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SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o sodniški službi 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o sodniški 
službi - druga obravnava, na 18. seji, 
dne 28. 2. 1994, na podlagi 173. člena 

poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o sodniški službi za 1^' 
jo obravnavo pripravi Vlada RepuWw 

Slovenije za sejo Državnega zbora v 
secu marcu 1994. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o delavnih in socialnih sodiščih 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o delovnih in 
socialnih sodiščih - druga obravnava na 
18. seji, dne 23. 2. 1994, na podlagi 173. 
člena poslovnika državnega zbora spre- 
jel v naslednjem besedilu. 

SKLEP 

1. Predlog zakona o delovnih in socialnih 
sodiščih za tretjo obravnavo pripravi Vla- 
da Republike Slovenije za sejo Državne- 
ga zbora v mesecu marcu 1994. 

2. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da za tretjo obravnavo zakona 

ponovno prouči vprašanja možne revizij® 
oziroma obnove postopkov na podi« 
pravnomočnih odločb sodišč združen* 
ga dela in ob predlogu zakona y-- 
cem sporoči svoje stališče do tega vPra" 
šanja in morebitni amandma za uredit®' 
tega vprašanja. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o sodiščih 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o sodiščih 
- druga obravnava na 18. seji, dne 23. 2. 
1994, na podlagi 173. člena poslovnika 

državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o sodiščih za {r®' 
obravnavo pripravi Vlada Republike 5 
venije za sejo Državnega zbora v mes0 

marcu 1994. 

STALISCA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o računskem sodišču 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o račun- 
skem sodišču - prva obravnava, na 18. 
seji dne 22. 2.1994, na podlagi 185. člena 
poslovnika državnega zbora, sprejel v na- 
slednjem besedilu. 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije v prvi 
obravnavi sprejema predlog zakona o ra- 
čunskem sodišču in ugotavlja, da je pri- 
merna osnova za pripravo predloga za- 
kona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona o računskem sodišču za drugo 
obravnavo prouči in ustrezno upošteva 
pripombe Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve. 

3. Predlagatelj naj prouči in ustrezno 
upošteva tudi mnenje Službe družbene- 
ga knjigovodstva in Državnega sveta Re- 
publike Slovenije. 

4. Predlagatelj nai pri pripravi predloga 

zakona za drugo obravnavo upošteva tu- 
di naslednje konkretne predloge: 

- predvidi naj neposredne volitve pred- 
sednika in podpredsednika računskega 
sodišča v Državnem zboru Republike 
Slovenije; 

- predvidi naj manjše število članov ra- 
čunskega sodišča, ki jih voli Državni zbor 
Republike Slovenije; 

- za volitve članov računskega sodišča 
naj predvidi večino glasov vseh po- 
slancev; 

- predvidi naj možnost sodelovanja ra- 
čunskega sodišča pri oblikovanju prora- 
čunskih šifer ter standardov storitev jav- 
nega sektorja; 

- vgradi naj določbo, da za člana račun- 
skega sodišča ne more biti imenovan, 
kdor je v štirih letih pred imenovanjem bil 
član Vlade Republike Slovenije; 

- natančneje naj opredeli primere, v ka- 
terih lahko pride do predčasne razrešitve 
člana računskega sodišča (npr. ravnanje 
proti prisegi); 

- črta naj določbo o starostni orn Lfr 
kot pogoju za imenovanje člana 'aC 

skega sodišča; 
• *j|0 

- natančneje naj določi vsebino rev> 
pri Banki Slovenije; 

k 
- določi, da poteka revizija lastnins* 
preoblikovanja družbenih podjetih P° 
daj veljavnih postopkih; 

- predvidi angažiranje inLr 
Agencije Republike Slovenije za Pla jjy 
promet, nadziranje in informiranje P' j. 
vedbi revizije lastninskega preobli*^ 
nja podjetij na podlagi posebne po9° ^ 
v prvi polovici leta 1995 ali kasneje 
potrebi na podlagi redne zaposlitve. 

- določi rok za uveljavitev zakona s1 

1995; 

- ponovno preveri smiselnost 3. fJ. 
ka 17. člena v zvezi z možnostjo, 
čunsko sodišče preverja poslovanje 
drugih oseb, ki vstopajo v poslovna ^ 
merja, z osebami, ki jih nadzoruj® 
podlagi tega zakona; 

- v 6. členu ni potrebno posebej na^0 iVT 

2 poročevO^ 



nin J.' I01.1, ki so Povabljene k predlaga- 
Skftn kandidatov za člane račun- sodišča, ampak se le objavi poziv 
is wlran'e Prec)logov možnih kandidatov 
j p ane računskega sodišča. 

redlaqatelj naj predloži predlog zako- 

na za drugo obravnavo do 19. 4. 1994 za 
sejo Državnega zbora v mesecu maju 
1994. 

II. 

Državni zbor zadolžuje Vlado Republike 
Slovenije, da mu ob drugi obravnavi 
predloga zakona o računskem sodišču 
predloži organizacijsko shemo delovanja 
računskega sodišča ter oceno stroškov 
njegovega delovanja. 

sklep 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih glasilih 

tfavni zbor Republike Slovenije je ob 
,iliifVnav' Predloga zakona o javnih gla- "n - druga obravnava, na 18. seji, dne 
•o. 1994, na podlagi 173. člena poslov- 
na državnega zbora sprejel v nasled- 
lem besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o javnih glasilih za 
tretjo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije za sejo Državnega zbo- 
ra v mesecu marcu 1994. 

2. Ministrstvo za promet in zveze naj 
predloži pregled do sedaj podeljenih 
frekvenc in meril, po katerih so ali jih 
bodo delili v prihodnosti, do ustanovi- 
tve Sveta za radiofuzijo. 

SKLEP 

£[žavnega zbora ob obravnavi predloga zakona o RTV Slovenija 

tfavni zbor Republike Slovenije je ob 
Uravnavi predloga zakona o RTV Slove- 
1» - druga obravnava, na 18. seji, dne 

•3-1994, na podlagi 173. člena poslov- 

nika državnega zbora sprejel v nasled- 
njem besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o RTV Slovenija za tretjo 
obravnavo pripravi Vlada Republike Slo- 
venije za sejo Državnega zbora v mesecu 
marcu 1994. 

SKLEP 

davnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
5^novanjskega zakona   

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
b L ,.ah In dopolnitvah stanovanjskega za- 
^[avnavi predloga zakona o spremem- 
"ah in d- 
ona - druga obravnava, na 18. seji, 
ne 28. 2. 1994, na podlagi 173. člena 
osiovnika državnega zbora sprejel v na- 
"njem besedilu 

SKLEP 

1. Predlog zakona o spremembah in do- 
polnitvah stanovanjskega zakona za 
tretjo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

2. Državni zbor Republike Slovenije na- 
laga Ministrstvu za okolje in prostor, 
da javnost seznani, da imajo najemni- 

ki — prejšnji imetniki stanovanjske 
pravice v občinskih in vseh drugih sta- 
novanjih, katerih lastniki so zavezanci 
za denacionalizacijo, še štiri mesece 
do uveljavitve zakona o spremembah 
in dopolnitvah stanovanjskega zako- 
na možnost nakupa stanovanja pod 
ugodnimi pogoji. 

stališča in sklepi 
H^vnega zbora ob obravnavi predloga zakona o preprečevanju pranja denarja 

obr ni z'30r Republike Slovenije je ob v*navi predloga zakona o prepreče- 
na in prania denarja - prva obravnava, 
185 * SG'' dne 28 2 1994, na P°d,a9' 
St) - člena poslovnika državnega zbora, 

eJel v naslednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 
• predlog zakona o preprečevanju pra- 

nia denarja se po opravljeni prvi 
obravnavi sprejme kot primerna pod- 
'a9a za pripravo predloga zakona za 

2 jjrugo obravnavo. 
Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
?akona za drugo obravnavo prouči 
'n ustrezno upošteva pripombe Se- 
kretariata za zakonodajo in pravne 

, Jadeve. 
. — naj dikcijo 1. člena pred- 
la zakona uskladi s predlogom ka- 
zenskega zakonika. 
Predlagatelj naj opredeli postopkov- 

ne določbe za delovanje Urada za 
preprečevanje pranja denarja. 

5. Predlagatelj naj v kazenskih določ- 
bah, glede na zakon o varstvu oseb- 
nih podatkov, določneje opredeli 
sankcije za zlorabo osebnih podat- 
kov in sankcije za zlorabo podatkov, 
pridobljenih s strani zaposlenih v or- 
ganizacijah iz 2. člena predloga za- 
kona. 

6. Predlagatelj naj se v zakonu ekspli- 
citno sklicuje na direktivo Evropske 
skupnosti iz leta 1991. 

7. Predlagatelj naj natančneje definira 
transakcije, operacije in posle v 3. 
členu predloga zakona. 

8. Predlagatelj naj v celem zakonu defi- 
nira oziroma loči podatke in doku- 
mentacijo, na katero se zakonske 
določbe nanašajo (6., 21., 22. in 25. 
člen). 

9. Predlagatelj naj med organizacije, na 
katere se nanašajo ukrepi, uvrsti po- 

leg borz tudi druge organizacije, ki 
opravljajo promet z vrednostnimi pa- 
pirji. 

10. Predlagatelj naj predvidi obveznost 
zavezancev, da organizirajo notranjo 
kontrolo v zvezi z izvajanjem tega 
zakona in obveznost nadzornih ozi- 
roma inšpekcijskih organov, da ob- 
vestijo pristojno institucijo o sumu 
pranja denarja. 

11. Predlagatelj naj v zakonu predvidi 
tudi ukrepe za preprečevanje pranja 
denarja ob nakupu, notranjem odku- 
pu in dokapitalizaciji podjetij, prav 
tako pa tudi predvidi dolžnost obvez- 
ne prijave in ugotavljanja izvora tako 
že vloženih denarnih sredstev. 

12. Vlada Republike Slovenije naj pred- 
log zakona o preprečevanju pranja 
denarja za drugo obravnavo predloži 
Državnemu zboru do 19. 4. 1994 za 
sejo Državnega zbora v mesecu maju 
1994. 
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STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Agenciji Republike Slovenije za 
plačilni promet, nadziranje in informiranje  

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi, predloga zakona o Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje — prva obrav- 
nava, na 18. seji dne 22. 2. 1994, na 
podlagi 185. člena poslovnika državnega 
zbora, sprejel v naslednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Državni zbor predlog zakona o Agenci- 
ji Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje sprejema kot 
primerno podlago za pripravo druge 
obravnave predloga zakona. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo prouči in 
ustrezno upošteva pripombe Sekretari- 
ata za zakonodajo in pravne zadeve, Vr- 
hovnega sodišča Republike Slovenije, 
mnenje Državnega sveta Republike Slo- 
venije, pripombe SDK RS - Centrala 
Ljubljana, Sveta SDK RS in Obrtne zbor- 
nice Slovenije. 

3. Vlada Republike Slovenije naj v sploš- 
nem delu predloga zakona opredeli nalo- 
ge, ki se bodo trajno opravljale v Agenci- 
ji, v prehodnih določbah pa naloge do 
uvedbe delovanja institucije računskega 
sodišča. 

4. Predlagatelj zakona naj v besedilu za- 
kona besedo »SDK« zamenja z besedo 
»Agencija«. V prehodnih določbah pa 
pove, da dokumenti, ki so označeni s kra- 
tico »SDK« veljajo vnaprej kot dokumenti 
te Agencije. 

5. Predlagatelj naj v predlogu zakona 
opredeli odnos - SDK (Agencije) do Za- 
voda za statistiko Republike Slovenije 
v zvezi s funkcijo statistike in informira- 
nja, ki sta opredeljeni v 4. členu predloga 
zakona. 

6. Vlada Republike Slovenije naj dikcijo 
1. točke 35. člena: »prejemki delavcev, ki 

se uresničujejo od druge pravne osebe 
v skladu s predpisi« določneje opredeli, 
ker ni jasno, katere pravne osebe so mi- 
šljene s to določbo. 

V 39. členu pa natančneje definira »zain- 
teresirano« pravno osebo, ki jo SDK 
(Agencija) sme in mora obvestiti o stanju 
in gibanju plačilne sposobnosti. 

7. Vlada Republike Slovenije naj tarifo za 
plačilo storitev SDK (Agencije) določneje 
opredeli in jo veže na določen kriterij, na 
primer na število nalogov, danih SDK-ju 
(73. člen). 

Tarifo za opravljanje plačilnega prometa 
naj določa Svet Agencije in to v skladu 
s finančnim načrtom in zaključnim raču- 
nom Agencije v soglasju z Vlado Republi- 
ke Slovenije. 

8. Predlagatelj naj v predlogu zakona 
nedvomno opredeli, da generalni direk- 
tor, njegov namestnik in pooblaščeni de- 
lavci nadaljujejo delo kot funkcionarji 
oziroma pooblaščene osebe Agencije 
oziroma zavoda (četrti odstavek 77. 
člena). 

9. Predlagatelj naj splošni del zakona in 
prehodne določbe opredeli tako, da bo 
Agencija (SDK) pristojna le za plačilni 
promet, kontroliranje in inšpiciranje 
davčnih obveznosti, za statistiko in infor- 
miranje ter za morebitne druge naloge, 
ne pa za revidiranje. 

Rok za uveljavitev zakona naj bo vezan 
na začetek delovanja računskega sodiš- 
ča (78. člen) razen za postopkovne do- 
ločbe, ki naj veljajo takoj po sprejetju 
zakona že za sedanji SDK. 

10. Predlagatelj zakona naj nedokončane 
zadeve v postopkih revizije lastninskega 
preoblikovanja, ki jih je SDK začela na 
podlagi sklepov po zakonu o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (78. člen), v pred- 
logu tega zakona ali predlogu zakona 

o računskem sodišču opredeli tako, da q 
ostanejo pod pristojnostjo Državnega v. 
zbora in tako, da jih bo moč nemoten (j 
izvajati naprej. p 

11. Predlagatelj naj uskladi določbe za- 
kona z dikcijo določb predloga novega 
kazenskega zakonika (43. člen in kazen- 0 
ske določbe). 

h 
12. Predlagatelj naj predvidi rok za delo- » 
vanje Agencije s 1/1-1995, razen za p"' y 
stopkovne določbe in določbe, ki °Prei 
deljujejo pristojnosti Banke Slovenije prl S| 
plačilnem prometu. 

13. Predlagatelj naj v prehodnih odlo^ , 
bah Agencijo zaveže k obveznem sodelo- j 
vanju z računskim sodiščem pri izvajanju 
lastninskega preoblikovanja podjetij. 

j 
14. Nadaljnja reorganizacija Agencije naj 
poteka po normalnih zakonodajnih P°* 
teh, s sprejemanjem ustrezne zakonoda- 
je npr. zakona o davčni službi ipd. V za- ^ 
konu zato ni potrebno opredeljevati, oa 0 
»SDK opravlja tudi naloge v zvezi s pr0" t 
gramom preobrazbe SDK, ki ga sprejm p 
Vlada Republike Slovenije« in da je "za „ 
opravljanje nalog v zvezi s programo^ ( 
preobrazbe SDK je SDK odgovorn ( 
vladi.« I 

15. V vseh primerih, kjer se predpisuj® ' 
način in postopek, vrste računov, način ^ 
in pogoje, pod katerimi pravne osebe od- ( 
pirajo in zapirajo račune, zagotavlja učin- ( 
kovitost in varnost plačilnega prometa. | 
obliko in vsebino in uporabo obrazcev za ( 
opravljanje plačilnega prometa, naj j® 
predpise sprejme Agencija v soglas)u 

z Banko Slovenije. Poleg tega naj Banka 
Slovenije izvaja nadzor nad zakonitostjo 
opravljanja plačilnega prometa. 

16. Vlada Republike Slovenije naj p'e<^.' 
log zakona o Agenciji Republike Sloveni- 
je za plačilni promet, nadziranje in infor- 
miranje za drugo obravnavo, predloži 0f' 
žavnemu zboru do 19. 4. 1994 za sej° 
Državnega zbora v mesecu maju 1994. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti - prva 
obravnava, na 18. seji, dne 1. 3. 1994, na 
podlagi 185. člena poslovnika državnega 
zbora sprejel naslednja 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Predlog zakona o Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti je primeren za 

pripravo za drugo obravnavo in se 
v prvi obravnavi sprejme. 

2. Predlagatelj zakona naj do druge 
obravnave prouči vprašnje ustanovi- 
teljska Znanstvenoraziskovalnega 
centra Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti. Pri tem naj zlasti upošte- 
va pomen in velikost Znanstvenorazi- 
skovalnega centra v slovenskem pro- 
storu, vsebinsko in delovno poveza- 
nost Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti in Znanstvenoraziskovalni* 
ga centra ter zahteve po jasnosti in 
pregledanosti tokov javnih financ- 
Zbor ocenjuje kot najboljšo rešit®_ 
ustanoviteljstvo ZnanstvenorazisK0* 
valnega centra s strani Slovenske aka* 
demije znanosti in umetnosti. 

3. Predlagatelj zakona naj do drug 
obravnave zakona s Slovensko akad®^ 
mijo znanosti in umetnosti uskladi do* 
ločbe glede financiranja SlovensK 
akademije znanosti in umetnosti in 

4 poročevalk 



Znanstvenoraziskovalnega centra (28. 
jn 29. člen predloga zakona). 

• Položaj knjižnice v okviru Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti naj 

se poveže z delovanjem Znanstveno- 
raziskovalnega centra, ki je njen naj- 
večji uporabnik in skrbnik. 

5. Predlagatelj zakona naj predloži pred- 

log zakona o Slovenski akademiji zna- 
nosti in umetnosti za drugo obravna- 
vo za aprilsko sejo Državnega zbora 
od 14. 3. 1994. 

sklep " ~ ~ " 

Javnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo 
Sggledic suše v kmetijstvu v letu 1993 

.. avni zbor Republike Slovenije je ob 
v' predloga 
stev za odf 
stvu v letu 1 

173 ~l|eii. dne 21. 2. 1994, na podlagi 

hI !Vnavi Predloga zakona o zagotovi- 
vk'«"»tev za odpravo posledic suše 
na Ta v letu 1993 - hl,ri P0St0Pek 

SDroi li""" poslovnika državnega zbora 'e| v naslednjem besedilu 
SKLEP 

1. Državni zbor Republike Slovenije nala- 
ga Vladi Republike Slovenije, da prouči 
dosedanjo metodologijo za cenitev ško- 
de od elementarnih nesreč in predlaga 
bodoče nove rešitve pri ocenjevanju in 
odpravljanju posledic naravnih nesreč 
v Republiki Sloveniji. 

2. Državni zbor Republike Slovenije nala- 
ga Vladi Republike Slovenije, da pripravi 
oceno izvajanja dosedanjih ukrepov in 
na osnovi ugotovljenih pomanjkljivosti 
izdela nove rešitve in upošteva tudi bo- 
dočo lokalno samoupravo in državno 
upravo. 

sklep —  

£lr09a zbora ob obravnavi predloga preiskovalne komisije o domnevnem i aijivem, nedopustnem in nezakonitem ter neustavnem delovanju in poslovanju 

—[£nih svetov nekaterih občin 

avl!' ^or Republike Slovenije je ob 
Dr}, 
„>avi predloga Preiskovalne koml- 

tJor"nevnem škodljivem, nedo- 
"'"»dT nezak°nitem ter neustav- lvet. ®!°vanju in poslovanju Izvršnega 
n| s ,*uPščine mesta Ljubljana, izvrš- 
boV||. ,0v skupščin občin Postojna, Tr- 
'v#tciu i lzola ,er vsel1 Ustih izvršnih 
lovani sl<uPščine občin, pri katerih de- 
len« k?0 b"e s strani Službe družbe- 
l^avniK va a" dru9ih pristojnih lojlll " organov ugotovljene nepravil- 
be n 

n nezakonitosti ter o sumu zlora- 
0narie° nekaterih javnih funkci- ev in druaih tovrstnih nepravilno- 

sti, na 18. seji, dne 1. 3. 1994, na podlagi 
173. člena poslovnika državnega zbora 
sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

1. Ni razloga za izločitev Žarka Preglja iz 
Preiskovalne komisije o domnevnem 
škodljivem, nedopustnem in nezako- 
nitem ter neustavnem delovanju in 
poslovanju Izvršnega sveta Skupščine 
mesta Ljubljana, izvršnih svetov 
skupščin občin Postojna, Trbovlje in 
Izola ter vseh tistih izvršnih svetov 
skupščine občin, pri katerih delovanju 

so bile s strani Službe družbenega 
knjigovodstva ali drugih pristojnih dr- 
žavnih organov ugotovljene nepravil- 
nosti in nezakonitosti ter o sumu zlo- 
rabe pooblastil nekaterih javnih funk- 
cionarjev in drugih tovrstnih nepravil- 
nosti. 

2. Za naslednjo sejo Državnega zbora 
Odbor za notranjo politiko in pravoso- 
dje pripravi predlog za obvezno razla- 
go 3. člena zakona o parlamentarni 
preiskavi ali predloga za morebitno 
spremembo oziroma dopolnitev tega 
zakona. 

^nega zbora o potrditvi mandata poslancu 

18 zbor Republike Slovenije je na 
diW» ,?ne 2- 3- 1994' ob določitvi kan- o voijt v skladu s 17. členom zakona 
tecja ^ v Državni zbor postane posla- a Preostanek mandatne dobe name- 

sto poslanca, ki mu je prenehal mandat 
na podlagi 166. člena poslovnika držav- 
nega zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Potrdi se mandat poslanca Janeza Vindi- 
ša, rojenega 19. 12. 1948, diplomiranega 
ekonomista, stanujočega Kungota 114, 
občina Ptuj. 

Vpr
a^ne9a zbora ob obravnavi odgovora ministrstva za zdravstvo na poslansko 

Dla!l5anie ,rene Oman o najemni pogodbi med kranjsko porodnišnico in zasebnim 
<i*ičnim kirurgom 
lr*av • 
V zbor Republike Slovenije je ob 

odgovora Ministrstva za 
•Hitn ° na poslansko vprašanje Irene 

'niair d° najemne pogodbe med Ko Porodnišnico in zasebnim pla- 

stičnim kirurgom, na 18. seji, dne 1. 3. 
1994, na podlagi 173. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

SKLEP 

Državni zbor na marčevski seji Državne- 
ga zbora obravnaval informacijo o oprav- 
ljanju zasebnega dela v prostorih javnih 
zdravstvenih zavodov. 

Sevalec 



Predlog zakona o ZASEBNEM VAROVANJU IN O OBVEZNEM 

ORGANIZIRANJU SLUŽBE VAROVANJA - EPA 417 
- TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 72. seji dne 3. marca 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZASEBNEM VAROVANJU IN 
O OBVEZNEM ORGANIZIRANJU SLUŽBE VAROVANJA, 

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 
17. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 3/2- 
1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije, za sejo zbora v mesecu marcu 1994. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovali: 

- Ivan BIZJAK, minister za notranje zadeve, 
- Andrej ŠTER, državni sekretar v Ministrstvu za notrani« 
zadeve, 
- Slavko DEBELAK, podsekretar v Ministrstvu za notranie 
zadeve. 

Predlog zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe 
varovanja    

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

l.člen 

Ta zakon ureja subjekte, oblike in pogoje za opravljanje 
dejavnosti varovanja ljudi in premoženja, ki ga ne zagotavlja 
država (v nadaljnjem besedilu: zasebno varovanje). 

S tem zakonom se ureja tudi obvezno organiziranje službe 
varovanja. 

II. ZASEBNO VAROVANJE 

2. člen 

Zasebno varovanje lahko pod pogoji, določeni s tem zako- 
nom, opravljajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, 
posamezniki in samostojni obrtniki. 

3. člen 

Zasebno varovanje se opravlja kot fizično varovanje in kot 
tehnično varovanje. 

Fizično varovanje po tem zakonu je varovanje oseb in premo- 
ženja pred uničenjem, poškodovanjem, tatvino in drugimi 
oblikami škodljivega delovanja. 

Tehnično varovanje po tem zakonu je varovanje oseb in 
premoženja s tehničnimi sredstvi in napravami po predpisa- 
nih standardih. 

III. ZBORNICA 

4. člen 

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in 
samostojni obrtniki, ki opravljajo zasebno varovanje na 
območju Republike Slovenije, se obvezno združujejo v Zbor- 
nico Republike Slovenije za zasebno varovanje (v nadaljnjem 
besedilu: zbornica). 

V zbornico se lahko povezujejo tudi subjekti, ki opravljajo 
storitve na področju zavarovalništva, na način, kot je oprede- 
ljen v statutu zbornice. 

5. člen 

Zbornica v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve: 

1. daje in odvzema licence za opravljanje zasebnega varo- 
vanja; 

2. določa programe za preizkus znanja iz 9., 10. in 11. f:'®,, 
tega zakona, izvaja programe in določa način opravlja 
preverjanja znanja. 

Zbornica opravlja še naslednje naloge: 

3. opravlja nadzor nad delom članov; 

4. spremlja in obravnava delo članov; 

5. sprejme kodeks poklicne etike in ukrepa ob njeg 
kršenju; 

ov«1" 

6. vodi register gospodarskih družb, samostojnih podjetni^* 
posameznikov in samostojnih obrtnikov, ki jim je bila iz<^( 
licenca, in evidenci oseb, ki zagotavljajo tehnično varo' 
in varnostnikov; 

7. spremlja razvoj tehničnih sredstev in naprav ter predli 
ustrezne spremembe predpisov; 

8. določi obrazce izkaznice iz 17. člena; 

9. opravlja druge naloge, določene s statutom zbornic® a' 
predpisi državnih organov. 

6. člen 

Naloge iz prvega odstavka prejšnjega člena opravlja zbot^c> 

kot javna pooblastila. 
•I 5® Naloge, ki jih opravlja zbornica kot javna pooblastila, 

financirajo iz sredstev republiškega proračuna. 

7. člen 

Zbornica je pravna oseba. 
niz«' 

1# 

Zbornica sprejme svoj statut, s katerim določi svojo orgai 
cijo, organe in njihove pristojnosti. 

K statutu zbornice daje v delu, ki se nanaša na izvajanje javl 

pooblastil, soglasje Vlada Republike Slovenije. 

IV. ORGANIZACIJA IN POGOJI ZA OPRAVUANJE 
ZASEBNEGA VAROVANJA 

8. člen 

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki posameznik'! 
samostojni obrtniki lahko pričnejo opravljati dejavnost fi* 
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fega oziroma tehničnega varovanja, ko pridobijo licenco, da 
izpolnjujejo pogoje za opravljanje ene ali obeh oblik zaseb- 
na varovanja iz 3. člena tega zakona. 

1- Osebni por^oji 

9. člen 

Oseba, zaposlena v gospodarski družbi, pri samostojnem 
Podjetniku posamezniku oziroma pri samostojnem obrtniku 
J? Prejšnjega člena, ki je odgovorna za opravljanje dejavnosti 
'ličnega in tehničnega varovanja oseb in premoženja, mora 
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom o delovnih 
razmerjih, izpolnjevati še naslednje pogoje: 

da je državljan Republike Slovenije; 
da ima najmanj višjo izobrazbo; 

~ da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj; 
da ima opravljen preizkus znanja; 

~ .da ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo aeianje, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

10. člen 

Oseba, ki v gospodarski družbi, pri samostojnem podjetniku 
Posamezniku oziroma pri samostojnem obrtniku iz 8. člena Iega zakona neposredno opravlja fizično varovanje oseb in 
Premoženja (v nadaljnjem besedilu: varnostnik), mora poleg 
®P'ošnih pogojev, določenih z zakonom o delovnih razmerjih, 
zpolnjevati še naslednje pogoje: ' 

~ da je državljan Republike Slovenije; 
~ da ima najmanj predpisano strokovno izobrazbo glede na 
zahtevnost del, ki jih opravlja; 
~ da ima opravljen preizkus znanja; 
~ da je telesno in duševno sposobna za opravljanje del 
varnostnika; 
~ da ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo 
£eJanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila 
^znovana za prekršek zoper javni red in mir z obeležjem nasi|ja. 

^ornica v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve 
Prejme katalog del, za katere mora oseba iz prejšnjega 

°dstavka izpolnjevati najmanj naslednjo strokovno izobrazbo: 

~ za manj zahtevna dela: III. stopnjo izobrazbe; 
~ za zahtevna dela: IV. stopnjo izobrazbe; 

za bolj zahtevna dela: V. stopnjo izobrazbe. 

^ornica v soglasju z Ministrstvom za zdravstvo določi krite- 
l® za ugotavljanje sposobnosti iz četrte alinee prejšnjega 

odstavka. 

11. člen 

Oseba, ki v gospodarski družbi, pri samostojnem podjetniku 
Posamezniku oziroma pri samostojnem obrtniku iz 8. člena e9a zakona neposredno opravlja tehnično varovanje, mora 
Poleg splošnih pogojev po zakonu o delovnih razmerjih izpol- 
Jsvati še naslednje pogoje: 

" da je državljan Republike Slovenije; 
^da ima najmanj strokovno izobrazbo V. stopnje tehnične 

~ da ima opravljen preizkus znanja; 
I da ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo 8'ahje, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

12. člen 

[^omisija za preizkus znanja iz9., 10. in 11. člena je sestavljena 
z dveh predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve in treh 
Predstavnikov zbornice. Glede na zahtevnost posameznega 
Poizkusa se lahko izmed članov komisije imenuje ožji tričlan- 8K| senat. 

13. člen 

Če zoper osebo iz 9., 10. ali 11. člena tega zakona teče 
kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, oziroma če zoper osebe iz 10. 
člena tega zakona teče postopek za prekršek zoper javni red 
in mir z obeležjem nasilja, se odločitev o tem, ali oseba 
izpolnjuje pogoje; odloži do pravnomočnosti odločbe v tem 
postopku. 

2. Tehnični pogoji 

14. člen 

Za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti tehničnega 
varovanja oseb in premoženja mora gospodarska družba, 
samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojni obrtnik 
izpolnjevati pogoje, ki jih predpiše minister za notranje za- 
deve. 

3.Dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem 

15. člen 

Gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ozi- 
roma samostojni obrtnik, ki ima licenco za opravljanje zaseb- 
nega varovanja, ne sme sklepati pogodbe o opravljanju ali 
opravljati: 

- nalog, za katere so z zakonom določeni oziroma pooblaš- 
čeni policijski ali pravosodni organi (pregon storilca kazni- 
vega dejanja, izterjevanja dolgov ipd.), poslov za domače in 
tuje državne obrambne, varnostne ali protiobveščevalne 
službe. 

Gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ozi- 
roma samostojni obrtnik ne sme uporabljati posebnih opera- 
tivnih metod in sredstev, za katera sta z zakonom pooblaščeni 
Ministrstvo za notranje zadeve in Slovenska obveščevalna 
varnostna agencija. 

4. Odvzem licence 

16. člen 

Zbornica z odločbo odvzame licenco, če gospodarska 
družba, samostojni podjetnik posameznik oziroma samo- 
stojni obrtnik: 

- ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem zakonom tudi 
po preteku roka, določenega z odločbo o odpravi pomanjKlji- 
voti; 
- deluje v nasprotju s 15. členom tega zakona. 
Zbornica z odločbo tudi odvzame licenco, takoj ko dobi od 
Ministrstva za notranje zadeve preklic soglasja iz drugega 
odstavka 22. člena tega zakona. ' 

5. Pravice in dolžnosti varnostnikov 

17. člen 

Varnostniki, ki opravljajo naloge varovanja objektov ali obmo- 
čij, lahko: 
- opozori osebo, naj se oddalji z območja ali iz objekta, ki ga 
varuje, če se tam neupravičeno zadržuje; 
- prepreči nepooblaščeni osebi vstop v prostore oziroma 
dostop k objektom, ki jih varuje; 
- zadrži osebo, ki je bila na območju, ki ga varuje, zalotena 
pri kaznivem dejanju ali prekršku oziroma če sumi, da je 
storila kaznivo dejanje, do prihoda policije; 
- prepreči vstop oziroma izstop vozilu ali osebi s prtljago, če 
tako zahtevajo na vidnem mestu objavljena pravila varovanja, 
oseba pa ne dovoli njihovega pregleda. 

Za preprečitev vstopa v varovano območje oziroma objekt ali 
dostopa do varovane osebe oziroma premoženja ali za zadr- 
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žanje osebe do prihoda policije sme varnostnik uporabiti 
najmanjšo potrebno silo. O vsaki uporabi sile mora gospodar- 
ska družba, samostojni podjetnik posameznik oziroma samo- 
stojni obrtnik pisno seznaniti Ministrstvo za notranje zadeve. 

Med neposrednim opravljanjem nalog varovanja smejo var- 
nostniki, ki opravijo pri Ministrstvu za notranje zadeve preiz- 
kus znanja o ravnanju z orožjem, nositi strelno orožje v skladu 
z zakonom. 

V primeru, ko varnostnik pri svojem delu pride do podatkov 
o storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžno- 
sti, je dolžan podati ovadbo pristojnemu organu. 

6. Službena izkaznica 

18. člen 

Delavci, ki neposredno opravljajo tehnično varovanje, in var- 
nostniki morajo imeti med opravljanjem službe pri sebi služ- 
beno izkaznico, ki vsebuje fotografijo in navedene pravice 
delavca. 

Izkaznico izda delodajalec, potrdi pa jo zbornica. Kadar se 
delavec sklicuje na svoje službene zadolžitve in s tem pove- 
zane pravice, je dolžan hkrati pokazati službeno izkaznico. 
V vsakem primeru pa jo je dolžan pokazati na zahtevo po- 
oblaščene uradne osebe Ministrstva za notranje zadeve. 

19. člen 

Ob prenehanju delovnega razmerja delavca, ki ima službeno 
izkaznico, jo je delodajalec, ki jo je izdal, dolžan uničiti in 
o tem obvestiti zbornico. 

7. Delovna obleka 

20. člen 

Delavci, ki montirajo in vzdržujejo sredstva za tehnično varo- 
vanje oseb in premoženja, in varnostniki morajo med oprav- 
ljanjem teh del nositi delovno obleko, ki po barvi, kroju in 
oznakah ne sme biti enaka uniformi delavcev policije. 
Delovna obleka mora biti označena z znakom delodajalca in 
z znaki, iz katerih je razvidno, kakšne naloge opravlja oseba, 
ki jo nosi. 

Varnostniki lahko varovanje oseb opravljajo tudi v civilni 
obleki. 

V. OBVEZNO ORGANIZIRANJE SLUŽBE VAROVANJA 

21. člen 

Vlada Republike Slovenije določi gospodarske družbe, samo- 
stojne podjetnike posameznike, zavode in državne organe in 
organizacije, ki so dolžni organizirati službo varovanja, če je 
opravljanje njihove dejavnosti povezano z ravnanjem z radio- 
aktivnimi snovmi, jedrskimi gorivi, odpadki in drugimi ljudem 
in okolju nevarnimi snovmi in napravami ter z ravnanjem 
oziroma hranjenjem arhivov in predmetov, ki predstavljajo 
kulturno dediščino, kot tudi z upravljanjem z zračnimi in 
morskimi pristanišči ter v drugih primerih, ko je to iz posebnih 
varnostnih razlogov nujno potrebno. 

Če subjekt iz prejšnjega odstavka ne organizira službe varo- 
vanja, lahko Ministrstvo za notranje zadeve določi obseg in 
način varovanja ter rok za izvršitev teh del. 

Službo varovanja lahko subjekti iz prvega odstavka tega člena 
organizirajo kot lastno službo ali pa trajno zagotovijo varova- 
nje tako, da v ta namen sklenejo pogodbo s subjektom iz 2. 
člena tega zakona. 

Določbe od 9. do vključno 20. člena tega zakona veljajo tudi 
za oblikovanje službe varovanja po tem členu. 

VI. NADZOR 

22. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljata Ministrstvo za 
notranje zadeve in zbornica, s tem da tehnična sredstva 
nadzorujejo pristojne inšpekcije. 

Če pri izvajanju nadzora iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za 
notranje zadeve ugotovi, da gospodarska družba, samostojni 
podjetnik posameznik oziroma samostojni obrtnik ne izpol- 
njuje več pogojev, določenih s tem zakonom za opravljanje 
dejavnosti zasebnega varovanja, prekliče soglasje k licenci. 

Pred preklicem soglasja iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za 
notranje zadeve obvesti zbornico o ugotovljenih nepravilno- 
stih in določi rok za njihovo odpravo. Zbornica je na osnovi 
tega obvestila dolžna izdati odločbo o odpravi pomanjklji-, 
vosti. 

VII. EVIDENCE 

23. člen 

Za izvrševanje v tem zakonu določenih nalog s področja 
varovanja oseb in premoženja zbornica vodi: 

- register gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov 
posameznikov in samostojnih obrtnikov, ki jim je bila izdana 
licenca; 

- evidenco varnostnikov; 

- evidenco oseb, ki zagotavljajo tehnično varovanje. 

24. člen 

Evidenci iz prejšnjega člena vsebujeta naslednje podatke: 

- ime in priimek, 

- rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva), 

- državljanstvo, 

- stalno oziroma začasno prebivališče. 

Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo tudi v registru iz p^6 

alinee prejšnjega člena za samostojne obrtnike, ki jim je bila 
izdana licenca. 

T- Evidenca varnostnikov 

25. člen 

Evidenca varnostnikov se nanaša na osebe, ki fizično varuje)0 

osebe in premoženje. Na temelju te evidence se izdajaj0 

izkaznice. Evidenca vsebuje poleg podatkov iz prejšnjega 
člena tega zakona tudi osebne podatke o: 

- šolski izobrazbi; 

- poklicu; 

- zaposlitvah; 

- opravljenem preverjanju znanja pred komisijo iz 12. člena 
tega zakona; 

- številki izdane izkaznice; 

- uničenju izdane izkaznice. 

2. Evidence oseb, ki zagotavljajo tehnično varovanje 
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26. člen 

j-'idenca oseb, ki zagotavljajo tehnično varovanje, se nanaša 
»osebe, ki s tehničnimi sredstvi varujejo osebe in premože- 
I®- Na temelju te evidence se izdajajo izkaznice. Evidenca 

„ ®bui8 poleg podatkov iz 24. člena tega zakona tudi osebne 
P°Qatke o: 

šolski izobrazbi; 

Poklicu; 

"" Zaposlitvah; 

opravljenem izpitu pred komisijo iz 12. člena tega zakona; 

številki izdane izkaznice; 

"ličenju izdane izkaznice. 

^jbiranie in posredovanje osebnih podatkov 

27. člen 

Srert3"*' 'z 24'' 25" in 26' ^,ena te9a zakona se zbirajo nepo- ano od posameznika, na katerega se nanašajo. 

Po ?lran'e 'n posredovanje osebnih podatkov, ki se zbirajo določilih od 24. do 26. člena tega zakona in niso urejena 
zakonu, se uporabljajo določila predpisov s področja 

Vars«va osebnih podatkov. 

28. člen 
V$j 
Po Subjekti iz 8. člena tega zakona so dolžni voditi evidenco p 9odb o opravljanju storitev s področja varovanja oseb in 
J^ienja in jo na zahtevo zbornice ali Ministrstva za notra- 

*adeve predložiti na vpogled. 

29. člen 

Sni podatki se v evidencah shranjujejo do prenehanja 
nem^a razmerja oziroma do odvzema licence samostoj- 

obrtniku, ki opravlja dejavnost zasebnega varovanja. 

PorT^ se v Gvidencal1 'z 23. člena tega zakona vodijo le 
'ajm • 0 'menu' priimku, naslovu in o prenehanju delovnega meria oziroma o odvzemu licence. 

30. člen 

|Prni°a je dolžna podatke iz evidenc in registra iz 23. člena 
Poiii *a^ona posredovati Ministrstvu za notranje zadeve na 'a9i pisne zahteve. 
V|"- kazenske določbe 

31. člen 

o>arn° kaznijo najmanj 200.000,00 sit se kaznuje pravna 
lja ?

a ali samostojni obrtnik, ki stori prekršek v zvezi z oprav- 
am dejavnosti zasebnega varovanja oseb in premoženja: 

1. 
W °Pravlja dejavnost zasebnega varovanja oseb in premo- Ja brez potrebne licence (8. člen); 

rak8 P'sno ne obvesti Ministrstva za notranje zadeve o upo- 
®b| sile (17. člen); 

3, x 
njfj ne uniči službene izkaznice ali o tem ne obvesti zbor- 6 (19. člen); 

4. če subjekti iz 21. člena tega zakona ne organizirajo službe 
varovanja v skladu s tem zakonom (drugi odstavek 21. člena); 

5. če ravna v nasprotju z 28. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 sit se kaznuje odgo- 
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 sit se kaznuje posamez- 
nik, zaposlen v podjetju za zasebno varovanje ljudi in premo- 

' ženja, oziroma posameznik, ki stori prekršek iz prve točke 
prvega odstavka tega člena. 

32. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje oseba, ki 
neposredno opravlja naloge tehničnega varovanja, oziroma 
varnostnik: 

1. če ne poda ovadbe pristojnemu organu o kaznivem dejanju, 
ki se preganja po uradni dolžnosti (17. člen); 
2. če ne pokaže izkaznice (18. člen); 
3. če ne nosi delovne obleke (20. člen). 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

33. člen 

Subjekt iz 2. in 21. člena tega zakona mora v roku enega ieta 
po uveljavitvi tega zakona uskladiti svojo organiziranost in 
dejavnost s tem zakonom ter pridobiti potrebno licenco po 
tem zakonu. 

Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo dela iz 9. 
člena, pa nimajo ustrezne izobrazbe, lahko še naprej oprav- 
ljajo to delo, vendar morajo pridobiti izobrazbo v dveh letih od 
uveljavitve tega zakona. 

34. člen 

Zbornica mora uskladiti svoje akte in delovanje s tem zako- 
nom ter določiti programe, obrazce izkaznic, kodeks poklicne 
etike ter vzpostaviti register in evidenci iz 23. člena v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Dokler zbornica ne začne z delom, opravlja njene naloge iz 1, 
2, 3, 6 in 8. točke 5. člena tega zakona Ministrstvo za notranje 
zadeve. 

35. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: členi od 282 
do 285 Zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti (Ur. list SRS, št. 35/82 in 22/83 ter Ur. list RS, št. 9/90). 
Do uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, se 
še naprej uporabljata Uredba o verovanju s tehničnimi sred- 
stvi (Ur. list SRS, št. 23/75 in 26/84) in Pravilnik o organizaciji 
službe varovanja materialnih in drugih dobrin v organizacijah 
združenega dela, drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih ter državnih organih in o splošnih pogojih za opravlja- 
nje dejavnosti organizacij združenega dela, ki opravljajo stori- 
tve varovanja (Ur. list SRS, št. 41/83), kolikor nista v nasprotju 
s tem zakonom. 

36. člen 

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

"0fo<S evalec 
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Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 17. seji po oprav- 
ljeni drugi obravnavi predloga zakona o zasebnem varovanju 
in o obveznem organiziranju službe varovanje sprejel sklep, 
da predlog tega zakona za tretjo obravnavo pripravi predlaga- 
telj zakona - Vlada Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije je v skladu s sprejetim sklepom 
pripravila predlog zakona o zasebnem varovanju in o obvez- 
nem organiziranju službe varovanja in pri tem upoštevala vse 
amandmaje, sprejete v drugi obravnavi. 
V celovito besedilo predloga zakona je vključen amandma k 4. 
členu o vključevanju zavarovalnic v zbornico; amandma k 9. 

členu je redakcijskega značaja; amandmaja k 10. in 12. členu 
glede izobrazbe varnostnikov in sestavi komisije za preverja- 
nje znanja po tem zakonu; amandma k 16. členu v zvezi 
z odvzemom licence; amandma k 17. členu glede pravic 
varnostnikov in načina izvajanja fizičnega varovanja: 
amandma k 22. členu v zvezi s preklicem soglasja Ministrstva 
za notranje zadeve k licenci; amandmaja k 25. in 26. členu, *' 
sta redakcijske narave; amandmaja k 31. in 32. členu gle 
dopolnitev kazenskih določb po tem zakonu; amandma k 33- 
členu glede prehodnega roka za pridobitev zahtevane M' 
brazbe po 9. členu tega zakona; amandma k 34. členu gle°e 

skrajšanja roka za prevzem nalog zbornice po tem zakonu■ 
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Predlog zakona o DETEKTIVSKI DEJAVNOSTI - EPA 174 

- TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 72. seji dne 3. marca 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DETEKTIVSKI DEJAVNOSTI, 

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 
17. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 1/2- 
1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije, za sejo zbora v mesecu marcu 1994. 

Hkrati vam pošiljamo tudi amandmaje k predlogu zakona 
o detektivski dejavnosti. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 266. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Ivan BIZJAK, minister za notranje zadeve, 
- Andrej ŠTER, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve, 
- Slavko DEBELAK, podsekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve. 

Predlog zakona o detektivski dejavnosti 

'• splošne določbe 

1. člen 

J® zakon ureja detektivsko dejavnost in določa pogoje za 
"leno opravljanje. 

2. člen 

Detektivsko dejavnost opravljajo detektivi kot svoboden 
Poklic. Detektiv lahko opravlja svoj poklic individualno ali 
• detektivski družbi v skladu z določbami tega zakona. 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na detektive kot posa- 
meznika, veljajo tudi za detektivsko družbo, kolikor ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

3. člen 

detektivska dejavnost po tem zakonu je zbiranje in posredo- 
vanje informacij, pridobljenih v skladu s pravicami, ki jih 
oetektivom daje ta zakon. 

"•zbornica 

4. člen 

P?tektivi z območja Republike Slovenije se obvezno združu- 
!®lo v Detektivsko zbornico Republike Slovenije (v nadaljnjem 
°esedilu: zbornica). 

5. člen 

Zbornica v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve: 

!■ ^aie in odvzema licenco detektiva; 
• določi program preizkusa znanja za opravljanje detektivske 

k^nosti, in način preverjanja znanja iz 8. člena tega za- 

pornica opravlja tudi naslednje naloge: 
g 

■ spremlja in obravnava delo članov; 
• sprejema kodeks poklicne etike in ukrepe ob njegovem 

Jesenju; 
*• vodi evidenco detektivov; 

• opravlja druge naloge, določene s statutom in predpisi 
javnih organov; 

• opravlja nadzor nad delom članov, 
0 določi obrazec izkaznice iz 14. člena. 

6. člen 

haloge iz 1. in 2. točke prejšnjega člena opravlja zbornica kot 

javna pooblastila. Naloge, ki jih opravlja zbornica kot javna 
pooblastila, se financirajo iz republiškega proračuna. 

7. člen 

Zbornica je pravna oseba. 

Zbornica sprejme svoj statut, s katerimi določi svojo organiza- 
cijo, organe in njihove pristojnosti. 

K statutu zbornice v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih 
pooblastil, daje soglasje Vlada Republike Slovenije. 

III. OPRAVLJANJE DETEKTIVSKE DEJAVNOSTI 

S. člen 

Detektiv pridobiva informacije, za katere ga v skladu s tem 
zakonom s pogodbo pooblasti stranka. Za opravljanje detek- 
tivske dejavnosti mora imeti licenco, ki mu jo lahko izda 
zbornica na njegovo prošnjo, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. da je državljan Republike Slovenije; 

2. da ima končano višjo ali visoko šolo in opravljen preizkus 
znanja; 

3. da ni pravnomočno obsojen na naklepno kaznivo dejanje, 
ki se preganja po uradni dolžnosti. 

4. da v zadnjih dveh letih ni opravljal nalog pooblaščenih 
uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve ali obveščevalno- 
varnostnih služb. 

5. da ni bil kot član Službe državne varnosti ali podobnih 
služb nekdanjega Sekretariata za notranje zadeve, admini- 
strativno upokojen skladno s 102. a členom zakona o notra- 
njih zadevah (Ur. list SRS št. 28/80, 38/88, 27/89 in Ur. list RS 
št. 19/91, 4/92 in 58/93). 

Preizkus znanja iz 2. točke prejšnjega odstavka se opravi pred 
komisijo, sestavljeno iz: 

- dveh predstavnikov zbornice, 

- dveh predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve. 

Če zoper prosilca za pridobitev licence zasebnega detektiva 
teče kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti, se odločitev o tem, ali 
prosilec izpolnuje pogoje za pridobitev licence, odloži do 
pravnomočnosti odločbe v tem postopku. 
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9. člen 14. člen 

Detektiv sme pridobivati informacije neposredno od osebe, 
na katero se podatki nanašajo, lahko pa tudi od drugih oseb, 
ki imajo podatke in so !ih pripravljene dati prostovoljno, in iz 
sredstev javnega obveščanja in sicer: 

- o osebah, ki so pogrešane ali skrite, o dolžnikih, o piscih ali 
o odpošiljateljih anonimnih pisem in o povzročiteljih material- 
nih škod; 

- o predmetih, ki so ukradeni ali izgubljeni; 

- o dokazanem gradivu, potrebnem za zavarovanje ali doka- 
zovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in 
drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odlo- 
čajo o teh pravicah; 

- o zvestobi delavcev pri izvajanju konkurenčne klavzule; 

- o podatkih o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb. 

10. člen 

Na podlagi dokazila o tem, da je prevzel konkretno nalogo, za 
izpolnitev katere potrebuje podatke iz evidenc, je upravljalec 
zbirke podatkov dolžan detektivu posredovati podatke iz evi- 
denc o: 

- stalno in začasno prijavljenih osebah, 

- zaposlitvi, 

- lastniku avtomobila. 

Detektiv ima pravico vpogleda v sodne in upravne spise v pri- 
merih, ko ima po zakonu to pravico stranka, ki ga je poobla- 
stila. 

Za pridobitev podatkov po tem členu ni potrebno, da je oseba 
na katero se podatki nanašajo predhodno, seznanjena s tem, 
da se bodo podatki o njej pridobili po določbah tega člena. Za 
dokazilo iz prvega odstavka tega člena se šteje sklenjena 
pogodba med detektivom in stranko in pisno pooblastilo. 

11. člen 

Detektiv je pri zavarovanju in posredovanju podatkov, ki jih je 
dobil iz zbirk podatkov iz prejšnjega člena, dolžan ravnati 
v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

12. člen 

Detektiv je v zadevah, ki jih opravlja oziroma ki so mu bile 
zaupane, zavezan k molčečnosti. 

V primeru, ko pri svojem delu pride do podatka o storitvi 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, je 
detektiv dolžan podati ovadbo pristojnemu organu. 

13. člen 

Detektiv ne sme opravljati nalog, za katere so z zakonom 
določeni oziroma pooblaščeni policijski in pravosodni organi 
(kot so posli izterjevanja dolgov pravnih ali fizičnih oseb). 
Detektiv ne sme za opravljanje detektivskih storitev uporab- 
ljati metod in sredstev, za katere sta z zakonom pooblaščeni 
Ministrstvo za notranje zadeve oz. Slovenska obveščevalna 
varnostna agencija, strelnega orožja in drugih prisilnih sred- 
stev. 

Detektiv ne sme opravljati detektivske dejavnosti za domače 
in tuje varnostne službe in državne organe ter za politične 
stranke. 

Strelno orožje lahko pridobi in nosi le v skladu z zakonom 
o orožju. 

Detektiv ima izkaznico s sliko, ki jo izda zbornica. Kadar se 
sklicuje na pooblastila, ki jih ima po tem zakonu, je izkaznico 
dolžan pokazati. V vsakem primeru jo je dolžan pokazati na 
zahtevo pooblaščene uradne osebe Ministrstva za notranje 
zadeve. 

15. člen 

Zbornica z odločbo odvzame izdano licenco, če ugotovi, da 
detektiv: 

ne izpolnuje več pogojev iz 8. člena tega zakona; 

- postane trajno nezmožen za opravljanje dejavnosti; 

- izgubi poslovno sposobnost. 

Licenca preneha, če detektiv: 

- umre, 

- v pisni obliki izjavi, da ne želi več opravljati detektivske 
dejavnosti. 

Zbornica mora z odločbo odvzeti licenco takoj, ko dobi pre* 
klic soglasja iz 22. člena tega zakona. 

16. člen 

V primerih iz prejšnjega člena mora detektiv ali njegov zako- 
niti zastopnik zbornice vrniti licenco in izkaznico. 

IV. DETEKTIVSKA DRUŽBA 

17. člen 

Detektivska družba je pravna oseba in se lahko ustanovi kot 
družba z neomejeno osebno odgovornostjo družbenikov za 
obveznosti družbe (v nadaljnjem besedilu: detektivska 
družba). 

18. člen 

Za ustanovitev in poslovanje detektivske družbe se uporab- 
ljajo predpisi o gospodarskih družbah, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

19. člen 

Dejavnost detektivske družbe je omejena na opravljanje 
detektivskega poklica. 

Družbeniki detektivske družbe so lahko samo osebe, ki so od 
zbornice pridobili licenco za opravljanje detektivske dejavno- 
sti. Vodenja poslov detektivske družbe ni mogoče zaupati 
osebi, ki ni detektiv. 

20. člen 

Prijavi za vpis detektivske družbe v sodni register je treba 
priložiti soglasje zbornice. 

Soglasje se lahko odreče samo, če niso izpolnjeni pogoji, ki 
jih ta zakon določa za ustanovitev in poslovanje detektivske 
družbe. 

Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda najvišji organ 
zbornice, določen s statutom. Šteje se, da je soglasje dano, če 
prosilec ne prejme odgovora v dveh mesecih od vložitve 
prošnje. 

21. člen 

Če s tem zakonom niso izpolnjeni določeni pogoji za organi- 
zacijo in poslovanje detektivske družbe, njeno delovanje pre- 
neha z likvidacijo. 
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odstavi?"'6 de,ek,ivske družbe iz razlogov po prejšnjem 
njCB ugotovi sodišče na predlog družbenikov ali zbor- 
Ifužhi ° pred od,oCitv'io o prenehanju določi detektivski 
'aciin na'Ve' ®es,m0sečni rok, v katerem mora svojo organi- i in poslovanje uskladiti z določbami tega zakona. 
v nadzor 

22. člen 

"Mrani nad izvaianiem tega zakona opravljata Ministrstvo za 
"acW • *adeve 'n zbornica, s tem da tehnična sredstva °rujejo pristojne inšpekcije. 

fr6išnH'S,rstvo za notranie zadeve pri izvajanju nadzora iz 
Padinu w ods,avka ugotovi, da detektiv ne izpolnjuje več 
Heiaun„'5oločenih s tem zakonom za opravljanje detektivske Javnosti, prekliče soglasje k licenci. 

EVIDENCE 

26. člen 

Detektiv je dolžan voditi evidenco pogodb o opravljanju stori- 
tev s področja detektivske dejavnosti in jo na zahtevo zbor- 
nice ali Ministrstva za notarnje zadeve predložiti na vpogled. 

Zbornica oziroma Ministrstvo za notranje zadeve je osebne 
podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka dolžno varovati 
v skladu z zakonom in jih uporabiti le pri izvajanju nadzora po 
tem zakonu. 

27. člen 

Osebni podatki se v evidencah shranjujejo do odvzema 
licence detektiva. 

Potem se v evidenci iz 24. člena tega zakona vodijo le podatki 
o imenu, priimku, naslovu in o odvzemu licence detektiva. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

28. člen 

23. člen 

krnica vodi in vzdržuje evidenco detektivov. 

1o!?r?'Ca 'e Ministrstvu za notranje zadeve na pisno zahtevo na dati podatke iz evidence detektivov. 

24. člen 
Videnca detektivov vsebuje naslednje podatke: 

v i*!e in priimek, 
- H.iStne Podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva), 
- st i v,'anstv°, 
- j„i . oziroma začasno prebivališče, 
- n^L. 'zobrazbo, _ Poklic 
_ ^Poslitev, 
^koPr,raV,i°nl Preizkus znanja pred komisijo iz 8. člena tega 

" š{!V!lko izdane licence, 
- nHVllko izdane izkaznice, . °°vzem licence, 

oavzem izkaznice, 

25. člen 

Sre
đ

dfi iz prejšnjega člena tega zakona se zbirajo nepo- 
Po(jat?.od posameznika, na katerega se nanašajo. Vsi ostali 
Ha J, Pa iz obstoječih uradnih evidenc, o čemer se osebo, liC6nater° se nanašajo, seznami ob prošnji za pridobitev 

Po !}>'[anie in posredovanje osebnih podatkov, ki se zbirajo 
'10^° prejšnjega člena tega zakona in niso urejena lih * akonu, se uporabljajo določila zakona o varstvu oseb- p°datkov. 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 sit se kaznuje detektiv: 

1. če opravlja detektivsko dejavnost brez licenc (8. člen); 
2. če ne poda ovadbe pristojnemu organu o kaznivem dejanju, 
ki se preganja po uradni dolžnosti (2. odst. 12. člena); 
3. če ne pokaže izkaznice (14. člen); 
4. če ravna v nasprotju z 11., prvim odstavkom 12. ali 13. 
členom tega zakona; 
5. če ravna v nasprotju s 26. členom tega zakona. 

Za prekršek iz 2. odst. 12. in 13. člena tega zakona se lahko 
izreče tudi varstveni ukrep odvzema licence v trajanju od 
6 mesecev do 3 let. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

29. člen 

Podjetja, registrirana za detektivsko dejavnost, morajo v roku 
enega leta po uveljavitvi tega zakona svojo organiziranost in 
dejavnost uskladiti s tem zakonom ter pridobiti potrebne 
licence po tem zakonu. 

30. člen 

Zbornica se mora ustanoviti v skladu s tem zakonom v enem 
letu po njegovi uveljavitvi in v roku šestih mesecev po ustano- 
vitvi določati program preizkusa znanja, kodeks poklicne 
etike, obrazec izkaznice in vzpostaviti evidenco iz 5. člena 
tega zakona. 

Dokler zbornica ne začne z delom, opravlja njene naloge iz 1, 
2, 5, 7 in 8 točke 5. člena tega zakona Ministrstvo za notranje 
zadeve. 

31. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
Drt 
Ki h1 zt3.or Republike Slovenije je na svoji 17. seji po oprav- 
W obravnavi predloga zakona o detektivski dejavnosti 
ttipj? sklep, da predlog tega zakona za tretjo obravnavo predlagatelj zakona - Vlada Republike Slovenije. 
% prBHiPU^'^e Slovenije je v skladu s tem sklepom pripra- 
% VS(~ °9 zakona o detektivski dejavnosti in pri tem upošte- 3 m r) F~) W m O I £1 Cnra/ilfa 1 / Wru/vi K fm i n m /i Amandmaje sprejete v drugi obravnavi. 

'sadilo predloga zakona je vključen amandma k 8. členu 

s katerim je določen dodaten pogoj po katerem licence detek- 
tiva na more pridobiti administrativno upokojeni delavec 
Službe državne varnosti in podobnih služb nekdanjega Repu- 
bliškega sekretariata za notranje zadeve in v zvezi s sestavo 
komisije za preizkus znanja; amandma k 13. členu glede 
prepovedi opravljanja detektivske dejavnosti za politične 
stranke; redakcijski amandma k 24. členu; amandma k 26. 
členu v katerem je opredeljena dolžnost zbornice in Ministr- 
stva za notranje zadeve glede varovanja osebnih podatkov. 
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Amandmaja Vlade Republike Slovenije 

k 13. členu: 

Drugi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»Detektiv ne sme za opravljanje detektivskih storitev uporab- 
ljati metod in sredstev, ki jih v skladu z zakonom uporabljajo 
službe državnih organov.« 

Obrazložitev: 

Predlagatelj je po ponovni proučitvi besedila tega člena ugo- 
tovil, da niso zajeti vsi državni organi in službe, ki pri svojem 
delu uporabliaio z zakonom določene metode in sredstva, saj 

jih poleg Ministrstva za notranje zadeve in Slovenske obvefr 
čevalne varnostne agencije uporabljajo tudi Varnostni organ 
Ministrstva za obrambo in različne inšpekcije. Namen spr* 
menjenega besedila je zajeti vse subjekte, ki uporabljal0 

posebne metode in sredstva v skladu z zakonom. 

k 25. členu: 

Drugi stavek prvega odstavka se črta. 

Obrazložitev: 

Predlagatelj je pri ponovnem pregledu besedila ugotovil, dar 
to določilo nepotrebno, saj se bodo vsi potrebni podatki * 
evidenco detektivov zbirali neposredno od posameznika, 
katerega se nanašajo. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH 

TAKSAH - EPA 332 - DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 72. seji, dne 3. marca 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH, 

W vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa 
17. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 27/1- 
1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovali: 

- Miha KOZINC, minister za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Jadranka SOVDAT, podsekretarka v Ministrstvu za pra- 
vosodje. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 

1. člen 

V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78,10/79, 36/ 
46/86, 34/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 14/91) se v 10. točki 
člena besedi »taksna tarifa« nadomestita z besedo 

■zakon«. 

2. člen 

tretjem odstavku 7. člena se besede »Izvršni svet Skupščine 
^publike Slovenije« nadomestijo z besedami »Vlada Repu- bl|ke Slovenije«. 

^ Petem odstavku tega člena se besede »uprava za družbene 
gr|nodke« nadomestijo z besedami »območna izpostava 

ePubliške uprave za javne prihodke«, beseda »tretji« v okle- 
pu pa se nadomesti z besedo »drugi«. 

3. člen 

^rugem odstavku 10. člena se beseda »trideset« nadomesti 
besedo »petnajst«. 

4. člen 
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 

ličila sodnih taks so oproščeni država in državni organi, 
Kalne samoupravne skupnosti, Rdeči križ Slovenije in druge 

taJTlan''arne organizacije ter tuja država in tuji državljani, če določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost.« 

^ drugem odstavku se besede »Republiški sekretariat za 
jJravosodje in upravo« nadomestijo z besedami »ministrstvo, 
pr|stojno za pravosodje«. 

5. člen 

"en se spremeni tako, da se glasi: 

"Če ima taksni zavezanec prebivališče ali ima sedež v tujini, -..u iar\oi 11 LavD<LaiiDU picui»anov/o «u imu 
ne plača takse tedaj, ko nastane taksna obveznost, sodišče 

™ končanem postopku s sklepom ugotovi, koliko znaša 
"Plačana taksa in kazenska taksa ter naloži taksnemu zave- 

gjjncu, da v roku, ki ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 
dni od prejema odločbe, plača dolžno takso. 

genska taksa iz prejšnjega odstavka znaša 50% vrednosti 
^Plačane takse. 

to°P.6r sklep iz prvega odstavka tega člena je dopustna pri- 
'°a na sodišče druge stopnje v 15 dneh od vročitve sklepa. 

^avnomočen sklep iz prvega odstavka tega člena je izvršilni 
'aslov. 

Pravnomočen sklep iz prvega odstavka tega člena pošlje 
sodišče organu, ki je po zakonu pristojen za zastopanje in 
uveljavljanje premoženjskih pravic in koristi Republike Slove- 
nije v tujini«. 

6. člen 

V prvem odstavku 29. člena se črtajo besede »oziroma v 28.«. 

Drugi odstavek se črta. 

Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek, sedanji četrti 
odstavek pa tretji odstavek. 

V prvem in drugem odstavku se besede »uprava za družbene 
prihodke občine« nadomestijo z besedami »območna izpo- 
stava Republiške uprave za javne prihodke, na območju 
katere ima taksni zavezanec stalno prebivališče« v ustreznem 
sklonu. 

7. člen 

V prvem odstavku 30. člena se beseda »tretji« nadomesti 
z besedo »drugi«. 

Drugi odstavek se nadomesti z naslednjimi odstavki: 

»(2) Zoper sklep iz prvega odstavka je dopustna pritožba 
v petnajstih dneh od vročitve sklepa. 

(3) O pritožbi odloča sodišče druge stopnje. 

(4) Sodišče prve stopnje lahko na podlagi pritožbe spremeni 
ali razveljavi sklep iz prvega odstavka, če je pritožbi priloženo 
potrdilo o plačilu takse.«. 

Sedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

Sedanji četrti odstavek postane šesti odstavek. 

8. člen 

V 37. členu se besede »Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo« nadomestijo z besedami »ministrstvo, pristojno za 
pravosodje«, v 38. členu pa besede »Republiški sekretariat za 
finance« z besedami »ministrstvo, pristojno za finance«. 

9. člen 

V taksni tarifi se v prvem in drugem odstavku tarifne številke 
19 številka »500« nadomesti s številko »30.000«, v tretjem 
odstavku številka »200« s številko »10.000«, v četrtem 
odstavku pa številka »1.000« s številko »10.000«. 

Pojasnilo k tarifni številki 19 se spremeni tako, da se glasi: 
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»Taksa za predlog, da se uvede stečajni postopek in taksa za 
predlog za začetek postopka prisilne poravnave se ne plača, 
če predlog vloži dolžnik.«. 

V prvi točki prvega odstavka tarifne številke 20 se podpičje 
nadomesti z vejico in doda besedilo: »vendar največ v tolarski 
vrednosti 50.000 točk;«, v drugi točki pa se črta pika in doda 
besedilo: »vendar največ v tolarski vrednosti 100.000 točk.«. 

V prvem odstavku tarifne številke 21 se številka »150« nado- 
mesti s številko »3.000«. 

Tarifna številka 22 se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Za vpis ustanovitve delniške družbe se plača taksa 
40.000 točk. 
(2) Za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo se 
plača taksa 20.000 točk. 
(3) Za vpis ustanovitve drugih subjektov vpisa se plača taksa 
15.000 točk. 
(4) Za vpis statusnih sprememb subjekta vpisa se plača taksa 
20.000 točk. 
(5) Za vpis podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, in za 
vpis spremembe teh podatkov se plača za vsak registrski list 
taksa 10.000 točk. 
(6) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 5.000 
točk. 
(7) Subjekti'vpisa, ki izvajajo gospodarske javne službe, pla- 
čajo za vpise polovico takse po tej tarifni številki.«. 

Tarifna številka 23 se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Za vlogo za vpis dela subjekta vpisa se plača polovica 
takse iz tarifne številke 21. 
(2) Za vpis dela subjekta vpisa se plača taksa 10.000 točk. 
(3) Za vpis podatkov, ki se o delu subjekta vpisa vpisujejo 
v register in za vpis sprememb teh podatkov se plača polovico 
takse iz petega odstavka tarifne številke 22. 
(4) Za vpis sprememb dela subjekta vpisa in za vpis preneha- 
nja dela subjekta vpisa se plača taksa 2.500 točk.«. 

10. člen 

Taksa za vloge, odločbe in dejanja, glede katerih je nastala 
taksna obveznost od dneva, ko začne veljati ta zakon, se 
plačujejo po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi. 

Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, 
ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne plača taksa 
po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

Če po uveljavitvi tega zakona sodišče druge stopnje razveljavi 
odločbo, ki jo je sodišče prve stopnje izdalo, preden je začel 
veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa ne 
doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

11. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. seji dne 27. 1. 1994 
po opravljeni prvi obravnavi sprejel predloga zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah. Predlagate- 
lju je naložil pripravo predloga zakona za drugo obravnavo ob 
upoštevanju redakcijskih popravkov, ki jih je predlagal Sekre- 
tariat za zakonodajo in pravne zadeve. 

V skladu z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je v izogib popravkom zakona v primerih morebitnih 
kasnejših sprememb nazivov ministrstev v predlogu zakona 
za drugo obravnavo v 4. in 8. členu termin Ministrstvo za, 
pravosodje nadomeščeno s splošno opredelitvijo ministrstvo, 
pristojno za pravosodje, Ministrstvo za finance pa z ministr- 
stvom, pristojnim za finance. 

V vsebinskem pogledu je redakcijske narave tudi sprememba 
4. člena predloga zakona, ki v celoti obsega besedilo prvega 
odstavka 11. člena sedanjega zakona. V tej določbi so nave- 

deni subjekti, ki so oproščeni plačila sodnih taks, in se v pred- 
logu zakona usklajujejo s sedanjo državno ureditvijo R0Pu' 
blike Slovenije. 

