
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIK!! SLOVENIJE 

Dokumentacija 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 20i Julij 1995 Letnik XXI Št. 34 

najemu posojil in poroštvu za najeta posojila 
- EPA 1200 - hitri postopek 

RASTLINSTVO 
Predlog zakona o spremembah zakona o zdravstvenem varstvu rastlin 
- EPA 1118 - skrajSani postopek 
POSLANCI 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih 
- EPA 1185 - hitri postopek 
POSLOVNE STAVBE IN PROSTORI 
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih - EPA 1198 - hitri postopek 
POSOJILA/POROŠTVO 
Predlog zakona o spremembi zakona o 
za odkup pridelka pšenice v letu 1995 
DOHODNINA 
Predlog zakona o spremembi zakona o dohodnini - EPA 1172 - prva obravnava 
IGRE NA SREČO 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo 
- EPA 1176 - prva obravnava 
VERSKE SKUPNOSTI 
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o pravnem položaju verskih skupnosti 
v Republiki Sloveniji - EPA 1197 - prva obravnava 
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije 
- EPA 592 - druga obravnava 
VOJNI VETERANI 
Predlog zakona o vojnih veteranih - EPA 477 - tretja obravnava 
2RTVE vojnega nasilja 
Predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja - EPA 478 - tretja obravnava 
VOJNI INVALIDI 
Predlog zakona o vojnih invalidih - EPA 546 - tretja obravnava 
RATIFIKACIJE 
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko 
Avstrijo o spremembah sporazuma o obmejnem prometu - EPA 1181 
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Švicarske konfederacije o sodelovanju pri usposabljanju Slovenije 
za posodobitev njenega javnega upravnega sistema - EPA 1199 
BANKA SLOVENIJE 
PoroCilo o izvajanju nadzora bank in hranilnic v letu 1994 
OBVEZNE RAZLAGE 
Predlog za sprejem obvezne razlage 1. in 2. odstavka 28. Člena zakona 
o inspekciji dela (Uradni list RS, St. 38/94) - EPA 1178 
IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH ,DZ 
Poslanska pobuda 
Odgovor 

13 

17 

19 

21 

25 

27 

31 

37 

43 

61 

81 

85 

91 

95 
95 



r. . . . • 

■■ 1, - ' • 1 • ■ w, • • • ... - 

- . ,.... . 

■ 

• -...t ... 

' 
■ '■ 

. 

' 

. 

, ;: • : ■.:x •• »> > r-' 

■ 
■ • ■' 

. . 
. 

■ , , ' }<■■■: • . ■ ■ • . . . . . . . 

, 

. 
. / ... '' ■ 

... .. 

. 
■ i, «1 

• .... 

' 
- • . i 

. 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 

0 ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN 

~ EPA 1188 — skrajšani postopek 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93) in 49. člena 
sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora (Ur. 
I. RS, št. 80/94) pošiljava v obravnavo po skrajšanem 
postopku 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA 
O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN 

in ga dajeva v obravnavo in sprejem. 

Predlagana sprememba zakona predvideva spremembo 
oz. prenehanje dveh določb zakona o zdravstvenem var- 

stvu rastlin. Glede na to in zaradi smotrnejše organizacije 
javnih služb, zmanjšanja proračunskih izdatkov in stro- 
škov gospodarskih osebkov predlagava, da Državni zbor 
obravnava predlog spremembe zakona na isti seji po 
določbah poslovnika o skrajšanem postopku. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije sporočava, da bova pri 
delu v delovnih telesih in na seji Državnega zbora sodelo- 
vala predlagatelja. 

Ivan Oman, l.r. 
dr. Franc Zagožen, l.r. 

1. OCENA STANJA 

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. I. RS, št. 82/94) v 4. 
členu uvaja službo za varstvo rastlin kot obvezno republiško 
javno službo v javnih zavodih, kmetijski svetovalni službi in 
javni gozdarski službi. Služba spremlja zdravstveno varstvo 
rastlin, napoveduje pojave škodljivih organizmov, diagnosti- 
čna škodljive organizme, daje strokovne nasvete za strokovno 
Pravilno rabo fitofarmacevtskih sredstev in uporabo tehnično 
brezhibnih naprav ter opravlja druge naloge v skladu z za- 
konom. 

Zakon med drugim določa tudi pogoje za opravljanje trgovine 
s fitofarmacevtskimi sredstvi. Po 30. členu zakona se lahko 
s trgovanjem s fitofarmacevtskimi sredstvi ukvarjajo gospo- 
darske družbe, zadruge in samostojni podjetniki, ki izpolnju- 
jejo določene kadrovske in druge pogoje. 

Po tretji alineji iz drugega odstavka tega člena morajo gospo- 
darske družbe, zadruge in samostojni podjetniki za trgovanje 
s fitofarmacevtskimi sredstvi imeti v delovnem razmerju 
delavca, ki ima končan visokošolski študij agronomske smeri, 
opravljen izpit iz fitomedicine in znanje o varstvu pred nevar- 
nimi snovmi in strupi. Ta delavec kot odgovorna oseba skrbi 
za nabavo, sprejemanje, skladiščenje, hrambo in izdajanje 
fitofarmacevtskih sredstev, sprejemanje in začasno skladišče- 
nje njihovih ostankov in embalaže ter za stalno usposabljanje 
drugih delavcev pri izdaji fitofarmacevtskih sredstev ter za 
dajanje navodil za uporabo teh sredstev potrošnikom. Po 
pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati gospodarske 
družbe, zadruge in samostojni podjetniki za proizvodnjo in 
trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (Ur. I. RS, št. 27/95) je 

odgovorna oseba lahko zaposlena hkrati v največ treh kmetij- 
skih apotekah, v gorskih in hribovitih območjih pa v največ 
štirih kmetijskih apotekah. 

Po četrti alinei iz drugega odstavka 30. člena zakona lahko 
fitofarmacevtska sredstva izdaja delavec s končano najmanj 
štiriletno kmetijsko šolo rastlinske smeri, ki ima opravljen 
izpit iz fitomedicine in znanje pred nevarnimi snovmi in strupi. 

2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Vsa dela, ki jih po zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin 
opravlja služba za varstvo raitlin, že opravljajo strokovnjaki 
kmetijske svetovalne službe v Republiki Sloveniji. V kmetijski 
svetovalni službi so zaposleni strokovnjaki specialisti za 
področje varstva rastlin, poleg tega so neposredno povezani 
tudi s kmetijskimi delavci na terenu, ki delujejo na celotnem 
območju Slovenije. 

Glede organiziranja nove, posebne javne službe za varstvo 
rastlin ni potrebno. To bi pomenilo hiperorganiziranost in 
angažiranje velikih dodatnih finančnih sredstev. 

Določba, da vsak gospodarski subjekt, ki se ukvarja s trgovino 
s fitofarmacevtskimi sredstvi, ne glede na obseg tovrstne 
dejavnosti zaposluje v stalnem delovnem razmerju še strokov- 
njaka z visoko strokovno izobrazbo agronomske smeri, s stro- 
kovnega in ekonomskega stališča pomeni neutemeljeno pod- 
vajanje nalog. 

Po izločitvi kmetijske svetovalne službe iz zadružnih organi- 
zacij z letom 1991 je novo predpisani pogoj močno posegel 
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zlasti v dejavnost kmetijskih zadrug, ki so se doslej praktično 
vse ukvarjale s prodajo fitofarmacevtskih sredstev. Čeprav se 
kmetijske zadruge večinoma ukvarjajo s prometom fitofarma- 
cevtskih sredstev v manjšem obsegu, dejavnost pomembno 
zaokrožuje tržno ponudbo zadruge ter utrjuje poveznost čla- 
nov z zadrugo v kmetijski dejavnosti. Zaradi visokih stroškov, 
ki jih pomeni dodatna zaposlitev dodatnih strokovnjakov 
z visoko izobrazbo, ocenjujejo, da bodo morale samo kmetij- 
ske zadruge opustiti to dejavnost v več kot polovici svojih 
prodajaln. Nove zakonske zahteve zmanjšujejo konkurenčno 
sposobnost in dodatno zaostrujejo kadrovske probleme ob 
tem, da so zadruge število zaposlenih v zadnjih štirih letih 
zmanjšale že za okrog 40 odstotkov. Podobne težave imajo 
tudi drugi subjekti, ki so se doslej ukvarjali s to dejavnostjo, 
vendar niso v tolikšni meri vezani na kmetijstvo in določen 
krog odjemalcev. K problematiki prispeva tudi sezonski zna- 
čaj dejavnosti, saj je promet s fitofarmacevtskimi sredstvi 
osredotočen v nekaj mesecih, poleg tega pa tudi usmerjenost 
slovenskega kmetijstva v živinorejo in manj v rastlinsko pride- 
lavo. 

Po razpoložljivih podatkih deluje v Sloveniji okrog štiristo 
prodajaln za prodajo fitofarmacevtskih sredstev, od teh pro- 
dajaln več kot polovica ne izpolnjuje sedanjih kadrovskih 
pogojev za opravljanje te dejavnosti. Prodajalne, ki so zapo- 
slile strokovnjake z visoko izobrazbo, so zaradi povečanih 
stroškov zašle v kritičen finančni položaj. Glede na izvedbeno 
določbo v pravilniku o pogojih, ki jih moraio izpolnjevati 
gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki za 
proizvodnjo oziroma trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi 
(Ur. I. RS, št. 27/95), je lahko posamezni strokovnjak z visoko 
agronomsko izobrazbo zaposlen hkrati v največ treh prodajal- 
nah. Zato bi bilo treba v skladu z novim zakonom dodatno 
zaposliti okrog 140 diplomiranih inženirjev agronomske 
smeri, to pa ob povprečjnih stroških delavca s takšno stopnjo 
izobrazbe obremenjuje primarno kmetijsko pridelavo za 
dodatnih 448 milijonov SIT. Ta znesek pomeni od 15 do 20 
odstotkov ocenjene letne vrednosti prometa fitofarmacevt- 
skih sredstev v trgovini Republike Slovenije. 

Interes, ki ga zasleduje zakonodajalec s predpisovanjem 
pogoja o zaposlovanju strokovnjakov z visoko izobrazbo, bi 
bilo primerneje urediti ob upoštevanju nalog in že vpeljane 
dejavnosti kmetijske svetovalne službe. 

Svetovanje za pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev 
v Slovenihi spada v osnovno dejavnost kmetijske svetovalne 
službe, ki ima za to ustrezne strokovnjake in deluje na celot- 
nem območju Republike Slovenije. V praksi ima kmetijska 
svetovalna služba večninoma sedeže na isti lokaciji kot kme- 
tijske zadruge, na posameznih zadružnih prodajnih mestih pa 
ima govorilne ure s kmeti pridelovalci pa tudi s prodajalci 
fitofarmacevtskih sredstev. Kolikor je potrebno, je mogoče 
vsebinskemu pogoju zadostiti tudi s sklenitvijo podgodbe 
med kmetijsko svetovalno službo in organizacijami, ki proda- 
jajo fitofarmacevtska sredstva, za svetovanje in izobraževanje 
prodajalcev. 

Zahteva o zaposlovanju strokovnjakov z visoko izobrazbo 

lahko vsaj v posameznih primerih povzroči celo nasprotne 
učinke od tistih, ki jih je imel pred očmi zakonodajalec. 
Strokovnjaki z visoko izobrazbo utegnejo namreč stroške 
poslovanja opravičiti z večjim obsegom prometa in strokovno 
svetovanje podrediti komercialnim koristim in potrebam svo- 
jega delodajalca. 

Tudi v državah Evropske unije sredstva za varstvo rastlin 
lahko nabavljajo, prodajajo ter skrbijo za ustrezno ravnanje 
z embalažo osebe, ki po osnovni poklicni strokovni izobrazbi 
niso agronomi, niti kmetijci, imajo pa ustrezen prizkus znanja 
iz uporabe fitofarmacevtskih sredstev. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA TER POGLAVITNE REŠITVE 

S predlagano spremembo zakona je predvideno, da se služba 
za varstvo rastlin organizira v že obstoječih javnih službah in 
to v javni kmetijski svetovalni službi in javni gozdarski službi, 
ki že sedaj opravljata z zakonom predpisane naloge te službe. 

Predlog zakon predvideva tudi, da se za opravljanje prometa 
s sredstvi za varstvo rastlin črta pogoj o obveznem zaposlova- 
nju delavcev z visoko strokovno izobrazbo agronomske 
smeri. Nespremenjen ostaja drugo predpisani kadrovski 
pogoj, da lahko fitofarmacevtska sredstva izdajajo samo 
osebe s končano najmanj štiriletno srednjo kmetijsko šolo 
rastlinske smeri, opravljenim izpitom iz fitomedicine in zna- 
njem o varstvu pred nevarnimi snovmi in strupi. Predlagana 
sprememba tudi ne posega v druge pogoje, ki jih zakon 
predpisuje za promet fitofarmacevtskih sredstev. 

4. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagana sprememba zakona na pomeni nikakršne obre- 
menitve proračuna Republike Slovenije. Sprejem zakona bi 
prispeval k racionalnejši organizaciji in delovanju javnih služb 
k zmanjšanju njihovih stroškov. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Prvi odstavek 4. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin 
se spremeni tako, da se glasi: 

••Republika Slovenija organizira službo za varstvo rastlin 
v javni kmetijski svetovalni službi in javni gozdarski službi.« 

2. člen 

V drugem odstavku 30. člena se črta tretja alinea. 

