 

5. člen se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva pripombo iz mnenja zakonodajno-pravne službe, da je treba to 
določbo ustrezno umestiti v veljavno zakonsko besedilo, zato je vsebina člena povzeta 
v amandmaju k 8. členu. 

K 6. členu 

V spremenjenem naslovu poglavja XVIII. se beseda "sankcije" nadomesti z besedo 
"določbe". 

Prvi odstavek spremenjenega 136. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo, 
razen določb, ki se nanašajo na zaposlitev strokovnih delavcev, ki ga izvaja inšpektor, 
pristojen za delo.". 

Drugi odstavek spremenjenega 136. člena se črta. 

Obrazložitev: 
Na podlagi mnenja zakonodajno-pravne službe je upoštevana terminologija, ki jo 
uporablja Zakon o inšpekcijskem nadzoru, zato je besedna zveza "šolska inšpekcija" 
nadomeščena z "inšpektor, pristojen za šolstvo" oziroma "inšpekcija, pristojna za 
delo" z "inšpektor, pristojen za delo". Poleg tega se črta drugi odstavek 136. člena, saj 
se je ta določba izkazala za nepotrebno. 

K 8. členu 

Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Naloge šolskih uprav, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-prečiščeno besedilo) in drugimi zakoni ter na 
njihovi podlagi sprejetimi predpisi, z dnem uveljavitve tega zakona opravlja 
ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka z dnem uveljavitve tega zakona enote 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo nadaljujejo z opravljanjem nalog šolskih uprav 
po določbah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 
54/00) in sicer do prevzema nalog s strani ministrstva, pristojnega za šolstvo. 

Podrobnejša navodila za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka ter krajevno 
pristojnost enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, določi v roku 60 dni po 
uveljavitvi tega zakona minister, pristojen za šolstvo." 
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Obrazložitev: 
Amandma je posledica amandmaja k 5. členu in upošteva mnenje zakonodajno- 
pravne službe, po katerem je vsebino člena potrebno umestiti v veljavni zakon, kar je 
možno samo tako, da določba pridobi status končne določbe. Poleg tega pa je z 
amandmajem tudi smiselno povzeta sprememba 40. člena Zakona o usmeijanju otrok 
s posebnimi potrebami, kar pomeni zgolj redakcijsko spremembo člena. 

K 9. členu 

9. člen se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje zakonodajno-pravne službe, kakor tudi dejstvo, da je 
predlagana določba vnesena v spremembe in dopolnitve zakona o vrtcih, ki ga je 
Vlada RS že predložila v parlamentarno obravnavo. 

* * * 

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 mag. Branko Grims, l.r. 
Sekretarka Odbora Predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

1. člen 

V zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
115/03-prečiščeno besedilo) se v 21. členu črtata besedi "in učila" v vseh sklonih. 
Črta se tretji odstavek. 
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

2. člen 

V dvanajsti alineji prvega odstavka 25. člena se črtata besedi "in učila". 

3. člen 

V šesti alineji 26. člena se črtata besedi" in učila". 

4. člen 

Črta se naslov »VII. Šolske uprave« in 30., 31. ter 32. člen. 

5. člen 
(črtan člen) 

6. člen 

Poglavje »XVIII. Kazenske določbe« se spremeni tako, da se glasi: 

»XVIII. Nadzor nad izvrševanjem zakona in kazenske določbe 

136. člen 
(nadzor nad izvrševanjem zakona) 

Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja inšpektor, pristojen za 
šolstvo, razen določb, ki se nanašajo na zaposlitev strokovnih delavcev, ki ga 
izvaja inšpektor, pristojen za delo. 

136. a člen 
(globe za prekrške) 

Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
ki opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, čeprav ne izpolnjuje pogojev za 
opravljanje te dejavnosti oziroma ni vpisana v razvid po tem zakonu (33. in 34. 
člen). 

Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
ki zaposli za nedoločen čas strokovnega delavca, ki ne izpolnjuje izobrazbenih 
pogojev (94., 95., 96., 97., 98., 99. in 104. ter 146., 147. in 148. člen). 

Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba: 
če opravlja dejavnost v nasprotju s tem zakonom (5., 6. in 7. člen); 
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če ne izvrši odločbe državnega organa (sedemnajsta alineja prvega 
odstavka 49. člena); 

če pridobiva oziroma uporablja sredstva v nasprotju s tem zakonom (78., 
80.. 83., 88. in 89. člen). 

Z globo od 30.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena. 

Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik 
(zasebni učitelj oziroma vzgojitelj), ki opravlja dejavnost vzgoje in 
izobraževanja, čeprav ne izpolnjuje pogojev za opravljanje te dejavnosti oziroma 
ni vpisan v razvid po tem zakonu ali če izvaja dejavnost v nasprotju s tem 
zakonom (5., 6., 36., 37. in 38. člen). 

Prekrška iz drugega odstavka in tretje alineje tretjega odstavka tega člena 
zastarata po preteku treh let od dneva, ko sta bila storjena.«. 

7. člen 

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 108/02) se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek 4. 
člena. 

8. člen 

Naloge šolskih uprav, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-prečiščeno besedilo) in drugimi 
zakoni ter na njihovi podlagi sprejetimi predpisi, z dnem uveljavitve tega zakona 
opravlja ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka z dnem uveljavitve tega zakona enote 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo nadaljujejo z opravljanjem nalog šolskih 
uprav po določbah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni 
list RS, št 54/00) in sicer do prevzema nalog s strani ministrstva, pristojnega za 
šolstvo. 

Podrobnejša navodila za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka ter krajevno 
pristojnost enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, določi v roku 60 dni po 
uveljavitvi tega zakona minister, pristojen za šolstvo. 

9. člen 
(črtan člen) 

10. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Odredba o določitvi okoliša Šolske uprave 
Koper (Uradni list RS. št. 100/2000). 

11. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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K PREDLOGU ZAKONA 0 

RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVS-1) 

' druga obravnava - EPA 206 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za kulturo, šolstvo in šport 

Številka: 010-01 / 90 - 0004 / 0128 
Ljubljana, 3. junija 2005 

EPA 206 - IV 

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

POROČILO 

k predlogu Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) 
- druga obravnava • 

Odbor za kulturo, šolstvo in šport je na svoji 5. redni seji 1. junija 2005 obravnaval 
predlog Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. izredni seji o predlaganem zakonu opravil 
splošno razpravo in sklenil, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Odbor za 
kulturo, šolstvo in šport je 12. maja 2005 o predlaganem zakonu opravil javno 
predstavitev mnenj. 
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Odbor je bil predhodno seznanjen z: 
- mnenjem Zakonodajno-pravne službe, 
- zapisom javne predstavitve mnenj o predlogu zakona (katerega sestavni del so 

tudi poimenski seznam udeležencev, magnetogramski zapis javne predstavitve 
mnenj, objavljen v računalniškem okolju Državnega zbora, ter 22 pisnih 
prispevkov udeležencev), 

- poročilom Komisije za narodni skupnosti, 
- mnenjem Državnega sveta Republike Slovenije, 
- mnenjem Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, 
- mnenjem Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, 
- dopisom Slovenskega centra PEN, 
- dopisom Društva novinaijev Slovenije, 
- dopisom Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija, 
- dopisom Programskega sveta za radijski in TV program za madžarsko narodno 

skupnost, 
- dopisom Gospodarske zbornice Slovenije - Združenja za tisk in medije, 
- dopisom Janeza Venclja, 
- dopisom Mirovnega instituta, 
- dopisom Zveze Romov Slovenije ter 
- odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-l-160/03-8. 

* * * 

Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi členov povedal, da je RTV 
Slovenija osrednja institucija slovenstva in pomemben dejavnik socialne kohezije na 
področju kulture in informiranja ter ključen element sodobne nacionalne identitete. Zato 
je nujna organizacijska prenova javnega zavoda, ki bo prispevala k uspešnejšemu 
delovanju v službi javnosti in bo primerljiva z ureditvijo v drugih državah članicah 
Evropske unije. 

Namen predlaganega zakona je dati podlago za urejeno poslovanje in organizirano delo 
v javnem zavodu na evropsko primerljiv način. 
Generalni direktor RTV Slovenija bo imel bistveno drugačne pristojnosti. Združeval bo 
tako programsko strokovno vodenje kot tudi poslovanje zavoda, zato se s predlaganim 
zakonom ukinjajo mesta direktorjev radijskih in televizijskih programov in se uvajata 
mesti direktorjev radia in televizije, katerih temeljni nalogi sta poleg strokovnega dela 
tudi organizacija in vodenje dela radia in televizije. Hkrati je posebej poudarjena 
odgovornost vseh, ki sodelujejo pri ustvarjanju programov RTV Slovenija. S tem se 
postavlja učinkovito organiziran sistem, katerega temelj je novinarska avtonomnost ter 
profesionalnost, njegov vrh pa ima vse tiste pristojnosti, ki so nujne za uspešnejše in bolj 
kvalitetno delovanje javnega zavoda. 
Spreminja se tudi sestava in pristojnosti organov RTV Slovenija. Programski svet RTV 
Slovenija bo imel pristojnosti s področja programov in bo zastopal predvsem interese 
javnosti oziroma uporabnikov. Nadzorni svet RTV Slovenija pa bo imel pristojnosti s 
področja organiziranja dela in poslovanja ter nadzora, zato je pri njem bolj poudarjena 
vloga vlade, kar je bilo že vodilo zadnjih sprememb sedanjega Zakona o RTV Slovenija. 
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Predlagani zakon bo skladno z evropskimi smernicami tudi uzakonil načelo ločenosti 
poslovanja javne službe od tistih tržnih dejavnosti, ki jih zakon dopušča. Zakon daje 
pravno podlago za bolj kvalitetno oblikovanje obstoječih programov in za razširjanje 
novega posebnega nacionalnega programa, namenjenega kvalitetnemu, stalnemu in 
sprotnemu informiranju javnosti o delovanju slovenskega parlamenta kot osrednje 
institucije večstrankarske parlamentarne demokracije. 

Pričakovani učinki zakona so čim bolj kvalitetno opravljanje javne službe v korist 
uporabnikov, bistveno boljše vodenje in bolj kvalitetno poslovanje, kar bo dolgoročno 
omogočilo finančno stabilnost javnega zavoda RTV Slovenija. 

Predstavnik Državnega sveta Republike Slovenije je predstavil njihovo pisno mnenje 
in povedal, da mora novi zakon zagotoviti, da bo RTV Slovenija v celoti izpolnjevala 
svoje poslanstvo in delovala skladno z zasnovo osrednje nacionalno informativne, 
kulturne in izobraževalne institucije, ki ne sme biti podrejen nobeni politični usmeritvi ali 
skupini. 
Izrazil je presenečenje, da ureditev organov bolj spominja na ureditev delniških družb 
kot na ureditev javnih zavodov. 

Predstavil je predloge Državnega sveta za amandmaje k predlaganemu zakonu: 
- 4. člen naj se dopolni z besedilom, da naj ustvarjanje, pripravljanje in dodajanje 

lokalnih in regionalnih vsebin ter predstavitev interesov pokrajin izvajajo tudi 
lokalni, regionalni in študentski programi s statusom posebnega pomena v skladu 
z določili Zakona o medijih: Uredi naj se tudi njihovo sofinanciranje tako, da se jim 
nameni 3 % RTV prispevka; 

- v 11. členu naj se prepoved verske propagande uredi na enak način kot prepoved 
politične propagande; 

- v 17. členu naj se določi tak način imenovanja članov programskega sveta, da 
bodo v njem zastopani nepolitični, civilni in strokovni interesi. 
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Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je opozorila na pripombe iz njihovega 
pisnega mnenja, ki so bile večinoma upoštevane v amandmajih treh poslanskih skupin. 

Posebej je opozorila na naslednja še nerešena vprašanja: 
- z amandmajem k petemu odstavku 17. člena se v 6. alineji še vedno nenatančno 

določa, katere politične stranke so lahko predlagateljice kandidatov za člane 
programskega sveta, hkrati pa se s sedmo alinejo na javni razpis prenaša 
določitev dokazil za kandidiranje v programski svet in v primeru, da bi 
parlamentarna komisija zahtevala dokazila v zvezi s pogoji, ki v zakonu niso 
navedeni, zanje ne bi imela zakonske podlage; 

- porazdelitev pristojnosti med organi javnega zavoda RTV Slovenija odstopa od 
ureditve v sistemskem zakonu o javnih zavodih; 

- podatek o transakciiskem računu fizičnih in pravnih oseb je podatek osebne 
narave, katerega varstvo je določeno s 38. členom slovenske ustave, zato ni 
jasno, zakaj predlagani -zakon predvideva zbiranje podatkov o transakcijskih 
računih vseh zavezancev za plačilo RTV prispevka, tudi za redne plačnike, 
čeprav ima RTV Slovenija v postopku prisilne izterjave zoper neplačnike možnost 
dostopa do teh podatkov; 

- s predhodno določbo se določa pogoje za prvo imenovanje generalnega 
direktorja s sklicevanjem na z zakonom prepisane omejitve, ki veljajo za člane 
programskega sveta, za nadaljnja imenovanja pa bi se pogoji določali s statutom, 
kar po njihovem mnenju ni primerno, zato bi to bilo bolje določiti z zakonom; 

- predčasna razrešitev oziroma odstop člana programskega sveta ne pomeni 
prenehanje mandata, zato se nov član imenuje za preostanek mandatnega 
obdobja. 

- amandmaji, s katerimi se določa izločitev 3% RTV prispevka za sofinanciranje 
programov posebnega pomena, so nesistemski, kar izhaja tudi iz odločbe 
Ustavnega sodišča U-l-106/01-27. 