Po ponovni proučitvi predlaganih rešitev je predlagati! 
v predlog zakona za drugo branje vključil tudi sprememb0 

sedanjega drugega odstavka 30. člena zakona o sodnih tak- 
sah, ki ureja pritožbo zoper sklep o ugotovitvi neplačano 
takse, katero dolguje pravna oseba. Po sedanji ureditvi 
odloča o pritožbi taksnih zavezancev sodišče druge stopnje in 
to v skladu s pritožbenim postopkom v senatu treh sodnikov- 
V praksi so številni primeri, ko taksni zavezanci plačajo takso, 
vendar sodišču prve stopnje ne izkažejo plačilo, vsled česar to 
izda sklep o neplačani taksi, potrdilo o plačilu pa stranko 
predložijo pritožbi. Ker je v takšnih primerih neracionalno 
odločanje po pritožbenem senatu, se v 7. členu predlaga. °a 

lahko prvostopni sklep spremeni ali razveljavi tudi sodiš*6 

prve stopnje, ki je sklep izdalo. 
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predlog zakona o POLITIČNIH STRANKAH - EPA 346 

iPRVA OBRAVNAVA 

yjada Republike Slovenije je na seji dne 25. 2. 1994 dolo- 
ma besedilo: 

~ PREDLOGA ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH, 
w vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. 
'lena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

S tem umikamo iz zakonodajnega postopka predlog 
zakona o političnih strankah, ki smo ga poslali v obrav- navo z dopisom št. 024-01/92-9/2-8 z dne 19. 9. 1992 in 
Predlog zakona o volilni kampaniji, ki smo qa poslali 

v obravnavo z dopisom št. 650-03/92-19/2-8 z dne 22 9 
1992. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Miha Kozinc, minister za pravosodje, 
- Jože Tratnik, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Divna Potočar, svetovalka Vlade Reoublike Slovenije. 

zakona o političnih strankah 

'JVOD 

ocena STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

p,j?ya Republike Slovenije v 42. členu določa, da vsakdo ima 
h. da cwnhf>Hnn 7Hrn^nio 7 Hrnnimi kar <so lahkrt 0rnei ?' da se svot3odno združuje z drugimi, kar se lahko jav'''® z zakonom in sicer, če to zahteva varnost države ali 
ys( korist ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. 
in„j.Va 'orej ne našteva več, za razliko od prejšnje ustave, 
AeJ

Uc'0nalr)ih oblik, v katerih se izvaja pravica do svobod- 
°blik ^ru*ev£>nja. Po prejšnji ustavi so bile institucionalne Org®. združevanja društva, sindikati in družbenopolitične 
kjl, .n'zacije, način uresničevanja te pravice v navedenih obli- 

le bil prepuščen zakonu. 
2aki 

popolne rešitve vsebovane v nemškem zakonu. Seveda pa je 
bilo treba pri iskanju ustreznih zakonskih rešitev poleg tujih 
zgledov upoštevati tudi naše specifične razmere in potrebe, 
obstoječe stanje kot tudi specifičnosti naše volilne zakono- 
daje. Izkušnje v tujini in pri nas namreč kažejo, da je občutljiva 
materija svobodnega združevanja predmet nenehnega zakon- 
skega dopolnjevanja in dograjevanja v sklopu političnega 
sistema države, pri čemer pa traja proces iskanja ustreznih 
rešitev več let ali celo desetletij. 

»n Hj2L"" o političnem združevanju je omogočil, zaradi zelo 
0r9ar?a ^,ev'la državljanov (20), ki lahko ustanovijo politično 
1'viia ■acii° in ,uc)' zaradi sicer enostavnega postopka usta- 
Poii(i*nia Politične organizacije, da je v Sloveniji trenutno 124 
tudi organizacij. Med temi je precej takšnih, v katerih ''cer ne poteka kakšna posebna politična dejavnost in 
%avi°Vi'1 Programskih ciljih ni predvideno sodelovanje pri iifjJ,'ianju države, pač pa njihovo delovanje ima bolj obeležja 

'° interesnega značaja. 

da ®n izdaje predlaganega zakona o političnih strankah je, 
poli* množice sedanjih političnih združenj oblikujejo tiste 
tirajf:

ne stranke, ki so že s svojim sedanjim delovanjem 
i n» Politične ambicije oziroma so sodelovale na volitvah 
'<vaia nom zagotoviti si v zakonodajni in izvršilni oblasti 
^Uq svoj'h političnih programov ter upravljanje z državo. njaa® Oblike uresničevanja pravice do svobodnega združeva- 
len' imai° interesni značaj, se bodo urejale z drugimi PfiblJl1' S takšno pravno ureditvijo te svoboščine se bomo 
4vS|r- pravnim ureditvam v drugih državah (Nemčija, 
ViCe 'l'), ker gre za implementacijo splošne človekove pra- 
gmo svobodnega človekovega združevanja zapisane 

deklaraciji o človekovih pravicah (1948. leta) in 
—nem paktu o državljanskih in političnih pravicah 

'v našo zakonodajo. 
."><31, Za j ugotavlja, da zakon o političnem združevanju, ki 
Ugotovil pionirski prehod iz političnega monizma v poli- 
"'ham- z®"1, ne vsebuje določb, ki bi urejale vso pestrost iist^'čnega življenja in razvoja političnih strank. Zato je 
Hjl.na svoboščina do svobodnega združevanja pravno pre- 

Urejena, ker manjkajo izkušnje na tem področju. Predla- 
ni v on terr|elji tudi na spoznanjih prakse in skuša zapol- ^ r*eli, ki so nastale zaradi obstoječe ureditve (zlasti posto- 
tigfj.^istracije, financiranje strank itn.) ter določa ostrejša 
trjv

a za ustanavljanje in delovanje strank, daje pa tudi 
Se je 

0 definicijo stranke, ki jo ustava ne vsebuje. Predlagatelj 
Itijih ^oral pri oblikovanju predlaganih rešitev zgledovati po 

*akonodajah, pri čemer pa se je pokazalo, da so najbolj 

"Sevalec 

II. PRIKAZ PRAVNE UREDITVE POLITIČNIH STRANK 
V NEKATERIH TUJIH DRŽAVAH 

Pravni sistemi evropskih držav z razvito parlamentarno demo- 
kracijo poznajo različne zakonske rešitve glede političnih 
strank. Največkrat je podlaga za zakonsko urejanje izpeljana 
iz ustavne pravice do svobodnega združevanja, ki vsebuje 
tudi osnovo za delovanje političnih strank (Nemčija, Švica, 
Portugalska, Italija), ponekod pa so politične stranke ustavna 
kategorija (na primer Španija in Francija). Posebni zakoni 
o političnih strankah urejajo pogoje za ustanovitev političnih 
strank in njihovo delovanje ter vprašanja o financiranju 
strank. Prav glede slednjega so zakonske rešitve zelo 
različne; ponekod to vprašanje urejajo zakoni o strankah (na 
primer Nemčija in Avstrija), drugje pa je financiranje urejeno 
s posebnim zakonom (na primer Italija in Španija). Analiza 
pravnih ureditev v drugih državah kaže, da gre sodobna 
praksa v smer urejanja financiranja strank v posebnem 
zakonu, ločeno od materije zakona o strankah ali zakona 
o predvolilni kampanji. 

Vsekakor vsebuje najbolj natančne določbe o strankah nem- 
ški zakon (Gesetz uber die politischen Parteien), kjer so se 
zaradi zapletenih zgodovinskih izkušenj odločili za zelo 
podrobno zakonsko urejanje združevanja v politične stranke. 
Tako vsebuje nemški zakon predvsem definicijo politične 
stranke, določa njene naloge ter zelo podrobno določa notra- 
njo ureditev stranke; določena je vsebina statuta in pravil, 
določeni so obvezni organi v stranki (in sicer zbor članov, 
zbor predstavnikov, vodstvo stranke in razsodišča) določeni 
so tudi načini njihovega imenovanja, sestava in pristojnosti. 
Zanimiva je določba o pravicah članov, ki dovoljuje izključitev 
člana iz stranke samo v primeru, če član namenoma krši 
pravila ali ureditev stranke in ji s tem prizadene veliko škodo. 
Zakon tudi določa, da mora stranka s pravili določiti način 
izbiranja svojih kandidatov, ki bodo sodelovali na volitvah. 
Glede financiranja strank vsebuje nemški zakon o strankah le 
določbe o povračilu stroškov predvolilnega boja ter določa 
celoten postopek o povračilu stroškov predvolilnega boja. Od 
leta 1984. je v ta zakon vgrajen tudi poseben pojem financira- 
nja strank - izravnava možnosti (chancenausgleich). 
Finančna kontrola nad poslovanjem strank je zagotovljena na 
ta način, da morajo stranke nemški zvezni skupščini vsako 
leto predložiti obračun o izvoru stredstev, ki so jih prejele 
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v preteklem letu. Zakon določa postavke, ki morajo biti izka- 
zane v obračunu, če je celotni prihodek stranke večji od 
20.000 DEM, je treba v poročilu prikazati podatke o imenih in 
priimkih darovalcev ter višine njihovih prispevkov. Obračun 
se objavi v zveznem uradnem glasilu. 

Za razliko od nemškega zakona, je avstrijski zakon o strankah 
glede vsebine, ki jo predpisuje, precej ožji. Poleg splošne 
določbe, v kateri je določen pomen političnih strank v avstrij- 
ski ureditvi in ki nalaga strankam dolžnost, da imajo svoje 
statute, iz katerih so razvidni organi stranke, vsebuje ta zakon 
v nadaljevanju le določbe o financiranju strank s strani 
države. Za vse stranke, ki prejemajo za svoje delovanje sred- 
stva iz državne blagajne velja, da morajo javno predložiti 
računovodsko poročilo o vseh prihodkih in izdatkih v prete- 
klem letu. Društva in sindikate ureja v Avstriji poseben zakon 
iz leta 1951. 

V Španiji že ustava določa pogoje za ustanavljanje strank in 
za njihovo delovanje s splošno določbo, da je le-to svobodno 
pod pogojem, da spoštujejo ustavo in zakon, konkretno pa 
stranke ureja poseben zakon (Ley de Partidos). Z zakonom so 
urejena vprašanja o registraciji strank, o organiziranosti in 
delovanju stranke, ki mora biti demokratično ter o razpustitvi 
oziroma ukinitvi stranke. Če sodišče ugotovi, da stranka 
s svojimi dejanji krši kazenski zakon ali, da je notranja organi- 
zacija ali delovanje stranke nedemokratično, lahko sodišče 
stranko ukine oziroma ji začasno prepove delovanje. Vpraša- 
nja glede financiranja strank ureja od leta 1987. dalje poseben 
zakon. 

V Italiji ustava priznava državljanom pravico do svobodnega 
združevanja brez posebne odobritve, in sicer za uresničeva- 
nje ciljev, razen tistih, ki so prepovedani s kazensko zakono- 
dajo. Ustava izrecno prepoveduje tajna in militaristična zdru- 
ženja. Financiranje strank ureja poseben zakon iz leta 1985, in 
sicer tako vprašanja v zvezi s povračilom stroškov predvolilne 
kampanje kot tudi vprašanja financiranja letnih aktivnosti 
strank, ki jih zagotavlja država. Zakon opredeljuje kriterije, ki 
jih mora stranka izpolnjevati, da je upravičena do tega vira 
sredstev. Zakon prepoveduje organom javne administracije 
financiranje političnih strank, javnih podjetij in podjetij, 
v katerih javni kapital presega 20% celotnega vloženega kapi- 
tala. Tudi stranke v Italiji morajo svojo bilanco letno objaviti 
v enem izmed nacionalnih dnevnikov. V njej morajo biti 
poimensko navedene vse fizične in pravne osebe, ki so stranki 
prispevale vsoto večjo od milijon lir v letu. 

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

V primerjavi z rešitvami v zakonu o političnem združevanju so 
številne rešitve v predlaganem zakonu nove. Izhajajo iz dose- 
danjih izkušenj predlagatelja pri spremljanju izvajaja zakona, 
pri izvajanju volilne zakonodaje ter tudi iz dognanj tuje pravne 
prakse in literature, ki obravnava delovanje in pomen strank 
v različnih političnih sistemih. 

Nekatere rešitve v predlaganem zakonu so prilagojene nepo- 
sredno interesom države, ki skuša zagotoviti znotraj političnih 
strank visoko stopnjo demokracije; stranke so nedvoumno 
sestavni del družbenega življenja in političnega sistema, zato 
država mora enakopravno obravnavati vse stranke, kar se 
kaže v postopku ustanovitve političnih strank. Nekatere pred- 
lagane rešitve temeljijo na izkušnjah predlagatelja iz pritožbe- 
nih postopkov oziroma sodnih sporov med političnimi organi- 
zacijami glede registracij imen, ustanovitve ter pobud za 
oceno protiustavnosti delovanja političnih organizacij. 

V predlaganem zakonu je poudarjeno sodelovanje strank na 
volitvah v organe oblasti, kar je tudi bistveni element, ki 
opredeljuje pojem stranke in ga loči od pojma političnih 
organizacij. Politične stranke so oblika organizacije z jasno 
opredeljeno politično ideologijo, ki je navedena v programu 
stranke, katere cilj je osvojiti oziroma obdržati oblast na 
demokratično parlamentaren način - preko volitev. Zato so 
politične stranke organizirane skupine s političnimi cilji, ki se 
razlikujejo od drugih političnih organizacij, katerih člani se 
združujejo le z namenom zaščite določenih konkretnih intere- 

sov s političnimi sredstvi. Takšne politične organizacije so 
npr. ljudska gibanja, lobby skupine. Politične stranke se razli- 
kujejo od tako imenovanih interesnih skupin oziroma skupi" 
za pritisk (pressure groups), ki politična sredstva uporabljal® 
le z namenom, da bi zaščitile določene posebne intere ' n' 
primer sindikati). Temeljna značilnost strank je njihova stali" 
prisotnost v javnem žviljenju ter programska oprsideljenos 
političnih ciljev, za katere se zavzemajo. Svojo aktivno vlog 
stranke uresničujejo na vseh ravneh javnega življenja, P'e0' 
svem si skušajo zagotoviti svoj vpliv v državnem zboru, ki 9 
konstituirajo v pretežni meri prav stranke preko svojih kan<r 
datov. Postopek kandidiranja namreč za volitve v državni zdo 
temelji na načelu, po katerem se le-ta odvija Predvse. 
v strankah, zato imajo glede postavljanja svojih kandidatovi 
volitvah stranke bistveno prednost. 

Glede p'avice do svobodnega združevanja predlagatelj 
da razen z zakonom določenih omejitev, ni moč v statu 
strank določiti prepoved svobodnega članstva v stranka 
Navedeno pomeni, da so nezakonite določbe statutov stran ■ 
ki onemogočajo članstvo v strankah z omejevanjem člove1K 
vih pravic in svoboščin na primer: svobode izražanja, svoboo 
vesti, svoboščino sklepati zakonsko zvezo oz. živeti v zuna'za. 
konski skupnosti, svoboščino odločanja o rojstvih otrok, iz 
žanje narodne pripadnosti, kot tudi s spodbujanjem k ne01n 

kopravnosti in nestrpnosti ter s spodbujanjem k nasilju 
vojni. 

VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predlagani zakon, ki je v svoji vsebini sistemski, nep sre^iy 
ne bo, razen izplačila volilnih stoškov strankam, povzro ^ 
novih finančnih obveznosti, saj so se stranke v državi 
7 u že sedaj financirale iz proračuna. 

Pri ministrstvu, pristoi lem za upravo bo potrebno nastah|) 
nov register strank, kar pa po mnenju predlagatelja ne 
pc zročilo večjih obremenitev za republiški proracu. 
Nasprotno, predlagatelj ocenjuje, da bo zaradi koncentra I 
postopka registracije strank na enem mestu gledano v c8' 
izvajanje tega zakona doprineslo zmanjšanju stroškov za 
uradna opravila. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), je združ® 
nje državljanov, ki uresničuje svoje politične cilje, sprej®1 

v programu stranke z demokratičnim oblikovanjem politic'1 
volje državljanov in s predlaganjem kandidatov na volitva 
v državni zbor, za predsednika republike ter v organe lokali11 

skupnosti. 
2. člen 

Stranka deluje javno. 

Javnost delovanja stranke se praviloma zagotavlja z obveš^a 

njem javnosti o delovanju stranke. 

Finančno in materialno poslovanje stranke mora biti javnO' 

3. člen 

V Republiki Sloveniji ne sme delovati stranka, ki ni re9isl!l 
rana v skladu z določbami tega zakona ali stranka, ki i"1 

sedež v tujini. 

Stranka ne sme delovati oziroma ustanavljati svojih organi2® 
cijskih oblik v gospodarskih družbah, v zavodih in drug 
organizacijah ter v državnih organih. 
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Stranka ne sme delovati kot vojaško ali kot oboroženo združe- 
"I® in v ta namen je ni dopustno ustanoviti. 

"• USTANOVITEV IN REGISTRACIJA STRANKE 

4. člen 

Stranko lahko ustanovi najmanj petsto polnoletnih državlja- 
nov Republike Slovenije, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi 
stranke (v nadaljnjem besedilu: ustanovna izjava), sprejmejo 
s'atut stranke in njen program. 

Ustanovitelj stranke ne more biti oseba, ki ji je odvzeta 
Poslovna sposobnost. 

S. člen 

^ustanovno izjavo ustanovitelj izjavi svojo voljo o ustanovitvi 
franke. 

V ustanovno izjavo ustanovitelj vpiše: 
~ "rie in priimek, 
~ Podatke o datumu rojstva, 
~ državljanstvo, 
~ stalno oziroma začasno prebivališče, 
~ |unkcijo, poklic ter sedež zaposlitve, 
~ j"1©, skrajšano ime in kratico imena stranke, 
~ lziavo, da sprejema statut stranke in njen program. 

podpis ustanovitelja na ustanovni izjavi mora biti overjen pri 
davnem organu oziroma pri notarju. 

Stranka ima lahko samo eno ime, eno skrajšano ime, eno 
kratico imena in en znak. 

V pravnem prometu stranka sme uporabljati le svoje registri- 
rano ime, skrajšano ime, kratico imena in znak. 

Ime stranke ne sme vsebovati imena tuje države ali tuje 
stranke oziroma, tuje pravne ali fizične osebe. 

V predvolilni kampanji in v kandidacijskem postopku stranka 
lahko uporablja le svoje registrirano ime, skrajšano ime, kra- 
tico imena in znak. 

10. člen 

Teritorialna organizacijska enota stranke lahko, v skladu 
s pravili, ki jih določa statut stranke, uporablja tudi dodatek 
k imenu stranke, iz katerega je razvidno, da gre za teritorialno 
organizacijsko enoto stranke. 

11. člen 

Register strank (v nadaljnjem besedilu: register) vodi ministr- 
stvo, pristojno za upravo (v nadaljnjem besedilu: registrski 
organ), ki izda predpis o registru ter o obrazcu ustanovne 
izjave iz 5. člena tega zakona. 

Zahtevi za vpis v register je treba priložiti: 
- petsto ustanovnih izjav, 
- statut in program stranke. 

Podatki, vpisani v register, so javni. 

6. člen 
A| 
I an stranke lahko postane državljan, ki podpiše pristopno 

lavo o članstvu v stranki, ob pogojih, ki jih določita zakon 
r°ma statut stranke. 

J' Pristopni izjavi državljan navede svoje ime in priimek, 
D'?j.ne podatke, stalno ali začasno prebivališče, funkcijo, Wklic ter sedež zaposlitve oziroma druge podatke, če so 
oiočeni v statutu stranke. 

JUjadoietnik, ki je star najmanj petnajst let, lahko postane član 
'adinske organizacije v stranki, s pisno privolitvijo njego- 

va zakonitega zastopnika pa lahko postane član stranke. 
St Iranka mora imeti register članov stranke. 

7. člen 

j.u)ec ne more postati član stranke oziroma član organov 
.Janke,lahko pa postane, če tako določa statut stranke, 
®stni član stranke. 

t,'Lv°nci brez slovenskega državljanstva lahko postanejo Clarn stranke. « 

8. člen 
St 
st
rar|ka mora dati državnemu organu, ki je pristojen za regi- 

do
rfcij° stranke, na njegovo zahtevo podatke o tem, ali je 

oiočena oseba ustanovitelj ali član stranke oziroma, ali je 
organov stranke. 

9. člen 

jjs stranke, ki mora biti napisano v slovenskem jeziku, skraj- 
ffjjp ime in kratica imena ter znak stranke, se morajo 
itn in nedvoumno razlikovati od imena, skrajšanega I "ena, kratice imena in znaka druge, že registrirane stranke 

ne smejo biti taki, da spravljajo državljane v zmoto. 

12. člen 

Registrski organ označi zahtevo stranke za vpis v register 
z navedbo ure in datuma sprejema zahteve. 

Če stranka pošlje zahtevo iz prejšnjega odstavka po pošti, 
priporočeno ali brzojavno, se dan in ura oddaje zahteve na 
pošto štejeta za dan in uro sprejema zahteve. 

Če je zahteva stranke za vpis v register pomanjkljiva, pošlje 
registrski organ v desetih dneh stranki zahtevo za dopolnitev 
vloge. Če stranka vloge ne dopolni v roku 30 dni od sprejema 
zahteve za dopolnitev, se šteje, da je umaknila vlogo za vpis 
stranke v register. 

13. člen 

Registrski organ izda odločbo o vpisu stranke v register. 

Stranka postane pravna oseba z dnem vpisa v register. 

Stranka sme delovati v skladu s tem zakonom in z drugimi 
predpisi z dnem, ko je vpisana v register. 

Registrski organ objavi izrek odločbe o vpisu stranke v regi- 
ster v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave 
izreka odločbe plača stranka. 

14. člen 

Registrski organ zavrne zahtevo stranke za vpis v register, če 
ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz tega zakona za vpis 
stranke v register. 

Če registrski organ meni, da so akti stranke, ki jih je priložila 
zahtevi za vpis v register protiustavni, mora postopek prekiniti 
in predlagati Vladi Republike Slovenije, da vloži zahtevo za 
oceno protiustavnosti aktov stranke. Postopek za vpis stranke 
v register se nadaljuje po odločitvi ustavnega sodišča. 

15. člen 

Stranka se lahko združuje z drugimi strankami oziroma se 
lahko razdruži. 
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Stranka iz prejšnjega odstavka se vpiše v register oziroma se 
izbriše iz registra v skladu z določbami tega zakona. 

V primeru združitve stranke z drugimi strankami zahtevi za 
vpis v register ni potrebno predložiti ustanovnih izjav iz 11. 
člena tega zakona. 

Registrski organ zavrne zahtevo stranke za vpis v register ali 
za izbris iz registra, če z aktom organa določenega v statutu 
stranke ni izkazano, da je urejeno nasledstvo stranke, ki po 
tem zakonu obsega ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in 
program stranke. 

Premoženjskopravna razmerja stranke se v primerih iz prvega 
odstavka tega člena urejajo v skladu s predpisi, ki urejajo 
nepravdni postopek pred sodiščem. Pri odločanju o premo- 
ženjskopravnih razmerjih strank sodišče upošteva število čla- 
nov stranke ob združitvi oziroma razdružitvi ter število članov 
strank po razdružitvi oziroma po združitvi strank. 

Registrski organ ne sme zavrniti zahteve stranke za vpis 
v register ali za izbris iz registra, če ugotovi, da stranka iz 
prvega odstavka tega člena nima urejenih premoženjskoprav- 
nih razmerij. 

16. člen 

O spremembi in datumu spremembe imena, skrajšanega 
imena, kratice imena in znaka stranke ter spremembe datuma 
statuta, programa in sedeža, mora izvršilni organ stranke v 15 
dneh obvestiti registrski organ in zahtevati vpis spremembe 
v register. 

Registrski organ izda odločbo o vpisu spremembe podatkov 
iz prejšnjega odstavka v register. Izrek odločbe se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave izreka 
odločbe plača stranka. 

17. člen 

Stranka, ki meni, da se ime, skrajšano ime, kratica imena in 
znak druge stranke ne razlikujejo bistveno in nedvoumno od 
njenega že prej registriranega imena, skrajšanega imena, 
kratice imena in znaka, ima pravico s tožbo spodbijati 
odločbo o vpisu druge stranke v register ter zahtevati izbris 
stranke iz registra. 

Rok za vložitev tožbe iz prejšnjega odstavka je 30 dni od 
objave izreka odločbe o vpisu stranke v register v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

18. člen 

Registrski organ izbriše stranko iz registra, če ustavno 
sodišče odloči, da so delovanje oziroma akti stranke protiu- 
stavni oziroma, če sodišče odloči, da se ime, skrajšano ime, 
kratica imena in znak stranke bistveno in nedvoumno ne 
razlikujejo od imena, skrajšanega imena, kratice imena in 
znaka stranke, ki je že prej vpisana v register strank. 

O izbrisu iz prejšnjega odstavka registrski organ obvesti 
stranko. 

Registrski organ začne postopek za izbris stranke iz registra: 

1. na zahtevo stranke; 
2. če ugotovi, da je bil vpis stranke v register opravljen na 
podlagi neresničnih podatkov; 
3. če ugotovi, da v roku enega leta po izteku mandatne dobe, 
določene s statutom, stranka ni izvolila svojih organov; 
4. če ugotovi, da stranka dvakrat zaporedoma ne sodeluje na 
volitvah v državni zbor ali v organe lokalne skupnosti. 

Registrski organ obvesti stranko o začetku postopka za izbris 
iz registra ter jo povabi, naj se v določenem roku o tem izjavi. 

Registrski organ odloči o izbrisu stranke iz registra v primerih 
iz tretjega odstavka tega člena z odločbo. Stranko se iz 
registra izbriše, ko postane odločba izvršljiva. 

Izbris stranke iz prvega odstavka tega člena iz registra in izrek 
odločbe o izbrisu stranke iz prejšnjega odstavka se objavita 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

19. člen 

Za vpis in izbris stranke iz registra se uporabljajo določbe 
splošnega upravnega postopka, če ta zakon ne določa dru- 
gače. 

Premoženje oziroma sredstva strank, ki jih je stranka prido- 
bila iz proračuna, se z dnem izbrisa stranke iz registra, prene- 
sejo na proračun. 

III. AKTI IN NOTRANJA UREDITEV STRANKE 

20. člen 

Stranka ima statut in program. 

Statut stranke mora določiti: 

1. ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in sedež stranke; 
2. notranjo oziroma teritorialno organiziranost stranke; 
3. pravice in dolžnosti člana stranke; 
4. postopek in organ, ki določa kandidate za volitve v državni 
zbor in za predsednika republike ter kandidate za volitve 
v organe lokalnih skupnosti; 
5. postopek odločanja o prenehanju stranke oziroma posto- 
pek odločanja o združitvi ali razdružitvi stranke; 
6. postopek in organ stranke, ki ureja premoženjskopravna 
razmerja stranke v primeru izbrisa stranke iz registra oziroma 
v primeru združitve ali razdružitve stranke; 
7. odgovornost za materialno in finančno poslovanje stranke; 
8. mandatno dobo članov organov stranke; 
9. postopek sprejemanja in spreminjanja statuta oziroma pro- 
grama stranke. 

21. člen 

Stranka mora imeti organ predstavnikov vseh članov stranke 
in izvršilni organ stranke. 

Statut stranke lahko določi tudi ustanovitev drugih organov 
stranke. 

V. FINANCIRANJE STRANKE 

22. člen 

Stranka pridobiva sredstva iz: 

1. članarine; 
2. prispevkov zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb; 
3. prihodkov od premoženja; 
4. daril; 
5. volil; 
6. proračuna; 
7. založniške dejavnosti; 
8. dobička iz dohodka podjetja katerega je lastnik. 

Prepovedano je pridobivanje sredstev stranke iz prispevkov 
tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od 
premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma 
vsakršno drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev 
za stranko iz tujine. 

23. člen 

Pravne in fizične osebe ter zasebniki lahko prispevajo p 
spevke za stranko. Prispevek za stranko je po tem zakonu tudi 
vsaka brezplačna storitev za stranko oziroma opravljanje sto; 
ritev za stranko ali prodaja izdelkov stranki pod pogoji, kl 

stranko postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike 
storitev pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov oziroma, kot 
kupce izdelkov teh oseb. 
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Dm*13 oset3a ali zasebnik, ki opravi storitev za stranko ali ji j. ia izdelek, mora stranki izstaviti račun, ne glede na to, kdo 
L j?ja',nik storitve ali cene izdelka oziroma ne glede na to, da 

storitev opravljena ali izdelek dan brezplačno. 

Popevki iz prvega odstavka tega člena presegajo znesek 
Sin --,ne P°vPrečne mesečne plače na delavca v Republiki 
stik"''' po Podatkih Zavoda Republike Slovenije za stati- K0 za leto, za katero se dela poročilo o finančnem poslova- 
5!. ®tranke,se v tem poročilu navede podatke o firmi in 
oseh Pravne osebe oziroma ime, priimek in naslov fizične 
tetn oz'roma zasebnika in naziv njegove firme ter višino ne9a prispevka, ki so jih le-ti prispevali. 

24. člen 

katere kandidati so bili na zadnjih volitvah izvoljeni 
Ste 3Vni zbor, ima pravico do sredstev iz proračuna glede na yil° dobljenih glasov v vseh volilnih enotah na zadnjih 
ol«vah v državni zbor. 

iz prvega odstavka tega člena ima pravico do sred- 
ien 'Z proraćuna za vsak dobljen glas na volilnega upravi- 
Sečno V v'^'n' 3° tolarjev. Znesek se dodeljuje stranki me- 

iz prejšnjega odstavka se mesečno usklajuje z indek- 
Zavr.Hast' drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podatkih °da Republike Slovenije za statistiko. 

25. člen 

taf11*9 morajo Državnemu zboru Republike Slovenije do 31. 
ijusf tel<oće9a leta predložiti finančno poročilo o poslova- 
0(ju 

ranke za preteklo leto, ki mora vsebovati vse prihodke in 
2ra?dl<e s,ranke ter zlasti vire prihodkov stranke v skladu 
bei nov°dskimi predpisi. V tem poročilu morajo biti pose- 
;J Prikazani podatki iz tretjega odstavka 23. člena tega 

°na in podatki o stroških volitev. 

Sodnik državnega zbora lahko zahteva dopolnitev poro- 
!doi'* Prei^njega odstavka, če ni sestavljeno v skladu |e ° °čbo tega člena in določi tudi rok v katerem mora biti 

10 dopolnjeno. 

ob^no poročilo iz prvega odstavka tega člena se mora "Viti v glasilu državnega zbora. 

26. člen 
Drtg 
$ku or9an- iavni zavod', javna podjetja, organi lokalnih 
n Pn°sti. sindikati, humanitarne organizacije, verske skup- 
k !| kot tudi gospodarske družbe, v katere je vložen javni 

Pital v višini najmanj 50 %, ne smejo financirati strank. 

27. člen 

skupnosti lahko v skladu s tem zakonom financirajo 

ly volilna kampanja 

28. člen 

Sj^ka lahko organizira volilno kampanjo z namenom vpli- 
v d *a oblikovanje politične volje državljanov pri volitvah 
v0r zb°r> za predsednika republike ter na volitvah 93ne lokalnih skupnosti. 

30. člen 

Pri objavah raziskav javnega mnenja o kandidatih strank na 
volitvah v državni zbor, za predsednika republike in v organe 
lokalnih skupnosti mora biti naveden naročnik, metodologija 
ter izvajalec raziskave. 

31. člen 

Strankam, ki so predlagale svoje kandidate, kot tudi kandida- 
tom in listam, ki jih določijo volivci ter kandidatom narodnih 
skupnosti, se povrnejo volilni stroški za zadnje volitve 
v državni zbor. 

Stranka, katere listam so pripadli mandati za poslanca držav- 
nega zbora, ima pravico do povrnitve volilnih stroškov v višini 
30 tolarjev za dobljeni glas. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada pravica do 
povračila dela stroškov tudi tisti stranki, katere lista kandida- 
tov je dobila najmanj 6 % glasov od skupnega števila oddanih 
glasov za vse liste v volilni enoti in sicer v višini 30 tolarjev za 
dobljeni glas v tej volilni enoti. 

Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za 
povračilo volilnih stroškov kandidatom in listam, ki jih dolo- 
čijo volilci. 

Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja 
tudi za povračilo volilnih stroškov za kandidata narodnih 
skupnosti, ki je dosegel najmanj 20 % od števila točk, ki jih je 
dobil kandidat, ki je bil izvoljen. 

32. člen 

Državni zbor povrne stranki oziroma upravičencem iz 
31 .člena tega zakona, na njihovo zahtevo, volilne stroške. 

Volilni stroški iz prejšnjega odstavka se izplačajo v 60 dneh po 
objavi volilnih izidov. 

Stranka oziroma upravičenci iz 31. člena tega zakona morajo, 
v šestih mesecih od dneva objave volilnih izidov, o volilnih 
stroških predložiti državnemu zboru poročilo o dokončanem 
revidiranju računovodskih izkazov na zadnjih volitvah 
v državni zbor, s strokovnim mnenjem. 

Stroške poročila iz prejšnjega odstavka plačajo stranka ozi- 
roma upravičenci iz 31. člena tega zakona. 

Poročilo iz tretjega odstavka tega člena se v celoti objavi 
v glasilu državnega zbora. 

33. člen 

Določbe 28., 29., 30. in 32. člena tega zakona, se smiselno 
uporažbljajo tudi pri volitvah predsednika republike. 

Do povrnitve stroškov volilne kampanje je upravičen kandidat 
za predsednika republike, za katerega je glasovalo najmanj 
10% od skupnega števila volivcev, ki so glasovali. Ce se 
glasovanje ponovi, je do povrnitve volilnih stroškov upravičen 
tisti med dvema kandidatoma, ki je prejel najmanj 20 % glasov 
od skupnega števila glasov volivcev, ki so glasovali. 

Kandidatu za predsednika republike se povrnejo stroški 
v višini 15 tolarjev za vsak dobljeni glas. 

VI. NADZORSTVO 

29. člen 34. člen 

i^a kampanja se lahko začne trideseti dan pred dnevom,ki Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona opravlja mini- 
lr o'očen za dan volitev, končati pa se mora najpozneje 24 ur strstvo, pristojno za upravo, če z zakonom ni drugače dolo- a dnevom, ki je določen za dan volitev. čeno. 
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VII. KAZENSKE DOLOČBE 

35. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek stranka: 

1. ki deluje, ni pa vpisana v register v skladu z določbami tega 
zakona oziroma, ki ima sedež v tujini (1. odstavek 3. člena); 
2. ki ustanovi svoje organizacijske oblike v gospodarskih 
družbah, v zavodih in v drugih organizacijah ter v državnih 
organih (2. odstavek 3. člena); 
3. ki deluje kot vojaško ali kot oboroženo združenje (3. odsta- 
vek 3. člena); 
4. ki v stranko včlani mladoletnika, ki ni star najmanj 15 let, 
brez privolitve njegovega zakonitega zastopnika (3. odstavek 
6. člena); 
5. ki včlani tujca v stranko oziroma v organe stranke imenuje 
ali izvoli tujca (7. člen); 
6. ki ne da državnemu organu, ki je pristojen za registracijo 
stranke,na njegovo zahtevo podatke o tem, ali je določena 
oseba ustanovitelj ali član stranke oziroma, ali je član organov 
stranke (8.člen); 
7. ki v pravnem prometu ne uporablja le svojega registrira- 
nega imena, skrajšnega imena, kratico imena in znak (3. 
odstavek 9. člena); 
8. ki v predvolilni kampanji in v kandidacijskem postopku ne 
uporablja le svojega registriranega imena, kratico imena in 
znak (5. odstavek 9. člena); 
9. ki pridobi sredstva stranke iz prispevkov tujih zasebnikov, 
fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja stranke 
iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno drugo 
pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev za stranko iz 
tujine (2. odstavek 22. člena); 
10. ki do 31. marca tekočega leta državnemu zboru ne pred- 
loži finančnega poročila o poslovanju stranke za preteklo leto 
(1. odstavek 25. člena); 
11. ki začne volilno kampanjo pred tridesetim dnevom, ki je 
določen za dan volitev in je ne konča najpozneje 24 ur pred 
dnevom, ki je določen za dan volitev (29.člen); 
12. ki v šestih mesecih od dneva objave volilnih izidov, o volil- 
nih stroških ne predloži državnemu zboru poročilo o dokon- 
čanem revidiranju računovodskih izkazov stranke na zadnjih 
volitvah v državni zbor, s strokovnim mnenjem (3. odstavek 
32. člena); 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr- 
šek iz prvega odstavka tega člena. 

36. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznujejo za 
prekršek javni zavod, javno podjetje, organ lokalne skupnosti, 
sindikat, humanitarna organizacija, verska skupnost kot tudi 
gospodarska družba, v katere je vložen javni kapital v višini 
najmanj 50 %, če financirajo stranko (26. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr- 
šek iz prejšnjega odstavka tega člena. 

37. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki opravi storitev 
s stranko ali proda izdelek stranki brez izstavitve računa 
stranki (2. odstavek 23. člena). 

38. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznujejo 
upravičenci iz 31. člena tega zakona ter kandidati za presed- 
nika republike, ki začnejo volilno kampanjo pred tridesetim 

dnevom, ki je določen za dan volitev in je ne končajo najpoz- 
neje 24 ur pred dnevom, ki je določen za dan volitev (29. člen)- 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznujejo 
upravičenci iz 31.člena tega zakona, ki v šestih mesecih o° 
dneva objave volilnih izidov, o volilnih stroških ne predložijo 
državnemu zboru poročilo o dokončanem revidiranju računo- 
vodskih izkazov stranke na zadnjih volitvah v državni zbor. 
s strokovnim mnenjem (3. odstavek 32. člena); 

39. člen 

Za prekršek iz drugega odstavka 22. člena tega zakona ter za 
prekršek iz 26. člena tega zakona se izreče poleg denarne 
kazni tudi varstveni ukrep odvzema sredstev, ki so predme 
prekrška. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
40. člen 

Registrski organ vpiše kot stranke,v roku enega meseca o 
dneva uveljavitve tega zakona, v register tiste politične org 
nizacije, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor dobile posla 
ske mandate. 

Stranke iz prejšnjega odstavka morajo v roku šestih mesee^ 
od dneva vpisa v register uskladiti svoje akte z določbami teg 
zakona ter jih poslati registrskemu organu, sicer se jih izbrt 
iz registra. 

Če stranka iz prejšnjega odstavka v roku šestih mesecev 
uskladi svojih aktov s tem zakonom, se jo izbriše iz regis1' • 

41. člen 

Politična organizacija mora v šestih mesecih od dneva uve'j.a
u 

vitve tega zakona vložiti zahtevo za vpis v register v sklaou 

s tem zakonom. 

Politična organizacija iz prejšnjega odstavka lahko kot 

stranka ohrani svoje ime, skrajšano ime, kratico imena in 

znak. 

Če politična organizacija v šestih mesecih od dneva uveljav^ 
tve tega zakona ne vloži zahteve iz drugega odstavka teg 
člena, preneha delovati. 

Premoženje oziroma sredstva političnih organizacij iz Pre^' 
njega odstavka oziroma strank iz drugega odstavka 40. člen 
tega zakona.na katerem so imele te organizacije pravico up0' 
rabe in so jih pridobile iz proračuna, se prenese na proračun- 

42. člen 

Na Republiko Slovenijo in lokalne skupnosti se na dan uvel)3' 
vitve tega zakona prenesejo tiste nepremičnine bivših družb® 
nopolitičnih organizacij, na katerih so imele te organizadFj 
pravico uporabe in jih niso pridobile s sredstvi, zbrani'11 

s članarino. 

(VARIANTA PRVEGA ODSTAVKA: 
■t 4 Na Republiko Slovenijo in lokalne skupnosti se na dan i- . 

1990. leta prenesejo tiste nepremičnine bivših družbenop0 

tičnih organizacij, na katerih so imele te organizacije, Prav!l||e 
uporabe oziroma lastninsko pravico in jih niso pridobi 
s sredstvi, zbranimi s članarino.) 

Bivše družbenopolitične organizacije iz prejšnjega odsta^ 
so Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovneg 
ljudstva, Zveza sindikatov Slovenije in Zveza socialisticn 
mladine Slovenije. 

Pravno nasledstvo organizacij iz prejšnjega odstavka se gle<j® 
premoženjskih razmerij ureja v skladu s predpisi, ki ure|ai 
nepravdni postopek pred sodiščem. 
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43. člen 44. člen 

Določbe 31., 32. in 33. člena tega zakona se ne uporabljajo za 
Povračilo volilnih stroškov strankam in upravičencem iz 31. 
'lena tega zakona za volitve v državni zbor, ki so bile 6. 
decembra 1992. leta ter kandidatom za predsednika republike na volitvah za predsednika republike, ki so bile 6. decembra 
1992.leta. 

financiranje strank se v skladu z določbo 24. člena tega 
zakona prične s 1. januarjem 1995. leta. 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o poli- 
tičnem združevanju (Uradni list SRS, št. 42/89 in Uradni list 
RS, št. 35/90 in 39/90), razen določb 21. člena. 

Določba 21. člena zakona iz prejšnjega odstavka preneha 
veljati 1. januarja 1995. leta. 

45. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

V postopku ustanovitve in registracije strank je določeno, da 
stranko lahko ustanovi najmanj petsto državljanov, ki podpi- 
šejo ustanovne izjave, sprejmejo statut in program stranke. 
Ustanovitelj je lahko le oseba, ki je polnoletna in ima poslovno 
sposobnost. Načelo polnoletnosti državljanov kot ustanovite- 
ljev stranke se navezuje na njihovo volilno pravico. Je v skladu 
* rešitvijo v zakonu o volitvah v državni zbor, po katerem 
'majo volilno pravico le osebe, ki so na dan volitev dopolnile 
J8 let starosti. Mladoletniki naj ne bi bili ustanovitelji strank, 
lahko so pa člani stranke, če so stari najmanj 15 let in 
s privolitvijo njihovih zakonitih zastopnikov. Mladoletnik, ki je 
star najmanj 15 let lahko postane član mladinske organizacije 
v stranki. V skladu s to določbo je strankam ponujena mož- 
nost, da v skladu z zakonom organizirajo svoje »podmladke«. 
Predlagatelj ob tem zavrača nekatere pomisleke, izražene v dosedanji praksi, da takšna organizacijska oblika stranke 
Predstavlja politično manipulacijo z voljo mladoletnikov. 

Predlagani zakon je predvidel omejitev, po kateri stranke ne 
smejo ustanavljati svojih organizacijskih oblik v gospodarskih 
družbah, v šolah, v zavodih in drugih organizacijah ter 
v državnih organih. Takšna rešitev ima podlago v načelu, da 
država mora ob zagotavljanju demokratičnosti v strankah 
Uključiti vsako možnost vpliva na delovanje teh strank, tudi 
"3 način kot to določa navedena rešitev. V predlaganem 
*akonu je tudi predvidena omejitev, po kateri tujci ne morejo 
Piti člani strank oziroma člani organov stranke, lahko pa so 
Častni člani stranke. Takšna rešitev ima podlago že v zakonu 
0 tujcih, ki tujcem prepoveduje ustanavljanje političnih 
strank, dovoljuje pa jim članstvo v strankah, ustanovljenih 
v Republiki Sloveniji. Podobne rešitve poznajo tudi tuji pravni 
sistemi. Predlagatelj ocenjuje, da se s predlagano rešitvijo 
Preprečuje možnost fiktivnega ustanavljanja političnih strank, 
v katerih bi pozneje tujci lahko za dosego svojih političnih c,'/ev aktivno in legalno delovali. Sicer pa je delna omejitev 
ustavne pravice in svoboščine združevanja v politične stranke v Ustavi Republike Slovenije določena za poklicne pripadnike 
°orambnih sil in policije, ki ne morejo biti člani političnih 
strank (četrti odstavek 32. člena), prav tako pa za sodnike 
|'i33. člen), državne tožilce (136. člen) in ustavne sodnike 
('66. člen), ki ne smejo biti člani organov političnih strank; 
v skladu s 27. členom Zakona o delavcih v državnih organih 
'''šji upravni delavci in upravni delavci ter strokovno tehnični 
delavci, ki jih določi Izvršni svet ne morejo biti člani vodstev 
Političnih organizacij. Zato zakon zaradi preglednosti ureja na 
enem mestu določene omejitve. 
sedanje delovanje nekaterih političnih strank, kot tudi 
nastopi njihovih funkcionarjev ali članov v medijih ali na 
lavnih zborovanjih, so v javnosti povzročili sum, da gre 
* nekaterih primerih za evidentno protiustavno delovanje. To 
delovanje naj bi bilo takšno, da spodbuja k revanšizmu, 
neenakopravnosti ter razpihuje sovraštvo in nestrpnost, kar 
Ustava Republike Slovenije izrecno prepoveduje. Ustavno 
Sodišče je po ustavi pristojno, da odloča o protiustavnosti 
delovanja strank ter o protiustavnosti njihovih aktov ter lahko 
Prepreči vsakršno skrajno oziroma totalitarno delovanje poli- 
tičnih strank. Zato v tem zakonu ni določbe, ki naj bi prepove- 
dovala združevanje državljanov z namenom kršenja z ustavo 

zajamčenih svoboščin in pravic članov in občanov, razpihova- 
nje nacionalnega, rasnega in verskega sovraštva ali nestrpno- 
sti ter propagiranje nasilja ali vojne, itn. Predlagani zakon 
določa, da bo registrski organ v primeru, če bo podvomil 
v ustavnost aktov, ki jih je stranka predložila v postopku 
registracije, postopek prekinil in predlagal vladi, da vloži 
zahtevo za oceno protiustavnosti aktov stranke pred ustavnim 
sodiščem. Navedeno pomeni, da bo vlada predlagatelj zah- 
teve za začetek postopka pred ustavnim sodiščem (drugi 
odstavek 162. člena ustave, ki določa, da predlagatelje 
postopka pred ustavnim sodiščem določa zakon), sicer 
vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj 
pravni interes. Če ustavno sodišče odloči, da so akti oziroma 
dejanja stranke protiustavni, jo bo registrski organ izbrisal iz 
registra oziroma bo zavrnil predlog za vpis stranke v register. 
Registrski organ o tem le obvesti stranko, v vseh drugih 
primerih izbrisa stranke iz registra pa odloča z odločbo. 

Zaradi znanih zapletenih primerov združitev oziroma razdru- 
žitev strank, je v zakonu predlagano, da registrski organ 
zavrne zahtevo stranke za vpis ali izbris iz registra, če ni 
izkazano, da je urejeno nasledstvo stranke, ki po tem zakonu 
obsega ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in program 
stranke. 

V predlaganem zakonu je novost, da je vpis stranke v register 
upravni akt, ki ga je mogoče izpodbijati s tožbo pred so- 
diščem. 

Kar zadeva predlagane določbe zakona o volilni kampanji, 
predlagatelj meni, da je treba določiti le minimum, ki ureja to 
materijo, yse drugo pa je področje urejanja drugih zakonov. 

Stranke naj bi pridobivale sredstva iz različnih virov. Predla- 
gani zakon izrecno prepoveduje pridobivanje sredstev 
stranke iz tujine kot tudi od tistih organov, ki se financirajo iz 
republiškega proračuna. V skladu z načelom, da se financira- 
nje strank ureja po uspehu na zadnjih volitvah v državni zbor, 
torej po volilnem izidu, je predlagatelj tudi upošteval drugi 
odstavek 2. člena Zakona o volitvah v državni zbor, ki določa, 
da se poslanci volijo po načelu, da so v državnem zboru 
sorazmerno zastopani politični interesi. To tudi sicer pomeni, 
da ni moč kršiti citirano načelo ter strankam, ki so se po 
potrditvi mandatov v državnem zboru združile ali razdelile na 
več delov, priznati status stranke, ki je sodelovala na volitvah 
ter tako uzurpirati voljo volilnega telesa. Samo določene 
stranke in določeni programi so uspeli na volitvah, nikakor pa 
ne tisti politični programi, ki so po združitvah ali razdružitvah 
strank nastali v državnem zboru po volitvah. 

Z določbo, da stranka ima pravico do sredstev iz proračuna 
glede na število glasov, je v predlaganem zakonu urejeno tudi 
povračilo volilnih stroškov za volitve v državni zbor. Ker je 
mesečno financiranje političnih strank iz proračuna določena 
specifičnost naše pravne ureditve, ki jo ne poznajo druge 
države, se povračilo volilnih stroškov opravi enkratno, zato 
tudi ni določeno, da se sredstva financiranja zvišajo v volil- 
nem letu. 
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Z namenom zagotoviti javni nadzor nad sredstvi oziroma nad 
finančnim poslovanjem strank predlagani zakon določa, 
podobno kot to predpisujejo tudi pravni redi, dolžnost stran- 
kam, da morajo državnemu zboru predložiti finančno poročilo 
o finančnem poslovanju stranke. V poročilu morajo biti prika- 
zani vsi prihodki in odhodki ter zlasti viri prihodkov stranke. 
Rok 31. marec, do katerega morajo stranke predložiti ta 
poročila, je določen ob upoštevanju dejstva, da so statistični 
podatki za preteklo leto znani šele februarja naslednjega leta. 
Šele tedaj je možno ugotoviti višino povprečne mesečne 
plače za posameznega delavca v Republiki Sloveniji, ki pred- 
stavlja izhodiščni kriterij za določanje obveznosti poimenske 
navedbe, pravne ali fizične osebe oziroma zasebnika, ki je 
v preteklem letu prispeval sredstva stranke. Druga vprašanja, 
povezana z davčnimi olajšavami, ki naj bi jih bili deležni tisti, 

ki bodo s svojimi prispevki financirali stranke, so predmet 
davčne zakonodaje. 

V skladu z načelom, da je sodelovanje na volitvah tisti bistveni 
element, ki opredeljuje pojem politične stranke in ga loči od 
pojma politične organizacije, je v zakonu določeno, da regi- 
strski organ po uradni dolžnosti vpiše v register strank tiste 
stranke, ki so na zadnjih volitvah dobile poslanske mandate. 
Vse druge politične organizacije pa morajo vložiti zahtevo za 
vpis v register strank, če pa tega ne storijo, prenehajo delovati 
že po samem zakonu. 

V nepravdnem postopku pred sodiščem se bo, v skladu 
s predlaganim zakonom, urejalo pravno nasledstvo bivših 
družbenopolitičnih organizacij glede premoženjskih razmerij. 
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Predlog zakona o VOJNIH INVALIDIH - EPA 546 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 68. seji dne 9. 2. 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi seje 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 

določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Jožica Puhar, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve 
- Janko S. Stušek, državni sekretar v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 
- Vladimir Dejan, svetovalec vlade v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 
- Jasna Kisovec, svetovalka ministrice za delo, družino in 
socialne zadeve 

Predlog zakona o vojnih invalidih  

i. UVOD 

1- Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja je po tretjem 
odstavku 50. člena Ustave Republike Slovenije zagotovljeno 
posebno varstvo v skladu z zakonom. 

Varstvo vojaških invalidov in civilnih invalidov vojne ter dru- 
žinskih članov je tačas urejeno s štirimi zakoni: z zakonom 
o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih bor- 
cev (Uradni list SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/87, 87/89, 20/ 
90 in 42/90), ki se na podlagi prvega odstavka 4. člena ustav- 
nega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostoj- 
nosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/ 
91-1) do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije smi- 
selno uporablja kot republiški predpis; z zakonom o vojaških 
invalidih (Uradni list RS, št. 38/90 - prečiščeno besedilo), 
z zakonom o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, št. 56/92) 
in z zakonom o varstvu žrtev vojaške agresije na Republiko 
Slovenijo v letu 1991 (Uradni list RS, št. 12/91-1). 

Po 18. členu ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je 
Republika Slovenija prevzela varstvo pravic borcev, vojaških 
invalidov in članov družin padlih borcev s stalnim prebivališ- 
čem v Republiki Sloveniji 25. 6. 1991 ter borcev, vojaških 
invalidov in članov družin padlih borcev NOV Jugoslavije 
v Deželi FurlanijkJulijski Krajini v Republiki Italiji in v Deželi 
Koroški v Republiki Avstriji, v obsegu in pod pogoji, ki so jih 
do uveljavitve tega zakona določali predpisi nekdanje SFRJ. 

Varstvo se navedenim kategorijam invalidov priznava ob naj- 
manj 20-odstotni invalidnosti, ocenjeni po posebnem sez- 
namu odstotkov telesnih okvar, z izjemo mirnodobnih voja- 
ških invalidov na podlagi bolezni, pri katerih je pogoj za 
priznavanje statusa najmanj 60-odstotna invalidnost. Oblike 
varstva so osebna invalidnina, dodatek za postrežbo in tujo 
pomoč, ortopedski dodatek, zdravstveno varstvo, denarna 
nadomestila v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenega varstva in 
posebni pripomočki za slepe invalide, zdraviliško in klimatsko 
zdravljenje, brezplačna in znižana vožnja, pravica do oseb- 
nega motornega vozila, invalidski dodatek, poklicna rehabili- 
tacija in oskrbnina ter povračilo potnih stroškov. 

Družinski člani umrlih invalidov I. do VII. skupine in družinski 
člani oseb, umrlih v pravno relevantnih okoliščinah za prizna- 
nje statusa vojaškega invalida ali civilnega invalida vojne 
imajo pravico do družinske invalidnine, zdravstvenega var- 
stva, brezplačne in znižane vožnje, invalidskega oziroma dru- 
žinskega dodatka ter do povračila potnih stroškov, družinski 
člani padlih borcev pa tudi pravico do povečane družinske 
invalidnine in do oprostitve doplačil za zdravstvene storitve. 
Ožji družinski člani težkih invalidov imajo pravico do zdrav- 
stvenega varstva, otroci pa tudi do poklicne rehabilitacije. 

Osnova za odmero rednih mesečnih prejemkov (invalidnina, 

dodatek za postrežbo in tujo pomoč in ortopedski dodatek ter 
družinska invalidnina) je povprečna plača v Republiki Slove- 
niji iz preteklega leta, povečana za 80%, osnova za ugotavlja- 
nje pravice in odmero prejemkov, ki invalidom in družinskim 
članom zagotavljajo dopolnilno socialno varnost, pa najnižja 
pokojnina za polno pokojninsko dobo (invalidski in družinski 
dodatek ter oskrbnina med poklicno rehabilitacijo). 

Invalidi in družinski člani (državljani RS in tujci) s stalnim 
prebivališčem v tujini imajo manjše število pravic. 

V Republiki Sloveniji je bilo na dan 31. 12. 1992 skupno 8.356 
invalidov, od tega 5.236 vojaških vojnih invalidov, 60 žrtev 
vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991, (v nadalj- 
njem besedilu: žrtve agresije), ki jim je priznan status voja- 
škega vojnega invalida, 1.458 mirnodobnih vojaških invalidov, 
1.597 civilnih invalidov vojne in 5 žrtev agresije, ki jim je 
priznan status civilnega invalida vojne. Kar 84,5% od skup- 
nega števila invalidov je starejših od 55 let in le 5,76% mlajših 
od 40 let. Poklicno rehabilitiranih je vsega 37 (0,44%) inva- 
lidov. 

Uživalcev družinske invalidnine je bilo 31. 12. 1992 skupno 
5.272, od tega 2.137 po padlih borcih, 168 po drugih umrlih 
osebah ter 2.967 po umrlih vojaških vojnih, vojaških mirno- 
dobnih oziroma civilnih invalidih vojne. Po podatkih iz aprila 
1993 je bilo 17 uživalcev družinske invalidnine po žrtvah 
agresije. 

Glede na to, da so posamezne določbe, predvsem »zveznega« 
zakona, ki se še uporabljajo v skladu z navedenim ustavnim 
zakonom, neprimerne za spremenjene razmere v Sloveniji, pri 
čemer je pomembno tudi dejstvo, da je v letu 1992 prišlo do 
izenačenja varstva civilnih invalidov vojne z varstvom vojaških 
invalidov, je bilo potrebno urediti varstvo navedenih kategorij 
invalidnih oseb celovito, z enim zakonom. 

Pomembnejši, vsebinski razlogi za izdajo zakona pa so pred- 
vsem tudi v prilagoditvi varstva teh oseb sodobnim principom 
invalidskega varstva. 

II. TEMELJNA NAČELA 

Predlagani zakon sledi tretjemu akcijskemu programu Evrop- 
ske skupnosti za pomoč prizadetim osebam - Helios II 1993 
do 1997, (Uradni list Evropske skupnosti št. C 25/1 z dne 28.1. 
1993 - trenutno še v fazi predloga), konvenciji Mednarodne 
organizacije dela št. 195 o poklicni rehabilitaciji in zaposlova- 
nju invalidov in Koncepciji razvojne strategije invalidskega 
varstva v Sloveniji (iz začetka leta 1991) in gradi na temeljnih 
načelih funkcionalne rehabilitacije, izpopolnitve izobrazbe, 
poklicne rehabilitacije, ekonomske in socialne integracije in 
zagotavljanja neodvisnega življenja invalidnih oseb. 
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III. POGLAVITNE REŠITVE 

1. Upravičenci 

Koncept zakona o vojnih invalidih je zasnovan tako, da zago- 
tavlja varstvo tistih vojaških oseb, ki so postale invalidne 
zaradi obrambe države oziroma usposabljanja za obrambo 
države ali pa so kot civilne osebe postale invalidne zaradi 
vojnih dogodkov ali zapuščenega vojaškega materiala, pa 
država ni (mogla) vojnih dogodkov oziroma vojnega materiala 
preprečiti oziroma odstraniti in s tem preprečiti nastanek 
invalidnosti. Enaka načelna izhodišča so uveljavljena tudi 
v zakonodajah drugih evropskih držav. 

Status vojaškega mirnodobnega invalida je predlagatelj 
zakona vezal izključno na opravljanje vojaške dolžnosti ali 
nadomestne civilne službe oziroma dolžnosti sodelovanja 
v civilni zaščiti, izključil pa je poklicno opravljanje nalog na 
obrambnem področju, področju javne varnosti in obvešče- 
valno-varnostne dejavnosti ter zaščite in reševanja. 

V skladu z zakonsko izpeljavo načela, da vsaka država zago- 
tavlja varstvo tistih oseb, ki so postale invalidne zaradi 
obrambe države, v predlogu zakona kot upravičence ni bilo 
mogoče vključiti mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko. 
Na istih izhodiščih zato tudi Zvezna Republika Nemčija priz- 
nava mobilizirancem v nemško vojsko status svojih vojaških 
invalidov. Tako je lahko v Zvezni republiki Nemčiji uveljavilo 
invalidske pravice okoli 3.200 (po podatkih društev mobilizira- 
nih Slovencev v nemško vojsko) mobilizirancev v nemško 
vojsko. Mobiliziranci v nemško vojsko so poleg invalidnine 
v zadnjem obdobju pridobili tudi možnost uveljavljanja pra- 
vice do zdraviliško-klimatskega zdravljenja v Sloveniji, ki jim 
ga plača Zvezna republika Nemčija. Dogovori o uveljavljanju 
še nekaterih drugih pravic in izboljšav na področju invalid- 
skega in drugega varstva mobilizirancev v nemško vojsko so 
z Zvezno republiko Nemčijo v teku, bodisi preko Ministrstva 
za zunanje zadeve, bodisi v direktnih kontaktih društva mobi- 
liziranih Slovencev z nemškimi oblastmi, kjer je pomembno 
dejstvo, da je Nemška zveza vojnih žrtev (VdK) dne 1. marca 
1993 prevzela mobilizirane Slovence v nemško vojsko 
1941-1945 v svoje članstvo in se s tem zavezala, da bo 
zastopala njihove interese po enakih merilih kot interese 
svojih članov. 
V zvezi z nekaterimi predlogi, da naj bodo v invalidsko varstvo 
vključeni tudi ukradeni otroci, izgnanci in druge kategorije 
žrtev vojnega nasilja, je potrebno opozoriti, da so imele nave- 
dene skupine oseb v primeru invalidnosti zaradi vojnega 
dogodka posebno varstvo že po dosedanjih predpisih in je 
posebno invalidsko varstvo zanje predvideno tudi po pred- 
logu novega zakona o vojnih invalidih. 

2. Ocenjevanje invalidnosti in invalidsko varstvo 

Pri ocenjevanju invalidnosti posameznih vrst invalidov je 
treba izpostaviti stališče nekdanje komisije Skupščine Repu- 
blike Slovenije za vprašanja invalidov, po katerem morajo vse 
institucije, ki zagotavljajo invalidom pravice, pri svojem odlo- 
čanju uporabljati enake kriterije za ocenjevanje stopnje inva- 
lidnosti. Ob upoštevanju tega stališča je predlagatelj predloga 
zakona skupaj z drugimi pristojnimi organi preučil tudi mož- 
nost, da bi se telesne okvare vojnih invalidov ocenjevale in 
razvrščale v stopnje po predpisih o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju. Vendar se je takšna rešitev pokazala kot 
strokovno in izvedbeno neustrezna, vprašanje ponovnega 
ocenjevanja invalidnosti dosedanjih vojaških in civilnih invali- 
dov vojne pa sporno z ozirom na načelo varstva pridobljenih 
pravic in načelo varstva zaupanja v pravo. Zato predlagatelj 
zakona predlaga ohranitev avtonomnih kriterijev za ocenjeva- 
nje invalidnosti, dokler ne bo doseženo poenotenje strokov- 
nega ocenjevanja invalidnosti. S tem je upoštevano tudi sta- 
lišče vladne komisije za invalidsko varstvo, da s tem zakonom 
ni mogoče reševati problema poenotenja strokovnega oce- 
njevanja invalidnosti, ker je to doktrinarno vprašanje, ki ga bo 
treba na nivoju stroke razrešiti za vse skupine invalidov. 

Osnova za odmero invalidnine in drugih denarnih prejem- 
kov do Dredlaganem zakonu je določena v absolutnem zne- 

sku 63.800 tolarjev, kar je za 24,3% manj od veljavne osnove 
od 1. januarja 1994 (84.286 SIT), oz. za 6% več od osnove iz 
decembra 1993 (60.177 SIT). Tako določena osnova in s tam 
zneski posameznih invalidskih pravic bi se usklajevali kvar- 
talno za naprej na podlagi uradnih podatkov Zavoda Repu- 
blike Slovenije za statistiko o rasti cen življenjskih potrebščin- 
O usklajevanju bo sklepala Vlada Republike Slovenije. 

Razlog za znižanje odmerne osnove je naslednji: ob redni 
letni odmeri pravic v prvem letu po osamosvojitvi Republike 
Slovenije je, ob smiselni uporabi zakona o temeljnih pravicah 
vojaških invalidov in družin padlih borcev, ki kot osnovo za 
odmero teh pravic določa povprečni mesečni osebni dohodek 
v SFRJ iz predhodnega leta, povečan za 80%, torej ob Po- 
hodu na povprečni mesečni osebni dohodek v Republik1 

Sloveniji iz predhodnega leta, povečan za 80%, prišlo do 
velikega, 28-odstotnega zvišanja osnove. Ta izjemen dvig 
osnove je predlagatelj zakona upošteval pri predlagani novi 
osnovi za odmero osnovnih invalidskih pravic. 

S tem je bila smiselno vključena tudi pripomba Komisije za 
invalidsko varstvo Vlade Republike Slovenije, da naj t>° 
osnova za odmero materialnih pravic dinamična in prilago- 
jena splošnim gospodarskim razmeram ter soodvisna od 
materialnega položaja ostalih državljanov. 

Glede razmerij med višinami invalidnin je potrebno v zvezi 
z pripombo ljubljanskega medobčinskega društva civilni'1 

invalidov vojne, da odmerni odstotki invalidnin (19. člen pred* 
loga zakona) niso ustrezni glede na dejansko razmerje pri#" 
detosti, zlasti med srednjimi invalidskimi skupinami in da 
takšnega nesorazmerja med invalidninami različnih skupin 
tuja, naprimer nemška zakonodaja ne pozna, pojasniti nasled- 
nje: predlagatelj zakona praktično ne spreminja dosedanjega 
razmerja v višini invalidnin, razen za najnižje skupine invali- 
dov (od VII. do X. skupine), kjer je šlo že doslej za izredno 
nizke zneske invalidnin, ki niso odražale stopnje invalidnosti 
(veljavno razmerje med I. in X. skupino je 33:1). Odstotkovno 
razmerje med invalidninami različnih skupin je doktrinarno In 
projektno vprašanje glede na vse vrste invalidnosti, sicer bi 
šlo zgolj za statistično prerazporejanje sredstev oziroma za 
globalno povečanje sredstev. 

Vojni invalidi s specifičnimi telesnimi okvarami (slepi, invalidi 
z amputacijo okončin) bi prejemali poseben dodatek k inva- 
lidnini v višini od 6% do 35% odmerne osnove. 

Dodatek za pomoč in postrežbo naj bi se zagotavljal P° 
kriterijih, določenih s predpisi o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Višina dodatka bi se še naprej urejala avto- 
nomno v višini odmerne osnove za invalidnino za višjo stop- 
njo dodatka oziroma v 50% tega zneska za nižjo stopnjo 
dodatka za invalide, ki potrebujejo pomoč in postrežbo izk" 
ljučno ali pretežno glede na vojno invalidnost. Vojni invalidi' 
ki potrebujejo pomoč in postrežbo izključno ali pretežno 
glede na svojo siceršnjo invalidnost, ki ni povezana z vojn® 
invalidnostjo, pa bi prejemali dodatek v višini po predpisi" 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Enako kot po predpisih o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju je tudi v predlogu zakona o vojnih invalidih predvi- 
deno, da bi za nekatere najtežje prizadete kategorije vojnin 
invalidov resorni minister lahko določil tudi višji znesek 
dodatka za ptfmoč in postrežbo. Kriterije za določitev upravi" 
čencev bi določil resorni minister po predhodnem mnenj" 
ministra, pristojnega za zdravstvo. 
Predlagatelj v predlog zakona ni vgradil mnenja Zveze društe^ 
civilnih invalidov vojne, da sprememba sistema plačevanj® 
invalidnin in drugih izplačil za nazaj ni sprejemljiva in druž- 
beno opravičljiva; ker je nastanek invalidnosti stanje od kat<£ 
rega je država dolžna takoj, torej v naprej poravnavati odšk°d. 
nino, kar ni enako plačevanju za opravljeno delo torej za 
nazaj. Obrazložitev, ki jo navaja zainteresirano civilno združe- 
nje je možna, vendar se v Republiki Sloveniji vsa izplačila n° 
osnovi socialnih transferov (razen nadomestila za brezpose'" 
nost) in tudi pokojnine izplačujejo za nazaj. 

Pomembno novost v skladu z navedenimi temeljnimi načel' 
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Predstavljajo funkcionalne oblike pomoči. Gre za sofinancira- 
le stroškov prilagoditve bivalnih prostorov, instaliranja sani- 
tarne in druge opreme ter nabave drugih tehničnih pripomoč- 
kov za potrebe vojnih invalidov, katerih vojna invalidnost to 
,eria. Tu gre za oblike pomoči, ki se ne zagotavljajo po 
Predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova- 
nju- 2 uvedbo navedenih oblik pomoči želi predlagatelj 
?akona doprinesti k uresničevanju enega temeljnih ciljev 
invalidskega varstva - zagotavljanju bolj neodvisnega življe- 
ga invalidnih oseb. 

Natančnejše pogoje za dodelitev doplačil in vrste opreme ter 
Pnpomočkov bi po predhodnem mnenju organizacije za reha- 
bilitacijo invalidov določil resorni minister, ki bi preciziral tudi V|8ino doplačil. 

poklicna rehabilitacija je bila že doslej v veljavni republiški 
zakonodaji urejena v skladu s sodobno rehabilitacijsko dok- 
jrino, saj je invalidom s strokovno izobrazbo nudila možnost 
nadaljnjega izobraževanja, torej izobraževanja za pridobitev lSJe strokovne izobrazbe od že pridobljene. 