3. člen 

Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu. 

Predlagana sprememba zakona o zdravstvenem varstvu rast- 
lin predvideva smotrnejšo in cenejšo organiziranost službe za 
varstvo rastlin. Ta služba deluje v okviru javne kmetijske 
svetovalne službe in javne gozdarske službe, ki že sedaj 
opravljata z zakonom predpisana dela službe za varstvo 
rastlin. 

Zaradi racionalnosti in manjše obremenitve primarne kmetij- 

ske pridelave je predlagano tudi črtanje enega izmed pogojev 
za opravljanje trgovine s fitofarmacevtskimi sredstvi. Glede na 
že vpeljano svetovalno dejavnost in druge naloge službe za 
varstvo rastlin je treba obvezno zaposlovati določeno število 
strokovnjakov z visoko izobrazbo agronomske smeri. Vsi 
drugi kadrovski in preostali pogoji za opravljanje trgovine 
s fitofarmacevtskimi sredstvi iz zakona o zdravstvenem var- 
stvu rastlin ostajajo nespremenjeni. 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJATA 

4. člen 
(služba za varstvo rastlin) 

Republika Slovenija organizira službo za varstvo rastlin kot 
obvezno republiško javno službo v javnih zavodih, kmetijski 
svetovalni službi in javni gozdarski službi. 

Naloge javne službe za varstvo rastlin so: 

- napovedovanje pojava škodljivih organizmov na podlagi 
ustreznih meteoroloških, bioloških in drugih podatkov, 

- diagnosticiranje škodljivih organizmov; 

- spremljanje zdravstvenega varstva rastlin, karantenski nad- 
zor, vodenje evidenc o tem; 

- določanje strokovne pomoči imetnikom pri izvajanju ukre- 
pov za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjanje škodljivih 
organizmov; 

- dajanje strokovnih nasvetov imetnikom za strokovno pra- 
vilno rabo fitofarmacevtskihl sredstev in uporabo tehnično 
brezhibnih naprav; 

- raziskovalna dejavnost s področja varstva rastlin in fitofar- 
macevtskih sredstev; 

- najmanj enkrat letno poročanje ministrstvu, pristojnemu za 
kmetijstvo in gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvu) 
o gibanju škodljivih organizmov; 

- vodi postopek za registracijo fitofarmacevtskih sredstev do 
izdaje odločbe; 

- opravlja druge naloge. 

Služba za varstvo rastlin sodeluje z meteorološko in drugimi 
službami, ki spremljajo stanje na področjih, povezanih 
z zdravstvenim varstvom rastlin. 

Meteorološka služba daje službi za varstvo rastlin na razpo- 
lago vse meteorološke podatke, potrebne za opravljanje 
nalog te službe. 

Sredstva za delovanje službe za varstvo rastlin se zagotavljajo 
iz proračuna Republike Slovenije. 

30. člen 
(pogoji za opravljanje proizvodnje in trgovine 

s fltotarmacevtskimi sredstvi) 

S proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev se lahko ukvarjajo 
gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo 
glede prostorov, opreme, naprav in kadrov predpisane po- 
goje. 

S trgovanjem s fitofarmacevtskimi sredstvi se lahko ukvarjajo 
gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki, ki 
imajo: 

- sedež v Republiki Sloveniji; 

- izpolnjujejo predpisane higiensko-tehnične pogoje glede 
prostorov in imajo potrebno opremo za trgovanje s fitofarma- 
cevtskimi sredstvi, ravnanje z ostanki fitofarmacevtskih sre- 
stev in njihovo embalažo; 

- imajo v delovnem razmerju delavca, ki ima končan visoko- 
šolski študij agronomske smeri, ima opravljen izpit iz fitome- 
dicine in ima znanje o varstvu pred nevarnimi snovmi in 
strupi, ki skrbi za nabavo, sprejemanje, skladiščenje, hrambo 
in izdajanje fitofarmacevtskih sredstev, sprejemanje in pra- 
vilno začasno skladiščenje njihovih ostankov in embalaže ter 
za stalno usposabljanje drugih delavcev, ki izdajajo fitofarma- 
cevtska sredstva, v trgovini na drobno pa tudi za dajanje 
navodil za uporabo fitofarmacevtskih sredstev potrošnikom; 

- fitofarmacevtska sredstva lahko izdaja delavec s končano 
najmanj štiriletno srednjo kmetijsko šolo rastlinske smeri, ki 
ima opravljen izpit iz fitomedicine in znanje o varstvu pred 
nevarnimi snovmi in strupi; 

- so pred vpisom v sodni register oziroma v register samo- 
stojnih podjetnikov vpisane v register pravnih in fizičnih oseb 
za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi pri ministrstvu. 

Delavci iz tretje in četrte alinee drugega odstavka tega člena 
morajo izpit iz fitomedicine obnavljati vsakih pet let. Usposab- 
ljanje in izvedbo organizira ministrstvo. 

S trgovanjem s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki so v skladu 
s predpisi o strupih razvrščeni v I. skupino strupov, se lahko 
ukvarjajo osebe iz prejšnjega odstavka, če imajo za to poobla- 
stilo ministra. 

Fizične osebe ne smejo prinašati iz tujine fitofarmacevtskih 
sredstev. 

5 poročevalec, št. 34 



BELEŽKE: 

■ 

" •! . 

7, . ■ ■ 

• '.m"' .-z-.:-:. 

■ 

■ 

I 

■ 

t, Št. 34 



I 

Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POSLANCIH 

) - EPA 1185 - hitri postopek 

Na podlagi 174. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. I. 
RS, št. 40/93 in 80/94) pošiljamo podpisani poslanci 
v obravnavo 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O POSLANCIH 

Predlagamo, da se zakon na podlagi 201. člena Poslovnika 
Državnega zbora obravnava in sprejme po hitrem 
postopku. Z razveljavitvijo 39. člena zakona o poslancih 
(Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. 
U-1-135/92-29, Ur. I. RS, št. 44/94) ostaja nedorečen 
zakon o poslancih v tistem delu, ki ureja pravice poslancev 
po prenehanju mandata. Zato menimo, da je utemeljen 
predlog, da se po skoraj letu dni - odločitev je Ustavno 
sodišče Republike Slovenije sprejelo 30. junija 1994 - to 
vprašanje uredi. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora vas obveščamo, da bomo pri obravnavi zakona 
v Državnem zboru in pri delu njegovih delovnih teles 
sodelovali podpisani poslanci kot predlagatelji. 

AVBERŠEK mag. Franc, l.r. 
BAVDEK Dušan. l.r. 
BERLIĆ Gabrijel, l.r. 
ČERNELIČ Franc, l.r. 
ČERNETIČ mag. Dragan, l.r. 
DŽUBAN Geza, l.r. 
GERŽINA Miroslav, l.r. 
HORVAT Franc Feri, l.r. 
JAGODNIK Jože. l.r. 
JANC Branko, l.r. 
JANČAR Janez, l.r. 
JELINČIČ Zmago, l.r. 
JERIČ Miran. l.r. 

JUG mag. Janez, l.r. 
KAERNER LUKAČ Metka, l.r. 
KOCUVAN Jožef, l.r. 
LAVRINC Maksimilijan, l.r. 
LENARČIČ Andrej, l.r. 
LIPOGLAVŠEK Franc, l.r. 
MADON Zoran, l.r. 
MALOVRH Jurij, l.r. 
MATUŠ Štefan, l.r. 
METELKO Alojz, l.r. 
MOGE Rudolf, l.r. 
OMAN Irena, l.r. 
OMAN Ivan, l.r. 
OMERZA mag. Igor, l.r. 
PARTLJIČ Tone. l.r. 
PESKAR Matjaž, l.r. 
PETROVIČ Peter, l.r. 
POTOČNIK Franc, l.r. 
PREDAN Janko, l.r. 
PREGELJ Žarko, l.r. 
PROTNER mag. Jože, l.r. 
PUKL Vitodrag, l.r. 
REJZ Izidor, l.r. 
SISINGER Ivan, l.r. 
SKUK Nada, l.r. 
STANIČ Marjan, l.r. 
SUŠEK Maks, l.r. 
ŠEŠERKO dr. Leo, l.r. 
ŠETINC mag. Marjan, l.r. 
ŠTURM KOCJAN Jadranka, l.r. 
TANCIG dr. Peter, l.r. 
TOPLER Vladimir, l.r. 
VINDIŠ Janez, l.r. 
VERZOLAK Ivan, l.r. 
ZAGOŽEN dr. Franc, l.r. 
ZUPANEC dr. Janez, l.r. 
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RAZLOGI ZA SPREMEMBO ZAKONA 

Zakon o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) je sprejela Skupščina 
Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora, 
Zbora občin in Zbora združenega dela dne 29. septembra 
1992. Pri njegovem uresničevanju je bilo večkrat opozorjeno 
na nedorečenost zakona v zvezi z opredelitvijo nezdružljivosti 
funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ter na 
dejstvo, da je zakon nekonsistenten pri zagotavljanju pravic 
tistim poslancem, ki opravljajo funkcijo poslanca v primeru iz 
drugega odstavka 14. člena zakona o poslancih, če jim poteče 
mandat pred potekom mandata Državnega zbora. V zvezi 
s tem so poslanci dvakrat že posredovali Državnemu zboru 
predloge za spremembe in dopolnitve zakona o poslancih, ki 
pa so bili, zaradi dogovora o celoviti obravnavi sprememb in 
dopolnitev zakona, ki jih narekuje praksa, kasneje umaknjeni. 
Poleg tega je Ustavno sodišče Republike Slovenije 
v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo dveh 
občanov, na seji 30. junija 1994 odločalo o ustavnosti 39. in 
42. člena zakona o poslancih in z odločbo št. U-1-135/ 
92-29, objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 44, 
z dne 21. 7. 1994, razveljavilo določbe 39. člena zakona 
o poslancih, za določbe 42. člena pa je bilo mnenja, da 
z vidika ustavne prepovedi retroaktivnosti niso protiustavne. 

Pobude in predlogi poslancev za spremembe in dopolnitve 
zakona o poslancih se nanašajo na III. poglavje, to je na 
določbe o nezdružljivosti funkcije poslanca z drugimi funkci- 
jami in dejavnostmi ter na V. poglavje zakona o poslancih, to 
je na pravice poslancev po prenehanju mandata, kjer je upo- 
števana tudi odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 

Na tej podlagi skupina je skupina poslancev Državnega zbora 
pripravila predlog sprememb in dopolnitev zakona o poslan- 
cih (Ur. I. RS, št. 48/92 in U-1-135/92-29, Ur. I. RS št.44/94) 
in predlaga Državnemu zboru, da jih sprejme po hitrem 
postopku. 

CILJI PREDLAGANIH SPREMEMB 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o poslancih na 
celovitejši način opredeljujejo načelno vprašanje nezdružlji- 
vosti funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi 
ter zagotavljajo uskladitev določb zakona o poslancih (Ur. I. 
RS, št. 48/92) z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slove- 
nije št. U-1-135/92-29 (Ur. I. RS, št.44/94). 

OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 

S sprejemom predlaganih sprememb zakona bo potrebno za 
njegovo uresničitev zagotoviti ustrezna proračunska sred- 
stva, katerih obsega pa v sedanjem času še ni mogoče predvi- 
deti. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o poslancih (Ur. I. RS št. 48/92 in Ur. I. RS, št.44/94 
- odločba Ustavnega sodišča U-1-135/92-29), se drugi 
odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Poslanec ne sme biti član poslovodnega organa, organa 
upravljanja ali nadzornega organa gospodarske družbe, jav- 
nega podjetja, javnega ali drugega zavoda ali sklada.« 

Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za članstvo v skupš- 
čini gospodarske družbe. 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.« 

2. člen 

16. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 

»Če se poslanec neopravičeno ne udeleži seje državnega 
zbora oziroma njegovega delovnega teles, katerega član je, se 
mu ustrezno zniža plača in drugi osebni prejemki. 

Plača poslanca po prejšnjem odstavku se lahko zniža največ 
za 50%. 

Postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca in ukrepi se 
določijo s poslovnikom državnega zbora. Z aktom pristojnega 
delovnega telesa državnega zbora se lahko podrobneje raz- 
členijo razlogi za opravičeno odsotnost in način ugotavljanja 
odsotnosti.« 

3. člen 

36. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 

»Poslanec, ki je do izvolitve opravljal funkcijo sodnika ali 
drugo trajno funkcijo ali delo v državnem organu, ima po 
prenehanju poslanskega mandata pravico nadalje opravljati 
prejšnjo funkcijo ali delo, če izpolnjuje pogoje za opravljanje 
te funkcije ali dela in če najpozneje v treh mesecih po prene- 
hanju poslanskega mandata sporoči pristojnemu državnemu 
organu, da želi še nadalje opravljati to funkcijo ali delo. 