Članice in člani Odbora so v zelo dolgi razpravi, ki je v celoti razvidna iz 
magnetograma seje, med drugimi izpostavili naslednje pripombe in stališča: 

- opozorili so na odločbo Ustavnega sodišča U-l-160/03-8, s katero je Ustavno 
sodišče odločilo, da je sedanji zakon v neskladju z Ustavo, kar je ustavno-pravni 
argument za čimprejšnji sprejem predlaganega zakona, ki bo omogočil kvalitetno 
in neodvisno delovanje tega javnega zavoda. Opozorili so tudi na druge ustavno- 
pravne vidike obravnavane problematike, še posebej na dejstvo, da v Evropski 
skupnosti ni nobene države, ki bi imela enako ureditev sestave organov javne 
radiotelevizije, kot jih ima Slovenija, ampak se povsod imenujejo preko vlad ali 
parlamentov oziroma predsednikov držav in torej na način, ki ga ustavno-pravna 
stroka obravnava kot transparenten. Podobna ureditev je le v Nemčiji, a seje tudi 
tam izrodila v popolno politično prevlado na javni radioteleviziji, vendar je problem 
tam zaradi medsebojne konkurence manj izrazit kot v Sloveniji. Zaradi podobnih 
določil, kot jih ima veljavni Zakon o RTV Slovenija, teče pred institucijami EU več 
postopkov, tudi zoper Nemčijo in njen zakon, kar prav tako narekuje čimprejšnji 
sprejem novega zakona; 

- nekateri so nasprotno menili, da predlagani zakon ne zagotavlja avtonomnega, 
neodvisnega, etičnega in družbeno odgovornega delovanja RTV Slovenija v 
javnem interesu; 
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- nekateri so opozarjali, da bi morali v predlaganem zakonu opredeliti posebno skrb 
romski skupnosti, še posebej zaradi neobstoja posebnega zakona, ki bi urejal 
položaj in posebne pravice te skupnosti; 

- predlagani tretji nacionalni televizijski program, ki bo omogočal spremljanje dela 
Državnega zbora, so večinoma podprli, nekateri pa so želeli izvedeti, kakšni bodo 
stroški njegove produkcije, iz katerega vira bo financiran, kako bo v njem 
zagotovljena institucionalna avtonomija in uredniška neodvisnost ter ali so 
zagotovljene proste frekvence za njegovo oddajanje; 

- položaj programov posebnega pomena bi po mnenju nekaterih moral biti urejen v 
predlaganem zakonu, drugi pa so menili, da je njihov položaj že urejen z 
Zakonom o medijih, da pa je treba te določbe začeti tudi uporabljati; 

- opozorili so, da je delovanje orkestrov RTV Slovenija izpuščeno iz opredelitve 
javne službe, ampak je določeno zgolj kot tržna dejavnost, zato jih je zanimalo, 
pod kakšnimi pogoji bodo delovali; 

- nekateri so menili, da se z ločevanjem trženja oglaševanja od trženja programov 
posega v ustavno pravico do svobode izražanja in svobode gospodarske pobude 
in hkrati zmanjšuje pomemben vir financiranja RTV Slovenija; 

- nekateri so neuspešno predlagali, da bi bilo glede tako pomembnih pristojnosti 
programskega sveta kot so imenovanja in razreševanja generalnega direktorja ter 
direktorjev radia in televizije bolje določiti dvotretjinsko absolutno večino ter 
prenesti določene pristojnosti upravljavskega značaja z nadzornega na 
programski svet in tako uravnotežiti organe RTV Slovenija; 

- po mnenju nekaterih bi morali sestavo programskega sveta spremeniti tako, da bi 
zagotovili neposredno interesno zastopstvo različnih segmentov civilne družbe; 

- nekateri so opozarjali, da se s predlaganim zakonom prejudicira registrirane 
istospolne partnerske skupnosti; 

Predstavnik predlagatelja je odgovoril na nekatera vprašanja in pomisleke, izražene v 
razpravi: 

- opozoril je, da je že v Zakonu o medijih določena posebna skrb, ki so jo romski 
skupnosti dolžni namenjati vsi mediji in ne zgolj RTV Slovenija, ter da je posebni 
zakon, ki bo urejal položaj te skupnosti že v pripravi; 

- povedal je, da je predlagani 'parlamentarni' program evropsko primerljiv, ki ne 
zahteva večjih finančnih sredstev, njegovo oddajanje pa bo zagotovljeno s 
prerazporeditvijo obstoječih frekvenc. Opozoril je, predlagani zakon določa 
prednost RTV Slovenija pri pridobivanju frekvenc ter da bo z digitalizacijo 
oddajanja to vprašanje nepotrebno. Menil je tudi, da neposredni prenosi sej 
Državnega zbora in njegovih delovnih teles ne predstavljajo vsebinskih uredniških 
odločitev; 

- opozoril je na izrek odločbe Ustavnega sodišča in povedal, da bo položaj 
programov posebnega pomena urejen s spremembami Zakona o medijih, ki so že 
v pripravi, hkrati pa imajo vsi mediji možnost prijave na razpise Ministrstva; 

- povedal je, da lahko RTV Slovenija delovanje svojih orkestrov uredi s statutom na 
podlagi 4. člena predlaganega zakona; 

- pojasnil je, da je zakon, ki bo urejal istospolne partnerske skupnosti, že v 
postopku parlamentarnega sprejemanja; 

- povedal je še, da so določbe o pridobivanju podatkov o transakcijskih računih 
zavezancev usklajene z Ministrstvom za pravosodje in njihovimi strokovnjaki za 
varovanje osebnih podatkov, hkrati pa je primerljivo z obstoječo ureditvijo. 

iunij 2005 71 poročevalec, št.36 



i JEL0VNA TELES/ \ 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO IN ŠPORT _ 

V nadaljevanju je Odbor: 

1. sprejel amandmaje: 
. PS SDS, NSi in DeSUS (k 2., k 3., k 4., dva k 9., k 12., k 13., k 14., k 16., tri k 17. 

k 18., k 20., k 21., k 22. in tri k 23. členu, za novi 23.a člen (prej za nov 24. člen), 
za novi 23.b člen (prej za nov 25. člen), dva k 25., k 29., k 35., k 41. in k 43. 
členu), 

• PS LDS (k 26. in k 43. členu), 
• PS italijanske in madžarske narodne skupnosti (k 25. členu); 

2. ni sprejel amandmajev: 
• PS SNS (k 23. členu), 
• PS LDS (za nova 2.a in 2.b člen, k 3., k 4., k 5., k 10., k 11., k 13. in k 16. členu, 

za novi 16.a člen, k 17., k 24., k 25. in k 28. členu), 
• PS SD (k 3., k 11., k 15., dveh k 16., k 24. in dveh k 28. členu ter za novi 52.a 

člen), 
• PS italijanske in madžarske narodne skupnosti (k 21. členu), 
• Komisije za narodni skupnosti (za nova 20.a in 20.b člen ter k 24. členu), 
• poslanca Vilija Rezmana (k 15. členu); 

3. ni glasoval o amandmajih, ki so postali brezpredmetni: 
• PS SDS, NSi in DeSUS (k 46. členu), 
• PS LDS (k 21. in 47. členu), 
• PS SD (k 4., 16., treh k 17. in dveh k 25. členu), 
• PS italijanske in madžarske narodne skupnosti (k 4., k 9., k 13., dveh k 16., k 21., 

k 22., treh k 23., k 27. in dveh k 49. členu) 
• Komisije za narodni skupnosti (dveh k 4., k 9., k 21., k 22., k 23., dveh k 25., k 

26., k 27., dveh k 46., k 48. in dveh k 49. členu); 

4. ni glasoval o amandmajih, ki so bili umaknjeni: 
• PS SNS (k 3., tri k 28. in k 44. členu ter za novi 50.a člen), 
• PS SLS (k 3„ tri k 28., k 17. in k 44. členu), 
• Poslanke Marie Pozsonec (k 3., tri k 28. in k 44. členu ter za novi 50.a člen); 

5. sprejel štiri svoje amandmaje: 

amandma k tretjemu amandmaju k 17. členu 

V tretjem amandmaju k 17. členu Poslanskih skupin SDS, NSi in DeSUS se pred 
zadnjim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: 
"Državni zbor Republike Slovenije upošteva pri imenovanju članov Programskega sveta 
iz sedme alineje tega odstavka kot enega od kriterijev tudi regionalno zastopanost 
različnih delov Slovenije." 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se poudarja regionalna zastopanost različnih delov Slovenije v za 
programe ključnem organu javne radiotelevizije na način, ki onemogoča imenovanje 
vseh članov Programskega sveta RTV Slovenije tako, da bi vsi izhajali iz samo enega 
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centra ali enega območja. Regionalna zastopanost naj bo eden izmed kriterijev za 
sestavo Programskega sveta RTV Slovenije in napotilo Državnemu zboru, ki je skladno 
s 4. členom zakona, po katerem mora javna radiotelevizija v svojih programih 
predstavljati dogajanje in življenje ljudi iz različnih delov naše domovine, zato je 
amandma skladen z nalogami javne radiotelevizije. 

amandma k amandmaju k 21. členu 

V amandmaju PS SDS, NSi in DeSUS k 21. členu se za besedo "program" doda 
naslednje besedilo: 

za katerega je zadolžen pomočnik generalnega direktorja, katerega imenuje generalni 
direktor v soglasju s programskim odborom". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se zagotavlja avtonomija programov italijanske oz. madžarske narodne 
skupnosti znotraj javnega sistema RTV Slovenija. 

amandmaja k 46. členu 

1. Na koncu tretjega odstavka 46. člena se za piko doda naslednje besedilo: 
"Prvo sejo Programskega odbora P.TV-programov za italijansko oziroma madžarsko 
narodno skupnost skliče generalni direktor oziroma oseba, ki ga nadomešča, najkasneje 
v 15 dneh po imenovanju Programskih odborov RTV-programov za italijansko oziroma 
madžarsko narodno skupnost." 

Obrazložitev: 
Z amandmajem je zagotovljeno izvrševanje 64. člena Ustave Republike Slovenije, na 
podlagi katerega je avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti ter njunim 
pripadnikom zagotovljena pravica, da za ohranjanje svoje narodne identitete razvijajo 
kulturne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja. Na ta način je 
zagotovljena avtonomija programov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti 
znotraj javnega sistema RTV Slovenije. 

2. V 46. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi: 
"Pri prvem imenovanju članov Programskega sveta RTV Slovenija iz sedme alineje 
petega odstavka 17. člena tega zakona po njegovi uveljavitvi se imenuje vseh 16 članov 
hkrati, pri čemer se 8 članov imenuje za dobo dveh let. Ti člani se določijo z žrebom ob 
imenovanju v Državnem zboru. Žreb opravi predsednik Državnega zbora na seji takoj po 
imenovanju in razglasi njegov izid." 

Obrazložitev: 
Amandma sledi pripombi strokovnjaka za področje javne radiotelevizije dr. VVernerja 
Rumphorsta, ki je predlagal, da se polovica tistih članov, ki se imenujejo na predlog 
poslušalk in poslušalcev ter gledalk in gledalcev in institucij civilne družbe, imenuje z 
dveletnim zamikom. Cilj take rešitve je, da je v Programskem svetu vedno tudi nekaj 
kontinuitete (v pozitivnem pomenu te besede) in da se vsake štiri leta ne bi imenovali 
hkrati prav vsi člani Programskega sveta RTV Slovenija. Da bi bili vsi imenovani v kar 
najbolj enakopravnem položaju, bo tistih osem članov, ki jim bo po prvem imenovanju 
prenehal mandat po dveh letih, določil z žrebom predsednik Državnega zbora takoj po 
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njihovem imenovanju. Po dveh letih se na tako izpraznjenih osem mest imenuje osem 
članov (s polnim štiriletnim mandatom), pri čemer je treba izvesti postopek, določen z 
zakonom. Od tega imenovanja dalje se vsaki dve leti imenuje osem članov iz sedme 
alineje petega odstavka 17. člena s štiriletnim mandatom. 

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, l.r. 
Sekretarka Odbora Predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA 

I. Status RTV Slovenija 

1. člen 

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

2. člen 

(1) Ustanovitelj javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija je Republika Slovenija. 
Dolžnost ustanovitelja je zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško 
neodvisnost RTV Slovenija in zagotoviti primerno financiranje za izvajanje javne 
službe. 

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

(3) Sedež RTV Slovenija je v Ljubljani. 

II. Dejavnost RTV Slovenija 

Javna služba na področju radijske in televizijske dejavnosti 

3. člen 

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

• dveh nacionalnih televizijskih programov; 
- treh nacionalnih radijskih programov; 
- radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru in 
Mariboru; 
- po en radijski in televizijski program za avtohtono italijansko in madžarsko 
narodno skupnost (v nadaljevanju: narodnostni program) ter radijske in 
televizijske oddaje za romsko etnično skupnost (v nadaljevanju oddaje za 
Rome); 
- radijskih in televizijskih programov za slovenske narodne manjšine v 
sosednjih državah ter za slovenske izseljenke in izseljence (v nadaljnjem 
besedilu: izseljence) in zdomce; 
- radijskih in televizijskih programov za tujo javnost; 
- teleteksta, internetnega in mobilnega portala. 
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(2) Javna služba po tem zakonu poleg programov iz prejšnjega odstavka obsega 
tudi poseben nacionalni televizijski program, namenjen neposrednim 
prenosom sej Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles 
ter predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogoč, in 
celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem 
dogajanju, vključno s sejami Državnega sveta Republike Slovenije, 
mednarodnimi aktivnostmi parlamenta, posveti v organizaciji Državnega zbora 
Republike Slovenije oziroma njegovih delovnih telesih ali Državnega sveta 
Republike Slovenije in drugimi aktivnostmi, povezanimi z uresničevanjem 
ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta. 

4. člen 

(1) V programih iz prvega odstavka prejšnjega člena RTV Slovenija zlasti: 
- zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi 
celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih 
dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o 
pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo 
objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije, Slovencev po 
svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, 
avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter 
romske skupnosti, ki živi v Sloveniji; 
- zagotavlja kakovostne izobraževalne oddaje, v okviru katerih posreduje 
celoten spekter aktualnih vsebin od verskih in socialnih do naravoslovnih in 
tehnološko-informacijskih vsebin; 
- zagotavlja produkcijo igranega programa; 
- zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme različnih struktur 
prebivalstva, pri čemer izhaja iz načela enakopravnega obveščanja o 
dogajanjih v vseh delih Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje 
dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument 
preteklega časa in časa, v katerem živimo; 
- zagotavlja visoko kakovostno lastno produkcijo, namenjeno otrokom, 
mladostnikom in starostnikom; 
- zagotavlja kakovostne razvedrilne vsebine za vse starostne skupine; 
- zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, političnih, 
zgodovinskih, športnih, socialnih in ekonomskih dogodkih; 
- zagotavlja uresničevanje ustavnih pravic madžarske in italijanske narodne 
skupnosti na področju radijskega in televizijskega javnega obveščanja in 
spodbuja povezovanje narodnih skupnosti z matičnim narodom in vključevanje 
kulturnih ter drugih dosežkov italijanskega oz. madžarskega naroda v 
narodnostne programe; 
- skladno z meddržavnimi pogodbami in v sodelovanju z javnimi 
radiotelevizijami sosednjih in drugih držav, podpira nastanek in razvoj 
čezmejnih radijskih in televizijskih projektov; 
-izvaja programske vsebine, namenjen slepim in slabovidnim ter gluhim in 
gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah; 
- posebno pozornost posveča invalidom in z njimi povezanimi vsebinami; 
- predstavlja in promovira slovensko kulturo, spodbuja kulturno 
ustvarjalnost ter svobodo umetniškega ustvarjanja in zagotavlja ustvarjanje, 
poustvarjanje ter posredovanje umetniških del; 
- predstavlja in promovira znanost; 
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• posebno pozornost posveča problematiki in zahtevam otrok ter družin, in 
skupin ljudi s posebnimi potrebami, ki so zaradi posebnih okoliščin bolj 
občutljive za dogajanje v družbi; 
- posebno pozornost posveča položaju in delovanju registriranih verskih 
skupnosti; 
- posebno pozornost posveča razvijanju splošne, jezikovne in politične 
kulture; 
- širi razumevanje vseh ključnih vprašanj delovanja demokratične družbe; 
- širi razumevanje slovenske zgodovine, kulture in identitete, tudi z vidika 
evropske zgodovine in mednarodnih povezav; 
• spodbuja šport; 
- informira o vprašanjih zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov; 
- informira o pomembnejših vprašanjih varnosti ljudi, varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ter obrambe države, vključno z vprašanji delovanja 
institucij mednarodne skupnosti, v katere je včlanjena Republika Slovenija, ter 
posreduje nujna obvestila v zvezi z ogroženostjo ljudi, premoženja, kulturne 
dediščine in okolja, upošteva interese posameznih skupin gledalk in gledalcev 
(v nadaljnjem besedilu; gledalci) ter poslušalk in poslušalcev (v nadaljnjem 
besedilu: poslušalci) v Republiki Sloveniji in v okviru možnosti omogoča 
njihov dostop v programe; 
- spodbuja kulturo javnega dialoga ter omogoča širok prostor za javne 
razprave o problemih v družbi; 
- obvešča slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah, Slovence po 
svetu in tujo javnost o dogajanjih in dosežkih na kulturnem in drugih področjih 
v Republiki Sloveniji ter skrbi za uveljavljanje slovenske radijske in televizijske 
ustvarjalnosti v tujini; 
- podpira razširjanje programskih vsebin namenjenih gluhim ter slepim v 
njim prilagojenih tehnikah; 
- podpira širjenje vednosti o drugih kulturah, ki so zastopane v Sloveniji in 
njihovih predstavnikih; 
- zagotavlja produkcijo in predvajanje slovenskih avdiovizualnih del in 
avdiovizualnih del neodvisnih producentov; 
- zagotavlja prometne informacije. 