Vendar pa je po drugi strani veljavna ureditev tudi neustrezna, 
^er invalida ne sili v usposobitev za samostojno zagotavljanje 
'Asistence, saj je vojnemu invalidu z najmanj 70% invalidnosti 
Zagotovljena pravica do invalidskega dodatka ne glede na s'arost in zmožnost za delo. 

^ Predlogu zakona o vojnih invalidih je predlagana odprava 
Pomanjkljivosti veljavnega zakona s tem, da invalid, za kate- 
ra se bo v predhodnem postopku, v katerem bo pridobljeno 
^nenje zakonsko določenega izvedenca, ugotovilo, da izpol- 
I |uie pogoje za poklicno rehabilitacijo, ne bo upravičen do 
"validskega dodatka, dokler ne bo dosegel starostnega 
P°goja ali pogoja trajne popolne nezmožnosti za delo. Starost 
nvalida je torej poleg teže invalidnosti, splošnega zdravstve- 
na stanja, splošne in strokovne izobrazbe itd. eden od 
Kriterijev, po katerih izvedenec presoja izpolnjevanje pogojev 
p uspešno rehabilitacijo. Zato predlagatelj v zakonu ni pred- a3al, da bi bila določena starost bistveni zakonski pogoj za 
Presojo invalidove pravice do poklicne rehabilitacije, saj bi 
? ,em odstopil od osnovnega načela, to je individualnega 
'retmana invalidov. Za že priznane vojne invalide z invalid- 
nini dodatkom pa je v predhodnih določbah zakona predvi- 
deno, da bi se preverila sposobnost za poklicno rehabilitacijo, 
°e do uveljavitve tega zakona še niso dopolnili 40 let starosti. 

Veljavni zakon zagotavlja kritje izdatkov za preureditve 
Prostorov, strojev ali drugih naprav in sredstev za delo za 
Potrebe poklicne rehabilitacije vojnih invalidov iz proračun- 
ih sredstev. Predlagani zakon gre dlje, ko predvideva tudi 
"Krepe za zagotovitev zaposlitve poklicno rehabilitiranih inva- 
oov. Tak ukrep bi bil sofinanciranje delovnega mesta inva- 
'oa, naprimer s pomočjo pri nabavi tehnične opreme za 
Potrebe samozaposlitve invalida, ali podobno. Deloma bi se iz 
Proračuna lahko krili tudi izdatki za prilagoditev prostorov in 
®nnične opreme za potrebe zaposlitve vojnega invalida. 

Kriterije in merila za določanje višine sredstev, ki bi se za te 
"amene krila iz proračuna, bi določil predstojnik resornega 
0r9ana. 

Ž^arstvo družinskih članov 

£ar zadeva varstvo družinskih članov padlih borcev in vojnih 
nvalidov, naj bi bilo to zagotovljeno le tistim družinskim 
'arJ°m, ki jih je padli borec, druga umrla oseba, po kateri 

I e'iavljajo pravice ali umrli vojni invalid preživljal eno leto 
>«akonec, izvenzakonski partner in razvezani zakonec) ozi- 
p°ma pet let pred svojo smrtjo (starši, očim oziroma mačeha), 
ornembnejša vsebinska novost je predlagana pri pravici do 

fužinske invalidnine in sicer diferencirane odmerne osnove, 6 družinski član to pravico uveljavlja po padlem borcu, drugi 
mrli osebi ali po umrlem vojnem invalidu višjih oziroma 

"*Jih skupin. 

4. Varstvo tujcev 

Tujcem s stalnim prebivališčem v tujini bi se obseg pravic 
zmanjšal z izjemo upravičencev - udeležencev NOV Slovenije 
iz Dežele Furlanije-Julijske krajine v Republiki Italiji in iz 
Dežele Koroške v Republiki Avstriji, ki bi imeli enake pravice 
kot državljani Republike Slovenije. 

Izmed dosedanjih uživalcev pravic - državljanov držav, nasta- 
lih na ozemlju nekdanje SFRJ, ki imajo najmanj od 25. 6. 1991 
stalno bivališče v Republiki Sloveniji, bi se po osnovni rešitvi 
zagotavljalo enako vrsto kot državljanom Republike Slovenije 
le udeležencem NOV Slovenije, ne pa udeležencem NOV 
v drugih delih nekdanje SFRJ, ter mirnodobnim vojaškim 
invalidom, ki so jih na služenje vojaškega roka poslali pri- 
stojni organi Republike Slovenije. 

Po variantni rešitvi bi se zagotavljajo enako varstvo kot držav- 
ljanom Republike Slovenije vsem tujcem z odločbo o prizna- 
nju statusa in pravic, ki jo je izdal pristojni upravni organ 
Republike Slovenije ali katere od drugih republik nekdanje 
SFRJ, ki pa se je v Republiki Sloveniji izvrševala 25. 6. 1991, in 
ki imajo najmanj od 25. 6. 1991 stalno bivališče v Republiki 
Sloveniji. 

VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Poraba sredstev je odvisna od določitve osnove za odmero 
invalidskih pravic. Pri osnovi 63.800 SIT, kakršna je predla- 
gana v predlogu zakona, se bo globalni obseg porabe sred- 
stev znižal za okoli 26% glede na veljavno osnovo iz januarja 
1994 oziroma povišal za okoli 5% (175,000.000,00 SIT) glede 
na osnovo iz decembra 1993. 

Višja poraba nastaja zaradi spremembe v višinah invalidnin in 
drugih invalidskih prejemkov. Sicer pa druge predlagane 
spremembe zakona pomenijo v smislu finančnih učinkov 
predvsem drugačno notranjo prerazporeditev sredstev med 
tako imenovanimi temeljnimi pravicami invalidov in pravi- 
cami, ki pomenijo socialne korektive. 

Za izvedbo zakona bo potrebno sprejeti vrsto podzakonskih 
aktov, izdati pa bo treba tudi veliko število odločb, s katerimi 
bodo veljavne pravnomočne odločbe usklajene z novo pravno 
ureditvijo (odločbe o višini invalidnin, o pravici in stopnji 
dodatka za pomoč in postrežbo, o pravici in višini dodatka za 
posebno invalidnost, o invalidskem dodatku, o oskrbnini, 
o pravici in višini družinske invalidnine in o pravici in višini 
družinskega dodatka), ki jih bo moralo nato ministrstvo, pri- 
stojno za zadeve vojnih invalidov, po uradni dolžnosti revizij- 
sko pregledati. 

BESEDILO ČLENOV 

I. UPRAVIČENCI DO VARSTVA 

1. Vojni Invalidi 

1. člen 

Vojni invalid je oseba, ki je v okoliščinah po tem zakonu brez 
svoje krivde dobila poškodbo ali bolezen, ali se ji je bolezen, 
ki jo je imela že prej, v teh okoliščinah poslabšala, ali zanjo 
sicer ni mogoče zanesljivo sklepati, da so jo povzročile te 
okoliščine, vendar je mogoče sklepati, da so vojni napori 
znatno vplivali, da se je poslabšala, zaradi česar je njen 
organizem okvarjen najmanj za 20%. 

Vojni invalid je vojaški vojni invalid, vojaški mirnodobni inva- 
lid in civilni invalid vojne. 

2. člen 

Vojaški vojni invalid je oseba iz prvega odstavka 1. člena tega 
zakona, ki je dobila telesno okvaro v vojni ali ob vojaški 
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agresiji na Republiko Slovenijo pri opravljanju vojaških ali 
drugih dolžnosti za cilje obrambe ali varnosti Republike Slo- 
venije. 

3. člen 

Vojaški mirnodobni invalid je oseba iz prvega odstavka 1. 
člena tega zakona, državljan Republike Slovenije, ki je v miru 
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem vojaške dolžnosti, ali 
pri opravljanju dolžnosti v vojaški šoli, kjer se šola, dobil 
telesno okvaro, in oseba iz prvega nodstavka 1. člena tega 
zakona, državljan Republike Slovenije, ki je dobil telesno 
okvaro v miru pri opravljanju nadomestne civilne službe. 

Vojaški mirnodobni invalid je tudi oseba iz prvega odstavka 1. 
člena tega zakona, državljan Republike Slovenije, ki je kot 
vojaška oseba dobil telesno okvaro pri opravljanju vojaške 
dolžnosti izven Republike Slovenije v okviru mednarodnih 
obveznosti, ki jih je prevzela Republika Slovenija. 

Vojaški mirnodobni invalid je tudi oseba iz prvega odstavka 1. 
člena tega zakona, državljan Republike Slovenije, pri katerem 
je nastala telesna okvara pri opravljanju določenih nalog 
obveznika civilne zaščite, ki predstavljajo povečano nevar- 
nost za nastanek telesne okvare. 

4. člen 

Civilni invalid vojne je oseba iz prvega odstavka 1. člena tega 
zakona, državljan Republike Slovenije, ki je dobil telesno 
okvaro kot nevojaška oseba v naslednjih okoliščinah: 

- zaradi vojnih dogodkov ali dogodkov ob vojaški agresiji na 
Republiko Slovenijo na ozemlju Republike Slovenije; 
- zaradi poškodbe, povzročene po zapuščenem vojaškem 
materialu, na ozemlju Republike Slovenije; 
- v terorističnem napadu na Republiko Slovenijo na njenem 
ozemlju ali v tujini. 

Civilni invalid vojne je tudi oseba iz prvega odstavka 1. člena 
tega zakona, državljan Republike Slovenije, ki je v okoliščinah 
iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka tega člena dobil 
telesno okvaro v tujini, kjer je bil zaradi vojne na ozemlju 
Republike Slovenije v zaporu, internaciji, konfinaciji, deporta- 
ciji, prisilni izselitvi, na prisilnem delu ali na begu. 

Civilni invalid vojne je tudi tujec, ki je dobil telesno okvaro 
v okoliščinah iz prvega ali drugega odstavka tega člena, če je 
Imel takrat stalno prebivališče v republiki Sloveniji ter tujec, ki 
je dobil telesno okvaro v okoliščinah iz prvega odstavka tega 
člena. 

5. člen 

Oseba iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, ki izpolnjuje 
pogoje za pridobitev statusa vojnega invalida na dveh ali več 
podlagah, lahko pridobi status in pravice vojnega invalida le 
na eni podlagi, Invalidnost pa se ji ugotovi po telesnih okva- 
rah na obeh oziroma vseh podlagah. 

6. člen 

šteje se, da je podana krivda v smislu prvega odstavka 1. 
člena tega zakona, če je telesna okvara ali smrt nastala kot 
posledica naklepne samopoškodbe ali samomora, razen, če 
je bila samopoškodba ali samomor izveden z namenom, izog- 
niti se sodelovanju z agresorjem. 

7. člen 

Šteje se, da je telesna okvara nastala oziroma, da se je 
poslabšala pri opravljanju vojaške dolžnosti, če je nastala 
oziroma se je poslabšala pri opravljanju vojaške službe voja- 
ških obveznikov na služenju vojaškega roka ter pripadnikov 
rezervne sestave. 

Šteje se, da je telesna okvara nastala ali da se je Pos,a ,1;, 
v zvezi z opravljanjem vojaške dolžnosti, če je nastala ali ssi 
poslabšala na poti od doma na zbirališče oziroma pri yrn' 
po opravljeni dolžnosti, na poti in ob vrnitvi z vikenda oziron 
druge dovoljene zasebne odsotnosti, pa tudi med dovoli« 
zasebno odsotnostjo, če je telesna okvara nastala ali s«i 
poslabšala brez krivde vojaške osebe, kakor tudi v času, KO 
oseba, ki je opravljala vojaško službo, mudila v v°jaSk®J^ 
drugem poslopju, plovilu ali drugod po ukazu oziroma z d" 
ljenjem pristojnega starešine. 

Šteje se, da telesna okvara ni nastala oziroma da se ni P°s!a^ 
šala v okoliščinah iz prvega odstavka 1. člena tega zakon«, 
je telesna okvara nastala oziroma se je poslabšala pri P0K 

nem opravljanju nalog na področju obrambe. 

2. Družinski člani 

8. člen 

Družinski člani, ki uživajo varstvo po tem zakonu, so druž^, 
člani vojnega invalida po njegovi smrti, družinski člani P' 
lega borca in družinski člani druge osebe, ki je '*9% 
življenje, bila pogrešana ali je umrla zaradi posledic PoSK tf0j. 
ali bolezni, dobljene v okoliščinah za priznanje statusa 
nega invalida (v nadaljnjem besedilu: druga oseba). 

9. člen 

Družinski člani padlega borca so družinski/člani osebe. 
padla, umrla ali je bila pogrešana v okoliščinah iz 2. c 

tega zakona. 
10. člen 

Do varstva po tem zakonu so upravičeni naslednji družinsl< 

člani: 

1. zakonec, ki ga je vojni invalid, padli borec ali dr"^30^« 
preživljala vsaj zadnje leto pred svojo smrtjo; oseba, .j 
zadnja tri leta pred smrtjo vojnega invalida, padlega bore ^ 
druge osebe živela z vojnim invalidom, padlim borc*!j,j5iH 
drugo osebo v življenjski skupnosti, ki je po Pre iLjli 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posle1o 
izenačena z zakonsko zvezo (v nadaljnjem besedilu: 'zV?dgi 
konski partner), in jo je vojni invalid, padli borec ali ° 
oseba preživljala vsaj zadnje leto pred svojo smrtjo; za 

čigar zakon je bil razvezan, če ima oziroma je imel P° ® jj 
odločbi oziroma po dogovoru pravico do preživnine m ) { 
užival do smrti vojnega invalida, padlega borca ali 
osebe (v nadaljnjem besedilu: razvezani zakonec); 

2. otroci in posvojenci, ob pogoju, da jih je vojni 'nva''j'fjojo 
borec ali druga oseba preživljala vsaj zadnje leto pred s 
smrtjo, pa tudi pastorki; 

3. starši, posvojitelj, očim in mačeha, ki jih je vojni in^'|ej 
padli borec ali druga oseba preživljala vsaj zadnjih Pe 

pred svojo smrtjo. 

11. člen 

Minister, pristojen za vojne invalide, določi, kdaj se št0i®'po- 
vojni invalid, padli borec ali druga oseba preživljala o'" 
skega člana. 

II. PRAVICE VOJNIH INVALIDOV IN DRUŽINSKIH ČLAn°V 

TER PRAVICE OB SMRTI VOJNEGA INVALIDA 
* » • 

1. Pravice vojnih invalidov in družinskih članov 

12. člen 

Pravice vojnega invalida so: 

1. invalidnina 
2. dodatek za posebno invalidnost 
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3. dodatek za pomoč in postrežbo 
4. zdravstveno varstvo 
5. zdraviliško in klimatsko zdravljenje 
6. rehabilitacija 
~ poklicna rehabilitacija 
~ oskrbnina 
- sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehnične opreme 
ter delovnega mesta 
- funkcionalne oblike pomoči 
7. invalidski dodatek 
8. popust pri vožnji 
9- povračilo potnih stroškov. 

13. člen 

Pravice družinskih članov padlega borca, umrlega vojnega 
invalida in druge osebe so: 

1- družinska invalidnina 
2. zdravstveno varstvo 
3- družinski dodatek 
4. povračilo potnih stroškov 
5- posmrtnina 
6. povračilo stroškov za prevoz posmrtnih ostankov vojnega 
invalida. 

2. Pravice vojnih invalidov in družinskih članov 
~ državljanov Republike Slovenije s stalnim prbivališčem 
v tujini 

14. člen 

Vojni invalid s stalnim prebivališčem v tujini ima pravico do 
invalidnine, dodatka za posebno invalidnost in dodatka za 
Pomoč in postrežbo, v času, ko je na ozemlji/ Republike 
Slovenije pa tudi druge pravice vojnega invalida po tem za- 
konu. 

Družinski član padlega borca, družinski član vojnega invalida 
Po njegovi smrti in družinski član druge osebe s stalnim 
prebivališčem v tujini ima pravico do družinske invalidnine, 
v času, ko je na ozemlju Republike Slovenije, pa tudi druge 
pravice uživalcev družinske invalidnine po tem zakonu. 

3- Pravice vojnih invalidov in družinskih članov — tujcev 

15. člen 

Vojni invalid oziroma družinski član - tujec z dovoljenjem za 
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji ima enake pravice kot 
vojni invalid oziroma družinski član - državljan Republike 
Slovenije. 

Vojni invalid - tujec s stalnim prebivališčem v tujini ima 
Pravico do invalidnine, dodatka za posebno invalidnost in 
dodatka za pomoč in postrežbo, v času, ko je na ozemlju 
Republike Slovenje pa tudi pravico do povračila potnih stro- 
škov. 

Tujec - družinski član padlega borca, družinski član vojnega 
invalida po njegovi smrti in družinski član druge osebe s stal- 
nim prebivališčem v tujini ima pravico do družinske invalid- 
nine, ko je na ozemlju Republike Slovenije pa tudi pravico do 
Povračila potnih stroškov. 

■II. UGOTAVLJANJE INVALIDNOSTI 

16. člen 

Vojni invalidi se razvrščajo v skupine invalidnosti po stopnji 
telesne okvare, izraženi v odstotku. 

Pri ugotavljanju odstotka invalidnosti se poleg telesne okvare, 
ki je nastala kot posledice poškodbe ali bolezni, dobljene 
v okoliščinah iz tega zakona, upoštevajo tudi: telesne okvare, 
ki so nastale zaradi uporabe standardnih zdravil, operacij in 
drugih terapevtskih posegov pri zdravljenju poškodb ali 

bolezni, dobljenih v okoliščinah, ki jih določa ta zakon, in 
zaradi nošenja tehničnih pripomočkov; okoliščine, v katerih 
je pri mladoletnikih in vojnih ujetnikih nastala telesna okvara 
zaradi psihosomatskih okvar in motenj; izguba ali huda 
okvara parnega organa, če je drugi parni organ izgubljen ali 
hudo okvarjen zaradi posledic poškodbe ali bolezni, dobljene 
v okoliščinah, ki jih določa ta zakon. 

17. člen 

Po odstotku invalidnosti se vojni invalidi razvrstijo v deset 
skupin invalidnosti: 

I. skupina - invalidi s 100% invalidnostjo, zaradi katere jim je 
priznan dodatek za pomoč in postrežbo 

II. 
III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

skupina 
skupina 
skupina 
skupina 
skupina 
skupina 
skupina 
skupina 
skupina 

invalidi s 
invalidi z 
invalidi z 
invalidi s 
invalidi s 
invalidi s 
invalidi s 
invalidi s 
invalidi z 

100% invalidnostjo; 
90% invalidnostjo; 
80% invalidnostjo; 
70% invalidnostjo; 
60% invalidnostjo; 
50% invalidnostjo; 
40% invalidnostjo; 
30% invalidnostjo; 
20% invalidnostjo. 

Minister, pristojen za vojne invalide, izda predpis o ugotavlja- 
nju odstotka invalidnosti po stopnji telesne okvare ter drugih 
pogojih in merilih za ugotavljanje invalidnosti. 

18. člen 

Pri ugotavljanju odstotka invalidnosti se v primerih, ko se je 
bolezen, ki jo je imel vojni invalid že prej, v pravno relevantnih 
okoliščinah poslabšala, in v primerih, ko za bolezen sicer ni 
mogoče sklepati, da so jo povzročile te okoliščine, vendar je 
mogoče sklepati, da so vojni napori precej vplivali, da se je 
poslabšala, upošteva ustrezen odstotek celotne telesne 
okvare glede na naravo bolezni in njen razvoj, trajanje in težo 
vojnih naporov oziroma naporov pri opravljanju nalog vojaške 
službe ter glede na druge okoliščine, ki so v posameznem 
primeru vplivale na bolezen. 

Odstotka invalidnosti iz dokončne odločbe po prejšnjem 
odstavku zaradi poslabšanja bolezni, določenega pri prvem 
ugotavljanju invalidnosti, pozneje ni mogoče povečati, ne 
glede na nadaljnje poslabšanje telesne okvare. 

IV. INVALIDNINA 
19. člen 

Invalidnina vojnega invalida se odmeri v mesečnem znesku 
po skupini invalidnosti. 

Osnova za odmero invalidnine vojnega invalida znaša 63.800 
tolarjev (v nadaljnjem besedilu: odmerna osnova). 

mesečni znesek invalidnine vojnih invalidov I. do X. skupine 
se omderi v odstotku od odmerne osnove in znaša: 

Skupina 

III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 

Odstotek 
100 
73 
55 
41 
29 
18 
14 
8 
6 
4 

20. člen 

Vojni invalid, ki mu je vojna invalidnost priznana na podlagi 
amputacije okončin ali hude okvare niihove funkcije ali pa 
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popolne izgube vida na obeh očesih kot neposredne posle- 
dice dobljene rane, poškodbe ali bolezni, je upravičen do 
dodatka za posebno invalidnost, ki znaša - v odvisnosti od 
teže, vrste in vzroka okvare - 6%, 12%, 19% ali 25% odmerne 
osnove, oziroma 35% odmerne osnove, če je podana kombi- 
nacija najtežjih telesnih okvar. 

Vrste telesnih okvar, ki vojnega invalida upravičujejo do 
dodatka za posebno invalidnost se določijo s predpisom iz 
drugega odstavka 17. člena tega zakona. 

V. DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO 

21. člen 

Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo vojni invalidi 
najmanj V. skupine, ki jim je glede na njihovo celotno invalid- 
nost, ne glede na njen izvor, neogibno potrebna stalna pomoč 
in postrežba za opravljanje osnovnih življenjskih potreb, ali 
stalno nadzorstvo, ki so slepi ali nepokretni. 

22. člen 

Vojni invalidi, ki jim je stalna pomoč in postrežba neogibno 
potrebna za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, ki 
so slepi ali nepokretni, so upravičeni do dodatka za pomoč in 
postrežbo I. stopnje. 

Vojni invalidi, ki jim je stalna pomoč in postrežba neogibno 
potrebna za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb, 
ter tisti vojni invalidi, ki kot težji psihiatrični bolniki neogibno 
potrebujejo stalno nadzorstvo, so upravičeni do dodatka za 
pomoč in postrežbo II. stopnje. 

23. člen 

Potreba po stalni pomoči in postrežbi za opravljanje vseh ali 
večine osnovnih življenjskih potreb, potreba po stalnem nad- 
zorstvu ter nepokretnost se ugotavljajo po kriterijih in merilih, 
določenih s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju. 

Kriterije za določitev vojnih invalidov - upravičencev do 
dodatka za pomoč in postrežbo za najtežje invalide določi 
minister, pristojen za vojne invalide po predhodnem mnenju 
ministra, pristojnega za zdravstvo. 

24. člen 

Višina dodatka za pomoč in postrežbo je odvisna od okoliš- 
čine, ali je vojnemu invalidu potrebna pomoč in postrežba po 
kriterijih iz 22. člena tega zakona na podlagi izključno ali pa 
pretežno vojne invalidnosti oziroma invalidnosti, na nastanek 
katere je vplivala vojna invalidnost (v nadaljnjem besedilu: 
z vojno povezana invalidnost), ali pa na podlagi izključno ali 
pretežno druge invalidnosti. 

Dodatek za pomoč in postrežbo I. stopnje znaša 100% 
odmerne osnove, dodatek za pomoč in postrežbo II. stopnje 
pa 50% odmerne osnove, če je vojnemu invalidu potrebna 
pomoč in postrežba na podlagi izključno ali pretežno vojne 
invalidnosti oziroma z vojno povezane invalidnosti. Za neka- 
tere najtežje prizadete kategorije vojnih invalidov lahko mini- 
ster, pristojen za vojne invalide, določi tudi višji znesek 
dodatka za pomoč in postrežbo od tistega, ki je določen 
v prvem stavku tega odstavka. 

Dodatek za pomoč in postrežbo se zagotavlja v višini po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če je 
vojnemu invalidu potrebna pomoč in postrežba na podlagi 
izključno ali pretežno druge invalidnosti. 

V primeru, da je vojnemu invalidu potrebna pomoč in 
postrežba le na podlagi skupne invalidnosti, se zagotavlja 
dodatek za pomoč in postrežbo v višini iz drugega ali tretjega 
odstavka tega člena v odvisnosti od okoliščine, ali vojni inva- 
lid potrebuje pomoč in postrežbo pretežno na podlagi vojne 

invalidnosti oziroma z vojno povezane invalidnosti ali pr®" 
težno na podlagi druge invalidnosti. 

Kolikor na potrebo po pomoči in postrežbi v enaki me" 
vplivata vojna invalidnost oziroma z vojno povezana invalid- 
nost in druga invalidnost, se šteje, da vojni invalid potrebuje 
pomoč in postrežbo pretežno na podlagi vojne invalidnosti 
oziroma z vojno povezane invalidnosti. 

V primeru, da je vojnemu invalidu potrebna pomoč in 

postrežba tako na podlagi vojne invalidnosti oziroma z vojno 
povezane invalidnosti kot tudi na podlagi druge invalidnosti, 
pripada vojnemu invalidu dodatek za pomoč in postrežb" 
tiste stopnje in v tistih višini, ki je za vojnega invalida ugod- 
nejša. 

25. člen 

Kadar je vojni invalid - uživalec dodatka za pomoč (f 
postrežbo v zdravstvenem ali druge zavodu ali organizaciji, 
v kateri ima zagotovljeno potrebno pomoč in postrežbo, nima 
pravice do tega dodatka za čas bivanja v zavodu ali organiza- 
ciji. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za čas bivanja vojnega 
invalida v domu za starejše. 

VI. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

26. člen 

Vojnemu invalidu, ki ni obvezno zdravstveno zavarovan na 

drugi podlagi, se zagotavlja obvezno zdravstveno zavaro- 
vanje. 

Vojnemu invalidu - državljanu Republike Slovenije s stalni"1 

prebivališčem v tujini, se v času, ko je na ozemlju Republik 
Slovenije, zagotavlja zdravstveno varstvo v obsegu, ki se P° 
predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova- 
nju zagotavlja v okviru obveznega zavarovanja. 

Vojnemu invalidu je zagotovljeno plačilo zdravstvenih storiti 
v celoti. 

Način povrnitve vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih koristi 
vojni invalid iz drugega odstavka, uredita pristojna organiza' 
cija za zdravstveno zavarovanje in ministrstvo, pristojno za 
vojne invalide, s pogodbo. 

27. člen 

Če je s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvene"1 

zavarovanju predpisano manjše nadomestilo plače od osnove 
za nadomestilo, ima vojni invalid pravico do nadomestila 
plače med začasno zadržanostjo od dela v višini 100% osnove 
za nadomestilo. 

Izplačnik nadomestila plače med začasno zadržanostjo od 
dela izplača vojnemu invalidu nadomestilo plače v višini 1000/" 
osnove za nadomestilo, razliko med tem zneskom in nadom®* 
stilom plače, določenim v skladu s predpisi o zdravstvene111 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju, pa izplačniku nadom®* 
stila plače nadomesti pristojni organ, ki o pravicah po te"1 

zakonu odloča na prvi stopnji. 

VII. ZDRAVILIŠKO IN KLIMATSKO ZDRAVLJENJE 

.. • 28. člen 

Vojni invalid ima pravico do zdraviliškega in klimatskega 
zdravljenja, kadar je to potrebno za nadaljnje zdravljenje 
bolezni, ki so predpisane kot indikacije za to zdravljenje. 

Natančnejše pogoje za zdraviliško in klimatsko zdravljenje 'n 

trajanje tega zdravljenja določi minister, pristojen za vojn® 
invalide. 
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vi|l- REHABILITACIJA 34. člen 
1- Poklicna rehabilitacija 

29. člen 

'nvalid ima pravico do poklicne rehabilitacije, če glede 
kQ 

lnvalidnost, splošno zdravstveno stanje, splošno in stro- 
ji"? izobrazbo, starost, možnost zaposlitve in druge okoliš- 
- 6 izpolnjuje pogoje za uspešno rehabilitacijo. 

30. člen 

aih?k'icno rehabilitacijo se vojni invalid usposobi za prejšnji 
® takšen drug, primeren poklic, pridobi strokovno izobrazbo a Poklic ali izpopolni že doseženo strokovno izobrazbo. 

31. člen 

y°ini invalid z nedokončano strokovno izobrazbo in vojni 
v®lid s strokovno izobrazbo se poklicno rehabilitira tako, da 

Dnkf''U'e z usP°sa'}|ianjem, ali se usposobi za isti ali za drug 
en u • za ka,ere9a se zahteva strokovna izobrazba, ki je .aka izobrazbi, za katero se je izobraževal, oziroma ki jo je 

"°bil pred nastankom invalidnosti. 

Jfojni Invalid s strokovno izobrazbo se lahko poklicno rehabi- 
tudi z rednim izobraževanjem za pridobitev višje stro- 

invl6 '20^razbe' kot jo že ima, če se je pred nastankom če ti izkazal s strokovno sposobnostjo in če je upravi- 
pričakovati, da si bo v rednem roku pridobil tako izo- 

JJpini invalid, ki je že poklicno rehabilitiran po tem zakonu, 
ma pravice, da bi se z novo poklicno rehabilitacijo usposo- 

J *a Poklic, za katerega se zahteva strokovna izobrazba iste 
n>k n'e' ko* za poklic, za katerega se je usposobil s prejšnjo 
habilitacijo. 

32. člen 

Vri inva"d ne more končati poklicne rehabilitacije 
r»?i čenem roku zaradi bolezni al) iz drugih opravičljivih 
toMi?9ov' se ,ahko poklicna rehabilitacija podaljša največ za 'ko časa, kolikor je bil vojni invalid zadržan. 

reh'nK-u invalidu ne Pripadajo pravice iz naslova poklicne "abilitacjje v času, ko ponavlja letnik ali nadaljuje izboraže- 
? "le v okviru druge smeri izobraževanja, ker ni izpolnil 

**8ojno izobraževalnim programom določenih obveznosti 
v n

naPredovanje v naslednji letnik iz razlogov, ki niso zajeti pre|šnjem odstavku tega člena. 

o® v°ini invalid zaradi bolezni ali iz drugih opravičenih razlo- 
I-, ne konča rehabilitacije uspešno, je lahko znova poslan na 
sto rehabilitacijo. 

'• Oskrbnina 
33. člen 

^°ini invalid ima v času poklicne rehabilitacije pravico do 
^rbnine. 

?®nova za odmero oskrbnine v tekočem koledarskem letu 
let 3 55% usklajene odmerne osnove iz januarja tekočega ta (v nadaljnjem besedilu: osnova za oskrbnino). 

5®krbnjna je enaka osnovi za oskrbnino, če vojni invalid nima 
e®anih prejemkov, ki bi vplivali na višino oskrbnine, sicer pa je 
.Paka razliki med osnovo za oskrbnino in delom prejemkov, 

' Mesečno pride na družinskega člana, vendar ne more biti 
tanjša od 10% osnove za oskrbnino. 

j^'ede prejemkov, ki se upoštevajo pri odmeri oskrbnine, 
9otavljanja dela prejemkov na družinskega člana, načina 
Poštevanja spremembe višine prejemkov v preteklem letu in 
Prememb v pogledu prejemkov in družinskih članov ter 

»Jede usklajevanja oskrbnine med letom se uporabljajo 
°'očbe tega zakona o invalidskem dodatku. 

Vojni invalid, ki mu je prenehalo delovno razmerje oziroma 
status zavarovanca po predpisih o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju in uveljavlja pravico do poklicne rehabilita- 
cije, lahko zahteva, da se mu namesto oskrbnine po 33. členu 
tega zakona prizna oskrbnina v višini in ob pogojih, ki veljajo 
za pravico do nadomestila plače za čas poklicne rehabilitacije 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

35. člen 

Če je vojni invalid na poklicni rehabilitaciji izven kraja svojega 
stalnega prebivališča ali kraja zadnje zaposlitve pred nastan- 
kom invalidnosti, se mu oskrbnina, odmerjena po 33. ali 34. 
členu tega zakona, poveča za 15% osnove za oskrbnino, če 
vzdržuje družino, pa za 30% osnove za oskrbnino mesečno za 
vsakega družinskega člana, ki ga preživlja (tretji odstavek 49. 
člena tega zakona). 

36. člen 

Vojni invalid, ki izpolnjuje pogoje za poklicno rehabilitacijo 
po tem zakonu in po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, lahko po lastni izbiri uveljavi pravico do poklice 
rehabilitacije samo po enem naslovu. 

3. Sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehnične opreme 
ter delovnega mesta 

37. člen 

Izdatki za prilagoditev prostorov in tehnične opreme za 
potrebe poklicne rehabilitacije oziroma zaposlitve vojnih 
invalidov ter drugi izdatki, potrebni za zagotovitev zaposlitve 
vojnim invalidom po končani poklicni rehabilitaciji, se lahko 
deloma krijejo iz državnega proračuna. 

Minister, pristojen za vojne invalide, določi kriterije in merila 
za določanje višine sredstev, ki se za namene iz prejšnjega 
odtavka tega člena krijejo iz državnega proračuna. 

4. Funkcionalne oblike pomoči 

38. člen 

Vojnemu invalidu, ki zaradi vojne invalidnosti potrebuje prila- 
goditev bivalnih prostorov, instaliranje sanitarne in druge 
opreme, ter druge tehnične pripomočke, ki mu olajšujejo 
oskrbo in nego, omogočajo njegovo mobilnost, varnost, 
komunikacijo ali drugače olajšujejo njegovo prizadetost, se 
lahko zagotavljajo doplačila k tem stroškom, če se ne zago- 
tavljajo po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju. 

Doplačila po prejšnjem odstavku tega člena je mogoče dode- 
liti na podlagi strokovnega mnenja o potrebnosti tehničnega 
pripomočka in ob upoštevanju premoženjskih razmer in širših 
socialnih okoliščin, v katerih vojni invalid in njegova družina 
živi. 

Doplačilo k stroškom nabave osebnega motornega vozila se 
lahko dodeli vojnemu invalidu, ki ima vozniško dovoljenje ali 
mu je priznana pravica do dodatka za pomoč in postrežbo. 

Doplačilo k stroškom nabave motornega vozila znaša do 
dvanajst mesečnih zneskov invalidnine vojnega invalida I. 
skupine v času izdaje odločbe, dodeli pa se lahko največ 
enkrat v sedmih letih, šteto od dneva izdaje odločbe o prizna- 
nju pravice do doplačila. 

Minister, pristojen za vojne invalide, določi višino doplačil ter 
- po predhodnem mnenju ustrezne organizacije za rehabili- 
tacijo invalidov - natančnejše pogoje za dodelitev doplačil in 
vrste opreme ter pripomočkov iz prvega odstavka tega člena. 
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IX. INVALIDSKI DODATEK 

1. Pogoji za pravico do invalidskega dodatka 

39. člen 

Pravico do invalidskega dodatka imajo vojni invalidi I. do V. 
skupine ne glede na starost in zmožnost za delo ter vojni 
invalidi VI. do X. skupine, ki so dopolnili 55 let starosti ali so 
trajno popolnoma nezmožni za delo. 

Osebe iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: upravi- 
čenci) so upravičene do invalidskega dodatka, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

1. da niso v delovnem razmerju in da ne opravljajo samo- 
stojno gospodarske ali poklicne dejavnosti; 

2. da delež prejemkov na družinskega člana ne dosega 
osnove za ugotavljanje pravice do invalidskega dodatka in za 
določanje njegove višine (v nadaljnjem besedilu: osnova). 

40. člen 

Osnova znaša 45% usklajene odmerne osnove iz januarja 
tekočega leta. 

41. člen 

Vojni invalid I. do V. skupine, ki izpolnjuje pogoje za poklicno 
rehabilitacijo, nima pravice do invalidskega dodatka, dokler 
ne izpolni starostnega pogoja za pravico do invalidskega 
dodatka ali dokler ne postane trajno popolnoma nezmožen za 
delo. 

2. Odmera invalidskega dodatka 

42. člen 

Invalidski dodatek je enak osnovi, če upravičenec in njegovi 
družinski člani nimajo prejemkov, ki bi vplivali na višino 
invalidskega dodatka, sicer pa razliki med deležem prejem- 
kov, ki mesečno pride na družinskega člana in osnovo, vendar 
ne more znašati manj kot 10% osnove. 

43. člen 

Upravičencu, ki prejema invalidski dodatek in se sam preživlja 
(v nadaljnjem besedilu: samohranilec) pripada poleg invalid- 
skega dodatka dodatek za samohranilce v višini 50% osnove. 

Upravičenec do dodatka za samohranilce obdrži ta dodatek 
tudi v primeru, da se zaradi bolezni, starosti ali onemoglosti 
preseli k sorodnikom. 

44. člen 

Na pravico in višino invalidskega dodatka vplivajo prejemki 
upravičenca in njegovega zakonca oziroma izvenzakonskega 
partnerja ter prejemki vzdrževanih družinskih članov. 

45. člen 

Za prejemke se štejejo dohodki in prejemki, ki jih oseba iz 
prejšnjega člena tega zakona redno prejema v denarju ali 
v naravi. 

Upoštevajo se tako dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine, 
kot tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen invalid- 
nine, družinske invalidnine, dodatka za posebno invalidnost, 
dodatka za pomoč in postrežbo, prejemkov iz naslova rejnine 
ter oskrbe v tuji družini in otroškega dodatka. 

Od dohodkov oziroma prejemkov po tem zakonu se odštejejo 
izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova. 

46. člen 

Kot dohodek, ki je vir dohodnine (dohodki iz dejavnosti, 
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dobiček iz kapitala, dohodki iz premoženja, dohodki iz Pr 

moženjskih pravic), se upošteva znesek, ki predstavlja osno 
za davek kot podvrsto dohodnine. 

Kot dohodek iz kmetijstva se upošteva osnova za davek'.' 
kmetijstva, to je katastrski dohodek kmetijskih in goz°" 
zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrski 
dohodka. 

Če je zavezanec oproščen davka iz kmetijstva, se katarstrjj 
dohodek ne upošteva, če je pri odmeri davka iz kme'3 
priznana davčna olajšava, pa se katastrski dohodek UP°5 L 
v višini, zmanjšani za odstotek oziroma za znesek prizna 

davčne olajšave. 

V primeru, da je kmetijsko zemljišče oddano v zakup, se ^ 
dohodek zakupnika upošteva katastrski dohodek, 
za znesek zakupnine, kot dohodek zakupodajalca pa se "P 
števa znesek zakupnine. 

47. člen 

Prejemki se upoštevajo v neto zneskih iz decembra Pre'f 

klega leta. 

Plača zakonca oziroma izvenzakonskega partnerja ter vz<jj^ 
vanih družinskih članov se upošteva v povprečnem n 

mesečnem znesku iz preteklega leta. 

Prejemki, uveljavljeni po decembru preteklega leta " 
letom, se preračunajo na raven iz decembra pretekle!}8 ( 
po metodologiji, ki jo predpiše minister, pristojen za zafl 

vojnih invalidov. 

Katastrski dohodek se upošteva v povprečni mesečni vli'"' 
pretekleta leta. 

Prejemki iz tujine se upoštevajo preračunani v tolarje ' 
povprečnem srednjem deviznem tečaju Banke SlovenU8 

meseca oziroma leta, iz katerega se upoštevajo. 

48. člen 

Prejemki oseb iz 44. člena tega zakona se upoštevajo v ce|0' 

49. člen 

Delež prejemkov na upravičenca se izračuna tako, d8 ** 
skupni prejemki delijo na osebe iz 44. člena tega zakona- 

Skupni prejemki se delijo tudi na druge člane skupaj 
gospodinjstva, ki so nezmožni za delo, ki živijo na kmetiji 
preživljajo izključno iz dohodkov kmetije. 

Za vzdrževane družinske člane se po tem zakonu 
otroci, posvojenci, pastorki, vnuki brez staršev ali, če so s1 

trajno popolnoma nezmožni za delo, starši, očim, mačeli. 
posvojitelj, ki so nezmožni za delo in živijo z upravičenj 
v skupnem gospodinjstvu ter se šteje, da jih ta preživlja: ^ 
nimajo lastnih prejemkov, ali so njihovi prejemki niž'' j 
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko U 
decembra pretekleta leta oziroma njihov katastrski doh" 
iz preteklega leta ne dosega tega zneska. 

50. člen 

Sprememba v višini prejemkov v preteklem letu vP''v»egs 

pravico do invalidskega dodatka od 1. januarja tekoc 

koledarskega leta. 
..rt jI 

Novi prejemki Ve upoštevajo od prvega dne nasledil ^ 
meseca po nastanku spremembe, izguba prejemkov Paj( 
prvega dne naslednjega meseca, ko je upravičenec sp°r 

spremembo pristojnemu organu prve stopnje. 

Sprememba števila družinskih članov (zakonca oZlr°jlff 
izvenzakonskega partnerja ter vzdrževanih družinskih « 
nov), ki ima za posledico povečanje invalidskega dodat"8, 
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upošteva od prvega dne naslednjega meseca, ko je upraviče- 
nec sporočil spremembo organu prve stopnje, sprememba 
Števila družinskih članov, ki ima za posledico zmanjšanje ali 
ttgubo invalidskega dodatka, pa se upošteva od prvega dne 
naslednjega meseca po nastanku. 

51. člen 

Za trajno popolno nezmožnost za delo se šteje trajna izguba 
delovne zmožnosti. 

! Za trajno popolno nezmožnega za delo se po tem zakonu 
»teje tudi uživalec invalidnine ali družinske invalidnine za čas, 
ko skrbi za enega ali več otrok, mlajših od petnajst let, ali za 

t starejšega otroka, ki je nezmožen za samostojno življenje in 
delo, če sam skrbi za otroke ter živi z njimi v skupnem 
gospodinjstvu. 

Za nezmožne za delo se štejejo po tem zakonu otroci, ki glede 
starosti in šolanja izpolnjujejo pogoje za priznanje pravice do 
družinske invalidnine, vojni invalidi I. do V. skupine ter osebe, 
ki so dopolnile 55 let starosti. 

Za samohranilca se po tem zakonu šteje tisti uživalec invalid- 
nine oziroma družinske invalidnine, ki nima ožjih družinskih 
članov in staršev, ki bi bili v delovnem razmerju ali v pokoju ali 
bi 'tleli kmetijsko zemljišče ali dohodek iz samostojne dejav- 
nosti, in v svojem gospodinjstvu nima za delo zmožnih sorod- 
nikov. 

*• POPUST PRI VOŽNJI 

52. člen 

V°jni invalid ima pravico do 75% popusta od redne cene 
vožnje za pet potovanj na ozemlju Republike Slovenije 
2 železnico in avtobusom. 

Razliko med redno ceno vožnje in popustom iz prejšnjega 
odstavka poravna prevozniku pristojni upravni organ. 

Z enim potovanjem sta mišljena odhod iz odhodnega 
v namembni kraj (vožnja tja) in vrnitev iz namembnega 
v odhodni kraj ali kakšen drug kraj (vožnja nazaj). 

*'• POVRAČILO POTNIH STROŠKOV 

53. člen 

Vojni invalid ima pravico do povračila potnih stroškov (pre- 
voznih stroškov ter stroškov prehrane in nastanitve med poto- 
vanjem in prebivanjem v drugem kraju), kadar ga pristojni 
upravni organ pošlje ali pokliče v drug kraj zaradi pregleda 
Pred zdravniško komisijo ali zaradi zdraviliškega in klimat- 
skega zdravljenja po tem zakonu. 

Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi vojni invalid 8 Priznano pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, kadar 
Potuje, da bi uveljavil oziroma užival pravice po tem zakonu. 

Vojni invalid, ki uveljavlja pravico do zdravstvenega varstva 
Po drugem odstavku 26. člena tega zakona, ima pravico do 
Povračila potnih stroškov v vezi z uveljavljanjem te pravice. 

Vojni invalid iz drugega odstavka tega člena, in vojni invalid, 
ki mu je določen spremljevalec za pot na zdraviliško in klimat- 
sko zdravljenje, imata pravico do povračila potnih stroškov 
•udi za spremljevalca. 

Vojni invalid s priznano pravico do dodatka za pomoč in 
Postrežbo ima pravico do povračila stroškov prehrane in 
pastanitve za osebo, ki mu streže in pomaga med zdraviliškim 
ln klimatskim zdravljenjem v naravnem zdravilišču, če slednje 
ne zagotavlja pomoči in postrežbe. 

54. člen 

Vojni invalid ima pravico do povračila prevoznih stroškov tudi 
za pot na poklicno rehabilitacijo v drug kraj, kamor se redno 
vozi, če se mu brezplačni prevoz z javnim prevoznim sred- 
stvom ne zagotavlja po drugih predpisih. 

Kadar vojni invalid s priznano pravico do dodatka za pomoč in 
postrežbo uveljavlja znižano vožnjo po tem zakonu, ima nje- 
gov spremljevalec pravico do povračila prevoznih stroškov. 

55. člen 

Povračilo prevoznih stroškov pripada vojnemu invalidu po 
ceni prevoza z javnim prevoznim sredstvom. 

Če ni javnega prevoza, ali ga vojni invalid glede na težo 
invalidnosti ne more uporabljati (vojni invalid z dodatkom za 
pomoč in postrežbo), se povrnejo stroški v višini, ki jo določi 
minister, pristojen za vojne invalide. 

Povračilo stroškov prehrane in nastanitve med potovanjem in 
prebivanjem v drugem kraju se prizna v višini, ki jo določi 
minister, pristojen za vojne invalide. 

XII. DRUŽINSKA INVALIDNINA 

1. Pogoji za pravico 

56. člen 

Družinski člani padlega borca in vojnega invalida I. do VII. 
skupine po njegovi smrti ter družinski člani druge osebe 
imajo pravico do družinske invalidnine pod naslednjimi po- 
goji: 

1. osebe iz 1. točke prvega odstavka 10. člena - ko dopolnijo 
starost 55 let, pred dopolnjenim 55. letom starosti pa, če so 
popolnoma nezmožni za delo, dokler takšna nezmožnost 
traja; 

2. osebe iz 2. točke prvega odstavka 10. člena - do dopolnje- 
nega 15. leta starosti, oziroma če se šolajo, do konca predpi- 
sanega rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. 
leta starosti, izjemoma pa tudi do dopolnjenega 27. leta staro- 
sti, če ima status študenta. 

Če je šolanje prekinjeno zaradi bolezni, nosečnosti ali 
poroda, oseba iz 2. točke prejšnjega odstavka obdrži pravico 
do družinske invalidnine tudi med boleznijo oziroma prekini- 
tvijo zaradi nosečnosti ali poroda - do dopolnjenega 26. leta 
starosti, pa tudi dlje, vendar le za čas, ko ima priznan status 
študenta. 

Če je otrok, posvojenec ali pastorek prekinil šolanje zaradi 
služenja vojaškega roka ali opravljanja nadomestne civilne 
službe, ima v primeru, da se redno šola, pravico do družinske 
invalidnine tudi po dopolnjenem 26. letu starosti, vendar 
največ toliko časa, za kolikor je prekinil redno šolanje, med- 
tem ko mu v času služenja vojaškega roka oziroma opravlja- 
nja nadomestne civilne službe pravica do družinske invalid- 
nine ne pripada. 

57. člen 

Če sestavljajo družino zakonec, izvenzakonski partner ali 
razvezani zakonec z enim ali več družinskimi člani iz 2. točke 
prvega odstavka 56. člena tega zakona, imajo zakonec, izven- 
zakonski partner in razvezani zakonec pravico do družinske 
invalidnine kot souživalci z njimi, ne glede na pogoje iz 1. 
točke prvega odstavka 56. člena tega zakona, dokler ima 
katerikoli od teh otrok pravico do družinske invalidnine. 

Zakonec, izvenzakonski partner in razvezani zakonec iz prejš- 
njega odstavka imajo pravico do družinske invalidnine kot 

Poročevalec 33 



samostojni uživalci v času, ko otrok, posvojenec oziroma 
pastorek služi vojaški rok ali opravlja nadomestno civilno 
službo in mu pravica do družinske invalidnine ne pripada. 

58. člen 

Ne glede na pogoje iz 1. točke prvega odstavka 56. člena tega 
zakona imata zakonec in izvenzakonski partner vojnega inva- 
lida, ki je bil ob smrti uživalec dodatka za pomoč in postrežbo, 
pravico do družinske invalidnine, ko dopolnita starost 50 let, 
če sta živela z vojnim invalidom v skupnem gospodinjstvu 
zadnjih pet let pred njegovo smrtjo. 

59. člen 

če izpolnjujeta pogoje za pravico do družinske invalidnine 
razvezani zakonec in zakonec iz poznejše zakonske zveze ali 
izvenzakonski partner, imata pravico do družinske invalidnine 
kot souživalca. 

60. člen 

Starši, posvojitelj, očim in mačeha imajo pravico do družinske 
invalidnine, ko dopolnijo starost 55 let, pred dopolnjenim 55. 
letom starosti pa, če so popolnoma nezmožni za delo. 

Družinski člani iz prejšnjega odstavka imajo pravico do dru- 
žinske invalidnine kot souživalci z osebami iz prvega odstavka 
57. člena tega zakona, če teh ni, ali če pravice do družinske 
invalidnine ne uveljavijo, pa kot samostojni uživalci. 

2. Odmera družinske Invalidnine 

61. člen 

Osnova za odmero družinske invalidnine po padlem borcu 
znaša 70% odmerne osnove. 

Osnova za odmero družinske invalidnine po drugi osebi pa 
znaša 30% odmerne osnove. 

Osnova za odmero družinske invalidnine po umrlem vojnem 
invalidu I., II. in III. skupine znaša 20% odmerne osnove, 
osnova za odmero družinske invalidnine po umrlem vojnem 
invalidu IV., V., VI. in VII. skupine pa znaša 10% odmerne 
osnove. 

62. člen 

Družinska invalidnina se odmeri v 50% od osnove za odmero 
družinske invalidnine za enega družinskega člana, 60% od 
osnove za dva družinska člana, v 70% od osnove, za tri 
družinske člane, v 80% od osnove za štiri družinske člane, 
v 90% od osnove za pet družinskih članov in v 100% od 
osnove za odmero družinske invalidnine za šest ali več dru-, 
žinskih članov, in pripada družinskim članom v enakih delih. 

63. člen 

Pravico do družinske invalidnine ima ob pogojih, predpisanih 
s tem zakonom, tudi vojni invalid. 

64. člen 

Družinski član, ki izpolnjuje pogoje za priznavanje pravice do 
družinske invalidnine po dveh ali več osebah, imajo pravico 
do družinske invalidnine v nezmanjšanem znesku po vsaki od 
teh oseb. 

Xllll. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

65. člen 

Uživalcem družinske invalidnine, ki niso obvezno zdravstveno 
zavarovani na drugi podlagi, se zagotavlja obvezno zdrav- 
stveno zavarovanje. 

Uživalcem družinske invalidnine - državljanom Republike 

Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, se v času, ko so na 
ozemlju Republike Slovenije, zagotavlja zdravstveno varstvo 
v obsegu, ki se po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju zagotavlja v okviru obveznega zavaro- 
vanja. 

Uživalcem družinske invalidnine, ki so to pravico uveljavili Kol 
družinski člani padlega borca, je zagotovljeno plačilo zdrav- 
stvenih storitev v celoti. 

Glede načina povrnitve vrednosti zdravstvene storitve 
osebe iz drugega odstavka tega člena velja določba zadnjeg 
odstavka 26. člena tega zakona. 

XIV. DRUŽINSKI DODATEK 

1. Pogoji za pravico 

66. člen 

Pravico do družinskega dodatka imajo uživalci družinsK 
invalidnine, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka J 
člena tega zakona. 

Uživalec družinske invalidnine - zakonec oziroma i.zvenza" 
konski partner vojnega invalida ima pravico do družinske^ 
dodatka, ko dopolni 50 let starosti, če je vojni invalid do sm" 
prejemal dodatek za pomoč in postrežbo, in če izpolnjuj 
pogoje iz drugega odstavka 39. člena tega zakona. 

2. Odmera družinskega dodatka 

67. člen 

Družinski dodatek se odmeri na način, določen s tem zak°" 
nom za odmero invalidskega dodatka. 

68. člen 

Uživalec družinskega dodatka je upravičen do dodatka # 
samohranilce ob enakih pogojih in enaki višini kot užival« 
invalidskega dodatka. 

3. Odmera družinskega dodatka za souživalce 

69. člen 

Souživalcem družinske invalidnine, ki izpolnjujejo pogoj® ^ 
pravico do družinskega dodatka, in uživalcem več invalidn 
gre en družinski dodatek. 

Če dva ali več souživalcev družinske invalidnine izpolnjuj® 
pogoje za pravico do družinskega dodatka, se družinski doa 

tek, odmerjen na način iz 42. člena tega zakona poveča 
vsakega nadaljnjega souživalca in za 50% (za dva nadal|ni 
souživalca za 100% itd.). 

70. člen 

Souživalcem družinske invalidnine, ki živijo v skupne"1 

gospodinjstvu in je pravica do družinskega dodatka pri 
kem od njih odvisna od istih prejemkov, gre družinski doo 
tek, povečan po drugem odstavku 69. člena tega zakon ■ 
v enakih delih. 

Izmed souživalcev družinske invalidnine, ki živijo ločeno, a'| 
živijo v skupnem gospodinjstvu, vendar je pravica do druz 
skega dodatka pri posameznih souživalcih odvisna od raZL. 
nih prejemkov, gre družinski dodatek samo tistim, ki izpolni 
jejo pogoje za pravico do družinskega dodatka. 
V primeru, da dva ali več souživalcev družinske invalidnine 'z 

prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje za pravico do druz 
skega dodatka, se za vsakega od njih izračuna znesek dru* ( 
skega dodatka, do katerega bi bili upravičeni kot samostoj 
uživalci in ugotovi razmerje med zneski družinskega dodai 
ter izračuna povprečni znesek družinskega dodatka. 
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fužinski dodatek se v primeru iz prejšnjega odstavka izra- 
ba tako, da se povprečni znesek družinskega dodatka 
0

p°«>ča po drugem odstavku 69. člena tega zakona, tako 
"umerjeni družinski dodatek pa se nato razdeli med souži- 
aice po deležih ustrezno razmerju med zneski družinskega 

°°datka, ki bi jim pripadali kot samostojnim uživalcem. 

71. člen 

Souživalcem družinske invalidnine pripada samo en dodatek 
samohranilce. 

^ dva ali več souživalcev družinske invalidnine izpolnjuje 
Pogoje za dodatek za samohranilce, pripada vsakemu od njih nak del dodatka. 

72. člen 

prejemkov, ki se upoštevajo pri odmeri družinskega 
Sla u9°tav'janja deleža prejemkov na družinskega ana, načina upoštevanja sprememb v višini prejemkov in 
rahrmemb v P°9,edu prejemkov in družinskih članov se upo- Dliajo določbe tega zakona o invalidskem dodatku. 

**• POVRAČILO POTNIH STROŠKOV 

73. člen 

nihVa'ec dru*inske invalidnine ima pravico do povračila pot- 
p 

n stroškov, kadar ga pristojni upravni organ pošlje ali K|iče v drug kraj zaradi pregleda pred zdravniško komisijo. 

j^'valec družinske invalidnine - otrok do dopolnjenega 15. 
Ja starosti, ki potuje v drug kraj, kamor ga je pristojni organ 
p. .' ali poklical, da bi uveljavil pravico po tem zakonu, ima 8V|co do povračila potnih stroškov tudi za spremljevalca. 

3tv'Va'ec družinske invalidnine, ki uveljavlja pravico do zdrav- 
. snega varstva po drugem odstavku 65. člena tega zakona, 
nic Pravico do povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavlja- l rn te pravice. 

'• POSMRTNINA 

74. člen 

^ smrti vojnega invalida imajo družinski člani iz 10. člena 
tj

a zakona pravico do enkratne denarne pomoči v višini 
o 2rl mecl 2neskom posmrtnine, ki jim pripada po predpisih Zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in dvo- 
letnim zneskom invalidnine, ki je vojnemu invalidu pripa- 
ala ob smrti. 

^avico iz prejšnjega odstavka je mogoče uveljaviti, če ni 
eliavljena podobna pravica po predpisih o vojnih veteranih. 

jj'll. POVRAČILO STROŠKOV ZA PREVOZ POSMRTNIH 
s'ANKOV VOJNEGA INVALIDA 

75. člen 

j^žinski član ali druga oseba, ki zagotovi prevoz posmrtnih 
pr stov vojnega invalida, ki je umrl izven svojega stalnega 

»bivališča - na poti v zdravstveni zavod ali v tem zavodu ali 
p vrnitvi iz zavoda, ima pravico do povračila stroškov za 

®voz posmrtnih ostankov vojnega invalida. 

^"I. PODZAKONSKI AKTI 

76. člen 

J^lster, pristojen za vojne invalide, predpiše po predhodnem n®nju ministra, pristojnega za civilno zaščito, katere naloge 

iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona predstavljajo pove- 
čano nevarnost za nastanek telesne okvare. 

Minister, pristojen za vojne invalide, izda tudi predpise 
o načinu uveljavljanja in uživanja pravice do popusta pri 
vožnji in o delu izvedencev. 

Minister, pristojen za vojne invalide, predpiše način izplačeva- 
nja denarnih prejemkov po tem zakonu ter način vodenja 
evidence o izplačilih. 

XIX. USKLAJEVANJE ODMERNE OSNOVE IN INVALIDSKIH 
PREJEMKOV 

77. člen 

Odmerna osnova iz drugega odstavka 19. člena tega zakona 
se usklajuje tromesečno za naprej na podlagi uradnih podat- 
kov Zavoda Republike Slovenije za statistiko o rasti cen živ- 
ljenjskih potrebščin. 

O uskladitvi odmerne osnove iz prejšnjega odstavka odloči 
Vlada Republike Slovenije. 

Mesečni zneski invalidskega in družinskega dodatka ter 
oskrbnine se med letom usklajujejo na način iz prvega od- 
stavka. 

XX. PRIDOBITEV, UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC 

78. člen 

Pravice po tem zakonu gredo od prvega dne naslednjega 
meseca po vložitvi zahteve. 

79. člen 

Državljan Republike Slovenije lahko po lastni izbiri uveljavlja 
in uživa pravice po tem zakonu ali po tujih predpisih, če ni 
z meddržavnim sporazumom drugače določeno. 

Tujec lahko uveljavlja in uživa pravice po tem zakonu, če 
statusa in pravic ne more uveljavljati v tuji državi. 

80. člen 

Če vojni invalid na podlagi invalidnosti, ki je podlaga za 
priznanje tega statusa, pridobi tudi pravico do invalidnine po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko 
po lastni izbiri uživa pravico do invalidnine in dodatka za 
posebno invalidnost po tem zakonu ali pravico do invalidnine 
po predpisih po pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Vojni invalid, ki izbere in uživa pravico do invalidnine po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko 
uveljavi druge pravice po tem zakonu, razen pravice do inva- 
lidnine in dodatka za posebno invalidnost. 

81. člen 

Če vojni invalid pridobi pravico do invalidnine po predpisih 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na podlagi nove 
invalidnosti, na katero je vplivala njegova prejšnja vojna inva- 
lidnost, še naprej uživa pravico do invalidnine in dodatka za 
posebno invalidnost po tem zakonu ob pogoju, da je bil 
najmanj pet let v delovnem razmerju s polnim delovnim 
časom, preden je nastala nova invalidnost. 

Vojni invalid, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, 
ne more uveljavljati pravice do invalidnine in do dodatka za 
posebno invalidnost po tem zakonu, dokler uživa pravico do 
invalidnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju. 
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82. člen 

Uživalec dodatka za pomoč in postrežbo po tem zakonu lahko 
po lastni izbiri uživa pravico do tega dodatka samo po tem 
zakonu ali po drugem predpisu. 

83. člen 

Uživalci pravic po tem zakonu so dolžni v 15 dneh prijaviti 
pristojnemu organu vsako spremembo, ki vpliva na uveljavlja- 
nje in prenehanje pravic. 

84. člen 

Pravice po tem zakonu trajajo, dokler uživalec izpolnjuje 
pogoje, ki so s tem zakonom predpisani za pridobitev in 
uživanje teh pravic. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se začeta poklicna 
rehabilitacija in prejemanje oskrbnine lahko nadaljujeta do 
konca rehabilitacije, vendar največ še dve leti, če gre za 
invalida, ki je med rehabilitacijo izgubil status vojnega inva- 
lida, ker se mu je invalidnost zmanjšala pod določeni mi- 
nimum. 

Uživalcu invalidskega in družinskega dodatka s stalnim prebi- 
vališčem v Republiki Sloveniji, ki biva v tujini dalj kot tri 
mesece, se izplačevanje dodatka ustavi za ves čas bivanja 
v tujini. Dodatek se začne ponovno izplačevati, ko se vrne iz 
tujine. 

85. člen 

Invalidnina in družinska invalidnina, dodatek za posebno 
invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidski doda- 
tek in družinski dodatek ter oskrbnina se izplačujejo v meseč- 
nih zneskih za nazaj. 

Mesečni denarni prejemki po tem zakonu dospejo v izplačilo 
zadnjega dne v mesecu, za katerega se opravi izplačilo. 

Odločbe o priznanih pravicah po tem zakonu se izvršijo po 
opravljeni reviziji odločbe o priznanju statusa vojnega inva- 
lida oziroma pravice do družinske invalidnine. 

86. člen 

Pravic po tem zakonu ni mogoče prenesti na drugega. 

Denarni prejemki, ki so že zapadli v plačilo, pa ob smrti 
uživalca pravice še niso izplačani, se lahko podedujejo in 
izplačujejo dedičem na podlagi ustreznih dokazil. 

87. člen 

S sklenitvijo zakonske zveze izgubijo pravico do družinske 
invalidnine: 

- zakonec, razvezani zakonec in izvenzakonski partner, razen 
če so pravico do družinske invalidnine pridobili ali obdržali 
zaradi popolne nezmožnosti za delo, 
- otroci, ne glede na to, ali so sklenili zakonsko zvezo pred 
smrtjo vojnega invalida ali po smrti, razen otrok, ki so to 
pravico pridobili ali bodržali zaradi popolne nezmožnosti za 
delo, ali če se oba zakonca redno šolata. 

Ob pogojih iz prejšnjega odstavka izgubi pravico do družin- 
ske invalidnine tudi uživalec družinske inalidnine, ki najmanj 
tri leta živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena 
z zakonsko zvezo. 

Uživalcu družinske invalidnine, ki je to pravico pridobil zaradi 
popolne nezmožnosti za delo, prenehajo pravice do družin- 

ske invalidnine in druge pravice po tem zakonu z dnem,k 

sklene delovno razmerje, razen če izpolnjuje starostni pofl0' 
za uveljavitev pravice do družinske invalidnine. 

XXI. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC 

1. Pristojnosti 

88. člen 

O pravicah po tem zakonu odloča na prvi stopnji up<&° 
organ, določen s predpisi o pristojnosti upravnih organov- 

O pritožbah zoper odločbe prve stopnje odloča ministrstjj 
pristojno za vojne invalide (v nadaljnjem besedilu: minlS 

stvo). 

Nadzorstvo in strokovno pomoč pri delu upravnih organ°' 
prve stopnje zagotavlja ministrstvo. 

2. Uporaba predpisov 

89. člen 

V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se up"ra^ 
Ijajo odločbe zakona o splošnem upravnem postopki 
s tem zakonom ni drugače določeno. 

3. Uvedba postopka In odločanje 

90. člen 

Pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo upraVl 

čenča. 

Postopek za ugotavljanje pravice in odmere višine oskrbuj 
ter invalidskega in družinskega dodatka na podlagi nov« 
dejanskega stanja v skladu s 33., 50. in 72. členom ,e» 
zakona uvede pristojni organ po uradni dolžnosti. 

Pristojni organ po uradni dolžnosti vodi postopek za izdfj 
nove odločbe o pravicah vojnega invalida, ki mu je odsto 
invalidnosti ugotovljen začasno. 

Odločba iz prejšnjega odstavka ima pravni učinek od P1^' 
dne naslednjega meseca po poteku veljavnosti odloC'■ 
s katero sta bila odstotek invalidnosti oziroma nezmožno3' 
delo začasno ugotovljeni. 

$ Če invalid vojne oziroma uživalec družinske invalidnin«^ 
pride na pregled ali kako drugače onemogoči izV0ij[ 
postopka, se šteje da je umaknil zahtevo za uveljavitev p'3 

po tem zakonu, in se postopek ustavi. 

91. člen 

Če nastanejo pri vojnem invalidu spremembe, ki vplivaj0 ^ 
pravice, določene z dokončno odločbo, lahko vojni 
vloži zahtevo za ugotavljanje novega odstotka invalid^ 
v zvezi z nastalo spremembo po enem letu od 
dokončne odločbe. 

92. člen 

Če nastanejo pri vojnem invalidu spremembe, ki vplivaj0^ 
pravice, določene z dokončno odločbo, zaradi katerih 
čena pravica po tem zakonu preneha ali se obseg Prjv

e(i 
zmanjša, ta pravica preneha ali se spremeni s prvim 
naslednjega meppca po nastanku spremembe. 

jVf 
Postopek po prejšnjem odstavku uvede upravni organ P 
stopnje po uradni dolžnosti. 

93. člen 

O pravicah po tem zakonu odloča upravni organ po opra^j 
reviziji odločbe o priznanju statusa vojnega invalida ozH° 
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priznanju pravice do družinske invalidnine oziroma po 
dokončnosti odločbe, s katero je zavrnjena zahteva za prizna- 
nje statusa vojnega invalida ali za priznanje pravice do družin- 
ske invalidnine. 

94. člen 

Zahteva za priznanje statusa vojnega invalida na podlagi 
telesne okvare, ki je nastala zaradi bolezni, se lahko vloži 
najkasneje v petih letih po domnevnem nastanku bolezni. 

Dejstvo, da je telesna okvara nastala zaradi bolezni, se ugo- 
tavlja na podlagi medicinske dokumentacije o zdravljenju. 

4- Izvedenci 

95. člen 

pdstotek invalidnosti, upravičenost do dodatka za posebno 
invalidnost, upravičenost do dodatka za pomoč in postrežbo, 
Pravica do zdraviliško-klimatskega zdravljenja, sposobnost za 
Poklicno rehabilitacijo ter nezmožnost za delo se kot pogoj za 
uveljavitev pravic po tem zakonu ugotavljajo na podlagi izvi- 
dov in mnenj pristojnih zdravniških komisij. 

Izpolnjevanje pogojev in način poklicne rehabilitacije, 
Potreba po prilagoditvi prostorov in tehnične opreme za 
potrebe poklicne rehabilitacije oziroma zaposlitve vojnih 
invalidov ter potrebnost tehničnih pripomočkov se ugotavlja 
pa podlagi ekspertize ustrezne organizacije za rehabilitacijo 
invalidov. 

Pri ugotavljanju odstotka invalidnosti, priznanju pravice do 
dodatka za posebno invalidnost, pravice do dodatka za 
pomoč in postrežbo ter ugotavljanju nezmožnosti za delo kot 
Pogoja za priznanje pravic po tem zakonu, si mora ministrstvo 
v postopku revizije pridobiti izvid in mnenje zdravniške komi- 
sije iz 97. člena tega zakona, izdano praviloma po opravlje- 
nem osebnem pregledu stranke. 

96. člen 

Zdravniška komisija prve stopnje, ki da izvid in mnenje 
prganu, ki odloča o pravicah po tem zakonu na prvi stopnji, 
"na tri člane zdravnike. 

Minister, pristojen za vojne invalide, imenuje člane zdravniške 
Komisije prve stopnje in določi sedež in delovno območje 
komisije. 

97. člen 

Zdravniška komisija druge stopnje, ki da izvid in mnenje 
ministrstvu, ima pet članov zdravnikov specialistov. 