Poslanec iz prejšnjega odstavka in poslanec, ki je pred izvoli- 
tvijo na funkcijo poslanca opravljal drugo delo, mora najpoz- 
neje v treh mesecih po prenehanju poslanskega mandata 
obvestiti državni zbor o tem, ali in kdaj bo nadaljeval prejšnjo 
funkcijo ali delo, oziroma, ali in kdaj bo začel opravljati drugo 
delo.« 

4. člen 

37. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Poslanec ima po prenehanju poslanskega mandata do 
nastopa prejšnje funkcije ali dela oziroma do nastopa novega 
dela, vendar najdlje tri mesece po prenehanju poslanskega 
mandata, pravico do nadomestila plače v višini plače, ki bi jo 
prejemal, če bi opravljal funkcijo poslanca.« 

5. člen 

38. člena zakona se spremeni tako, da se glasi: 

»Poslanec, ki mu je prenehal poslanski mandat in ne izpol- 
njuje pogojev za nadaljnje opravljanje prejšnje funkcije ali 
dela v državnem organu in iz objektivnih razlogov ne more 
dobiti druge ustrezne zaposlitve oziroma iz objektivnih razlo- 
gov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge 
ustrezne zaposlitve, ima pravico do nadomestila plače v višini 
plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poslanca, tudi 
po preteku treh mesecev po prenehanju poslanskega man- 
data, če dotlej ni izpolnil pogojev za upokojitev po splošnih 
predpisih ali po tem zakonu. To pravico ima, dokler se ne 
zaposli oziroma dokler ne izpolni pogojev za upokojitev po 
splošnih predpisih ali po tem zakonu, vendar najdlje eno leto 
po prenehanju poslanskega mandata. 

Poslancu iz prejšnjega odstavka se pravica do nadomestila 
plače podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po sploš- 
nih predpisih, vendar najdlje še za eno leto. 

Poslanec dokazuje dejstvo, da ne izpolnjuje pogojev za oprav- 
ljanje prejšnje funkcije ali dela v državnem organu s potrdilom 
pristojnega državnega organa, dejstvo, da iz objektivnih 
razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela oziroma dobiti 
nove zaposlitve, pa s potrdilom pristojne javne službe za 
zaposlovanje.« 

6. člen 

Za 38. členom se doda nov 38. a člen, ki se glasi: 

»Poslancu, ki mu je prenehal mandat, se čas prejemanja 
nadomestila plače po 37. in 38. členu tega zakona šteje 
v delovno dobo. V tem času je socialno zavarovan po prepisih, 
ki urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju. Če 
ima v tem času pravico do letnega dopusta, mu pripada tudi 
regres za letni dopust. Ob upokojitvi pa mu pripada pravica 
do odpravnine.« 

poročevalec, št. 34 8 



7. člen 

Vstavi se nov 39. člen, ki se glasi: 

»Poslanec, ki mu je prenehal mandat s prenehanjem man- 
datne dobe državnega zbora ali zaradi trajne nezmožnosti za 
opravljanje poslanske funkcije in ne izpolnjuje pogojev za 
opravljanje prejšnje funkcije ali dela v državnem organu ter iz 
objektivnih razlogov ne more dobiti druge ustrezne zaposlitve 
oziroma iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejš- 
njega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve, lahko uveljavi 
pravico do pokojnine ne glede na pogoje, ki so določeni za 
pridobitev pravice pokojnine po splošnih predpisih, če izpol- 
njuje naslednje pogoje: 

1. poslanec, ki je opravljal funkcijo poslanca manj kot eno 
mandatno dobo, vendar ne manj kot dve leti, če je dopolnil 30 
let pokojninske dobe; 

2. poslanec, ki je opravljal funkcijo poslanca najmanj eno 
mandatno dobo, če je dopolnil 25 let pokojninske dobe; 

3. poslanec, ki je opravljal funkcijo poslanca zaporedoma 
najmanj dve mandatni dobi, če je dopolnil 20 let pokojninske 
dobe; 

Pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, določene po 
splošnih predpisih: 

1. v primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka za 30 let pokojnin- 
ske dobe v višini 80% (poslanka) oziroma 75% (poslanec); 

2. v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka za 25 let pokojnin- 
ske dobe v višini 75% (poslanka) oziroma 70% (poslanec); 

3. v primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka za 2o let pokojnin- 
ske dobe v višini 70% (poslanka) 65% (poslanec). 

Odstotek za odmero pokojnine se poveča za 1% na vsako 
dopolnjeno leto pokojninske dobe nad dobo, določeno 
v prejšnjem odstavku, vendar največ do 85% pokojninske 
osnove. 

Pravico do pokojnine po tem zakonu poslanec lahko uveljavi 
v treh mesecih po prenehanju pravice do nadomestila plače iz 
38. člena tega zakona. 

Pokojnino odmeri in izplačuje Zavod za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje Slovenije. Sredstva za razliko med pokoj- 
nino po splošnih predpisih in pokojnino po tem zakonu se 
zagotavljajo iz državnega proračuna.« 

8. člen 

Doda se nov 39. a člen, ki se glasi: 

»Poslanec iz prejšnjega člena, ki ne izpolnjuje pogojev za 

upokojitev, ima pravico do odpravnine. Osnova za odpravnino 
je nadomestilo plače, do katerega je imel pravico v zadnjem 
mesecu pred prenehanjem pravice do nadomestila plače. 

Višina odpravnine se odmeri: 

- poslancu, ki je opravljal funkcijo poslanca manj kot eno 
mandatno dobo, vendar ne manj kot dve leti, v višini 6-kratne 
osnove; 

- poslancu, ki je opravljal funkcijo poslanca eno mandatno 
dobo, vendar manj kot dve mandatni dobi, v višini 12-kratne 
osnove; 

- poslancu, ki je opravljal funkcijo poslanca dve ali več 
mandatnih dob, v višini 24-kratne osnove. 

Pravico do odpravnine poslanec lahko uveljavi v treh mesecih 
po prenehanju pravice do nadomestila plače iz. 38. člena tega 
zakona.« 

9. člen 

Doda se nov 39. b člen, ki se glasi: 

Določbe 37. do 39. a člena veljajo tudi za poslanca, ki je 
prenehal opravljati funkcijo poslanca v primeru iz drugega 
odstavka 14. člena tega zakona.« 

10. člen 

Dodata se nova, 41. a in 41. b člena, ki se glasita: 

»41. a člen 

»Določbe tega zakona iz 39. in 39. a člena se uporabljajo tudi 
za tiste javne funkcionarje, ki jih voli Državni zbor za man- 
datno dobo določeno z zakonom in ne morejo biti ponovno 
izvoljeni. 

Določbe tega zakona o materialnih in drugih pogojih za delo 
poslancev ter pravice poslancev po prenehanju mandata se 
uporabljajo tudi za tiste funkcionarje Državnega zbora, ki jih 
imenuje Državni zbor in jim po določilih Poslovnika Držav- 
nega zbora funkcija preneha s konstituiranjem novega Držav- 
nega zbora. 

41. b člen 

Kot mandatna doba po 39. in 39. a členu tega zakona se šteje 
tudi čas, ko je poslanec opravljal funkcijo delegata Skupščine 
Republike Slovenije.« 

11. člen 

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

Zakon o poslancih (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/92), 
ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije, v skladu 
z Ustavo Republike Slovenije opredeljenim položajem 
poslanca, kot predstavnika ljudstva, določa oziroma ureja 
status, pravice in dolžnosti poslanca Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

Praksa je pokazala, da določil zakona o poslancih v zvezi 
z nezdružljivostjo funkcije poslanca z drugimi funkcijami in 
dejavnostmi ne dopolnjujejo določila drugih sistemskih zako- 
nov, sprejetih po sprejemu zakona o poslancih. Ker v tem 
času še vedno dograjujemo pravni sistem in uvajamo nove 
institucije, tudi s predlaganimi dopolnitvami zakona o poslan- 
cih ni mogoče v naprej predvideti vseh možnosti nezdružljivo- 
sti funkcij. Zato predlagane dopolnitve sledijo doslej spozna- 
nim možnostim, in bodo v tem času prispevale k večji usklaje- 
nosti na tem področju. 

Glede na to, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije 
v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo dveh 
občanov odločalo o ustavnosti 39. in 42. člena zakona 
o poslancih z odločbo U-1-135/92-29 (Ur. I. RS, št.44/94) 
razveljavilo določbe 39. člena zakona o poslancih, s čimer je 
odpravilo možnost nadaljnjega uveljavljanja ene od pravic 
poslancev po prenehanju mandata, predlagani predlog spre- 
memb in dopolnitev zakona o poslancih nadomešča razve- 
ljavljene določbe z novo ureditvijo. 
Predlog sprememb in dopolnitev zakona o poslancih temelji 
na specifičnosti funkcije poslanca v Državnem zboru, ki sama 
po sebi ni v nasprotju niti z načelom enakosti, niti z načelom, 
da je Republika Slovenija pravna država, če zakonodajalec 
med drugimi pravicami poslanca po končanem mandatu uza- 
koni tudi za to skupino zavarovancev ugodnejše pogoje pri 
pridobivanju in uveljavljanju pravice do pokojnine. Predla- 
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gane ugodnosti so v razmerju s splošno ureditvijo pravic do 
pokojnine ter utemeljene v 169. in 170. členu zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju, saj jih lahko poslanec, 
po preteku mandata lahko uveljavlja le v primerih izpolnjeva- 
nja pogojev, ki so določeni v odnosu do števila mandatnih 
dob, ki jih je opravljal, dopolnjene pokojninske dobe in dose- 
ženih let starosti. Pri pripravi predloga je bila pregledana tudi 
ureditev podobnih vprašanj v nekaterih drugih državah, pri 
čemer neposredna primerljivost, zaradi različnosti sistemskih 
ureditev socialne varnosti državljanov in nosilcev javnih funk- 
cij, v celoti ni bila mogoča. Predlog upošteva tudi ureditev 
podobnih vprašanj v nekaterih drugih zakonih pri nas, kot so: 
zakon o funkcionarjih v državnih organih, zakon o ustavnem 
sodišču, zakon o sodniški službi, zakonu o obrambi i. p. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o poslancih 
kolikor je bilo le mogoče, ohranjajo določila v zvezi s pravi- 
cami in dolžnostmi poslanca, ki so veljala v času, ko so se 
sedanji poslanci Državnega zbora Republike Slovenije odlo- 
čali za prevzem kandidatur. 

1. člen 

Predlagana dopolnitev 12. člena sledi doslej spoznanim mož- 
nim oblikam nezdružljivosti funkcije poslanca z drugimi funk- 
cijami in dejavnostmi. 

2. člen 

S predlaganima spremembama se z novim drugem odstav- 
kom določena višina, do katere je mogoče znižati plačo 
poslanca v primeru, da se neopravičeno ne udeleži seje držav- 
nega zbora oziroma delovnega telesa. Dodatek na koncu 
tretjega (prejšnjega drugega) odstavka pa pomeni, da se 
lahko z aktom pristojnega delovnega telesa podrobneje raz- 
členijo razlogi za opravičeno odsotnost in način ugotavljanja 
odsotnosti. 

3. In 4. člen 

Predlagani spremembi 36. in 37. člena upoštevata, da lahko 
poslanec po prenehanju mandata uveljavlja pravico nadalje- 
vati prejšnjo funkcijo ali delo le v primeru, da ta izhaja iz 
zakona, na podlagi katerega je bil imenovan na funkcijo ali 
opravljal delo pred prevzemom poslanskega mandata. Poleg 
tega mora o tem, da želi nadaljevati prejšnjo funkcijo, v treh 
mesecih obvestiti pristojni državni organ. V tem primeru ter 
v primeru, da bo nastopil novo delo, pa mora obvestiti tudi 
Državni zbor, v kolikor želi uveljavljati pravico do nadomestila 
plače še najdlje tri mesece po prenehanju poslanskega man- 
data. 

5. člen 

V 38. členu so jasneje opredeljena določila v zvezi s pravicami 
poslanca po preteku mandata v primeru, da iz objektivnih 
razlogov, tudi po preteku treh mesecev ne more dobiti druge 
zaposlitve oziroma nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge 
zaposlitve. Pri tem ne gre za spremembo dosedanjega obsega 
pravic do nadomestila plače tudi po preteku treh mesecev po 
prenehanju poslanskega mandata, ampak za določilo, da 
dokazuje poslanec dejstvo, da ne izpolnjuje pogojev za oprav- 
ljanje prejšnje funkcije ali dela v državnem organu s potrdilom 
pristojnega državnega organa, dejstvo, da iz objektivnih 
razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela oziroma dobiti 
nove zaposlitve, pa s potrdilom pristojne javne službe za 
zaposlovanje. 

6. člen 
38. a člen je redakcijske narave in povzema že doslej oprede- 
ljene pravice v zvezi s štetjem časa, v katerem prejema posla- 
nec nadomestilo plače po prenehanju mandata v delovno 
dobo, pravice do socialnega zavarovanja, letnega dopusta, in 
od upokojitvi pravico do odpravnine. 