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

5. člen 

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

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

6. člen 

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

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

(3) Posnetki iz arhivov so za nekomercialne namene ob plačilu sorazmernih stroškov 
njihovega razmnoževanja oziroma posredovanja dostopni javnosti. 

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

7. člen 

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

8. člen 

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

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

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

9. člen 

(1) RTV Slovenija vsako leto, v skladu s programsko produkcijskim načrtom iz 16. 
člena tega zakona, objavi razpis za odkup slovenskih avdiovizualnih del 
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neodvisnih producentov, ki jih na svojih programih predvaja v skladu z 
zakonom, ki ureja področje medijev. 

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

(3) Narodnostni program ali del narodnostnega programa se lahko odda v 
ustvarjanje drugi RTV organizaciji oziroma producentu samo s soglasjem 
programskega odbora za narodnostni program. 

10. člen 

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

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

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

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

11. člen 

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

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

12. člen 

(1) RTV Slovenija mora v času volilne kampanje dati brezplačno na razpolago del 
programskega časa za predstavitev kandidatk in kandidatov (v nadaljnjem 
besedilu: kandidatov), političnih strank in njihovih programov. RTV Slovenija je 
pri določitvi tega časa in oblikovanju vsebine teh oddaj dolžna upoštevati 
načela iz 4. člena tega zakona. 

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

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

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

13. člen 

(1) RTV Slovenija izvaja kot javno službo tudi naslednje dejavnosti: 
- oddajanje lastnih televizijskih, radijskih in multimedijskih programov preko 
oddajnikov in zvez ter drugih infrastrukturnih objektov oziroma naprav (v 
nadaljnjem besedilu: televizijske in radijske infrastrukture); 
- oddajanje radijskih oziroma televizijskih programov s statusom lokalnega, 
regionalnega, študentskega ali nepridobitnega radijskega ali televizijskega 
programa po zakonu, ki ureja področje medijev (v nadaljnjem besedilu: 
programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo) z njihovimi napravami 
na oddajnih točkah RTV Slovenija; 
- zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija in drugih 
programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo, zlasti na območjih v 
zamejstvu, kjer živi slovenska narodna skupnost, skladno z meddržavnimi 
pogodbami; 
- vzdrževanje in skrb za razvoj televizijske in radijske infrastrukture ter za 
njeno tehnološko usklajenost s predpisi Evropske unije; 
- digitalno oddajanje programov. 

(2) RTV Slovenija ima za izvajanje javne službe po tem zakonu pri podelitvi prostih 
frekvenc ali dostopu do drugih tehnološko omejenih virov, ki jih za izvajanje 
javne službe nujno potrebuje, prednost in jih pridobiva brez javnega razpisa z 
odločbo Agencije za pošto in elektronske komunikacije. Agencija izda odločbo 
ob smiselni uporabi določb Zakona o elektronskih komunikacijah, po 
predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo. Mnenje mora vsebovati opredelitev 
razlogov, zaradi katerih je prednostna podelitev za izvajanje javne službe nujno 
potrebna. 

Načelo finančne preglednosti pri opravljanju javne službe 

14. člen 

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

(2) Prispevek za programe RTV Slovenija, sredstva iz državnega proračuna ter 
druga javna sredstva in prihodki iz naslova opravljanja javne službe se lahko 
porabijo samo za opravljanje javne službe, ki je določena v tem zakonu. 

poročevalec, št. 36 80 6. junij 20°* 



[ IEL0VNA TELES/ 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO IN ŠPORT 

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

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

Tržne dejavnosti 

15. člen 

(1) Tržne dejavnosti RTV Slovenija so: 
- trženje oglaševalskega časa in trženje programov; 
- tehnične in telekomunikacijske storitve, ki niso sestavni del javne službe; 
- dajanje oddajne infrastrukture in drugih nepremičnin v najem; 
- založniška in koncertna dejavnost; 
- tržne programske storitve, vključno z interaktivnimi programskimi storitvami; 
- komercialna uporaba arhivskega gradiva. 

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

III. Vodenje in upravljanje ter nadzor 

Programski svet RTV Slovenija 

16. člen 

(1) Programski svet RTV Slovenija: 
- na predlog generalne direktorice oziroma generalnega direktorja (v 
nadaljnjem besedilu: generalni direktor) sprejema programske standarde in 
programske zasnove v skladu s tem zakonom in z zakonom, ki ureja področje 
medijev, ter mednarodnimi akti; 
- na predlog generalnega direktorja sprejema programsko produkcijski načrt, 
ki je usklajen s finančnimi možnostmi RTV Slovenija; 
- na predlog generalnega direktorja sprejema programske sheme; 
- redno obravnava uresničevanje sprejete programske zasnove in 
produkcijskega načrta ter daje generalnemu direktorju navodila v zvezi z 
odpravljanjem pomanjkljivosti na teh področjih; 
- obravnava uresničevanje sprejete programske zasnove; 
- obravnava pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev programov RTV 
Slovenija ter se do njih opredeli. Pri določanju programske politike in pri 
utemeljenih primerih da navodila generalnemu direktorju glede sprememb, ki 
morajo biti uvedene v programih; 
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- na predlog generalnega direktorja daje soglasje k Statutu javnega zavoda 
RTV Slovenija; 
- na predlog generalnega direktorja daje mnenje o predlogu finančnega 
načrta; 
- imenuje in razrešuje generalnega direktorja RTV Slovenija ter daje 
predhodno soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorice oziroma direktorja 
radia (v nadaljnjem besedilu: direktor radia) in direktorice oziroma direktorja 
televizije (v nadaljnjem besedilu: direktor televizije); 
- odloča o drugih zadevah programske narave, kadar je tako določeno s 
statutom; 
- sprejema svoj poslovnik ter organizira svoje delo in imenuje svoje odbore v 
skladu s tem poslovnikom; 
- odloča o drugih zadevah, kadar tako določa zakon ali statut 

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

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

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

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

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

(2) Člani Programskega sveta RTV Slovenija morajo svoje delo opravljati 
neodvisno ter nepristransko in so dolžni uresničevati samo interese RTV 
Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri opravljanju svoje funkcije so dolžni 
upoštevati Ustavo Republike Slovenije in določila tega zakona ter skrbeti za 
uresničevanje načel, določenih v 4. členu tega zakona, ter Statuta javnega 
zavoda RTV Slovenija v delu, ki se nanaša na programe in njihovo ustvarjanje. 

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

- člani organov političnih strank; 

17. člen 
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- poslanke oziroma poslanci (v nadaljnjem besedilu: poslanci) Evropskega 
parlamenta ali uslužbenke oziroma uslužbenci (v nadaljnjem besedilu: 
uslužbenci) in funkcionarke oziroma funkcionarji (v nadaljnjem besedilu: 
funkcionarji) v organih Evropske unije; 

- predsednik republike, predsednica oziroma predsednik vlade, poslanci, člani 
državnega sveta, županje oziroma župani, ustavne sodnice oziroma ustavni 
sodniki, ministrice oziroma ministri, državne sekretarke oziroma državni 
sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih; 

- generalni direktorji, generalne sekretarke oziroma generalni sekretarji, 
predstojnice oziroma predstojniki organov v sestavi in vladnih služb, direktorji 
direktoratov in organov v sestavi, načelnice oziroma načelniki upravnih enot 
ter direktorji oziroma tajnice ali tajniki občinske uprave. 

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

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

(6) Programski svet RTV Slovenija sestavlja 29 članov, od katerih: 
- enega člana imenuje madžarska narodna skupnost; 
- enega člana imenuje italijanska narodna skupnost; 
- enega člana imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti; 
• dva člana imenuje predsednik republike na predlog registriranih verskih 

skupnosti; 
- tri člane izvolijo izmed sebe zaposleni v RTV Slovenija na neposrednih volitvah 

tako, da so zastopani informativna dejavnost, kulturno umetniška dejavnost in 
tehnika; 

- pet članov imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog političnih 
strank, pri čemer mora v največji možni meri upoštevati zastopanost strank v 
državnem zboru; 

- šestnajst članov imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog 
gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija; univerz in fakultet ter 
društev, zvez društev oziroma njihovih organizacij, zlasti s področja umetnosti, 
kulture, znanosti in novinarstva, ter drugih organizacij civilne družbe, razen 
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političnih strank in njihovih organizacijskih oblik. Ustreznost kandidatov in 
izpolnjevanje pogojev se izkazuje z dokazili, ki so določena v besedilu javnega 
poziva. 

Polovico članov iz sedme alineje tega odstavka se imenuje sočasno z 
imenovanjem oziroma volitvami članov iz prve do šeste alineje tega odstavka, 
drugo polovico članov pa dve leti kasneje. 
Državni zbor Republike Slovenije upošteva pri imenovanju članov Programskega 
sveta iz sedme alineje tega odstavka kot enega od kriterijev tudi regionalno 
zastopanost različnih delov Slovenije. Državni zbor sprejme odločitev o 
imenovanju članov Programskega sveta iz sedme alineje tega odstavka z večino 
glasov vseh poslancev. 

18. člen 

(1) Člani Programskega sveta RTV Slovenija so imenovani oziroma izvoljeni z 
dnem podpisa sklepa o imenovanju ali odločbe o izvolitvi oziroma z dnem 
imenovanja v Državnem zboru Republike Slovenije. 

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

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

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

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

19. člen 

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

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

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

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

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

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

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

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

Generalni direktor RTV Slovenija 

21. člen 

(1) Generalnega direktorja RTV Slovenija imenuje Programski svet RTV Slovenija 
na podlagi javnega razpisa. Mandat generalnega direktorja je štiri leta. 

(2) Direktorja radia in direktorja televizije imenuje generalni direktor na osnovi 
javnega razpisa po pridobitvi predhodnega soglasja Programskega sveta RTV 
Slovenija. Direktor radia oziroma direktor televizije organizira in vodi delo radia 
oziroma televizije ter vodi strokovno programsko delo radia oziroma televizije, 
razen strokovno programskega vodenja v delu, ki se nanaša na narodnostni 
program, za katerega je zadolžen pomočnik generalnega direktorja, katerega 
imenuje generalni direktor v soglasju s programskim odborom. Mandat 
direktorja radia in direktorja televizije je štiri leta. 

(3) Odgovorne urednike programov imenuje in razrešuje generalni direktor na 
predlog direktorja radia oziroma televizije, ki za ta mesta izvedeta javne 
razpise. Mandat odgovornih urednikov je štiri leta. Druge urednike imenuje in 
razrešuje odgovorni urednik programa. 

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

22. člen 

Generalni direktor RTV Slovenija: 
- vodi strokovno programsko delo javnega zavoda RTV Slovenija; 
- organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda RTV Slovenija; 
- predstavlja in zastopa javni zavod RTV Slovenija; 
- je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda RTV Slovenija; 
- usklajuje delo direktorjev radia in televizije ter drugih vodilnih delavcev 
skladno s statutom in odloča v morebitnih sporih med njimi; 
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali statut; 
- vodi socialni dialog s predstavniki reprezentativnih sindikatov v javnem 
zavodu ter sklepa posebno kolektivno pogodbo Javnega zavoda RTV Slovenija 
in je eden od podpisnikov Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje na strani 
delodajalcev. 

23. člen 

(1) Programski svet RTV Slovenija imenuje programska odbora za italijanski in 
madžarski narodnostni program, ki štejeta po devet članov, razen tistih članov, 
ki jih samoupravni narodni skupnosti imenujeta sami, oziroma jih izvolijo 
izmed sebe zaposleni v uredništvih narodnostnih programov. 

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

(3) V programski odbor iz prvega odstavka enega člana izvolijo izmed sebe 
zaposleni v uredništvih radijskega in televizijskega programa za italijansko 
oziroma madžarsko narodno skupnost. 

(4) Programski odbor za narodnostni program daje soglasje k imenovanju 
odgovornega urednika narodnostnega programa in k obsegu ter programski 
zasnovi, programskim standardom in programski shemi tega programa, ki 
morajo biti usklajeni z materialnimi zmožnostmi javnega zavoda RTV Slovenija 
ter s predpisi, ki urejajo njegovo delo. 

(5) Programski odbor za narodnostni program: 
- obravnava uresničevanje programske zasnove ter programsko produkcijski 
načrt in letno poročilo javnega zavoda RTV Slovenija v delu, ki se nanaša na 
narodnostni program; 
- obravnava pripombe in predloge gledalcev oziroma poslušalcev 
narodnostnega programa ter se do njih opredeli; 
- daje pobude Programskemu svetu RTV Slovenija za obravnavanje vprašanj 
s področja narodnostnih programov; 
- opravlja druge naloge s področja narodnostnih programov, kadar tako 
določa statut. 
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(6) Kdor je član programskega odbora za narodnostni program, ne more biti član 
Nadzornega sveta RTV Slovenija. 