Minister, pristojen za vojne invalide, imenuje člane zdravniške 
komisije druge stopnje. 
5- Pravna sredstva 

98. člen 

Zoper odločbe upravnega organa, ki odloča o pravicah po 
tem zakonu na prvi stopnji, je dovoljena pritožba. 

99. člen 

Za odločbo, s katero se prizna status vojnega invalida, pravica 
do invalidnine in družinske invalidnine, dodatka za posebno 
invalidnost, dodatka za pomoč in postrežbo, invalidskega-in 
družinskega dodatka oziroma katera od pravic v okviru reha- 
bilitacije, je obvezna revizija. 

Revizijo opravi ministrstvo. 

Revizija zadrži izvršitev odločbe, razen odločbe, s katero je 
Priznana pravica do invalidskega in družinskega dodatka ter 
Poklicne rehabilitacije in oskrbnine. 

Če je zoper odločbo prve stopnje vložena pritožba, se o revi- 
ziji in o pritožbi odloči z isto odločbo. 

Če zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni vložena 
pritožba, jo organ, ki je to odločbo izdal, v osmih dneh od 
dneva, ko poteče rok za pritožbo, predloži skupaj s spisi 
zadeve ministrstvu. 

100. člen 

Pri reviziji lahko da minitrstvo k odločbi soglasje, lahko jo 
odpravi ali razveljavi in samo odloči o stvari ali zadevo vrne 
organu prve stopnje v ponovni postopek. 

! Ministrstvo pri reviziji odpravi ali razveljavi odločbo prve stop- 
nje in praviloma samo odloči o stvari v korist ali v škodo 
stranke, če ugotovi, da so bila na prvi stopnji nepopolno ali 
napačno ugotovljena dejstva ali da v postopku niso bila upo- 
števana pravila postopka, ki bi lahko vplivala na odločitev 
o stvari, ali če ugotovi, da so bili na prvi stopnji zmotno 
ocenjeni dokazi ali da je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen 
napačen sklep glede dejanskega stanja ali pa napačno upo- 
rabljen predpis, na podlagi katerega je bilo o stvari odločeno. 

101. člen 

Če zoper odločbo organa prve stopnje, za katero je obvezna 
revizija, ni vložena pritožba, revizija pa ni opravljena v treh 
mesecih od dneva, ko je ministrstvo prejelo zadevo, se šteje, 
da je revizija opravljena in da je k odločbi dano soglasje. 

Šteje se, da je revizija opravljena v roku iz prejšnjega 
odstavka, če je bila odločba, izdana ob reviziji, v tem roku 
odposlana upravnemu organu prve stopnje zaradi vročitve 
stranki. 

Če zdravniška komisija druge stopnje pošlje na dodatne 
medicinske preiskave osebo, na katero se nanaša odločba, ki 
je v postopku revizije, začne rok iz prvega odstavka tega člena 
teči od dneva, ko je ministrstvo prejelo izvid in mneje zdravni- 
ške komisije. 

102. člen 

Zoper odločbo, izdano o pritožbi ter zoper odločbo, izdano 
v postopku revizije je mogoč upravni spor. 

Zoper odločbo, izdano v postopku revizije, s katero je bila 
odločba organa prve stopnje odpravljena ali razveljavljena in 
vrnjena v ponovni postopek, ni mogoč upravni spor. 

Pri uveljavljanju pravic po tem zakonu je dovoljena pritožba 
zoper odločbo prve stopnje, ki je bila izdana v upravnem 
sporu. 

103. člen 

Postopek za odločanje o pravicah po tem zakonu, končan 
z odločbo, zoper katero ni rednega pravnega sredstva 
v upravnem postopku, se lahko obnovi tudi po rokih, ki so 
določeni za obnovo postopka v zakonu, ki ureja splošni 
upravni postopek. 

Pravice, ugotovljene z odločbo, izdano v obnovi postopka, 
pripadajo od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi pred- 
loga za obnovo postopka. 

V postopku obnove se uporabljajo predpisi, ki so veljali, ko je 
bila izdana odločba, ki predstavlja predmet obnove postopka. 

104. člen 

Odločbo o pravicah po tem zakonu, ki je postala v upravnem 
postopku dokončna, je mogoče razveljaviti po nadzorstveni 
pravici, če je bil z njo prekršen materialni zakon v korist 
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posameznika, in sicer najpozneje v petih letih od dneva, ko je 
postala odločba dokončna. 

6. Izvršitev odločbe 

105. člen 

Odločbe, s katerimi so priznane pravice po tem zakonu, 
izvršujejo pristojni upravni organi prve stopnje po uradni 
dolžnosti. 

106. člen 

Stroške postopka za uveljavljanje pravic po tem zakonu nosi 
organ, ki vodi postopek. 

107. člen 

V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se ne 
plačujejo takse. 

7. Posebne določbe 

108. člen 

Minister, pristojen za vojne invalide, izda predpis o delu 
zdravniških komisij v postopku za uveljavljanje pravic po tem 
zakonu. 

Minister, pristojen za vojne invalide, določi upravne organe 
prve stopnje, ki so krajevno pristojni za odločanje o pravicah 
po tem zakonu v zvezi z zahtevami tujcev s stalnim prebivališ- 
čem v tujini. 

Minister, pristojen za vojne invalide, določi način izplačevanja 
denarnih prejemkov po tem zakonu, osebam s stalnim prebi- 
vališčem v tujini. 

XXII. ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV ZA 
UVELJAVLJANJE IN UŽIVANJE PRAVIC 

109. člen 

Sredstva za uveljavljanje in uživanje pravic po tem zakonu se 
zagotavljajo v državnem proračunu. 

XXIII. NADZOR 

110. člen 

Minister, pristojen za vojne invalide, spremlja in nadzoruje 
izvajanje tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi 
ter daje upravnim organom prve stopnje obvezna navodila za 
opravljanje zadev, za katere so pooblaščeni po tem zakonu. 

Ministrstvo, pristojno za vojne invalide, opravlja finančni nad- 
zor in inšpekcijske zadeve v zvezi z uporabo finančnih sred- 
stev, namenjenih za uveljavljanje pravic po tem zakonu. 

Upravni organi prve stopnje, pristojni za vojne invalide, 
morajo pošiljati ministrstvu poročila o izvjanju tega zakona in 
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter poro- 
čila o porabi sredstev za uveljavljanje pravic po tem zakonu. 

XXIV. ZBIRKE PODATKOV 

111. člen 

Za zbiranje, obdelavo, hrambo, posredovanje in uporabo 
podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

112. člen 

Zbirke podatkov iz prejšnjega člena vsebujejo naslednja 
osebne podatke: 

- ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega za- 
stopnika; 
- državljanstvo; 
- enotno matično številko občana; 
- rojstne podatke; 
- podatke o prebivališču; 
- podatke o invalidnosti: vrsti in skupini; 
- podatke o invalidskih prejemkih: vrsti in višini. 

113. člen 

Zbirke podatkov iz prejšnjega člena tega zakona vodijo i" 
vzdržujejo upravni organi prve stopnje, uporablja in hrani pa 
jih tudi ministrstvo za opravljanje nalog v skladu s tem za- 
konom. 

114. člen 

Osebni podatki iz 112. člena tega zakona se shranjujejo v zbir- 
kah podatkov kot trajni. 

115. člen 

Podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, vodenja 
zbirk podatkov in načinu posredovanja osebnih podatkov 
predpiše minister, pristojen za vojne invalide. 

XXV. POVRNITEV NEUPRAVIČENO PRIDOBLJENIH 
PREJEMKOV 

116. člen 

Komur je bil izplačan denarni prejemek po tem zakonu, do 
katerega ni imel pravice, mora vniti prejeti znesek: 

1. če je na podlagi nepravilnih podatkov, za katere je vedel a" 
bo moral vedeti, da so nepravilni, ali na kakšen drug protipra- 
ven način dobil denarni prejemek po tem zakonu, do katerega 
ni imel pravice, ali je dobil večji prejemek, kot mu je pripadal; 

2. če je uveljavil denarni prejemek zaradi tega, ker ni prijavil 
nastalih sprememb, ki vplivajo na izgubo, prenehanje a' 
obseg kakšne pravice, čeprav je vedel ali bi moral veda" 
zanje; 

3. če je prejel večji denarni znesek, kot mu je bil določen 
z odločbo. 

Terjatev iz prejšnjega odstavka zastara po roku, določenem 
z zakonom, ki ureja zastaranje za to vrsto terjatev. 

Zastaralni roki iz prejšnjega odstavka začnejo teči od dneva, 
ko postane v upravnem postopku dokončna odločba, s katero 
je ugotovljeno, da izplačani prejemek ne pripada ali pripada 
v manjšem obsegu (1. in 2. točka prvega odstavka ozirorria od 
dneva, ko je bilo izvršeno zadnje nepravilno izplačilo (3. točKa 
prvega odstavka). 

Ob pogojih iz prvega odstavka obstaja terjatev država 
nasproti osebi ne glede na to, ali je bila odločba, s katero ie 

bila tej osebi priznana določena pravica, odpravljena ali raz- 
veljavljena. 

117. člen 

Če upravni organ ugotovi, da je bil osebi izplačan denarni 
prejemek, do katerega ni imela pravice, o višini preveč izpla* 
čanega denarnega prejemka obvesti to osebo in jo pozove, da 
ga povrne v določenem roku. 
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XXVI. KAZENSKE DOLOČBE 

118. člen 
z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek odgovorna oseba v pristojnem organu: 

1. če izvrši odločbo, za katero je obvezna revizija, pred pote- 
K°m roka za revizijo oziroma odločbo, h kateri ministrstvo ob 
'Viziji ni dalo soglasja, razen če s tem zakonom ni drugače 
določeno (prvi odstavek v zvezi s tretjim odstavkom 99. člena 89a zakona); 

<~če v osmih dneh po poteku roka za pritožbo ne pošlje 
°<jločbe ministrstvu v revizijo (peti odstavek v zvezi s tretjim 
odstavkom 99. člena tega zakona); 

3. če si v postopku revizije odločbe ne pridobi mnenja zdrav- 
"'ske komisije druge stopnje (tretji odstavek 95. člena tega 
*akona). 

* denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek uživalec pravice po tem zakonu, ki v roku 15 dni ne 
Priiavi pristojnemu organu vsake spremembe, ki vpliva na 
uveljavljanje in prenehanje pravic (83. člen). 

XXVII. PREHODNE in končne določbe 

119. člen 

pavijanom Republike Slovenije, ki so na dan 25. junija 1991 
vojaški rok, se za opravljanje vojaške dolžnosti po tem 

akonu šteje tudi čas v JLA do dopusta, vendar najdlje do 18. 
°K'0bra 1991. 

120. člen 

P^avljan Republike Slovenije, ki je po predpisih o vojaških 
nyalidih, o civilnih invalidih vojne oziroma o varstvu žrtev 
°iaške agresije na Republiko Slovenije v letu 1991 (v nadalj- 
lern besedilu: predpisi o vojaških invalidih in o civilnih invali- 
111 vojne v ustreznem sklonu) do uveljavitve tega zakona 

i 'eljavil status in pravice vojaškega invalida ali civilnega 
nvalida vojne na podlagi odločbe, ki jo je izdal pristojni 
.Pravni organ Republike Slovenije ali na podlagi odločbe, ki 
n 'e izdal pristojni upravni organ katere od drugih republik 
ekdanje SFRJ, ki se je v Republiki Sloveniji izvrševala na dan 

ln '6-1991, obdrži status vojaškega invalida oziroma civilnega 
Jivalida vojne, pravice vojnega invalida pa ob pogojih in 

°bsegu, določenem s tem zakonom. 

fužinski člani, ki jim je bila priznana pravica do družinske 
l^alidnine po predpisih o vojaških invalidih in o civilnih 
"Vajidih vojne do uveljavitve tega zakona, uživajo tudi po 

i »eljavitvi tega zakona pravice, ki jih imajo uživalci družinske 
nvalidnine, v obsegu in ob pogojih po tem zakonu. 

[finski člani, ki so po 14. členu zakona o civilnih invalidih 
jOjne (Uradni list RS, št. 56/92) obdržali pravico do civilne 
."validnine, lahko uveljavijo pravico do družinske invalidnine 
/J druge pravice, ki jih imajo uživalci družinske invalidnine po 
,®7? zakonu, ob pogojih in v obsegu, predpisanimi s tem 
'»konom. 

121. člen 

paškim invalidom, članom družin padlih borcev narodnoo- 
j^Pbodilne vojne Slovenije in družinskim članom umrlih voja- 

invalidov s stalnim prebivališčem v Deželi FurlanijKJulij- 
krajini v Republiki Italiji in v Deželi Koroški v Republiki 

in tr.iji se zagotavlja status vojnega invalida, pravice vojnega 
v 

valida oziroma pravice družinskih članov pa ob pogojih in 
obsegu, določenem s tem zakonom za državljane Republike 
'ovenije s stalnim prebivališčem v tujini. 

paškim vojnim invalidom, članom družin padlih borcev 
arodnoosvobodilne vojne Slovenije in družinskim članom 

umrlih vojaških vojnih invalidov - tujcem, ki imajo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji od 25. 6. 1991 in so jim bili 
status in pravice priznane na podlagi odločbe, ki jo je izdal 
pristojni upravni organ Republike Slovenije, ali na podlagi 
odločbe, ki jo je izdal pristojni upravni organ katere od drugih 
republik nekdanje SFRJ, ki pa se je v Republiki Sloveniji 
izvrševala na dan 25. 6. 1991, se zagotavlja status vojnega 
invalida, pravice vojnega invalida oziroma pravice družinskih 
članov pa ob pogojih in v obsegu, določenem s tem zakonom 
za državljane Republike Slovenije. 

Mirnodobnim vojaškim invalidom, družinskim članom umrlih 
mirnodobnih vojšakih invalidov in družinskim članom oseb, 
umrlih v okoliščinah za priznanje statusa mirnodobnega voja- 
škega invalida - tujcem, ki so jih na služenje vojaškega roka 
napotili pristojni organi Republike Slovenije in ki imajo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji od 25. 6. 1991 in so jim bili 
status in pravice priznane na podlagi odločbe, ki jo je izdal 
pristojni upravni organ Republike Slovenije, ali na podlagi 
odločbe, ki jo je izdal pristojni upravni organ katere od drugih 
republik nekdanje SFRJ, ki pa se je v Republiki Sloveniji 
izvrševala na dan 25. 6. 1991, se zagotavlja status vojnega 
invalida, pravice vojnega invalida oziroma pravice družinskih 
članov pa ob pogojih in v obsegu, določenem s tem zakonom 
za državljane Republike Slovenije. 

Varianta k drugemu In tretjemu odstavku: 

Vojaškim invalidom, članom družin padlih borcev narodnoo- 
svobodilne vojne Jugoslavije in družinskim članom umrlih 
vojaških invalidov - tujcem, ki imajo stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji od 25. 6. 1991 in so jim bili status in 
pravice priznane na podlagi odločbe, ki jo je izdal pristojni 
upravni organ Republike Slovenije, ali na podlagi odločbe, ki 
jo je izdal pristojni upravni organ katere od drugih republik 
nekdanje SFRJ, ki pa se je v Republiki Sloveniji izvrševala na 
dan 25. 6. 1991, se zagotavlja status vojnega invalida, pravice 
vojnega invalida oziroma pravice družinskih članov pa ob 
pogojih in v obsegu, določenem s tem zakonom za državljane 
Republike Slovenije. 

122. člen 

Zahtevek za priznanje statusa in pravic vojaškega vojnega 
invalida oziroma civilnega invalida vojne na podlagi telesne 
okvare zaradi bolezni ali poslabšanja bolezni, dobljenega 
v okoliščinah za pridobivanje statusa vojaškega vojnega inva- 
lida oziroma civilnega invalida vojne do uveljavitve tega 
zakona ter zahteve za priznanje pravic družinskim članom 
osebe, ki je umrla zaradi posledic bolezni, dobljene v takšnih 
okoliščinah, po uveljavitvi tega zakona ni več mogoče vložiti. 

Zahtevo za priznanje statusa in pravic vojaškega mirnodob- 
nega invalida na podlagi telesne okvare zaradi bolezni ali 
poslabšanja bolezni, dobljenega v okoliščinah za priznanje 
statusa vojaškega mirnodobnega invalida do uveljavitve tega 
zakona, je mogoče vložiti najkasneje v enem letu od uveljavi- 
tve tega zakona. 

Zahteva iz prejšnjega odstavka tega člena osebe, ki po predpi- 
sih, veljavnih do uveljavitve tega zakona statusa mirnodob- 
nega vojaškega invalida ni mogla uveljaviti zaradi prenizkega 
odstotka invalidnosti, je ne glede na določbo prvega odstavka 
94. člena tega zakona pravočasna, če je bila prva zahteva 
vložena v tem roku. 

123. člen 

O višini invalidnine in o pravico in višini dodatka za posebno 
invalidnost in dodatka za pomoč in postrežbo vojaških invali- 
dov in civilnih invalidov vojne, ki so uveljavili status vojaškega 
invalida ali civilnega invalida vojne in pravico do osebne 
invalidnine, pravico do ortopedskega dodatka oziroma pra- 
vico do dodatka za postrežbo in tujo pomoč po predpisih 
o vojaških invalidih in o civilnih invalidih vojne do uveljavitve 
tega zakona, odločijo pristojni upravni organi po določbah 
tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 
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O pravici in višini družinske invalidnine družinskih članov, ki 
so uveljavili pravico do družinske invalidnine ali pravico do 
civilne invalidnine po predpisih o vojaških invalidih in o civil- 
nih invalidih vojne do uveljavitve tega zakona, odločijo pri- 
stojni upravni organi po dolobčah tega zakona v šestih mese- 
cih po njegovi uveljavitvi. 

Uživalci družinske invalidnine, ki so to pravico uveljavili po 
predpisih o vojaških invalidih in o civilnih invalidih vojne, ne 
izpolnjujejo pa pogoja preživljanja ali starostnega pogoja in 
tudi ne pogoja popolne nezmožnosti za delo za pravico do 
družinske invalidnine po tem zakonu, obdržijo pravico do 
družinske invalidnine, ki se jim odmeri v obsegu, določenem 
s tem zakonom, vzroku iz prejšnjega odstavka tega čelna. 

Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja za družinske 
člane, ki so obdržali pravico do civilne invalidnine po drugem 
odstavku 14. člena zakona o civilnih invalidih vojne (Uradni 
list RS, št. 56/92) in ne izpolnjujejo pogojev za pravico do 
družinske invalidnine po tem zakonu. 

Stari starši, ki so uveljavili pravico do družinske invalidnine po 
predpisih o vojaških invalidih do uveljavitve tega zakona, 
obdržijo pravico do družinske invalidnine, ki se jim odmeri 
v skladu s prvim odstavkom tega člena. 

Kadar si je pristojni upravni organ pri odločanju o pravicah po 
tem členu dolžan pridobiti izvid in mnenje zdravniške komi- 
sije, mora biti izvid in mnenje podano praviloma po opravlje- 
nem osebnem pregledu stranke. 

124. člen 

O pravici in višini invalidskega dodatka vojašakih invalidov in 
civilnih invalidov vojne, ki so uveljavili pravico do invalid- { 
skega dodatka do uveljavitve tega zakona in o pravici in višini 
družinskega dodatka družinskih članov, ki so uveljavili pra- 
vico do invalidskega dodatka ali, družinskega dodatka do 
uveljavitve tega zakona, odloči pristojni upravni organ po 
določbah tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 
Ne glede na prejšnji odstavek vojaški invalidi in civilni invalidi 
vojne ter družinski člani, ki so uveljavili pravico do invalid- 
skega dodatka ali družinskega dodatka do uveljavitve tega 
zakona, ne izpolnjujejo pa starostnega pogoja za pravico do 
invalidskega dodatka ali družinskega dodatka po tem zakonu, 
obdržijo pravico do tega dodatka, če izpolnjujejo ostale 
pogoje za pravico do invalidskega dodatka ali družinskega 
dodatka po tem zakonu. 

Družinskim članom, ki jim je bil po drugem odstavku 16. člena 
zakona o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, št. 56/92) 
odmerjen invalidski dodatek ali družinski dodatek, čeprav 
niso uveljavili pravice do družinske invalidnine, se odloči 
o pravici do družinskega dodatka in o njegovi višini po prejš- 
njem odstavku tega člena samo v primeru, da je družinski član 
uveljavil pravico do družinske invalidnine, v nasprotnem pri- 
meru pa jim pravica do invalidskega dodatka ali družinskega 
dodatka preneha z dnem uveljavitve tega zakona. 

V primeru, da je družinski član uveljavil pravico do družinske 
invalidnine po prejšnjem odstavku, teče rok za odločitev 
o pravici in višini družinskega dodatka po tem zakonu od 
dneva dokončnosti odločbe o priznanju pravice do družinske 
invalidnine. 

125. člen 

Vojaški invalidi in civilni invalidi vojne ter uživalci družinske 
invalidnine, ki so uveljavili pravico do dodatka za postrežbo in 
tujo pomoč poleg invalidskega dodatka do uveljavitve tega 
zakona, obdržijo pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, 
ki se jim zagotavlja v višini po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, dokler prejemajo invalidski dodatek 
oziroma družinski dodatek, kolikor te pravice ne morejo uve- 
ljaviti po drugih predpisih. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka obdržijo vojaški 

invalidi in civilni invalidi vojne V. skupine oziroma nižj'h 
skupin invalidnosti, ki bi kasneje uveljavili višji odstotek inva- 
lidnosti, pravico do dodatka za pomoč in postrežbo po prep 
njem odstavku tega člena do uveljavitve pravice do dodatKa 
za pomoč in postrežbo po določbah tega zakona. 

126. člen 

Upravni organ, pristojen za zadeve vojnih invalidov, po uradni 
dolžnosti izpelje ugotovitvene postopke, da bi se ugotovrto, 
ali vojaški invalidi in civilni invalidi vojne I. do V. skupine, ki 
uveljavili pravico do invalidskega dodatka do uveljavitve teg 
zakona, pa do tega dne še niso dopolnili 40 let starost 
izpolnjujejo pogoje za poklicno rehabilitacijo, v šestih mes®- 

cih po uveljavitvi tega zakona. 

Invalidu iz prejšnjega odstavka, za katerega se ugotovi, 
izpolnjuje pogoje za poklicno rehabilitacijo, preneha Prav!jL 
do invalidskega dodatka z dnem, od katerega mu gre PravSJ 
do oskrbnine med poklicno rehabilitacijo, invalidu, ki ne vlo* 
zahteve za priznanje pravice do poklicne rehabilitacije v tre 
mesecih po končanju ugotovitvenega postopka, pa se P 
uradni dolžnosti odloči o prenehanju pravice do invalidske!) 
dodatka s prvim dnem naslednjega meseca po izteku trim 
sečnega roka. 

127. člen 

O pravici do oskrbnine in o njeni višini vojaških invalidov'" 
civilnih invalidov vojne ter oseb, ki zaradi prenizkega odstotK 
invalidnosti niso mogle uveljaviti statusa mirnodobnega voj® 
škega invalida po predpisih o vojaških invalidih, ki so uvelja 
vili pravico do oskrbnine po predpisih o vojaških invalidin i 
predpisih o civilnih invalidih vojne do uveljavitve tega zakon®' 
odloči upravni organ, pristojen za zadeve vojnih invalid" ■ 
v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona. 

128. člen 

Vojaškemu invalidu in civilnemu invalidu vojne, ki je uvelj®*j[ 
pravico do osebnega motornega vozila ali pravico do ^erl 0 
nega povračila ob nakupu osebnega motornega vozila P 
zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin P® , 
lih borcev (Uradni list SFRJ, št. 68/81. 41/83, 75/85, 44/89, »>' 
89, 20/90 in 42/90), se lahko dodeli doplačilo k stroško" 
nabave osebneg motornega vozila po 38. členu tega zako" 
po sedmih letih od dneva prevzema prej prejetega oziro'" 
kupljenega vozila. 

129. člen 

O zahtevah za priznanje statusa in pravic vojaškega invalid3 

oziroma civilnega invalida vojne ter pravic družinskih član0 ' 
vloženih pred uveljavitvijo tega zakona, ki še niso bile Pravnl 
močno rešene, se odloči po predpisih, ki so veljali do uvelj®* 
tve tega zakona. 

130. člen 

Prehod na nov način izplačevanja denarnih prejemkov p o t®|J 
zakonu se izvede s postopnim pomikanjem izplačil v še®1 

mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. 

131. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabi)®'' 
zakon o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin pa®' 
borcev (Uradni list SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/°* 
20/90 in 42/90) in prenehajo veljati zakon o vojaških invalid', 
(Uradni list SRS, št. 30/78, 12/85, 11/88 in Uradni list RS, #•*, 
90), zakon o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, št. 56IW 
in zakon o varstvu žrtev vojaške agresije na Republiko Slov 

nijo v letu 1991 (Uradni list RS, št. 12/91 - I). 

132. člen 

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

V predlogu zakona o vojnih invalidih je zajeto varstvo vojaških 
vojnih invalidov, vojaških mirnodobnih invalidov in civilnih 
invalidov vojne po predpisih o vojaških invalidih, o civilnih 
invalidih vojne oz. o varstvu žrtev vojaške agresije na Repu- 
bliko Slovenijo v letu 1991, za katere je uporabljen enotni 
termin -vojni invalid«. Navedene kategorije vojnih invalidov 
so v predlogu zakona prvič doslej izenačene glede nekaterih 
elementov za priznanje statusa, kot je na primer odstotek 
invalidnosti: vojaški mirnodobni invalidi so doslej lahko uve- 
ljavljali ta status na podlagi najmanj 60 odstotne invalidnosti, 
če je šlo za telesno okvaro kot posledico bolezni. 

Status vojaškega mirnodobnega invalida je zožen na opravlja- 
nje vojaške dolžnosti oziroma nadomestne civilne službe in 
dolžnosti sodelovanja v civilni zaščiti - na nalogah, ki pred- 
stavljajo povečano nevarnost za nastanek telesne okvare (npr. 
pirotehniki). Izključene od varstva po tem zakonu pa so 
osebe, ki so dobile telesno okvaro pri poklicnem delu (po 
veljavnih predpisih pri poklicnem opravljanju vojaške službe, 
službe državne in javne varnosti). Te osebe naj bi pravice na 
Podlagi invalidnosti uveljavljale iz naslova pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

V varstvo so zajeti tudi družinski člani padlih borcev, drugih 
oseb, umrlih v pravno relevantnih okoliščinah za priznanje 
statusa vojnega invalida ter družinski člani umrlih vojnih 
invalidov. Krog družinskih članov, upravičenih do varstva, je 
v predlogu zakona zožen glede na veljavno zakonodajo, 
s tem, da je, razen za otroke in posvojence vpeljan kriterij 
preživljanja (preživljanje je moral zagotavljati padli borec, 
umrli vojni invalid oz. druga oseba). Vendar pa naj bi doseda- 
nji uživalci pravic obdržali pridobljene pravice ne glede na 
izpolnjevanje zaostrenih pogojev, saj bi v nasprotnem pri- 
meru prišlo do drastičnega zmanjšanja števila upravičencev. 

Status vojaškega vojnega invalida oz. civilnega invalida vojne 
ter pravice družinskih članov naj bi se ob določenih pogojih 
Priznavale tudi tujcem, kar pa ne velja za vojaške mirnodobne 
invalide, saj je po določbi prvega odstavka 123. člena Ustave 
Republike Slovenije obramba države obvezna le za državljane 
Republike Slovenije. Državljanom Republike Slovenije in tuj- cem s stalnim prebivališčem v tujini se po veljavni zakonodaji 
zagotavlja manj pravic kot tistim, ki stalno prebivajo v Repu- 
bliki Sloveniji. V predlogu zakona pa je po eni strani odprav- 
ljeno razlikovanje v pogledu varstva med državljani Republike 
Slovenije po kriteriju stalnega bivališča (v Republiki Sloveniji 
oziroma v tujini). Glede varstva tujcev pa predlagatelj ločuje 
med tistimi z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki 
Sloveniji in tistimi, ki stalno prebivajo v tujini: prvim naj bi se 
zagotavljalo enako varstvo kot državljanom Republike Slove- 
nije, drugim pa le nekatere osnovne pravice (invalidnina, 
dodatek za posebno invalidnost, dodatek za pomoč in po- 
strežbo). 

izmed dosedanjih uživalcev pravic - državljanov držav, nasta- 
lih na ozemlju nekdanje SFRJ, bi se po osnovni rešitvi enako 
varstvo kot državljanom Republike Slovenije zagotavljalo le 
udeležencem NOV Slovenije ter mirnodobnim vojaškim invali- 
dom, ki so jih na služenje vojaškega roka poslali pristojni 
organi Republike Slovenije, ob pogoju stalnega prebivališča 
v Republiki Sloveniji najmanj od 25. 6. 1991, kolikor so jim bili 
status in pravice priznane že do uveljavitve tega zakona 
(bodisi z odločbo pristojnega upravnega organa Republike 
Slovenije, bodisi z odločbo pristojnega upravnega organa 
katere od drugih republik nekdanje SFRJ, če se je ta izvrše- 
vala 25. 6. 1991 v Republiki Sloveniji). Po variantni rešitvi bi se 
varstvo zagotavljalo vojaškim invalidom, članom družin pad- 
lih borcev NOV Jugoslavije in družinskim članom umrlih voja- 
ških invalidov - tujcem s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji najmanj od 25. 6. 1991, ki so jim bili status in pravice 
Priznane z odločbo pristojnega upravnega organa Republike 
Slovenije ali z odločbo pristojnega upravnega organa katere 
od drugih republik nekdanje SFRJ, ki pa se je 25. 6. 1991 
izvrševala v Republiki Sloveniji. 

Vojaškim invalidom, članom družin padlih borcev NOV Slove- 
nije in družinskim članom umrlih vojaških invalidov s stalnim 
prebivališčem v Deželi Furlaniji-Julijski Krajini v Republiki 
Italiji in v Deželi Koroški v Republiki Avstriji bi se tudi vnaprej 
zagotavljal status vojnega invalida, pravice vojnega invalida 
oz. družinskih članov pa ob pogojih in v obsegu, določenem 
za državljane Republike Slovenije. 

Pravice vojnih Invalidov 

Uvodoma predstavljena temeljna načela invalidskega varstva 
je predlagatelj upošteval pri izbiri in razdelavi posameznih 
oblik varstva vojnih invalidov. Tako je ob nekaterih osnovnih 
pravicah, ki najtežjim, starim ter za delo trajno nezmožnim 
invalidom zagotavljajo eksistenco oz. socialno varnost (pra- 
vica do invalidnine, pravica do invalidskega dodatka) dan 
poudarek tistim oblikam varstva, ki invalidu omogočajo samo- 
stojno zagotavljanje eksistence (pravica do poklicne rehabili- 
tacije, ukrepi za zagotovitev zaposlitve poklicno rehabilitira- 
nih invalidov). Pri tem pa radikalnejši posegi v obstoječe 
varstvo v prid zadnje navedenim oblikam varstva glede na 
starostno strukturo populacije vojnih invalidov (kar 84,45% 
vseh vojnih invalidov je starejših od 55 let in le 5,76% mlajših 
od 40 let) niso prišli v poštev, saj so te oblike varstva name- 
njene predvsem mlajšim invalidom. 

Invalidnina 

Osnova za odmero invalidnine naj bi znašala 63.800 tolarjev in 
bi se usklajevala kvartalno za naprej na podlagi uradnih 
podatkov Zavoda Republike Slovenije za statistiko, o rasti cen 
življenjskih potrebščin. O uskladitvah bi odločala Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

Invalidnina bi se odmerjala v določenem odstotku od osnove, 
in sicer v 100% za invalide I. skupine, 73% za invalide II. 
skupine, pa vse do 4% od osnove za invalide X. skupine. 
Diferencirano povečana je odmera invalidnin nižjih skupin 
invalidov in s tem napravljen prvi korak k uravnoteženju 
razmerja med težo telesnih okvar in višino pripadajočih inva- 
lidnin. Za dosego ustreznejših razmerij tudi pri višjih skupinah 
invalidnin bi bila ob enaki odmerni osnovi potrebna še 
dodatna sredstva. 

Vojni invalidi s specifičnimi telesnimi okvarami (popolna sle- 
pota, amputacija okončin ali huda okvara njihove funkcije) bi 
bili upravičeni do t. im. dodatka za posebno invalidnost 
v višini 6%, 12%, 19% ali 25% odmerne osnove, v primeru 
kombinacije najtežjih telesnih okvar pa 35% odmerne osnove 
- v odvisnosti od teže, vrste in vzroka okvare. 

Dodatek za pomoč In postrežbo 

Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo bi po predlogu 
zakona imeli vojni invalidi najmanj V. skupine invalidnosti 
(70% telesna okvara), torej tisti, ki ob določenih okvarah 
potrebujejo pomoč in postrežbo že glede na težo vojne inva- 
lidnosti, čeravno se za priznavanje pravice upošteva celotna 
invalidnost (torej tudi tista na primer iz delovnega razmerja). 
Z razširitvijo kroga upravičencev od vojnih invalidov z 80% 
invalidnosti po veljavnih predpisih na tiste s 70% invalid- 
nostjo, bi to obliko varstva zagotovili tudi vojnim invalidom, ki 
kot težji psihiatrični bolniki neogibno potrebujejo stalno nad- 
zorstvo. 

V stopnji dodatka za pomoč in postrežbo bi se vojni invalidi 
razvrščali po enakih kriterijih, kot so določeni s predpisi 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Veljavna uredi- 
tev te pravice v prevzetem zakonu o temeljnih pravicah voja- 
ških invalidov in družin padlih borcev je po načelih medicin- 
ske znanosti zastarela, saj invalidov ne razvršča v stopnje 
dodatka za pomoč in postrežbo zgolj po stopnji potrebe po 
pomoči in postrežbi. Predvideni pa sta različni višini dodatkov 
glede na to, ali je vojnemu invalidu potrebna pomoč in 
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postrežba izključno ali pretežno glede na vojno invalidnost 
(dodatek) v višini odmerne osnove za invalidnino oziroma 
v 50% tega zneska) ali pa izključno ali pretežno glede na 
drugo invalidnost, ki ni v zvezi z vojno invalidnostjo (dodatka 
v višini po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju). 

Za nekatere najtežje prizadete kategorije vojnih invalidov pa 
bi minister, pristojep za vojne invalide, lahko določil tudi višji 
znesek dodatka. Kriterije za določitev upravičencev do tega 
dodatka bi določil resorni minister po predhodnem mnenju 
ministra, pristojnega za zdravstvo. (21. do 25. člen). 

Rehabilitacija 

Vojnim invalidom bi se v okviru socialne rahabilitacije zago- 
tavljala pravida do poklicne rehabilitacije in oskrbnine, sofi- 
nanciranje prilagoditve prostorov in tehnične opreme ter 
delovnega mesta in funkcionalne oblike pomoči. Medtem ko 
se pravica do poklicne rehabilitacije in oskrbnine ter s tem 
povezana prilagoditev prostorov in tehnične opreme zagotav- 
lja že po veljavni republiški zakonodaji, je uvedba sofinancira- 
nja delovnega mesta in prilagoditve prostorov in tehnične 
opreme za poklicno rehabilitirane vojne invalide ter uvedba 
funkcionalnih oblik pomoči predlagana v tem zakonu. 

Poklicna rehabilitacija je v zakonu o vojaških invalidih urejena 
v skladu s sodobno rehabilitacijsko doktrino, saj vojaškim in 
civilnim invalidom vojne s strokovno izobrazbo nudi možnost 
nadaljnjega izobraževanja, torej izobraževanja za pridobitev 
višje strokovne izobrazbe od že pridobljene. (Poklicna rehabi- 
litacija s šolanjem za pridobitev visoke strokovne izobrazbe je 
sploh prevladujoča oblika poklicne rehabilitacije, ki pa jo je 
sicer opravilo izredno majhno število indvalidov - od 8.356 
vojaških vojnih, vojaških mirnodobnih in civilnih invalidov 
vojne je poklicno rehabilitiranih vsega 37 oseb ali 0,44%). 

Razlog za takšno stanje je tudi v veljavni zakonski ureditvi 
varstva, ki invalidov ne sili v usposobitev za samostojno zago- 
tavljanje eksistence, saj je vojnemu invalidu z najmanj 70% 
invalidnosti zagotovljena pravica do invalidskega dodatka ne 
glede na starost in zmožnost za delo. V predlogu zakona se 
Opravljajo pomanjkljivosti veljevnega zakona na ta način, da 
vojni invalid, za katerega bi se v predhodnem postopku, 
v katerem bi bilo pridobljeno mnenje zakonsko določenega 
izvedenca, ugotovilo, da izpolnjuje pogoje za poklicno rehabi- 
litacijo, ne bi imel pravice do invalidskega dodatka do izpolni- 
tve starostnega pogoja (55 let) ali do nastopa trajne popolne 
nezmožnosti za delo. Kolikor bi se odločil za poklicno rahabi- 
litacijo, pa bi - kot že doslej - prejemal oskrbnino za čas 
poklicne rehabilitacije. Osnova za odmero oskrbnine znaša 
55% odmerne osnove za invalidnino, medtem ko je to po 
veljavni zakonodaji najnižja pokojnina za polno pokojninsko 
dobo, povečana za 25%. (29. do 36. člen). 

Na enak način bo treba, kot je predlagano v prehodnih določ- 
bah zakona, preveriti sposobnost za poklicno rehabilitacijo 
vseh vojaških invalidov in civilnih invalidov vojne, ki so uvelja- 
vili pravico do invalidskega dodatka do uveljavitve tega 
zakona, pa do tega dne še niso dopolnili 40 let starost'. (126. 
člen). 

Predlog zakona predvideva tudi ukrepe za zagotovitev zapo- 
slitve poklicno rehabilitiranim vojnim invalidom. Tako bi se iz 
proračuna lahko deloma krili izdatki za prilagoditve prostorov 
in tehnične opreme, potrebni za zaposlitev rehabilitiranoga 
vojnega invalida. Za zagotovitev zaposlitve vojnega invalida bi 
bilo možno iz proračunskih sredstev sofinancirati na primer 
nakup tehnične opreme v primeru samozaposlitve invalida ali 
nuditi pomoč za zaposlitev invalida v drugi obliki. 

Kriterije in merila za določanje višine sredstev, ki bi se za te 
namene krila iz proračuna, bi določil pristojni minister (37. 
člen). 

Zagotavljanju neodvisnega življenja invalidov je namenjena 
tudi predlagana uvedba t. i. funkcionalnih oblik pomoči. Gre 
za prispevek države pri pokrivanju stroškov prilagoditve bival- 

nih prostorov, instaliranja sanitarne in druge opreme, ozi- , 
roma nabave drugih tehničnih pripomočkov za potrebe vojnih 
invalidov. To so oblike pomoči, ki se ne zagotavljajo P° 
predpisih o zdaravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova- 
nju. Natančneje pogoje za dodelitev določil, vrste opreme, 
pripomočkov ter višino doplačil bo po predhodnem mnenju 
Zavoda za rehabilitacijo invalidov določil resorni minister. 

Pravica do zdravstvenega varstva In pravica do zdraviliško- 
klimatskega zdravljenja 

Ohranjeni sta za populacijo vojnih invalidov izredno 
pomembni pravici in sicer pravica do zdraviliško-klimatskega 
zdravljenja in do zdravstvenega varstva. (26. do 28. člen pred- 
loga zakona). 

Zagotavlja se obvezno zdravstveno zavarovanje vojnim invali- 
dom, ki niso zdravstveno zavarovani na drugi podlagi in 
plačilo zdravstvenih storitev v celoti. Višji nivo zdravstvenega 
varstva bi bil vojnim invalidom zagotovljen s pravico do zdra- 
viliško-klimatskega zdravljenja oz. funkcionalnih oblik p°~ 
moči. 

Pravica do Invalidskega dodatka 

Delno modificirane se ohranjajo tudi pravica do invalidskega 
dodatka, popusta pri vožnji in povračila potnih stroškov. Prl 

invalidskem dodatku (39. do 51. člen), s katerim naj bi se, ko> 
že doslej, zagotavljala socialna varnost vojnih invalidov, P 
predlagana sprememba osnove: ta naj bi tako zanašala 45% 
odmerne osnove za invalidnino iz januarja tekočega leta 
(sedaj najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo, ki i° 
določi Zakon za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove- 
nije za tekoče leto). Realneje kot doslej pa naj bi se upošte- 
vale premoženjske razmere upravičenca in njegove družine, 
kar bi dosegli z doslednejšim zajemanjem prejemkov in z upo- 
števanjem prejemkov v celoti (po veljavni ureditvi v 80% 
- prejemkov upravičenca, v 50% pa prejemkov zakonca 
vzdrževalnih družinskih članov). 
Predlagana je ukinitev pravice do dodatka za pomoč 
postrežbo k invalidnemu dodatku, ki so jo uveljavljali vojnj 
invalidi nižjih skupin invaidnosti (od V. do X. skupine), 
praviloma to pravico lahko uveljavljajo po predpisih o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju ter uživalci družinske 
invalidnine. Vendar pa naj bi dosedanji prejemniki to pravico 
obdržali tudi vnaprej - vendar le tisti, ki te pravice ne morejO 
uveljaviti po drugih predpisih in to v višini po predpisi 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Pravice družinskih članov 

Pravice družinskih članov so deloma prav tako modificirane, 
kar velja zlasti za pravico do družinske invalidnine, ki pripada 
družinskim članom umrlega vojnega invalida, padlega borca 
oz. druge osebe, umrle v pravno relevantnih okoliščinah za 
priznanje statusa vojnega invalida. 

Pravica do družinske Invalidnine 

Predlagana je zaostritev osebnih pogojev za priznanje pravice 
do družinske invalidnine (56. in 60. člen): tako za starše dosiel 
sploh ni bila določena kot pogoj, medtem ko je bila za vdove 
predpisana nižja starost (45 let). V predlogu zakona je za 
vdove, vdovce, izvenzakonske partnerje in razvezane žene oz- 
može ter starše, posvojitelje, očima oz. mačeho določena 
starost 55 let, oziroma popolna nezmožnost za delo kot pogoj 
za priznanje pravice do družinske invalidnine. Ugodnejši 
položaj imajo le zakonci umrlih vojnih invalidov z otroki in 
zakonci umrlih vojnih invalidov s priznano pravico do dodatka 
za pomoč in postrežbo. 

Tudi pri višini družinske invalidnine so opravljene pomembne 
korekcije glede na veljavno ureditev (61. in 62. člen). Medterf 

ko slednja pozna le dve osnovni višini družinske invalidnine 
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i za uživalce družinske invalidnine po padlem borcu in 
Dr rt (,akorekoč simbolično) za vse ostale uživalce, so sedaj Malagane štiri različno visoke odmerne osnove: 70% osnove 
»odmero invalidnine za uživalce družinske invalidnine po 
™"'em borcu, 30% navedene osnove za odmero družinske 

validnine po drugi osebi, 20% navedene osnove za odmero 
užinske invalidnine po umrlem vojnem invalidu II. in III. 

l^uPine in 10% navedene osnove za odmero družinske inva- 
nine Po umrlem vojnem invalidu IV., V., VI. in VII. skupine. 

do,o6ene osnove se družinska invalidnina odmerja 
na Za 0ne9a družinskega člana, v 60% za dva in tako °P'ej in pripada družinskim članom v enakih delih. 

Jazlog za zvišanje odmernih osnov je povezan z okoliščino, 
naj bi se varstvo zagotavljalo le družinskim članom, ki jih je 

>h preživljal. 
If° Podlogu zakona ni več pravice do povečane družinske 
sta !?n,ne- do katere so bili ob določenih pogojih upravičeni 
obeh °Z' zak-onec Padlega borca ter otrok padlega borca brez 
dn i s,aršev Razlog je v vzpostavitvi ustreznejšega razmerja "ivalidnih vojnih invalidov. 

avlca do zdravstvenega varstva 

Pomembnejšimi pravicami, ki se po veljavni zakonodaji 
ijjjotovlja tako uživalcem družinske invalidnine kot tudi dru- 

°*'mčlanom živečih vojaških invalidov in civilnih invalidov 
Jf

n8 višjih skupin invalidnosti, je pravica do zdravstvenega 
sta • a' nai bt se vnaPrei zagotavljala le uživalcem družin- 'invalidnlne. ki niso obvezno zdravstveno zavarovani po 

°Pisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova- 
li a ^len Pred,oga zakona). Tudi tu gre zgolj za varovalno 
"oh sa' so ui'va,c' družinske invalidnine vključeni 
iakZno zdravstveno zavarovanje že po 15. točki 15. člena 
"oiaiL 0 zdravstvenem zavarovanju. Družinski člani živečega 
kot ft °ziroma civilnega invalida vojne pa so zavarovani družinski člani zavarovanca - vojnega invalida. 

fc'cem družinske invalidnine po padlem borcu pa bi se, 
loti doslej, zagotavljalo plačilo zdravstvenih storitev v ce- 

f®Wca do družinskega dodatka 

p'a^° soc'alne9a korektiva bi imel družinski dodatek (ki ga "jako pozna že veljavna ureditev), ki bi se zagotavljal ob 
inu I Pogojih in v enaki višini kot invalidski dodatek vojnim "a"dom. 

'"Poved kumuliranja pravic 

(qIC' bi lahko uveljavljali in uživali pravice po tem zakonu le, 
">Bdlatusa 'n Prav'c ne bi mogli uveljavljati v tuji državi, 
pra ■ ko bi državljani Republike Slovenije lahko uveljavljali v'Ce po lastni izbiri. 

Onemogočeno je kumuliranje pravic, uveljavljenih na podlagi 
vojne invalidnosti oz. telesnih okvar po (več) predpisih Repu- 
blike Slovenije. Če bi bila vojna invalidnost podlaga tudi za 
priznanje pravic po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, bi moral invalid izbrati med pravico do invalid- 
nine z dodatki po tem zakonu in pravico do invalidnine po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Tudi pravico do dodatka za pomoč in postrežbo bi invalid 
lahko užival samo na eni podlagi. 

V predlogu zakona je predviden tudi prehod na izplačevanje 
denarnih prejemkov, ki dospevajo v izplačilo mesečno, za 
nazaj, tako kot se sicer izplačujejo na primer tudi prejemki po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in pred- 
pisih po socialnem varstvu. 

Postopek za uveljavljanje pravic 

Postopek za uveljavljanje statusa in pravic po tem zakonu je 
deloma poenostavljen. Tako je na primer odpravljen pred- 
hodni postopek v zvezi z zahtevo za zvišanje odstotka invalid- 
nosti, katerega namen je bil preprečevati nenehno uveljavlja- 
nje zvišanja ob nespremenjenem zdravstvenem stanju, je pa 
v praksi močno zavlekel celotni postopek od vložitve zahteve 
do izdaje odločbe. Na drugi strani pa bi uvedba nekaterih 
novih pravic v okviru rehabilitacije terjala dodatno angažira- 
nje izvedencev (npr. Zavoda za rehabilitacijo invalidov v zvezi 
z uveljavljanjem funkcionalnih oblik pomoči). 

Uveljavljanje priznanja statusa vojnega invalida na podlagi 
telesne okvare, ki je posledica bolezni, naj bi bilo časovno 
omejeno (najkasneje v petih letih po domnevnem nastanku 
bolezni). Razlog je v težavnosti dokazovanja vzročne zveze 
med določenimi okoliščinami in nastankom bolezni po dalj- 
šem času, ko se manifestirajo že t. i. starostna obolenja. 

Osebe, ki so postale invalidne zaradi bolezni ali njenega 
poslabšanja do uveljavitve tega zakona, pa statusa vojaškega 
vojnega invalida in civilnega invalida vojne doslej bodisi niso 
uveljavljale ali ga niso mogle uveljaviti (na primer zaradi 
prenizkega odstotka invalidnosti) ter njihovi družinski člani te 
možnosti tudi vnaprej ne bi imele. V zvezi s tem je potrebno 
pojasniti, da je bil rok za uveljavljanje statusa vojaškega 
vojnega invalida na podlagi bolezni zaprt že 31. 12. 1952, 
medtem ko za mirnodobne vojaške invalide še velja petletni 
rok od dneva odpusta s služenja vojaškega roka za uveljavlja- 
nje statusa mirnodobnega vojaškega invalida na podlagi 
bolezni. Vendar pa je za mirndobne vojaške invalide predla- 
gano zanižanje minimalnega odstotka invalidnosti za prizna- 
nje statusa na podlagi bolezni pod 60% na 20%, zaradi česar 
jim je potrebno dopustiti možnost uveljavljanja tega statusa 
tudi vnaprej. Za uveljavljanje statusa civilnega invalida vojne 
na podlagi bolezni je rok potekel 31. 12. 1993. 

toročevalec 
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DODATEK - PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED 

1. Republika Avstrija 

Upravičenec do varstva je avstrijski državljan, ki je opravljal 
i vojaško službo za Republiko Avstrijo, nekdanjo avstroogrsko 

monarhijo ali njene zaveznike ali je bil po 13. marcu 1938 
vojak v takratnem nemškem Wermachtu in je zaradi tega ali 
zaradi vojaškega usposabljanja pretrpel okvaro zdravja 

t (»službena poškodba«). Upravičenci do varstva so tudi svojci 
v takšnih okoliščinah umrle osebe. 

Z upravičenci do varstva so izenačene še nekatere druge 
osebe, med drugimi tudi osebe, ki so utrpele okvaro zdravja 
na prisilnem delu v rajhu. 

Kot službena poškodba se obravnava tudi okvara zdravja 
civilnih žrtev vojne. 

Okvara zdravja se prizna kot službena poškodba, če in kolikor 
je ugotovljena okvara zdravja vsaj verjetno vzročno pogojena 
s škodljivim dogodkom ali značilnimi okoliščinami službo- 
vanja. 

Invalid nima pravice do varstva, če je namerno povzročil 
škodljivi dogodek ali namerno zakrivil s kaznivim dejanjem, ki 
se kaznuje najmanj z enim letom odvzema prostosti in je bil 
spoznan za krivega za takšno dejanje s pravnomočno sodbo. 
Pri tem veljajo nekatere izjeme (kot službena poškodba velja 
npr. poškodba, ki si jo je nekdo sam prizadel, da bi bil 
nesposoben za služenje nacističnim oblastnikom). 

V primeru službene poškodbe pripadajo invalidu naslednje 
pravice: invalidska pokojnina, dodatek za najtežje invalide, 
družinski dodatek, dodatek za nego, dodatek za slepe, doda- 
tek za pomoč in postrežbo, dodatek za vodenje slepih, doda- 
tek k stroškom dietne prehrane, pavšal za obleko in perilo, 
poklicni in socialni ukrepi, zdravljenje v zdraviliščih, otroped- , 
ske storitve. 

V primeru smrti zaradi škodljivega dogodka pripada ožjim 
družinskim članom: družinska pokojnina, dodatek za pomoč 
in postrežbo, dodatek k stroškom dietne prehrane, posmrt- 
nina, družinska pokojnina v prvih treh mesecih smrti invalida. 

Uživalci invalidske pokojnine, družinske pokojnine ali vdov- 
skega dodatka se prednostno upoštevajo pri oddaji prodajaln 
tobačnih izdelkov. 

Navedenim upravičencem se iz sklada, v katerega se stekajo 
dajatve podjetij, ki ne zaposlujejo invalidov, zagotavljajo sred- 
stva za namene okrevanja teh oseb in ureditev ustreznih 
ustanov. 

Invalid ima pravico do invalidske pokojnine, če in dokler je 
njegova delovna zmožnost zaradi službene poškodbe zmanj- 
šana za najmanj 25%. Kot zmanjšanje delovne zmožnosti se 
razume telesna prizadetost zaradi poklicne poškodbe glede 
na splošno poklicno življenje. 

Invalidska pokojnina se izplačuje kot osnovna In dodatna 
pokojnina. 

Osnova za odmero osnovnih pokojnin je vsakokratni znesek 
osnovne pokojine delovno nezmožnih težkih invalidov. 
Osnovna pokojina za invalide s 30 do 80% zmanjšano delovno 
zmožnostjo se izračuna v 20 do 80% od osnove. Osnovna 
pokojnina se povečuje glede na starost invalida od dopolnje- 
nega 60. leta (moški) oz. 55 leta (ženske) starosti. Za vsako 
delo nezmožni težki invalidi prejemajo ob pokojnini še doda- 
tek za najtežje invalide, če odstotki za posamezne službene 
poškodbe znašajo skupaj najmanj 130%. 

Težki invalidi, ki so dopolnili 18. leto starosti, prejemajo zaradi 
zagotovitve preživljanja dodatno pokojino k osnovni pokoj- 
nini, če mesečni dohodek težkega invalida, brez upoštevanja 
osnovne pokojine in morebitnega dodatka za najtežje invalide 
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ne presega zneska invalidske pokojine za popolno d6!?"!!, 
nezmožnost (osnovna pokojnina in dodatna pokojina). T# 
invalidi, ki prejemajo dodatek za nego ali dodatek za slej* 
dobijo polno dodatno pokojino ne glede na višino dohodKO. 
Kot dohodek se ne upoštevata osnovna pokojnina in doda' 
za najtežje invalide. 

Težkim invalidom se zaradi izrednih izdatkov pri dietni oskjJ 
plača dodatek, če je dietna oskrba nujna zaradi nel"° 
kroničnih obolenj. 

Težkim invalidom pripada k dodatni pokojini mesečno l> 

vsakega družinskega člana družinski dodatek. 

Dodatek za nego se dodeli k invalidski pokojnini, če invjL 
potrebuje pomoč druge osebe za opravljanje pome^Dn. 
življenjskih opravil. Višino dodatka za nego se dolocir^ 
stopnjah glede na stopnjo prizadetosti in potrebne ner 
Slepim invalidom se k invalidski pokojnini namesto doi 
za nego izplačuje dodatek za slepe. Slepi invalidi pre" 
na zahtevo dodatek za vodenje k invalidski pokojnini. 

Amputirancem in invalidom z nekaterimi drugimi okvaram''|| 
priznava mesečno k invalidski pokojnini pavšalni znese* 
izjemno porabo obleke in perila. 

avujuija aii i ior\oy« • L rflZ' 
nju njegovih življenjski" ' ,j 
I je dolžan aktivno sodeio" 

Invalid ima pravico do brazplačnega poklicnega usposauj 
nja za obnovitev ali povečanje svoje delovne zmožnosti 
zaradi službene nesreče ne more nadaljevati začetega 
nega izobraževanja ali opravljati svojega ali nekega c1'"" 
ustreznega poklica ob upoštevanju i 
mer, znanj in sposobnosti. Invalid j 
pri doseganju tega cilja. 
Kot ukrep, s katerim bi omogočil nadaljevanje pokril 
dela, pridobitev delovnega mesta ali neko drugo m0 im 
zaslužka, lahko Deželni urad za invalide plača invalidu raz1^ 
do običajnega zaslužka v podjetju, v katerem je zaposle" . 
začetka prejemanja polnega zaslužka po pridobitvi 
potrebnih spretnosti, vendar največ štiri leta; plača de'® 
jalcu nadomestilo v višini izpada dohodka ali pa plača i" 
lidu določen dodatek v primeru samozaposlitve. 

Invalidu, ki zaradi službene poškodbe ne more uporait .^ 
sredstev javnega prometa, se lahko plača dodatek k stroSk 
za pridobitev vozniškega dovoljenja, invalidu, ki je zi g 
službene poškodbe pretežno odvisen od uporabe i"va 

skega vozička, pa dodatek za adaptacijo stanovanja. 

Invalid ima ob določenih pogojih pravico do brezplač^' 
zdravstvenega varstva pri vsaki zdravstveni motnji, ki je P 
nana kot službena poškodba in njenih posledicah. 

Invalid ima tudi pravico do ortopedskih storitev, da bi ot>n 

ali povečal preostalo delovno zmožnost, ki je posledica s ,, 
bene poškodbe, ali da bi odpravil ali ublažil posledice s 
bene nesreče. 
Invalidom se namesto ročnega ali električnega invalids* 
vozička na zahtevo odobri subvencija za nabavo osebn** 
motornega vozila ali invalidskega motornega vozila za 
rabo na cesti, če imajo pravico upravljati takšno vozilo. 

Družinska pokojina se dodeli svojcem (vdovi, vdovcu, 
kom, staršem), če je smrt direktna ali indirektna P0®10^' 
službene poškodbe. Po težkih invalidih, ki so imeli 
pravico do ivnalidske pokojine za najmanj 60% zmanJ5^ 
delovno zmožnost ali dodatek za nego, pa se odobri Pr8V 
do družinske pokojnine tudi v primeru, da smrt ni bila P08 

dica službene poškodbe. 
-dil 

Družinska pokojina se vdovi (vdovcu) izpalačuje kot osno 
in dodatna pokojina. 

Osnovna pokojina znaša mesečno 40% vsakokratnega zn® 
osnovne pokojine za delo nezmožnega težkega invalida- 
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Dodatna pokojina se izplača v obsegu, za katerega mesečni 
dohodek vdove (vdovca), brez upoštevanja osnovne pokoj- 
nine, ne dosega vsakokratnega zneska (najmanjšega zneska) 
socialne pomoči za upravičence do družinske pokojnine po 
*akonu o splošnem socialnem zavarovanju. Ta limit se za 
vsakega otroka, upravičenega do družinske pokojine, za kate- 
rega mora skrbeti vdova (vdovec), poveča za določen znesek. 

Otroci so upravičeni do družinske pokojine do izpolnjenega 
18 leta starosti, če se šolajo, pa najdlje do 27. leta starosti. Do 
družinske invalidnine so upravičeni tudi telesno ali duševno 
Prizadeti otroci, ki niso sposobni skrbeti za svoje preživljanje, 
'e je okvara nastala pred 18. oz. 27. letom starosti. 

Starši, posvojitelji, rejniki, očim ter mačeha so upravičeni do 
družinske pokojine samo ob pogoju, da so potrebni pomoči in 
nesposobni za delo. Delovna zmožnost se ne ugotavlja, če je 
oče dopolnil 60. leto, mati pa 55. leto starosti. 

družinski člani so upravičeni tudi do dodatka za pomoč in 
Postrežbo, če te pravice ne morejo uveljavljati po drugih 
Predpisih, prav tako pa so tudi zdravstveno zavarovani, ob 
določenih pogojih pa se jim zagotavlja tudi prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje. 

prejemki invalidov in družinskih članov se usklajujejo enako 
kot prejemki po predpisih o splošnem socialnem zavarovanju. 
*si prejemniki pokojnin pa so upravičeni do dveh izrednih 
izplačil v višini pripadajočih pokojninskih dajatev, ki zapadeta 
v izplačilo prvega maja in prvega oktobra. 

Od prejemkov se ne plačuje dohodnina. 

^Republika Italija 

Vojaške osebe in civilisti, ki so v pravno relevantnih okolišči- 
nah dobile telesno okvaro, imajo pravico bodisi do življenjske 
Pokojnine oz. začasnega nadomestila, bodisi do enkratne 
odškodnine, odvisno od teže telesne okvare: tisti s katero od 
taksativno naštetih težjih okvar ima pravico do življenjske 
Pokojnine, če je prizadetost trajna, ali do začasnega nadome- 
stila, če je možno izboljšanje. Če ima invalid katero od drugih 
jelesnih okvar, mu pripada enkratna odškodnina v višini eno- letne do največ petletne pokojnine z najnižjo kategorijo, glede 
na težo telesne prizadetosti. Začasno nadomestilo se izpla- 
čuje najmanj 2 in največ 4 leta. 

Invalidi z nekaterimi najtežjimi poškodbami oz. invalidnostjo 
So upravičeni do nadomestila za superinvalidnost k pokoj- 
nini ali začasnemu nadomestilu. Invalidi najvišje kategorije 
'nvalidnosti (1. kategorija), ki pa ni priznana za katero od teh 
okvar, so upravičeni do polovice nadomestila za superinvalid- 
nost. 

'nvalidi 1. kategorije oz. nižjih kategorij invalidnosti so upravi- 
čeni do zbirnega nadomestila za več invalidnosti. Višina 
zbirnega nadomestila se določi na osnovi kategorije, ki izhaja 
jz celote invalidnosti. Nadomestilo za zbir invalidnosti se doda 
tistemu za superinvalidnost, če gre za različno invalidnost od 
tiste, ki upravičuje do nadomestila za superinvalidnost. 

Vojni invalidi, upravičeni do pokojnine ali nadomestila za 1. 
d° 8. kategorijo, ki se jih ne da zaposliti, ker so zaradi narave 
'n stopnje invalidnosti lahko nevarni za zdravje in varnost 
^delavcev ali za varnost obratov in so brez namestitve, se 
Poleg pokojnine oz. nadomestila do 65. leta starosti zagotav- 
'Ja nadomestilo zaradi neustreznosti za zaposlitev v višini 
razlike med zneskom za 1. kategorijo z nakazilom za superin- 
validnost in zneskom, do katerega so sicer upravičeni. V tem 
Času so popolnoma izenačeni s 1. kategorijo invalidov. 

Invalidom s katero od najtežjih telesnih okvar gre nadome- 
•tllo za potrebo po pomoči ter za nagrajevanje spremlje- 
valca, in sicer tudi v primeru, ko pomoč in spremstvo nudi 
družinski član invalida. 

Obojestransko slepim, tistim z izgubo štirih okončnin, 
3 Poškodbami osrednjega živčnega sistema (uretrorektalni 

paraplegiki), duševno bolnim - odpuščenim iz umobolnic, 
čeprav še nevarnim za okolico in s sodnim pooblastifom 
predanim v varstvo in oskrbo družini in še nekaterim drugim 
invalidom, se lahko na prošnjo dodeli spremstvo iz vrst oseb, 
ki civilno služijo vojaški rok, ali subsidiarno - Iz vojaških 
vrst Ti (in pa tisti z amputacijo obeh rok do zapestja) lahko 
zahtevajo dodelitev drugih dveh vojaških spremljevalcev ter 
za vsakega od njiju lahko na prošnjo prejmejo izplačilo nado- 
mestila za pomoč in spremstvo. 

Invalidi, ki prejemajo pokojnino ali nadomestilo 1. kategorije, 
imajo pravico do letnega povečanja za zakonca in za vsakega 
od mladoletnih otrok, pa tudi za polnoletne otroke, če so 
nezmožni za pridobitno delo, ali se redno šolajo na univerzi 
ali enakovrednih visokih šolah ter živijo z invalidom. 

Invalidi 1. kategorije imajo pravico do posebnega letnega 
nadomestila v višini ene celotne mesečne pokojnine v zne- 
sku, pripadajočem na dan 1. decembra vsakega leta, vključno 
z vsemi dodatki. Posebna odškodnina se odobri tudi invali- 
dom 2. do 8. kategorije, ki ne opravljajo delo samostojno ali za 
druge in katerih letni dohodek pred letom vložitve zahtevka 
ne presega določenega zneska. 
Mladoletni vojni invalidi so po potrebi sprejeti v posebne 
ustanove, ki Izvajajo rehabilitacijo In poklicno usposabljanje 
v skladu z njihovimi sposobnostmi, na državne stroške. (Za 
mladoletne invalide 1. kategorije se potreba predpostavlja, za 
nižje kategorije invalidov pa jo ugotavljajo državni organi ali 
pristojni zavodi). Za čas bivanja v teh ustanovah invalidi 
obdržijo največ eno tretjino pokojnine. 

Uživalec vojne pokojnine oz. nadomestila lahko pridobi sta- 
rostno pokojnino, če je le-to pridobil ne glede na vojno 
invalidnost. 

Pravice družinskih članov: 

Vdova vojaške osebe, ki je umrla zaradi službe v vojni ali 
povezane z vojno, ali civilne osebe, ima pravico do vojne 
pokojnine. Vdovi in sirotam invalida 1. kategorije (z dodatkom 
za superinvalidnost ali brez) se izplača vojna pokojnina ne 
glede na vzrok smrti invalida. To velja tudi za vdovo in sirote 
invalidov, ki imajo ob smrti pravico do dodatka zaradi neu- 
streznosti za zaposlitev. Vdovi pripada dodatno nadomestilo 
- 50% dodatka za invalidnost najvišje stopnje, ki jo je užival 
invalid, če je živela v skupnosti z invalidom in skrbela zanj. 

Vdovi oziroma z vdovo izenačeni ženski in sirotam po voja- 
ških in civilnih osebah, umrlih zaradi vojne in sirotam invali- 
dov 1. kategorije, ki se znajdejo v težkih ekonomskih razme- 
rah (katerih dohodek za prijavo dohodnine ne presega dolo- 
čenega zneska), pripada poleg vojne pokojnine posebno po- 
večanje. 

Sirote, ki so izgubile oba starša zaradi vojne, imajo pravico do 
dveh pokojnin. 

Kadar vojaška oseba, ki je umrla zaradi službe v vojni ali 
v zvezi z vojno ali civilna oseba, ki je umrla zaradi vojnih 
dogodkov, ni zapustila zakonca ali otrok s pravico do pokoj- 
nine, se pokojnina izplača očetu, ki je dopolnil 58 let ali je 
nezmožen za kakršnokoli pridobitno delo, materi, ki je vdova, 
bratom in sestram, tudi nezakonskim, mladoletnim, kadar so 
sirote po obeh starših ali kadar mati umrle vojaške ali civilne 
osebe nima pravice do pokojnine. Dodatni pogoj pa je, da 
navedene osebe zaradi smrti vojaške ali civilne osebe nimajo 
več potrebnih sredstev za preživljanje, upoštevajoč pomoč, ki 
jim jo je nudila ta oseba v času svoje smrti. 

3. Republika Francija 

Po predpisih Republike Francije se na podlagi telesne okvare, 
ki je posledica poškodbe ali bolezni, nastale med vojaškimi 
dogodki ali nesrečami, zaradi ali med opravljanjem vojaške 
službe zagotavlja pravica do pokojnine. Pravico do pokojnine 
imajo tudi civilne žrtve vojne - Francozi in francoski držav- 
ljani, ki so se poškodovali ali zboleli zaradi vojnega dogodka, 
ki se je zgodil na francoskem ozemlju v času med 2.9.1939 in 
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enim letom po prenehanju sovražnosti ali v tujini, kolikor za 
njih ni bilo poskrbljeno v okviru vzajemnih sporazumov. 

Iz varstva so izključene osebe, obsojene zaradi kolaboraci- 
onizma, funkcionarji, odstavljeni brez pokojnine v okviru izva- 
janja odredb o odstavitvi kolaboracionistov ter osebe, ki jim je 
odvzeto državljanstvo. 

Pokojnine se določijo glede na stopnjo invalidnosti. Upošte- 
vajo se telesne okvare, pri katerih je invalidnost enaka ali 
večja od 10 odstotkov. Pokojnina pa se dodeli ob različnih 
odstotkih invalidnosti, odvisno, ali gre za telesno okvaro kot 
posledico poškodbe ali bolezni (za telesno okvaro kot posle- 
dico poškodbe ob najmanj 10 odstotni invalidnosti, za telesno 
okvaro, ki je izključno posledica bolezni, pa najmanj 30% 
v primeru ene telesne okvare oziroma 40% v primeru več 
telesnih okvar). 

V nekaterih posebnih okoliščinah dobljene telesne okvare 
(tudi med vojno 1939-1945) dajejo pravico do pokojnine že ob 
minimalnih 10% invalidnosti, najsi so posledica poškodbe ali 
bolezni, ne glede na prej navedene pogoje. 

Francoska zakonodaja pozna pravico do trajne pokojnine, ki 
se priznava takrat, ko se ugotovi, da je telesna okvara neoz- 
dravljiva. Pravica do začasne pokojnine se dodeli v primeru, 
ko telesna okvara ni neozdravljiva. Začasna pokojnina se 
dodeli za tri leta in se obnovi vsaka tri leta po zdravniškem 
pregledu. 