7. člen 
V 39. členu so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati posla- 
nec, ki mu je prenehal mandat s prenehanjem mandatne dobe 
državnega zbora ali zaradi trajne nezmožnosti za opravljanje 
poslanske funkcije in ne izpolnjuje pogojev za opravljanje 
prejšnje funkcije ali dela v državnem organu ter iz objektivnih 
razlogov ne more dobiti druge ustrezne zaposlitve oziroma iz 
objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali 
dobiti druge ustrezne zaposlitve, da lahko uveljavi pravico do 
pokojnine, ne glede na pogoje, ki so določeni za pridobitev 
pravice pokojnine po splošnih predpisih. Poudarjena sta 
naslednja dva pogoja, kot podlaga za določitev pravice do 
upokojitve po določilih tega zakona: dosežena pokojninska 
doba in število zaporednih mandatov, ki jih je poslanec oprav- 
ljal. Predlog vključuje tri možnosti, ob upoštevanju odnosa 
med številom opravljenih mandatnih dob in dopolnjenih let 
pokojninske dobe ter na tej podlagi določeni odstotek za 
odmero pokojninske dobe med 70 do 80%, pri čemer je višina 
odstotka za odmero pokojnine sorazmerna višini dosežene 
pokojninske dobe. Poslanec pa lahko uveljavi pravico do 
pokojnine po tem zakonu v treh mesecih po prenehanju 
pravice do nadomestila plače iz 38. člena tega zakona. 

8. člen 
V predlaganem 39. a členu je na novo opredeljena pravica 
poslanca, ki iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejš- 
nje funkcije, dela ali dobiti druge enakovredne zaposlitve in 
ne izpolnjuje pogojev za upokojitev, do odpravnine. Poslanec 
jo lahko uveljavi v treh mesecih po prenehanju pravice do 
nadomestila plače iz 38. člena tega zakona. 

9. člen 
S predlaganim 39. b členom se poudarja, da veljajo enake za 
pravice poslanca, ki je prenehal opravljati funkcijo poslanca 
v primeru iz drugega odstavka 14. člena kot za poslanca po 
prenehanju mandata, tako kot izhaja iz sklepa Državnega 
zbora z dne 26/1-1995, da obvezna razlaga 38. člena zakona 
o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) ni potrebna, ker se določbe 
36. do 38. člena zakona o poslancih nanašajo tudi na 
poslance, ki so nastopili poslansko funkcijo v skladu z drugim 
odstavkom 14. člena zakona o poslancih. 

10. člen 
V 41. a členu je določilo, da veljajo predlagane spremembe 
tudi za za tiste javne funkcionarje, ki jih voli Državni zbor za 
mandatno dobo določeno z zakonom in ne morejo biti 
ponovno izvoljeni ter za tiste funkcionarje Državnega zbora, 
ki jih imenuje Državni zbor in jim po določilih Poslovnika 
Državnega zbora funkcija preneha s konstituiranjem noveaa 
Državnega zbora. 

Z 41. b členom pa je določeno, kaj se šteje kot mandatna doba 
po določbi 39. in 39. a člena predlaganih sprememb zakona 
o poslancih. 

11. člen 
Določa rok, v katerem pričnejo veljati predlagane spre- 
membe. 

VI. BESEDILO DOLOČB OZIROMA ČLENOV ZAKONA, ZA 
KATERE JE PREDLAGANA SPREMEMBA 

Zakon o poslancih - Uradni list RS, Številka 48/92 

III. NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJE POSLANCA Z DRUGIMI 
FUNKCIJAMI IN DEJAVNOSTMI 

12. člen 

Poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ki do 
zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije. 

Poslanec ne sme biti član nadzornega odbora gospodarske 
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Najkasneje v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata 
mora poslanec prenehati z opravljanjem dejavnosti iz prejš- 
njih členov. Če tega ne stori, mu preneha mandat. 

16. člen 

Če se poslanec neopravičeno ne udeleži seje državnega zbora 
oziroma njegovega delovnega teles, katerega član je, se mu 
ustrezno zniža plača in drugi osebni prejemki. 

Postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca in ukrepi se 
določijo s poslovnikom državnega zbora. 

V. PRAVICE POSLANCEV PO PRENEHANJU MANDATA 

36. člen 

Poslanec, ki je do izvolitve opravljal funkcijo sodnika ali 
drugo trajno funkcijo v državnem organu, ima po prenehanju 
poslanskega mandata pravico nadalje opravljati prejšnjo 
funkcijo, če izpolnjuje pogoje za opravljanje te funkcije in če 
v treh mesecih po prenehanju poslanskega mandata sporoči 
pristojnemu organu, da želi opravljati prejšnjo funkcijo. 

37. člen 

Poslanec, ki je bil do izvolitve v delovnem razmerju, ima 
pravico, da se v treh mesecih po prenehanju poslanskega 
mandata vrne na delo, ki ga je opravljal, ali na drugo delo, ki 
ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe. 

38. člen 

Poslanec, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih razlogov, 
ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne 
zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po splošnih 
predpisih, ima pravico do nadomestila plače v višini plače, ki 
bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo, dokler se ne zaposli 
oziroma dokler ne izpolni pogojev za upokojitev po splošnih 
predpisih, vendar najdlje eno leto od prenehanja mandata. 

Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko 
podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih 
predpisih ali po tem zakonu, vendar najdlje še za eno leto. 

Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje poslancu, ki mu je 
prenehal mandat, v delovno dobo. V tem času je socialno 
zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb 
v delovnem razmerju. Če ima v tem času pravico do letnega 
dopusta, mu pripada tudi regres za letni dopust, ob upokojitvi 
pa mu pripada pravica do odpravnine. 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 POSLOVNIH 

STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH 

- EPA 1198 - hitri postopek 

Podpisana poslanca na podlagi 19. člena zakona o poslan- izvedenem vračanju premoženja namreč utegne povzro- 
cih (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/92) ter prvega čiti večje spremembe v strukturi storitvenih dejavnosti, 
odstavka 174. člena in 175. člena poslovnika Državnega s tem pa v posledici tudi motnje v preskrbi prebivalstva. 
zbora HepuDHKe Slovenije (uraani nsi nepuoiin« oiovb- 
nije, št. 40/93 in 80/94) vlagava 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA 
O POSLOVNIH STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH, 

ki ga pošiljava v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

Na podlagi 201. člena poslovnika Državnemu zboru Repu- 
blike Slovenije predlagava, da predlog zakona obravnava 
in sprejme po hitrem postopku. Stanje, nastalo po spre- 
jemu zakona o denacionalizaciji in na njegovi podlagi 

vse večje število tozo za izpraznitev posiovmn prostorov 
in pravna negotovost ogrožajo tudi eksistenco velikega 
števila obrtnikov, samostojnih podjetnikov, ki jim njihova 
dejavnost predstavlja edini vir zaslužka, seveda pa tudi 
položaj vseh pri njih zaposlenih delavcev. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije Vam sporočava, da bova 
pri obravnavi predloga zakona na sejah državnega zbora 
in njegovih delovnih teles sodelovala oba predlagatelja 
zakona. 

Danica SIMŠIČ, I. r. 
Tone PERŠAK, I. r 

UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o denacionalizaciji se kljub načelnemu izhodišču, naj 
bi zakon popravil stare krivice, žal ni izognil povzročanju 
novih krivic, kar se je pokazalo tudi v primeru najemnikov 
denacionaliziranih poslovnih prostorov. 

Ta zakon v prvem odstavku 24. člena tega zakona določa, da 
vrnitev nepremičnin in premičnin po tem zakonu ne vpliva na 
najemna, zakupna in njim podobna razmerja, ki so bila usta- 
novljena z odplačnimi pravnimi posli, če pravni posel ali 
zakon ne določata drugače. Po drugem odstavku istega člena 
pa najemna, zakupna in tem podobna razmerja, katerih traja- 
nje je določeno oziroma dogovorjeno za dobo več kot deset 
let, trajajo največ še deset let od dneva pravnomočne odločbe 
o denacionalizaciji, razen če se upravičenec in najemodajalec 
ne sporazumeta drugače. 

Po določbi 30. člena zakona o denacionalizaciji se poslovne 
stavbe in poslovni prostori, glede katerih obstaja najemno 
razmerje, vračajo z vzpostavitvijo lastninske pravice na teh 
nepremičninah. 

Ko so najemniki (najsi gre za podjetnike posameznike ozi- 
roma obrtnike ali za pravne osebe) sklepali najemne pogodbe 

s sedanjimi zavezanci za vrnitev nepremičnin, so dobili 
v najem praviloma stare ter tehnično in gradbeno neustrezne 
poslovne prostore, zato so jih bili prisiljeni na lastne stroške 
prenoviti in usposobiti za potrebe svoje poslovne dejavnosti, 
danes pa njihova vlaganja s strani novih lastnikov niso priz- 
nana. Te pogodbe so večinoma opredelile trajanje najemnega 
razmerja za nedoločen čas, najemnina pa je bila določena in 
znana, saj so jo z odloki predpisovale občinske skupščine. 
Višina teh najemnin se je odvisno od lokacije prostora gibala 
v razponu od 8 do 18 DEM v tolarski protivrednosti na kva- 
dratni meter. Danes novi lastniki, sklicujoč se na tržne prin- 
cipe, zahtevajo celo tristo do petsto odstotkov višje najem- 
nine (od 40 do 60 DEM tolarske protivrednosti na kvadratni 
meter). Plačilo tako visokih najemnin pa kljub temu, da gre za 
pravne osebe oziroma ljudi, ki se ukvarjajo s podjetništvom in 
obrtjo, zmorejo le redki najemniki. 

Najemniki z že sklenjenimi najemnimi pogodbami za nedolo- 
čen čas so v mnogih primerih s strani novih lastnikov izsilje- 
vanj tudi s spremembami najemnih razmerij v razmerja za 
določen čas od enega do petih let. Podatki o trajanju novih 
najemnih razmerij, ki sicer veljajo le za območje Ljubljane, so 
pa dovolj reprezentativni, kažejo, da je večina novih najemnih 
razmerij pogodbeno opredeljena za čas od enega do treh let, 
saj je takšnih kar 67% primerov. Najdaljša najemna razmerja 
trajajo pet let, vendar jih je bistveno manj (33% primerov). 
Primera, da bi bilo novo najemno razmerje sklenjeno za čas, 
daljši od petih let, ni. 
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Novi lastniki se pri odpovedi pogodbenega razmerja sklicu- 
jejo na sedanjo pravno ureditev po drugem odstavku 24. člena 
veljavnega zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prosto- 
rih, ki omogoča tako imenovano nekrivdno odpoved najem- 
nega razmerja z najmanj enoletnim odpovednim rokom. To 
pomeni, da lahko lastnik kadarkoli in ne glede na razlog 
(kakršen bi bil na primer neplačevanje najemnine) odpove 
najemno razmerje, pri tem pa je vezan le na odpovedni rok 
najmanj enega leta. Najemnik v tem času ostane praktično 
brez poslovnega prostora, ki je njegov delovni prostor, več- 
jega dela svojega premoženja ter brez zaposlitve. Znano je 
tudi, da je uveljavljanje lastnih vlaganj s tožbo na sodišču zelo 
dolgotrajno. Najemnik v takem primeru ostane brez vsakršnih 
lastnih sredstev za preživljanje in nadaljevanje poslovne 
dejavnosti, ki je nemalokrat pogojena tudi z lokacijo poslov- 
nega prostora. 

Sedaj veljavna zakonodaja tako dopušča, da so najemniki 
poslovnih prostorov brez kakršnekoli pravne varnosti, saj že 
omenjena možnost odpovedi najemnega razmerja z odpoved- 
nim rokom enega leta vitalno ogroža vse najemnike denaci- 
onaliziranih poslovnih stavb in poslovnih prostorov. Pri tem je 
potrebno tudi upoštevati, da so v preteklosti najemniki skle- 
pali pogodbe za nedoločen čas v popolnoma drugačnih oko- 
liščinah ter z zagotovili in v dobri veri, da bo najemno raz- 
merje trajno. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

V prvi točki uvoda predstavljeno obstoječe stanje oziroma 
problemi, s katerimi se srečujejo najemniki poslovnih stavb in 
prostorov, seveda po svoji teži in obsegu nikakor niso zane- 
marljivi. Za zagotovitev minimalne varnosti najemnikov dena- 
cionaliziranih poslovnih prostorov glede trajanja najemnega 
razmerja pa je nujno potrebno dopolniti vsaj 24. člen zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ter zagotoviti 
nemoten najem teh poslovnih prostorov najmanj za dobo 
desetih oziroma petih let. Dolžina odpovednega roka je 
vezana na višino najemnikovih lastnih vlaganj, pri čemer kot 
ločnico predlagamo desetodstotno povečanje vrednosti 
poslovne stavbe ali prostora. Seveda za te najemnike ravno 
tako velja v 28. členu tega zakona urejena tako imenovana 
krivdna odpoved najemnega razmerja. 

Odpovedni rok desetih let je usklajen z že omenjeno določbo 

24. člena zakona o denacionalizaciji, ki v primerih, da je bilo 
najemno razmerje sklenjeno za čas, daljši od desetih let, 
zagotavlja desetletno trajanje najemnega razmerja. 

OCENA FINANČNIH SREDSTEV IN DRUGE POSLEDICE 
SPREJEMA ZAKONA 

Uveljavitev predlaganega zakona ne bo zahtevala nikakršnih 
dodatnih obremenitev državnega proračuna. 

BESEDILO 24. ČLENA, KI SE DOPOLNJUJE 

»Najemna pogodba, ki je bila sklenjena za nedoločen čas, 
preneha z odpovedjo. 