23.a člen 

{1) Programski svet RTV Slovenija imenuje programski odbor za problematiko 
programskih vsebin za invalide, ki šteje devet članov. 

(2) V programski odbor iz prejšnjega odstavka predlagajo člane reprezentativna 
združenja invalidov, pri čemer lahko predlagajo le osebe, ki jim je bila 
invalidnost ugotovljena s pravnomočno odločbo pristojnega organa. 
Programski svet RTV Slovenija lahko v programski odbor imenuje po dva ali 
več kandidatov istega reprezentativnega združenja invalidov samo v primeru, 
da je kandidate predlagalo manjše število teh združenj od skupnega števila 
članov, ki se volijo. 

(3) Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide: 
- obravnava predlog in uresničevanje programske zasnove v delu, ki se nanaša 

na vsebine za invalide 
- obravnava pripombe in predloge gledalcev oziroma poslušalcev v zvezi s 

programskimi vsebinami, namenjenimi invalidom 
- obravnava uresničevanje razširjanja programskih vsebin, namenjenih gluhim 

in slepim v njim prilagojenih tehnikah 
- opravlja druge naloge s področja problematike programskih vsebin za invalide, 

kadar tako določa statut 

(4) Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide lahko daje 
pobude in predloge organom javnega zavoda, ki so jih dolžni obravnavati ter 
se do njih opredeliti. 

23. b člen 

(1) V javnem zavodu RTV Slovenija deluje Svet delavcev javnega zavoda RTV 
Slovenija, za katerega se uporabljajo določila zakona o sodelovanju delavcev 
pri upravljanju, razen kadar so s tem zakonom ali statutom javnega zavoda 
RTV Slovenija posamezna vprašanja urejena drugače. 

(2) Predstavnik Sveta delavcev javnega zavoda RTV Slovenija je stalno vabljen na 
seje Programskega sveta RTV Slovenija in Nadzornega sveta RTV Slovenija, 
prejema vsa gradiva za seje teh teles ter ima na sejah pravico do predstavitve 
mnenja Sveta delavcev o obravnavanih gradivih. 

Nadzorni svet RTV Slovenija 

24. člen 

(1) RTV Slovenija ima nadzorni svet, ki šteje enajst članov. Državni zbor imenuje pet 
članov, pri čemer mora upoštevati zastopanost političnih strank v državnem zboru, 
štiri člane imenuje vlada, zaposleni v javnem zavodu RTV Slovenija pa na 
neposrednih volitvah izmed sebe izvolijo dva člana. 
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(2) Za člana Nadzornega sveta RTV Slovenija ne morejo biti imenovane oziroma 
izvoljene osebe, ki so navedene v tretjem odstavku 17. člena tega zakona, razen 
dveh članov, ki jih zaposleni v javnem zavodu RTV Slovenija izmed sebe izvolijo 
neposredno, vendar za člana Nadzornega sveta RTV Slovenija ne more biti 
neposredno izvoljena oseba, ki opravlja vodstvena dela in naloge v javnem zavodu 
RTV Slovenija. 

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

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

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

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

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

25. člen 

(1) Nadzorni svet RTV Slovenija: 
- sprejme Statut javnega Zavoda RTV Slovenija na osnovi predhodnega 
soglasja Programskega sveta RTV Slovenija; 
- sprejema finančni načrt in letno poročilo javnega zavoda ter odloča o 
uporabi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki; 
- določa ceno storitev, ki niso del javne službe; 
- določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov; 
- podrobneje določi način plačevanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije 
za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo skladno s tem zakonom; 
- odloča o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev; 
- nadzira poslovanje RTV Slovenija; 
- nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja ter pregleduje 
periodične obračune; 
- ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo javnega zavoda, vključno z 
dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje oddajnikov in zvez; 
• sprejema svoj poslovnik ter organizira svoje delo in imenuje svoje odbore v 
skladu s tem poslovnikom; 
- odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom ali statutom. 

(2) Kadar Nadzorni svet RTV Slovenija obravnava vprašanja s področja 
telekomunikacijskih storitev, zlasti ko odloča o tarifah in drugih pogojih za 
oddajanje programov drugih izdajateljev, mora na svoje seje vabiti tudi 
predstavnice in predstavnike (v nadaljnjem besedilu: predstavniki) Agencije za 
pošto in elektronske komunikacije v skladu s Statutom RTV Slovenija. 
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(3) Nadzorni svet RTV Slovenija pisno obvešča Programski svet RTV Slovenija in 
Programska odbora RTV-programov za italijansko oziroma madžarsko narodno 
skupnost, Državni zbor Republike Slovenije in ministra, pristojnega za 
področje medijev, o svojih ugotovitvah. Če ugotovi nepravilnosti, naloži 
generalnemu direktorju, da jih odpravi. Nadzorni svet ima pravico in dolžnost, 
da v primeru ugotovljenih nepravilnosti predlaga pristojnim organom ukrepe iz 
njihove pristojnosti. 

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

Javnost poslovanja in Statut javnega zavoda RTV Slovenija 

26. člen 

(1) Poslovanje RTV Slovenija je javno. Letno poročilo se objavi na način, določen 
s statutom. Letno poročilo mora vsebovati tudi razčlembo stroškov produkcije 
programov po posameznih programskih sklopih oziroma vsebinah. Letno 
poročilo se objavi na spletnih straneh javnega zavoda RTV Slovenija. Javno se 
objavijo tudi sklepi in stališča Nadzornega sveta RTV Slovenija ter stališča 
programskega odbora za narodnostni program, ki se nanašajo na problematiko 
narodnostnega programa. 

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

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

27. člen 

(1) S Statutom javnega zavoda RTV Slovenija se določijo zlasti: 
- organizacija javnega zavoda in njegova členitev na organizacijske enote; 
- organi javnega zavoda in njihove pristojnosti skladno z zakonom; 
- pogoji za imenovanje in razrešitev generalnega direktorja; 
- pogoji za imenovanje in razrešitev direktorjev radia in televizije; 
- pogoji za imenovanje in razrešitev odgovornih urednikov in drugih urednikov ter 
njihovo delovno področje; 
- pogoji za imenovanje in razrešitev vodilnih delavcev RTV Slovenija, ki niso zajeti 
v prejšnjih alinejah tega člena, ter njihovo delovno področje in pristojnosti; 
- akti, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije; 
- druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda. 

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

IV. Financiranje 
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28. člen 

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

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

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

29. člen 

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

(2) Na območju, kjer se zaradi racionalnosti uporabe frekvenčnega prostora in 
finančnih sredstev ali iz drugih utemeljenih razlogov opusti pokrivanje 
območja s prizemeljskimi omrežji in je zagotovljeno sprejemanje le preko 
satelita oziroma preko kabelske mreže ali s pomočjo drugih tehnoloških 
rešitev, pod pogojem, da te tehnološke rešitve zagotavljajo sprejem programov 
v najmanj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje, so imetnice oziroma 
imetniki sprejemnikov zavezanke oziroma zavezanci (v nadaljnjem besedilu: 
zavezanci) za plačevanje prispevka pod pogojem, da jim RTV Slovenija z 
oprostitvijo oziroma z zmanjšanjem prispevka ali na drug ustrezen način 
prispeva najmanj polovico dodatnih stroškov za nabavo opreme za 
sprejemanje programov po satelitu oziroma po kabelskem omrežju ali z 
uporabo drugih tehnoloških rešitev skladno s tem zakonom. 

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

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

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

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

30. člen 

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

a) zavezanci - fizične osebe plačujejo za vse televizijske in radijske sprejemnike ter 
druge naprave, ki omogočajo sprejem radijskih oziroma televizijskih programov, ki jih 
uporabljajo osebno ali skupaj s člani svoje družine 2637 tolarjev. 
b) Če ima zavezanec za zasebno rabo le enega ali več radijskih sprejemnikov, nima 
pa drugih naprav, ki bi mu omogočale sprejem televizijskih programov, plačuje 779 
tolarjev. 
c) Prispevek v višini iz prejšnjih dveh točk velja tudi za pravne osebe, državne 
organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in samostojne podjetnike 
posameznike, vendar za vsak sprejemnik, če je sprejemnik namenjen izključno 
osebni rabi zaposlenih ali samostojnega podjetnika posameznika. 

2. Za javno rabo: 
a) Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sprejemnike v svojih 
poslovnih prostorih, kot so: gostinski lokali, hoteli, turistična naselja, trgovine, 
restavracije in podobno, in so namenjeni javni rabi, plačujejo v primeru ene poslovne 
enote, v kateri so taki sprejemniki, pavšalni mesečni prispevek v višini 7463 
tolarjev, v primeru večjega števila takih poslovnih enot pa za vsako prispevek, 
zmanjšan za 30 %. 
b) Če ima poslovna enota iz prejšnje alineje samo radijske sprejemnike, nima pa 
drugih naprav, ki bi omogočale sprejem televizijskih programov, znaša pavšalni 
mesečni prispevek 2796 tolarjev. 
c) Hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za prvih 10 televizijskih sprejemnikov 
oziroma naprav, ki omogočajo sprejem televizijskega programa v hotelskih sobah, 
pavšalni mesečni prispevek v znesku 11197 tolarjev, za vsak nadaljnji tovrstni 
sprejemnik pa 555 tolarjev. Če hotelsko podjetje v posameznem mesecu ne doseže 
60% zasedenosti kapacitet ali če obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v 
višini 50% mesečnega zneska prispevka za te mesece. 

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

(3) Za socialno ogrožene iz prve alineje prejšnjega odstavka štejejo: 
- prejemnice oziroma prejemniki (v nadaljnjem besedilu: prejemniki) denarne 
pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva, 
- prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva. 

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

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

31. člen 

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

Evidenca zavezancev za plačilo prispevka 

32. člen 

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

33. člen 

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

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

34. člen 

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

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

35. člen 

(1) Za namene izvrševanja nalog obračuna prispevka lahko RTV Slovenija zbira 
osebne podatke, določene v 1., 2., 3., 4., 5. in 9. alineji prvega odstavka 37. člena 

poročevalec, št. 36 92 6. junij 20^ 



I IEL0VNA TELES/ l 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO IN ŠPORT 

ter v 1., 2., 3., 4. in 8. alineji drugega odstavka 37. člena tega zakona, neposredno 
od zavezancev, ki so jim te podatke oziroma njihove spremembe dolžni pisno 
posredovati v roku 15 dni od prejema poziva. 

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

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

36. člen 

Za izvrševanje nalog obračuna prispevka RTV Slovenija vodi in vzdržuje: 
- evidenco zavezancev s televizijskimi sprejemniki, oziroma drugimi napravami, ki 
omogočajo sprejem programov v najmanj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje; 
- evidenco zavezancev z radijskimi sprejemniki, oziroma drugimi napravami, ki 
omogočajo sprejem programov v najmanj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje; 
- evidenco neplačnikov. 

37. člen 

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

- osebno ime; 
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, kraj, hišna številka itd.); 
- davčno številko; 
- številko transakcijskega računa; 
- zaposlitev; 
- znesek neporavnanega prispevka; 
- znesek poravnanega prispevka; 
- datum vnosa podatkov; 
- označbo sprejemnika. 

(2) Evidenca pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov vsebuje 
naslednje podatke: 
- naziv firme oziroma samostojnega podjetnika posameznika; 
- naslov; 
- številko transakcijskega računa; 
- davčno številko; 
- znesek neporavnanega prispevka; 
- znesek poravnanega prispevka; 
- datum vnosa podatkov; 
- označbo sprejemnika. 

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

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

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

V . Kazenske določbe 

39. člen 

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

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

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

40. člen 

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

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

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

41. člen 

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

(2) Če stori prekršek iz prejšnjega odstavka pravna oseba, se kaznuje z globo od 
100.000 do 1.000.000 tolarjev, njena odgovorna oseba pa z globo od 30.000 do 
100.000 tolarjev. 
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(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik 
posameznik, se kaznuje z globo od 100.000 do 250.000 tolarjev, njegova 
odgovorna oseba pa z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev. 

42. člen 

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

VI. Prehodne in končne določbe 

43. člen 
(črtan člen) 

44. člen 

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

45. člen 

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

46. člen 

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

(2) Komisija za volitve in imenovanja Državnega zbor Republike Slovenije mora v 
, petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona v nacionalnih programih RTV 

Slovenija objaviti poziv subjektom iz sedme alineje petega odstavka 17. člena 
tega zakona, ki imajo pravico predlagati kandidate za člane Programskega 
sveta RTV Slovenija, da ji v roku 15 dni po objavi poziva posredujejo svoje 
predloge skupaj z utemeljitvijo in pisnim soglasjem predlaganih kandidatov. 

(3) Prvo sejo Programskega sveta RTV Slovenija in Nadzornega sveta RTV 
Slovenija skliče generalni direktor RTV Slovenija oziroma oseba, ki ga 
nadomešča, najkasneje v 15 dneh po tem, ko na podlagi obvestil o imenovanju 
oziroma izvolitvi ugotovi, da sta bili imenovani oziroma izvoljeni dve tretjini od 
skupnega števila vseh članov Programskega sveta RTV Slovenija oziroma 
Nadzornega sveta RTV Slovenija. Prvo sejo Programskega odbora RTV- 
programov za italijansko oziroma madžarsko narodno skupnost skliče 
generalni direktor oziroma oseba, ki ga nadomešča, najkasneje v 15 dneh po 
imenovanju Programskih odborov RTV-programov za italijansko oziroma 
madžarsko narodno skupnost. 
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(4) Do konstituiranja Programskega sveta RTV Slovenija oziroma Nadzornega 
sveta RTV Slovenija nadaljujeta z delom Svet RTV Slovenija in Nadzorni odbor 
RTV Slovenija v sestavi in s pristojnostmi, ki jih imata do uveljavitve tega 
zakona. 

(5) Pri prvem imenovanju članov Programskega sveta RTV Slovenija iz sedme 
alineje petega odstavka 17. člena tega zakona po njegovi uveljavitvi se imenuje 
vseh 16 članov hkrati, pri čemer se 8 članov imenuje za dobo dveh let Ti člani 
se določijo z žrebom ob imenovanju v Državnem zboru. Žreb opravi predsednik 
Državnega zbora na seji takoj po imenovanju in razglasi njegov izid. 