Pokojnine, kot tudi povišanja in dodatki, odgovarjajo indeksu, 
izraženemu v točkah. Letni znesek pokojnine je enak 
zmnožku indeksa z vrednostjo točke za pokojnino. Vrednost 
točke pokojnin je vezana na rast plač državnih funkcionarjev. 

Indeksi pokojnin znašajo od 48 (za stopnjo invalidnosti 10%) 
do 1.000 točk (za stopnjo invalidnosti 100%). Celotni dohodek 
zajema osnovno pokojnino ter pri invalidih s 85%, 90%, 95% 
in 100% invalidnostjo še posebne dodatke. 

Če je ocena, prisojena za telesno okvaro, dobljeno v času 
vojne (tudi vojne 1939-1945) po novem predpisu nižja od 
ocene, ki je bila za to telesno okvaro prisojena po prej veljav- 
nih predpisih, predstavlja osnovo za določitev pokojnine stara 
ocena. 

Invalidi, ki jim telesne okvare onemogočajo gibanje, vožnjo ali 
opravljanje osnovnih življenjskih potreb, imajo pravico do 
bolniške oskrbe, (stroški oskrbe se odtrgajo od pokojnine) ali 
do posebnega dodatka k pokojnini v višini 1/4 pokojnine. 

Invalidi so ob določenih pogojih upravičeni do pokojninske 
doklade v višini 1/8 pokojnine za otroka do 18 let starosti, ob 
določenih pogojih pa tudi po tem letu starosti. 

Invalidi, ki prejemajo invalidsko pokojnino za 85 ali višjo 
invalidnost so upravičeni do posebnih začasnih dodatkov 
v višini (točk): 128 (85%) do 256 (100%) (pokojnina znaša od 
625 za 85% do 1.000 za 100% invalide). 

Invalidom, ki jim telesne okvare onemogočajo gibanje, vožnjo 
ali opravljanje osnovnih življenjskih potreb, zaradi česar so 
upravičeni do bolniške oskrbe ali do posebnega dodatka, 
pripada dodatek v višini 1.373 točk; slepim, amputiranim na 
dveh ali več udih in parapiegikom pa dodatek v višini 1.464 
točk. Dodatki se ne seštevajo. 

Poseben dodatek je namenjen prejemnikom pokojnin, ki so 
nesposobni opravljati poklicno dejavnost, če je socialna rein- 
tegracija nemogoča in nimajo zadovoljivih sredstev. Velja, da 
je ponovna socialna vključitev mogoča, če invalidnost ne 
predstavlja ovire za poklicno usposabljanje, ki sledi eventu- 
alni poklicni prekvalifikaciji. Skupna vsota prejemkov teh 
upokojencev znaša do 1.500 točk. 

Zagotavlja se brezplačno nuđenje zdravstvenih, parazdrav- 
nliklh, kirurških In farmacevtskih storitev, ki jih terjajo 
telesne okvare, zaradi katerih je bila dodeljena pokojnina, 

izljučno za nezgode in komplikacije, ki izhajalo iz poškodbe 
ali bolezni, ki daje pravico do pokojnine. 

Invalidi so upravičeni do pripomočkov, ki jih zahtevajo 
telesne okvare, za katere je bila dodeljena pokojnina. Naprave 
in pripomočki se priskrbijo, popravijo oziroma zamenjajo na 
državne stroške. Pripomočke za pohabljene izdelajo po naro- 
čilu bodisi v delavnicah centrov za izdelavo pripomočkov, 
bodisi v privatnih delavnicah. 

Vojak ali mornar, ki zaradi poškodb ali telesnih okvar, Ki 
dajejo pravico do pokojnine, ne more več opravljati svojeg3 

običajnega poklica, ima pravico do pomoči države pri svojenj 
poklicnem prešolanju. Poklicno prešolanje organizirajo Pod 

posebnimi pogoji za to usposobljene skupnosti ali ustanove, 
pogodba o usposabljanju pa se pod enakimi pogoji lahko 
sklene tudi s posameznikom. 

Država nakaže invalidu, ki se uči za novi poklic, dodatek, 
katerega višina in pogoji za pridobitev so določeni z odlokom 
ministra za finance in ministra za borce in vojaške invalide- 

Pravica do socialne varnosti pripada pod pogoji iz zakonika 
o socialni varnosti: .imetnikom invalidske pokojnine z vsaj 
85% stopnjo invalidnosti, slepim članom odporniškega giba- 
nja, in civilnim žrtvam vojne. 

Pravice družinskih članov: 

Pravico do pokojnine imajo vdove vojakov in mornarjev, 
katerih smrt so povzročile poškodbe, nastale med vojnih 
dogodki ali bolezen, ki je nastopila ali se poslabšala zarao 
naporov, nevarnosti ali nesreč zaradi ali med vojaško službo 
ter vdove vojakov in mornarjev, ki so prejemali - trajno a' 
začasno - pokojnino za invalidnost, enako ali večjo od 85/° 
ali so bili upravičeni do take pokojnine. 

V primeru smrti vdove ali če vdova ni sposobna prejemati 
pokojnine, pravice, ki jI pripadajo ali bi ji pripadale, preidejo 
na pokojnikove mlajše otroke, v skladu z določili veljavni" 
zakonov na področju pokojnin. Pokojnina se izplačuje do 
tedaj, ko najmlajši otrok dopolni 21 let. 

Višina pokojnine znaša od 1/3 do 1/2 pokojnine, ki pripada 
100% invalidu istega čina oziroma ki je opravljal enako del 
kot pokojni mož. Normalna višina pokojnine je 500 tocK- 
Vdove, katerih dohodki, zavezani davku na dohodke fizičnin 

oseb, ne dosegajo vsote, v okviru katere ni zajet noben Pr'sP? 
vek in so starejše od 57 let, ali so nepokretne ali im?l° 
neozdravljivo bolezen ali bolezen, katere posledica je trajna 
nesposobnost za delo, imajo pravico do pokojnine v višini 4/J 
normalne pokojnine za vdove. 

Vojnim vdovam, ki se niso ponovno poročile in imajo otroke, 
ki bi se lahko potegovali za glavno pokojnino za sirote in so 
nepreskrbljeni v smislu zakonodaje o družinskih dokladah, s® 
pokojninski indeksi povečajo za 120 točk za vsakega otrok* 
Dodatek znaša 160 točk (za otroka) od 3. otroka naprej. 

Pokojninam se prištejejo družinske doklade, odobrene vol' 
nim vdovam in sirotam. 

Vsota zneskov, odobrenih vdovi (osnovna pokojnina in pove^ 
čanje za otroke), ne more presegati vsote pokojnine in doda1' 
kov moža, izračunane v trenutku njegove smrti. Vdove težki" 
invalidov, upravičenih do bolniške oskrbe oziroma dodatka » 
tega naslova in do dodatka za slepe, amputirane na dveh » 
več udih oziroma paraplegike, imajo pravico do posebnefl* 
dodatka za nego k pokojnini, če sta zakon in nega traja'8 

neprekinjeno vsaj 15 let. 

Predniki imajo pravico do pokojnine, če so francoske narod' 
nosti, starejši od 60 let (moški) oziroma 55 let (ženske), *' 
nepokretni ali imajo neozdravljivo bolezen ali bolezen, kate< 
posledica je trajna nesposobnost za delo ali pa je tak tu° 
njihov zakonec in da njihovi dohodki ne dosegajo vsote- 
v okviru katere ni zajet noben prispevek (če dohodki prese* 
gajo ta znesek, se del pokojnine sorazmerno zmanjša z dele* 

46 poročevalk 



jj«n dohodkov, ki presegajo to vsoto. Ob določenih pogojih 
al° pravico do pokojnine tudi predniki tuje narodnosti. 

fuvlca do socialne varnosti pripada pod pogoji iz zakonika 
socialni varnosti vojnim vdovam in vdovam težkih invalidov, 
'se niso ponovno poročile; mladoletnim vojnim sirotam, ki 

uPravičene do pokojnine; polnoletnim vojnim sirotam, ki 
Pojemajo pokojnino in jih je pristojna komisija spoznala za 

I sposobne za delo; vdovam, ki nimajo socialnega zavarova- 
li; staršem, ki prejemajo pokojnino po tem zakonu, so sta- 

od 65 let in niso vključeni v katero drugo obvezno 
arovanje proti bolezni. 

ijvezna Republika Nemčija 

zakonu o socialnem varstvu vojnih žrtev se socialnovar- 
^ene storitve zagotavljajo osebam, ki so zaradi opravljanja 
•°iaške ali podobne službe, neposrednega učinka vojne, voj- 

ujetništva, internacije ali v drugih okoliščinah utrpeli 
!*°d° za zdravje oziroma svojcem, če je invalid umrl za 
Posledica,™ poškodbe. Zakon se uporablja za Nemce in pri- 
padnike nemške narodnosti, ki prebivajo na območju veljav- 
n°ati zakona. 

Nemci in pripadniki nemške narodnosti, ki prebivajo v drža- 
an, s katerimi ima ZRN diplomatske odnose, prejemajo soci- 
™no-varstvene dajatve enako kot upravičenci v območju 
"javnosti tega zakona, vendar pa se lahko dajatve v celoti ali 
aioma zavrnejo ali odvzamejo, če ni mogoče doseči namena aiatve ali če upravičenec deluje proti ZR Nemčiji. 

J'ojnim žrtvam, ki nimajo prebivališča v območju veljavnosti 
jSa zakona in tudi ne sodijo med prej navedene upravičence, 
•a lahko odobri socialno varstvo v primernem obsegu in to ob 
™9°iu, da so Nemci ali pripadniki nemške narodnosti njihovi 
fjl°l.ci ali pa, da so med vojaško službo imeli nemško držav- 
■anstvo ali so svojci umrlega nemškega državljana in ne 
preJemajo nobenih dajatev za isti namen. 

^azna vlada je pooblaščena za določitev držav, v katere se 
jaradi posebnih razlogov, zlasti zaradi povprečenga nižjega 

'Vo» raznih socialnih dajatev v primerjavi z ZRN ter zaradi 
rP'ožaja in razvoja po drugi svetovni vojni plačujejo le delne 
fPc'alne dajatve (osnovna pokojnina, dodatek za najtežje valide, dodatek za pomoč in postrežbo, družinska pokoj- 
na staršev, pogrebnina in posmrtnina). Med te države je bila 
Vr»6ena tudi nekdanja Jugoslavija. 

®°cialno varstvene pravice: 

^'•vljenje poškodb in telovadba invalidov 

pravljenje se odobri invalidom za okvare zdravja, ki so bile 
o,, ane posledica poškodbe, težkim invalidom pa tudi za I »tale okvare ter družinskim članom. Razen v primerih zdrav- 
'*nJa za okvare zdravja, priznane kot posledica poškodbe je 

[j avica do zdravljenja izključena, če upravičenčev dohodek 
^esega dohodek, ki se upošteva v obveznem zdravstvenem 
jsvarovanju in v nekaterih drugih primerih. Telovadba invall- 
st 

v se izvaja v skupinah pod zdravniškim nadzorstvom in 
J°kovnim vodstvom v okviru redih lokalnih telovadnih prire- ,ev primernih športnih društev. 

glopsdske storitve, po uredbi o oskrbi s pripomočki in 
nadomestnih dajatvah po zveznem zakonu o socialnem 

^[atvu (1989) so dokaj pestre in zajemajo od protez, ortoped- 
Z"1 Pripomočkov, drugih pomožnih naprav, razvitih posebej 
^Potrebe invalidov ter predelave predmetov za vsakdanjo 

°° ali dodatne opreme, do psa vodnika za slepe. 

^ nadomestna dajatev se zagotavlja dodatek ali plačilo 
nih n'h stroškov nabave motornih vozil, vzdrževanja motor- jivodil, dodatnih naprav in opreme motornih vozil z avto- 
rskimi prestavami in podobnimi napravami ter njihovim 
Kasiranjem, predelavo motornih vozil, možnosti shranjeva- 
la motornih koles ali invalidskega vozička, kolesa, pesjaka 

J* P®« vodnike slepih, naprav za snemanje zvoka in nosilce 
°ka, komunikacijskih naprav, konfekcije po meri in sani- 

tarne opreme (za nabavo motornega vozila, ki je registrirano 
na invalida, se na primer lahko izplača do 5800 DEM za 
paraplegike, štirikratne in trikratne amputirance in invalide 
z nadkolensko amputacio in druge težke invalide, ki preje- 
majo dodatek za pomoč in postrežbo, do 5000 DEM pa za 
ostale amputirance na spodnjih okončinah). 

Invalidi, katerim je priznana slepota kot posledica poškodbe 
prejmejo (227 DEM) dodatek za vzdrževan|e psa vodnika oz. 
za tuje spremstvo. Za izredno porabo obleke in perila se 
priznava mesečni pavšalni znesek od 28 do 185 DEM. 

Nadomestilo dohodka med boleznijo se zagotavlja invali- 
dom, ki so postali nezmožni za delo zaradi telesnih okvar, ki 
so posledica priznane poškodbe ali drugih ter družinskim 
članom, in to v višini 80% redne plače iz zadnjega obračun- 
skega obdobja pred začetkom nezmožnosti za delo, vendar 
najmanj iz zadnjih štirih tednov in ne sme biti večje od izpadle 
redne neto plače. Privatnemu delodajalcu, ki je dolžan 
delovno nezmožnemu invalidu izplačevati nadomestilo plače 
med boleznijo se povrne izplačilo plače in od nje odvedenih 
prispevkov. Ce zdravljenje občutno zmanjša pridobitno spo- 
sobnost invalida se mu lahko odobri dodatek v višini največ 
70 DEM dnevno. 

Dajatve socialnega skrbstva za vojne žrtve prejemajo invalidi 
in svojci kot dopolnitev drugih dajatev po zakonu. Dajatve 
prejemajo invalidi, ki prejemajo osnovno pokojnino ali so 
upravičeni do zdravljenja in svojci umrlega, ki prejemajo 
družinsko pokojnino, vdovski ali družinski dodatek. Invalidi 
prejmejo dajatve tudi za družinske člane ki ne morejo kriti 
potreb iz lastnega dohodka in premoženja. Dajatve social- 

. nega skrbstva vojnih žrtev so: 
pomoč za poklicno rehabilitacijo, dodatne zdravstvene stori- 
tve, pomoč za nego, pomoč v gospodinjstvu, pomoč starost- 
nikom, dodatek za vzgojo, dodatna pomoč za preživljanje, 
pomoč za okrevanje, pomoč za stanovanje in pomoč v (»oseb- 
nih življenjskih situacijah. 

Invalidska pokojnina 
Zmanjšanje delovne zmožosti se ocenjuje na podlagi telesne 
in duševne prizadetosti glede na splošno pridobitno življenje. 
Za oceno je odločilna ugotovitev, koliko je okvara zdravja, ki 
je priznana kot posledica poškodbe zmanjšala sposobnost za 
običajno pridobitno delo in izkoriščanje tega dela v gospodar- 
skem življenju. Začasnih okvar (do šest mesecev) se ne upo- 
števa. 

Invalidi, ki so invalidski upravičenci in ki se jim je dohodek 
zmanjšal zaradi posledice poškodbe, prejmejo nadomestilo 
za poklicno škodo v višini 42,5% izgube dohodka. Invalidi 
prejemajo mesečno osnovno pokojnino pri zmanjšani delovni 
zmožnosti 30% - 190 DEM, 40% - 258 DEM, 50% - 349 DEM, 
60% - 442 DEM, 70% - 610 DEM, 80% - 739 DEM, 90% - 885 
DEM in 100% - 998 DEM. Težkim invalidom se po dopolnje- 
nem 65. letu starosti invalidnina poveča za 33 DEM (50 in 
60%), 48 DEM (70 in 80% oz. 60 DEM (90 in 100%). Za vsako 
delo nezmožni invalidi, ki so zaradi priznanih posledic 
poškodbe izjemno prizadeti, prejemajo še mesečni dodatek 
za najtežje invalide, ki znaša od 114 DEM za 1. stopnjo, pa do 
709 DEM za 6. stopnjo. 

Težki invalidi dobijo dodatno pokojnino, če zaradi svojega 
zdravstvenega stanja aii visoke starosti ali kakšnega drugega 
razloga, na katerega ne morejo vplivati, ne zmorejo opravljati 
zanje primerne pridobitne dejavnosti oziroma jo lahko oprav- 
ljajo le v omejenem obsegu ali z nadpovprečnim naporom. 
Polna dodatna pokojnina znaša mesečno od 610 DEM pri za 
50 ali 60% zmanjšani delovni sposobnosti do 998 DEM pri za 
100% zmanjšani delovni sposobnosti. Težki invalidi prejemajo 
za zakonca oziroma za otroke posebne dodatke. 

Dodatek za pomoč in postrežbo znaša od 422 DEM do 2097 
DEM za invalide, ki so trajno vezani na posteljo ali potrebujejo 
stalno nego. 

Ob smrti invalida se izplača pogrebnina v višini 2405 DEM, če 
je smrt posledica poškodbe, sicer pa polovica tega zneska, ter 
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posmrtnina v trikratni višini pripadajočih socialnih dajatev ob 
smrti. 

Družinska pokojnina 

Vdova, otroci in sorodniki so upravičeni do družinske pokoj- 
nine, Ce je invalid umrl za posledicami poškodbe. Poleg 
osnovne pokojnine v višini 597 DEM pripada vdovam ob 
izpolnjevanju določenega premoženjskega pogoja še var- 
stveni dodatek, vdovi, ki je invalida negovala dlje kot 20 let, pa 
še nadomestilo za postrežbo. 

Vdove, ki so izgubile najmanj polovico delovne zmožnosti ali 
so dopolnile 45 let starosti ali morajo skrbeti za invalidove 
otroke ali zaradi drugih razlogov ne morejo opravljati prido- 
bitne dejavnosti, so upravičene še do dodatne družinske 
pokojnine (polna znaša 660 DEM mesečno). 

Če invalid ni umrl zaradi posledic poškodbe, se plača vdovi in 
otrokom vdovski oziroma sirotinski dodatek. 

5. Republika Hrvaška 

V Republiki Hrvaški so sprejeli Zakon o varstvu vojnih in 
civilnih invalidov vojne, ki je poenotil ureditev varstva vojnih 
invalidov po nekdanjih zveznih in republiških predpisih že I. 
1992 (Narodne novine RH št. 33/92). Še isto leto so zakon 
prvič spremenili z Uredbo (Nn. RH, št. 57/92), kasneje pa so 
zakon še trikrat novelirali: Nn. RH, št. 77/92, 58/93 in 2/94). 

Varstvo po tem zakonu lahko uveljavljajo državljani RH; za 
tujce se varstvo zagotavlja pod določenimi pogoji, kjer se 
zahteva poleg nastanka poškodbe organizma v sestavi oboro- 
ženih sil RH od 17.10.1990 dalje oz. obrambno vojno v RH, da 
upravičenci uresničujejo pravice v RH, če jih v državi kjer 
imajo stalno prebivališče ne morejo. V primeru tujcev 
s področja nekdanje YU, ki niso zajeti v splošni določbi za 
tujce, imajo pa stalno prebivališče v RH je zahtevana za 
koriščenje pravic tudi reciprociteta. 

Upravičenci do posebne zaščite po tem zakonu so vojaški 
vojni invalidi, mirnodobni vojni invalidi, civilni invalidi vojne, 
udeleženci vojne in njihovi družinski člani. 

Varstvo se zagotavlja na podlagi: 

1. okvare organizma, kamor so uvrščene naslednje pravice: 

- osebna invalidnina 
- dodatek za nego in pomoč druge osebe 
- ortopedski dodatek 
- posebni dodatek 
- klimatsko in zdraviliško zdravljenje 
- pomoč pri stroških zdravljenja in pri nabavi ortopedskih 
pripomočkov 

2. izgube družinskega člana, kamor so uvrščene naslednje 
pravice: 

- družinska invalidnina 
- povečana družinska invalidnina 

3. materialnih in drugih potreb upravičencev, kamor so uvrš- 
čene naslednje pravice: 

- oskrbnina 
- dodatek za hišno pomoč 
- otroški dodatek 
- brezplačna in znižana vožnja 

Za pridobitev varstva invalidov se zahteva najmanj 20% inva- 
lidnost, razen za mirnodobne vojaške invalide na podlagi 
bolezni pri kateri je pogoj za priznanje statusa najmanj 60% 
invalidnost. Stopnja invalidnosti in višina osebne invalidnine 
se določa po posebnem seznamu odstotkov telesnih okvar. 

Med upravičence po tem zakonu se kot udeleženci vojne 

vključujejo vsi, ki jim je kot borcem v NOB, kot pripadniko" 
oboroženih antifašističnih odporov oz. kot udeležencem hfv|" 
ške domovinske vojske mobiliziranim od 17. 4.1941 do 15,' 
1945, priznana posebna doba v dvojnem štetju po pokojni"' 
skem zavarovanju, kakor tudi oseba, ki ima pravico Pr|zna"a 
zaradi sodelovanja v NOB, če je postala YU državljan '' 
podlagi mirovne pogodbe z Italijo oz. je bila na po«188 

memoranduma o svobodnem tržaškem ozemlju izenačen 
v pravicah in dolžnostih z jugoslovanskimi državljani oziro^ 
osebe, ki jim je bil priznan status sodelavca v NOB zara 
materialne in zdravstvene varnost. 

Varstvo je zagotovljeno tudi družinskim članom umrlih iny^ 
dov in udeležencev vojne pod posebnimi pogoji, hkrati P" 
zakon tudi določa koga je šteti za družinskega člana. 

Osnova za odmero rednih mesečnih prejemkov je povpr®^ 
plača vseh zaposlenih v RH v preteklem letu povečana 
60%. Sama invalidnina pa se določa v odstotkih od stopu 
invalidnosti. 
Dodatek za nego In pomoč je predviden samo za višje 
rije invalidnosti in se dodeljuje v dveh višinah, 0le , 
popolno nesposobnost za opravljanje vseh funkcij in s,a 

nadzor in nego. Osnova za določanje višine dodatka ' 
mesečna invalidnina invalida I. stopnje (= 160% povpr8 

plače). 
Ortopedski dodatek v štirih stopnjah pripada vojnim i° CL. 
nim invalidom s težjimi poškodbami, ki so povzročile 
cijo oz. težjo poškodbo ekstremitat oz. popolno slepoto , 
obe očesi. Določen je v procentih od odmerne osnove, dop 
čena pa je tudi možnost ekstra dodatka za kombimra 

okvare I. stopnje. 

Posebni dodatek v višini 50% od pripadajoče osebne in*®'^ 
nine lahko pridobijo samo upravičenci, ki so se poškodo 
v vojni za obrambo RH od 17. 10. 1990 dalje. 

Upravičenci imajo pravico do nadomestila stroškov 
stvenega In rehabllitaci|skega zdravljenja ter stroškov 
ortopedske pripomočke, če gre za koriščenje zdravstven » 
zavarovanja v zvezi z okvaro organizma, ki je P°vzr? te: 
invalidnost. Vojaški mirnodobni in civilni vojni Invalid", 
upravičenci do družinske invalidnine s stalnim prebivali^ 
v RH v smislu tega zakona ter vse osebe, ki so po pl 
prejšnjih zakonov uživale zdravstveno varstvo, so po zaK 
o zdravstvenem varstvu kot zavarovanci vključene v ob*6 

zdravstveno zavarovanje. 

Družinska In povečana Invalidnina pripadata pod posebjjj, 
pogoji (starost oz. mladost, pridobitna nezmožnost. • •)> j|jn 
žinskim članom umrlih vojnih in civilnih invalidov in Pa 

borcev. 
Oskrbnina je temeljna pravica na podlagi materialnih in K 
gih potreb upravičencev in jo lahko pridobijo tako up'^ 
čenči do osebne invalidnine kot uživalci družinske im% 
nine, ki imajo stalno prebivališče v RH, so pridobitno n^ 
sobni in izpolnjujejo druge zakonske pogoje (npr. con' 
samohranilstvo). 

rt/ Dodatek za hiino pomoč se izključuje z dodatki v ta na" 
po tem ali drugih zakonih. 

S tem zakonom so upravičenci do osebne invalidnine o> ^ 
- upravičenci do družinske invalidnine in uživalci oskrt>n 

upravičenci do otroškega dodatka po drugih predpisi*1- 
llD 

Posebno ugodnost imajo otroci, posvojenci in pastorki o. j 
umrlih kot vojni oz. civilni invalidi, ki dobijo brezj^j s 
obvezne učbenike za redno šolanje na osnovnih, sred™j S 
višjih in visokih šolah oz. fakultetah, otroci živih invalid0 

imajo pri nakupu učbenikov popust, ki ustreza stopnji i 
nosti. Posebej je podrobno razdelano tudi število brezp|aC 

in znižanih voženj skupaj s pravico do spremljevalca. 

Vsi redni mesečni prejemki iz naslova tega zakona se usk'^i s 
jejo na začetku koledarskega leta s povprečno plačo 
zaposlenih v RH v preteklem letu. 
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Vsi ti prejemki se lahko usklajujejo tudi četrtletno glede na 
9'banje povprečnih plač v RH v preteklem tromesečju ter na 
Materialne zmožnosti RH. 

Pristojnost za določanje cenzusov za pridobitev pravic po tem 
«konu kakor tudi pristojnost za izdajo podzakonskih predpi- 

je novela iz leta 1992 razdelila med Ministrstvo za 
"Tambo in Ministrstvo za delo, socialno skrb in družino. 

Rivanje pravic na podlagi istega temelja iz dveh paralelnih 
®ls|emov je izključeno (izključujeta se denarno nadomestilo 
^telesno poškodbo po pokojninskem sistemu in invalidnina) 
"sa izplačila se izplačujejo za nazaj. 

Vse pravice pridobljene po tem zakonu izgubijo osebe, ki so 
P'avnomočno obsojene, ker so po 17. 10. 1990 sodelovale 
ltouasPr°tniki oz. ogrožale varnost in ustavno ureditev RH, "kor tudi njihovi družinski člani. 

Pravice se uveljavljajo na podlagi pisnih dokaznih sredstev 
oz. medicinske dokumentacije. V postopku sodelujejo v svoj- 
stvu izvedencev posebne zdravniške komisije prve in druge 
stopnje. Vse odločbe, izdane na prvi stopnji, so podvržene 
reviziji, ki v vseh primerih zadrži izvršitev odločbe. 

Po prvotni rešitvi je bilo predvideno, da morajo vsi dosedanji 
upravičenci vložiti nove vloge v 6 mesecih po uveljavitvi 
zakona. Ta določba je bila spremenjena z novelo, ki je bila 
sprejeta istega leta kot zakon in je prenesla to v uradno 
dolžnost pristojnega upravnega organa, ki po uradni dolžno- 
sti sproži postopek in izda odločbo. 

Predvideno je tudi, da osebam, ki so neupravičeno prejemale 
denarne zneske oz. so prejemale višje zneske, le-teh ne bo 
potrebno vračati. 

februar 1994 TABELA 1 

Število vojaških invalidov in civilnih invalidov vojne v Republiki Sloveniji za leto 1993 

fe|L° VOJAŠKIH INVALIDOV IN CIVILNIH INVALIDOV UJNE V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 1993 

at°n^Kl INVALIDI a'°SEBNI: 

IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

SKUPAJ = 

SKUPAJ: 
116 
255 
261 
584 
567 
997 
922 
959 

1.225 
668 

VVI 
67 

199 
199 
453 
433 
716 
735 
757 
962 
554 

MBVI 
49 
56 
62 

131 
134 
281 
187 
202 
263 
134 

6.574 5075 
t) - nS *'NSKI: 
v ^UZINSKI UPR. PO UMRLEM VOJ. INV. 
v "«UZINSKI UPR. PO PADLEM BORCU 
SjffiEfijO POV. DRUŽ. INVAL. 

1499 

= 2.904 
= 2.137 
= 165 
5.206 

OBJEMKI DODATKA ZA POSTREŽBO IN TUJO POMOČ 
'• DO l\/ CVIIDIMC. •°0 IV. SKUPINE: 

li I^NJA = 62 
Jjl^OPNJA = 107 
^SPNJA = 86 

SKUPAJ = 255 

")Pr,EjEMNIKI ORTOPEDSKEGA DODATKA 

[stopnja = 

ll|lTOpNJA = 
^OPMJA = 

A J = -1.214 

|PREJEMNIKI INVALIDSKEGA DODATKA 
P°LNI: VVI = 95 

MVI = 85 

205 
5 

246 
474 
284 

DR. UPR. 654 
SKUPAJ 834 

^oče valeč 

ZMANJŠ.: VVI 
MVI 
DR. UPR. 

 SKUPAJ 

= 1.610 
281 

= 1.960 
= 3.851 

- SKUPAJ = 4.685 

f) PREJEMNIKI DODATKA ZA POSTREŽBO IN TUJO POMOČ 
OD V. DO X. SKUPINE: 

- I. ST. = 324 
- II. ST. = - 82 
SKUPAJ = 406 

2. CIVILNI INVALIDI VOJNE 

a) OSEBNI 

I. sk. 
II. sk. 

III. sk. 
IV. sk. 
V. sk. 

VI. sk. 
VII. sk. 

VIII. sk. 
IX. sk. 
X. sk. 

224 
122 
114 
224 
334 
474 
107 
77 
18 
_8 

SKUPAJ = 1.702 

b) DRUŽINSKI 
SKUPAJ = 46 

c) DODATEK ZA POSTREŽBO IN TUJO POMOČ 

STOPNJA = 
STOPNJA = 
STOPNJA = 

217 
62 

0 
SKUPAJ = 279 

d) ORTOPEDSKI DODATEK 

I. ST. = 
I. ST. S POV. ( + 25%) = 

II. ST. = 
III. ST. = 

 IV. ST. = 
SKUPAJ = 

198 
2 

166 
101 

13 
480 
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e) DENARNA POMOČ (INVALIDSKI DODATEK) 

POLNA: 

ZMANJŠANA: 

POVEČANA: 

osebni 
družinski 
osebni 
družinski 
osebni 
družinski 

SKUPAJ 

3. ŽRTVE AGRESIJE NA RS V LETU 1991 
a) OSEBNI: 

74 
7 

220 
26 
57 

1 
385 

I. sk. 
II. sk. 

III. sk. 
IV. sk. 
V. sk. 

VI. sk. 
VII. sk. 

VIII. sk. 
IX. sk. 
X. sk. 

= 8 
= 3 
= 2 
= 5 
= 3 
= 10 
= 8 
= 3 
= 8 

JJL 
SKUPAJ = 55 

b) DRUŽINSKI: 
SKUPAJ = 8 

C) DODATEK ZA POSTREŽBO IN TUJO POMOČ 

I. st. = 1 
II. st. = 2 

III. st. = 0 
SKUPAJ =3 

d)ORTOPEDSKI DODATEK 

I. St. = 4 
II. st. = 2 

III. st. = 2 
IV. st. = 0 

SKUPAJ = 8 

4. VOJAŠKI INVALIDI V TUJINI 

- REPUBLIKA AVSTRIJA = 49 
- REPUBLIKA ITALIJA = 222 
SKUPAJ = 271 

TABELA2 

Pregled višin mesečnih denarnih 
prejemkov invalidov po veljavni 
zakonodaji in po predlogu zakona 
o vojnih invalidih 

A: OSEBNA INVALIDNINA 
SKUPINA% ODMERE IZPLAČILO VEUAVNI INDEKS 
INVALID. ODINV.I. INV.ZA ZNESEK JANUAR 94 

SK. DECEM. INVAL. 
1993 1.1.1994 % INVAL. DECEM. 93 

I./100 
II./100 
III./90 
IV./80 
V./70 

VI./60 
VII./50 

VIII./40 
IX./30 
X./20 

100,00 
72,47 
54,83 
40,49 
28,83 
17,87 
12,09 
5,83 
4,35 
2,94 

60.177 
43.610 
32.995 
24.365 
17.349 
10.753 
7.275 
3.508 
2.617 
1.769 

84.287 
61.083 
46.215 
34.128 
24.300 
15.062 
10.190 
4.914 
3.666 
2.478 

140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 

SO 

SKUPINA 
INVALID 

PREDLOG ZAKONA INDEKS INDEKS 

% INVAL. % ODM. 
ODINV. 

I. SK. 

ZNESEK 
INVAL. 

PREDLOGZ. 
DEC. 93 

I. 100% 
II. 100% 
III. 90% 
IV. 80% 

V. 70% 
VI. 60% 

VII. 50% 
VIII. .40% 

IX. 30% 
X. 20.% 

100 
73 
55 
41 
29 
18 
14 
8 
6 
4 

63.800 
46.574 
35.090 
26.158 
18.502 
11.484 
8.932 
5.104 
3.828 
2.552 

106 
107 
106 
107 
107 
107 
123 
145 
146 
144 

PREDLO^ 
JAN. 94 

7T 
76 
76 
77 
76 
76 
68 

104 
104 
103 

B: DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO 

STOPNJA % ODMERE IZPLAČILO VELJAVNI INDEKS 
DODATKA ODINV. DODATKA ZNESEK JANUAR 

I. SK. ZA DEC. DODATKA 
1993 1.1.1994 ■ 

140 
140 
140 

100,00 
65,96 
46,17 

60.177 
39.687 
27.784 

84.287 
55.587 
38.915 

PREDLOG ZAKONA INDEKS ^ 
STOPNJA % ODMERE ZNESEK PREDLOG PR£9L 

l P 

DODATKA OD INV. 
SK. 

I. DODATKA 
DEC. 93 

1. ZA PRETEŽNO VOJNO INVALIDNOST: . 
100% 63.800 106 7® 
50% 31.900 80 57 

NOVO 2. ZA PRETEŽNO DRUGO INVALID 
I. VIŠINA ENAKA KOT PRI ZPIZ I. DODATKA d) 
II. VIŠINA ENAKA KOT PRI ZPIZ. H. ST. DODATKA V y 

Pojasnilo: 
Za najtežje invalide je predvidena možnost višjega doda ^ 
Upravičenci, kjer je osnova za dodatek za pomoč in P°sVJ0f) 
izključno ali pretežno vojna invalidnost, bodo pred*"' 
razvrščeni v I. ali II. stopnjo dodatka pod 1.), ostali 
kjer je osnova za dodatek za pomoč in postrežbo 
delovna ali druga invaldinost pa v 
pod 2.). 

ali II. stopnjo d 

C: DODATEK ZA POSEBNO INVALIDNOST 

STOPNJA % ODMERE IZPLAČILO VEUAVNI 
dodatka ODINV.I. DODATKA ZNESEK 

SK. ZA DEC. DODATKA 
1993 1.1.1994 

I. 
I. S POV. 
II. 
III. 
IV. 

28,93 
36,16 
22,08 
14,22 
6,88 

17,409 
21.761 
13.287 
8.557 
4.140 

24.384 
30.478 
18.611 
11.986 
5.799 

jS? 
& 

140 
140 
140 
14 0 
140. 

).Pl 

*■'0! 
K. 

poroče^ 

t 



PREDLOG ZAKONA INDEKS INDEKS 

%ODMERE OD 
INVAL. I. SK. 

ZNESEK 
DODATKA 

PREDLOG Z. 
DEC. 93 JAN. 94 

25 
35 
19 
12 
6 

15.950 
22.330 
12.122 
7.656 
3.828 

92 
103 
91 
89 
92 

65 
73 
65 
64 
66 

"čggUŽINSKA INVALIDNINA 
Vf,STADRUŽ. INV. %ODMERE 

OD INV. I. SK. 

£0 PADLEM borcu 
UMRLEM INVALIDU °?ruq| osebi 

-!!?vEČ. DR. INV. 

IZPLAČILO DRUŽ. 
INVAL. 

ZA DEC. 1993 

VELJAVNI ZNESEK 
DRUZ. INVAL. 

1.1. 1994 

INDEKS 
JANUAR 94 
 DEC. 93 

30 
6,51 
6.51 

34,72 

18.053 
3.917 
3.917 

20.893 

25.286 
5.487 
5.487 

29.264 

140 
140 
140 
140 

'RSTA DRUŽ. INVAL. 

p° padlem borcu 

PREDLOG ZAKONA INDEKS 
% ODMERE OD 
INVAL. I. SK. 

ZNESEK DRUŽ. 
INVAL. 

PREDLOG Z. 
DEC. 93 

INDEKS 
PREDLOG Z. 
 JAN. 94 

P° UMRLEM INVALIDU 

3 PO DRUG| OSEBI 

DR. INV. 

OSNOVA 70% 
ODMERA 50% 

NOVO: 2 VRSTI 

a) I. - III. 

OSNOVA 20% 
ODMERA 50% 

b)IV. - VII. 

OSNOVA 10% 
ODMERA 50% 

OSNOVA 30% 
ODMERA 50% 

22.330 

6.380 

3.190 

9.570 

124 

163 

81 

244 

88 

116 

58 

174 

VbNa invalidnina 

i 

9*. $ 

10 
|0 
tO 
»o 

X 

B: DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO 

100000 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

93 ■ veljavno-jan. 94 ■ predlog zak. lDlzpl.-dec.93 

l/zpiz ll/zpiz 

I veljavno-jan 94 M predlog zak. 

/V *valec 51 



C: DODATEK ZA POSEBNO INVALIDNOST D: DRUŽINSKA INVALIDNINA 

l/pov. 

L_Jizpl.-dec 93 I veljavno-jan.94 ■ predlog zak. 

PB 

[tzfizpl.-dec.93 

PU/a PU/b PD 

■ veljavno-jan 94 ■ predlog ^ 

TABE^ 

Pregled najvišjih možnih zneskov denarnih prejemkov za invalide I. skupine 

1. REDNI MESEČNI PREJEMKI 
VRSTA DENARNEGA PREJEMKA 

a) TEMELJNE PRAVICE: 
osebna invalidnina 

IZPLAČILO VELJAVNO 
DECEMBER 

1993 

60.177 

1.1.1994 

84.287 

INDEKS 
VELJAVNO 

1.1.1994 
IZPLAČILO 

DEC. 93 

140 

PREDLOG INDEKS IND* 
ZAKONA PREDLOG 

DEC. 93 

63.800 106 
b) dodatek za pomoč in postrežbo 
- pretežno vojna invalidnost 60.177 84.287 140 63.800 106 
c) dodatek za posebno invalidnost 
(To je sedanji ORTOPEDSKI DODATEK) 17.409 24.384 140 15.950 92 
SKUPAJ (a+b+c) 137.763 192.958 140 143.550 104 
DOPOLNILNE PRAVICE: 
d) invalidski dodatek (polni brez dohodkov) 22.639 27.380 121 28.710 127 
e) dodatek 
za samohranilce (invalid se sam preživlja) 13.583 16.428 121 14.355 106 
SKUPAJ 
(•+b+c+d+e) 173.985 236.766 136 186.615 107 

2. DRUGE PRAVICE, KI NIMAJO ZNAČAJA REDNIH MESEČNIH PREJEMKOV 
"pREjS VRSTA PRAVICE VELJAVNO 

zdravstveno varstvo DA 
0* 
D* 

Zdraviliško-klimatsko zdravljenje DA 
poklicna rehabilitacija in oskrbnina DA 

funkcionalne oblike pomoči - doplačilo k stroškom prilagoditve bivalnih prostorov, k stroškom 
inštaliranja sanitarne opreme, doplačila k stroškom pripomočkov oz. spremembi uporabnih predmetov 

NE 
i 

DApR>Ci 
oK popust pri vožnji DA 

povračilo potnih stroškov DA 
nadomestilo (doplačilo k stroškom) za nakup osebnega motornega vozila vsakih sedem let 
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TABELA 4 

Ocena invalidnosti glede na posamezne najbolj značilne okvare organizma po 
Posameznih odstotkih glede na veljavni pravilnik o ugotavljanju odstotka vojaške 
invalidnosti (Ur. list SFRJ, št. 7/82) 

*°* - X. sk.: 

J^ejena gibljivost vseh prstov ene pesti, zatrdelost palca ene 
in h' ^[T1Putac'ja dveh prostov, amputacija enega palčevega 
ohrn kazalčevih členkov, omejena gibljivost pesti, delna 
"eaa l'i0S' man' Pomembnih živcev, omejena gibljivost skoč- 
ata sklePa' delno omejena gibljivost kolena, lažja omejena 
Ston °St v ko'čnem sklepu, krčne žile, zlom lobanje lažje 
ston-6' Ze'° redki naPad' epilepsije, prelom čeljusti lažje Pnje povešena veka, stalno solzenje enega očesa, skaže- 
Dnii' i I® Poškodbe in bolezni hrbtenice, lažja zožitev grla ali 'lralnika, neaktivna pljučna TBC. 
30%-IX. sk.: 

P$ou°
mejena 9ibliiv°st prstov obeh rok, zatrdelost večine 

°beh irene roke razen Palca. amputacija palca, amputacija 
liivn*., alcev' amputacija kazalca in sredinca, omejena gib- ,lv°st kolena lažje stopnje. 
«0% _ VIII. sk.: 

ftrdelost< 
ilJ 2 

kostiT'USI vseh Prstov ene roke. amputacija palca z dlančno 
» J°'amputacija kazalca in sredinca ali sredinca in prstanca 
-lena . mi kostmi' omejena gibljivost lakti, amputacija »a stopala, lažja hemipareza, ohromelost žrela. 
50%~ VII. sk.: 

kazalca in sredinca z dlančnimi kostmi, amputa- 
Prst0v,a in dveh drugih prstov, amputacija zadnjih štirih 
Urneto 6ne roke' amputacija obeh palcev, lažni sklep goleni, en 

en koiensKi sklep, omejena gibljivost kolka, izguba 
feno« sa ali sleP°ta na eno °ko, izguba obeh ušes, iznaka- ust, odstranitev ene ledvice, 

2ati 
VI. sk.: 

elost obeh zapestij, zatrdelost rame, amputacija obeh 
steon ob°iestranska zatrdelost skočnega sklepa, prelom 
lobanfnice s skrajšanjem nad 6 cm, srednje težke poškodbe 
ni® Do' or9ansk' psihosindrom, hude nevrotične motnje, sta- 
'nsiifP ,revmatični vročici, okvara srčne mišice, začetna srčna u,|cienca. 

70% - V. sk.: 

Amputacija vseh prstov ene roke, amputacija ene pesti, ampu- 
tacija goleni, zatrdelost obeh kolen, lažni sklep stegnenice, 
zatrdelost kolka, srednje težka stopnja epilepsije, popolna 
izguba sluha na obeh ušesih, težja hemipareza, psihoze, 
razne motnje črevesja. 

80% - IV. sk.: 

Lažni sklep obeh goleni, amputacija v kolenu, poškodba loba- 
nje s hudimi živčnimi motnjami, multipla skleroza hude stop- 
nje, potreba po kanili, srednje težka ledvična obolenja, hujše 
oblike sladkorne bolezni. 

90% - III. sk.: 4 

Amputacija v stegnu, hemiplegija lažje stopnje, organski psi- 
hosindrom, pljučna TBC, razvita srčna insuficienca, zahtev- 
nejši operativni posegi na srcu, ciroza jeter, aktivna TBC 
ledvic. 

100% - II. sk.: 

Odstranitev ene roke v rami, amputacija obeh nog v goleni, 
odstranitev ene noge v kolku, aktivna kostna in sklepna TBC, 
odstranitev moških spolnih organov. 

100% - I. sk.: 

Amputacija obeh podlahti, amputacija obeh rok v ramenu, 
amputacija obeh goleni s kratkimi krni, ko ni mogoča name- 
stitev proteze, amputacija obeh nog v kolenu, amputacija 
obeh nog v ravni stegna, zatrdelost obeh kolkov, amputacija 
obeh nog v kolku, najtežja stopnja epilepsije, popolna slepota 
obeh oči, hemiplegija, organski psihosindrom s hudimi mot- 
njami, multipla skleroza najtežje oblike, zaraščeni prelomi 
hrbtenice s paraplegijo, aktivna pljučna TBC, trajna hemodi- 
aliza. 

Naštete skupine invalidnosti so navedene zgolj po posamez- 
nih okvarah organizma. Pravilnik omogoča tudi določanje 
skupnega odstotka invalidnosti, če gre za več okvar hkrati. 

TABELA 5 

fiedoZnes.k°vn®t0 osebnih dohodk°v in najnižje pokojnine za polno pokojninsko 
ra^; v Republiki Sloveniji in invalidnine vojaških invalidov I. skupine ter njihove 
^st' v obdobju od 1. 10. do 1. 1. 94 

NETO OD 

VIŠINA 

NAJ. POK. INVAL. V.l. 1. SK. 

INDEKS VIŠINA INDEKS VIŠINA INDEKS 
13.218 100 6.266 100 10.107 100 
14.681 111 7.326 117 11.815 117 
16.634 
18.169 
20.208 
24.093 
26.195 

113 
109 
111 
119 
109 

8.168 
9.876 
11.130 
13.245 
14.384 

111 
121 
113 
119 

l09~ 

13.173 
18.579 
19.861 
22.384 
27.263 

111 
141 
107 
113 
122 

"Oro ievalec 
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1. 5. 1992 30.364 116 16.642 116  29.608  
 34.256  
 35.490  
 37.655  

37.655  
 37.655  
 39.839  
 39.839  
 55.463  

55.463 
 60.177  
 60.177  

60.177 
 60.177  

60.177 
60.177 
60.177 
60.177  
60.177 
 60.177   

84.287   
1. 12.93 

I =595 
• 1.10.91 

1. 1. 94 
I =834 
 1. 10. 91  

co Qnf) PREDLOG 63.800 I = 106 
1. 12. 93 
PREDLOG 
I = 76 

 1. 1. 94  

109 
116 

1. 6. 1992 30.817 101 17.242 104 

1. 7. 1992 33.819 110 18.293 106 104 
106 

1. 8. 1992 34.191 101 18.421 101 

1. 9. 1992 35.507 104 19.103 104 100 
100 

Tožf 
100 

1. 10. 1992 37.425 105 20.211 106 

1. 11. 1992 38.937 104 21.060 104 

1. 12. 1992 41.936 108 22.639 107 

1.1. 1993 41.561 99 22.639 100 139_ 
Too" 

1. 2. 1993 45.253 109 22.639 100 

1. 3. 1993 43.916 97 22.639 100 108 

1. 4. 1993 44.122 100 23.726 105 100 
Too" 1. 5. 1993 43.765 99 22.991 97 

1. 6. 1993 44.789 102 22.991 100 100 

1. 7. 1993 46.351 103 22.807 99 100 
loo" 

1. 8. 1993 47.022 101 23.422 103 

1. 9. 1993 48.601 103 24.172 103 100 
Too" 

1. 10. 1993 49.825 103 24.607 102 

1.11. 1993 52.213 105 25.370 103 100 
loo" 

1. 12. 1993 55.139 106 25.928 102 

1. 1. 1994 27.380 106 140 

1. 12. 93 
I =417 

1. 10. 91 

1. 12. 93 
 = 414 

1. 10. 91 
1. 1. 94 
 = 437 

1. 10. 91 

PREDLOG ZA- 
KONA O VOJNIH 
INVALIDIH 

PREGLED RASTI OD, POK., INV. 1.10. 91-1. 1. 94 
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redlog zakona o POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE - EPA 547 

|PRVA obravnava 

!l5da Republike Slovenije je na 70. seji, dne 17. februarja '994 določila besedilo: 

v^EpL°GA ZAKONA O POSLOVNEM REGISTRU SLO- 

j! Va"i ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. 
»na poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

jMa Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
na Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda Republike Slovenije 
za statistiko, 
- Irena KRIŽMAN, namestnica direktorja Zavoda Repu- 
blike Slovenije za statistiko, 
- Ljubica DJORDJEVIĆ, pomočnica direktorja na Zavodu 
Republike Slovenije za statistiko. 

zakona o poslovnem registru Slovenije 

"vod 

^IKA2 STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

(O* ^vroPske uniie (EU - kratica tudi za ES) poteka 
<Ci ija P°s'ovnih registrov v skladu z Uredbo L 196/93 re,evantnimi predpisi EU. Rok za vzpostavitev 
Omanih poslovnih registrov je 31. 12. 1995. Pogajanja 
lijjnj ciiskem sporazumu z EU predpostavljajo ustrezen 
C in statistični instrumentarij, med katerim so tudi 
Ifin r®gistri (tudi za statistične namene) na evropski 

Sloveniji doslej nismo imeli registra, ki bi vsebo- 
i{6^slovne subjekte. Zato ga je treba normirati na novo, 
"drot; *a 2g'ed lahko uporabimo primerjalno ureditev tega 
t(ina 

v nekaterih državah, tudi članicah EU. Predlagatelj 
.1® s tem namenom posebej proučil ureditev tega 
la na ravni EU. 

'Ovnjk'1' "ormanvni ureditvi je vprašanje registracije 
(ora subjektov urejeno parcialno, v različnih predpisih 
^p0(1 j'nih resorjih. Namen tega zakona je sinteza določe- 

različnih registriranih subjektih na centralni 
^Potrebe države in za potrebe poslovnih subjektov pri m Poslovnem odločanju. 
«lovnj 
»žp0 

r®9ister Slovenije (v nadaljevanju: Poslovni register) 
"tke • centralni register, ki bi združeval izbrane 
Svidp'* 2c*a' °'}stoječih upravnih registrov in drugih urad- ni . ^ za različna področja. V Poslovnem registru bi bili 
idaj vLia,eri najpomembnejši podatki iz sodnega registra 
'lika 'u'uie okrog 60 % subjektov Poslovnega registra), 
S0Hamostojnih podjetnikov posameznikov (po Zakonu 

iflu kih družt>ah) in o drugih subjektih, ki so se i0V|.s Predpisi dolžni registrirati, ter o subjektih, ki se 
Pon? S prec,Pisom in opravljajo določene funkcije jav- 

•' r®Qi^fna 'or?ani in organizacije javne uprave). V Poslov- ilo ru t>i bili zbrani tudi podatki o subjektih, ki samo- 
i^lvni^''3!0 svoi° poklicno dejavnost ter o različnih 
' Prerj civilnopravnih subjektih, ki so se dolžni registri- 
\j , začetkom svojega delovanja (društva, sindikati, 
'ti) K|adi, politične organizacije in vsi drugi davčni zave- 

'o$l 
^^nerT1 registru bi vzdrževali osnovni izbor podatkov 

5Vne
9ls,riran'h subjektih s področja zasebnopravne, jav- )rui 'H Civilnnnrai/no Takn hi q« nHnrla mn)nnst '^In ln c'v''noPravne sfere. Tako bi se odprla možnost L 

V?e uPorabe podatkov, ki bi bili zbrani na enem mestu. 
% gorate tako združenih podatkov pa je pravnofor- 
\i Pr°blematičen, ker gre za podatke, ki so kot javni 
s'iitia * različnimi predpisi in se kot javni vodijo tudi 

"fuo 
"ha ■ ^n„rn'h« uradnih evidencah (to so tiste evidence ozi- 

9ače imenovane zbirke podatkov, ki se ustanovijo 

e"a/ec 

s predpisom, ki regulira posamezno področje). Poslovni regi- 
ster bo glede podatkov izpeljan iz »primarnih« področnih 
registrov in drugih resornih evidenc (imeniki, seznami, razvidi 
itn.), ki bodo viri za racionalno pridobivanje podatkov 
v Poslovni register. Sodni register je npr. povsem javna evi- 
denca v svojem »transparentnem« oz. »odprtem« delu in 
v skladu z zakonom ni treba izkazati nikakršnega interesa za 
vpogled v registrirane podatke. Podatki, odprti za javnost, so 
pretežno določeni z Zakonom o gospodarskih družbah. 

Sedanja normativnopravna ureditev na področju registracije 
posameznih segmentov, ki bi bili v skladu s tem zakonom 
vključeni v Poslovni register, je naslednja: 

- Vprašanje registracije pravnih oseb (in nekaterih oblik 
fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost) urejata Zakon o gospo- 
darskih družbah (Ul. RS, št. 30/93) in Zakon o vpisu v sodni 
register (Ul. SRS, št. 28/80). Na področju registracije v sodni 
register obstaja še cela vrsta drugih predpisov (Zakon 
o postopku za vpis v sodni register - Ul. SFRJ, št. 18/83 in 17/ 
90; Uredba o vpisu v sodni register - Ul SRS, št. 25/81; 
Uredba o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost, v sodni register - Ul. SFRJ, št. 74/90 
itd.). V kratkem naj bi bil sprejet novi Zakon o sodnem registru 
(Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, št. 38/93). 
V zvezi s tem in v zvezi z vzpostavitvijo novega računalniško 
podprtega sistema za registracijo v sodni register Zavod 
Republike Slovenije za statistiko sodeluje s strokovno sku- 
pino, ki dela pri projektu informatizacije sodnega registra in je 
doseženo soglasje, da se vsebina računalniško podprtega 
sodnega registra prevzame kot funkcionalni segment Poslov- 
nega registra. 

- Posebej je urejeno vprašanje registracije fizičnih oseb 
(samostojni podjetniki posamezniki), ki opravljajo dejavnost 
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ul. RS, št. 30/ 
93), ki je razveljavil Obrtni zakon. Na podlagi Zakona o gospo- 
darskih družbah je bil izdan Pravilnik o načinu in postopku 
priglasitve ter ureditvi vpisnika samostojnih podjetnikov 
posameznikov (Ul. RS, št. 47/93). 

- Vprašanje registracije različnih homogenih (istovrstnih) 
poklicnih skupin (npr. odvetniki, sodni tolmači, svobodni 
umetniki...), ki samostojno opravljajo svojo poklicno dejav- 
nost, je urejeno v področnih predpisih, ki regulirajo samo- 
stojno opravljanje teh poklicev. 

- Vprašanje registracije različnih nepridobitnih asociacij 
- združenj (društva, politične organizacije, zasebne ustanove 
ipd.) je urejeno v predpisih s posameznega od teh področij 
(Zakon o društvih - Ul. SRS, št. 37/74, Pravilnik o registru 
društev - Ul. SRS, št. 5/75, Zakon o političnem združevanju 
- Ul. SRS, št. 42/89, Pravilnik o registru političnih organizacij 
- Ul. SRS, št. 1/90 ipd.). Tudi za ta področja se pripravljajo 
novi predpisi. 

55 



- Predlagatelj zakona je predvidel, da bi v Poslovnem registru 
vodili tudi podatke o različnih subjektih javnega prava, ki se 
ustanovijo z zakonom, drugim predpisom oziroma individual- 
nim javnopravnim aktom (npr. koncesijski akt). Med slednje 
subjekte spadajo državni organi in organizacije, organi in 
organizacije lokalnih skupnosti ter javni zavodi in gospodar- 
ske javne službe, v vseh z zakonom določenih organizacijskih 
oblikah njihovega opravljanja. 

Slovenska statistika je že pred 15 leti sprejela strateško usme- 
ritev in se po njej tudi praktično ravnala: pridobivanje podat- 
kov iz sekundarnih virov in administrativnih virov. Pri tem so 
bile vzor nordijske države, predvsem Danska, ki je zgled tudi 
drugim državam, ki gradijo registre. Pogoj za delovanje regi- 
strsko usmerjene statistike je razvito administrativno registr- 
sko okolje, ki ga je, ob uporabi skupnih, enolično določenih 
identifikacij in metodoloških standardov (definicij, klasifikacij 
itn.), možno večnamensko uporabljati. Tako usmeritev je več- 
krat podprla Vlada Republike Slovenije. 

Najpomembnejši razlogi, ki govorijo v prid taki usmeritvi, so: 
hitrejši, boljši, cenejši in prijaznejši odnosi države do državlja- 
nov. Boljša urejenost pa omogoča tudi pravilnejše razporeja- 
nje pravic in dolžnosti državljanom (npr. socialne podpore, 
plačila davkov), racionalnejše delo v državni upravi ter 
cenejšo, boljšo in pravočasno statistiko. Omenjeni razlogi so 
še posebej pomembni za države v prehodu, med katere spa- 
damo tudi mi, saj zaradi pomanjkanja finančnih in človeških 
virov, a hkratnem naraščanju obveznosti zaradi prehoda 
v tržno gospodarstvo, taka usmeritev lahko pomeni strateško 
prednost. 

Že sedanji administrativni registri, Register organizacij in 
skupnosti (ROS) in Enotni register obratovalnic za Republiko 
Slovenijo (po starem Obrtnem zakonu, ERO), skupaj z registri 
prebivalstva in registri prostorskih enot, tvorijo osnovno regi- 
strsko infrastrukturo registrsko razvite države. Slovenija je že 
pred letom 1971 inicirala nastavitev in tudi vodenje osnovne 
administrativne registrske infrastrukture (Centralni register 
prebivalstva Slovenije - 1971, Register teritorialnih enot 
- 1971, Register organizacij in skupnosti - 1976 in Enotni 
register obratovalnic za Republiko Slovenijo - 1985). Treba je 
poudariti, da je enolična identifikacija, ki jo določa statistika, 
skladno z veljavno zakonodajo (Zakonom o družbenem 
sistemu informiranja, Ul. SRS, št. 6/83) obvezna identifikacija 
vseh administrativnih evidenc, ki imajo pomen za državo in so 
lahko vir statističnih podatkov. 

II. CIUI IN SMOTRI 

1. Cilj tega zakona je vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje 
administrativnega Poslovnega registra, ki bo voden centralno 
in bo poleg določanja enolične identifikacije vseboval izbrane 
najpomembnejše podatke o registriranih poslovnih subjektih, 
predvsem za potrebe države, poslovnih subjektov samih in 
njihovih asociacij, za uskladitev državne statistike z evrop- 
skimi standardi in nadaljnji razvoj registrsko usmerjene stati- 
stike. (Po določilih EU je treba poslovne registre za statistične 
namene vzpostaviti do 31. 12. 1995.) 

2. Na ta način bi dosegli, da bi bili sedaj parcialni in razdrob- 
ljeni podatki o različnih subjektih, ki nastopajo v poslovnem 
prometu v najširšem smislu, zbrani v enem registru na cen- 
tralnem nivoju z enotnimi standardi za opredelitev enot regi- 
stra in bi imeli enolično identifikacijo, kar bi omogočilo nji- 
hovo racionalno vodenje, vzdrževanje in uporabo tudi za 
poslovne namene. Posebej je treba poudariti, da je zaradi 
omenjenih funkcij bodočega Poslovnega registra treba vse- 
bino vezati na enolično identifikacijo, ki jo bodo morali 
poslovni subjekti obvezno uporabljati v pravnem prometu 
z državo in med seboj. To je tudi osnovni cilj, ki bi ga dosegli 
s sprejetjem predlaganega zakona. 

3. Z enolično identifikacijo in njeno obvezno uporabo pri 
povezovanju, agregiranju in posredovanju podatkov ter pri 
medsebojni in v prihodnje mednarodni izmenjavi in povezova- 
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nju podatkov naj bi dosegli racionalnejše delo v dii> 
upravi in manjše stroške občanov v stiku z državo. 

4. Možnost povezovanja in večnamenske uporabe r- 
tako za potrebe nosilcev administrativnih in drugih ev . 
(Banka Slovenije, Republiška uprava za javne 
carina, geodetska služba, SDK, zbornice, zdravstvo, zajJ 
vanje itn.) kot za potrebe statistike. (Npr. enolična ^ 
cija pri prijavi posameznika v zdravstveno in pok°ln ^ 
zavarovanje je omogočila povezovanje podatkov za_;| 
denčne in statistične potrebe zaposlovanja, zdravstva, 
stike in ZPIZ-a.) 

5. »Evropeizacijo« oziroma vključitev evropskih stan^ 
v nacionalni pravni sistem za področje Poslovnega 
S tem bi se tudi na tem področju celo sočasno us 
z ureditvijo v EU. Vizija predloga je med drugim tudi P ^ 
po zgraditvi kompatibilnega pravnega sistema in vsen 
ureditev, da bomo tekoče izpolnjevali obveznosti Slove 
začetih integracijskih procesih v EU. 

6. Sedaj uporabljamo nekdanji zvezni Zakon o enotni 
kaciji dejavnosti (Ul. SFRJ, št. 6/76) smiselno kot P } 
Republike Slovenije.' S sprejetjem predlaganega za* ( 
prenehal veljati nekdanji zvezni zakon in bi odpadla P 
po takšni uporabi. 

7. Zakon o poslovnem registru Slovenije je nujno po?r' 
tem0l4 h P* sinhronizirano dotekanje nekaterih najpomembnejši^ 

ure » . bUlIVI I V I U UIUIUI IIJW JV> IIUJ"" r 
bi na novih ustavnih in sistemskopravnih tem®')1.1? 
sinhronizirano dotekanje nekaterih najpomembnejših ^ 
kov o poslovnih subjektih iz sedaj nepovezanih zt"rK 5| 
kov javnopravne ter zasebnopravne in civilnoprav" ^ 
Zakonska oblika regulacije tega področja je potre*"1 ^ 
dveh razlogov; po eni strani gre za določanje pravic i ^ , . o,ra

0^ nosti nekaterim pravnim subjektom, po drugi stra"1 

s sedanjim načinom funkcioniranja registracije P ^ 
subjektov prepletajo javnopravno, zasebnopravno »' ; 
pravno področje, poleg tega pa se prepletajo 'unJ^at jj 

R 
šilne in sodne veje oblasti. S sprejetjem predlaganega ^ 
bi uredili to področje tako, kot je urejeno v nekaterihi 
EU, kar bo dolgoročno pomenilo možnost enostav" ( 
druževanja tem integracijam brez potrebe po t>lS nai™ 
kasnejših prilagajanjih našega pravnega sistem® js; 
področju. Zakon je potreben tudi zaradi morebitnega H 1 

v EU (in izpolnjevanja funkcionalnih norm). 

III. POSLOVNI REGISTRI (DANSKE, FRANCIJE iN 

Na Danskem je bil vzpostavljen-Centralni register P ^ 
drugih enot na podlagi zakona, sprejetega leta 1 jf IV, 
Danish Act on the Central Register of Enterprises . |» 
blishments, No. 151 of 24th April, 1975). Leta 11 peSj'Ki 
dopolnjen ta predpis (Statutory Order on the Centra 
of Enterprises and Establishments, No. 318 of 7th 
kjer je določeno, da bo Statistika Danske odgovarn 
vanje administrativnega registra. Za vsako registri'3^ &o t 
se vodijo naslednji podatki: registrska številka, im0, ^8' 
naslov enote (tudi pošta), telefonska številka enote, j »K, 
nil/o /lof fnil/r»»/\ nookni ffni/ill/i loctniLo /1QlD'" nika (lastnikov), osebna številka lastnika (lastni" ^ r ~ ^ 
lastnine, vrsta enote, dejavnost, registrske številk® 
zavo z drugimi registri, skupno število zaposlenih'seIM! j 
podatki o kapitalu javnih in zasebnih družb. F*0 f »j 
posredujejo javnim oblastem in ustanovam. Neka'® 
kov pa ni možno posredovati posameznikom i" r^sč 
enotam (npr. osebno številko lastnika, podatek o ^ ^ij 
Te podatke lahko posredujejo samo javnim oblaste" ^ 
iz leta 1991). 

Administrativni Register podjetij in njihovih e. ijI-*-., 
v Franciji več razvojnih faz. Prva faza se je začela . y/ ^ 
Register je bil vzpostavljen za potrebe socialnega ^ 
nja, davčnih organov in statistike. Spremembe 
stvu so zahtevale tudi določene spremembe °sn°^g73jSi 
nosti o funkcijah administrativnega registra. Leta f,# <$tV( 
sprejet predpis o uvajanju nacionalnega sistema\ 
za podjetja in druae enote registra (Decret No. 73' 



j?r |® decret No. 83-121 du 17 fevrier 1983). INSEE (Institut 
stik3' de la Statistique et des Etudes Economiques - stati- 
feo3 Franciie) i® določen tudi za vodenje administrativnega 4 te?

ls,r?' določene so enote in novi pretok informacij pri 
št. ■riranju subjektov. Ustanovljeni so različni centri za regi- 3cijo subjektov (Centres de formalites des entreprises 

teb r ^ 9'ede na vrsto subjekta. Z uvajanjem CFE-jev je 
1'1 nie°- an pre,°k podatkov za vodenje SIRENE in so razbreme- <!<■ ^ subjekti registriranja. Subjekt posreduje prijavo ustrez- 
itrf pFE-ju, ta preverja podatke prijave (popolnost in logič- 
""! 'Nsfp'0 dru9e dokumentacije in pošilja ustrezne podatke 
ie do|n/ 'u O2'roma regionalnim uradom INSEE-ja. Statistika Op? identifikacijske številke in jih pošilja ustreznem 

»od ■' administrativnim organom in subjektom. V registru 
°blik°: identi''kacijsko številko, ime, sedež in naslov, pravno glavno dejavnost, sekundarne dejavnosti in druge 

ifli podtu' ^ so 0dv'sni od pravne oblike subjekta. Javne 
iahko posredujejo različnim uporabnikom in imajo 

non 0st uPorabe podatkov tudi prek MINITEL-a (prek jav- 9a omrežja). 
eM v § . 
u'! ijj,,";1 le bil sprejet predpis, ki regulira delovanje registra leta 
p0< 
0» 

sli 

P 
f 

iltf 
j«1 

i 
ii» 
t 

3 i« 

?ars 1973 portant creation d'un system national d'identifica- 
°n et d'un repertoire des entreprises et de leurs etablisse- 
ents). s tem zakonom je bil leta 1975 vzpostavljen novi 
oministrativni register »SIRENE« (Systeme informatique 

Wur le Repertoire des Entreprises et Establissements). Vpe- 
je nova identifikacija, ki je večnamenska in ima medre- 

sorski pomen. Leta 1983 je bil predpis spremenjen (modifie 

*t m '"9rd°nnace sur la tenue d'un registre des entreprises 
'ablissments, du 12 decembre 1988, Etat le 1er juillet 

sijti':. S tem predpisom je določeno, da je Zvezni zavod za 
'e9ist ce odgovoren za vzdrževanje (upravljanje) tega ujjj .'ra- Register se uporablja za potrebe statistike, analizira- 
la Blanirania kakor tudi za potrebe izvrševanja zveznih Jed-?- Register vsebuje vsa podjetja in druge enote, ki imajo 

območiu Švice. V registru vodijo naslednje podatke: 
številko, ime in naslov za podjetja in druge 

obiiJ' s,evilo zaposlenih, dejavnost, pravnoorganizacijsko 
si6r datum vpisa pri registrskem organu (trgovinski regi- 
(f|£t, •) 'n datum vpisa v register podjetij in drugih enot 
Natir da,urn prenehanja, podatke o kapitalu, nekatere in n ,Ke za potrebe kmetijstva, podatke za gozdarska podjetja 
tyjr» ere druge podatke (telefon, podatke, relevantne za 
Strs evanje itn.). Viri za vzdrževanje registra so podatki regi- 

'p°seh or9anov in podatki nekaterih statističnih raziskovanj lj6t)l pj za kmetijstvo). V omenjenem predpisu so oprede- 
Natw' ,ol<ovi podatkov, izkazovanje podatkov, zaščita 

d i ' Pravice enot, ki so vsebovane v REE, in tudi kazen- oiočbe za neizpolnjevanje obveznosti pri posredovanju °atk0v o enotah registra. 

d£ teM°NIZACIJA POSLOVNIH REGISTROV ZA 
''ĆNE NAMENE v EVROPSKI UNIJI IN EVROPSKEM 

Si 
'°MSKEM OBMOČJU (EEA) 

/C Predlaganega zakona je tudi v tem, da se določi 
;i1^o g|Q^,r?' model podatkov, vezanih na poslovne subjekte, ki 

'Ej p 0 primerljiv in funkcionalno usklajen z ureditvijo plovni registri v EU bodo vezani na nacionalne pravne i registri 
-lan6, 23,0 se nuin0 razlikujejo med seboj. Predpis EU, ki 

neKMcj ,naša na harmonizacijo poslovnih registrov v dvanajste- 
IJ tf j'e bil sprejet 1993 (Council Regulation /EEC/ No 2186/93 

1993 on Community coordination in dravving up 
>0* registers for statistical purposes, L 196 Volume 36, 
05® !fa^Ust 1993). Poslovne registre v državah naj bi uredil 
(jf Pial,?'' Poslovni registri za statistične namene EU se upo- 

&viri° predvsem za: Afirmiranje statističnih enot, 
j8 Tyir i(

V° in koordinacijo statističnih raziskovanj, 
it>'' "i[ria

n!0rmacij za demografsko analizo podjetij, 
'^anje bremena poročevalskih enot in ustrezen narod- 

'lL ski učinek. 