Na podlagi odpovedi preneha najemno razmerje s potekom 
roka, ki ga določa najemna pogodba (odpovedni rok). Ta rok 
ne sme biti krajši od enega leta.« 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 24. členu zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 18/74 in 34/88) se dodata 
nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

»Če je bila poslovna stavba oziroma poslovni prostor vrnjen 
upravičencu na podlagi zakona o denacionalizaciji in je bila 
vrednost poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora 
zaradi lastnih vlaganj najemnika povečana za več kot dese- 
tino, lahko preneha najemno razmerje na podlagi odpovedi le 
z odpovednim rokom, ki ne sme biti krajši od desetih let. 

V primerih, ko je vrednost najemnikovih vlaganj manjša od 
desetine vrednosti vrnjene poslovne stavbe oziroma poslov- 
nega prostora, odpovedni rok ne sme biti krajši od petih let.« 

2. člen 

Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

Postopki denacionalizacije so (čeprav naj bi zakon ne ustvar- 
jal novih krivic) povzročili izjemno kritičen položaj približno 
2.000 obrtnikov in podjetnikov - najemnikov poslovnih pro- 
storov (tako fizičnih kot pravnih oseb). Zakon o denacionali- 
zaciji v 24. členu sicer varuje obstoječa in z odplačnimi 
pravnimi posli ustanovljena najemna, zakupna in njim 
podobna razmerja na denacionaliziranih nepremičninah, če 
pravni posel ali zakon ne določata drugače, najemna, 
zakupna in tem podobna razmerja. Če so bila slednja skle- 
njena za dobo več kot deset let, pa lahko trajajo največ še 
deset let od dneva pravnomočne odločbe o denacionalizaciji, 
razen če se upravičenec in najemodajalec ne sporazumeta 
drugače. Isti zakon v 30. členu predvideva vračanje nacionali- 
ziranih poslovnih stavb in poslovnih prostorov, glede katerih 
obstaja najemno razmerje, z vzpostavitvijo lastninske pravice 
na teh nepremičninah. 

Ob sklenitvi pogodbenih razmerij s subjekti, ki sedaj po 
določbah zakona o denacionalizaciji nastopajo kot zavezanci 
za vrnitev, so podjetniki posamezniki oziroma obrtniki dobili 
v najem praviloma stare ter tehnično in gradbeno neustrezne 
poslovne prostore, zato so jih bili (v dobri veri, da bo najemno 
razmerje trajno) prisiljeni na lastne stroške prenoviti in uspo- 
sobiti za uporabo. Pogodbe so bile v ogromni večini primerov 
sklenjene za nedoločen čas z določeno in znano najemnino, 
ki so jo z odloki predpisovale občinske skupščine in so pri 
njihovem določanju sodelovali tudi potrošniški sveti. Novi 
lastniki zaradi želje po čimvečjem dobičku na vse možne 
načine poskušajo izsiljevati najemnike denacionaliziranih 

poslovnih prostorov, predvsem z oderuškimi, nesprejemljivo 
visokimi najemninami. Slednjo bi v najboljšem primeru zmo- 
gli le redki najemniki, pri čemer pa njihovih lastnih vlaganj 
lastniki niso pripravljeni upoštevati. Najemniki z že sklenje- 
nimi najemnimi pogodbami za nedoločen čas so izpostavljeni 
tudi pritiskom novih lastnikov za spreminjanje trajanja najem- 
nih razmerij v razmerja za določen čas od enega do petih let. 
Pri tem lastniki izkoriščajo sedanjo pravno ureditev po dru- 
gem odstavku 24. člena veljavnega zakona o poslovnih stav- 
bah in poslovnih prostorih, ki omogoča tako imenovano 
nekrivdno odpoved najemnega razmerja z najmanj enoletnim 
odpovednim rokom. To pomeni, da lahko lastnik kadarkoli in 
ne glede na razlog (npr. neplačevanje najemnine) odpove 
najemno razmerje, pri tem pa je vezan le na odpovedni rok 
najmanj enega leta. Najemnik v tem času ostane praktično 
brez poslovnega prostora, ki je njegov delovni prostor, več- 
jega dela svojega premoženja ter brez zaposlitve. Tudi sodno 
uveljavljanje lastnih vlaganj je zelo dolgotrajno in najemnik se 
tako znajde brez vsakršnih lastnih sredstev za preživljanje in 
nadaljevanje poslovne dejavnosti, ki je nemalokrat pogojena 
tudi z lokacijo poslovnega prostora. 

Sedaj veljavna zakonodaja tako dopušča, da so najemniki 
poslovnih prostorov brez kakršnekoli pravne varnosti, saj že 
omenjena možnost odpovedi najemnega razmerja z odpoved- 
nim rokom enega leta vitalno ogroža vse najemnike denaci- 
onaliziranih poslovnih stavb in poslovnih prostorov. 

Ambicija predloga zakona o dopolnitvi zakona o poslovnih 
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stavbah in poslovnih prostorih se kljub temu, da je problema- 
tika obsežnejša, omejuje le na zagotovitev možnosti odpovedi 
najemnega razmerja z najmanj desetletnim oziroma petletnim 
odpovednim rokom v primerih, ko je bila poslovna stavba ali 
poslovni prostor vrnjena denacionalizacijskemu upravičencu. 
Dolžina odpovednega roka je odvisna od tega, ali in v kolikšni 
meri je najemnik z lastnimi vlaganji povečal vrednost 
poslovne stavbe oziroma prostora, kot merilo zanj pa predla- 
gamo eno desetino te vrednosti. Odpovedni rok desetih let je 
usklajen z že omenjeno določbo 24. člena zakona o denaci- 
onalizaciji, ki v primerih, da je bilo najemno razmerje skle- 

BELEŽKE: 

njeno za čas, daljši od desetih let, zagotavlja desetletno traja- 
nje najemnega razmerja. 

Pred pripravo predloga zakona smo se člani poslanske sku- 
pine Demokratske stranke Slovenije - DS o vprašanjih vrača- 
nja nacionaliziranih poslovnih stavb in prostorov pogovarjali 
tako s predstavniki Združenja lastnikov razlaščenega premo- 
ženja kot tudi s člani Društva najemnikov poslovnih prosto- 
rov. Obe prizadeti strani sta v načelu podprli reševanje te 
problematike v predlagani smeri. 

■ 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 NAJEMU 

POSOJIL IN POROŠTVU ZA NAJETA 

POSOJILA ZA ODKUP PRIDELKA 

PŠENICE V LETU 1995 

- EPA 1200 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 14. julija 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA 
O NAJEMU POSOJIL IN POROŠTVU ZA NAJETA POSO- 
JILA ZA ODKUP PRIDELKA PŠENICE V LETU 1995, 

ki ga pošilja na podlagi 201. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po 
hitrem postopku s predlogom, da se zakon obravnava in 
sprejme na zasedanju Državnega zbora Republike Slove- 
nije do 28. julija 1995. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po 
hitrem postopku zato, ker je treba namudoma zagotoviti 
sredstva za odkup doma pridelane pšenice v letu 1995, kar 

je nedvomno izredna potreba države. 

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: 

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
- Davor VALENTINČIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, 
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

UVOD 
Vlada Republike Slovenije je na 144. seji 25. maja 1995 spre- 
jela sklep o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico 1995/96 
s katerim je Direkciji za blagovne rezerve naložila, da odkupi 
vse ponujene količine doma pridelane pšenice letine 1995, ki 
ustrezajo kakovostnim zahtevam v veljavnem predpisu. 

Zakon o blagovnih rezervah, ki bi omogočil Direkciji Repu- 
blike Slovenije za blagovne rezerve najem kreditov pri poslov- 
nih bankah za financiranje odkupa pšenice letine 1995, še ni 
sprejet, zato je bil sprejet poseben Zakon o najemu posojil in 
poroštvu za najeta posojila za odkup pridelka pšenice v letu 
1995 (Uradni list RS, št. 37/95). S tem zakonom je določeno, 
da obrestna mera ne sme biti višja od obrestne mere na 
medbančnem denarnem trgu po zadnjih podatkih Banke Slo- 
venije. 

Poslovne banke niso pripravljene kreditirati odkupa pšenice 
pod takimi pogoji. Vlada Republike Slovenije nima ustreznih 
finančnih instrumentov, s katerimi bi lahko vplivala na zniža- 
nje obrestne mere. Zato predlagamo spremembo zakona, ki bi 
ustrezal intenciji zakonodajalca in prejetim ponudbam bank. 

Vračanje kreditov bo sukcesivno, opravljeno in usklajeno pa 
bo z dinamiko porabe pšenice iz državnih blagovnih rezerv. 

Glede na to, da bo posojila vračala Direkcija za blagovne 
rezerve Republike Slovenije, ne bodo nastale obveznosti za 
proračun Republike Slovenije. 

BESEDILO ČLENOV 

1-člen 

V zakonu o najemu posojil in poroštvu za najeta posojila za 
odkup pridelka pšenice v letu 1995 (Uradni list RS, št. 37/95) 
se spremeni četrta alinea tretjega odstavka 1. člena tako, da 
se glasi: 

»- obrestna mera ne sme biti višja od povprečne obrestne 
mere za vezane vloge pravnih oseb do enega leta, ki v skladu 
z dogovorom o zgornji meji pasivnih obrestnih mer velja na 
dan sklenitve pogodbe. Tako določena obrestna mera je 
lahko zaradi obrestne marže in stroškov obdelave kreditnih 
zahtevkov višja največ za 3,5 odstotne točke«. 

2. člen 

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

Na temelju sprejetega zakona o najemu posojil in poroštvu za 
najeta posojila za odkup pridelka pšenice v letu je Direkcija za 
blagovne rezerve Republike Slovenije pridobila ponudbe 
poslovnih bank za najetje kredita. Poslovne banke so priprav- 
ljene kreditirati odkup pridelka pšenice letine 1995 le pod 
običajnimi pogoji z obrestno mero, ki trenutno ne bi presegla 
višino R+9%. Vlada Republike Slovenije nima ustreznih 

finančnih instrumentov, s katerimi bi lahko vplivala na zniža- 
nje obrestne mere, zato predlaga sprejem spremembe zakona 
po hitrem postopku, da bi zagotovili direkciji Republike Slo- 
venije za blagovne rezerve, da pravočasno pridobi kredite pri 
poslovnih bankah in zagotovi plačilo oddane pšenice najkas- 
neje v roku 30 dni po prevzemu na odkupnem mestu. 

BESEDILO ČLENA PREDLOGA ZAKONA, KI SE SREMINJA 

l.člen 

Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadalj- 
njem besedilu: direkcija) ima pravico najeti pri domačih 
poslovnih bankah posojila za odkup pšenice, pridelane 
v Republiki Sloveniji v letu 1995. 

Posojila iz prejšnjega odstavka najame direkcija za odkup 
tistih količin pšenice, ki jih ponudijo pridelovalci po ceni, ki jo 
določi Vlada Republike Slovenije, in v skladu z navodilom 
o odkupu pšenice letine 1995 v blagovne rezerve. Posojila 
znašajo skupaj največ tri milijarde tolarjev. 

Pogoji za najetje posojila so naslednji: 

- posojilne pogodbe se sklenejo s poslovnimi bankami, ki 
nudijo najugodnejše pogoje, 

- rok odplačila posojila je največ eno leto, 

- spodnja meja najetega posojila pri posamezni banki je 100 
milijonov tolarjev, 

- obrestna mera ne sme biti višja od obrestne mere na 
medbančnem denarnem trgu po zadnjih podatkih Banke Slo- 
venije. 

Direkcija lahko sklepa posojilne pogodbe iz tega člena le ob 
predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za finance. 

BELEŽKE: 

t 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 DOHODNINI 

- EPA 1172 - prva obravnava 

Na podlagi 174. in175. člena Poslovnika Državnega zbora PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DOHOD- 
Republike Slovenije predlagam NINI - prva obravnava, ki vam ga pošiljam v obravnavo in 

sprejem. 
Janez Kopač, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Z zakonom o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93), ki je začel veljati 
1-1-1994, je v 17. členu opredeljeno, kaj se šteje za stimula- 
cijo in boniteto, ki se prav tako šteje v osnovo za odmero 
dohodnine. Definicija stimulacij in bonitet se z vsakokratnimi 
spremembami zakona o dohodnini širi, saj tudi zavezanci za 
plačilo dohodnine izumljajo nove in nove oblike stimulacij in 
bonitet. 

Plačilo delodajalcev za zavarovalno dobo s povečanjem je 
sicer že stara oblika bonitete, ki pa jo doslej ni zajela nobena 
sprememba zakona o dohodnini, niti njen prvotni tekst. 

2. CIUI IN NAČELA ZAKONA 

Ugotavljam, da neobdavčevanje bonitete v obliki plačila zava- 
rovalne dobe s povečanjem postavlja zavezance za dohod- 
nino v neenak položaj z vidika horizontalne enakosti. Prejem- 
niki bonitete v obliki plačila zavarovalne dobe s povečanjem 
dejansko pridobivajo višjo plačo, ki pa ni obdavčena. Zakon 
izhaja iz načela horizontalne enakosti davčnih zavezancev. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Za državni proračun uveljavitev zakona ne bo imela nobenih 
neposrednih finančnih posledic. Verjetno pa je pričakovati 
pritisk državnih uslužbencev, ki uživajo zavarovalno dobo 
s povečanjem na povečanje plač, saj bi uvrstitev plačila pokoj- 
ninskega zavarovanja med bonitete znižala njihove t. im. čiste 
plače. 