47. člen 

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

48. člen 

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

49. člen 

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

(2) Do sprejema novega statuta RTV Slovenije, se za postopek izbire in imenovanja 
generalnega direktorja uporabi naslednji postopek: 

1. Programski svet glasuje tako, da ima vsak član Programskega, sveta pravico 
glasovati za enega kandidata. Glasovanje je javno. Izvoljen je kandidat, ki je dobil 
večino glasov vseh članov Programskega sveta. 
2. če v prvem krogu glasovanja ni bil izvoljen noben kandidat, se v drugem krogu 
glasuje o tistih treh kandidatih, ki so v prvem krogu dobili največ glasov. Če tudi v 
drugem krogu ni bil izvoljen noben kandidat, se v tretji krog glasovanja uvrstita dva 
kandidata z največjim številom glasov, dobljenih v drugem krogu. Če v tretjem krogu 
ni bil izvoljen noben kandidat, se v četnem krogu glasuje o kandidatu, ki je dobil v 
tretjem krogu največ glasov. 
3. Če tudi v četrtem krogu noben izmed kandidatov ni dobil dovolj glasov, lahko 
Programski svet sklene, da bo vnovič glasoval v roku 14 dni o kandidatih, ki sta 
dobila največje število glasov. Pred vnovičnim glasovanjem Programski svet na seji 
omogoči obema kandidatoma iz tretjega kroga predstavitev njunega koncepta. Če 
tudi pri vnovičnem glasovanju ni bil izvoljen noben izmed kandidatov, se razpis 
ponovi. 

(3) Kandidat za generalnega direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- biti mora državljan Republike Slovenije, 
- imeti mora visokošolsko izobrazbo, 
- poznati mora problematiko RTV dejavnosti, 
- biti mora usposobljen za vodenje večjih organizacijskih sistemov, 
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- ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, 
ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija, 

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

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

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

50. člen 

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

51. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni 
list RS, št. 13/94, 29/94 - popravek, 73/94 - odločba US, 88/99, 90/99 - popravek in 
113/00 - odločba US, 79/01). Do sprejema statuta iz 47. člena tega zakona se glede 
notranje organizacije in poslovanja uporabljajo njegove določbe in določbe statuta, če ta 
zakon ne določa drugače. 

52. člen 

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

53. člen 

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

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR 

p°ročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 UKREPIH ZA 

ZMANJŠANJE ONESNAŽENJA OKOLJA 

S PRAŠNIMI DELCI V ZGORNJI MEŽIŠKI 

dolini (zuzoopd) 

' druga obravnava - EPA 163 ■ IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za okolje in prostor 

Številka: 801 -08/05-9/1 EPA 163-IV 
Ljubljana, 30.5.2005 

Na podlagi 42. in 133. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za okolje in prostor kot matično delovno 
telo naslednje 

POROČILO 
k predlogu zakona o ukrepih za zmanjšanje onesnaženja okolja 

s prašnimi delci v Zgornji mežiški dolini (ZUZOOPD) 
- druga obravnava 

Odbor za okolje in prostor je na svoji 3. seji dne 26.5.2005 obravnaval predlog zakona o 
ukrepih za zmanjšanje onesnaženja okolja s prašnimi delci v Zgornji mežiški dolini, ki ga 
je v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije poslala skupina poslancev s 
prvopodpisanim poslancem dr. Pavlom Gantarjem. 

Na seji odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja zakona, Zavoda za gozdove 
Slovenije, Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije in Zakonodajno-pravne službe 
Državnega zbora Republike Slovenije. 
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Odbor je k predlogu zakona prejel pisna mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega 
zbora, Vlade Republike Slovenije in Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj. 

* * * 

Dopolnilno obrazložitev k posameznim členom predloga zakona je na seji odbora podal 
prvopodpisani poslanec skupine poslancev dr. Pavel Gantar. 

Zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju s pravno-sistemskega vidika pripominja, 
da je zakonsko določanje ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja okolja celovito urejeno 
z zakonom o varstvu okolja, ki nalaga vladi oziroma občinam, da sprejmejo potrebne 
predpise in programe ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovih delov. Zakon o 
varstvu okolja daje tudi pooblastila za subsidiarno ukrepanje države in občine. 
Problematika obravnavanega predloga zakona pa je upoštevana tudi v še veljavnem 
nacionalnem programu varstva okolja in sicer v sklopu ekološke sanacije industrije in 
rudnikov. Zato se postavlja vprašanje utemeljenosti razlogov, zaradi katerih naj bi se ta 
materija za Zgornjo mežiško dolino ne reševala v skladu z obstoječo ureditvijo na 
podzakonski oziroma izvedbeni ravni. 

Mnenje Vlade Republike Slovenije je na seji predstavil minister za okolje in prostor 
Janez Podobnik. Menil je, da formalni okvir za reševanje tega problema predstavlja 
zakon o varstvu okolja v določbah, ki urejajo ukrepe varstva okolja. Te določbe dajejo 
Vladi Republike Slovenije zakonsko pooblastilo, da subsidiarno ukrepa v sodelovanju z 
drugimi pristojnimi ministrstvi in pripravi program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja. 
Pri tem je treba upoštevati tehnično izvedljivost predvidenih ukrepov in finančne 
zmožnosti ter njihovo upravičenost glede na predvideno izboljšanje kakovosti okolja. 
Tudi nacionalni program varstva okolja ima posebno poglavje - okoljska sanacija 
rudnikov, ki daje Vladi Republike Slovenije dodaten formalni okvir za pripravo izhodišč 
za izboljšanje okolja v tej dolini, ki je zaradi posledic rudarjenja onesnažena s težkimi 
kovinami. 

Še posebej pa je minister izpostavil de! mnenja Vlade Republike Slovenije, kjer je 
rečeno, da bo, na podlagi izhodišč nacionalnega programa varstva okolja in v skladu s 
svojimi pooblastili, vlada pripravila program ukrepov odprave posledic onesnaženja 
okolja s težkimi kovinami v Zgornji mežiški dolini s posebnim poudarkom na 
onesnaženju, ki ga povzročajo prašni delci. Tak program bo pripravljen še v letošnjem 
letu. Sredstva za izvedbo 'tega programa je možno zagotoviti v okviru sanacije starih 
okoljskih bremen in tako program pričeti že v prihodnjem letu ter ga nato v treh do štirih 
letih v zadovoljstvo krajanov tudi zaključiti. 

Zaradi navedenega vlada, kljub temu da podpira intenco zakona, zaradi nesistemskega 
pristopa predloženega predloga zakona skupine poslancev ne podpira. 

poročevalec, št. 36 100 6.junij2005 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Predstavnik predlagateljev zakona poslanec dr. Pavel Gantarje izrazil zadovoljstvo, 
da vlada in minister podpirata intenco zakona in se zavedata, da onesnaženje okolja s 
prašnimi delci v Zgornji mežiški dolini predstavlja problem, ki ga je potrebno rešiti na 
ustrezen način. Vprašanje pa je, ali ustrezen način predstavlja sprejetje posebnega 
zakona ali pa obstajajo drugi zakonski mehanizmi, ki omogočajo ustrezno rešitev. Po 
njegovem mnenju je obravnavani zakon potreben, ker prav pri reševanju zmanjševanja 
onesnaženja s prašnimi delci obstaja neka zakonska praznina. Nacionalni program 
varstva okolja sicer predvideva sredstva za ekološko sanacijo posledic zapiranja 
rudnikov, vendar le v okviru zakonov o sanaciji posameznih rudnikov, ki so bili v času 
sprejetja nacionalnega programa (leta 1999) že sprejeti oziroma so sanacije potekale ali 
se celo že zaključevale. To pomeni, da ne predvideva nobenih drugih dodatnih ali novih 
sredstev. Zakon o zapiranju Rudnika Mežica se je že iztekel in tako ne more biti več 
pravna in vsebinska podlaga nacionalnega programa varstva okolja. Zato finančnih 
sredstev, razen splošne usmeritve, da je potrebno sanirati degradirane površine, 
nacionalni program ne predvideva. Poleg tega obstaja dilema, kakšen status imajo 
nacionalni programi; ali so lahko akt, na osnovi katerega se lahko utemelji proračunska 
sredstva? Poleg tega je menil, da tudi 17. člen zakona o varstvu okolja ne more biti 
pravna podlaga za reševanje starih bremen oziroma imisij, ki so posledica starega 
bremena, saj se ta člen nanaša samo na emisije. V povezavi na sklicevanje na 24. člen 
zakona o varstvu okolja pa je opozoril, da bi bila razglasitev urbanih oziroma naseljenih 
predelov občin Mežica in Črna na Koroškem za degradirana območja izjemno vprašljiva, 
ker bi s tem ljudem povzročili še drugačno škodo. Razglasitev takega območja bi se 
lahko nanašala le na nekdanje rudniške in tovarniške površine. Degradiranega območja 
tudi ni možno določiti za dvorišča in poti v privatni lasti, za neuporabna zemljišča ipd. 
Zato je menil, da je za rešitev problema najenostavneje sprejeti predloženi zakon, ki bo 
dal nedvoumno pravno podlago vladi in ministrstvu, da skupaj z občinami pripravi in tudi 
realizira program za zmanjšanje onesnaženja okolja s prašnimi delci. 

Minister Janez Podobnik je mnenje vlade še dodatno argumentiral z dejstvom, da v 
veljavnem proračunu postavka glede zapiranja rudnikov Idrija in Mežica še ni ukinjena. 
Nadalje bo nov nacionalni program varstva okolja, ki bo v kratkem posredovan v 
obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije, po njegovem mnenju kljub vsemu 
zavezujoč in dobra podlaga za vsakoletno razpravo in proračunsko delitev finančnih 
sredstev. Poudaril je, da je zakon o varstvu okolja tisti instrument, ki daje podlago za 
subsidiamo ukrepanje; v konkretnem primeru podlago ministrstvu, da v sodelovanju z 
drugimi ministrstvi skupaj z občinami pripravi program ukrepov za izboljšanje okolja na 
obravnavanem območju. 

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj je predlog zakona podprla. Pogreša pa celovito oceno o pričakovanih 
rezultatih predvidenih ukrepov za zmanjšanje onesnaženja okolja s prašnimi delci in 
zmanjšanja izpostavljenosti prebivalcev škodljivim težkim kovinam glede na porabljena 
sredstva. Poleg tega se postavlja vprašanje ali ne bi podobnih oziroma boljših rezultatov 
dosegli z drugačnimi ukrepi, kot jih predvideva predloženi zakon. Komisija je oblikovala 
tudi konkretno pripombo k 4. členu predloga zakona, da se v prvem odstavku za besedo 
"kadmij" doda besedilo "in druge zdravju škodljive elemente", ker meni, da vsebujejo 
prašni delci poleg svinca, cinka in kadmija tudi druge zdravju škodljive elemente (npr. 
antimon, bizmut, selen). 
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V razpravi o posameznih členih predlog zakona in vloženih amandmajih so člani 
odbora menili, da je potrebno ob obravnavi in sprejemanju novega nacionalnega 
programa varstva okolja zagotoviti, da bodo v njem zajeti tudi ukrepi za reševanje takih 
in podobnih problemov ter da bo ministrstvo poskrbelo za potrebne sistemske rešitve in 
ustrezne finančne vire. Rečeno pa je bilo tudi, da bi vlada za reševanje teh problemov 
že doslej lahko pripravila potrebne podzakonske predpise. Tudi predsednik Sveta za 
varstvo okolja Republike Slovenije je opozoril, da so tla edini naravni vir, za katerega ni 
sprejete ustrezne zakonodaje; menil je, da bi s sprejetjem uredbe o kvaliteti tal imeli 
možnost za marsikateri ukrep. K temu pa je bilo dodano, da je na podlagi uredbe težje 
ukrepati, kot če bi bil sprejet poseben zakon. Predloženi zakon zato pomeni hitrejši 
korak in dejansko prehod od besed k dejanjem. S tem bi bila morda dana možnost, da 
nadaljujemo z reševanjem tudi drugih območij s podobnimi problemi, ki jih je v Sloveniji 
še nekaj. 

Odbor za okolje in prostor je nato prešel k glasovanju o vloženih amandmajih k 1. in 4. 
členu predloga zakona, ki jih je vložila poslanka Darja Lavtižar Bebler. Odbor teh 
amandmajev ni sprejel. 

Odbor je v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 128. člena poslovnika Državnega 
zbora glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih ni sprejel. 

Odbor za okolje in prostor je na podlagi drugega odstavka 128. člena sprejel naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o ukrepih za zmanjšanje onesnaženja okolja s prašnimi delci v 
Zgornji mežiški dolini (ZUZOOPD) - druga obravnava ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 

Slavica Andoljšek, l.r. Rudolf Petan, l.r. 
sekretarka odbora predsednik 
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^oročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 REGISTRACIJI 

ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI 

* druga obravnava - EPA 178 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide 

Številka: 542-08 /04-03/07 
Ljubljana, 2.6.2005 

EPA 178- IV 

Na podlagi 42., 126., 131. in 133. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za delo, družino, 
socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k Predlogu zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti 

• druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za delo, družino, socialne zadeve in 
invalide je na svoji 5. redni seji, dne 2.6.2005 obravnaval Predlog zakona o 
registraciji istospolne partnerske skupnosti - druga obravnava, ki ga je državnemu 
zboru predložila Vlada Republike Slovenije. 

Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja z državno sekretarko v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve - Marjeto Cotman, predstavnika 
Zakonodajno pravne službe (ZPS) -Nataša Voršič in Božo Strle, predstavnik Društva 
DIH - Mitja Blažič, predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake 
možnosti - mag. Majda Potrata in predstavnik Socialne zbornice Slovenije - dr. 

' Bojan Regvar. 
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ODBOR ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE _ 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem ZPS, mnenjem Komisije za peticije ter za 
človekove pravice in enake možnosti ter mnenjem Socialne zbornice Slovenije. 

Zakonodajno-pravna služba v svojem pisnem mnenju ugotavlja, da se s 
predlogom zakona vzpostavlja možnost nove, pravno priznane skupnosti dveh oseb, 
ki temelji na medsebojnem spoštovanju, zaupanju in pomoči. Opozarja pa, da so 
poleg ustavnih določb, ki se nanašajo na bližnje (19. in 29. člen ustave), pravice 
bližnjih, svojcev ali ožjih družinskih članov določene tudi v področnih zakonih. Gre za 
pravice svojcev v različnih pravnih in dejanskih situacijah, kot je npr. odvzem 
prostosti, smrt, procesne pravice svojcev, zato meni, da bi bilo ustrezno partnerje 
obravnavati kot bližnje v vseh teh primerih. 

ZPS daje pripombe tudi glede hkratnega urejanja dolžnosti in pravic partnerjev, saj 
predlog zakona določa nekatere obveznosti, ne določa pa pravic, ki se v veljavnem 
pravnem sistemu navezujejo na te dolžnosti (dolžnost preživljanja, dolžnost nege in 
oskrbe v primeru bolezni in z njimi povezane pravice na delovno-pravnem, 
zdravstvenem in socialno varstvenem področju). 