[USi registri so v EU pomemben del poslovne statistike, ki 
J *$tv6''

a 0 posameznem poslovnem subjektu naslednje 
^azalce: dejavnosti in njihove zmogljivosti, strukturo a*ov in cen, investicije in zaposlenost (število zaposle- 

y V * valeč 

nih in njihov status, plače zaposlenih, porabo energije, stro- 
ške varstva okolja, razvojne študije ipd.) ter t.i. »demografijo« 
poslovnih subjektov (ustanovitev, prenehanje, pričakovana 
doba delovanja ustanovljenega subjekta ipd.). Po oceni stro- 
kovnjakov so prav zaradi omenjene harmonizacije vsi 
poslovni registri v EU in EEA v tranziciji, nekatere države (npr. 
v ZRN) pa bodo to obvezo izvršile pozneje. 

Poslovni registri so osrednji del za potrebe statistike o poslov- 
nih subjektih, zaradi česar je treba zlasti natančno identifici- 
rati osnovne statistične enote registra ter ves potrebni instru- 
mentarij za njihovo vodenje in vzdrževanje. Da bi funkcionirali 
uspešno, morajo biti za vzdrževanje podatkov v poslovnih 
registrih zagotovljeni dotoki oz. prevzemi podatkov iz admini- 
strativnih (javnih) registrov oz. drugih različnih administrativ- 
nih evidenc. 

Predlagatelj je pri pripravi tega zakona posebej skrbno pro- 
učil predpis EU, ki se nanaša na načrtovanje oziroma izgrad- 
njo poslovnih registrov za statistične namene na ravni EU 
(Council Regulation /EEC/ No 2186/93 of 22 July 1993 on 
Community coordination in dravving up business registers for 
statistical purposes, L 196 Volume 36, 5 August 1993). 
V pojasnjevalnem memorandumu k temu predpisu je nave- 
deno, da imajo vse države članice Unije poslovne registre, ki 
se razlikujejo glede pokrivanja področij, ki jih zajemajo, razli- 
kujejo pa se tudi glede kvalitete zajetih informacij. Zato je 
uskladitev registrov bistvenega pomena za produkcijo primer- 
ljivih statističnih podatkov med državami članicami Unije. To 
je posebej pomembno za vzpostavitev enotnega trga EU od 
leta 1993 dalje. Še bolj se bodo povečale zahteve po primerlji- 
vih podatkih, ki bodo morali zagotoviti oz. zadovoljiti informa- 
cijske potrebe enotnega evropskega trga z več kot 300 mili- 
joni potrošnikov. Posebej so pri tem pomembni podatki 
o strukturi podjetij in skupin podjetij. Poudarjeno je, da sedaj 
niso zagotovljeni ustrezni kvalitetni podatki o širokem 
področju malih in srednje velikih podjetij, zlasti pri storitvah. 
Z vzpostavitvijo primerljivih poslovnih registrov bi bilo 
mogoče doseči prav to primerljivost. 

Z ustreznimi povezovanji in davčnimi registri bi bilo prek 
funkcioniranja poslovnih registrov omogočeno spremljanje 
stanja na področju zunanje trgovine kot tudi notranje trgovine 
med samimi državami, članicami EU. S povezovanjem različ- 
nih administrativnih virov pa bo zmanjšano breme za poroče- 
valske enote, ki morajo dajati nacionalnim oblastem svoje 
podatke - večkrat iste podatke za različne uporabnike. 

Iz zornega kota bodočih potreb je zlasti pomembno, da 
poslovni registri zagotovijo dejansko sliko strukturalnih spre- 
memb v gospodarstvu na nacionalni ravni in še posebej na 
ravni Unije. Na samem začetku predpisa je opredeljen namen 
uporabe. Države EU bodo uporabljale usklajene poslovne 
registre predvsem za statistične namene. Ocenjujemo, da 
bodo srednjeročno poslovni registri v EU uporabljani tudi za 
evidenčne namene. 

Enote, ki so v poslovnem registru, bodo označene s posebno 
identifikacijsko številko in deskripcijo, ki jih določa poseben 
aneks k temu predpisu. Viri za vzdrževanje poslovnih regi- 
strov pa so administrativni registri in druge evidence. Podatke 
iz registrov bodo države članice posredovale na zahtevo 
Komisiji EU in Eurostatu (Statistični urad EU) po proceduri in 
v skladu z omejitvami glede zaščite statistične zaupnosti 
(izključeno je posredovanje podatkov Eurostatu na način, ki 
omogoča direktno identifikacijo enot, na katere se nanašajo 
individualni podatki). Predpis posebej določa, da ima vsak 
nacionalni (državni) statistični urad znotraj svoje države pra- 
vico dostopa do administrativnih in drugih uradnih evidenc, ki 
vsebujejo podatke, določene v omenjenem predpisu, in tudi 
do uporabe teh podatkov za statistične namene. 

Kriterij za naš nastop je priprava asociacijskega sporazuma 
z EU in tudi Dogovor o sodelovanju z Eurostatom (podpisan 
dne 17.1.1994 ob 09.00). 

Glede na vse navedeno predlagatelj tega zakona meni, da bi 
z njegovim sprejetjem v Republiki Sloveniji zagotovili povsem 
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pravočasno uskladitev z EU oziroma sočasno vključitev neka- 
terih najpomembnejših rešitev s tega področja v naš naci- 
onalni sistem. Čas samega prehoda in sprejemanja tega 
zakona se ujema s splošnim procesom oblikovanja novega 
slovenskega pravnega sistema. 

V. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON 

Med velikim številom načel, ki bi jih bilo mogoče navesti 
v zvezi z delovanjem Poslovnega registra, ter ob upoštevanju 
osnovnih načel registrskega prava (javnost, enotnost registra, 
obveznost vpisa, resničnost ter zaupanje) predlagatelj pose- 
bej opozarja na naslednja načela: 
- načelo racionalnosti zbiranja podatkov in načelo enkrat- 
nega zajema podatkov, 
- načelo dolžnosti brezplačnega posredovanja podatkov 
upravljalcu Poslovnega registra, 
- načelo enotnosti sistema, 
- načelo enolične identifikacije enot Poslovnega registra in 
načelo obvezne uporabe identifikacije pri izmenjavi podatkov 
(med samimi poslovnimi subjekti, med poslovnimi subjekti in 
državo ter potencionalno z mednarodnim okoljem), 
- načelo odprtosti oz. javnosti ter transparentnosti. 

Načelo racionalnosti zbiranja podatkov za Poslovni register 
pomeni dolžnost upravljalca registra, da podatke zbira iz 
obstoječih javnih administrativnih registrov in drugih uradnih 
evidenc, pri čemer ne smejo biti dodatno obremenjene poro- 
čevalske enote, ki so svoje podatke že dale kakšnemu jav- 
nemu organu oziroma organizaciji ali zasebni organizaciji, 
s pravico javnosti. Neposredno v zvezi s tem načelom je tudi' 
načelo enkratnega zajema istih podatkov od poročevalskih 
enot za potrebe statistike in različnih javnopravnih, zasebno- 
pravnih in civilnopravnih subjektov. 

Treba je poudariti načelo dolžnosti brezplačnega posredova- 
nja podatkov upravljalcu Poslovnega registra. Gre za to, da 
morajo različni registrski organi, ki so s predpisi pooblaščeni 
za vodenje in vzdrževanje »primarnih« registrov in drugih 
uradnih evidenc (npr. sodni register, register društev, register 
odvetnikov ipd.), v skladu s tem zakonom upravljalcu Poslov- 
nega registra brezplačno posredovati podatke iz teh zbirk za 
potrebe vodenja in vzdrževanja Poslovnega registra. 

Načelo enotnosti sistema se nanaša na to, da imajo vsi ele- 
menti sistema Poslovnega registra načelno enako težo in 
pomen, ne glede na lastninsko, pravnoorganizacijsko ali 
kakšno drugo lastnost posamezne enote registra. Za vodenje 
in vzdrževanje Poslovnega registra bodo določeni enotna 
metodologija in standardi, usklajeni s standardi EU. Sama 
notranja struktura Poslovnega registra pa bi bila urejena 
delno v tem zakonu, delno pa v posebnem izvršilnem pred- 
pisu za izvedbo tega zakona. 

V tesni zvezi z načelom enotnosti sistema je tudi načelo 
določitve enolične identifikacije posamezne enote Poslov- 
nega registra in načelo obvezne uporabe te enolične identifi- 
kacije v pravnoposlovnem prometu v Republiki Sloveniji. 
S tem bi dosegli še večjo možnost medresorskega povezova- 
nja pomembnih podatkov o poslovnih subjektih (carina, 
davčna služba, Banka Slovenije, organi za notranje zadeve, 
Ministrstvo za obrambo, zdravstvo, zbornice, geodetska 
služba, SDK, statistika ipd.), kar bi pomenilo znatno racionali- 
zacijo in možnost primerjanja podatkov ter njihovo uporabo 
tudi za statistične, davčne, finančne, zunanjetrgovinske in 
druge podobne namene. Seveda gre pri tem zgolj za možnost 
medresorskega povezovanja in združevanja javnih podatkov 
o poslovnih subjektih brez poseganja v področje njihovih 
uradnih, poslovnih in drugih oblik tajnosti. Z načelom 
obvezne uporabe enolične identifikacije pa je mišljena pred- 
vsem dolžnost različnih teles javne uprave, da pri svojih 
evidencah oz. bazah podatkov predvidijo možnost povezljivo- 
sti s Poslovnim registrom in da zagotovijo transparentnost 
uporabe enotnega identifikacijskega standarda v Republiki 
Sloveniji. 

Načelo odprtosti oz. javnosti ter transparentnega delovanja 
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Poslovnega registra je predlagatelj v dosedanjem tekstu že 
določene mere pojasnil. To načelo pomeni, da l3^0 

poslovni subjekt ter katerikoli uporabnik dobi svoje in dri9 
podatke iz javnega Poslovnega registra, ne da bi mu - . 
tem treba navajati pravni ali kakšen drug interes za up°[a W 
podatkov. Takšen pristop je mogoč zato, ker Poslovni regis 
predstavlja sintezo izbranih vsebin »primarnih« registrov ^ 
drugih uradnih evidenc, ki pa so tudi javne in SP'0,^!®* 
dostopne morebitnim uporabnikom. Edina »omejitev« nac 
javnosti in transparentnosti (možnosti vpogleda in Pr"<aZ% 
nja podatkov) je dolžnost uporabnika, da za različne v 
izpisov upravitelju registra plača stroške izpisa podatk°v£ J* 
predpisani tarifi. Kakršnokoli drugo omejevanje načela ]®*j, J. 
sti bi bilo po predlagateljevem mnenju nedopustno in W 
Ijivo za delovanje Poslovnega registra. 

"I 
tlll 

VI. POGLAVITNE REŠITVE ^ 

V skladu z opredeljenimi temeljnimi načeli zakona ter s*'ii ^ 
z nekaterimi pomembnejšimi rešitvami izgradnje p°sl"H 
registrov v EU bi predlagatelj v besedilu zakona opjjjjj li 
vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje Poslovnega re?regi- n 

določil enote tega registra, opredelil identifikacijo en<^ W 
stra in obvezno uporabo identifikacije, določil .vS

rfridOi j 
- podatke, ki se vodijo o enotah registra, določil način P ^ ; 
bivanja podatkov za potrebe Poslovnega registra ter °Pr^nj j™1 

vsebino Prijave za vpis v Poslovni register. Poleg ,e9a
taVjn> 

kratko opredelili razvrščanje po dejavnostih, vzpost" 

bilo P" 

lil 

komisije za razvrščanje po Standardni klasifikaciji UD'ToVji 
in njene naloge ter uredili vprašanja uporabe poda^ 
statistične in druge namene. Na koncu bi zakon določi' J 
in čas hranjenja uradne dokumentacije ter kazenske m v 
hodne oz. končne določbe zakona. 

Glede vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja Poslovnega 
stra bi določili, da je Poslovni register osrednja iavf%|ll C' 
nalniško podprta baza podatkov o poslovnih su^'? na'% 
imajo sedež na območju Republike Slovenije (ne gleda-nj J6 

ali opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost), 'dVR 
Poleg tega bi v Poslovnem registru vo^ ^ hovih delih 

podatke o podružnicah tujih poslovnih subjektov 
strirane in opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji tS 

kti^j 
" h 

Tako bi zajeli vse poslovne subjekte (ekonomsko a 
neaktivne), razen eksteritorialnih elementov, ki del- r( 
podlagi mednarodnih pogodb in drugih predpisov <T,e0

df^> 
nega prava. Kot institucijo, odgovorno za vodenje in ^ 
nje Poslovnega registra, bi določili organ, ki opravlja ^ 
nost državne statistike (ob opozorilu na vsebino M- ^ 
predloga Zakona o državni statistiki in nacionalne^ ^ Jn 
gramu statističnih raziskovanj - Poročevalec Drž 

zbora Republike Slovenije, št. 32/93). ijJ1 

Kot enote Poslovnega registra bi v zakonu opredelili P0^1 

subjekte in dele poslovnih subjektov, ki opravljajo d0 ij. 
pridobitno ali nepridobitno dejavnost. Iz tega zornega ^ N 
lahko poslovni subjekti pravne in fizične osebe, ki °P ^ ^ 
registrirano oziroma s predpisom ali z aktom o ust® $ 
določeno dejavnost (pridobitno ali nepridobitno)- J 
»poslovni subjekt« je po tem zakonu treba ir1,er^fli1' '«n 
široko - z njim so zajeti npr. tudi državni organi, 0 Lj1' 
organizacije javne uprave (državne uprave, lokalne up 
javnih služb), poleg subjektov zasebnopravnega 9°^ tu! 

Kot poseben segment Poslovnega registra bi v0%b''1 

podatke o civilnopravnih osebah - društvih in P° 
asociativnih upravnih sistemih. Vse enote Poslovneg -jt 
stra bi bile opredeljene tako, da bi bilo rnogoče 
statistične enote, kot 
tion /EEC/ No 696/93 
for observation and analysis of the production 
Community, L 76, Volume 36, 30 March 1993). ^ 

Podobno kot v predpisu EU bi enolično opredelili vs.a!j0pJ C° 
z identifikacijo Poslovnega registra, identifikacij^«' ^ 

°"iM ,^1 
99; 
ob' 

Ijene tako, da bi bilo mogoče J 
t to določa predpis EU (Council , ^ (O 

i of 15 March 1993 on the statisti^ 
analvsis of the production svstei" '! 

morale obvezno uporabljati vse enote registra pri 
nju ter povezovanju in izmenjavi podatkov. Podrobn®) id» 
nična in organizacijska vprašanja določanja in upor' 

poroi 



!Sft bi bila opredeljena v izvedbenem predpisu, ki bi ga ,ii 18 vlada Republike Slovenije. 

>ia<ec Poslovnega registra bi za posamezni segment 
in »h n8ga re9istra vodil in vzdrževal tiste podatke, ki jih «o jJ1'6 »primarni« register oziroma jih določa predpis, ki za 
iti S"6*!10 globalno področje opredeljuje način in vsebino 
...11 "racije poslovnega subjekta. 

%dij z načelom obveznosti brezplačnega posredovanja 
I ' °v upravljalcu Poslovnega registra bi v zakonu dolo- 
«irei? morai° vsi registrski organi v Republiki Sloveniji 
[m Podatke o enotah Poslovnega registra, in to 
ir' ozir°ma najpozneje v petih dneh od izpolnitve pogojev 
^.»'stracijo ter brezplačno. Poslovni subjekti pa bi morali 
Ur Predlogu za vpis v »primarni« (npr. sodni) register ^uradno evidenco, predložiti skupaj z drugimi pred- 
aj™' listinami, potrebnimi za registracijo, tudi izpolnjeno 
"itemK8 vpis v Poslovni register. S tem bi bila dosežena 
LSuh raci°nalizacija in razbremenitev nekaterih poslov- 

na k ov 'nPr-ki se vpisujejo v sodni register), ker 'milit treba posebej prihajati na statistični urad zaradi 
w..' ^cijske številke in razvrstitve po dejavnosti. Po novi 
k) b' urad določil identifikacijsko številko, razvrstil sub- 
hni? ?eiavnosti in te podatke posredoval registrskemu 

1%."'kl naj bi identifikacijsko številko vpisal v sklep ozi- 
jte* °aiočbo o registraciji. 
os'1^ 
'Z "lovn 'a uP°rabe podatkov je predlagatelj zakona 
>Sn°a usmeritev razložil že v poglavju o temeljnih načelih, p" >v v p® načelo javnosti in transparentnosti vodenja podat- 

'r8be registru bi se le-ti uporabljali tako za Poslovnih subjektov (marketinške analize), državne 
•e3' davčne, zdravstvene, pokojninske, zaposlovalske 
at'liljtkn eyidence) kot tudi za statistične namene. Za pripravo 
ifskrit, ^ 'n njihovo posredovanje pa bi morali uporabniki 
3,,W'r0Ske po tar"'' Jasno i®' da imajo poslovni subjekti 0 vpogleda v register glede svojih podatkov in tudi 

zahtevati popravek nepopolnih, netočnih ali neažur- 
re? %j|atkov- Predlagatelj bi v zakonu predpisal ustanovitev 

ra2vrščanje po Standardni klasifikaciji dejavnosti, 
i*1 In u a'a sPorne primere v zvezi z razvrstitvijo po dejavno- i«'i'Sotovitve glavne dejavnosti. Na koncu bi v zakonu 

0 %6'Misijo opredelili tudi njeno sestavo, način imeno- 
>' 'Ji# nr ter izhodišče za izdajo akta, s katerim bi določila f °ceduralna vprašanja. 
I!r 

bi nazadnje opredelili tudi denarne kazni za prekr- 
f Hf,n|8zl z opustitvami obveznosti do Poslovnega registra 

®n°t Poslovnega registra in registrskih organov. 
l>w J"1 'n končnih določbah bi predvideli izdajo poseb- 

V/S"nega predpisa (vladne uredbe), s katerim bi se 
|0<" |l*ter 

ašanje načina pridobivanja podatkov za Poslovni 
* »pis' 

Vsebino posameznih delov registra, vsebino Prijave 
vS p Posl°vni register, način določanja identifikacije 
Ijf "ovnih 0slovneQa registra, način in kriterije razvrščanja 
/ iijta 

n subjektov v glavno dejavnost v skladu s statistič- 
ni Srn ?rt" EU in postopek dela komisije za razvrščanje po °ni klasifikaciji dejavnosti. 

V r»gj'.Uvedel tudi dveletno prehodno obdobje za začetek 
J Vil kcioniranja Poslovnega registra, na koncu pa bi 
1 n®katere zdaj veljavne predpise s tega področja. 
05ii Poslovne registre v državah EU je 31. 12. 1995.) 

IV <*NE POSLEDICE IN DRUGE POSLEDICE IZDAJE 
r Et)F>ioJLFn POTREBA PO IZDAJI IZVRŠILNIH 

A 

$ %®^akona o poslovnem registru Slovenije bi povzročilo 
<K om°nitev in potrebo po dodatnih kadrih v fazi 

i? ,^NACEe'rVn0St- k' b° uskla'ena s klasifikacijo dejav- i Rev. 1. Ta klasifikacija dejavnosti velja v EU od 

il^Vli "• Huiiwuu pu uuumnin rvaunri v itin 
eicj ''ikaJ®"!3 registra in istočasnega prehoda na Standardno 

Wii 'J°'' ' 
993

NaC   
Obi,' Prehodno obdobje je do 31. 12. 1994. To pomeni, 

A ®zna za vse države v EU od 1. 1. 1995. 

V 

Vzpostavljanje kooperativne baze Poslovnega registra zah- 
teva tudi izdelavo aplikativne programske opreme, ki bo omo- 
gočala povezavo s »primarnimi« viri za vzdrževanje Poslov- 
nega registra. Ta programska oprema bo morala omogočati 
tudi vključevanje v integracijske procese v EU na področju 
poslovnih statistik in povezavo s poslovnimi registri držav 
članic EU brez dodatnih prevajanj glede definicij enot in 
njihovega opredeljevanja po standardih in definicijah EU. 

Za fazo vzpostavitve registra, izdelavo programske opreme in 
nabavo dodatne strojne opreme je ocenjena finančna obre- 
menitev za redne in eksternalizirane naloge Urada v letu 1994 
v višini 15.710.000,00 SIT, v letu 1995 20.000.000,00 SIT in 
v letu 1996 7.000.000,00 SIT. Pri teh ocenah niso upoštevani 
stroški pri »primarnih« virih glede obvez do Poslovnega regi- 
stra (viri jih morajo sami pokriti iz svojih proračunskih ali 
drugačnih postavk). 

Ob doseženi načrtovani racionalizaciji pri vodenju in vzdrže- 
vanju Poslovnega registra Slovenije, ne glede na bistveno 
povečanje števila enot in obsega podatkov o posamezni enoti, 
ocenjujemo, da bi bilo treba sedanjo kadrovsko zasedbo za 
Register organizacij in skupnosti in Enotni register obratoval- 
nic (po novem: Vpisnik samostojnih podjetnikov posamezni- 
kov) povečati za pet delovnih mest (2 z visoko in 3 z višjo 
izobrazbo) za redno vodenje in vzdrževanje Poslovnega regi- 
stra. 

V zakonu bi predvideli izdajo izvršilnega predpisa (uredbe), 
v katerem bodo določena naslednja vprašanja: postopek in 
način določanja identifikacije, opredelitev podatkov za posa- 
mezno enoto glede na pravnoorganizacijsko obliko, vsebina 
Prijave za vpis v Poslovni register, postopki in način pridobi- 
vanja podatkov, kriteriji za razvrščanje po dejavnostih in ugo- 
tovitev glavne dejavnosti, ki^bodo popolnoma usklajeni 
s predpisi, ki veljajo v EU ter postopek dela komisije za 
razvrščanje po Standardni klasifikaciji dejavnosti. 

Poleg tega predpisa bi komisija za razvrščanje po Standardni 
klasifikaciji dejavnosti sprejela na svoji prvi seji poslovnik za 
delo komisije. 

I 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

l.tlan 
(splošna določba) 

Ta zakon ureja vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje Poslov- 
nega registra Slovenije (v nadaljevanju: poslovni register), 
opredelitev enot poslovnega registra, določanje njihove iden- 
tifikacije in njeno obvezno uporabo, podatke o enotah in 
njihovo razvrščanje po dejavnostih ter uporabo in izkazovanje 
podatkov o enotah registra. 

II. VZPOSTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE 
POSLOVNEGA REGISTRA 

2. člen 
(definicija registra) 

(1) Poslovni register je osrednja javna baza podatkov o vseh 
poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slove- 
nije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost ter 
o njihovih podružnicah in drugih delih poslovnih subjektov. 

(2) Poslovni register vsebuje tudi podatke o podružnicah tujih 
poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju 
Republike Slovenije. 
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3. člen 
(upravljalec registra) 

Poslovni register vzpostavi, vodi, vzdržuje in izkazuje organ, 
ki opravlja dejavnost državne statistike (v nadaljevanju: Urad). 

III. ENOTE POSLOVNEGA REGISTRA 

4. člen 
(enote registra) 

(1) Enote poslovnega registra so poslovni subjekti, podruž- 
nice in drugi deli poslovnih subjektov ter podružnice tujih 
poslovnih subjektov. 

(2) Poslovni subjekti so po tem zakonu pravne in fizične 
osebe, ki opravljajo registrirano oziroma s predpisom ali 
z aktom o ustanovitvi določeno dejavnost. 

(3) Podružnice in drugi deli poslovnih subjektov (v nadaljeva- 
nju: podružnice) so po tem zakonu deli poslovnih subjektov, 
ki se registrirajo pri registrskem organu ali za katere obstaja 
javni interes, da se vodijo v poslovnem registru, ki pa se lahko 
lokacijsko opredelijo, in ki opravljajo isto ali različno dejav- 
nost kot poslovni subjekt, na isti ali drugih lokacijah. 

(4) Podružnice tujih poslovnih subjektov (v nadaljevanju: 
podružnice tujih poslovnih subjektov) so po tem zakonu deli 
tujih poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju 
Republike Slovenije, ki so registrirani ali za katere obstaja 
javni interes, da se vodijo v poslovnem registru. 

IV. IDENTIFIKACIJA ENOT POSLOVNEGA REGISTRA 

S. člen 
(določanje identifikacije) 

(1) Enotam poslovnega registra Urad določi enolično identifi- 
kacijo (v nadaljevanju: identifikacija) ob ustanovitvi oziroma 
registraciji in se ne spreminja do prenehanja poslovanja 
enote. Po prenehanju poslovanja enote se njena identifikacija 
ne sme uporabiti za druge enote. 

(2) Identifikacija enoznačno opredeli vsako enoto registra in 
predstavlja temeljni numerični standard, ki je določen po 
matematični metodi. 

6. člen 
(obvezna uporaba Identifikacije) 

Identifikacijo enot poslovnega registra morajo obvezno upo- 
rabljati vsi poslovni subjekti, podružnice in podružnice tujih 
poslovnih subjektov pri posredovanju podatkov ter medse- 
bojni izmenjavi in povezovanju podatkov. 

V. PODATKI O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA 

7. člen 
(podatki o poslovnih subjektih in podružnicah) 

(1) Urad vodi in vzdržuje podatke o enotah poslovnega regi- 
stra glede na določbe predpisov, ki urejajo registracijo posa- 
meznih pravnoorganizacijskih oblik. 

(2) V poslovnem registru Urad vodi in vzdržuje naslednje 
podatke o posameznem poslovnem subjektu: 

- identifikacijsko številko 
- firmo oziroma ime (popolno in kratko ime) 
- sedež in naslov (občino, naselje, ulico, hišno številko, 
dodatek k hišni številki, PTT številko in geokodo, ki je izveden 
podatek in predstavlja centroid s koordinatama x,y v držav- 
nem koordinatnem sistemu po Gauss-Krugerju, za kartograf- 
sko opredelitev lokacije) 
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- datum akta o ustanovitvi 
- podatke o vpisu pri registrskem organu (organ 
zaporedno številko vpisa) 
- glavno dejavnost 
- pravnoorganizacijsko obliko 
- datum začetka poslovanja 
- ime in priimek ustanovitelja ^ 
- poreklo ustanovitvenega kapitala (domači, tuji, meSJ 
- države ustanovitvenega kapitala (opcija: do 5 držav) 
- vrsto lastnine , , 
- ime in priimek zastopnika ali prokurista (opcija: tip' 
nika) .j 
- podatke za povezavo (za povezane ozircr"> 1 

oblike) ^ 
- dejavnosti (registrirane oziroma s predpisom d0'° 
- telefon, teleks, telefaks (opcija: elektronska poš'3, 

EDIFACTA) 
- podatke o spremembah (vrsto in datum). 

(3) V poslovnem registru se za poslovne subjek'® ; 
naslednji prevzeti podatki od organizacij, pooblaš£en 

konom: 

- o poslovanju (posluje: da, ne) 
- o velikostnem razredu (glede na število zaposlenoj1', 

a poslovni subjekt o - številko prvega računa, ki ga poslovni sudjc" -ji-' 
organizaciji, pooblaščeni za spremljanje plačilnega P M 

,j 
(4) V poslovnem registru Urad vodi in vzdržuje za P° m 
in podružnice tujih poslovnih subjektov naslednje P 

- identifikacijsko številko 
- ime oziroma firmo j 
- naslov in sedež (občino, naselje, ulico, hiš"0 

dodatek k hišni številki, PTT številko in geokodo) 
- za podružnice tujih poslovnih subjektov tudi drža« 
poslovnega subjekta 
- vrsto enote 
- datum vpisa 
- dejavnosti , 
- ime in priimek zastopnika (opcija: tip zastopnik8' 
- podatke o spremembah (vrsto in datum). 

(5) Vsebina poslovnega registra se oblikuje glede n „ 
organizacijsko obliko poslovnega subjekta oziroma ^ ^ 
dolžnost za registracijo posameznega poslovnega 

.C l3) 
VI. PRIDOBIVANJE PODATKOV IN PRIJAVA ZA Vpl 

V POSLOVNI REGISTER 

8. člen 
(viri In pretok podatkov) 

f)(&f (1) Vsi registrski organi v Republiki Sloveniji nw 
sproti oziroma najpozneje v petih dneh od izpoin11 pf!j> 
za registracijo in brezplačno posredovati podatK«ji ,t 
vpis v poslovni register) iz sedmega člena tega Za* 
tah poslovnega registra iz četrtega člena tega za1 * 
vodijo v svojih registrih in drugih uradnih evidenc 

a sf (2) Registrski organ iz prejšnjega odstavka ne j 
sklepa oziroma odločbe o vpisu v register °* 
uradno evidenco brez identifikacije, ki jo posl". 

lajpozneje v petih dneh po spf®' 

"po! 
S 

*6 i 
S 
H 

jektu določi Urad najpozneje 
za vpis v poslovni register 

(3) Registrski organ po tem zakonu je organ ozif0, 
zacija, ki je s predpisom pooblaščena za v 
evidence oziroma registra. Z vpisom v register 
jekt - pravna oseba pridobi pravno sposobn W 
podružnica tujega poslovnega subjekta ali " ^jr 
izpolni pogoj za začetek opravljanja registrirane 

9. člen 
(Prijava za vpis v poslovni register 

Poslovni subjekti morajo ob predlogu za vpis v 

p°i \(0$ S> 

H 

P ai 

> 
;"r0r 
11° "lih »C 

t 

J J?! 
Ko 
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11. člen 
(razvrščanje po dejavnostih) 

j" JjUrad razvršča vse enote poslovnega registra po dejavno- 
- "v Področja, podpodročja, oddelke, razrede in podrazrede 

'oma evidenco predložiti registrskemu organu skupaj z dru- 
9"fii predpisanimi listinami izpolnjeno Prijavo za vpis 
Poslovni register, na podlagi katere mu Urad določi identifi- ac'io in ga razvrsti v glavno dejavnost. 

^•Razvrščanje po dejavnostih 

10. člen 
(dejavnost) 

javnost po tem zakonu je osnovna funkcija poslovnih sub- 
™t°v in drugih enot poslovnega registra, s katero ustvarjajo 
°biček oziroma uresničujejo temeljni namen ustanovitve, 
.javnosti se izvajajo s kombiniranimi produkcijskimi faktorji 
™Prema, delavci, proizvodna tehnika itn.) za ustvarjanje pro- 
"odov in storitev za namene trženja. Dejavnost se opredeli 
v'ožki, proizvodnimi procesi in z rezultati proizvodnih pro- 

dov. 

*ndardne klasifikacije dejavnosti. O razvrstitvi izda obve- stilo ln ga posreduje registrskemu organu in enoti poslovnega I' ton- HuaicuuJc icyiouof\ciiiu $ 9'stra, ki je subjekt razvrščanja. 

Razvrščanje po dejavnostih je strokovni postopek, s kate- se na podlagi kriterijev enotam poslovnega registra firn v 

50|oča ustrezna šifra in ime razreda ali podrazreda iz Stan- 
ne klasifikacije dejavnosti. 

i'lGl; 

12. člen 
(glavna dejavnost) 

'avna dejavnost je registrirana dejavnost oziroma s pred- 
l,n ali z aktom o ustanovitvi določena dejavnost. 

h\ x 
nje 

e Poslovni subjekt opravlja eno dejavnost, je ta dejavnost 
1 9'avna dejavnost, če opravlja več dejavnosti je treba iiffl lovitj glavno dejavnost. 
- W| 

aiavr, P°slovn' subjekt opravlja več dejavnosti, je njegova Jli s, dejavnost tista dejavnost, s katero s svojimi proizvodi 
'°ntvami na trgu ustvarja največji delež od svoje skupne 

(Odg 6 vrednosti. Če ni možno ugotoviti deleža od skupne 
vrednosti, se za kriterij ugotavljanja glavne dejavnosti 

• ahli" delež števila zaposlenih ali izplačane bruto plače 
"pO "tih^3 ,de'ež osnovnih sredstev ali delež vloženih investicij ' Sredstev. 

crn® 

K 

iifsJ 

4 

H jelf 

13. člen 
(komisija za razvrščanje po dejavnostih) 

zakonom se pri Uradu ustanovi komisija za razvršča- 

I0V| 
?,andardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljevanju: 

za reševanje spornih primerov razvrstitve enot nega registra. 
f)V , 
*8lav 

nih Prirnerih razvrstitve po dejavnostih oziroma dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti mora 
atko "G010*"'1 ali 'e eno,a pravilno razvrščena, na podlagi 

°?6|ežu : 
■fl^^ežu števila zaposlenih ali deležu izplačane bruto plače 

skupne dodane vrednosti oziroma 
f Cde|ežu " 

\ ^eležu osnovnih sredstev ali deležu vloženih investicij- 
5redstev. 

,Kon 

oA\ 

.a po potrebi ponovno razvrsti enoto poslovnega 
"jVrf ir> izda obvestilo o razvrstitvi po dejavnostih oziroma n° dejavnost in o tej spremembi obvesti ustrezni registr- 

r°ćeva/ec 

ski organ in enoto poslovnega registra, ki je ponovno razvrš- 
čena po Standardni klasifikaciji dejavnosti. 

(4) Člani komisije so: predstavniki ministrstev, pristojnih za 
finance, gospodarske dejavnosti in za ekonomske odnose in 
razvoj, ter po dva predstavnika zbornic in Urada. 

(5) Člane komisije imenuje predstojnik Urada na predlog 
institucij, v katerih so zaposleni. 

(6) Komisija deluje po poslovniku, ki ga člani komisije sprej- 
mejo na svoji prvi seji. 

14. člen 
(pravno sredstvo) 

(1) Zoper razvrstitev po Standardni klasifikaciji dejavnosti ni 
dovoljena pritožba, mogoč pa je upravni spor. 

(2) Upravni spor iz prejšnjega odstavka sme sprožiti poslovni 
subjekt, če misli, da mu je z obvestilom iz drugega odstavka 
enajstega člena tega zakona kršena kakšna pravica ali na 
zakon oprta neposredna korist. Upravni spor se sme sprožiti 
tudi v primeru, če poslovni subjekt sploh ne prejme obvestila 
o razvrstitvi v roku enega meseca od dneva, ko Urad dobi 
potrebne podatke. 

VIII. UPORABA PODATKOV POSLOVNEGA REGISTRA 

15. člen 
(uporaba podatkov za statistične namene) 

Za namene evidentiranja, zbiranja, obdelovanja, analiziranja 
in izkazovanja podatkov, pomembnih za spremljanje stanja in 
gibanj na vseh področjih nacionalnega gospodarstva, sme 
Urad za evidenčne in statistične namene povezovati individu- 
alne podatke iz sedmega člena tega zakona o enotah poslov- 
nega registra iz četrtega člena tega zakona s podatki iz drugih 
javnih registrov in s podatki, ki se zbirajo z Nacionalnim 
programom statističnih raziskovanj. 

16. člen 
(uporaba podatkov za druge namene) 

(1) Podatki iz sedmega člena tega zakona o enotah poslov- 
nega registra iz četrtega člena tega zakona so javni in pod 
enakimi pogoji dostopni vsem uporabnikom. Podatki poslov- 
nega registra se lahko uporabljajo za evidenčne, statistične in 
analitične namene. 

(2) Stroške priprave in posredovanja podatkov iz prvega 
odstavka tega člena pokrije uporabnik, ki podatke zahteva, 
razen registrskih organov iz prvega odstavka 8. člena tega 
zakona. Vlada na predlog Urada s tarifo določi nadomestila za 
stroške priprave in posredovanje podatkov iz poslovnega 
registra. 

(3) Uporabniki podatkov poslovnega registra smejo uporab- 
ljati podatke samo za namene, za katere so jim bili podatki 
posredovani. Uporabniki ne smejo spreminjati dobljenih 
podatkov in jih posredovati drugim uporabnikom. 

17. člen 
(vpogled v podatke) 

(1) Posamezna enota poslovnega registra ima pravico do 
vpogleda v svoje podatke, ki so v poslovnem registru. 

(2) Če enota poslovnega registra ugotovi, da so njeni podatki 
nepopolni, netočni ali neažurni, jih mora Urad dopolniti ali 
popraviti in obvestiti registrski organ. 
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IX. HRANJENJE DOKUMENTACIJE 

18. člen 
(hranjenje dokumentacije) 

(1) Dokumentacija po tem zakonu vsebuje Prijave za vpis 
v poslovni register, obvestila enotam ter druge listine, ki so 
pomembne za vodenje in vzdrževanje poslovnega registra. 

(2) Dokumentacija, na podlagi katere se poslovnim subjek- 
tom, podružnicam in podružnicam tujih poslovnih subjektov 
določi identifikacija in se jih razvrsti po dejavnostih ali se 
izvrši sprememba ali popravek, se hrani pet let v arhivu 
poslovnega registra. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

19. člen 
(prekrški — neuporaba identifikacije) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek poslovni subjekt, ki pri posredovanju podatkov dru- 
gim poslovnim subjektom ne uporablja identifikacije (6. člen). 

(2) Na način iz prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek 
podružnica tujega poslovnega subjekta, če pri posredovanju 
podatkov poslovnim subjektom ne uporablja identifikacije (6. 
člen). 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba poslovnega subjekta oziroma 
podružnice tujega poslovnega subjekta, ki stori prekršek iz 
prvega oziroma drugega odstavka tega člena. 

20. člen 
(prekrški — neposredovanje podatkov) 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba registrskega organa, če Uradu 
sproti oziroma najpozneje v petih dneh od izpolnitve pogojev 
za registracijo in brezplačno: 

- ne posreduje podatkov o poslovnih subjektih, s katerimi 
razpolagajo (1. odstavek 8. člena) oziroma 

- če izda sklep ali odločbo o vpisu brez identifikacije, v pri- 
meru, da je od Urada pravočasno sprejel obvestilo (2. odsta- 
vek 8. člen). 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. člen 
(predpis vlade) 

Vlada najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona 
z uredbo predpiše: 

- način določanja identifikacije poslovnim subjektom Ifl 
hovim podružnicam ter podružnicam tujih poslovnih sub|« 
tov, ki opravljajo dejavnost na območju Republike SloveM 
(5. člen) 

- vsebino poslovnega registra, ki se oblikuje glede na Prat 

noorganizacijsko obliko poslovnega subjekta oziroma 

- dolžnost registracije za posamezne poslovne subjekte I 
člen) 

- način pridobivanja podatkov za poslovni register od 
skih organov, ki na podlagi predpisov vodijo in vzdrzUfflij, 
registre in druge javne evidence - npr. sodni register, reglS | 
podružnic tujih poslovnih subjektov itn. (1. odstavek 8. 

- vsebino prijave za vpis v poslovni register (9. člen) 

- način in kriterije razvrščanja enot poslovnega regis' 
dejavnostih (11. člen) 

- način in kriterije razvrščanja poslovnih subjektov vjj 
dejavnost v skladu s statističnimi standardi za 
dejavnosti (12. člen). 

- postopek dela komisije pri ponovni razvrstitvi po 
stih oziroma v glavno dejavnost (13. člen). 

22. člen 
(prehodno obdobje) 

V prehodnem obdobju, ki traja dve leti od dneva 
uporabe tega zakona, bo Urad vzpostavil poslovni 
Slovenije v skladu s tem zakonom. Podatek o glavni dej«^ 
sti pa bo Urad v prehodnem obdobju vodil in v» 
v skladu z veljavno klasifikacijo dejavnosti. 

'Wo 

'osi 

23. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

Po začetku veljavnosti tega zakona preneha veljati 
o enotni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list SFRJ, St 
podzakonski akti, izdani na njegovi podlagi, pa se do " 
ustreznega izvršilnega predpisa iz 5. člena tega zak| 
rabljajo smiselno kot predpisi Republike Slovenije, 
tistih določb, ki so v nasprotju s tem zakonom. 

24. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradn®'1' 
Republike Slovenije. 

as 

!*x 

i€ t % 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog Zakona o poslovnem registru Slovenije temelji na 
načelih, ki jih je predlagatelj obrazložil v uvodnem delu. 
Zakon ureja vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje Poslovnega 
registra, opredeljuje enote registra, njihovo identifikacijo ter 
njeno obvezno uporabo, določa podatke o enotah Poslov- 
nega registra in njihovo razvrščanje po dejavnostih kakor tudi 
vprašanja uporabe in izkazovanja podatkov o teh enotah (1. 
člen). 

V drugem poglavju (člena 2 in 3) je predlagatelj zakona 
definiral Poslovni register ter določil njegovega upravljalca. 
Poslovni register je opredeljen kot centralna javna baza 
podatkov o vseh poslovnih subjektih, ki imajo sedež na 
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območju Republike Slovenije. V tem smislu so v M 
domači poslovni subjekti m njihovi deli kakor tudi P° g đ 
tujih poslovnih subjektov. V registru bodo podat* . ^ 
poslovnih subjektih, ne glede na to, ali so regis' 
opravljanje pridobitne ali nepridobitne dejavnosti. } 0 
cija, odgovorna' za vodenje in vzdrževanje Poslovnm * 
stra, je določen organ, ki opravlja dejavnost dr*°i3njr, 
stike, kar je rešitev, ki je podobna rešitvam tega vpra' c" 
v nekaterih drugih evropskih državah (npr. Dans 
ciia-)- stom 
V 4. členu Zakona je predlagatelj opredelil enote PO $ 
registra ob upoštevanju vidika kompatibilnosti resne 

poro 

k 



A WI0 I 
'lah 3 vPra^anla v EU ,n P° proučitvi različnih modelov ^!loclnoevroPskih državah, pri čemer so upoštevane raz- vJiaših sistemih (zlasti pravnem in ekonomskem). Kot 
■m® Poslovnega registra so opredeljeni poslovni subjekti, 
hijih 00 'n drugi deli poslovnih subjektov ter podružnice 

ir8t •lnnHSl°Vnih sut>iektov' k' opravljajo pridobitno ali neprido- 
">vn - avP°st- Pravnoformalno so lahko poslovni subjekti 
'urna ln f'z'^ne osebe, ki opravljajo bodisi registrirano ozi- 
Us* akfom o ustanovitvi določeno dejavnost bodisi s pred- 
W dolo6eno dejavnost (pridobitno ali nepridobitno). (js ern Primeru gre za subjekte, za katere predpisi določajo, 
^ se dolžni registrirati v kakšnem javnem registru, v dru- 

'sam' 

fena T'" identifikacije enot Poslovnega registra sta posve- 
ti br 'n 6' ćlen zakona- To je izjemno pomembno vprašanje, i P° ka0

B/ enol'črie identifikacije in njene obvezne uporabe ni « , »V DAl/fi T I sr% n l/> i n ■ /rt A M rt m« rt rt nl/n ■ m M rt vn m m ! JK — IL 

avl« 

ivflf 

0jw b 

primeru pa za različne institucije, ki se ustanovijo 
"n predpisom (npr. državni organi, javni zavodi ipd.). 

,  iuo/iuimai/»yc7 ni i tjci fC7 U^JUtUUtJ III 
'%n P°vezovanie in večnamenska uporaba različnih hj rativnih virov. Podrobnejša tehnična in organizacij- 
Martania določanja in uporabe enolične identifikacije 

)U6//°g0g®na " izvedbenem predpisu, ki ga izda Vlada 

'i*«* zakona so opredeljeni vsebina Poslovnega registra 
■ rna podatki, ki jih bo upravljalec vodil v Poslovnem totru. Pri uresničevanju vsebine registra je upravljalec upo- 
JVgfl 

reSitve v nekaterih evropskih državah ter rešitve iz 
•no 6®a Podpisa EU. Upravljalec Poslovnega registra bo % jtotnezrte pravnoorganizacijske oblike poslovnih subjek- 
klJ0sl°vnem registru vodil in vzdrževal tiste podatke, ki so 
'■t>uJni s predpisi in se vodijo v »primarnem« registru, in 

■h Cr° 'udi 9lavno dejavnost poleg vseh registriranih dejav- ll5iis^ '° pomeni, da upravljalec Poslovnega registra ne bo 
'i *ak°nom zavezoval poslovnih subjektov, da dajejo nove dru9aine podatke od tistih, ki se v obstoječih enih registrih že vodijo. 

%/n
avezule registrske organe (8. člen), da sproti oziroma 

i 6re?
e{e v Petih dneh od izpolnitve pogojev za registracijo 

%vn "° P°sredujejo obstoječe podatke upravljalcu kit. I1 e?a registra, ne posega pa na posamezna področja 
""s'u. da b' določal dodatne obveznosti za poslovne 

%l e■ Edina obveznost poslovnega subjekta je, da ob 
%0*

a vpis v "primarni« register izpolni in priloži tudi za vpis v Poslovni register (9. člen). Izpolnjeno prijavo 

i re9istrski organ dolžan posredovati upravljalcu 
m<a- re9istra' na podlagi tega pa bo upravljalec določil %i ,ac'i° poslovnega subjekta in ga razvrstil po Stan- 

Ste * asifikacijl dejavnosti. Sklep oziroma odločba regislr- r9ana naj bi vsebovala identifikacijo (8. člen). 

d 

i 
•i 

$ 

Vprašanju razvrščanja enot Poslovnega registra po dejavno- 
stih je posvečeno VII. poglavje Zakona (členi 10 do 14). V 10. 
členu je definirana dejavnost, in sicer v skladu z vsebino 
predpisa Sveta EGS št. 696/93, ki določa statistične enote za 
spremljanje in analizo proizvodnega sistema v EU. Razvršča- 
nje po Standardni klasifikaciji dejavnosti (ki je usklajena s kla- 
sifikacijo dejavnosti EU NACE Rev. 1) je strokovni postopek, 
s katerim se poslovnemu subjektu določi ustrezna šifra in ime 
razreda ali podrazreda dejavnosti (11. člen). Ker pa lahko 
poslovni subjekt opravlja različne dejavnosti, bo upravljalec 
Poslovnega registra določal glavno dejavnost na podlagi defi- 
niranih kriterijev (12. člen). Zaradi potrebe po čim bolj objek- 
tivnem opravljanju te funkcije je predvidena ustanovitev 
posebne komisije za razvrščanje po dejavnostih (13. člen). Ta 
komisija bo nastopala predvsem v spornih primerih. Komisijo 
bodo sestavljali predstavniki različnih institucij (ministrstva, 
zbornice, statistični urad). Zaradi pravne varnosti poslovnih 
subjektov, oziroma kljub splošnemu načelu, da nepoznavanje 
prava škoduje, predlagatelj zakona v 14. členu poslovne sub- 
jekte opozarja, da je zoper odločitev upravljalca registra ozi- 
roma komisije možno sprožiti upravni spor. Razlog za to je, da 
na prvi stopnji odloča statistični urad (pravnoorganizacijsko 
vladna služba), zaradi česar tudi ni predvidena možnost 
posebne pritožbe. 

V naslednjem (VIII.) poglavju Zakona je določena možnost 
uporabe podatkov Poslovnega registra za statistične (15. 
člen) in druge namene (16. člen). Glede na to, da so podatki 
javni, je pravno neproblematična možnost njihove uporabe 
tudi za druge namene. 

Jasno je, da sme vsak poslovni subjekt zahtevati in dobiti 
pravico do vpogleda v register glede svojih podatkov (17. 
člen). 

V zakonu so nazadnje določene tudi denarne kazni za prekr- 
ške v zvezi z opustitvami obveznosti do Poslovnega registra 
s strani enot Poslovnega registra in registrskih organov (19. in 
20. člen). V prehodnih in končnih določbah je predvidena 
izdaja posebnega izvršilnega predpisa (vladne uredbe), 
s katerim se uredi vprašanje načina pridobivanja podatkov za 
potrebe Poslovnega registra, vsebina posameznih delov regi- 
stra, vsebina Prijave za vpis v Poslovni register, način določa- 
nja identifikacije enotam Poslovnega registra, način in kriteriji 
razvrščanja poslovnih subjektov v glavno dejavnost v skladu 
s statističnimi standardi EU ter postopek dela komisije pri 
ponovni razvrstitvi po dejavnostih oziroma v glavno dejavnost 
(21. člen). 

Zakon uvaja tudi dveletno prehodno obdobje za začetek pol- 
nega funkcioniranja Poslovnega registra (22. člen), na koncu 
pa še derogacijo nekaterih zdaj veljavnih predpisov s tega 
področja (23. člen). 

/Sevalec 
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POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE 

(viri, entitete In uporabniki) 

A. Zakoni, sldepi, odloki za: 
• državne organe In organizacije 
• upravno*eritorlalne enote Itn. 

B. Registri, evidence, 
Imeniki, vpisniki- 

Jni register 

Vpisnik samostojnih 
ptxgetnikov posameznikov 

Register društev 

Register političnih organizacij 

Register 
samostojnih kulturnih delavcev 

Register zastopnikov 

Register načrtovalcev 

Register 
zdravnikov in zobozdravnikov 

Register lekarnarjev 

Register raziskovalcev 

Evidenca 
raziskovalnih organizacij 

Evidenca 
delujočih verskih skupnosti 

Imenik odvetnikov 

Imenik notarjev 

Imenik inovatorjev 

Koncesionarji 
(ki niso v reg. ali evtdj 

Drugi registri, evidence, imeniki, 
vpisniki, razvidi Itn.  
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Entitete: 
-poslovni subjekti 
- podružnice In 
drugI detlpoeLsub. 

Atributi za poslovne subjek- 
te: 

-identifikacija 
- firma oziroma Ime 
- sedež In naslov 
- datum akta o ustanovitvi 
- glavna dejavnost 
- pravnoorganlzacljska oblika 
- datum začetka poslovanja 
- Ime In priimek ustanovitelja 
- poreklo ustanov, kapitala 
- država ustanov, kapitala 
-vrsta lastnine 
- Ime In priimek zastopnika 
- podatki za povezavo 
- registrirane dejavnosti 
- telefon, teleks, telefaks 
- podatki o spremembah 
- podatki o poslovanju (da, ne) 
-vo* kost nI razred 
- Številka osnovnega računa 

Atributi za podružnice in 
druge dele posl. subj 

- IdenttfkacJJa 
- firma oziroma ime 
- sedež In naslov 
- za podružnice tujih 
poelovnti subjektov tudi 
država sedeža posl. subjekta 
-vrsta podružnice 
-datum vpisa 
-dejavnosti 
- Ime In priimek zastopnika 
- podatki o spremembah. 

UPORABNIKI 

Državna statistika 
(Program stat, raziskovanj) -- 

Ministrstvo za finance 
(davtd, carina Itn) 

Banka Slovenije 

Druge banke 

Organizacije, 
pristojne za plačilni promet 

Ministrstvo za pravosodje 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 

Ministrstvo za obrambo 

Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti 

Ministrstvo za 
okolje In prostor 

Geodetske uprave 
(za zemljiški kataster) 

Druga ministrstva 

Upravni okraji in 
lokalna samouprava 

Zbornice In združenja 

Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije 

Zavod za pokojninsko In 
Invalidsko zavarovanje 

Zavarovalnice 

Inšpekcijske službe 

Poslovni subjekti 
(delodajalci In delolemalcjL-^/ 

Drugi uporabniki 
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Uradni list Evropskih skupnosti 
(Officiai Journal of the European Communities) 

L 76 
Zvezek (Volume) 36 

30.3.1993 (30 March 1993) 

Zakonoda|a 
(Legislation) 

Ur*dba Sveta (EGS) *L 696/93 z dne 15.3.1993 o atatlstlčnlh 
•notah za opazovanje in analizo proizvodnega aiatema 

v Skupnosti 

founcil Regulation /EEC/ No 696/93 of 15 March 1993 on the 
statisticaI units for the observation and analysis of the 

production system in the Communlty) 
'»vod angleške izdaje: OJ No L 76, 30.3.1993 

I 
(Akti za obvezno objavo) 

UREDBA SVETA (EGS) št. 696/93 
z dne 15.3.1993 

"atlstičnlh enotah za opazovanje in analizo 
proizvodnega sistema v Skupnosti 

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI, 

tos!>kdu 2 "starano Evropsko gospodarske skupnosti. ^Dno pa z njenim členom 100 a, 

^odbo Komisije'1', 

delovanju z Evropskim parlamentom13', 

^8ve<" Z mnenJ®m Odbora za gospodarske in socialne 

s ki 
Pri 

bnn notranjega trga zahteva statistične standarde, 
Hrj 

đo veljali za nacionalne statistike in statistiko Skupnosti 
% [Speljevanju enot ter zbiranju, posredovanju in objavlja- le^ se zagotovijo zanesljivi in primerljivi podatki podjet- 
korri inančnim ustanovam, vladam in vsem drugim dejavni- na notranjem trgu; 

Podjetja potrebovala statistične podatke o proizvod 
*■ s'stemu za oceno lastne konkurenčnosti Un ,u,,lu tu uuonu laamo ivuimuinnuiusil, institucijo pn°sti pa pri preprečevanju nelojalne konkurence; 

ie it$ti'° v skladu z načelom o podpori, oblikovanje skupnih 
' ®:.®nih normativov, ki omogočajo izdajanje usklajenih 

'ov. akcija, ki jo je mogoče učinkovito izvesti le na ravni 
Si *'■ in ker bodo te normative uporabljali v vseh drža- 

% ,'anicah pod nadzorstvom organov in institucij, zadolže- a dejanje uradne statistike; 
w bn 
»stra samo ob skupni uporabi definicij statističnih enot 
'"'orm driav članic mogoče zagotoviti integrirane statistične 
^r0u*C''e (ce'ostno statistično obveščanje) z zanesljivostjo, ^1°. prilagodljivostjo in stopnjo natančnosti, ki so 

6 za obvladovanje notranjega trga; 

^ bilo treba državam članicam zaradi spoštovanja določe- 
™9ojev omogočiti, da obdržijo ali uvedejo druge stati- 

' I 
91 Ol" i'' C 267. 16. 10. 1992, 3. str. »>.. »t C 337, 21. 12. 1992; in Odločba z dna 10. 2. 1993 (ie 
* u}'a„V.''ena v Uradnem listu). L «■ C 19. 25. 1. 1993. 60 i 
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stične enote v njihovih nacionalnih nomenklaturah za opazo- 
vanje in analizo proizvodnega sistema; 

ker bo izbor statističnih enot za določene ankete in analize 
določen v posebnih navodilih; 

ker uporaba statistične klasifikacije dejavnosti v Evropski 
skupnosti - v nadaljnjem besedilu: NACE Rev. 1 - določene 
v Uredbi (EGS) št. 3037/90'4', in uporaba Evropskega sistema 
integriranih ekonomskih računov (ESA) zahtevata standardne 
definicije statističnih enot za registre, raziskovanja in izkazo- 
vanje ter statistično analizo; 

ker je z Uredbo (EGS) št. 3037/90 ustanovljen Odbor, pristojen 
za »izdelavo smernic za razvrstitev statističnih enot v skladu 
z NACE Rev. 1«, in je določeno, da je treba enote definirati 
drugje; 

ker je nujno, da so statistične enote, ki so razvrščene po 
NACE Rev. 1, enako definirane v vseh državah članicah zaradi 
zagotovitve primerljivosti med ustreznimi nacionalnimi stati- 
stikami in statistiko Skupnosti; 

ker je zaželeno omejiti število statističnih enot, uporabljenih 
za proizvodni sistem, 

ker je za mednarodno primerljivost ekonomske statistike 
potrebno, da države članice in institucije Skupnosti uporab- 
ljajo statistične enote, ki so neposredno povezane z opisi, 
navedenimi v uvodu k Mednarodni standardni klasifikaciji 
dejavnosti Združenih narodov (ISIC REV 3) in v metodoloških 
gradivih Sistema nacionalnih računov Združenih narodov; 

ker proizvodni sistem sestavljajo /made up/ vse entitete, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo, ter ki sodelujejo v gospodarskem in 
finančnem prometu, ki ga te entitete izvajajo; 

ker uvedba dosledne uporabe teh enot v vsej Skupnosti zah- 
teva prehodno obdobje, 
<4) UL St. L 293, 24. 10. 1990, 1. str. 

JE SPREJEL NASLEDNJO UREDBO: 

1.člen 

Sprejme se seznam statističnih enot (v nadaljnjem besedilu: 
statistične enote proizvodnega sistema), kot je predstavljen 
v Dodatku skupaj z opredeljenimi merili, definicijami enot in 
pojasnil. 

2. člen 

Države članice in Komisija uporabljajo opredelitve statističnih 
enot proizvodnega sistema pri opredeljevanju enot v smislu 
zbiranja, posredovanja, objave in analize statističnih podat- 
kov o proizvodnem sistemu, še posebej pa tistih, ki so pove- 
zane z NACE Rev. 1. 

3. člen 

Od 1. januarja 1994 bodo države članice, za dosego ciljev iz 2. 
člena, začele uporabljati definicije iz 1. člena za statistiko, ki 
se bo nanašala na pojave po tem datumu. 

4. člen 

1. Za prehodno obdobje med 1. januarjem 1994 in 31. decem- 
brom 1995, lahko država članica, za statistiko, ki se nanaša na 
to obdobje, uporablja statistične enote ekonomskega 
sistema, ki so drugačne kot so določene v 1. členu. V takih 
primerih bo Komisija sprejela statistične podatke, poslane za 
prehodno obdobje, prilagojene in posredovane v obliki, ki bo 
čimbolj usklajena z Dodatkom. 

2. V izrednih primerih lahko Komisija na željo posamezne 
države članice in zaradi upravičenih tehničnih in praktičnih 
razlogov podaljša prehodno obdobje, vendar ne dlje kot do 
31. decembra 1997. 
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5. člen 

Po končanem prehodnem obdobju iz 4. člena lahko Komisija 
v skladu s postopkom, ki je določen v 6. členu, pooblasti 
posamezno državo članico, da lahko uporablja drugačne sta- 
tistične enote proizvodnega sistema. 

6. člen 

Ukrepi za izvajanje te uredbe skupaj z ukrepi za prilagoditev 
gospodarskemu in tehničnemu razvoju, še posebej v zvezi 
s statističnimi enotami proizvodnega sistema, uporabljenimi 
merili in definicijami, določenimi v Dodatku, se določijo 
v skladu s postopkom iz 7. člena. 

7. člen 

1. Predstavnik Komisije predloži Odboru za statistični pro- 
gram, ki je ustanovljen z Odločbo 89/32/EGS, Euratom (1,), 
osnutek predvidenih ukrepov. Odbor posreduje svoje mnenje 
o osnutku v roku, ki ga njen predsednik določi glede na 
nujnost zadeve. Mnenje se sprejme z večino glasov, predpi- 
sano v 148(2) členu Pogodbe v zvezi z odločitvami, ki jih mora 
sprejeti Svet na predlog Komisije. Glasovanje predstavnikov 
držav članic v Odboru poteka na način, predpisan s tem 
členom. Predsednik ne glasuje. 

2. Komisija sprejme ukrepe, ki začno veljati takoj. Če ti ukrepi 
niso v skladu z mnenjem Odbora, jih Komisija takoj posreduje 
Svetu. V tem primeru Komisija odloži začetek veljave ukrepov, 
ki jih je sprejela, za obdobje treh mesecev od dneva, ko jih je 
posredovala. 

3. Svet lahko v roku iz 2. odstavka z večino glasov sprejme 
drugačno odločitev. 

8. člen 

Statistične enote proizvodnega sistema, opredeljene z aktom 
Skupnosti, ki ureja statistiko Skupnosti, se razlagajo v skladu 
z zasnovo in terminologijo te Uredbe. 

9. člen 

Ta Uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu 
Evropskih skupnosti. 

Ta Uredba je v celoti obvezujoča in se bo neposredno uporab- 
ljala v vseh državah članicah. 

Bruselj, 15. marec 1993 

(1) UL it. L 181, 28. 06. 1989, 47. str. 

V imenu Sveta 
Predsednik 
M. JELVED 

DODATEK (ANNEX) 
STATISTIČNE ENOTE PROIZVODNEGA 
SISTEMA V SKUPNOSTI 

I. DEL 

Seznam enot 

Seznam statističnih enot proizvodnega sistema je naslednji: 

A. podjetje; 

B. institucionalna enota; 

C. skupina podjetij; 

D. enota po vrsti dejavnosti (kind-of-activity unit, KAU); 

E. enota po homogeni proizvodnji (unit of of homogeneous 
production, UHP); 
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F. lokalna enota 

G. lokalna enota po vrsti dejavnosti (lokalna KAU); 

H. lokalna enota po homogeni proizvodnji (lokalna UHP)' 

II. DEL 
Veljavna merila 

Statistične enote so v tem predpisu opredeljne na p°^l c, 
treh meril. Relativni pomen teh meril je odvisen od vfpL. 
posamezne enote. 

A. Pravna, računovodska in organizacijska merila 

I. Za definiranje enot, ki v gospodarstvu obstajajo 'n,ltora 
opredeljive, morajo biti uporabljena pravna ali institucion ^ 
merila. V nekaterih primerih je treba pravno ločene ^ ^ 
združiti, ker v svoji organiziranosti niso dovolj samostojn0\ 
opredeljevanje nekaterih vrst enot se morajo uporabi" 
računovodska ali finančna merila. 

2. Za oblikovanje podjetja kot statistične enote se up°'3 S: 
pravna enota, ki opravlja, v celoti ali delno, pridobitno"81 

nost. % 

m 
Gl 
lic 

P 

3. Pravne enote so: 

- pravne osebe, katerih obstoj ima pravno podlago, 
visno od posameznikov ali ustanov, 

ki so njihovi lastniki ali pripadniki, 

-be 
t). 

- fizične osebe, 
dejavnosti. 

ki z lastnim delom opravljajo ekon°' J
1 

4. Pravna enota vedno predstavlja, samostojno ali v mo<^ 
povezavi z drugimi pravnimi enotami, pravno osnovo 
stične enote, ki jo imenujemo »podjetje«. 

S 

K 
rf 'ffo I 

B. Geografska merila 

1. Enota je lahko geografsko opredeljena. .—ckupr'c 
lokalna, regijska in nacionalna območja ter območje S" Lfi 
sti in svetovno območje. Ijjijg 

2. Lokalna raven v tem dokumentu pomeni teritorij, Ki% 
»najmanjšemu upravnemu območju«: commune/g®%{ 
v Belgiji, »komune« na Danskem; »Gemeinde« v.!.,e«i>oe 
»demos« ali »koinotis« v Grčiji; »municipio« v španij'-»ji i^ 
mune« v Franciji; »DED/ward« na Irskem; »comune« ® 
»commune« v Luksemburgu, »gemeente« na Nizoze^ t0 
»concelho« na Portugalskem; in »ward« v Veliki Brit3 ^ « 

jjjf I) 
3. Regijska raven je opredeljena z nomenklaturo terijj L". 

P t 
Dr, 

ravon je upreueijena z nomenKiaiuru i 
enot za statistiko (NUTS - Nomenclature of TeritoN0 i, 
for Statistics), ki razlikuje tri ravni (I, li, III). 

4. Enote opazovanja in analitične enote so opredeljo^ ^ 
da se lahko podatki najprej določijo za vsako državo^ 
ti podatki združeni pa lahko dajejo kazalnike (fi9' 
Skupnost kot celoto ali za širša območja. ^ 

5. Pravila o geografskih merilih morajo biti urejena, t3", j# 
je mogoče opredeliti in da se izognemo dvojnemu 
izpustitvi. 

C. Merila dejavnosti 

1. O pridobitni dejavnosti - v nadaljnjem besedilu: d®' j ^ 
- lahko govorimo, ko so združena sredstva, kot s o j(|i ^ si 
delo, proizvodna tehnika (manufacturing technique«y ^ 
macijske mreže (networks) ali izdelki, kar omogoča V m C|t 
določenih proizvodov ali storitev. Dejavnost opre ^ ir^ 
vhodna sredstva (proizvodi ali storitve), proizvodni P ^ 
izhodni izdelki. G,.a6i 

2. Dejavnosti se določajo na podlagi NACE Rev. 1 

poro' 

> 
Cst 



i„i ®no,a °Prav,ja več kot eno dejavnost, se vse dejavnosti, 
jDortP

0možne' razporedijo glede na bruto dodano vrednost 
"no al strožkovnih dejavnikov, ki jih ustvarjajo. Razliku- SJiavno in postranske (sekundarne) dejavnosti. 

' Podatkov ? dodani vrednosti, je treba uporabiti druga ... i KOt na nrimpr itouiln 7annclonih nla^o nrnmot in 
. —w uvuuiii Tiouiiuou, jo ii cua upuiauiu uiu 

"Istva h na Primer število zaposlenih, plače, promet ... iciji |?'°a bi dobili čimbolj natančno razvrstitev po klasifi- 1 Kl bi bila dobljena na podlagi dodane vrednosti. 

D) ® se razvrščajo po dejavnostih. Če posamezna dejav- 
ot6 yse9a 50% dodane vrednosti, ta določa razvrstitev 
Nih,VSikem dru9em primeru je treba upoštevati pravila i, v: ' Razvršča se po stopnjah od najvišje skupne stop- 

j ikodl? 1Len' Področje (ena črka) do razreda (štiri številke) 
Mm n»? (dv0 številki) in skupine (tri številke). Razdelitev 
j trijtou8®!^' s,0Pni' ustrezati prejšnji stopnji. Za to področje 
\ 2f6dbo ]®"°dbor za statistični program, omenjen v 7. členu 
i# na 

°l Sl°;^aDor za stati 

t e (EGS) št. 3037/90. 
Glavno jn 
lltl0*nih h .Postranske (sekundarne) dejavnosti slonijo na 

Podat k kot so uPrava' računovodstvo, obde- sklarii4?V' nadz°rovanje procesa, nabava, prodaja in trže- U|scenje, popravila, prevoz in obnova. 

'%nei,dHjfVnosti se izvaiaj° znotraj enot, da omogočijo ali 
2 i,rt ,a,vo proizvodov in ponudbo storitev za treje zuelki pomožnih dejavnosti ne preskrbujejo tretjih 

Sn ^Pomožne dejavnosti je natančneje obdelan v IV. 

iifl^l 

eji1 > enot in pojasnila, si so specifična za posamezne 
,5# 

0ihti <16 

'ba't naimanfia kombinacija pravnih enot, ki ima kot enota za izdelavo proizvodov ali ponudbo sto- 
C stopnjo samostojnosti pri sprejemanju odloči- 
teijg Sebej ko gre za porazdelitev njegovih tekočih virov. 
He °Pravlia eno a'' v°č dejavnosti na enem ali več krajih. j 'e lahko samostojna pravna enota. 

A Sb 

.'li11ffadeljeno podjetje je ekonomska entiteta, ki lahko 
'očonih pogojih odgovarja skupini več pravnih enot. 

la PJavne enote dejansko opravljajo dejavnosti izk- druge pravne enote, njihov obstoj pa lahko razlo- 
(ij|i %3j

uPravnimi dejavniki (npr. davčnimi razlogi), ker brez 
al I pe nl° ekor>omskega pomena. V to kategorijo sodijo tudi 

'® Dr81"10 enote' ki ne zaposlujejo oseb. V mnogih prime- enote pojmujemo kot pomožne dejavnosti 
<;} \ da *

Vr>e enote, kateri služijo, ji pripadajo in so ji pridru- 
4 'a"ko predstavljajo podjetje za namen ekonomske 

,|Jcionalna enota 

,, ng"®'!'8 enota je osnovno jedro ekonomskega odloča- 
^ Pri izvajanju njegove glavne naloge opredeljujeta 
!jnJ?Vanje in samostojnost pri odločanju. Enota pred- 
^ihn alno en0,°. ie samostojna pri odločanju 

»i 
°snovnih nalogah in vodi popolno računovodstvo. 