Sprememba zakona pa bi, ob upoštevanju hipotetične 25%-ne 
stopnje dohodnine mesečno povečala prihodke javnih financ 
iz naslova dohodnine samo od državnih uslužbencev za pribl. 

31 mio SIT. Po zadnjih znanih podatkih obstaja natanko 
11.100 državnih uslužbencev, ki so deležni zavarovalne dobe 
s povečanjem oz. beneficirane delovne dobe; 

Organ Število zaposlenih 
z beneficirano del. 
dobo 

znesek mesečnega 
plačila za dodatno 
zavar. v mio SIT 

Ministrstvo za notra- 
nje zadeve 6450 
Prehodni dom za 
tujce 13 
SOVA 311 
KPD-ji (ocena 90% 
zap.) 664 7,7 
Ministrstvo za obram- 
bo in org. v sestavi 3650 
Rudarski inšpektorat 6 
Urad predsednika 
Vlade RS (piloti) 6 0,3 

77,8 

0.2 
3,9 

34,3 
0,1 

SKUPAJ 11100 124,3 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93, 7/95) se v prvi točki 
prvega odstavka 17. člena za četrto alineo doda nova alinea, 
ki se glasi: 
»- zavarovalno dobo s povečanjem;« 

2. člen 

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

Plačilo beneficirane delovne dobe je oblika bonitete, ki je 
v času socialističnih družbeno ekonomskih odnosov, ko plače 
medsebojno niso mogle biti zelo različne in ko ni bilo možno- 
sti dodatnega pokojninskega zavarovanja, nudila praktično 
edino, čeprav netransparentno obliko stimulacije zaposlenih. 

Menim, da je beneficirana delovna doba tako ali tako preži- 
veta oblika stimulacije. Zaposleni na posebej obremenjenih 

delovnih mestih bi morali prejemati ustrezno višje plačilo, če 
pa sami želijo predčasno v pokoj ali želijo višjo pokojnino, pa 
naj si sami plačujejo dodatno pokojninsko zavarovanje. Ven- 
dar to ni tematika in doseg sprememb zakona o dohodnini. 

V tem zakonu je pomembno le to, da se plačilo prispevkov za 
zavarovalno dobo s povečanjem prepoznava kot boniteta. 

DOLOČBA ZAKONA, KI SE SPREMINJA 

17. člen 

Stimulacije in bonitete iz prve alinee prvega odstavka prejš- 
njega člena, ki se vštevajo v osnovo za davek od osebnih 
prejemkov so: 
1. plačila delodajalca za: 
- neobvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje; 
- druga osebna zavarovanja; 
- stroške nastanitve: 
- stroške izobraževanja, ki niso v zvezi z zaposlitvijo; 
2. razlika med revalorizacijskimi obrestmi in obrestmi, ki jih je 
delodajalec obračunal od posojila, danega delavcu. Revalori- 
zacijske obresti se obračunavajo na podlagi rasti cen na 
drobno v mesecu pred mesecem, v katerm se izplača plača, 
v katero se vštevajo obresti od danega posojila; boniteta se ne 

ugotavlja, če je s pogodbo pismeno dogovorjena valutna 
klavzula; 
3. znesek popustov, ki jih delodajalec da delavcu na svoje 
proizvode, trgovsko blago in storitve; 
4. vrednost daril delodajalca, če ta v mesecu, v katerem je 
prejeto darilo, presega 5% poprečne plače zaposlenih v Repu- 
bliki Sloveniji predpreteklega meseca pred mesecem, v kate- 
rem se izplača plača, v katero se všteva vrednost darila; 
5. uporaba osebnega vozila, danega delavcu tudi za privatne 
namene, ne glede na način, kako je delodajalec pridobil 
vozilo. V osnovo za davek se šteje 0,5% knjižne vrednosti 
osebnega vozila mesečno ob upoštevanju enakomernega 
časovnega amortiziranja ter letne amortizacijske stopnje 
v višini 15%. Če delavec vodi evidenco o prevoženih kilome- 
trih za privatne namene, se v osnovo za davek všteje znesek 
kilometrine, ki bi jo prejel za prevožene kilometre z lastnim 
vozilom oziroma 70% tega zneska, če krije stroške goriva 
sam. 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 IGRAH NA SREČO 

- EPA 1176 - prva obravnava 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 00/94) pošiljam v prvo obrav- 
navo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO, 

objavljenega v Ur. listu RS, št. 27/95. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bom pri obravnavi zakona v Državnem zboru in 
pri delu njegovih organov sodeloval kot predlagatelj Ivo 
Hvalica. 

Ivo Hvalica, l.r. 

OCENA STANJA 

Igralništvo oziroma prirejanje posebnih iger na srečo je 
z novim Zakonom o igrah na srečo prineslo iz nekdanje 
samoupravne (ne)ureditve vrsto elementov, ki so bili morda 
sprejemljivi za takratno ureditev te dejavnosti, nikakor pa niso 
združljivi s tržnim modelom gospodarske ureditve. Ker je bil 
zakon o igrah na srečo predvsem predmet političnih odločitev 
in manj strokovnih, so v Zakonu o igrah na srečo ostale 
nedorečene zelo pomembne prvine. 

RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Prirejanje posebnih iger na srečo je povsod po svetu urejeno 
s posebnimi zakoni, ki največjo pozornost namenjajo pred- 
vsem stalnemu nadzoru nad to dejavnostjo. Čeprav je tak 
nadzor že mednarodno sprejet standard, naš novi Zakon 
o igrah na srečo to zanemarja, saj imajo pooblaščeni organi 
nadzora le možnost nadzora, niso pa zakonsko obvezani ta 
nadzor izvajati. 
Zakon o igrah na srečo popolnoma zanemarja statusno uredi- 
tev posamezne igralnice, ki bi bila po obstoječih določbah 
zakona lahko le nekakšen obrat, oziroma poslovalnica konce- 
sionarja, ki bi poslovne rezultate igralnice lahko obravnaval 
skupaj z rezultati ostalih profitnih enot. To pa prispeva 
k nepreglednosti poslovanja same igralnice kot samostojnega 
in samozadostnega gospodarskega subjekta. 

Zakon o igrah na srečo nikjer ne opredeljuje kriterijev za 
dodeljevanje koncesij niti kriterijev za odklonitev vloge za 
dodelitev. Nikjer ne definira razlike med igralnim prostorom in 
izvajanjem iger v tem prostoru. Ta pomanjkljivost bi lahko 
povzročila zaprtje tistih igralnic, ki poslujejo v najetih prosto- 
rih, saj zakon govori le o igralnici kot gospodarskem subjektu, 
ne pa tudi o možnosti, da koncesionar prireja posebne igre na 
srečo v prostorih, ki niso njegova last. 

Uzanca v igralnicah je, da je napitnina, pridobljena pri prireja- 
nju posebnih iger na srečo, razdeljena neposredno osebju, ki 

jo ustvarja. Igralci namenjajo napitnino neposredno temu 
osebju, kar je podkrepljeno tudi z ustreznimi izrazi, ki kažejo 
na nedvoumen namen podarjene napitnine. 

CILJI ZAKONA 

Namen predloga sprememb in dopolnitev zakona je zapolniti 
pomanjkljivosti in nedorečenosti Zakona o igrah na srečo, in 
to še preden bi nastale hujše posledice in bi bila ogrožena 
javna korist. 

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predlog sprememb in dopolnitev zakona nima neposrednih 
finančnih posledic za proračun RS. Z uveljavitvijo načela, da 
morajo igralnice same plačevati stroške za izvedbo nadzora 
s strani pooblaščenih oseb nadzornega organa, se bodo celo 
zmanjšali proračunski odhodki. 

Poleg tega pomenijo predlagane spremembe večje zagoto- 
vilo, da bo proračun dobil predvidena sredstva, glede na to, 
da sedanja zakonska ureditev ne vsebuje obveznega nadzora 
prirejanja iger na srečo. 

BESEDILO DOLOČB ZAKONA O IGRAH NA SREČO (UR. 
LIST RS, ŠT. 27/95) 

1. člen 

Doda se nov 55. a člen, ki se glasi: 

»Koncesionar mora ustanoviti družbo z omejeno odgovor- 
nostjo - igralnico, registrirano izključno za prirejanje poseb- 
nih iger na srečo in opravljanje potrebne spremljajoče gostin- 
ske dejavnosti za vsako dodeljeno koncesijo. 

Lastniško strukturo družbe z omejeno odgovornostjo - igral- 
nice ureja poseben zakon iz 56. člena tega zakona.« 
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2. člen 

Doda se nov 57. a člen, ki se glasi: 

»Igralnica ne sme imeti lastninskih naložb v drugih pravnih 
osebah. 

Igralnica ne sme v nobeni obliki dajati posojila ali garancije 
drugim pravnim in fizičnim osebam.« 

3. člen 

Dopolni se 3. alinea 67. člena tako, da se glasi: 

»- statut delniške družbe in statut igralnice,« 

4. člen 

Dopolni se 8. alinea 67. člena tako, da se glasi: 

»- podatke o osebah, ki bodo vodile igralnico in dokaze 
o njihovi strokovni usposobljenosti ter dokazila o nekaznova- 
nju,« 

5. člen 

Dopolni se 10. alinea 67. člena tako, da se glasi: 

»- pravilnik o izvajanju internega nadzora v igralnici z avdio- 
-video kontrolo,« 

6. člen 

Doda se nov 68. a člen, ki se glasi: 

»Vlada zavrne zahtevo za dodelitev koncesije, če: 

- pravna oseba ali njeni neposredni in posredni družbeniki 
ne izpolnjujejo pogojev po zakonu, ki ureja lastniško struk- 
turo iz 51. člena tega zakona, 

- je bil kateri od predlaganih članov uprave ali kateri od 
neposrednih in posrednih delničarjev pravnomočno obsojen 
za kaznivo dejanje s področja gospodarstva oziroma v drugih 
primerih, ko obstoji utemeljen sum, da ima član uprave ali 
družbenik oziroma delničar namen uporabiti pravice iz deleža 
oziroma delnic koncesionarja za opravljanje nedovoljenih po- 
slov.« 

7. člen 

72. členu se doda novo 11. alineo, ki se glasi: 

»- igralnica kreditira druge osebe.« 

B. člen 

Doda se nov prvi odstavek 78. člena, ki se glasi: 

»Koncesionar prireja posebne igre na srečo v posebnem 
prostoru - CASINOJU. Koncesionar lahko prostor - CASINO 
vzame v najem od druge osebe, ki po tem zakonu ne more 
prirejati posebnih iger na srečo.« 

V obstoječem prvem odstavku tega člena se za besedico 
Igralnica doda »- CASINO«. 

9. člen 

Črta se drugi odstavek 91. člena. 

10. člen 

Spremeni se tretji odstavek 91. člena tako, da se glasi: 

»Napitnine iz prvega odstavka 91. člena se razdelijo delav- 
cem, ki to napitnino sprejemajo (krupjeji, pomočniki vodi) 
miz, vodje miz in inšpektorji iger). Način razdelitve napitnin se 
določi v podjetniški kolektivni pogodbi.« 

11. člen 

Črta se obstoječi četrti in peti odstavek 91. člena. 

12. člen 

Besedo »Koncesionar« se v 106. členu nadomesti z besedo 
»Igralnica«, tako da se glasi: 

»Igralnica mora voditi dnevno evidenco stanj in sprememb 
stanja domače in tuje gotovine, drugih plačilnih sredstev ter 
žetonov v blagajni in trezorju.« 

13. člen 

Doda se nov drugi odstavek 109. člena, ki se glasi: 

»Vlada določi za vsako igralnico potrebno število pooblašče- 
nih oseb za izvajanje stalnega nadzora prirejanja posebnih 
iger na srečo. Pooblaščene osebe opravljajo nadzor izme- 
nično v vseh igralnicah. Njihovo razporejanje po igralnicah 
koordinira predstojnik.« 

V obstoječem tretjem odstavku tega člena se besedi »je 
lahko« nadomesti z besedama »mora biti«, tako da se tretji 
odstavek glasi v celoti: 

»Pooblaščena oseba nadzornega organa mora biti prisotna 
pri dnevnem obračunu naprav, blagajne in trezorja ter pri 
drugih postopkih in procesih, ki se odvijajo neposredno ali 
posredno pri prirejanju iger na srečo.« 

14. člen 

Doda se nov 109. a člen, ki se glasi: 

»Stroške stalnega nadzora pooblaščenih oseb iz 109. člena 
plačujejo igralnice. 