Opozarja tudi na ureditev dedovanja, saj meni, da skupno premoženje kot celota ne 
more biti predmet dedovanja, saj pripada obema partnerjema, hkrati pa ima 
pripombe tudi glede vzpostavljanja dveh zapuščinskih mas. Namen zakonitega 
dedovanja je namreč zlasti v varstvu življenjske eksistence oseb, ki jih zakon zaradi 
družinske ali osebne povezanosti določa kot zakonite dediče. 

Konkretne pripombe je podala k 3., 5., 6., 7., 15., 16., 20., 22., 23., 25., 30., 31., 32., 
33., 34.,36. ter 37. in 38. členu predloga zakona 

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je predlog 
zakona obravnavala kot zainteresitrano delovno telo in po končani razpravi z večino 
glasov sprejela sklep, da je predlog zakona o registraciji istospolne partnerske 
skupnosti primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Socialna zbornica Slovenije ima pripombe na področju dedovanja po umrlem 
partnerju, ki je po njihovem mnenju v predlogu zakona nezadostno urejeno, saj 
omenja dedovanje zgolj skupnega premoženja, posebno premoženje pa prepušča 
zakonitemu dedovanju po zakonu o dedovanju. Prav tako med drugim tudi meni, da 
predlog zakona premalo zavzeto ureja postopek sklenitve in prenehanja istospolne 
skupnosti in podaja konkretne predloge za amandmaje. 
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Amandmaje k predlogu zakona so vložili: 
- k 3. in 8. členu: SNS - Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 
- k 22. členu: SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, SLS - 
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina 
Demokratične stranke upokojencev 
- k naslovu zakona, 5., 6., 7., 8., 20., 21., 22., 23. in 25. členu: poslanki Majda 
Širca in mag. Majda Potrata 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za delo, družino, socialne zadeve in 
invalide je v skladu s 126. in 131. členom poslovnika opravil razpravo in glasovanje 
o posameznih členih predloga zakona in vloženih amandmajih. 

Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve Marjeta Cotman je podala dopolnilno obrazložitev o posameznih 
členih predloga zakona. Poudarila je, da je vlada pri pripravi zakonskega predloga 
izhajala iz dejstva, da gre v primeru istospolnih partnerskih skupnosti za posebno 
življenjsko skupnost dveh odraslih oseb istega spola. Zaradi specifičnosti takega 
razmerja je potrebno z zakonom urediti zlasti pravni položaj istospolne partnerske 
skupnosti in določiti obseg pravic in dolžnosti partnerjev. Pravice in dolžnosti po tem 
predlogu zakona se odražajo predvsem v premoženjsko-pravnem področju, saj je v 
skupnosti potrebno urediti vprašanja, kot so: udeležba na premoženju, pridobljenem 
v času trajanja takšne skupnosti in po njenem prenehanju, dolžnost preživljanja in 
druge pravice ter dolžnosti. 

Državna sekretarka je poudarila, da vlada podpira tudi predloge za amandmaje 
odbora, ki so bili pripravljeni na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe. 

Zakonodajno pravna služba je v svojem ustnem mnenju poudarila, da je na 
predlog zakona podala pripombe sistemske in ustavne narave. Pripombe k 
posameznim členom so po mnenju ZPS bile večji del upoštevane s predlogi za 
amandmaje odbora, medtem ko pa pripombe v uvodnem delu še vedno ostajajo in 
se nanašajo na procesna jamstva (29. člen ustave), ki se nanaša na bližnje. Prav 
tako po njihovem mnenju s predlogi za amandmaje niso odpravljeni njihovi 
pomisleki, ki se navezujejo na pravice in dolžnosti parnterjev, saj predlog zakona 
partnerju nalaga različne dolžnosti, ne ureja pa vseh pravic. Ostaja tudi opozorilo, da 
predlog zakona vsebuje dve zapuščinski masi, saj po njihovem mnenju ni ustrezen 
argument, da partner ni družinski član. 

V razpravi je bilo izpostavljeno dejstvo, da pri pripravi tega predloga zakona niso 
sodelovali predstavniki nevladnih organizacij in društev, na katere se vsebina 
zakonskega predloga nanaša. Za nekatere razpravljalce je nesprejemljiv izraz 
"registracija" v naslovu zakona, saj po njihovem mnenju gre pri istospolni skupnosti 
za razmerje, za partnerstvo dveh ljudi, ki se svobodno odločita, da bosta živela 
skupaj. K naslovu zakona je bil predlagan amandma za črtanje besede 
"registracija", ki pa ga odbor ni sprejel. 
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V razpravi k 6. členu predloga zakona je bilo poudarjeno, da naj bi bodoča 
partnerja osebno pred uradno osebo upravne enote v navzočnosti dveh prič, ki 
potrdita njuno namero in istovetnost, podala tudi ustno izjavo, da želita registrirati 
skupnost. Ob tem je bilo izpostavljeno vprašanje, zakaj se sklenitvi (registraciji) 
istospolne partnerske skupnosti jemlje simbolna raven. Prav tako je bil izražen 
pomislek, ali lahko z javnomnenjsko raziskavo, ki jo je naročilo Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, s katero pa večina razpravljalcev ni bila seznanjena, 
urejamo človekove pravice. 

Poseben poudarek so člani odbora namenili 8. členu predloga zakona, ki je po 
mnenju nekaterih razpravljalcev temeljni člen predloga zakona, saj se z njim urejajo 
ustavne pravice, še posebej 29. člen ustave, ki se nanaša na bližnje. Zavzemali so 
se, da imata partnerja istospolne skupnosti enake pravice in obveznosti, kot jih 
družinskim članom dajejo zakoni, ki urejajo področja zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti (bolezen partnerja), socialnega 
varstva, dohodnine, pravdnega in nepravnega postopka in prijave prebivališča. 

V razpravi k 22. členu so nekateri razpravljalci menili, da predlog zakona ne ureja v 
zadostni meri vprašanje dedovanja po umrlem partnerju, prav tako pa je bilo 
poudarjeno, da skupno premoženje kot celota ne more biti predmet dedovanja, saj 
pripada obema partnerjema. Na podlagi razprave je bil sprejet amandma odbora, s 
katerim se določneje ureja tudi dedovanje v primerih, ko je zapustnik imel otroke, 
oziroma ko jih ni imel. Predlog amandmaja tudi določa, da se posebno premoženje 
zapustnika deduje po splošnih predpisih o dedovanju. 

Veliko pozornosti so člani odbora namenili tudi 25. členu, s katerim se ureja 
postopek prenehanja skupnosti. Poudarili so, da je potrebno zaradi pravnih posledic 
prenehanja skupnosti o prenehanju odločiti z upravno odločbo, s katero je drugemu 
partnerju zagotovljena pravica do pritožbe. 

* * * 
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V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona in vloženih amandmajih je 
odbor: 
- sprejel amandma predlagateljic Majde Širca in mag. Majde Potrata k 20. členu ; 
- ostalih vloženih amandmajev odbor ni sprejel oziroma so postali brezpredmetni. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je oblikoval in sprejel tudi 

svoje amandmaje : 

K 3. členu 

V 3. alinei prvega odstavka se za besedilom:»polbratov in polsester,« doda 
besedilo:»strici in nečaki, tete in nečakinje«, zadnja vejica se nadomesti s piko in 
doda besedilo:«To ne velja za razmerja, ki nastanejo pri posvojitvi.« 

Obrazložitev: 
Amandmaje pripravljen na podlagi mnenja ZPS, ki opozarja, da registracije 
istospolne partnerske skupnosti med strici in nečaki ter tetami in nečakinjami ni 
možno dopustiti iz razloga krvne povezanosti med navedenimi osebami. 

Pri posvojitvi pa lahko med sorodniki posvojenca in sorodniki posvojitelja nastanejo 
sorodstva, ki nimajo narave biološke oziroma krvne povezanosti, zato ni razloga, da 
zakon navedenim osebam ne bi dovoljeval registracije skupnosti. 

K 5. členu 

1. Besedilo tretjega odstavka se nadomesti z besedilom: 

»(3) V primeru, da skupnost registrira oseba, ki še ni dopolnila 18 let, lahko 
razveljavitev zahtevajo tudi starši oziroma skrbnik tega partnerja.«. 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma dopolnjuje oziroma bolj natančno določa, kdaj lahko tudi starši 
oziroma skrbniki zahtevajo razveljavitev. Razveljavitev lahko zahtevajo starši 
oziroma skrbniki mladoletnega partnerja. Starši lahko zahtevajo razveljavitev le, 
dokler traja roditeljska pravica. 

2. V petem odstavku se za besedo «trajala« doda besedilo:» težja duševna 
prizadetost ali «, za besedo »prenehanju« se doda besedilo:«težje duševne 
prizadetosti ali«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS, ki opozarja na izpustitev primera 
težje duševne prizadetosti, ki je navedena v peti alinei prvega odstavka 3. člena 
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3. V sedmem odstavku se na koncu besedila doda besedilo:«Če se skupnost 
razveljavi, preneha učinek skupnosti z dnem, ko je bila razveljavljena. V izreku 
sodbe, s katero se skupnost razveljavi, sodišče ugotovi, ali je kateri od partnerjev 
vedel za vzrok, zaradi katerega skupnost ni bila veljavno registrirana.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS, ki opozarja, da v zakonu niso 
določene pravne posledice razveljavitve istospolne skupnosti in pričetek učinkovanja 
razveljavitve. 
S predlaganim amandmajem se natančno določa čas pričetka učinkovanja 
razveljavitve. 

4. Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi: 

»(9)Glede premoženjskih razmerij in daril v primeru razveljavitve skupnosti veljajo 
določbe, ki urejajo premoženjska razmerja po prenehanju skupnosti po tem 
zakonu.«. 

Obrazložitev: 
Glede na to, da v času od registracije skupnosti do trenutka razveljavitve partnerja 
lahko ustvarjata premoženje ali se obdarujeta, je potrebno s tem zakonom določiti 
ureditev premoženjskih razmerij ob razveljavitvi skupnosti. 

K 6. členu 

1. V tretjem odstavku se za besedo »podata« doda besedilo:«po ustnem soglasju«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS. Z amandmajem se natančneje 
določa redosled dejanj v postopku registracije. Bodoča partnerja najprej podata 
ustno soglasje. Šele za podanim ustnim soglasjem podpišeta izjavo, da želita 
registrirati skupnost. V postopku mora biti torej podano, tako ustno, kot pisno 
soglasje partnerjev. 

2. Na koncu četrtega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: 

«tako da pred podanim ustnim soglasjem bodočima partnerjema prebere 8. člen 
tega zakona«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS. V amandmaju je določeno, da 
mora uradna oseba pred ustnim soglasjem bodočima partnerjema prebrati 8. člen 
zakona. Namen amandmaja je, da se partnerja, še pred registracijo, seznanita s 
pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz registracije skupnosti. 
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K 7. členu 

Prvi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

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

Obrazložitev: 

Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS. Vsebino izjave se določa v tretjem 
odstavku 6. člena predloga zakona, medtem ko se za obrazec izjave predvideva 
ureditev v izvršilnem predpisu. Prav tako se z izvršilnim predpisom predvideva 
določitev obrazca vloge za prenehanje skupnosti iz novega (amandmiranega) 25. 
člena zakona. 

Na podlagi amandmaja bo izdan podzakonski predpis, s katerim se bo uredila 
vsebina, ki jo predvideva prvi odstavek tega člena. 

Registracija skupnosti predstavlja upravno dejanje, za katerega se plačujejo upravne 
takse, pravila o plačevanju stroškov organa ali stranke med ali zaradi upravnega 
postopka pa ureja Zakon o splošnem upravnem postopku. 

2. V drugem odstavku se beseda "prejšnjega" nadomesti z besedo "četrtega". 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS in je redakcijske narave. 

K 8. členu 

V prvem odstavku se za besedo »dedovanja« doda besedilo:«na deležu«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS. Partner ne more dedovati 
celotnega skupnega premoženja, lahko deduje le delež umrlega partnerja. 

K 9. členu 

V drugem odstavku se za besedo "ustvarita" dodata besedi "z delom". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se natančneje določa skupno premoženje, ki ga partnerja ustvarita v 
času trajanja skupnosti. 
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K 15. členu 

V naslovu člena se za besedo »dolžnika« doda beseda »in«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS in je redakcijske narave. 

K 16. členu 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"(2) Za sklenitev sporazuma se uporablja drugi odstavek 33. člena tega zakona." 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS. Določba o obliki sporazuma, ki 
velja ob prenehanju istospolne skupnosti se uporablja tudi za sklenitev sporazuma v 
času trajanja istospolne skupnosti. 

K 17. členu 

Doda se prvi odstavek, ki se glasi: 

« (1) Če se partnerja ne sporazumeta o višini deležev na skupnem premoženju, 
lahko zahtevata, da o tem odloči sodišče ob smiselni uporabi drugega odstavka 34. 
člena in 35. člena tega zakona.« 

Dosedanje besedilo člena postane drugi odstavek. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS. Tudi v primeru delitve skupnega 
premoženja v času trajanja skupnosti je potrebno določiti sodno določitev deleža 
premoženja v primeru, kadar ni sporazuma med partnerjema. 

K 21. členu 

Na koncu prvega odstavka se črta pika in doda besedilo: "ter ima pravico do 
odločanja o zdravljenju partnerja, v primeru da partner tega sam ne zmore". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se daje pravica partnerju, da lahko sodeluje pri zdravljenju drugega 
partnerja oziroma odloča o zdravljenju, v primeru, da tega partner sam ne zmore. 

K 22. členu 

Člen se spremeni, tako da se glasi: 

"(1) V primeru smrti partnerja ima preživeli partner pravico do dedovanja na deležu 
skupnega premoženja po tem zakonu. 

(2) Če ima zapustnik otroke, dedujejo premoženje iz prejšnjega odstavka preživeli 
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partner in zapustnikovi otroci po enakih delih. 

(3) Če zapustnik nima otrok, deduje preživeli partner celoten delež na skupnem 
premoženju. 

(4) Posebno premoženje zapustnika se deduje po splošnih predpisih o dedovanju. 
Splošni predpisi o dedovanju se uporabljajo tudi pri dedovanju na deležu skupnega 
premoženja zapustnika, če ta zakon ne določa drugače. 

(5) Za postopek dedovanja po tem zakonu je stvarno pristojno okrajno sodišče.". 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS. Skupno premoženje kot celota 
namreč ne more biti predmet dedovanja, saj pripada obema partnerjema. Predmet 
dedovanja je lahko le premoženje, ki pripada zapustniku, to pa je njegov delež na 
skupnem premoženju. 

V četrtem odstavku gre za premoženje, ki je definirano v prvem odstavku 9. člena 
predloga zakona. Četrti odstavek se dopolnjuje s subsidiarno uporabo procesnih in 
materialnih določb Zakona o dedovanju tudi za dedovanje na deležu skupnega 
premoženja zapustnika. 