. |j samostojnosti pri odločanju o njenih glavnih 
s''ntf ^V)pra biti enota pristojna in odgovorna za vse spre- 

i VS ukrepe' 
Pr° vodenja popolnega računovodstva mora enota 

• v 0?nco vseh ekonomskih in finančnih transakcij, ki jih 
Vi aCunskem obdob>u' in ,udi bilanco sredstev ter 

"a/ec 

Pojasnila 

1. Podjetje v sektorju korporacijskih podjetij ustreza instituci- 
onalni enoti, ki se uporablja v ESA. Podobne institucionalne 
enote obstajajo tudi v sektorjih splošnih vladnih in zasebnih 
neprofitnih institucij. V sektorju gospodinjstev institucionalna 
enota obsega vse dejavnosti v gospodinjstvih, medtem ko je 
pojem podjetje omejen izključno na profitne dejavnosti. 

2. Z izvajanjem teh pravil pridemo do naslednjih rešitev za 
entitete, ki nimajo jasno izraženih obeh značilnosti instituci- 
onalne enote: 

a) Gospodinjstva so vedno samostojna pri odločanju in so 
zato institucionalne enote, čeprav ne vodijo popolnega raču- 
novodstva. 

b) Entitete, ki ne vodijo popolnega računovodstva, se združu- 
jejo z institucionalnimi enotami, s katerimi združujejo svoje 
delne račune. 

c) Entitete, ki vodijo popolno računovodstvo, niso pa samo- 
stojne pri odločanju o izvajanju njihovih osnovnih nalog, se 
združujejo z enotami, ki so jim podrejene. 

d) Enitete, ki ustrezajo definicijam institucionalne enote, se 
kot take tudi obravnavajo, čeprav ne objavljajo svojih ra- 
čunov. 

e) Entitete, ki so del skupine podjetij in vodijo popolno raču- 
novodstvo, se obravnavajo kot institucionalne enote, čeprav 
so del samostojnosti pri odločanju predale, da facto ali de 
jure, središčnemu organu (holdinški družbi), ki je odgovoren 
za vodenje skupine. Holdinška družba se obravnava tudi kot 
institucionalna enota in je ločena od /district from/ enot, 
katere kontrolira. 

3. Institucionalne enote so naslednje: 

- enote, ki vodijo popolno računovodstvo in samostojno 
odločajo: 

(a) zasebne in javne družbe, javne korporacije; 
(b) kooperacije ali družbeništva, priznana kot neodvisne 
pravne osebe; 
(c) javna podjetja, ki so po posebni zakonodaji priznana kot 
neodvisne pravne entitete; 
(d) neprofitne ustanove, priznane kot neodvisne pravne enti- 
tete; 
(e) vladne službe. 

- enote, ki vodijo popolno računovodstvo in ki v skladu 
s konvencijo odločajo samostojno: 

(f) navidezno korporacijska podjetja: samostojna lastništva, 
družbeništva in javna podjetja, razen tistih, ki so omenjena 
pod točkami (a), (b) in (c), če je njihovo ekonomsko in 
finančno delovanje drugačno od delovanja lastnikov in je 
podobno delovanju korporacijskih podjetij; 

- enote, ki vedno sicer ne vodijo popolnega računovodstva, 
v skladu s konvencijo pa odločajo samostojno: 

(g) gospodinjstva. 

C. Skupina pod]etlj 

Skupina podjetij je združenje podjetij, ki so združena na 
podlagi pravnih in/ali finančnih povezav. Skupina podjetij ima 
lahko več kot eno središče odločanja, še posebej v zvezi 
s proizvodnjo, prodajo in dobičkom. Posamezni vidiki 
finančne uprave in davkov so lahko centralizirani. Skupina 
podjetij je ekonomska entiteta, ki je pooblaščena za spreje- 
manje odločite, še posebej kar zadeva enote, ki jo sestavljajo. 

Pojasnila 

1. Za posamezna opazovanja in analize je včasih koristno in 
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potrebno preučiti povezave med posameznimi podjetji in 
povezati tiste s tesnimi medsebojnimi odnosi. 

V zvezi s pojmom skupine podjetij so v izdelavi številne 
študije, ki pa še niso dokončane. Na tem mestu je skupina 
podjetij opredeljena na podlagi pojma računovodske skupine, 
ki je določen v Sedmi direktivi Sveta, 83/349/EGS (UL št. 
L 193, 18. 07. 1983, I. str.). Direktiva se je prvič uveljavila za 
konsolidirane račune v finančnem letu, ki se je začelo 1990. 
Direktiva 90/605/EGS (UL. št. L 317, 16. 11. 1990, 60. str.) je 
razširila področje uporabe Sedme direktive. 

2. Sedma direktiva predpostavlja obstoj skupine, katerih 20% 
kapitala ali pravic do glasovanja ima ali nadzoruje drugo 
podjetje. Pri tem je treba upoštevati določbe o pooblastilih za 
imenovanje direktorjev. Poleg finančnega nadzora (večine) je 
treba upoštevati dejanski nadzor. 

3. Ta definicija ni primerna za statistično analizo, saj računo- 
vodske skupine ne predstavljajo vzajemno izključujočih, 
dodatnih skupin podjetij. Statistična enota, ki jo na podlagi 
pojma »računovodske skupine« poznamo kot »skupina 
podjetij«, mora biti opredeljena z naslednjimi dopolnitvami: 

- upoštevati računovodske skupine na najvišji konsolidacij- 
ski ravni (vodja skupine), 
- vključiti enote skupine podjetij, katerih računi so v celoti 
vključeni v račune konsolidacijske družbe, 
- dodati enote večinskega nadzora, katerih računi niso vklju- 
čeni v skupno konsolidacijo z uporabo enega od meril, ki jih 
dovoljuje Sedma direktiva, tj. razlika v vrsti dejavnosti ali 
relativna majhnost, 
- ne upoštevati začasnih stikov, ki trajajo manj kot eno leto. 

4. Skupina podjetij je sklop podjetij, katerega nadzoruje vodja 
skupine. Vodja skupine je krovna pravna enota, ki jo nepo- 
sredno ali posredno ne nadzoruje nobena druga pravna 
enota. Podružnična podjetja podružničnega podjetja veljajo 
za podružnice krovnega podjetja. Obstajajo pa tudi nekatere 
oblike kooperativnih ali vzajemnih združenj, kjer je krovno 
podjetje dejansko v lasti enot skupine. 

5. Skupine podjetij pogosto vežejo različni odnosi, kot so 
lastništvo, nadzorni delež in vodstvo. Te enote so pogosto 
povezane z enotami iste družine iz večih različnih generacij. 
Enota skupine podjetij pogosto ustreza konglomeratu, ki ga 
veže mreža zapletenih odnosov in pogosto izvaja široko 
paleto dejavnosti. Znotraj skupine podjetij je mogoče določiti 
podskupine. 

6. Koristno je upoštevati vse (večinske in manjšinske) pove- 
zave med vodjo skupine in podrejenim podjetjem preko 
mreže (network) podružnic in podpodružnic. To omogoča 
prikaz organiziranosti celotne skupine. 

7. Zaradi določb različnih računovodskih navodil je vedno 
potrebno poskušati razlikovati med osnovnimi enotami sku- 
pine, ki prihajajo k nefinančnim podjetjem, in tistimi, ki jih 
moramo uvrstiti med finančne ustanove. V slednjem primeru 
je treba razlikovati med enotami, ki so kreditne ustanove, in ki 
so zavarovalna podjetja. Nekatere skupine podjetij so razšir- 
jene po vsem svetu, potrebno pa jih je analizirati za ekonom- 
sko območje Skupnosti in za vsako državo članico posebej. 

8. Enota skupine podjetij je posebej koristna za finančne 
analize in preučevanje strategij družb, vendar je preveč razno- 
lika in po svoji naravi nestabilna, da bi jo uporabili kot sre- 
diščno enoto opazovanja in analize, ki je še vedno podjetje. 
Uporablja se za zbiranje in predstavljanje nekaterih podatkov. 

D. Enota po vrsti dejavnosti (KAU) 

Enota po vrsti dejavnosti (KAU) združuje vse dele podjetja, ki 
prispevajo k izvajanju dejavnosti na ravni razreda (štiri- 
- mestne šifre) po NACE Rev. 1 in ustreza enemu ali več 
operativnim delom podjetja. Informacijski sistem podjetja 
mora biti sposoben, da za vsaki KAU opredeli ali izračuna vsaj 
vrednost proizvodnje, vmesno porabo, stroške delovne sile, 
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operativne presežke in število zaposlenih ter ustvarjanj«11 

osnovnih sredstev. 

Pojasnila 

1. KAU je opredeljen kot enota opazovanja, da bi iz''* 
usklajenost (homogenost) rezultatov statističnih ra»s 
po djeavnosti in s tem mednarodno primerljivost teh < 
tov, da lahko z njo na ravni podjetja spremljamo raz!lC^ 
horizontalnih in vertikalnih povezav na nacionalni in/JJ 
rodni ravni. Entiteto, ki za podjetje, ki mu pripada, i* 
pomožne dejavnosti, ne moremo upoštevati kot sani 
KAU. KAU ustreza operativni definiciji iz 96. odstavKa 
k ISIC Rev. 3. 

2. KAU-ji, ki sodijo v določeno poglavje klasifikacije^ 
sti NACE Rev. 1, lahko proizvajajo proizvode izven non i 
skupine, na račun postranskih (sekundarnih) dejavno®, j 
z njimi povezane, pa jih v razpoložljivi računovods^ 
mentaciji ni mogoče posebej opredeliti. Nasprotno Pa (J 
ki spadajo pod določeno šifro klasifikacije na PodlaLti! 
dejavnosti, ne proizvajajo celotnega spektra homog® (l 
pin določenih proizvodov, ker iste proizvode latlko

kj«) 
jajo KAU-ji postranskih (sekundarnih) dejavnosti. 11 

v drugo dejavnost (other classification heading)- 
,. ..roSK 

3. Interni računi podjetij (npr. glavni dobički aH 81 oi 
pogosto razviti na podlagi podobnih meril: po deja ' 
omogočajo pridobivanje podatkov na ravni KAU,ta 

lahko opazujemo. 

4. Vse stroške pomožnih dejavnosti podjetja je treDa . 
diti v glavno in postranske (sekundarne) dejavno 
KAU-jem, ki jih opazujemo znotraj podjetja. 

E. Enota po homogeni proizvodnji (UHP) 

Za enoto po homogeni proizvodnji (UHP) je znaj^t 
dejavnost, ki jo opredeljujejo homogen vhod, Pr0'*V 
ces in izhodni izdelki. Izdelke, ki predstavljajo vno 
stva in izhodne izdelke, v skladu s klasifikacijo oitt 
kujemo po fizičnih značilnostih in stopnji obdelave, , Pj 
uporabljeni proizvodni tehnologiji. Enota po homoS ( 
vodnji lahko ustreza institucionalni enoti ali 
nasprotno pa nikoli ne more biti del dveh razlifinin 

onalnih enot. 
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Pojasnila 

<•£ 
% 

U 
Lok« 
"Str{ 

p°iaj 

!aSs 

& 
jela enote po homogeni proizvodnji, ki omogočajo^ 
nje tehničnih in/ali ekonomskih odnosov. Te anal 
so še posebej primerne za INPUT/OUTPUT tabele.^/!. |_ 
se ponovno oblikujejo iz podatkov, zbranih za e 
nja, ker jih praviloma ni mogoče spremljati nep°° 

d 
2. Večina enot opazovanj hkrati opravlja več "/1^, 
Lahko opravljajo glavno dejavnost, nekatere Aok 
(sekundarne) dejavnosti - npr. dejavnosti drugi* £ i« u 
nekatere pomožne dejavnosti, kot so uPra^tarf «n0( 

r 

pomožna prodaja, hramba, popravila itd. če e" e 

nja opravlja glavno dejavnost in eno ali vee |y 
(sekundarnih) dejavnosti, se deli na ustrezno S'e. $ 'uti 
homogeni proizvodnji, postranske (sekundarn^ns t 
pa se ponovno razvrščajo po dejavnosti, ali del1 a»tr 
število enot po homogeni proizvodnji, postra" / ^y 
darne) dejavnosti pa se ponovno razvrščajo po , p> l0d 
so različne od-glavne dejavnosti. Po drugi strj/ly 
opazovanj pomožnih dejavnosti niso ločene ° 
nnclranclra /coLtinHorno\ Haiaurtneti l/i en ii nO® W$(j ^ 

•'Sir 

postranske (sekundarne) dejavnosti, ki so ji P01 

3. Enota po homogeni proizvodnji je definirana n®^ ^rajir 
kraja opravljanja dejavnosti. V ISIC Rev. 3 je e |0|<^ % ' 
geni proizvodnji opredeljena tako, da ustreza 5'k.'re. geni proizvodnji opredeljena tako, da ustreza f 
112, odstavek uvoda k ISIC Rev. 3 je doloce" 
stavkom. 
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^ Lokalna enota 

Lokalna enota je podjetje ali del podjetja (npr. delavnica, 
°varna, skladišče, pisarna, rudnik ali deponija), ki je na 
9oegrafsko opredeljenem kraju. Na tem mestu ali s tega 
£esta se izvajajo ekonomske dejavnosti, pri katerih - razen 
jJsjnoma - za eno in isto podjetje dela eden ali več delavcev 
Hudi če je samo nepopolni delovni čas). 

Zjasnila 

lan6 de,avec de,a na ve^ kot enem kraju (vzdrževanje ali 
Drih °rstvo) a" doma, za lokalno enoto velja kraj, s katerega J 'haiai° navodila oziroma s katerega je delo organizirano. Za 
nih ? 'ol<a'no enoto mora biti možno določiti število zaposle- 
Dnrti pa morai° vse pravne enote, ki tvorijo pravno 
L? * 0 P°dietia a,i dela podjetja, imeti lokalno enoto, ki je 
en«. čeprav tam nihče ne dela. Poleg tega lahko lokalna »nota opravlja le pomožne dejavnosti. 

3. 

D ®eo9rafsko opredeljen kraj moramo razumeti v strogem 
(turi'6nu besede: dve enoti istega podjetja na različnih krajih 
biti zn?'rai najmanjše upravne enote države članice) morata 
6n 

re9'strirani kot dve lokalni enoti. Posamezna lokalna 
kon Pa lahko obsega več sosednjih upravnih območij, po 
slov

V6noiii pa 'e v ,em Primeru odločilni dejavnik poštni na- 

Porn6)e enote so določene z mejami lokacije, kar na primer 
irteio'V-i da iavna cesta, ki seka enoto, ne prekine poteka u J®- Opredelitev je podobna opredelitvi iz 101. odstavka 
lem k IS,C Rev- 3-in sicer ,ako' da zad0va lokacijo v najož- 
0d P^enu besede, razlikuje pa se od opredelitve iz 102. 
obr^ka v tem smislu, da ta najožji por pomen ni odvisen od 
si«nikVane statisike. Poleg tega navadno velja merilo zapo- nih v enoti. 

a* "stre? en°ta po vrsti dejavnosti (lokalna KAU) je del KAU, ki 

cijQ?^"REG (regijska uporaba ESA) uporablja enako defini- 
'°kalne enote za potrebe regionalnih računov. 

Skalna« 
(~°kaii 

i enota po vrati dejavnosti (lokalna KAU) 

lokalni enoti 

mora imeti vsaj eno lokalno KAU; vendar pa 
!trar)i„

ko ses,av'iai° del' ene ali več lokalnih enot. Po drugi 
doi0. Pa lahko lokalna enota v določenih pogojih izvaja le 
tiOg0«n° število pomožnih dejavnosti. V tem primeru je 

$ v'lo Dn dodatna klasifikacija lokalne enote. Poleg tega šte- 
6 'Jasif;^ °^nih dejavnosti. V tem primeru je mogoča dodatna 
? w< Ni« ''3 lokalne enote. Poleg tega bi moralo vsako i" 'J 'le imeti vsaj eno lokalno KAU. 
, v P. j 

KAU ustreza operativni definiciji dela enot (esta- 
5' kot je navedeno v 106. odstavku uvoda k ISIC 

9t» 
N 

s)6 

i 
nsK, 

jrer 

"•»kal, na enota po homogeni proizvodnji (lokalna UHP) 

"'nt«'13 en°ta po homogeni proizvodnji (lokalna UHP) je del Po homogeni proizvodnji, ki ustreza lokalni enot. 
vQel 

*«tna pojasnila 
aclr>i In neprofitni organi 

i^'^eru splošnih vladnih organov so ustrezne statistične 
%a *a zbiranje in obdelavo statistike zelo različne (npr. 
Hra-^Prava socialnega varstva, ali lokalna vlada regije, 

| ®, okraja, občine, grofije (county) glavnega mesta 
1# 0. Ulični organi skupaj načrtujejo, nadzirajo in razpore- RH"1va za organe, ki so v njihovi sestavi (to so lahko 

i. glavne direkcije, uradi, agencije, oddelki itd.) Kar 

®va/ec 

zadeva vrste dejavnosti, so lahko nekateri organi, še posebej 
lokalne oblasti, verjetno veliko oblj heterogeni kot so korpora- 
cijska podjetja. 

2. Dejavnosti teh organov so pogosto uvrščene v področje 
L NACE Rev. 1 kot »javna uprava, obramba, obvezno socialno 
zavarovanje«, čeprav drugi organi opravljajo dejavnosti, ki 
v osnovi spadajo v druga področja, vključno z »izobraževa- 
njem« (področje M), »zdravstvom in socialnim varstvom) 
(področje N) in »drugimi skupnimi, socialnimi in osebnimi 
storitvenimi dejavnostmi« (področje O). 

3. Ko je treba združiti serije podatkov o entitetah v zasebnem 
sektorju s podatki o vladnih in zasebnih neprofitnih instituci- 
jah, jih je treba opredeliti in razvrstiti po dejavnostih 
s pomočjo statističnih enot, ki ustrezajo entitetam, ki se 
najbolj približajo statističnim enotam, za zasebni sektor. Zato 
so vsa merila, ki veljajo za zasebni sektor, po analogiji 
veljavna tudi za vladne organe. Enako velja za zasebne nepro- 
fitne institucije. 

B. Pomožne dejavnosti 

1. Dejavnost je pomožna, če izpolnjuje naslednje pogoje: 
(a) izvaja se samo za enoto, ki ji pripada, ali z drugimi bese- 
dami: narejeni proizvodi ali opravljene storitve se ne smejo 
prodajati na trgu; 

(b) primerljiva dejavnost podobnega obsega, ki je izvršena 
v podobnih proizvodnih enotah; 

(c) izvajajo se storitve (npr. manjše instalacije ali zidarski odri) 
ali v izjemnih primerih izdelujejo kratkoročni (non-durable) 
izdelki, ki niso del končnega proizvoda enote; 

(d) ustvarjajo se tekoči stroški enote in ne osnovna sredstva. 

2. Razliko med pomožno, glavno in postransko (sekundarno) 
dejavnostjo lahko opišemo z nekaj primeri: 

- Izdelava manjših instalacij za uporabo v enoti je pomožna 
dejavnost (po vseh merilih). 

- Prevoz za lastne potrebe je navadno pomožna dejavnost 
(po vseh merilih). 

- Prodaja lastnih izdelkov je pomožna dejavnost, ker pravi- 
loma brez prodaje ni mogoče proizvajati. Če pa je mogoče 
znotraj proizvodnega podjetja, ki je lahko npr. lokalna enota, 
govoriti o maloprodaji (neposredna prodaja končnim uporab- 
nikom), lahko taka maloprodaja velja za enoto po vrsti dejav- 
nosti (KAU) - in sicer izjemoma in za nekatere analize. Ta 
opazovalna enota je potem predmet dvojne klasifikacije, 
namreč v smislu (glavne ali postranske - sekundarne) dejav- 
nosti, ki jo izvaja znotraj podjetja, in v smislu lastne dejavnosti 
(maloprodaja). 

3. Ker proizvodni procesi navadno ne morejo potekati brez 
podpore pomožne dejavnosti, velja splošno pravilo, da te 
pomožne dejavnosti ne bi smele predstavljati posebnih loče- 
nih enot, čeprav jih izvajajo posebne pravne enote ali na 
posebnem kraju in čeprav vodijo ločeno računovodstvo. 
Poleg tega ne upoštevamo pomožne dejavnosti pri razvršča- 
nju entitet, ki pripomorejo pri izvajanju te pomožne dejavno- 
sti. Najboljši primer za entiteto, ki opravlja pomožne dejavno- 
sti, je glavni upravni oddelek sedeža podjetja. 

4. V skladu z opredelitvijo v 1. točki naslednjih ne smemo 
obravnavati kot pomožne dejavnosti: 

(a) Proizvodnja blaga ali opravljeno delo, ki je del osnovnih 
sredstev - še zlasti gradbena dela za lastne potrebe. To je 
v skladu z metodo po NACE Rev. 1. po kateri se enote, ki 
izvajajo gradbena dela za lastne potrebe, če so na voljo 
podatki, uvrstijo v gradbeništvo. 

(b) Proizvodnja, katere velik del je namenjen za tržno prodajo, 
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čeprav se veliko porabi v povezavi z glavnimi ali postranskimi 
(sekundarnimi) dejavnostmi. 

(c) Proizvodnja blaga, ki kasneje postane sestavni del izhod- 
nih izdelkov glavne ali postranske (sekundarne) dejvnosti 
- npr. proizvodnja škatel, zabojnikov itd. za embalažo izdel- 
kov v oddelku podjetja. 

(d) Proizvodnja energije (elektrarna ali toplarna), čeprav se le- 
ta v celoti porabi za glavno ali postransko (sekundarno) dejav- 
nost krovne enote. 

(e) Nabava blaga za preprodajo v nespremenjenem stanju. 

(f) Raziskave in razvoj, če te dejavnosti niso razširjene in ne 
izvajajo storitev za tekočo proizvodnjo. 

Če so na voljo posebni podatki o teh dejvnosti, jih je treba 
v vseh naštetih primerih obravnavati kot posamezne dejavno- 
sti in na to upoštevati kot enote KAU. 

5. Če se pomožne dejavnosti izvajajo v dobro posamezne 
entitete, te dejavnosti in uporabljena sredstva predstavljajo 
sestavni del dejavnosti in sredstev te enote. Če pa se dejavno- 
sti statistične enote in ustreznih pomožnih dejavnosti ne 
izvajajo v istem geografskem območju (opredeljenem s posa- 
meznimi conami, zaradi potreb statističnih raziskovanj), je 
morda priporočljivo posebej zbrati dodatne podatke o teh 
enotah za kategorije podatkov, ki morajo biti razporejeni po 
geografskih območjih, čeprav te enote opravljajo le pomožne 
dejavnosti. 

6. Če se pomožne dejavnosti izvajajo večinoma v dobro dveh 
ali več enot po vrsti dejavnosti, morajo biti stroški teh pomož- 
nih dejvnosti razporejeni v vse enote po vrsti dejavnosti, za 
katere delajo. Če so na voljo podatki o deležu stroškov, ki jih 
lahko pripišemo vsaki taki posamezni dejavnosti, morajo biti 
stroški ustrezno razporejeni. Če pa teh podatkov ni, se stroški 
pomožnih dejavnosti razporedijo v glavno in postranske 
(sekundarne) dejavnosti v skladu z vrednostjo izhodnih izdel- 
kov, odštejejo pa se vmesni stroški, razen stroškov samih 
pomožnih dejavnosti. Če je ta metoda v praksi prezapletena, 
se stroški pomožne dejavnosti lahko preprosto razporedijo 
glede na vrednost izhodnih izdelkov. 

7. Če so pomožne dejavnosti organizirane tako, da so name- 
njene eni ali več entitetam v podjetju z več enotami, lahko 
sestavljajo skupino pomožnih dejavnosti na posamezni loka- 
ciji. V tem primeru bi bilo ne le priporočljivo pokrivati dolo- 
čene dejavnosti v celoti, čeprav se izvajajo neodvisno, ali po 
entitetah, ki se ukvarjajo izključno s pomožnimi dejavnostmi 
(računalniške storitve), ampak tudi koristno dovoliti dodatno 
razvrstitev po dejavnostih. V ta namen bi bile lahko pomožne 
entitete razvrščene glede na njihove dejavnosti, poleg tega, 
da so razvrščene po dejavnosti enote, kateri pripadajo. 

8. Posamezna dejavnost je lahko v začetku kot pomožna, 
kasneje pa začne prodajati storitve drugim entitetam. Taka 
dejavnost se lahko razvije do te mere, da preneha biti 
pomožna in jo je treba zato obravnavati kot glavno ali eno od 
postranskih (sekundarnih) dejavnosti določene entitete. Edini 
način, kako lahko spoznamo, ali lahko določeno dejavnost 
obravnavamo kot pomožno, glavno ali postransko (sekun- 
darno) dejavnost, je da ocenimo vlogo oziroma pomen, ki ga 
ima v podjetju kot celoti. 

C. Sinoptična tabela po dejavnosti In lokaciji 

Lokacija 
Dejavnost Ena ali več lokacij Ena lokacija 
Ena ali več dejav. Podjetje 

Institucional. enota Lokalna enota 
Ena dejavnost KAU 

UHP 
Lokalna KAU 
Lokalna UHP 

Uradni list Evropskih skupnosti 
(Official Journal of European Communities 

L196 
Zvezek (Volume) 36 

5. 8.1993 (5 August 1993) 

Zakonodaja 
(Legislation) 

Uredba Sveta (EGS) št. 2186/93 z dne 22. julija 19^ 
o koordinacji 

Skupnosti pri vzpostavljanju poslovnih registrov 
v statistične namene 

(Council Regulation (EEC) No 2186/93 ofJuly 1993 «A. 
Community coordination in drawing up business regi^e Ts 

statistica! purposes) 
D i 
»a 
list Prevod angleške izdaje: OJ No L 196, 5.8.1993 

I 
(Akti, katerih objava je obvezna) 

UREDBA SVETA (EGS) št. 2186/93 
z dne 22. julija 1993 

'Wii 
<rt 

k 
'S?8 
ti 

S 
o koordinaciji Skupnosti pri vzpostavlja"'111,16 

poslovnih registrov v statistične name*1* 

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE, 

ker upošteva Pogodbo, s katero je bila ustanovljena 
gospodarska skupnost, in še zlasti 213. člen te Pog°' 

ker upošteva predlog Komisije, 

* 

Evr ot 

ob upoštevanju, da enotni trg povečuje potrebo P0'.j 
nju statistične primerljivosti za zadostitev potreb SK^j 
in da je potrebno, da bi dosegli takšno izboljšanje. y 
skupne definicije in opise za podjetja in druge p°^ 
statistične enote, ki bodo vanje vključene; 

S 
s 

ker bi bilo treba registre vzpostaviti in ažurirati, z8'0 

o teh enotah mogoče zbirati podatke; 

ker narašča potreba po podatkih o strukturi podj0"' 
sedanja statistika Skupnosti ne more zadostiti; 

M 

tej | 

v II 

s 
»tj ker so poslovni registri v statistične namene 

dje za spremljanje strukturnih sprememb v go$P jjjl 
(economy), ki jih povzročajo takšne transakcij0, vjMaije 
skupna vlaganja, partnerstva, odkupi, pridružitve in P s koi 

ker se priznava pomembna vloga, ki jo javna podietE i ^ietj, 
v gospodarstvu (economy) vsake države članice, j/, 
v Smernici Komisije 80/723/EGS ('), ki v 2. členu tU® J % 
taka podjetja;-ker bi jih bilo zato treba identificirat' k 
nih registrih; 

ker nekatere statistike sedaj niso na voljo, še z,astlJeifto 
s številnimi majhnimi in srednjevelikimi podjetji (SM 
storitve, ker register teh podjetij v statistične na 
obstaja; 

ker so poslovni registri en element pri uskladitvi naSfj|i L 
čih si zahtev po večjem številu podatkov o podjetji!1' y , Ur6Q 
njihovega administrativneaa bremena, še zlasti * ri<j0- 

(1) Smernica Komisije 80/723/EGS z dne 25. junija 1980 o laS
đoeKi 

odnosov med državami članicami in javnimi podjetji (UL št. L 1951« jT> 
stran 35). Smernica je bila dopolnjena s Smernico 85/413/EGS (UL- 
28. 8. 1985, stran 20). 

kot 
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n® 

plečih podatkov pri upravnih in pravnih registrih, zlasti 
'iitieru SME, v skladu s Priporočilom 90/246/EGS(2); 

ifiou°Slovni registri v statistične namene predstavljajo 
J*1 ele"ient sistemov podatkov o podjetjih, ki omogočajo 
«ob'2ac'i° in uskladitev statističnih raziskovanj z zagotovi- 
lr°^e za vzorčenje, možnosti ekstrapolacije in sredstev za 
ain e 'e Ugovorov od podjetij, še zlasti tistih, ki jih zaje- |g Smernice 78/660/EGS(3) in 83/349/EGS(4); 

2a?«Za vzP°stavitev novega sistema statističnega zbiranja, „ lema promet blaga in storitev med državami članicami, 
n re9'ster tistih oseb, ki morajo dati podatke; ker je 

'»Irai'0 izPeliati ta register oseb, ki morajo dati podatke, iz 
lD6„g?9a registra podjetij, ki se uporablja v statistične 

^' So 
Ulici Poslovni registri v statistične namene v vsaki državi igr 

v drugačni fazi razvoja; ker se lahko dolgotrajen in 
"a bY°',el1 registrov opravi samo v dveh fazah, od katerih 
listrih Prva vezana na usklajevanje osnovnih enot v teh 
w v skladu z izdelanim terminskim planom, 

SV8'a "G"®*®6"® z dne 28 maia 1990'se nanaSa na uresni£®va- flrUvah *!Tlin'strat'vne poenostavitve v Članicah (UL. št. L 141 z dne 2 
'»trta 

korist majhnih in srednjevelikih podje- 
2. 6. 1990. stran 55). 

Si p??!"'0« Sveta 7»6«VEGS z dne 25. julija 1978, osnovana na 3 (g) točki 
8 »tran ii 0 le,n"1 obračunih določenih vrat podjetij (UL St. L 222 z dne 14. 1 L 317 ' Smernica je bila nazadnje dopolnjena s Smernico 9<V605/EGS " i dnn 1fi n iooa  cm 

S** fcH? Sve,a 83/349/EGS z dne 13. junija 1983, osnovana na 3 (g) točki 
Sil k?ernica i 0 konso,id'ranih bilancah (UL St. L 193 z dne 18. 7. 1983, stran |1J ^ 16. ii J® b',a nazadnje dopolnjena s Smernico 9Q/( '990. stran 60). i 90/605/EGS (UL št. L 317 

*sjel NASLEDNJO UREDBO: 

1. člen 

> Cilji 

Cn hn'Ce v s,at'st'čne namene vzpostavijo enega ali več So o-! (harmonized) registrov z definicijami in obsegom, 
jZtF °ceni v členih v nadaljevanju. 
<< 
, stf 2. člen 
ttr 

Definicije 

ito1 

, '8 v ii *Pravna enota« pomeni pravno enoto, kot je defini- 
itii' T'); Delu. v točki A. 3 Dodatka k Uredbi (EGS) št. 696/ 

rt 

rai»i 

n» 
V, 'Podjetje« pomeni podjetje, kot je definirano v III. 1 »tnAi. ' puiiicni jjuujcijc, r c*i A. Dodatka k tisti Uredbi. 

k--ju se povezava med podjetjem in pravno enoto 

s° ,i 16 ie vezano na eno ali več pravnih enot in 
di 0cs "avna en I v r , "nota je odgovorna za podjetje 

'ir^ . 
H in 'obalna enota« pomeni lokalno enoto, kot je defini- 
^ -e.«. v točki p Dodatka k Uredbi (EGS) St. 696/93. 

a^^kotVa.niu se povezava med lokalno enoto in podjetjem sledi; 
j feln fi 9 enota je odvisna od podjetja. 

Dr,>a velja samo za enote, ki v celoti ali delno oprav- 
b|tno dejavnost. 

11J? s. ds'1 (EQs> 41 696/93 1 dne 15- marca 1993 statističnih enotah za *nalizo proizvodnega sistema v Skupnosti (UL. št. L 76 z dne 30. 3. 

v«/ec 

3. člen 

Obseg 

1. V skladu z definicijami iz 2. člena in odvisno od omejitev, 
navedenih v tem členu, bodo registri vzpostavljeni za: 

- vsa podjetja, ki opravljajo gospodarske (economic) dejav- 
nosti, ki prispevajo k bruto domačemu proizvodu po tržnih 
cenah (BDP), 
- pravne enote, ki so odgovorne za ta podjetja, 
- lokalne enote, ki so odvisne od teh podjetij. 

Vendar pa ta zahteva ne velja za gospodinjstva 

- v kolikor je blago, ki ga proizvajajo, namenjeno njihovi 
lastni potrošnji, 
- v kolikor gre pri storitvah, ki jih nudijo, za oddajanje lastne 
ali najete posesti (skupina 70.2 statistične klasifikacije dejav- 
nosti v Evropski skupnosti (NACE Rev. 1/, ki je bila upeljana 
z Uredbo (EGS/ št. 3037/902). 

Neobvezna je vključitev: 

- podjetij, katerih glavna dejavnost sodi v področja A, B ali 
L NACE Rev. 1, 
- pravnih enot, ki so zanje odgovorne, 
- lokalnih enot, ki so od njih odvisne. 

Obseg, v katerem naj bi bila v registre vključena majhna 
podjetja brez statističnega pomena za države članice, bo 
določen na osnovi postopka, ki je določen v 9. členu. 

2. Podjetja, pravne enote in lokalne enote iz 1. točke se bodo 
registrirali v skladu s časovnim razporedom, navedenim 
v Dodatku I. 

3. Ločena registracija pravnih enot bo možna, pod pogojem, 
da je celotna vsebina podatkov za take enote vključena v regi- 
strski vpis za podjetja. 
Pravila za tako registracijo se sprejmejo v skladu s postop- 
kom, določenim v 9. členu 

4. člen 

Karakteristike registra 

Navedene enote bodo v registru opremljene z identifikacijsko 
številko in opisanimi /descriptive/ podrobnostmi, določenimi 
v Dodatku II. 5 i|#n 

Ažuriranje 

1. Enkrat letno je treba ažurirati: 

(a) vpise /entries/ v register in izbrise /removals/ iz registra; 

(b) spremeljivke, določene v točkah (b) in (f) Dodatka II (1); 

(c) za enote, ki so predmet letnih raziskovanj, spremenljivke, 
določene v točkah (b), (c), (d), (e) in (h) Dodatka II (3), v kolikor 
so te spremenljivke vključene v raziskovanja. 

Kot splošno pravilo velja, da je vsako leto treba ažurirati 
podatke, pridobljene iz upravnih kartotek /files/ ali letnih 
raziskovanj, druge podatke pa vsake štiri leta. 

2. Na koncu prvega četrtletja vsakega koledarskega leta 
države članice naredijo kopijo registra s stanjem na ta datum 
in shranijo to kopijo za obdobje 10 let za potrebe analize. 

6. člen 

Dostop do podatkov 

Kadar Komisija po pridobitvi omenja Odbora, predvidenega 
v 9. členu, to želi. naredijo države članice statistične analize 
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registrov in rezultate, vključno s podatki, ki jih države članice 
označijo za zaupne, v skladu z nacionalno zakonodajo ali 
prakso glede statistične zaupnosti, v skladu z Uredbo Sveta 
(Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o prenosu 
podatkov, ki so predmet statistične zaupnosti, posredujejo 
Statističnemu uradu Evropskih skupnosti'). 

7. člen 

Dostop do upravnih ali pravnih registrov 

Vsak državni statistični zavod je pooblaščen, da v statistične 
namene zbira podatke, ki jih obsega ta Uredba, in ki so 
vključeni v upravnih ali pravnih kartotekah /files/, zbranih na 
ozemlju te države, v skladu s pogoji, ki jih določa nacionalno 
(državno) pravo. 

8. člen 

Izvršilna /impiementing/ pravila 

Pravila za izvršitev 3., 4., 5. in 6. člena ter Dodatkov I in II, kot 
tudi ukrepov, ki so potrebni za prilagoditev pravil in vseh 
odstopanj od členov 3, 4 in 5 ali od Dodatkov, se sprejmejo 
v skladu s postopkom, določenim v 9. členu. 

9. člen 

Postopek 

1. Predstavnik Komisije predloži Odboru za statistični pro- 
gram, ustanovljenem po Odloku 89/382/EGS/Euratom2), osnu- 
tek ukrepov v sprejem. Odbor bo predložil svoje mnenje o tem 
osnutku v časovnem roku, ki ga lahko določi predsednik 
glede na nujnost zadeve. Odbor bo dal svoje mnenje na 
osnovi večine, ki jo določa 2. točka 148. člena Pogodbe, da bi 
sprejeli odločitev, katere mora Svet sprejeti v zvezi s predlo- 
gom Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic znotraj 
Odbora se pretehtajo na način, ki je določen v tistem členu. 
Predsednik ne glasuje. 

2. (a) Komisija sprejme ukrepe, ki bodo začeli veljati takoj, 
(b) Če pa ukrepi niso v skladu z mnenjem Odbora jih Komisija 
takoj sporoči Svetu. V tema primeru Komisija preloži veljav- 
nost ukrepov, o katerih je odločala, za obdobje treh mesecev 
od datuma tega sporočila. 

Svet lahko, s kvalificirano večino, sprejme drugačno odločitev 
v roku, ki ga določa zgornja podtočka. 

10. člen 

Poročilo komisije 

V štirih letih od datuma sprejetja te Uredbe predloži Komisija 
poročilo Svetu o izvajanju Uredbe, kateremu so lahko prilo- 
ženi ustrezni predlogi, ki upoštevajo pridobljene izkušnje. 

11. člen 

Uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evrop- 
skih skupnosti. 

Ta Uredba bo obvezujoča v celoti in takoj veljavna v vseh 
državah članicah. 

Bruselj, dne 22. julija 1993 
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Za Svet 
Predsednik 

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE 

DODATEK I 

Časovni razpored za vnos (vpis) v register 

Podjetja, definirana v 2. členu in registrirana vS Ll 
členom, se vnesejo (vpišejo) v register pred 1. januafCii 
Pravne in lokalne enote imajo še eno dodatno leto ^ 

DODATEK II 

Identifikacijska številka in opisne (descriptive) P0*"*1 ^ 
ifldci ^ 1. Registracijski vpis pravne enote vsebuje naSI 1 

datke: 

(a) identifikacijsko številko; 

(b) ime, naslov (s karakteristično poštno številko)^ 
vezno: telefonsko številko, številko elektronske P° 
vilko faksa ter naslov teleksa; 

(c) zahtevo, naj pravna enota objavlja njene letn6 

(da/ne); 

(d) datum ustanovitve za pravne osebe ali datu"1' 
priznanja podjetnika, če gre za fizične osebe; 

(e) datum, ko pravna enota preneha biti pravno oMc 

podjetje; 

(f) pravna oblika enote; 
. /jfll 

(g) ime in naslov katerekoli nerezidenčne pravne 
fizična oseba, ki nadzoruje pravno enoto (neobv0 

(h) identifikacijsko številko pravne enote v regis,rUl 

ruje pravno enoto (neobvezno), 

(i) naravo »javnega podjetja« pravne enote v ok^ 
Smernice Komisije 80/723/EGS (1) (da/ne) (sam0' 
osebe); 

(j) povezavo z drugimi kartotekami (files), ki so s 

vključno s carinskimi kartotekami (files), v kata' 
enota evidentirana, in ki vsebuje podatke, ki l'r 

uporabiti v statistične namene; 

(k) sklicevanje na register o podjetnikih znotraj ^ j 
je bil vzpostavljen v skladu z Uredbo Sveta (£G Lv) 
z dne 7. novembra 1991 o statistiki, ki se nanaša 
blaga med obema (2). 

2. Zapis o lokalni enoti bo vseboval naslednje P' 

(a) identifikacijsko številko; - 

(b) ime, naslov in druge identifikacijske podatke, 
videni v 1 (b) točki tega Dodatka; 

(c) šifro dejavnosti na 4-številčni ravni (razred) * 
jji 

(d) eventuelne postranske (sekundarne) dejaV0 

vilčni ravni NACE Rev. 1 (neobvezno); 

(e) obseg delovne sile, kot to navaja 3 (e) točkat®" 
ji 

(f) datum datum pričetka dejavnosti, katerih 
pod (c); 

(g) datum končnega prenehanja dejvnosti; 

I« »ia 

ra\ 
06« 'O; 

(h) zemljepisna lokacijska koda (teritorialne ei"1 

(i) povezava s podobnimi registri, v katerih se 

(1) UL it. L 195 z dne 29. 7. 1980, stran 35. (2) UL St. L 316 z dne 16.11.1991, stran 1. Uredba je dopolni®"® 
3046/92 (UL št. L 307 z dne 23. 10. 1992, stran 27). 
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Jjjn k' vsebujejo podatke, ki jih je možno uporabiti 
® namene; 

S'^e'jsko številko v registru podjetja, od katerega je 
"Okalna enota; 

a< feiav 
"L Un n°s!' ki se °Prav,ja v lokalni enoti, ki predstavlja 
i nejavnost podjetja, od katerega je odvisna (da/ne). 

Pi$ Podjetja bo vseboval naslednje podatke: 
)dC ""ifikacijsko številko; 

ihe'f30''^0 številko /številke pravne enote/ pravnih 'so pravno odgovorna/ odgovorne za podjetje; 

''vfci|Vnost' P°d)e,ja na 4-številčni ravni (razred) NACE 
ju /' ie vključena glavna dejavnost ali so vključene 

•L) 0stl podjetja; 

Postranske (sekundarne) dejavnosti na 4-šte- 
itf iostj 

Rev1. predstavljajo 10% od celote za vse Druto dodane vrednosti po faktorskem strošku 

(stroškovnem dejavniku) za vsako, ali predstavljajo 5% ali več 
od dejvnosti te vrste v državi; ta točka zadeva samo podjetja, 
ki so predmet raziskovanj; 

(e) velikost: merjena s številom zaposlenih, v nasprotnem 
primeru pa z uvrstitvijo v enega od naslednjih razredov po 
številu zaposlenih: 0; 1; 2; 3 do 4; 5 do 9; 10 do 19; 20 do 49 
50 do 99; 100 do 149; 150 do 199; 200 do 249; 250 do 499 500 
do 999; 1000; nad 1000, koliko tisoč; 

(f) datum pričetka dejavnosti podjetja; 

(g) datum končnega prenehanja dejavnosti podjetja; 

(h) neto promet od prodaje blaga in storitev (razen za 
finančne posrednike); v nasprotnem primeru uvrstitev 
v razred velikosti, definiran kot sledi (v milijonih ekujev)- (0 1) 
(1,2); (2,4); (4,5); (5,10); (10,20); (20,40); (40,50); (50,100 | 
(100,200); (200,500); (500, 1000); (1000,5000); 5000 + neob- 
vezno za promet, ki ne presega 2 milijona ekujev); 

(i) neto sredstva (sredstva po amortizaciji minus pasiva 
— samo finančni posredniki) (neobvezno). 
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Javni dolg Republike Slovenije 

V prilogi vam pošiljamo gradivo: 

- JAVNI DOLG REPUBLIKE SLOVENIJE, ki ga je Vlada 
Republike Slovenije sprejela na seji dne 3. marca 1994. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 

UVOD 

Javni dolg Republike Slovenije lahko razdelimo, glede na to 
kdaj je nastal, v grobem v dve kategoriji: na javni dolg, ki je 
nastal pred osamosvojitvijo in na dolg, ki je nastal oziroma 
nastaja po osamosvojitvi. Javni dolg, ki je nastal pred osamo- 
svojitvijo, je hkrati posledica in dejstvo funkcioniranja prejš- 
njega sistema in na njegovo velikost Slovenija bistveno ne 
more vplivati. Obstaja sicer nevarnost in pritiski, da se kar 
največ napak, krivic in »krivic« prikaže kot zmote sistema in 
s tem prenese njihovo financiranje na državno raven. Preveč 
velikodušno prevzemanje teh bremen in njihovo servisiranje 
pa lahko povzroči motnje v normalnem delovanju državnih 
financ. Tudi javni dolg, ki nastaja po osamosvojitvi, je še 
vedno v veliki meri posledica preteklosti. Država je morala 
prevzeti breme financiranja prehoda v nov, tržni sistem in 
preusmerjanja gospodarstva na druge trge. Zopet pa se 
postavi vprašanje, do katere mere je še smotrna vloga države, 
pa naj gre za različne načine subvencioniranja gospodarstva 
ali pa za prevzem socialnih bremen. V vsakem primeru so 
pred vlado in njeno bodočo gospodarsko politiko ter parla- 
mentom, ki postavlja končne odločitve, neprijetne in zahtevne 
naloge. Potrebno bo najti kompromis med željami, da kar 
največ bremen preteklosti prevzame država in na drugi strani 
nevarnostjo, da država za potrebe servisiranja teh bremen 
s previsokimi davki omeji možnosti gospodarstva v nadaljnji 
rasti. 

Stanje javnega dolga je prikazano na dan 31. 12. 1993. Pri 
ugotavljanju višine javnega dolga Republike Slovenije so se 
izpostavili nekateri problemi, na katere je potrebno uvodoma 
opozoriti. Tako tu niso zajeti dolgovi nižjih nivojev oblasti 
(občin)', prav tako pa ni zajeto v javni dolg zadolževanje 
preostalih dveh blagajn javnega sektorja - zavodov (Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije) - ter javnih podjetij. 

Poleg tega lahko dejanska višina javnega dolga bistveno 
odstopa predvsem zaradi tistih obveznosti bivše Jugoslavije, 
ki bodo odpadle na Slovenijo, pa še niso prenešene na 
državo. Tako za velik del obveznosti do tujine še potekajo 
pogajanja, končna vrednost obveznosti, ki bo odpadla na 
Slovenijo, pa še ni dokončno znana. 

Sicer pa je osnovni namen gradiva dvojen: 

- ugotoviti stanje vseh možnih obremenitev državnega prora- 
čuna: in 
- informirati široko javnost o tem, kaj je javni dolg, kako 
nastane, kako je velik in kakšna je njegova struktura. 

1. JAVNI DOLG 

1.1. KAJ JE JAVNI DOLG? 

V širšem smislu so javni dolg obveznosti javnega sektorja in 
obveznosti zasebnega sektorja, za katere jamči država. Po tej 
definiciji predstavljajo javni sektor država, lokalne oblasti, 
javna podjetja in zavodi. 

Ocenjena skupna zadolžitev občin na dan 31. 12. 1993 je cca. 7,9 
milijarde dolarjev. Natančni podatek bo znan po predložitvi zaključnih 
računov za leto 1993. 
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določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Drflc 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Mitja GASPARIj minister za finance, 
- Božo JAŠOVIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za 

- Anda MAVEC, svetovalka Vlade Republike 
v Ministrstvu za finance. 

Slovel J 

V ožjem smislu so javni dolg le obveznosti, ki jih i/113 

oziroma državni proračun do domačih in tujih upniko* 
met tega gradiva je dolg v tem ožjem smislu besede 
dolg Republike Slovenije do tujih in domačih "P"!/ 

.potencialne obveznosti (npr. jamstva države) do d0"1 

tujih upnikov. 

države' 

dll«! 

1.2. KDAJ IN ZAKAJ NASTANE JAVNI DOLG 

Državni dolg nastane v naslednjih primerih: 

- če se država sama zadolžuje za financiranje 

«1 

i iv, 
sć 
Sri 
ks 

«j, 
!Pi 

— V/C oc uuava oania cauuti.ujc Miiaiiv/imiiju ■- . ■« j/ 
čunskega primanjkljaja in odplačila glavnic, ki 'Z^^olt 
nega preteklega zadolževanja, kar je določeno z vsa ^ 
zakonom o proračunu (npr. Zakon o proračunu in iz 
proračuna za I. 1993); he 

kto' ''i 

- če država v skladu z ekonomsko politiko prevZ?. lfl 
tere izgube, obveznosti ali slabe terjatve podje'U^lisi 
zaradi izvajanja procesa prestrukturiranja g°sp°° 
sanacije bančnega sistema, v zameno za državne v | )ni|< 
papirje. Vsak takšen prevzem oziroma zamenjav«ii ^9rn 
izvedena samo na podlagi ustreznega zakona ("P 
o izdaji obveznic za sanacijo bank); 

- če država daje jamstva javnemu in zasebnemu *ti 
najeta posojila tako doma kot v tujini, kar je prav t 'ii 
izvedeno samo na podlagi ustreznega zakona *l> 
o jamstvu Republike Slovenije za najetje kredita z® 
nje gradnje slovenskega dela HE Golica). 

1. 3. KAKO NASTANE JAVNI DOLG 
„rt 

Javni dolg nastane izključno na podlagi zakonov, 
jema parlament. Tudi v preteklosti se je Repubi11* s|0v< 
zadolževala na podlagi zakonov, ki jih je sprejela ^ 
skupščina. Tudi o razporejenem in nerazporej® 
nekdanje Jugoslavije, ki bo odpadel na Republik" 
bo sklepal slovenski parlament. 

5;' 

S \ 

Od osamosvojitve naprej je zadolževanje . —r . 5ei.. 
urejeno v novi zakonodaji, kjer je predpisan u 
pek, po katerem se lahko država neposredno za p Mr0| 
roma po katerem lahko izda garancijo za 
V obeh primerih mora končno odločitev o tem sp 
ment. 

1.4. RAZLIČNE OPREDELITVE JAVNEGA DOLGA 

Javni dolg Republike Slovenije lahko opredeli"10' 
vidikov: 

1.4.1. Notranji in zunanji dolg 

P0| 

S 

A 
"Or, 

Javni dolg je lahko notranji ali zunanji, odvisno 0 ^ ii> 
upnik domača ali tuja pravna ali fizična osebami 
finančnem svetu, kjer ima pretok kapitala vedl]°0 
meja med notranjim in zunanjim dolgom vedi' 
sana, kar postane posebno očitno v primeru, ko |«fl 
vrednostne papirje v lastni valuti, kupujejo pa ji£ Kjj 
čih tudi tuji investitorji. Pri javnem dolgu RePuD

0te; 
ostaja ta razmejitev dokaj jasna, saj njegov P' apii 
v tržni obliki (npr. prosto prenosljivi vrednostni H 

'5r< 



* ^polg v domači in tuji valuti 

■" ^nski dolg do tujine glasi na določeno valuto ali košarico 
3 odvisno od pogodbenih določil, ki se oblikujejo ob 
panjih za določeno posojilo. Republika Slovenija tudi f loravi 

a je domača zadolžitev v domači valuti in v tej Repu- 
l ij? !®ven'ia ,ud' poravnava svoje obveznosti. Pri tem je 1 \l ®n]bno poudariti, da pretežni del njenega domačega 
»tai? 'predvsem sekuritiziranega t. j. v obliki vrednostnih 

Cr'eV' 9lasi na ,ui° valut0 (DEM ali ECU)in da se v nekate- IP 'rnerih celo plačuje domačim osebam v tuji valuti (obvez- 
iVn 

Za neizplačane devizne vloge, ki so jih prejeli občani). Pri 
!oiQ 

m dolgu Slovenije je zato razlika med domačim in tujim 
*|0lon na eni stran' ,er dolgom, nominiranim v tolarjih in & aorr> nominiranem v tujih valutah na drugi strani, velika. 

nava obveznosti iz zunanje zadolžitve v tuji valuti. 

iW? 
'i^DlIava kot neposredni dolžnik ali kot porok 

edni razlikujemo tudi glede na to, ali je država nepo- 
9re k °'*n'k ali samo jamči za plačilo obveznosti za pri- 
L1 0 osnovni dolžnik ne bo mogel izpolniti svojih obvez. 
'Tiar • eznosti Republike Slovenije so tiste, ki jih je kot 
5e i<n' do'žnik sama neposredno najela, potencialne pa 

v svojem imenu in za svoj račun najelo domače 
f Oblika Slovenija, ki s tem postane sekundarni dolžnik. 
^,ie ali katera druga organizacija, vendar zanje jamči 

a Slovenije 

Koi^lSekuritizirani al nesekuritizirani javni dolg 

In^^ritiziranem dolgu gre za bilateralne ali multilate- 
I ^gih 6 e vlad ali mednarodnih finančnih ustanov, bank ali 

r» 

4 nisije st razmerja. Pri sekuritiziranem dolgu pa gre za ,st
Vrednostnih papirjev za načeloma neznane upnike 

^ ^'torje (s prodajo vrednostnega papirja se zamenja 
iVC|'e prvi kuP'' PaPir °d države). Tako z reprogramira- 

,f' ^ dol °v (NFA) tudi P<"i zunanjem, prvotno nesekuritizira- 
>vese pr'haia do sekuritizacije. Za reprogramirane dol- 

((ijsti ^amreč izdajajo zaključnice, ki imajo nekatere značil- 
isti dr,ostnih papirjev, predvsem kar se tiče prenoslji- 

pdro! 
S'f0| "OŠTVA 

Stev'u Mednarodnega denarnega sklada ne upoštevajo 
!tv, 

ko' dela javnega dolga. Ne glede na to, so bila 
. a ,o "Poštevana, saj se le tako lahko ugotovi dejanska 
Slo* ll,0Srecin^nOStih Republike sloveniie ~ t£|ko neposrednih 

5|0<J i ^ . 
dO*1 Po,rebno upoštevati samo naravo poroštev. Le-ta 

'°'en LaV'iaj° ,iksne obveznosti Republike Slovenije na S dan, temveč le potencialne obveznosti 
ao|žnik ne bi mogel izpolniti svojih obvez 

M, 
r%i 

"v" 

K "on 

v kolikor 
mogel izpolniti svojih obveznosti. 

a Republike Slovenije se v grobem delijo v dva dela: 

^ ha kredite podjetjem v okviru javnega sektorja in 
vp0r l^ega značaja, za katere je Republika Slovenija 
i TEs ia na osnovi posebnih zakonov in pozakonov (npr. ij,aoi 'ltd ). Verjetnost plačila obveznosti iz tega naslova 

neprofitne dejavnosti teh subjektov velika. 

iPor0i? *a kredite raznih pravnim osebam, za katere so 
9r0d ■ ^Publike Slovenije dana zaradi določil aktov 

?Ua finančnih inštitucij (pogodbe ratificira parla- " ■ .Podlagi Ustavnega zakona Republike Slovenije ali 
' drugih ustreznih aktov. Pri teh poroštvih je verjet- C|tve bistveno manjša. 

rt 
eni in nečrpani krediti oziroma druge 

»v 
ke5fS)i 'Zračunu višine dolga Republike Slovenije so 
liAlHih Po Principu dejanskega črpanja in ne po principu 
®ap"r|*Hju Pogodbenih obveznosti Republike Slovenije. Tako 

'avneqa dolga ni prikazana razlika do pogodbene 

vrednosti za naslednje odobrene in ne v celoti črpane kredite 
oziroma neizkoriščene izdane vrednostne papirje (upoštevani 
so le tisti, ki jih Republika Slovenija lahko še izkoristi): 

mio USD 
Odobreni 

krediti 
St. črpanih 

kreditov 
- obveznice za sanacijo bank 1274.4 793.1 
- IBRD (vključen EFSAL $80m) 246,7 128,7 
-EBRD 83,0 1,2 
- EIB 216.1 195,7 
- sindicirani kredit 100,0 73,0 
SKUPAJ   1920,2 1191,7 
Tako ima Republika Slovenija za 728.5 mio USD nečrpanega 
ali neizkoriščenega kreditnega potenciala. 

Poleg tega Republika Slovenija lahko izda dodatne obveznice 
na podlagi zakona o odkupu terjatev do Iraka, Angole, Kube 
ter Zvezne direkcije za promet s proizvodi posebnega 
pomena, največ do višine priznanih terjatev slovenskih po- 
djetij. 

2. EMPIRIČNI PODATKI O JAVNEM DOLGU REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Podatki o javnem dolgu Republike Slovenije so prikazani 
v skladu s priporočili Mednarodnega denarnega sklada (A 
Manual on Government Finance Statistics, IMF 1986). Tako je 
prikazan zgolj javni dolg države in niso upoštevane obvezno- 
sti drugih nivojev oblasti (npr. občin), javnih podjetij in zavo- 
dov. Prav tako niso prikazane obveznosti, ki so posledica 
izvajanja monetarne politike (npr. emisija denarja.) 

Javni dolg je prikazan v bruto znesku, kar pomeni, da ni 
zmanjšan za morebitne terjatve države do drugih. 

Poroštva se, v skladu s priporočili MDS, ne upoštevajo pri 
določanju višine javnega dolga, vendar so prav tako prika- 
zana, z namenom dobiti celovito predstavo o obveznostih 
Republike Slovenije. Sicer pa poroštva predstavljajo poten- 
cialno obveznost države. 

Podatki so prikazani po principu dejanskega stanja (črpa- 
nja) in ne po principu odobrenih kreditov. Sicer pa je javni 
dolg prikazan v nominalnih zneskih, t. j. v zneskih, ki jih bo 
morala država plačati, ko bo posamezni dolg zapadel v pla- 
čilo. Tako je prikazana nominalna vrednost dolga in ne nje- 
gova tržna vrednost, ki je lahko precej drugačna od njegove 
nominalne vrednosti (npr. cena za kredite na sekundarnem 
trgu v tujini, tržna vrednost državnih vrednostnih papirjev, 
ipd.). 

V posebnem poglavju so prikazane možne dodatne obvezno- 
sti iz naslova sukcesije. Večina teh obveznosti bo sicer 
postala javni dolg Slovenije, vendar glede na to, da so pogaja- 
nja še v teku, ni znana njihova končna višina in oblika. Višina 
teh obveznosti je določena na podlagi izhodišč Republike 
Slovenije pri teh pogajanjih in bo v končni fazi verjetno 
drugačna. 

Dolg Republike Slovenije je prikazan po stanju na dan 31. 12. 
1993. Pri izračunu posameznih postavk so bili uporabljeni 
tečaji, kot jih je objavila Banka Slovenije na dan 31. 12. 1993. 
Medvalutna razmerja (pri preračunu v ameriške dolarje) so 
prav tako določena na podlagi tečajev tega dne. 

Za primerjavo dolga z bruto domačim proizvodom je bila 
upoštevana nova ocena Zavoda za makroekonomske analize 
o ustvarjeni vrednosti BDP v letu 1993 (1.341.300), ki je bila 
preračunana v cene konec decembra 1993, in sicer v višini 
1.475.400 milijonov tolarjev. 