Praviloma se o višini tarife za opravljanje storitev nadzora 
odloča ob predložitvi letnega poročila za preteklo leto ter 
finančnega načrta za tekoče leto.« 

15. člen 

Doda se drugi odstavek 129. člena, ki se glasi: 

»Vlada ne sme podeliti nobene koncesije, dokler Urad za 
nadzor prirejanja iger na srečo ne zagotovi popolne stro- 
kovne in tehnične pripravljenosti pooblaščenih oseb za nad- 
zor prirejanja iger na srečo.« 

16. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
Zaradi relativno slabega poznavanja igralniške problematike 
in različnih političnih interesov je prišlo do ogromnega števila 
dopolnil že ob samem sprejemanju zakona. Drugi vzrok za 
številna dopolnila je bila sprememba koncepta, saj je bila 
k prvotni opredelitvi za državno lastništvo igralnic naknadno 

dodana še možnost zasebne iniciative v tej dejavnosti. Vlada, 
kot pobudnik take rešitve, je videla v ustanovitvi posebnega 
Urada za nadzor prirejanja iger na srečo zadostno garancijo 
za obvladovanje morebitnih nezakonitih početij zasebnikov 
pri prirejanju iger na srečo. Izkušnje kažejo, da ustanovitev 
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novega birokratskega aparata še ne zagotavlja, da bo ta 
dejavnost nadzorovana v zadostni meri. V zadolžitvah tega 
urada namreč ni opredeljen stalen nadzor, tako kot ga poz- 
najo vse igralniške ureditve po svetu. Samo občasno nadzira- 
nje v tej dejavnosti ni dovolj, saj so na igralnih mizah možne 
večmilijonske zlorabe, ki se jih lahko opravi v nekaj sekundah, 
lahko celo ob prisotnosti neizkušenih nadzornikov. 

Realna možnost je, da bodo zlasti zasebniki sistematično 
goljufali pri igri in evidentiranju rezultatov, in sicer ob vsaki 
priložnosti, ko ne bo nadzornikov v igralnici. Vprašanje je 
tudi, kje bo Urad dobil ustrezen kader, če ne bo mogel 
ponuditi dovolj (dejavnosti ustrezno) stimulativnih plač. Edina 
rešitev je financiranje stalnega nadzora s strani igralnic po 
letno določeni tarifi, ki bo zagotavljala ustrezno visoko nagra- 
jevanje pooblaščenih nadzornikov. 

V Zakonu o igrah na srečo manjka sistemska ureditev, ki bi 
vsako igralnico opredelila kot pravno osebo. Igralnice po 
sprejetem zakonu namreč niso pravne osebe, tako da bi moral 
koncesionar vse igralnice, ki bi jih upravljal na podlagi pri- 
dobljenih koncesij, voditi kot eno samo obračunsko enoto. Ta 
koncept je morda sprejemljiv za (sedaj še) družbena podjetja, 
npr. Portoroško igralniško podjetje, v okviru katerega delujeta 
dve igralnici, ki predstavljata skupaj eno samo obračunsko 
enoto, tako kot marina, letališče ali gostinstvo z več restavra- 
cijami. V novi ureditvi je to nesprejemljivo, kajti vsaka igral- 
nica mora biti pravna oseba, odgovorna za lastna dejanja, 
odgovornost pa se prenese tudi na koncesionarja kot ustano- 
vitelja. Koncesionar, ki mora biti v vsakem primeru delniška 
družba, bi moral torej delovati kot holding, ki bi zajemal 
največ tri hčerinska podjetja - igralnice, za vsako pa bo moral 
predhodno pridobiti koncesijo. 

Omejitev na tri koncesije ne bi veljala v primeru, da se 
s posebnim zakonom, ki bo urejal lastniško strukturo igralnic, 
ustanovi delniško družbo v državni lasti, ki bi imela vlogo 
pooblaščenega koncesionarja in bi lahko imela neomejeno 
število igralnic. 

ČLENI, KI SE SPREMENIJO: 

67. člen 

Vloga za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na 
srečo mora vsebovati: 

- firmo in sedež delniške družbe, 
- izvleček iz vpisa dejavnosti delniške družbe v sodni regi- 
ster, 
- statut delniške družbe, 
- poslovni načrt delniške družbe najmanj za 3-letno ob- 
dobje, 
- podrobne podatke o lastnikih delniške družbe, njihovih 
medsebojnih upravljalskih in kapitalskih povezavah, 
- opis igralnice, 
- pravila za vsako igro, ki se bo izvajala v igralnici, 
- podatke o osebah, ki bodo vodile igralnico in dokaze 
o njihovi strokovni usposobljenosti, 
- pregled potrebnega števila in kvalifikacijske strukture zapo- 
slenih, 
- pravilnik o izvajanju internega nadzora v igralnici, 
- dokazila o zagotovljenem osnovnem kapitalu, 
- navedbo vrste in obsega iger ter tloris igralnice, 
- interne organizacijske predpise za delovanje igralnice (pra- 
vilniki in navodila), 
- podatke o vrsti in številu igralnih naprav in igralnih pripo- 
močkov s podrobnimi podatki servisiranja in vzdrževanja 
igralnih naprav. 

Z obsegom prirejanja iger na srečo po tem zakonu je mišljeno 
število igralnih naprav. 

72. člen 

Vlada odvzame dodeljeno koncesijo za prirejanje posebnih 
iger na srečo, če ugotovi, da: 

Vlada po tem zakonu lahko zavrne vlogo za dodelitev konce- 
sije, če prosilec ne izpolnjuje pogojev po zakonu, ki ureja 
lastniška razmerja koncesionarja, ali če je bil kateri od članov 
uprave ali delničarjev koncesionarja pravnomočno obsojen 
za kazniva dejanja s področja gospodarstva. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo 
dovoljuje igralnicam kot pravnim osebam, da poleg prirejanja 
iger na srečo opravljajo tudi gostinsko dejavnost v obsegu, ki 
ustreza dopolnitvi igralniškega dela ponudbe. Ureditev lastni- 
ške strukture je prepuščena posebnemu zakonu. Igralnice ne 
smejo kreditirati ali nuditi garancije drugim pravnim in fizič- 
nim osebam. 
V Zakonu o igrah na srečo tudi ni dovolj razdelana definicija 
igralnega prostora, ki ima tudi v tem zakonu drugačno ime od 
igralnice, pod katero se razume družbo z omejeno odgovor- 
nostjo. Igralni prostor po tem zakonu nosi ime CASINO. Ta 
razdelitev je pomembna tudi zaradi predvidenih težav z meša- 
njem pojmov v posebnem zakonu o lastniški strukturi, kjer bo 
potrebno ločiti med lastništvom igralnih prostorov in lastni- 
štvom igralnice. Igralnica, kot pravna oseba, naj bi bila 
v načelu last koncesionarja, medtem ko je igralni prostor 
- CASINO lahko tudi v lasti fizične osebe, ki ta prostor oddaja 
koncesionarju. 
Ustvarjena napitnina se po tem zakonu razdeli tistim, ki jo 
neposredno ustvarjajo, tako da se s tem določilom odprav- 
ljajo razlike do tovrstnih ureditev v evropskih igralnicah. 

Dosedanji neobvezni nadzor prirejanja posebnih iger na 
srečo je s to dopolnitvijo zakona postal obvezen nadzor, ki bi 
ga izvrševale pooblaščene osebe. V kolikor bo z novim zako- 
nom predvidena le državna lastnina igralnic, potem bi stalen 
nadzor izvajalo le omejeno število pooblaščenih nadzornikov, 
kajti državni nadzor bo že v osnovi izvajala država sama skozi 
svoj lastniški interes. Nasprotno bo v primeru zasebnih igral- 
nic stalen nadzor nujen. Vlada tudi ne bo smela izdati nove 
koncesije, če prej ne bo usposobila stalen nadzor nad prireja- 
njem iger na srečo. 

- je bila koncesija pridobljena z namernim navajanjem neres- 
ničnih podatkov, 
- koncesionar ni pričel poslovati v roku, določenemu za 
začetek poslovanja, 
- je koncesionar prekinil poslovanje za več kot 3 mesece, 
- koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, ki jih določa ta 
zakon, 
- koncesionar krši določbe koncesijske pogodbe, 
- koncesionar krši sprejeta pravila posebnih iger na srečo, 
- koncesionar ne poravnava v roku koncesijske dajatve, 
- koncesionar krši določbo 56. člena tega zakona, 
- koncesionar nadzornemu ogranu ne omogoči izvajanje 
nadzora ali se nadzoru izogiba, 
- nastopijo dejstva, zaradi katerih koncesija ne bi bila dode- 
ljena. 

Na podlagi sklepa vlade o odvzemu koncesije iz prejšnjega 
odstavka koncesijska pogodba preneha veljati. 

78. člen 

Igralnica mora biti urejena tako, da so prostori za igro ter 
prostori za goste in osebje igralnice prostorsko zaključena 
celota. 

Koncesionar mora organizirati avdio video nadzor in recepcij- 
sko službo, tako da je zagotovljen nadzor nad osebami, ki 
prihajajo v igralnico (v nadaljnjem besedilu: igralci). 

Koncesionar mora voditi posebno evidenco o igralcih, ki 
vsebuje osnovne podatke za identifikacijo oseb. V evidenco 
mora vpisati vsakega igralca, ki vstopi v igralnico. 

Podatki iz evidence iz prejšnjih odstavkov so poslovna skriv- 
nost in jih sme koncesionar sporočiti drugim osebam le, če 
zakon tako določa. 

23 poročevalec, št. 34 



91. člen 

Ne glede na določbo 88. člena tega zakona lahko igralci 
dajejo napitnino za izvajanje določenih posebnih iger na 
srečo, ki se daje v posebne skrinjice na igralnih mizah. 

Napitnina iz prejšnjega odstavka je sestavni del prihodkov 
koncesionarja. 

Prihodki iz napitnine so lahko podlaga za plače in plače na 
podlagi delovne uspešnosti. 

Pri delitvi prihodka iz napitnin iz prejšnjega odstavka so 
izvzeti člani uprave in drugi vodilni delavci koncesionarja. 

Način delitve se določi s splošnim aktom za igralnico v skladu 
s panožno kolektivno pogodbo. 

109. člen 

Za izvajanje nalog nadzornega organa imenuje vlada pooblaš- 
čene osebe za nadzor, na predlog njegovega predstojnika. 

Pooblaščena oseba nadzornega organa ima pravico pri svo- 
jem delu pregledati poslovne prostore in vse procese, ki so 
neposredno ali posredno povezani s prirejanjem iger na 
srečo, naprave za nadzor nad izvajanjem iger na srečo, avdio 
video posnetke, poslovne knjige, pogodbe, listine, evidence 
in druge dokumente ali podatke prireditelja oziroma koncesi- 
onarja, ki omogočajo vpogled v poslovanje in so potrebni za 
ugotovitev dejanskega stanja. 

Pooblaščena oseba nadzornega organa je lahko prisotna pri 
dnevnem obračunu naprav, blagajne in trezorja ter pri drugih 
postopkih in procesih, ki se odvijajo neposredno ali posredno 
pri prirejanju iger na srečo. 

Pooblaščena oseba nadzornega organa pri koncesionarju 
nadzira predvsem: 

- odpiranje, zapiranje in obračunavanje igralnih naprav ozi- 
roma iger, 
- vrsto, obseg, pravila in izvajanje posameznih iger, 
- organizacijo in izvajanje notranje kontrole, ki jo zagotavlja 
koncesionar, 
- organizacijo in delovanje recepcijske službe, 
- izvajanje predpisanega evidentiranja igralcev, 
- organizacijo in izvajanje avdio in video nadzora (recepcije, 
poteka iger, odpiranje in zapiranje igralnih miz in blagajne), 
- organizacijo in izvajanje blagajniškega poslovanja, 
- tehnično brezhibnost igralnih naprav in pripomočkov, 
- strokovno usposobljenost delavcev v igralnici, 
- prostorsko urejenost igralnice, opredeljeno s tem za- 
konom, 
- notranje akte koncesionarja, 
- izvajanje določila o igralni valuti. 

Pooblaščena oseba nadzornega organa pri prireditelju nad- 
zira predvsem: 

- vrsto, obseg, pravila in izvajanje posameznih iger, 
- tehnično brezhibnost igralnih naprav in pripomočkov, 
- notranje akte prireditelja, 
- način in izid žrebanja oziroma ugotavljanja dobitkov, 
- vrsto, število in vrednost dobitkov, 
- nadzor nad uporabo sredstev prirediteljv občasnih iger na 
srečo. 

Ne glede na tretji, četrti in peti odstavek tega člena opravlja 
pooblaščena oseba nadzornega organa vsa potrebna dejanja 
za ugotovitev dejanskega stanja. 

129. člen 

Do ustanovitve Urada za nadzor prirejanja iger na srečo 
opravlja naloge nadzornega organa ministrstvo, pristojno za 
finance. 

BELEŽKE: 

\ 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 PRAVNEM 

POLOŽAJU VERSKIH SKUPNOSTI 

V REPURLIKI SLOVENIJI 

- EPA 1197 - prva obravnava 

Na podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O PRAVNEM 
list RS, št. 33-1409/1-1) ter 174. in 175. člena Poslovnika POLOŽAJU VERSKIH SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVE- 
Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. NIJI - prva obravnava. 
40/93 in 80/94) predlagam v obravnavo in sprejem Rafael Kužnik, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

Po 41. členu slovenske ustave je izpovedovanje vere in drugih 
opredelitev v zasebnem in javnem življenju svobodno. To 
pravico do svobode veroizpovedi in prepričanja je treba spo- 
štovati in upoštevati. Ta pravica vključuje svobodo imeti 
kakršnokoli veroizpoved ali prepričanje po lastni izbiri in 
svobodo izpovedovati svojo vero ali izražati svoje prepričanje 
posamezno ali v skupnosti z drugimi, javno ali zasebno, 
z bogoslužjem, verskimi obredi in rituali in s poučevanjem. 