K 23. členu 

1. V prvem odstavku se besedilo:«na skupnem premoženju« nadomesti z besedilom 
»na deležu skupnega premoženja«. 

Obrazložitev: 
Je enaka kot pri 8. členu. 

2. Besedilo drugega odstavka se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

«(2) Partner nima dedne pravice, če je zapustnik podal vlogo za prenehanje 
skupnosti in je skupnost prenehala v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 25. člena 
tega zakona po njegovi smrti, ali če se skupnost z zapustnikom razveljavi po 
zapustnikovi smrti iz vzroka, za katerega je preživeli partner vedel ob registraciji 
skupnosti.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS. 

K 25. členu 

Besedilo 25. člena se nadomesti z besedilom: 

"(1) Skupnost preneha s smrtjo enega partnerja, z razglasitvijo enega partnerja za 

6- junij 2005 111 poročevalec, št. 36 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE 

mrtvega ali na podlagi pravnomočne odločbe, s katero se odloči o prenehanju 
skupnosti. 

(2) Vlogo za prenehanje skupnosti poda eden ali oba partnerja na predpisanem 
obrazcu iz prvega odstavka 7. člena tega zakona pri organu, pri katerem sta opravila 
registracijo skupnosti. 

(3) Organ iz prejšnjega odstavka odloči o vlogi za prenehanje skupnosti z 
upravno odločbo. O pritožbah zoper odločbe upravne enote odloča Ministrstvo za 
notranje zadeve. 

% 

(4) Skupnost preneha z dnem pravnomočnosti odločbe. Uradna oseba upravne 
enote je dolžna vpisati dejstvo prenehanja skupnosti v register iz 7. člena tega 
zakona v sedmih dneh po pravnomočnosti odločbe.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS. Zaradi pravnih posledic prenehanja 
skupnosti je potrebno o prenehanju odločiti z upravno odločbo, s katero je drugemu 
partnerju zagotovljena pravica do pritožbe. 

K 30. členu 

V tretjem odstavku se za besedilom: »sodno odločbo« doda besedilo:«,sodno 
poravnavo«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS. Z amandmajem se dodaja nov 
izvršilni naslov. 

K 32. členu 

1. V prvem odstavku se na koncu besedila črta pika in se doda besedilo:«ali živi v 
zunajzakonski skupnosti.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS. Glede prenehanja pravice do 
preživnine v primeru ustanovitve zunajzakonske skupnosti so določene enake 
posledice, kot za registracijo nove partnerske skupnosti ali za sklenitev zakonske 
zveze. 

2. Črtata se drugi in tretji odstavek. • 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS. Stvarna in krajevna pristojnost za 
spore o prenehanju pravice do preživljanja je določena v 31. členu zakona. 

Pravne posledice prenehanja pravice do preživnine nastanejo praviloma s 
pravnomočnostjo sodne odločbe. 
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K 33. členu 

Besedilo drugega odstavka se nadomesti z besedilom: 

»Partnerja lahko v primeru prenehanja skupnosti skleneta sporazum o delitvi 
skupnega premoženja, ki mora biti v obliki notarskega zapisa.«. 

Obrazložitev: 
Določba zaradi pravne varnosti zavezuje partnerja, da v primeru sporazuma o delitvi 
skupnega premoženja skleneta sporazum v obliki notarskega zapisa. 

K 34. členu 

V prvem odstavku se črta besedilo »v nepravdnem postopku«. Odstavek se 
nadaljuje z besedilom:»Za določitev deležev na skupnem premoženju se smiselno 
uporablja drugi odstavek 17. člena tega zakona.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS. Glede na to, da so pravila o delitvi 
skupnega premoženja pomembna zlasti v pravdi, je predlagana določba za primer 
delitve skupnega premoženja v času trajanja skupnosti in tudi za delitev premoženja 
po prenehanju skupnosti. 

Za novi 35. a člen 

(1) Običajnih daril, ki sta si jih partnerja dala drug drugemu pred registracijo ali med 
trajanjem skupnosti, ni treba vračati. 

(2) Druga darila, zlasti taka, ki niso sorazmerna premoženjskemu stanju darovalca, 
se morajo vrniti, in sicer v tistem stanju, v katerem so bila v trenutku, ko je nastal 
vzrok za prenehanje skupnosti. 

(3) Namesto odsvojenih daril se vrne vrednost ali stvar, prejeta zanje. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS in je povezan z amandmajem k 5. 
členu, točka 4. 

K 36. členu 

1. Za besedo »prenehanju« se doda besedilo«ali razveljavitvi«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS in vključuje tudi razveljavitev 
skupnosti, ki ima enake učinke kot prenehanje. 
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2. Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

(2) Če partner, ki je najemnik stanovanja, umre ali je razglašen za mrtvega, ima 
drugi partner, ki je naveden v najemni pogodbi in dejansko živi v stanovanju, pravico 
zahtevati sklenitev najemne pogodbe od najemodajalca. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se želi v navedenih primerih zaščititi partnerja, ki po smrti ali 
razglasitvi drugega partnerja za mrtvega, ostane brez pravnega naslova za 
prebivanje v stanovanju, v katerem je predhodno živel skupaj z umrlim partnerjem. 

K 38. členu 

Besedilo člena se nadomesti z besedilom: 

»Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne eno leto po uveljavitvi.«. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se skrajšuje čas, v katerem bo zakon začel veljati oziroma čas, v 
katerem se bo začel uporabljati. 

Odbor je v skladu s prvim odstavkom 128. člena poslovnika državnega zbora 
glasoval o posameznih členih zakona ter vse člene sprejel. 

Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga 
zakona, v katerega so vključeni vsi sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona 
je sestavni del tega poročila. 

Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik odbora Stanislav 
Brenčič. 

Sekretarka Predsednik 
Tina K. Premik Stanislav Brenčič, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 
O REGISTRACIJI ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

S tem zakonom se določajo postopek in pogoji za registracijo istospolne partnerske 
skupnosti, pravne posledice registracije, način prenehanja registrirane skupnosti ter 
razmerja med partnerjema oziroma partnericama (v nadaljnjem besedilu: partner) po 
prenehanju registrirane istospolne partnerske skupnosti. 

2. člen 
(pojem registrirane istospolne partnerske skupnosti) 

Registrirana istospolna partnerska skupnost (v nadaljnjem besedilu: skupnost) je s 
tem zakonom urejena skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki pred pristojnim 
organom registrirata svojo skupnost na način, določen s tem zakonom. 

II. POGOJI IN POSTOPEK ZA REGISTRACIJO SKUPNOSTI 

3. člen 
(pogoji) 

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

zvezi ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, 
sorodnika v ravni črti, bratje, sestre, polbratje, polsestre, otroci 

bratov in sester, otroci polbratov in polsester, strici in nečaki, tete in 
nečakinje, med seboj. To ne velja za razmerja, ki nastanejo pri posvojitvi. 

skrbnik in njegov varovanec, dokler traja skrbništvo ter posvojitelj. 
in posvojenec med seboj, rejnik in rejenec, dokler traja rejništvo, 

če sta oba ali eden od bodočih partnerjev težje duševno prizadeta 
ali nerazsodna. 

(2) Skupnost lahko registrirata osebi, če ima vsaj ena od njiju državljanstvo 
Republike Slovenije. 
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4. člen 
(svobodna privolitev) 

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

(2) Svobodna privolitev ni podana, če je bila privolitev izsiljena ali podana v zmoti. 

(3) Privolitev je izsiljena, če je partner privolil v registracijo skupnosti iz strahu, 
povzročenega z resno grožnjo. 

(4) Privolitev je dana v zmoti glede osebe partnerja, če je partner mislil, da registrira 
skupnost s pravo osebo, pa je registriral skupnost z drugo, ali je registriral skupnost 
z določeno osebo, ki pa ni tista, za katero se je izdajala. 

(5) Privolitev je dana v zmoti o bistvenih lastnostih partnerja, če bi drugega partnerja 
odvrnila od registracije skupnosti, če bi bil zanje vedel, in ki delajo skupno življenje 
nevzdržno. 

5. člen 
(neveljavnost registracije in pristojnost sodišča za razveljavitev skupnosti) 

(1) Skupnost, ki je registrirana v nasprotju z določbami 3. in 4. člena tega 
zakona, je neveljavna. 

(2) Razveljavitev registracije skupnosti lahko zahtevata partnerja in vsi tisti, ki 
imajo nepQsredno pravno korist od tega, da se skupnost razveljavi. 

(3) V primeru, da skupnost registrira oseba, ki še ni dopolnila 18 let, lahko 
razveljavitev zahtevajo tudi starši oziroma skrbnik tega partnerja. 

(4) V primerih iz prvega odstavka 3. člena tega zakona lahko zahteva 
razveljavitev tudi državni tožilec. 

(5) V primeru registracije skupnosti v času, ko je trajala težja duševna 
, prizadetost ali nerazsodnost katerega od partnerjev, sme po prenehanju težje 
duševne prizadetosti ali nerazsodnosti tožbo za razveljavitev registracije 
vložiti samo eden od partnerjev. 

(6) Tožba za razveljavitev registracije skupnosti zaradi razlogov iz 3. in 4. člena 
tega zakona se lahko vloži tudi po prenehanju skupnosti. 

(7) Za sojenje v sporih o razveljavitvi registracije skupnosti je stvarno pristojno 
okrožno sodišče. Če se skupnost razveljavi, preneha učinek skupnosti z dnem, 
ko je bila razveljavljena. V izreku sodbe, s katero se skupnost razveljavi, 
sodišče ugotovi, ali je kateri od partnerjev vedel za vzrok, zaradi katerega 
skupnost ni bila veljavno registrirana. 

(8) Za sojenje v sporih iz prejšnjega odstavka je pristojno sodišče, ki je 
splošno krajevno pristojno za toženo stranko, in sodišče, na območju katerega 
sta imela partnerja svoje zadnje skupno stalno prebivališče. 
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(9) Glede premoženjskih razmerij in daril v primeru razveljavitve skupnosti 
veljajo določbe, ki urejajo premoženjska razmerja po prenehanju skupnosti po 
tem zakonu. 

6. člen 
(postopek registracije skupnosti) 

(1) Osebi, ki imata namen registrirati istospolno partnersko skupnost, se 
najmanj 30 dni pred nameravano registracijo prijavita pri upravni enoti, pri 
kateri želita opraviti registracijo in priložita listine za registracijo, določene z 
izvršilnim predpisom iz 7. člena tega zakona. 

(2) Upravna enota preveri, ali so izpolnjeni pogoji za registracijo, ki jih določa 
ta zakon. Če se ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za veljavnost registracije po 
tem zakonu, upravna enota z odločbo zavrne registracijo. O pritožbah zoper 
odločbe upravne enote odloča Ministrstvo za notranje zadeve. 

(3) Bodoča partnerja istočasno in osebno pred uradno osebo upravne enote, ki 
jo določi načelnik oziroma načelnica upravne enote, podata po ustnem 
soglasju pisno izjavo, da želita registrirati skupnost. 

(4) Pred podpisom izjave iz prejšnjega odstavka uradna oseba oba partnerja 
vpraša, ali želita registrirati skupnost ter ju opozori na pravne posledice 
registracije, tako da pred podanim ustnim soglasjem bodočima partnerjema 
prebere 8. člen tega zakona. 

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

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

7. člen 
(register istospolnih partnerskih skupnosti) 

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

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

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

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

III. PRAVNE POSLEDICE REGISTRACIJE SKUPNOSTI 

8. člen 

(obseg pravic in obveznosti) 

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

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

9. člen 
(premoženje) 

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

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

10. člen 
(skupno premoženje) 

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

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

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

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

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

12. člen 
(prepoved odsvojitve ali obremenitve) 

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

13. člen 
(vpis v zemljiško knjigo) 

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

14. člen 
(odgovornost za obveznosti) 

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

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

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

15. člen 
(določitev deleža dolžnika in predkupna pravica) 

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

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

16. člen 
(razdelitev premoženja) 

(1) V času trajanja skupnosti se skupno premoženje lahko razdeli po 
sporazumu ali na zahtevo enega ali drugega partnerja. 
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(2) Za sklenitev sporazuma se uporablja drugi odstavek 33. člena tega zakona. 

17. člen 
(višina deleža) 

(1) Če se partnerja ne sporazumeta o višini deležev na skupnem premoženju, 
lahko zahtevata, da o tem odloči sodišče ob smiselni uporabi drugega 
odstavka 34. člena in 35. člena tega zakona. 

(2) Pri delitvi skupnega premoženja se šteje, da sta deleža partnerjev na 
skupnem premoženju enaka, partnerja pa lahko dokažeta, da sta prispevala k 
skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. 

18. člen 
(sklepanje pogodb) 

(1) Partnerja lahko sklepata med seboj pogodbe, ki bi jih lahko sklepala tudi z 
drugimi osebami, in na tej podlagi ustanavljata pravice in obveznosti. 

(2) Pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med partnerjema, ki jih v času 
trajanja skupnosti med seboj skleneta partnerja, morajo biti sklenjene v obliki 
notarskega zapisa. 

19. člen 

(pravica do preživljanja) 

Partner, ki nima dovolj sredstev za življenje in jih ne more pridobiti iz svojega 
premoženja in s svojim delom, ali ni sposoben za delo ali se ne more zaposliti, ima v 
času trajanja skupnosti pravico do preživljanja po drugem partnerju. 

20. člen 
(pravica do stanovanjskega varstva) 

(1) Kraj skupnega prebivanja določata partnerja sporazumno. 

(2) V času trajanja skupnosti lahko partnerja le sporazumno odtujita, 
obremenita ali oddata v najem stanovanje, ki je njuna skupna last, ali 
ustanovita pravico služnosti ali na stanovanju ustanovita kakšno drugo 
pravico, ki bi ovirala njegovo uporabo. 

(3) Če je najemnik oziroma najemnica stanovanja le eden od partnerjev, ta ne 
sme odpovedati najemnega razmerja brez pisnega soglasja drugega partnerja. 

(4) Če se partnerja v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne 
moreta sporazumeti oziroma, če je partner odrekel soglasje brez upravičenega 
razloga, odloči o zahtevi drugega partnerja, na njegov predlog, sodišče v 
nepravdnem postopku. Pri tem sodišče upošteva stanovanjske potrebe 
partnerjev, njune upravičene interese in druge okoliščine primera. 
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21. člen 
(pravice v primeru bolezni) 

(1) V primeru bolezni partnerja ima drugi partner pravico biti obveščen o 
bolezni, poteku, zdravljenju in drugih podatkih v zvezi z boleznijo obolelega 
partnerja ter ima pravico do odločanja o zdravljenju partnerja, v primeru, da 
partner tega sam ne zmore. 

(2) Če je eden od partnerjev hospitaliziran, ima drugi partner pravico do 
obiskov obolelega partnerja v zdravstveni ustanovi, razen če predpisi ali 
odredbe na njihovi podlagi, to prepovedujejo. 