2.1. RAZLAGA TABELE 

I. SKUPAJ DOLG REPUBLIKE SLOVENIJE 

Pri določanju višine dolga Republike Slovenije so zajete vse 
tiste neposredne in posredne obveznosti Republike Slovenije 
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^e(l',odajalcev, pri katerih so pogoji pogodbeno določeni. 
0 |.r® ne obveznosti so prikazana poroštva, ki se sicer 
sic a'° Potencialna obveznost Republike Slove- 1 &r pa v danem trenutku ne predstavljajo dolga. Celotni 

Republike Slovenije na dan 31. 12. 1993 znaša 
Inih k)arde ,0larjev (2,9 milijarde USD), pri tem je nepo- °bveznosti za 307,13 milijarde tolarjev (2,3 milijarde 
1,9 

na'''°na U^D). Od celotnega znanega dolga odpade 
Unije no,ran'' do,9 ,er 23,2% na zunanji dolg Republike 

Branji 

("fj ^°'9 Predstavlja vse neposredne in posredne obvez- 
ublikPU e Slivenije do domačih upnikov (rezidentov Sl""—znaša 290,9 milijarde tolarjev (2,2 

notranjega dolga imajo posamezne 

Posrednih obveznosti za 71,84 milijarde tolarjev 

DOLG REPUBLIKE SLOVENIJE 

»eni,,, in 
Ivke u'- v okviru notranjega aoiga imajo posamezne 
1j 0o/

nasledni° relativno udeležbo: dolg do javnih skla- 
7g„°'do|g do Banke Slovenije 0,5%, dolg do poslovnih 8 Mer drugi notranji dolg 11,7%. 

~~~^jojavnih zavodov 

lo^tevane obveznosti Republike Slovenije do javnih 
ibiik- ePer obveznosti, ki so nastale zaradi zadolževanja 
i»anja 

oveniie pri teh zavodih v letu 1992 za potrebe 
i v j®Pr?računskega primanjkljaja. To sta dva kredita, ki 
eiih ' odplačana v skladu s pogodbo o reprogramu 

i« višini ii„Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v larde tolarjev (27 mio USD) 
'edit > 
ard6) ,za zdravstveno zavarovanje Slovenije v višini 8,7 

'Olarjev (66 mio USD) 

Ua2a Postavljajo obveznosti Republike Slovenije do 
Jtde ,P0kojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 19.8 
lra'un ev m'° ^SD), nastale na podlagi Zakona *)k0jni®Vaniu obveznosti Republike Slovenije do Zavoda 
i^aria 0 in inva,idsko zavarovanje Slovenije. Tu je l|ri pQ, nlena vrednost, saj za leto 1993 še ni ugotov- 
l%'rlena dokončna višina obveznosti (ta bo znana ob 

'n računu za leto 1993). 

^jgjanke Slovenije 
kat6o 
^k9 P.r'ii se prikazujejo obveznosti Republike Slovenije 
Sstr eniie- Vkjučeni so tako krediti, odobreni nepo- 

stnjk30' Banke Slovenije državi kot tudi stanje državnih 
> g Papirjev v lasti Banke Slovenije, ne glede na to, 
jih "ka Slovenije kupila neposredno od države ali pa 

HjL Pr Pri izvajanju politike odprtega trga. Skladno fr>ega 9jio izkazovanja obveznosti do Mednarodnega 
l^sti s ada, se vse obveznosti do Sklada štejejo kot 

drj Monetarnih oblasti (Banke Slovenije). V primeru, 
, Se ^

a koristnik določenih sredstev dobljenih pri 
Ostj h!® obveznosti države iz tega naslova štejejo kot 

.31 

1 države do monetarnih oblasti (Banke Slovenije). 

*e ši ^93 je Banka Slovenije imela terjatve do 
sic« 0venije v višini 1,5 milijarde tolarjev (11,6 mio 

naslova obveznosti do Mednarodnega denar- 
Sosi e obveznosti so nastale na podlagi obveznosti 

I(J 
s^avije, kot delitev nealociranega dolga (Zakon 

\ 

"U P 1 uoiuo« iicaiuv/iianc^a uuiv^a ganuli 
I. Na <?Pub'ike Slovenije v Mednarodnem denarnem k
ob Slovenijo je odpadla kvota v višini 16,39% od 

®znosti bivše federacije. 

^■^LBpsIovnih bank 
fcrijj 
Jih ^'iučuje dolg Republike Slovenije, ki je v lasti 

"lovnih bank, in sicer tako odobrene kredite kot 
vrednostne papirje, ki jih imajo banke v svojih iliik 

1993 so imele banke naslednje neposredne 
^Publike Slovenije. 

- krediti v višini 814.6 milijonov tolarjev (6,2 mio USD). To so 
krediti, ki so jih poslevne banke odobrile samoupravnim inte- 
resnim skupnostim in jih je Republika Slovenija prevzela 
z zakonskim prevzemom sredstev, pravic in obveznosti dolo- 
čenih SIS leta 1989. 
- državni vrednostni papirji2 v skupni višini 179,34 milijarde 
tolarjev (1360 mio USD)3 in sicer 10,1 milijarde tolarjev (83 mio 
USD) t. i. »tržnih« vrednostnih papirjev (Republika Slovenija 
I, Republika Slovenija 2, Obveznice za neizplačane devizne 
vloge, ki so bile izročene fizičnim osebam - RS 8, zakladne 
menice ter zakladni zapisi) ter 168,5 milijarde tolarjev (1.277,7 
mio USD) t.i. »netržnih« vrednostnih papirjev (obveznice za 
sanacijo bank, obveznice za neizplačane devizne vloge, ki so 
bile izročene bankam). 

Poleg tega imajo banke naslednje posredne terjatve do Repu- 
blike Slovenije: 

- poroštva Republike Slovenije izdana na podlagi 66. člena 
Zakona o proračunu in izvrševanju proračuna v letu 1993 
v višini 5,5 milijarde tolarjev (41 mio USD), 

- druga poroštva v višini 18,3 milijarde tolarjev (139,1 mio 
USD) izdana na podlagi Zakona o intervencijah v gospodar- 
stvu, Zakona o jamstvu Republike Slovenije za ekološke in 
energetske projekte ter Zakona o jamstvu Republike Slovenije 
za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn. 

- poroštvo Republike Slovenije na obveznice za sanacijo 
železarn v višini 19 milijard tolarjev (144,8 mio USD), izdano 
na podlagi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obvez- 
nice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn. 

II. 4. Drugi notranji dolg Republike Slovenije 

Tu so vključene vse ostale neposredne in posredne obvezno- 
sti Republike Slovenije do domačih upnikov, ki niso zajete 
v prejšnjih kategorijah. Večina teh obveznosti je v obliki 
vrednostnih papirjev na prinosnika, zato so zgolj ocena, ki je 
bila narejena na podlagi podatkov o vnovčevanju kuponov 
državnic obveznic. Dejanski podatki lahko precej odstopajo, 
tako da se kot merodajni podatek lahko upošteva samo zbirna 
postavka - tj. »drugi notranji dolg«. 

Posamezni kreditodajalci imajo terjatve do države v nasled- 
njih vrednostnih papirjih: 

- obveznice Republike Slovenije 1 
- obveznice Republike Slovenije 2 
- obveznice Republike Slovenije 8 (neizplačane dev. vloge 
- obveznice, ki so jih prejeli občani) 
- zakladne menice 
- zakladni zapisi 

Poleg obveznosti v obliki državnih vrednostnih papirjev ima 
pod to točko Republika Slovenija samo še eno dodatno 
obveznost, in sicer je v postavki »Dolg do podjetij« vključen 
blagovni kredit, ki ga je odobrilo podjetje Slovenijaceste teh- 
nika Republiški upravi za ceste v višini 1,4 milijarde tolarjev 
(11 mio USD), na osnovi Zakona o proračunu za leto 1992 in 
v skladu s Pogodbo o blagovnem kreditu. 

III. ZUNANJI DOLG REPUBLIKE SLOVENIJE 

Slovenski zunanji dolg je sestavljen iz dveh delov. Prvega 
predstavljajo dolgovi, katerih končni porabniki so bile pravne 
osebe na ozemlju današnje Republike Slovenije (t.i. alocirani 
dolg), drugi del slovenskega dolga tujini pa predstavlja ude- 
ležba Slovenije v dolgovih, katerih porabnik je bila v časih 
bivše Jugoslavije federacija (t.i. nealocirani dolg). Urejanje 
odnosov s tujimi upniki se izvaja na izhodiščih iz strategije 
urejanja odnosov s tujimi upniki, ki jo je sprejela Vlada Repu- 
blike Slovenije 22. 4. 1993 in ki jo je obravnaval tudi odbor za 
mednarodne odnose državnega zbora, junija 1993. Strategija 

2 Podrobneje o vrednostnih papirjih v poglavju 3. 
3 Po podatkih Banke Slovenije 
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je bila izdelana na podlagi osnovnih izhodišč za urejanje 
odnosov s tujimi upniki, ki jih je sprejel slovenski parlament 
z Ustavnim zakonom. Ta izhodišča so (11. člen Ustavnega 
zakona): 

- o alociranem dolgu: »Republika Slovenija bo na podlagi 
sporazuma o pravnem nasledstvu SFRJ prevzela tisti delež 
državnih dolgov SFRJ, ki se nanaša na Republiko Slovenijo, 
in tisti delež s strani SFRJ garantiranih dolžniških obveznosti, 
katerih koristniki so pravne osebe s sedežem na ozemlju 
Republike Slovenije.« 

- o nealociranem dolgu: Republika Slovenija bo prevzela 
ustrezen delež tistih državnih dolgov SFRJ, katerih nepo- 
sredni koristnik ni ugotovljiv.« 

Sicer pa je zadolževanje Republike Slovenije urejeno v novi 
zakonodaji, kjer je predpisan zelo jasen postopek, po katerem 
se lahko država neposredno zadolžuje v tujini oziroma po 
katerem lahko izda poroštvo za takšen kredit. V obeh primerih 
mora končno odločitev o tem sprejeti parlament. 

Podrobneje je stanje Republike Slovenije o zadolženosti 
v tujini predstavljeno v gradivu »Zunanja zadolženost Repu- 
blike Slovenije: Dosedanji trendi in aktivnosti«, ki ga je pripra- 
vil Koordinacijski odbor za pogajanja s tujimi upniki in ki je že 
bilo obravnavano na Vladi in v pristojnih odborih slovenskega 
parlamenta. 
V okviru kategorije »Zunanji dolg republike Slovenije« so 
vključene neposredne in posredne obveznosti Republike Slo- 
venije do tujih upnikov (ne-rezidentov Republike Slovenije), 
za katere je pravno-formalni status urejen in so tako nesporno 
del obveznosti Republike Slovenije. Predvsem gre tu za tisti 
del obveznosti, ki jih je nase prevzela Republika Slovenija 
s posebnimi akti že pred osamosvojitvijo ter tiste obveznosti, 
ki so nastale po osamosvojitvi Republike Slovenije. Vsi 
podatki, razen za obveznosti Republike Slovenije do tujih 
bank iz naslova New Financing Agreement (NFA) in T rade and 
Deposit Facility Agreement (TDF), temeljijo na evidencah 
Banke Slovenije. Tisti del obveznosti, pri katerih postopek 
urejanja odnosov še poteka, je prikazan v posebnem poglavju 
- »Možne obveznosti iz sukcesije«. 

III.5. Dolg do mednarodnih organizacij 

Vključuje vse obveznosti Republike Slovenije do mednarod- 
nih organizacij. To so vse tiste organizacije, katerih člani so 
države in se jih ne šteje kot rezidente katerekoli nacionalne 
ekonomije. Obveznosti do Mednarodnega denarnega sklada 
niso vključene v to kategorijo, ampak so že vključene v kate- 
gorijo »Dolg do Banke Slovenije«. 

Na dan 31. 12. 1993 je imela Republika Slovenija naslednje 
neposredne in posredne obveznosti do mednarodnih organi- 
zacij: 

mio USD 
Mednarodna organizacija Dolg Poroštva Skupaj 
IBRD 
EIB 
EBRD 

62,3 
162,7 

0 

66,4 
33,0 

1,2 

128,7 
195,7 

1,2 
SKUPAJ 225,0 100,6 325,6 

a. Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD) 

Večina dolgov od skupno 2 milijard USD, kolikor jih je IBRD 
dolgovala bivša Jugoslavija, se nanaša na alocirani dolg, saj 
gre za kredite, ki so bili uporabljeni za posamezne projekte 
v različnih delih Jugoslavije. Pri urejanju odnosov z IBRD je 
tako prevladovalo stališče delitve obveznosti po principu 
končnega koristnika. Glede na to, da so slovenski subjekti 
zelo malo sodelovali pri koriščenju kreditov IBRD, je iz 
naslova razdelitve obveznosti bivše SFRJ do IBRD odpadlo na 
Slovenijo manj kot 150 mio USD. Vrednost obveznosti po 
stanju na dan 31. 12. 1993 je po podatkih Banke Slovenije 128 
mio USD, s tem, da dejanska vrednost lahko odstopa zaradi 

sprememb medvalutnih razmerij valut, ki so zajete v koša* j 
valut, v kateri so bili ti krediti odobreni. 

Del kreditov iz tega naslova je bilo najetih za izgradnjah 
(koristnik Republiška uprava za ceste), trenutno stanje)®' 
mio USD. Poleg tega je IBRD leta 1987 odobrila Slov®1! 
kredit za investicije v energetsko varčevalne projekte. u"!' 
na to, da razpoložljiva sredstva niso bila črpana za osn 
namene (projekte) oziroma so se črpala zelo počasi, je'JJ| 
pristala, da se del teh sredstev črpa za druge namene 
kretno so bili Sloveniji odobreni krediti za odpravo P05 |1 

ikaz'1 

poplav v višini 30 mio USD (koristnik Ministrstvo za ow 

Poleg obveznosti Republike Slovenije do IBRD so pn , 
tudi poroštva na kredite, odobrene slovenskih subjekto '-| 
različne projekte s strani IBRD za časa bivše Jugosi«.J» 
samo poroštvo pa izhaja iz razdelitve obveznosti bivše 
cije v postopku včlanitve Republike Slovenije v IBRD- 

b. Evropska investicijska banka (EIB) [>< 
„i # 

V okviru te razdelitve dolgov bivše Jugoslavije se na Slo , ei 
nanašajo obveznosti plačila za kredite, najete s strani s # n 
skih subjektov. Vsi krediti, ki so prikazani kot dolg R®P 
Slovenije, so krediti dani Republiški upravi za ceste, P° a u 
pa so bila dana EIB na kredite, ki so jih pri tej instituciji ™ 
Slovenske železnice v letih 1984 in 1989. 

c. Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 

Pri obveznostih do EBRD je zajet kredit, ki ga j® ,|jjj 
odobrila za obnovo dravskih elektrarn v višini 11 "L/ 
tolarjev (84 mio USD). Parlament je pogodbo o najetju K 

ratificiral oktobra 1993, do 31.12.1993 pa je bilo črpan" 
mio USD sredstev. 

I. 6. Dolg do tujih vlad oziroma njihovih agencij 
veniK V tej postavki so prikazane obveznosti Republike i0v 

tujih vlad in njihovih agencij v skupni višini 3,1 1^ ^ 
tolarjev (23,5 mio USD). Po stanju na dan 31. 12.199'i 
Republika Slovenija naslednje obveznosti iz tega nas 

4 i 
- kredit Zvezne republike Nemčije, ki ga je nei ^ 
odobrila kot pomoč za reintegracijo naših delavcev' n * ^ 
nem delu v Nemčiji. Odobreno je bilo za 6 mio USD Kr® L 
31. 12. 1993 pa je bilo črpano za 5 mio USD. 

- poroštva odobrena slovenskim subjektom na ^ 
različnih sporazumov bivše Jugoslavije s tujirn' nij3, 
v višini 2,3 milijarde tolarjev (17,5 mio USD). slo

jie si' Hj| 
prevzela jamstvo za te kredite na podlagi notifikacl1 

sporazumov z Italijo. 

III. 7. dolg do poslovnih bank 

Tu so vključene vse obveznosti Republike Slovenij®1^ ^ 
zajete v prejšnjih kategorijah. Obveznosti iz te9a 

v celoti odpadejo na dolg do poslovnih bank in sic® ■ 

mio USD s*" "0| 
dolg poroStv^^jj 

dolg iz NFA 
sindicirani kredit 
ostalo 

132,6 
73 
13 

SKUPAJ 218,6 

a. New Financing Agreement 
Facility Agreement (TDF) 

(NFA) in Trade ji 

ki odpadejo na poslovne ^ 
so bili refinancirani v 0* „sj* ^ 

Več kot polovica dolgov, 
nanaša na dolgove, ki so 
podpisanega leta 1988 med dolžniki iz nekdanje'a,.™ 
in konzorcijem komercialnih bank, ki ga vodi CheiJ1 ^pij« 
(vrednost vseh obveznosti iz NFA znaša cca. 4 <! 
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C»t«rTDF iz leta 1988 (posojilo komercialnih bank Narodni 
pre 

Ju90slavije v višini 300 mio USD, ki ga je le-ta nato 
lhn2'30recli'a jugoslovanskim poslovnim bankam glede na 
m° 2as,0Panost v obveznostih iz NFA - na slovenske "Ke )e odpadlo cca. 30 mio USD). 

^6(1 |(M j 
s,6dno l^

ePL,t>l'ke Slovenije so upoštevane samo tiste nepo- 
oi> i/ u al! posredne obveznosti, ki se nanašajo na javni sek- 

■ lru Posameznih, zgoraj omenjenih zneskov so zajete 
kC dnle obveznosti: 

iljel ret"' Republiški upravi za ceste v višini 58,6 mio USD 

iZji fcred't Železniškemu gospodarstvu v višini 68,1 mio USD 

^edit 

KUPaj 

fcnosti predstavljajo neposredno obveznost Republike 
' iMna 8 'kredit za Železniško gospodarstvo je postal nepo- J na^

obveznost Republike Slovenije na podlagi Zakona 
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi 

" mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikova- 
podjetja Slovenske železnice (Uradni list RS št. 

rošt 8?niški 

* obveznosti Repubike Slovenije iz naslova NFA so nia poroštva: 

gi 

i cSJS za energetiko - TEŠ (prevzelo Min. za gosp. dej.) 1 5,9 mio USD 

132,6 mio USD 

"93). 

a kredit Termoelektrarni Šoštanj v višini 14 mio USD 

;yp»7ulle Nuklearni elektrarni Krško v višini 62,7 mio USD 
^ 76,7 mio USD 

"cirano posojilo 

l'I°verr0rn 0 izvrševanju proračuna in o proračunu Republike 
lSo» )e *a leto 1993 ie Vlada dobila dovoljenje, da se v tujini 

iniiC- 
,*"10 ,!akoi 

Sjc 
2a 20,4 milijarde tolarjev oziroma za cca 200 mio USD 

tem,..2® Potrebe pokrivanja proračunskega primanjkljaja. 
b*vir*J je bilo realizirano zadolževanje v obliki kredita, ki 
^Publika Slovenija najela pri konzorciju 13 komercial- 

'%r JZ Nemčije, Švice, Avstrije, Belgije, Francije, ZDA in 
ie h f Kfedit je bil odobren v višini 100 mio USD, s tem 0II° do 31. 12. 1993 črpano 73 mio USD. 

II# 
đ 
s4 

iup ol3veznosti v celoti odpadejo na kredit, odobren za 
ir^ radarske opreme (Zakon o najetju kredita za nakup 
'Sjj 2a Potrebe Republiške uprave za zračno plovbo - UL 

*'?S 

$ 

'»talo 

p. . 0št\ 
°dpade na posojilo za plačilo kapitalskega deleža 

1 P°trieno v parlamentu z zakonom o jamstvu W Slovenije za najetje kredita za dokončanje gradnje 
ga dela HE Golica (UL 36/93). 

5$ #v 

^ S\EnPTU,BHUKE slovenije p0 finančnih 

'<i'av|)aniu višine in strukture javnega dolga Republike 
®„P° principu kreditodajalcev je včasih težj<o določiti 

oziroma razlog zakaj je javni dolg nastal. Posebno je 
V° v primeru, ko se dolg pojavlja v obliki prosto ,lvih finančnih instrumentov (vrednostnih papirjev). 

.„Sli aniu ie prikazana delitev javnega dolga Republike 
Po finančnih instrumentih. Glede na to, da je bil 

jrJ j,H[)®s,ahka javnega dolga do tujine podrobneje predstav- 
no5!, ®Jšnjem poglavju, je v tem poglavju teža na domačem 
c3!i \ii?0l.9u oziroma na razlagi tistih postavk, ki v prejšnjem i' lu niso bile podrobno pojasnjene. 

eva/ec 

3.1. RAZLAGA TABELE 

I. Skupaj dolg Republike Slovenije 

V celotnem dolgu Republike Slovenije predstavljajo dolgo- 
ročne obveznosti kar 98,3% celotnega dolga, le 1,7% odpade 
na kratkoročni dolg. V obliki dolgoročnih vrednostnih papir- 
jev je 59,6% (230 milijard tolarjev) celotnega javnega dolga 
Republike Slovenije (vsi vrednostni papirji so del notranjega 
dolga), v obliki dolgoročnih kreditov je 38,6% (142 milijard 
tolarjev), le 1,8% (5,5 milijarde tolarjev) pa odpade na kratko- 
ročne vrednostne papirje in kratkoročne kredite. 

II. Notranji dolg Republike Slovenije 

V okviru notranjega dolga predstavljajo dolgoročni vred- 
nostni papirji 79,1% (230 milijard tolarjev) notranjega dolga, 
med njimi pa glavnino predstavljajo obveznice, ki jih je za 
sanacijo bank izdala Agencija za sanacijo bank in hranilnic. 

Kratkoročni vrednostni papirji predstavljajo 0,3% (959 milijo- 
nov tolarjev) notranjega dolga, kratkoročni krediti 1,9% (5,5 
milijarde tolarjev) ter dolgoročni krediti nekaj nad 18,7% (54,3 
milijarde tolarjev) notranjega dolga. 

3.11.1. Dolgoročni vrednostni papirji 

Struktura sekuritiziranega javnega dolga Republike Slovenije 
v obliki dolgoročnih vrednostnih papirjev je naslednja: 

mio USD 
Emisija Črpano 

1. zakladni zapis 11,2 2,3 
2. obvez. RSL1 116,8 116,8 
3. obvez. RSL2 127,4 127,4 
4. obvez, za Irak, Angolo,... 20,7 20,7 
5. obvez, za izpl. dev. v. občanov 55,9 55,9 
6. obvez, za izpl. dev. v bankam 484,6 484,6 
7. jamstvo za obvez, za san. bank" 1.274,4 793,2 
skupaj 
8. jamstvo za obvez, za san. železarn 

2.091,0 
144,8 

1600,8 
144,8 

VSE SKUPAJ 2.235,9 1.745,6 

Domači javni dolg v obliki dolgoročnih vrednostnih papirjev, 
ki ga priznava Republika Slovenija, je nastal oz. bil priznan na 
podlagi naslednjih zakonov: 

1. triletni zakladni zapisi 

Zakladni zapisi so bili izdani na podlagi Zakona o izvrševanju 
proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 
(Uradni list RS št. 22/93) in uredbe Vlade Republike Slovenije 
o izdajanju zakladnih zapisov (Uradni list RS št. 52/93). 
Zakladni zapisi so bili izdani z namenom zagotavljanja sred- 
stev za izvrševanje proračuna za leto 1993. 

Do 31. 12. 1993 je bilo prodanih za 2.082.507 ECU (307,79 
milijonov tolarjev) zakladnih zapisov. Z dnem 31. 12. 1993 je 
bila prodaja zakladnih zapisov ustavljena. 

2. obveznice Republike Slovenije 1 

Obveznica je izdana na podlagi Zakona o izdaji obveznic 
Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, 5/1990). 
Obveznice so bile izdane za zagotovitev sredstev za prestruk- 
turiranje gospodarstva. 

Glavnica ob izdaji je bila 200.000.000 DEM. Obresti za 
obdobje od 1.5. 1990 do 30. 6. 1993 so se Dripisale glavnici, 

" Obveznice za sanacijo bank je izdala Agencija za sanacijo bank in 
hranilnic in s tega vidika predstavljajo posredno obveznost Republike 
Slovenije. Dejansko pa se sredstva za plačilo obveznosti, skladno 
z zakonom, zagotavljajo iz državnega proračuna, tako da se te obvez- 
nice štejejo kot javni dolg Republike Slovenije. 
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iQQ
le",a dne 30 6- 1993 znašala 251.942.000 DEM. Od 

»nir do 1- 1- 1994 sta bi,a izplačana dva obroka 
H Mc™ko da le-ta na dan 31. 12. 1993 znaša 201.549.000 s.39 milijarde tolarjev). 

Republike Slovenije 1 

De«'Ce so izdane na podlagi zakona o izdaji obveznic za 
,e? 

evanie izvoza v letu 1990 (Uradni list RS, 41/1990). 
; i>!fe so b''e izdane za zagotovitev sredstev za pospeše- na blaga in storitev na konvertibilno področje v letu 

"r"°a°b izdaji je 220.000.000 DEM (16,8 milijarde tolarjev). 

"^žOjce za terjatve do Iraka,... 

bodo izdane na podlagi Zakona o odkupu terjatev 
„ - Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direk- 

^ 55/V99'n rezerve izdelkov posebnega pomena (Uradni 

ST So ocenjene na podlagi prejetih zahtevkov v višini 
fttii lOV ^ dolarjev. Potrebne pogoje izpolnjuje le del 
"'Udu t erimi so b'le v letu 1993 tudi skleniene pogodbe I993 i '®riatev. Vrednost odkupljenih terjatev na dan 31. 

iJ6 18.507.524 ECU (2,74 milijarde tolarjev). Za ta 
Predvidena izdaja obveznic v letošnjem letu. 

^S^gznice za neizplačane devizne vloge 

e!iosrSO '5i,e izdane na podlagi Zakona o poravnavanju 3l " iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, 71 

'Sr? 'zdane v dveh delih - prvi del so obveznice, ki 
D£|J.e'' občani. Te so bile izdane v vrednosti 96,5 mili- 

ih pre' .,4 milijarde tolarjev), drugi del pa so obveznice, ki 
lirii Sic banke. Iz tega naslova ima država obveznosti 

OJo.6l4.000 DEM (63,89 milijarde tolarjev). 

ŽOjce 
8inice 

_za sanacijo bank 
So izdane na podlagi Zakona o jamstvu Republike 

rari„ obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranil- ani Ust RS, 57/1992). 
^1.1 p 
>'de t' i 93 ie bil° izdanih za 1.369.086.000 DEM (104.56 

v SL| ariev) obveznic za sanacijo bank. Obveznice se 
nU z zakonom izdajo do skupne višine 2,2 mili- 

' S|0v' Obveznice izda Agencija za sanacijo bank, Repu- 
^likets!''3 pa iamči za izplačilo obveznosti. Obveznost tenih ^'ovenije iz tega naslova se lahko zniža za vrednost 

'erjatev, ki so bile s temi obveznicami odkupljene. 
Ujce za sanacijo železarn 

1|Q0 _ s° izdane na podlagi Zakona o jamstvu Republike 
!j'n rna obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih 1 (Ur,--- ■ 
S?ni 

adni list RS, 55/1992). 

C ie rt6 So 'zdale Slovenske železarne, Republika Slove- 
^•Onn a iarnstvo za izplačilo obveznosti. Glavnica je u DEM (19,09 milijarde tolarjev). 

i vrednostni papirji 

V jj1 kratkoročnih vrednostnih papirjev predstavljajo 
*a0™enice. Zakladne menice so izdane na podlagi 
Ne '*Vr*>evanju proračuna in o proračunu Republike 
l^bbikleto 1993 (Uradni list RS št. 22/93) in uredbe "6hi k • \uiduin iloi no 01. Ć.Ć./&OJ 111 uicuuc 
Si&t o 6 Slovenije o izdaji zakladnih menic na ime 
Ve " 11 29/93) ter na podlagi uredbe Vlade Repu- 
jtoj 0'ie o izdaji zakladnih menic (Uradni list RS št. 52/ 
^3 ja izdanih enomesečnih zakladnih menic na dan 31. 

: bilo 15 milijonov tolarjev, šestmesečnih zakladnih 
16 bilo za 6.395.015 ECU (945,18 milijona tolarjev). 

/A 
^a/ec 

3. II. 3. Dolgoročni krediti 

V tej kategoriji so zajeti krediti, ki sta jih Republiki Sloveniji 
odobrila ZZZS ter ZPIZ v skupni višini 12,3 milijarde tolarjev 
(94 mio USD), obveznosti Republike Slovenije do ZPIZ-a 
v višini 19,8 milijarde tolarjev (150 mio USD), blagovni kredit, 
ki ga je odobrilo podjetje Slovenijaceste tehnika Republiški 
upravi za ceste v višini 1,5 milijarde tolarjev (11 mio USD), 
krediti poslovnih bank odobrenih Republiški upravi za ceste 
in Slovenskim železnicam v višini 815 milijonov tolarjev (6.1 
mio USD) ter obveznosti do Banke Slovenije v višini 1,5 
milijarde tolarjev (11,6 mio USD). 

Med poroštva Republike Slovenije spadajo poroštva (pravna 
osnova opisana v točki 2. II. 2. Dolg do bank) v višini 18,6 
milijarde tolarjev (140,7 mio USD). 

3. II. 4. Kratkoročni krediti 

V preteklem letu država ni najemala kratkoročnih kreditov, 
tako da pod kratkoročne obveznosti spadajo le poroštva po 
66. členu, v skupni višini 5,3 milijarde tolarjev (40,6 mio USD), 
ki jih je Republika Slovenija odobrila različnim podjetjem. 

3. III. ZUNANJI DOLG REPUBLIKE SLOVENIJE 

V okviru zunanjega dolga predstavljajo dolgoročni krediti 
celotno postavko, saj so opredeljeni glede na trajanje ob 
sklenitvi pogodbe. 

4. MOŽNE DODATNE OBVEZNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE 
(sukcesija) 

V okviru te kategorije so zajete obveznosti do upnikov, s kate- 
rimi se Republika Slovenija še pogaja tako o končni višini kot 
tudi o samem načinu in obliki odplačevanja. Glede na to, da 
so tu v veliki meri zajete obveznosti bivše Jugoslavije, ki se 
tretirajo kot nealocirani dolg, bo večina dolga, ki bo odpadel 
na Slovenijo, postal javni dolg Republike Slovenije. Pri poga- 
janjih o delitvi dolga bivše federacije izhaja Slovenija iz že 
omenjenih izhodišč slovenskega parlamenta5 in Vlade Repu- 
blike Slovenije ter kriterija, ki je bil uporabljen v primeru 
delitve nealociranega dolga pri Mednarodnem denarnem 
skladu (16,39% nealociranega dolga je odpadlo na Slovenijo). 

Sicer pa je potrebno te obveznosti deliti v dva sklopa. Tako 
dolgovi, ki jih zaradi tega, ker imajo indentificirane slovenske 
dolžnike in jih zaradi tega štejemo v alocirani dolg, v resnici 
niso predmet pogajanj s tujimi upniki. V tem delu je predmet 
pogajanj garancija Republike Slovenije, s katero naj bi bila 
nadomeščena garancija nekdanje zvezne države, kakor se je 
Republika Slovenija napram mednarodni javnosti sicer eno- 
stransko zavezala z Ustavnim zakonom. V ta sklop spadajo vsi 
alocirani reprogramirani dolgovi - v okviru Pariškega kluba 
in s Konzorcijem tujih komercialnih bank upnic. Ker pogaja- 
nja še niso sklenjena, gre v resnioi za hipotetično potencialno 
obveznost Republike Slovenije. Samo zaradi lažjega razume- 
vanja in sistematike uvrščamo ta del dolga v javno garantirani 
dolg. 

V tistem delu dolga do tujine, kjer, razen nekdanje zvezne 
države, ni drugega identificiranega dolžnika in ki ga zato 
imenujemo nealocirani dolg, pa je predmet pogajanj obseg 
tega dolga, ki naj bi ga kot svojo obveznost prevzela Repu- 
blika Slovenija, za kar se je tudi enostransko zavezala medna- 
rodni javnosti z omenjenim Ustavnim zakonom. Delež, ki ga 
bo Slovenija prevzela po končanih pogajanjih, bo takrat 
postal del javnega dolga in bo neposredo bremenil republiški 
proračun. Ker pogajanja niso zaključena, gre za hipotetično 
obveznost, ki pa jo v mejah predpostavk - pogajalskih izho- 
dišč, zaradi lažjega razumevanja in sistematike, prikazujemo 
kot javni dolg. 

Še enkrat pa velja poudariti, da bo končno višino obveznosti, 
ki jih bo Slovenija prevzela iz tega naslova, moral potrditi 
slovenski parlament. 
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OBVEZNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE IZ SUKCESIJE 
(stanje na dan 31.12.1993) 

tečaj USD/SIT 131.8420 

Tabela 3 

KREDITODAJALEC Dolg Poroštvo Skupaj 
mio USD 

SKUPAJ DOLG IZ SUKCESIJE 479.3 404.0 883.3 

1 DOLG DO MEDNARODNIH ORGANIZACIJ 

EUROFIMA 

0.0 36.2 36.2 

0.0 36.2 36.2 

2 DOLG DO VLAD OZ. NJIHOVIH AGENCIJ 

Alocirani dolg (Pariški klub) 
Avstrija 
Belgija 
Francija 
Nemčija 
Italija 
Nizozemska 
Norveška 
Švedska 
Švica 
ZDA 
Kanada 

Alocirani dolg - ostalo (Exim bank) 
Nealocirani dolg 

Kapitalhilfe (Nemčija) 
nemški kredit (1956) 
Exim Bank of Japan 
Kuvajt 
Italija (EZUL-i) 

226.6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
226.6 

89.0 
23.0 

5.0 
93.0 
16.6 

250.6 

233.1 
20.9 

3.2 
35.9 
32.9 

1.1 
17.7 
0.4 
5.0 

12.2 
103.7 

0.1 
17.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

477.2 

233.1 
20.9 

3.2 
35.9 
32.9 

1.1 
17.7 
0.4 
5.0 

12.2 
103.7 

0.1 
17.5 

226.6 
89.0 
23.0 

5.0 
93.0 
16.6 

3 DOLG DO POSLOVNIH BANK 

Alocirani dolg 
49.c člen 
zakon 83/89 
obveznosti slovenskih uporabnikov 

Nealocirani dolg 
NFA nealocirani (16,39%) 
TDF nealocirani (16.39%) 

SKUPAJ ALOCIRANI DOLG 
SKUPAJ NEALOCIRANI DOLG 

252.7 

70.7 
31.2 
39.5 

0.0 
182.0 

167.0 
15.0 

117.3 

117.3 
0.0 
0.0 

117.3 
0.0 
0.0 
0.0 

70.7 
408.6 

404.0 
0.0 

370.0 

188.0 
31.2 
39.5 

117.3 
182.0 

167.0 
15.0 

474.7 
408.6 



RAZLAGA tabele 
lo'9 do mednarodnih organizacij 

zajete obveznosti Republike Slovenije do EUROFIME, ki 
Pobln0 'Z ^'ans,va v ,ei instituciji. Na vladi je bila sprejeta (om za člans,v°. ki i° mora parlament ratificirati z zako- 

' im«na Pocl,a9i Ustavnega zakona. Slovenija bo prevzela 
Ioni Za kadite, ki so bili odobreni slovenskim subjektom, iu., etno je prikazan kredit, ki so ga pri EUROFIMI najele 

^nske železnice. 

vlad oziroma njihovih agencij Jr0|g do 

klubom je bil dosežen dogovor o načelih, na 
i((Jj na) bi temeljili bodoči sporazumi naše države s posa- 
J a|na

lrn' državami članicami, s katerimi so se že pričela bilate- 
locjrP°.9ajania- Osnovno izhodišče je prevzem garancije za 

'"tnr ?! del dol9a. glede nealociranega dolga pa je enako" M 1 'MF, to je, da Slovenija prevzame 16,39% tega dolga. 

genc
n°s,i Republike Slovenije do tujih vlad oziroma njihovih 

byeJ 12 naslova alociranega dolga v glavnem predstavljajo 
u"°sti do t. i. Pariškega kluba. Ta dolg v skupni višini 233 
USD je bil restrukturiran na podlagi uskaljenega zapis- ,e bil 

ii ariji-® v'ado nekdanje Jugoslavije in 16 državami članicami 
obv ^'uba. tej podlagi je federacija postala garant za 

• bve2a
ezrios,i. skladno z Ustavnim zakonom pa naj bi ta 

A,* Prešla na Republiko Slovenijo (seveda za del, ki ga 
'la priznava kot slovenski dolg). 

so všteti tudi krediti, ki so jih nekatera slovenska 3. Dolg do poslovnih bank 
$ Hi J,.Prenesla na NBJ in katere bo morala Slovenija priž- 
ig lavni dolg6. Ti krediti so: 

llj 
33. bvez P°dlagi bilateralnih razgovorov o restrukturiranju 

, ih J, s,i prenešenih na NBJ po 49. c členu zakona o kredit- 
°%ir,0sih s tuiino <UL SFRJ 38/86> v višini 7 mi0 USD- fl rari; '!• ki so prenašala obveznosti na NBJ so Iskra sistemi 

a ^jasi na Celje, Julon Ljubljana, Papirnica Radeče, Tov. 
,1 t$t0 '■ Gradec, LTH Škofja Loka, Vezenina Bled, Krka Novo 
"' ^ n ,ezad Žalec, Alpetour Škofja Loka, Integral Ljub- 

°n't Medvode in SCT Ljubljana; 

- 16,39% obveznosti NBJ/federacije od kredita, ki ga je Nem- 
čija odobrila Jugoslaviji leta 1956 (vrednost kredita je 240 mio 
DEM) v višini 23 mio USD; 

- 16,39% obveznosti NBJ do Exim Bank of Japan v višini 
5 mio USD 

- 16,39% obveznosti bivše SFRJ do Kuvajta (ocenjene na 500 
mio USD) v višini 93 mio USD 

- 16,39% obveznosti bivše Jugoslavije iz naslova kredita, 
odobrenega s strani italijanske vlade za poplačilo odškodnine 
po 2. svetovni vojni izseljenim italijanskim državljanom) 
v skladu z Osimskimi sporazumi) v višini 16,6 mio USD. 

Tako je ocenjeni delež Republike Slovenije v dolgu najetem 
pri različnih vladah in ki ga ni mogoče razporediti po končnih 
uporabnikih 226,6 mio USD. Ta znesek se lahko zmanjša za 
del, ki ga ELES v svojih evidencah vodi kot obveznost do NBJ 
(nastal na podlagi drugega posojila Kapitalhilfe) v višini 13 
mio USD. 

3. Dolg do poslovnih bank 

Podatki o dolgu, ki odpade na Republiko Slovenijo temeljijo 
na predpostavki najnižjega možnega pogajalskega izhodišča 
pri (začasnem) urejanju odnosov s komercialnimi bankami, 
v skladu s katerim bi se zagotavljalo zaenkrat le odplačilo 
»živih« zaključnic slovenskih uporabnikov kreditov. Podatki 
o dolgu do komercialnih bank temeljijo na podatkih in eviden- 
cah domačih bank in so usklajeni z evidencami agenta up- 
nikov. 

His ne obveznosti na .NBJ na podlagi 13. a. člena 
1 nl,ne9a zakona v višini 5 mio USD. Na podlagi tega člena 
Ovo rv,ecinia podjetja prenesla obveznosti na NBJ - Krka s'o in TKI Hrastnik. 

1$> 

jj X /c^inanciranih kreditov sta prikazana tudi dva kredita 
^iniS'"1 bank), ki nista bila zajeta z reprogamiranjem 

y| ^'3 milijarde tolarjev (17,5 mio USD). 

vrednosti nealociranega dolga iz tega naslova so 
'•evani naslednji krediti: 

& M'jaihi|fe (<jve posojili v znesku 300 mio DEM in 700 mio 
J. Je Nemčija odobrila SFRJ v letih 1973 in ^974). 

A 1 Prnuta bi'a v manjši meri že odplačana. Republika Slove- 
vj Ust)™6 vseh jugoslovanskih obveznosti v višini 

ifl Sffern' aml zakona o kreditih odnosih s tujino je SFRJ dovolila 9' T ta „ ""..dolžnikom, da dolgove izplačajo NBJ v dinarski protivred- 
\eo bo odP'ačevala tujini, ali pa da določen dolg zamenjajo 
®0rn ln dalje odplačujejo novega. SFRJ je s temi spremembami °9očiti nbj odkupe dolga na sekundarnem trgu. 
t^ko • 
■sisi '6 2 zakonom o prevzemu določenih obveznosti (UL SFRJ 83/ 
tSr6ff

revze,i dol9°ve, ki bi jih lahko odkupila na sekundarnem 
'Sajani vi pričakovanega posojila Svetovne banke za strukturno 

Prevzemala je dolgove, po katerih je po že prej sprejetih 0rala vračati podjetjem tečajne razlike iz zveznega prora- 

'Nlh ^°'*niki, so z uporabo ene od teh možnosti poravnali svoj "i mogoče več obravnavati kot dolžnike. 

Podatki o dolgu, ki odpade na Republiko Slovenijo temeljijo 
na predpostavki najnižjega možnega pogajalskega izhodišča 
pri (začasnem) urejanju odnosov s komercialnimi bankami, 
v skladu s katerim bi se zagotavljalo zaenkrat le odplačilo 
»živih« zaključnic slovenskih uporabnikov kreditov. Podatki 
o dolgu do komercialnih bank temeljijo na podatkih in eviden- 
cah domačih bank in so usklajeni z evidencami agenta up- 
nikov. 
a. Alolcirani dolg 

V možni dolg do poslovnih bank se štejejo naslednje obvez- 
nosti: 

- žive zaključnice, ki se nanašajo na obveznosti prenešene 
na NBJ oziroma federacijo (a) po 49. c členu Zakona o kredit- 
nih odnosih s tujino (ul SFRJ 38/86) v višini 31,2 mio USD in 
(b) posebnem Zakonu o prevzemu obveznosti federacije iz 
določenih zunanjih kreditov in o zadolžitvi NBJ v tujini za 
račun federacije v letu 1990 (ul SFRJ 83/89) v višini 39,5 mio 
USD. Ta del bo Slovenija prevzela kot lastni dolg; 

- obveznosti slovenskih podjetij do poslovnih bank iz NFA 
(ta del ob razrešitvi odnosov s komercialnimi bankami ne bo 
del javnega dolga, ampak se tretira kot posredna obveznost 
Republike Slovenije) v višini 117,3 mio USD. 

b. Nealocirani dolg 

Pri določanju višine nealociranega dolga je upoštevano 
enako izhodišče kot pri razrešitvi in razdelitvi obveznosti pri 
MDS. Končni znesek bo lahko odstopal, glede na končni 
rezultat pogajanj z bankami upnicami. V nealocirani dolg so 
vštete naslednje možne obveznosti: 

- 16,39% živega dolga Narodne banke Jugoslavije iz NFA 
v višini 167 mio USD; 

- 16,39% od obveznosti, ki jih ima v okviru TDF Narodna 
banka Jugoslavije (90 mio USD), v višini 15 mio USD; 

Skupaj znašajo dodatne obveznosti do poslovnih bank 370,0 
mio USD, s tem, da se ta znesek lahko zmanjša (z vidika 
neposredneaa dolga Republike Slovenije) za del obveznosti, 
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ki je bil v tujini ugasnjen s strani NBJ ali drugih jugoslovan- 
skih bank oziroma v delu, ki je v lasti slovenskih pravnih oseb. 

5. NEKATERE ZNAČILNOSTI JAVNEGA DOLGA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Javni dolg Republike Slovenije znaša 378,96 milijarde tolarjev 
ali 25,7% bruto domačega proizvoda države. Javni dolg Repu- 
blike Slovenije ne izstopa toliko po svoji velikosti, saj sodi 
Republika Slovenija med nizko oziroma srednje zadolžene 
države. Značilnost slovenskega javnega dolga je predvsem 
v tem, kako in v kakšnih razmerah je nastal, kar ima za 
posledico nekatere značilnosti, ki sicer niso tako izrazito 
opazne pri primerljivih državah. 

5.1. Struktura zunanjega dolga RS 

Glede na velikost zunanjega dolga, Republika Slovenija ni 
prezadolžena država, saj njene devizne rezerve presegajo 
njeno zunanjo zadolžitev, sama njegova struktura glede na 
kreditodajalce pa ima vse značilnosti zadolženosti držav v raz- 
voju, kar je predvsem posledica dediščine bivše Jugoslavije. 

Tako je le 12% »normalnih« obveznosti, to je obveznosti, ki 
nastanejo z zadolževanjem države na trgih kapitala za potrebe 
pokrivanja proračunskega primanjkljaja (kar je običajno 
zadolževanje razvitih držav). Ostalo predstavljajo krediti, ki na 
različne načine predstavljajo pomoč manj razvitim državam in 
jih praviloma odobravajo mednarodne organizacije in vlade. 
Kredite zajete v okviru NFA lahko posredno tudi štejemo v to 
kategorijo, saj gre za refinancirani dolg. Ne glede na to, da so 
bili ob svojem nastanku tipični komercialni krediti, je ob 
reprogramu morala vstopiti država (bivša NBJ) kot porok. 

5.2. Struktura notranjega dolga RS 

V strukturi notranjega dolga predstavljajo vrednostni papirji 
okrogh 80% od celote, kar je dokaj podobno razvitim ekono- 
mijam. Neobičajen pa je bil način izdaje teh papirjev - le 0,5% 
vrednostnih papirjev je prišlo na trg s prodajo, kar je tudi 
običajna pot. Kar 99,5% državnih vrednostnih papirjev je bilo 
izdano z namenom pomoči ali saniranja gospodarstva in 
bančnega sektorja. Država je z izdajo vrednostnih papirjev 
najpogosteje priznala skriti javni dolg, ki v preteklosti ni bil 
evidentiran na pravem mestu t. j. pri državi. Najpogosteje je 
javni dolg skrit v bilancah bank, kar je država tudi priznala 
s pristopom k sanaciji bančnega sistema. Vsekakor pa Repu- 
blika Slovenija ni sposobna teh obveznosti poravnati v krat- 
kem roku, tako da je odložila plačilo svojih obveznosti na 
daljši rok. Ob tem pa se je del gospodarstva (predvsem bančni 
sektor) znašel v neugodni situaciji, saj obstaja možnost, da bo 
imel velik del svojih sredstev dolgoročno vezan v obliki terja- 
tev do države. Zato so, kot finančni instrument, v obliki kate- 
rega je dolg priznan, izbrane obveznice. S prenosom (pro- 
dajo) teh obveznic s strani bank drugim investitorjem v državi, 
se bo postopno oblikovala normalna struktura investitorjev, ki 
svoje presežke usmerjajo v financiranje javnega dolga. 

Del javnega dolga je nastal tudi z namenom pomoči gospo- 
darstvu, kjer najbolj izstopajo obveznice Republike Slovenije 
2, ki so bile namenjene za izvozne spodbude. Posledica je, da 
vrednostni papirji niso prišli neposredno v roke pravnih inve- 
stitorjev, ampak se je to zgodilo šele z njihovo prodajo na 
sekundarnem trgu. Odnos primarnih prejemnikov teh papirjev 
je bil pogosto podcenjujoč saj so skušali reševati svoje pro- 
bleme ne glede na oportunitetne stroške, kar je imelo za 
posledico velika nihanja cene teh papirjev (predvsem navz- 
dol) in s tem možnost nakupa državnih vrednostnih papirjev 
po ceni, ki je zagotavljala nenormalno visoke donose. 

5.3. Valutna struktura javnega dolga RS 
Upoštevaje razmere v katerih je nastajal slovenski javni dolg, 
posebno notranji (visoka inflacija - uporaba valutne klav- 
zule), je Slovenija pri servisiranju javnega dolga zelo občut- 
ljiva na razmerje med domačo valuto in tujimi valutami. Tako 
je več kot 54% skupnega javnega dolga nominiranega v nem- 
ških markah, 18% v ameriških dolarjih, 7% v ekujih, 8% v dru- 
gih tujih valutah in le nekaj manj kot 13% v slovenskih tolarjih. 

DEMUSD SIT ECU JPY FFR CHF ITL NLGGBP BFR SEK CAD PTE t*"1 

VALUTA 

Graf 1: Struktura javnega dolga po valutah 

5.4. Struktura javnega dolga RS po obrestnih merah 

Obrestne mere na obstoječi zunanji dolg Republike Slo'' 
se pretežno sučejo v okviru od 7 do 10 odstotkov 
Relativno visoke obrestne mere zunanjega dolga (v Prirn.?| 
z aktualnimi obrestnimi merami na tujih finančnih trg™ 
posledica pogojev reprogramov, ki jih je morala sprejejj 
danja Jugoslavija kot prezadolžena in visoko rizična 

m 

ne» 

len*' Notranji dolg nosi v povprečju 8 odstotkov letno. Najpo"1 fl 
nejši razlog v tem, da je skoraj 80% notranjega dolga se1* 
ziranega v obveznicah, ki imajo nominalno 8;°^ .jiij'i 
obrestno mero. Država se na domačem denarnem in 
skem trgu praktično ne zadolžuje, saj bi bila cena f«naz 

ževanja (posebno v primeru velikega povpraševanji 
visoka - na nivoju med 10 do 12 odstotkov. 

ili n 

jj a, id?« 

)a 

i 
i 100 

JI t 
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Graf 2: Struktura javnega dolga po obrestnih merah 
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5.5. Struktura Javnega dolga RS glede na odplačilno 

Odplačilna doba za javni dolg Republike Slovenije se 
razlikuje v odvisnosti ali gre za notranji ali zunanjii 
Izrazita značilnost slovenskega javnega dolga je njego 

na dolg, ki mora biti oW^if goročnost, saj le 1,4% odpade na —.3    W| 
v obdobju pod enim letom (tu niso vključene tekoče oP ^ ^ 
sti iz posameznih kreditov ali vrednostnih papirjev, K 

dejo v letu 1994, najeti pa so bili kot dolgoročni). 
v r<l!i!| 

Tako mora biti večina obveznosti do tujine odplačana J 
10 do 20 let. Pri notanjem dolgu je dolgoročnost ^ 
poudarjena, vendar predvsem na račun obveznic, k' \ 
izdane za sanacijo bank in starih deviznih vlog in ki '"Min« 
sicer največjo težo pri določanju vseh povprečnih zn?i t 
notranjega dolga. Obveznosti iz teh obveznic zapade| 

čez 29 let. 

«b 

84 porode«*1 h 



^44Un-J 

^Stoiku 

'UCek 

«UDC'n0St' 1)0 ena najpomembnejših nalog države 
uto |a

rav''a'a z javnim dolgom, z namenom Izboljšati gIQ lav/- J"*""" wwiyvm, t- MUMieiiviii ^W J 
„iii rij ,a*nega dolga z vseh vidikov (npr. ročnosti, valutnih . k '), Hncnkn^« MM <m f«ia>M X l> ■ ■ /mUmamAmiU bm m m \ 

r 
likvidnosti države. 

tnt 'ia'nje poset3no Pa z vidika stroškov (obrestnih mer) 
,j( Jog d ' lavnim dolgom mora postati 
siifi^tn 

avne zakladnice, ki je odgovo 
^ s. iv&fini 

to-iavnana rtnlga po dobi odplačavania 
»•S 1M3 14-13 15-17 1 8-19 20-21 22-23 24-25 28-27 28-2« LETA 

ena izmed osnov- 
odgovorna za vzdrževanje 

Sr"oter upravljanja z državnim dolgom je, ob predpo- 
s,fuk(V 'a 0P,irnalne likvidnosti države, vzdrževanje jri nirr, jnh

ure dolga, ki po ročnosti in stroških ustreza 
jl(i( Servij- odo^im proračunskim potrebam in možnostim 

in stroškov zadolževanja. Sicer pa je vedno ,d?a<teoerT,bneišimi cilji upravljanja zmanjšanje obsto- 
ji zenosti države. 

Sil^nteta javnega dolga ter sprejemanje odločitev 
ih U a" zmanjševanju dolga, o še sprejemljivih 
lado|QIS'rania javnega dolga, o zgornji dopustni meji JVatj 'er o virih in načinih zadolževanja je potrebno 
"6vanie^dvsem z vidika zmožnosti države za njegovo )i|e J®ln servisiranje. Le-to pa je odvisno predvsem od I WVM vioii a i iv°ia države. 

*) jj'6 z tujim delom javnega dolga bo v veliki meri 
Sčne2U"ata P°9ajani s tujimi upniki. Šele ko bo '%)i6 višina in pa oblika tujega dolga bo možno !J(jq s'rukture tega dolga in to z vseh vidikov. Pred- 
stavljanje s tem dolgom pod vplivom bodočih 
V ki k 8 s,°venije po zadolževanju v tujini in seveda bodo vladale na tujih finančnih trgih. 
avija 
!ti j,Ju z domačim delom javnega dolga je potrebno 

kla,i z vidika vrednostnih papirjev, saj le ti pred- 'ov *°t 9o% domačega javnega dolga. Največji pro- 
r5a kot ,r9a vrednostnih papirjev (ali kar finanč- 
Hlur? celote) je njegova velikost in slabo razvita 

>" f52e®' Absorbcija domačega trga je zelo skromna, 
j j? j|j a nekaj deset milijonov tolarjev večja dnevna 
I} prjr

0vpraševanje po vrednostnih papirjih povzro- či !| d rs na njihovo ceno. Zato lahko vsaka večja 
Vbijih^6 na takem trgu povzroči nezaželene posle- 

.Z^ij kontrolirali zgolj s »tržnimi« prijemi. 
■ ^Vi J^'iktJsti sekuritiziranega notranjega dolga in nje- 
S Primarni trg za nove državne vrednostne papirje j W °9oj za uspeh novih tržnih emisij bi bili za 

ftf r,®kat i'vo visoki donosi teh papirjev. Omeniti 
JJ pV(lir^[e druge probleme, ki bodo vplivali na poslova- 

vrednostnimi papirji: 

l^jlAr,^"1^ vrednostnih papirjev (po velikosti emisije) 
' Ttoii'Prenos|jivih, vendar bodo postali ob nespreme- 
y v celoti tržni v roku 4-5 let. Velika ponudba teh 

^ Papirjev na sekundarnem trgu lahko povzroči 

    

velik padec tečajev. Posledica takih dogodkov je lahko zelo 
visoko povečanje stroškov zadolževanja države na primarnem 
domačem trgu (ter tudi visoko ceno zadolževanja za vse 
ostale povpraševalce po kapitalu - crovvding out efekt); 

- pričel se je proces privatizacije, ki na način kot je zastav- 
ljen, lahko pomeni težko obvladljivo ponudbo delnic privatizi- 
ranih podjetij. Ta ponudba bo upoštevaje majhnost doma- 
čega trga, v veliki meri prizadela ravno primarni trg tako 
državnih kot tudi drugih vrednostnih papirjev; 

- datumi dospetja posameznih vrednostnih papirjev so zelo 
»enotni« - zapadlost vrednostnih papirjev je skoncentrirana 
na ista leta, poleg tega pa je večina tekočega servisiranja tega 
dolga znotraj leta (plačevanje obresti in glavnic) skoncentri- 
rana na iste datume (predvsem na junij in december). 

3. Da bi ublažili posledice obstoječe nenavadne strukture 
notranjega dolga, je potrebno sprejeti naslednje odločitve: 

- vse nove izdaje vrednostnih papirjev morajo vsebovati 
izdajateljevo opcijo predčasnega odpoklica; 
- izdaje morajo biti »obrestne« (glavnica se odplača v celoti 
ob dospetju), s tem da se dospetje posameznih izdaj kombi- 
nira na različna obdobja; 

- izogibati se je treba tveganim (predvsem nepredvidljivim), 
finančnim instrumentom; 
- obstoječe emisije dolgoročnih vrednostnih papirjev je treba 
z zamenjavo za drugačne vrednostne papirje razbiti na več 
tranš (predvsem sanacijske obveznice), tako da bi posamezne 
tranše imele različne roke dospetja in različne datume 
začetka prenosljivosti; 
- država mora začeti izdajati vrednostne papirje, ki glasijo na 
domačo valuto in s tem zmanjševati valutno tveganje dolga; 
- stabilizirati je potrebno domačo valuto, kar bo omogočilo 
uvedbo fiksnih obrestnih mer in ukinitev velikega R; 

- omogočiti dostop domačim institucionalnim investitorjem 
na primarni trg državnih papirjev (brez posrednikov), kar bo 
državi znižalo stroške izdaj; 

- za domače institucionalne investitorje je treba uvesti tudi 
manj tržne finančne instrumente. 

4. Ravno aktivnosti države bodo poleg privatizacije v največji 
meri krojile razvoj finančnega trga v Sloveniji v naslednjih 
letih, zato morajo biti toliko bolj premišljene in izvajane 
v skladu z možnostmi, ki jih domači finančni trg še dopušča. 
V skladu s tem bo zakladnica pri Ministrstvu za finance 
pripravila strategijo upravljanja z javnim dolgom, ki bo vladi in 
parlamentu predložena do jeseni tega leta. 

Priloga 1 

SPISEK AKTOV NA PODLAGI KATERIH 
JE BIL REALIZIRAN ALI PRIZNAN 
JAVNI DOLG REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakon o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
(UL RS 79/93) 

Odlok o prevzemu delovnih skupnosti, SIS in kmetijskih zem- 
ljiških skupnosti v republiške upravne organe (UL SRS 41/89) 

Zakon o proračunu za leto 1992 (UL RS 16/92) 

Zakon o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denar- 
nem skladu (UL RS 2/93) 

Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostoj- 
nosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UL RS 1/91) 

Zakon o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Republiko 
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Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj (projekt 
Dravskih elektrarn) (UL RS - Mednarodne pogodbe 10/93) 

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slove- 
nije in Vlado Zvezne republike Nemčije o finančni pomoči za 
ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju kvalificira- 
nih delavcev Republike Slovenije (UL RS - Mednarodne 
pogodbe 2/93) 

Zakon izvrševanju proračuna in o proračunu za leto 1993 (UL 
RS 22/93) 

Zakon o intervencijah v gospodarstvu (UL SRS 45/90) 

Zakon o jamstvu Republike Slovenije za ekološke in energet- 
ske projekte (UL RS 38/92) 

Zakon o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna 
obratna sredstva Slovenskih železarn (UL RS 55/92) 

Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane 
zaradi sanacije Slovenskih železarn (UL RS 55/92) 

Zakon o načinu opravljanja in financiranja prometa na obsto- 
ječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preobli- 
kovanju javnega podjetja Slovenske železnice (UL RS št. 71/ 
93) 

Zakon o najetju kredita za nakup opreme za potrebe Republi- 
ške uprave za zračno plovbo (UL RS 55/92) 

Zakon o jamstvu Republike Slovenije za najetje kredita za 
dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica (UL RS 36/ 
93). 

Zakon o izdaji obveznic Socialistične republike Slove# 
SRS, 5/1990). 

Zakon o izdaji obveznic za pospeševanje izvoza v le'" 
(UL RS, 41/1990). 

Zakon o odkupu terjatev do Iraka, Kube in Ljudske repij 
Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve j, 
posebnega pomena (UL RS, 55/1992). 

Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih - 
vlog (UL RS, 7/1993). 

izi 

l 

*0j 

Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, 
zaradi sanacije bank in hranilnic (UL RS, 57/1992) 

Zakon o članstvu Republike Slovenije v Mednarodni WjjjJi ii 
obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji. %f

al 

rodnem združenju za razvoj in Mednarodni agencijiZ3z Tla 
vanje investicij (UL RS 10/93). 

OC Notifikacija mednarodnih pogodb z Italijo (UL ( 
rodne pogodbe 11/92) 

Zakon o kreditnih odnosih s tujino (UL SFRJ 38/86) 
ih ^ Zakon o prevzemu obveznosti federacije iz določeni . 

njih kreditov in o zadolžitvi NBJ v tujini za račun <e 

v letu 1990 (UL SFRJ 83/89) 

OPOMBA: 

Sledi seznam obveznosti RS po krei 
- POSLOVNA SKRIVNOST 

»rila 
Csk 
to|r 
N 
'Ha 
lik 

H 
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, Oročilo izdanih poroštvih po 66. členu zakona o proračunu Republike Slovenije in 
Izdatkih proračuna za leto 1993    

Podlagi 66. člena zakona o izvrševanju proračuna in 
j|iZrora'unu Republike Slovenije za leto 1993 vam poši- 
J°JWilo o izdanih poroštvih, ki ga je Vlada Repu- e Slovenije sprejela na seji dne 17. 2. 1994. 

J® Re ,®publike Slovenije je v letu 1993 izdajala poroštvo na 
in" ■ 'n 6®' člena Zakona o proračunu Republike Slove- iji'ljL,0 'zvrševanju proračuna za leto 1993. Izdajo poroštev 

..il *0 DrpH I I o miniplrnliin /4/\ nl/i mnn mn^nn ifičirio 1 A 
m*« 

a"liiardsi^60"393'3 ministrstva do skuPne možne višine 14 

l«No 

Iti' ia°1.200 

6'iia 

10,000 mio SIT Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

2,000 mio SIT Ministrstvo za ekonomske odnose in 

2.000 mio SIT Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 

1°00 mio SIT Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
500 ">'0 SIT Ministrstvo za okolje in prostor 

mio SIT Ministrstvo za promet in zveze in 
mio SIT druga ministrstva. 

.„.i Po9°je za izdajo poroštev je Vlada uredila s poseb- 
Poiniia?"1 (Uradni list RS št. 25/93). Merila je Vlada dvakrat 
Wr septembra (Uradni list RS št. 52/93 in drugič 
Ida a (Uradni list RS št. 62/93). S prvo dopolnitvijo je 
ad|Wtevala Položitev dokazila, da posojilojemalec obdobju ni imel blokiranega žiro računa več kot 30 
<"45 dni, z drugo dopolnitvijo pa je prešla na delno 
iatev V Pomeni, da Republika prevzema le do 80% 

rak s' i''1 kreditor ne bi povrnil od posojilojemalca 
;3o 

,.,„K - poroštev je bilo v sklepu najprej določeno kot 
tlj, a Zastava ali cesija terjatev. S septembrsko dopol- 
'lostl^P3 ie bila dodana možnost zastave prvovrstnih 
% l6|: : papirjev, uruga oopoinnev meril pa na novo 

in n Zavarovanie ,ak°i da ga posojilojemalec da kredi- 
''Ovar,6 Ve^ Republiki, kar omogoča razširitev možnosti 
N(nju'a Posojila z odstopom deviznih prilivov, zastavo 

" stvari in izboljšanje možnosti uporabe hipotekar- 
I arovanja. 

popolnitvijo meril je bila uvedena tudi progresivna 
' fteoiK2? nižanie obrestne mere, in sicer tako, da Zaklad- 
''Ciin . Slovenije deponira začasno prosta sredstva 
V in Pri bankah v odvisnosti od deleža rizika, ki ga nosi 

dr*av V'^'ne obrestne mere, po kateri je kredit s poro- 
"Orj, 
h$tn

v Poroštva je Vlada v celotnem obdobju pogojevala 
*a ° ^ero za kredit, ki je morala biti nižja od obrestne 
10hrOvrs,ne posojilojemalce. V prvih treh mesecih je 'Sstna mera za posojila s poroštvom znašala 12 do 

e*«/ec 

14 odstotkov letno. Po spremembi pogojev in vključitvi depo- 
zita kot vzpodbude je padla obrestna mera sklenjenih kreditov 
pravilma na 10 odstotkov. 

Vlada je začela sprejemati sklepe o izdaji poroštev v juniju. Do 
konca leta je izdala 109 sklepov o izdaji poroštva. Za dve 
podjetji je konec decembra sprejela nova sklepa, tako da je 
efektivno število sprejetih sklepov 107. Na njihovi podlagi je 
minister za finance izdal do konca leta 59 poroštvenih izjav 
Postopek za izdajo izjav za 20 sklepov, ki jih je Vlada sprejela 
konec decembra, se je pričel januarja 1994. V šestnajstih 
primerih od julija do oktobra izdanih sklepov je ministrstvo za 
finance ugotovilo, da potrebni pogoji niso izpolnjeni oziroma 
da niso bili izpolnjeni do tistega roka, v katerem bi bila 
poroštvena izjava izdana v skladu s sklepom Vlade. S tem je 
seznanilo podjetja in jih napotilo na ponovitev postopka. 
Preostalih dvanajst primerov skuša ministrstvo s podjetji še 
urediti. 

Z devetinpetdesetimi sprejetimi sklepi je Republika jamčila 
skupaj za 7,284 mio SIT obveznosti pravnih oseb, ki so ob 
izdaji poroštvene izjave imele pri poslovnih bankah - kredi- 
torjih A in B boniteto, kar pomeni, da so redno poravnavale 
svoje obveznosti (Priloga 1). 

Največje število poroštev je bilo izdano za pravne osebe, ki jih 
je predložilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti - 31, 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - 23, Ministrstvo 
za znanost za tri, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministr- 
stvo za kmetijstvo pa poroštvo za po eno pravno osebo. 

V zneskih izdanih poroštev je prav tako delež Ministrstva za 
gospodarske dejavnosti največji. Na to še vedno vpliva pet 
poroštev, izdanih štirim podjetjem s področja energetike. 
Mejo petih odstotkov razpoložljivega deleža ministrstva za 
eno poroštvo pa presega le poroštvo za nakup jedrskega 
goriva, s čemer je bila Vlada pri odločanju seznanjena. 

Od 33 poslovnih bank v Republiki Sloveniji je poroštva prido- 
bilo 15 bank (priloga 2). Od tega se 8 bank pojavlja precej 
redno, z raznimi programi, kar kaže na upoštevanje tega 
instrumenta v njihovi politiki, ostale pa se pojavljajo občasno. 

Poroštva so bila izdana za dobo od tri do največ šest mesecev, 
odvisno od narave posla in z možnostjo enkratnega podaljša- 
nja. Od izdanih poroštev jih je do konca leta zapadlo 19 
v skupnem znesku 1,791 mio SIT (priloga 3). Dolžniki niso 
poravnali obveznosti v sedmih primerih. Tri od teh sedmih 
podjetij so iz lesnopredelovalne industrije, dve iz elektro, eno 
iz kovinskopredelovalne, eno pa s področja predelave hrane. 
Skupni znesek plačanih poroštev je 551 mio SIT (Priloga 4). 

Ob plačilu poroštva je ministrstvo za finance vložilo akceptne 
naloge ali menice in pričelo urejati izvedbo materialnega 
zavarovanja. Z dvema dolžnikoma je sklenjen dogovor 
o izvedbi poplačila iz naslova vrednostnih papirjev oziroma 
cesije terjatev, v enem primeru bo ministrstvo predložilo 
dražbo nepremičnine, zoper eno podjetje bo verjetno sprožilo 
sodni spor, v ostalih primerih pa se še odloča o postopku. 
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Priloga 2: 
PREGLED POROŠTVENIH IZJAV REPUBLIKE 
SLOVENIJE, IZDANIH PODAMEZNIM BANKAM 
DO 31.10.1993 V SKLADU S 57. in 66. ČLENOM 
ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

I. PO BANKAH 
Zap. št. Naziv banke Znesek 

1 LB d.d. 
2. A Banka d.d. Ljubljana 
3. SKB Banka d.d. Ljubljana 
4. LB Zasavska banka Trbovlje 
5. Slov. zadr. kmetij, banka 
6. Banka Vipa Nova Gorica 
7. LB KB Nova Gorica 
8. LB Gorenjska banka Kranj 
9. LB Pomurska banka Mur. Sobota 

10. Kreditna banka Maribor 
11. LB Splošna banka Velenje 
12. LB Splošna banka Celje 
13. Hmezad banka Žalec 
14. LB Banka Domžale 
15. UBK Banka Ljubljana 

SKUPAJ 

3.490,540.976,00 
260,000.000,00 
875,283.252.00 
680,000.000,00 
510,250.000,00 
82.800.000,00 

114,205.031,00 
270,000.000,00 
119,000.000,00 
238,750.000.00 
451,400.000,00 

65,000.000,00 
112,000.000,00 

15,000.000,00 
 60,000.000,00 
7.284,449.759,00 

. PO NAČINU ZAVAROVANJA 
Zap. št. Način zavarovanja Znesek 

1. cesija terjatev 
2. hipoteka nepremičnin 
3. zastava blaga 
4. odstop deviznih prilivov 
5. zastava vrednostnih papirjev 

4.748,357.858,00 
629,183.118,00 

1.620,805.031,00 
50,000.000.00 

236,103.752,00 
SKUPAJ 7.284,449.759,00 
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oročilo o upravljanju z likvidnostnimi presežki proračuna v zadnjem 

Jpesečju leta 1993 

Ha Podlagi 52. člena zakona o izvrševanju proračuna in 
fem D5unu RePublike Slovenije za leto 1993 vam poši- 
»idn .ro'"° Ministrstva za finance o upravljanju z lik- 
1993 Stn'm' Presežki Proračuna v zadnjem trimesečju leta 

krl a raven deponiranih presežkov proračuna in njego- "erv je v z   
"jem letu 

^-vje v zadnjem trimesečju dosegla najvišjo raven 

!ria javi s prvim polletjem, ko so se gibali presežki prora- 
di p°vPrečn° na ravni 9,8 milijarde tolarjev in s tretjim 
'■ink3 JerT1, ko ie b''° pvoprečno dnevno stanje depozitov 
lta|? 1^'1 m'liiarcla tolarjev, so le-ti v zadnjem trimesečju ]a j ' Poprečno dnevno raven 13,8 milijarde tolarjev. Od 

lJr.'
bl|o danih depozitov iz sredstev rezerv 2,8 milijarde 

' ijjJ ln iz presežkov proračuna 11,0 milijarde tolarjev. 
'!adn

n° P°vPrečno stanje deponiranih sredstev pri bankah 
$ejJerT1 trimesečju je bilo predvsem odraz med letom 
ih0(j,

ne nižje proračunske porabe od načrtovane in večjih 
Pozit oc* ocer"jenih. Najvišje povprečno dnevno stanje jit io»e 

v višini 14,4 milijarde tolarjev je bilo doseženo 
«'!!is|e 

u- Oktobrsko povprečno stanje depozitov je bilo 
* ini.Za 300 milijonov tolarjev, v decembru pa je bilo glede 
  

<^iu,in   
% %ne

Pr0đanih devizn'h sredstev bankam na podlagi upo- 
g> deDrp

a dela tujega kredita povprečno 914 milijonov tolar- 
'fc i"ov' vezanih do Prve dekade januarja 1994). 

zivnejšo proračunsko porabo ob izteku proračun- 

_'u' 'n sicer 13,1 milijarde tolarjev (od tega iz prihod- 
povprečju plasirano najmanj sredstev v tem 

koledarskega leta doseženo stanje depozitov iz prora- 
, Presežkov v višini 8,5 milijarde tolarjev je do 14. 1. 
. s° se še plačevale obveznosti iz proračuna za leto 93, a 257 milijonov tolarjev. 

in novembru je Zakladnica usmerjala depozite 
*lal

Po kriterijih iz prejšnjega trimesečja. Osnovni kriterij 
Slciik3 POVDrečneaa stania tolarskih in deviznih kreditov 
p", ? v * 

n0|a^
er so prišle v poštev le banke z nad 1.200 milijo- 

v vrednostne papirje posamezne banke (podatki 
! . mer so prišle v poštev le banke z nad 1.200 milijo- 
k r)®v teh kreditov in naložb, kombiniran s kriterijem :6žbe k kreditov in naložb, kombiniran s kriterijem 

5 '• *i) bank v prometu z državnimi vrednostnimi papirji (25 
\L 

-?!'5Voi u 'e Zakladnica v skladu s priporočilom Vlade RS, 
Slih Pri'sp0"*'^0 deP°niranja likvidnostnih presežkov prora- 

I) 

■ne va k splošnemu znižanju obrestnih mer in 
!j mere na medbančnem trgu, vpeljala nove kriterije za 
der deP°zitov iz likvidnostnih presežkov proračuna. Cembra dalje veljajo naslednji kriteriji: 

kriterij: pridobljena poroštva države za odobrene 
^ skladu s sklepom Vlade, z dne 4. 11. 1993, o spre- 
Soiii"1 popolnitvah sklepa o merilih za dajanje poroštev 

* ie h6 'n dru9e obveznosti pravnih oseb v letu 1993, pri Vi ?el6ž depozita v danem kreditu banke odvisen od 
!ari 9a v Poroštvu nosi država in realne obrestne ael kredita s poroštvom države; 

ga v poroštvu 
nosi 

banka 

realna obr. m. delež depozita 
kredita v kreditu 

s poroštvom 
države 

20% 
30% 
40% 
50% 

10% 
11% 
12% 
13% 

50% 
40% 
30% 
20% 

ločevanje nočnih depozitov proračuna so vključene 
ti*1 ^Sanaciji in predsanaciji, ob plačilu davkov 5. in 20. 

Pa še devet bank, katerih delež odliva sredstev iz 

njihovega potenciala v teh dneh predstavlja najmanj 2% od 
prihodkov proračuna iz tega naslova; 

3. V okviru razpoložljivih presežkov proračunskih sredstev 
lahko za največ sedem dni in po predhodni najavi pridobijo 
depozite tudi banke: 

- z najetim likvidnostnim kreditom Banke Slovenije, in sicer 
le v primeru, da potem v celoti poravnajo obveznost do BS in 
- neto dolžnice na medbančnem trgu za zamenjavo kreditov, 
ki jih je morala banka najeti po ceni nad povprečno doseženo 
obrestno mero (objavljeni podatki BS za pretekla dva delovna 
dneva). Banka z najetim depozitom za zamenjavo dražjega 
likvidnostnega kredita lahko v tem obdobju plasira sredstva 
na medbančnem trgu le za čez noč in po enaki obrestni meri 
kot velja za prejeti depozit Ministrstva za finance, upoštevajoč 
stroške obvezne rezerve in plačilnega prometa SDK. 

Glede na to, da so se poroštva države po novih kriterijih 
začela odobravati šele v januarju 1994 je Zakladnica konec 
novembra 1993 doseženo stanje nočnih depozitov zniževala 
postopoma tako, da je 

- 2. 12. 1993 odpoklicala celotno stanje depozitov od bank, 
ki niso imele prejetih nobenih poroštev države po starih 
kriterijih (7 bank), 
- od bank, ki so imele prejeta poroštva države po starih 
kriterijih pa je odpoklicala depozite v skladu s prostimi ozi- 
roma potrebnimi sredstvi proračuna ter v odvisnosti od višine 
poroštva in depozita. 

Istočasno z novimi kriteriji je začel veljati nov Sklep o obresto- 
vanju plasiranih presežkov proračuna, po katerem tako za 
depozite iz žiro računa kakor tudi za vezave iz sredstev stalne 
rezerve veljajo naslednje obrestne mere: 
- nočni in dnevni depoziti 50% R 
- vezani depoziti do 31 dni - banke v sanaciji in predsanaciji 

R 
- depoziti za kredite s poroštvom države - na odpoklic60%R 
- vezani depoziti za zamenjavo likvidnostnih kreditov 
- centralne banke za čez noč 
R+obr. mera BS minus 1% točka, minus str. OR 
- na medbančnem trgu 
R + povpr. obr. m. za LK medb. kred. minus 
3% točke, minus stroški OR 

Bankam v sanaciji in predsanaciji je bilo v povprečju plasi- 
rano 74,3% vseh depozitov. V januarju 1994 bo izdelana 
analiza učinkov deponiranja sredstev v vseh treh bankah in 
v skladu z ugotovitvami bodo postavljeni limiti za posamezno 
banko. 

Vezav na podlagi poroštev države*za dane kredite bank glede 
na to, da poroštva še niso bila izdana v decembru 1993 ni bilo. 

Za nadomeščanje dražjih likvidnostnih kreditov je Zakladnica 
bankam vezala za povprečno 122 milijonov tolarjev sredstev. 
Od sedmih zahtevkov za tovrstni depozit je bil zavrnjen le 
eden, in sicer banki, za katero je bilo ugotovljeno, da je ob 
prvem prejemu depozita po tem kriteriju plasirala sredstva na 
medbančnem trgu po tržni obrestni meri in ne po enaki, kot je 
veljala za prejeti depozit. 

Za plasirana sredstva iz prostih presežkov proračuna so se 
v zadnjem trimesečju 1993 povečali izredni prihodki prora- 
čuna iz naslova obresti za 486,6 milijona tolarjev. V celem 
preteklem letu so znašali ti prihodki 1.337 milijonov tolarjev. 

"a/ec 91 



priloga: 1 

Struktura depozitov proračuna v oktobru 
novembru In decembru 1993 



priloga: 2 

Povprečno stanje depozitov v zadnjem 
trimesečju leta 1993 

K5B povprečje v mesecu 
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