22. člen 
(dedovanje partnerjev) 

(1) V primeru smrti partnerja ima preživeli partner pravico do dedovanja na 
deležu skupnega premoženja po tem zakonu. 

(2) Če ima zapustnik otroke, dedujejo premoženje iz prejšnjega odstavka 
preživeli partner in zapustnikovi otroci po enakih delih. 

(3) Če zapustnik nima otrok, deduje preživeli partner celoten delež na skupnem 
premoženju. 

(4) Posebno premoženje zapustnika se deduje po splošnih predpisih o 
dedovanju. Splošni predpisi o dedovanju se uporabljajo tudi pri dedovanju na 
deležu skupnega premoženja zapustnika, če ta zakon ne določa drugače. 

(5) Za postopek dedovanja po tem zakonu je stvarno pristojno okrajno 
sodišče. 

23. člen 
(neobstoj in izguba dedne pravice) 

(1) Partner nima dedne pravice na deležu skupnega premoženja, če je bila 
skupnost z zapustnikom razveljavljena ali je prenehala v skladu z določbami 
tega zakona, ali če je skupnost po krivdi preživelega partnerja ali v sporazumu 
z zapustnikom, trajno prenehala. 

(2) Partner nima dedne pravice, če je zapustnik podal vlogo za prenehanje 
skupnosti in je skupnost prenehala v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 25. 
člena tega zakona po njegovi smrti, ali če se skupnost z zapustnikom 
razveljavi po zapustnikovi smrti iz vzroka, za katerega je preživeli partner vedel 
ob registraciji skupnosti. 
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24. člen 
(dolžnost medsebojne pomoči) 

(1) Partnerja sta si v času trajanja skupnosti dolžna nuditi medsebojno pomoč. 

(2) Kot medsebojna pomoč, ki sta si jo dolžna nuditi partnerja, se šteje vzajemna 
pomoč pri negi in oskrbi v primeru bolezni enega od partnerjev, materialna podpora 
ter druge oblike pomoči v partnerskem odnosu. 

V. PRENEHANJE SKUPNOSTI 

25. člen 
(postopek prenehanja skupnosti) 

(1) Skupnost preneha s smrtjo enega partnerja, z razglasitvijo enega 
partnerja za mrtvega ali na podlagi pravnomočne odločbe, s katero se odloči o 
prenehanju skupnosti. 

(2) Vlogo za prenehanje skupnosti poda eden ali oba partnerja na 
predpisanem obrazcu iz prvega odstavka 7. člena tega zakona pri organu, pri 
katerem sta opravila registracijo skupnosti. 

(3) Organ iz prejšnjega odstavka odloči o vlogi za prenehanje skupnosti z 
upravno odločbo. O pritožbah zoper odločbe upravne enote odloča Ministrstvo 
za notranje zadeve. 

(4) Skupnost preneha z dnem pravnomočnosti odločbe. Uradna oseba 
upravne enote je dolžna vpisati dejstvo prenehanja skupnosti v register iz 7. 
člena tega zakona v sedmih dneh po pravnomočnosti odločbe. 

IV. PRAVNE POSLEDICE PRENEHANJA SKUPNOSTI 

26. člen 
(pravica do preživnine) 

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

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

27. člen 
(določitev preživnine) 

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

(2) Preživnina se določi v mesečnem znesku in za naprej, zahteva pa se lahko od 
trenutka, ko je bila vložena tožba za preživnino. 
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(3) Izjemoma se preživnina lahko določi v enkratnem znesku ali na drug način, če to 
opravičujejo posebni razlogi. 

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

28. člen 
(prednost preživljanja) 

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

29. člen 
(sprememba preživnine) 

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

30. člen 
(uskladitev preživnine) 

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

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

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

31. člen 
(pristojnost sodišča za določitev preživnine) 

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

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

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

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

32. člen 

(prenehanje pravice do preživnine) 

Pravica do preživnine preneha, če upravičenec pridobi premoženje ali svoje 
dohodke, s katerimi se lahko preživlja ali če opravi registracijo nove skupnosti 
ali sklene zakonsko zvezo ali živi v zunajzakonski skupnosti. 

33. člen 
(delitev skupnega premoženja) 

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

(2) Partnerja lahko v primeru prenehanja skupnosti skleneta sporazum o 
delitvi skupnega premoženja, ki mora biti v obliki notarskega zapisa. 

34. člen 
(določitev deležev na skupnem premoženju) 

(1) Če se partnerja ne sporazumeta o višini deležev na skupnem premoženju, 
lahko zahtevata, da o tem odloči sodišče. Za določitev deležev na skupnem 
premoženju se smiselno uporablja drugi odstavek 17. člena tega zakona. 

(2) V postopku iz prejšnjega odstavka upošteva sodišče, poleg dohodka 
partnerjev, tudi druge okoliščine, kot na primer pomoč, ki jo partner daje 
drugemu partnerju, opravljanje domačih del, skrb za ohranitev premoženja in 
vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju 
skupnega premoženja. 

35. člen 
(izločitev premoženja) 

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

(2) Ob delitvi skupnega premoženja se partnerju na njegovo zahtevo na račun 
njegovega deleža dodelijo predvsem tisti predmeti, ki so namenjeni za opravljanje 
njegove obrti ali poklica in mu omogočajo pridobivanje osebnega dohodka ter 
predmeti, namenjeni izključno njegovi osebni rabi. 
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35. a člen 

(1) Običajnih daril, ki sta si jih partnerja dala drug drugemu pred registracijo ali 
med trajanjem skupnosti, ni treba vračati. 

(2) Druga darila, zlasti taka, ki niso sorazmerna premoženjskemu stanju 
darovalca, se morajo vrniti, in sicer v tistem stanju, v katerem so bila v 
trenutku, ko je nastal vzrok za prenehanje skupnosti. 

(3) Namesto odsvojenih daril se vrne vrednost ali stvar, prejeta zanje. 

36. člen 
(najemna pravica na stanovanju) 

(1) Če se partnerja po prenehanju ali razveljavitvi skupnosti ne sporazumeta o 
tem, kdo bo ostal v stanovanju, na katerem ima eden ali oba najemno pravico, 
odloči o zahtevi drugega partnerja, na njegov predlog, sodišče v nepravdnem 
postopku. Pri tem sodišče upošteva stanovanjske potrebe partnerjev, njune 
upravičene interese in druge okoliščine primera. 

(2) Če partner, ki je najemnik stanovanja, umre ali je razglašen za mrtvega, ima 
drugi partner, ki je naveden v najemni pogodbi in dejansko živi v stanovanju, 
pravico zahtevati sklenitev najemne pogodbe od najemodajalca. 

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

37. člen 

(izdaja izvršilnega predpisa in vzpostavitev registra) 

(1) Minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve izda izvršilni predpis iz 7. 
člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

(2) Minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanje z ministrom, 
pristojnim za notranje zadeve zagotovi pogoje za vzpostavitev registra istospolnih 
partnerskih skupnosti ter pogoje za vpis v register v šestih mesecih po uveljavitvi 
predpisa iz prejšnjega odstavka. 

38. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Siovenije, uporabljati pa se začne eno leto po uveljavitvi. 
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Poročilo 

X PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI IN 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 SOCIALNEM 

VARSTVU 

* druga obravnava - EPA 197 ■ IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide 

Številka: 540-01 / 91 - 05 / 038 
Ljubljana, 2.6.2005 

EPA 197-1V 

Na podlagi 42. in 128. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za delo, družino, socialne zadeve in 
invalide kot matično delovno telo naslednje: 

POROČILO 

k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o socialnem varstvu 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za delo, družino, socialne zadeve in 
invalide je na svoji 4. redni seji, dne 2.6.2005, obravnaval Predlog zakona o 
spremembi in dopolnitvi zakona o socialnem varstvu, ki ga je v obravnavo 
državnemu zboru predložila skupina poslancev (Vili Rezman, Cvetka Zalokar 
Oražem, Bogdan Barovič in Breda Pečan). 
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Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja - Vili Rezman in Cvetka 
Zalokar Oražem,predstavniki vlade z državno sekretarko v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve - Marjeto Cotman in predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe - Nataša Voršič, predstavnik Socialne zbornice Slovenije - dr. Bojan Regvar 
in predstavnik Skupnosti občin Slovenije. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe (ZPS), mnenjem 
Vlade Republike Slovenije, mnenjem Državnega sveta, mnenjem Socialne zbornice 
Slovenije in mnenji k predlogu zakona občin Trnovska vas, Vrhnika, Tolmin, 
Šentjernej, Domžale, Ribnica, Litija, Ljubljana, Kranj, Radeče, Slovenska Bistrica, 
Slovenske Konjice, Maribor, Laško, Celje, Izola, Piran, Koper, Slovenj Gradec. 

ZPS je navedeni predlog proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom 
ter z zakonodajno-tehničnega vidika in dala pripombe k 1. členu v zvezi z neustrezno 
navezavo na 18. a člen zakona. V mnenju tudi navaja, da je potrebno ob 
upoštevanju namena predlagatelja, da se financiranje družinskega pomočnika v 
celoti prenese na državo, ustrezno reagirati še na 44. člen Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu. 

Vlada v svojem mnenju ugotavlja, da z vidika obveznosti občin obveznost 
zagotavljanja sredstev za družinskega pomočnika ne pomeni nove obveznosti, kot 
navajajo predlagatelji, ampak le nadomestno obveznost namesto zagotavljanja 
sredstev za doplačilo institucionalnega varstva, do katerega imajo in so že prej imele 
invalidne osebe pravice po veljavnih predpisih. 

Vlada RS meni, da ni razlogov za prenos obveznosti financiranja pravic družinskega 
pomočnika z občin na državo. Predlogu zakona nasprotuje predvsem iz vsebinskih 
razlogov, prav tako pa tudi iz finančnih razlogov. 

Državni svet podpira predlagano razrešitev financiranja družinskega pomočnika na 
način, da se iz državnega proračuna povrnejo stroški za družinskega pomočnika 
tistim občinam, v katerih le-ti presegajo načrtovani obseg, dokler Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve ne bo vložilo svojega predloga zakona, s katerim bo to 
problematiko celoviteje uredilo. 

Socialna zbornica Slovenije v svojem dopisu poudarja, da gre za specifično 
problematiko in meni, da je pri urejenaju tega vprašanja potreben premislek in 
urejanje arhitekture celotnega invalidskega varstva, ne pa samo spremembe v 
zakonu o socialnem varstvu, ki so omejene na financiranje družinskega pomočnika. 
V strokovni javnosti bo podprla vsa prizadevanja za izboljšanje položaja družinskega 
pomočnika, poudarja pa, da je potrebno urediti ustrezne spremljevalne mehanizme 
tega instituta tudi v državnem proračunu, kar pa po njihovem mnenju ni najbolje 
urejeno. 
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Zgoraj navedene občine so k predlogu zakona posredovale svoje mnenje oziroma 
podporo za predlagane spremembe. 

K predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev. 

Predlagatelj zakona je na kratko podal dopolnilno obrazložitev o predlagani 
spremembi in dopolnitvi zakona in poudaril, da je temeljni cilj predloga zakona 
vzpostavitev takšnega sistema financiranja pravice družinskega pomočnika, po 
katerem bodo lokalne skupnosti razbremenjene nove naloge na področju 
socialno-varstvenih pravic, ki je bila uvedena v letu 2004. Gre za nalogo oziroma 
storitev, ki je ni mogoče vključiti v takšno ali drugačno formulo za izračun 
pripadajočih finančnih sredstev neki občini. Država je naložila financiranje te 
socialno varstvene pravice lokalni skupnosti in predvidela, da ne bo potrebno 
zagotavljati dodatnih finančnih sredstev. V praksi občin se vse bolj izkazuje, da so za 
izvajanje te pravice potrebna dodatna finančna sredstva. 

Glede na mnenje Vlade Republike Slovenije, ki predlogu zakona nasprotuje iz 
vsebinskih in tudi finančnih razlogov, kot jih je obrazložila v svojem pisnem mnenju, 
je predsednik odbora na podlagi drugega odstavka 128. člena poslovnika državnega 
zbora predlagal sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

V razpravi o predlaganem sklepu so nekateri razpravljala opozorili, da o pravici do 
družinskega pomočnika odločajo državne institucije (centri za socialno delo oziroma 
komisije), občine v procesu odločanja pa niso niti stranke v postopku, temveč samo 
plačnice storitve, o kateri odloča nekdo drug. 

• 

Posebej so poudarili, da institut družinskega pomočnika pomeni dodatno finančno 
obremenitev občin, saj so se pri izplačevanju sredstev za družinske pomočnike 
posamezne občine znašle v nemogočem finančnem položaju, ker v svojih občinskih 
proračunih nimajo sredstev za izplačevanje finančnih zahtevkov družinskih 
pomočnikov. Obstoječi zakon postavlja lokalne skupnosti v neenakopraven položaj, 
saj uporabniki teh storitev niso enakomerno porazdeljeni po vseh občinah in so 
finančne obremenitve občin različne. Opozorili so še, da je v bodoče mogoče 
pričakovati velik porast vlog za pridobitev pravice do družinskega pomočnika, kar bi 
posledično pomenilo finančni zlom nekaterih občin. 

Poudarjeno je bilo, da je financiranje družinskih pomočnikov za nekatere občine 
precej večje breme, kot financiranje osebne pomoči. V dosedanji praksi izvajanja 
zakona se je pokazalo, da morajo občine za izvajanje navedene pravice zagotavljati 
dodatna sredstva iz občinskih proračunov, kljub zagotovilom predlagatelja ob 
spreminjanju zakonodaje, da občinam ne bo potrebno zagotavljati dodatnih 
sredstev. 

6-junij 2005 129 poročevalec, št. 36 



[ IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE 

Zagovorniki predloga so menili, da je je prenos pristojnosti upravičen, o čemer 
govorita tudi dve zahtevi za oceno ustavnosti, prav tako pa je predlog podprlo veliko 
parlamentarnih strank, neodvisni župani in stroka. 

Predlog sklepa, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo (7 glasov ZA in 
7glasov PROTI).ni bil sprejet. 

# * * 

Odbor je na podlagi 126. člena prešel na drugo oboravnavo predloga zakona ter 
opravil razpravo in glasovanje o posameznih členih zakona. 

K predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev, zato je odbor prešel na glasovanje 
o posameznih členih predloga zakona. 

Odbor ni sprejel nobenega člena, zato je predsednik odbora na podlagi drugega 
odstavka 128. člena poslovnika ponovno predlagal sklep, da predlog zakona ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Predlagani sklep ponovno ni bil sprejet (7 glasov ZA, 7 glasov PROTI). 

Sekretarka Predsednik 
Tina K. Premik Stanislav Brenčič, l.r. 
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