Rezultat te svobode je tudi naraščanje števila verskih skupno- 
sti, katerih delovanje je po 7. členu ustave prav tako svo- 
bodno. V Sloveniji je ob sprejemu zakona o pravnem položaju 
verskih skupnosti leta 1967 prijavilo svoje delovanje deset 
verskih skupnosti, danes pa jih je na seznamu Urada Vlade 
Republike Slovenije za verske skupnosti že šestindvajset. 

Ob upoštevanju navedenih dejstev ter ob spoštovanju 7. člena 
ustave, da so država in verske skupnosti ločene ter da so 
verske skupnosti med seboj enakopravne, pa je potrebno 
v duhu današnjega časa tudi dograditi način financiranja 
verskih skupnosti. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Razlogi za sprejem zakona so: 
- nerešeno redno in trajno financiranje verskih skupnosti; 
- zavlačevanje sprejema predloga zakona o začasnem, del- 
nem zadržanju vračanja premoženja cerkvam in drugim ver- 
skim skupnostim oziroma redovom, razen vračanja sakralnih 
objektov; 
- javne izjave predstavnikov največje verske skupnosti v Slo- 
veniji, to je Rimokatoliške cerkve, da ne želijo gozdov, ampak 

zanesljiv vir financiranja, kot je n.pr. »kulturni davek« v Italiji 
(po katerem lahko vsak davkoplačevalec 0,8 odstotka svojih 
davščin usmeri kamorkoli hoče, tako da jih lahko da cerkvi, 
Rdečemu križu ali kakšni drugi dobrodelni organizaciji), ali še 
bolje: po zgledu iz Svetega pisma, ko je v Stari zavezi Abra- 
ham dal Melkizedeku, ki je bil duhovnik, desetino svojega 
prihodka. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 
Ob upoštevanju ocene stanja in razlogov za izdajo zakona je 
cilj zakona zagotoviti redno in trajno financiranje verskih 
skupnosti, ob spoštovanju načela prostovoljnosti ( v skladu 
s Svetim pismom in zakonikom cerkvenega prava), načela 
ločitve cerkve in države, načela svobodnega izpovedovanja 
vere in verskega ali drugega prepričanja ter načela enako- 
pravnosti verskih skupnosti. 

4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORA- 
ČUNA 

Predloženi zakon ne bo zahteval nobenih finančnih sredstev 
iz proračuna. 

5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL ZAKON 

Zakon bo dokončno razčistil vprašanje, koliko je vernih ljudi 
v Sloveniji ter prihranil državnemu proračunu najmanj 571 
miljonov tolarjev izdatkov, ki jih bo lahko država namenila za 
druge potrebne namene (n.pr. za odpiranje novih delovnih 
mest in s tem zmanjšanje nezaposlenosti), ali pa bo - končno 
- zmanjšala davke in s tem olajšala bremena davkoplače- 
valcev. 

BESEDILO ČLENOV 
1. člen 

Za 17. členom zakona o pravnem položaju verskih skupnosti 
v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15-646/76, 
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42-1877/86 in Uradni list RS, št. 22-1012/91) se doda nov 
17.a člen, ki se glasi:   
»Poleg prispevkov iz prejšnjega člena lahko verniki svoji 
verski skupnosti plačajo cerkveni davek v višini 10% svoje 
čiste plače. 

Natančnejše navodilo o načinu plačevanja In pobiranja 
cerkvenega davka predpiše minister za finance. 

Verske skupnosti morajo za dohodke iz 17. in 17.a člena 
tega zakona plačevati vse predpisane davke in pripevke. 
O načinu vodenja knjigovodstva ter o plačevanju davkov in 

prispevkov opravlja nadzor Agencija Republike Slovenije za 
plačilni promet, nadziranje in informiranje.« 

2. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha Republika Slovenija 
financirati verske skupnosti iz državnega proračuna. 

3. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Financiranje verskih skupnosti ureja 17. člen zakona o prav- 
nem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji. S spre- 
membo tega zakona leta 1991 pa je bila za verske skupnosti 
odpravljena prepoved ukvarjanja z dejavnostmi posebnega 
družbenega pomena (to je z vzgojo in izobraževanjem), pa 
tudi z gospodarskimi dejavnostmi. Verskim skupnostim 
sedaj nI prepovedana nobena profitna ali neprofitna dejav- 
nost. Rimokatolička cerkev lahko kot pravna oseba usta- 
navlja podjetja, banke, dobrodelne organizacije, dobila pa 
le tudi pet radijskih In tri televizijske frekvence. 

Temu novemu položaju je zato nujno potrebno prilagoditi tudi 
financiranje verskih skupnosti. To je postalo še posebej 
pomembno pri blokadi sprejemanja predloga zakona o začas- 
nem, delnem zadržanju vračanja premoženja cerkvam in dru- 
gim verskim skupnostim oziroma redovom, razen vračanja 
sakralnih objektov. 

Rimokatoliška cerkev v Sloveniji je prav gotovo ugotovila, da 
niti pravno, kaj šele moralno, ni upravičena do /»vračila«! 
gozdov, ki jih je že dvakrat prodala. Zato se njeni predstavniki 
že odrekajo tem (slovenskim) gozdovom in si želijo drugač- 

nega, bolj rednega in zanesljivega financiranja, pri čemer 
seveda računajo, da je 70% Slovencev njihovih pripadnikov 
oziroma vernikov. 

Tej želji je prav gotovo potrebno prisluhniti in ugoditi. Pri tem 
je seveda treba upoštevati načelo prostovoljnosti, to je svo- 
bodne izbire verskega ali drugačnega prepričanja ter prosto- 
voljnosti plačevanja cerkvenega davka. Glede zneska oziroma 
višine cerkvenega davka pa sem upošteval stanje v Združenih 
državah Amerike. Združene države Amerike so vselej imele 
boga že vsajenega v svoje temelje: v ustavo in v denar (»in 
God we trust«), V ZDA se cerkve same financirajo z denarjem, 
ki ga prispevajo ljudje, ki v to cerkev hodijo; pri njih tudi 
pazijo, kaj se počne z denarjem davkoplačevalcev. Verniki 
dajejo cerkvi okrog deset odstotkov svojega zaslužka, pri tem 
pa od države cerkvene ustanove ne dobijo niti enega samega 
centa, vernikom pa cerkve izdajajo potrdila za denar, ki ga 
prejmejo. Sicer pa podobne rešitve pozna tudi Nemčija ozi- 
roma Evropa, po kateri se zgledujemo in kamor hočemo priti. 

S tem je moj predlog zakona utemeljen. 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VLADI REPUDLIKE 

SLOVENIJE 

- EPA 592 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 13. julija 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 24. seje Državnega zbora z dne 29/9-1994 
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slo- 
venije s predlogom, da se navedeni zakon sprejme čim- 
prej. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije - druga 
obravnava. 

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 njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Lojze JANKO, minister, 
- Pavle SVETE, namestnik vodje Službe Vlade Republike 
Slovenije za zakonodajo, 
- Jasni POGAČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. 

1. člen 

V zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) 
se določbe 1. do 9. člena v I. poglavju - Splošne določbe - in 
v II. poglavju - Funkcije vlade - v celoti nadomestijo z novim 
besedilom 1. do 7. člena pod poglavjem I. Splošne določbe, 
tako da se glasijo: 

»I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je 
organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Repu- 
blike Slovenije. 

2. člen 

Vlada v skladu z ustavo, z zakoni in z drugimi splošnimi akti 
Državnega zbora določa, usmerja in usklajuje izvajanje poli- 
tike države. V ta namen izdaja predpise in sprejema druge 
pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in 
druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in 
za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države. 

Vlada predlaga državnemu zboru v sprejem zakone, državni 
proračun, nacionalne programe in druge splošne akte, s kate- 
rimi se določajo načelne in dolgoročne politične usmeritve za 
posamezna področja iz pristojnosti države. 

• 
S proračunskim memorandumom predstavi vlada državnemu 

zboru temeljne cilje in naloge ekonomske, socialne in prora- 
čunske politike vlade ter globalne okvire celotnih javnih 
financ za naslednje leto. Proračunski memorandum vsebuje 
tudi globalne cilje politike javnih financ za naslednja leta kot 
izhodišče za sestavo predloga državnega proračuna. 

3. člen 

Vlada je samostojna pri opravljanju svojih funkcij v okviru 
ustave in zakonov, državnega proračuna ter načelnih in dol- 
goročnih usmeritev državnega zbora. 

4. člen 

Vlada je odgovorna državnemu zboru za politiko države, ki jo 
vodi, in za razmere na vseh področjih iz pristojnosti države; 
odgovorna je tudi za izvajanje zakonov in drugih predpisov 
državnega zbora ter za celotno delovanje državne uprave. 

Za vlado so skupno odgovorni vsi njeni člani, za delo posa- 
meznega ministrstva pa pristojni minister.( 

5. člen 

Vlada usmerja državno upravo prek ministrov. 

Vlada nadzoruje delo ministrstev, jim daje smernice za izvaja- 
nje politike in za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov ter skrbi, da ministrstva usklajeno izvršujejo 
svoje naloge. 

Vlada lahko zadrži izvršitev predpisa ministra, če oceni, da ni 
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v skladu z ustavo, z zakonom ali z drugim predpisom držav- 
nega zbora ali z njenim predpisom. 

Vlada odloča o sporih glede pristojnosti med ministrstvi ter 
med ministrstvi in nosilci javnih pooblastil. 

Vlada ureja delovni čas v državni upravi ter sprejema organi- 
zacijske, kadrovske in druge ukrepe za delo vlade in ministr- 
stev. 

6. člen 

Vlada izvršuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki 
Sloveniji kot ustanoviteljici zavodov, gospodarskih družb in 
drugih organizacij, če s posebnim zakonom ni drugače dolo- 
čeno. 

7. člen 

Vlada zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo, če 
glede posameznih zadev s posebnim zakonom ni drugače 
določeno. 

Vlada upravlja z nepremičninami in z drugim premoženjem 
Republike Slovenije, če glede posameznih nepremičnin 
s posebnim zakonom ni drugače določeno.«. 

2. člen 

Naslov III. poglavja - Razmerja do državnega zbora ter 
določbe 10. do 13. člena zakona se črtajo. 

3. člen 

Besedilo tretjega odstavka 14. člena se spremeni, tako da se 
glasi: 

»V vladi so lahko ministri brez resorja.« 

4. člen 

Besedilo četrtega odstavka 25. člena se spremeni, tako da se 
glasi: 

»Z dnem, ko priseže minister, mora državni sekretar ponuditi 
svoj odstop novemu ministru.«. 

5. člen 

Za 25. členom se doda nov, 25.a člen, ki se glasi: 

»Vlada ima svet za nacionalno varnost kot svoj posvetovalni 
in usklajevalni organ za področje obrambe, varnostnega 
sistema, sistema zaščite in reševanja ter za druga vprašanja 
nacionalne varnosti.«. 

6. člen 

Besedilo prvega odstavka 26. člena se razdeli na dva 
odstavka, ki se glasita: 

»Z uredbo vlada lahko podrobneje ureja in razčlenjuje 
v zakonu ali v drugem aktu državnega zbora določena raz- 
merja v skladu z namenom in s kriteriji zakona oziroma 
drugega predpisa. 

Uredbo za uresničevanje pravic in obveznosti državljanov in 
drugih oseb lahko izda le na podlagi izrecnega pooblastila 
v zakonu.«. 

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

»Z odlokom ureja vlada posamezna vprašanja ali sprejema 
posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen, ter sprejema 
druge odločitve, za katere je z zakonom ali z uredbo dolo- 
čeno, da jih ureja vlada z odlokom.«. 

7. člen 

V 28. členu se črta drugi odstavek. 

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. 

8. člen 

V 29. členu se črta drugi odstavek. 

9. člen 

14. in naslednji členi zakona se preštevilčijo tako, da posta- 
nejo 8. do 35. člen zakona. 

10. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 24. seji, dne 29.9.1994, 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Vladi Republike Slovenije - druga obravnava in 
sprejel ugotovitveni sklep, da predlagatelj ni upošteval stališč 
in sklepov, ki jih je Državni zbor sprejel v prvi obravnavi 
predloga zakona na 22. seji dne 23.6.1994. Ob tem je Državni 
zbor naložil predlagatelju, da predloži v zakonodajni posto- 
pek popravljen predlog zakona za drugo obravnavo. 

Predlagatelj je na podlagi navedenega sklepa ponovno pri- 
pravil besedilo predloga zakona za drugo obravnavo, pri 
čemer je v celoti upošteval stališča in sklepe, ki jih je Državni 
zbor sprejel na 22. seji, dne 23.6.1994, ob prvi obravnavi 
navedenega preploga zakona. 

Glede najbolj osporavane določbe 2. člena predloga zakona 
za prvo obravnavo, ki govori o funkcijah vlade, je državni zbor 
sprejel sklep, da naj se pristojnost vlade v novem 2. členu 
zakona opredeli tako, »da vlada določa, usmerja in usklajuje 
izvajanje politike države'. Obenem pa je državni zbor sklenil 
tudi, da naj predlagatelj smiselno upošteva tudi pripombe 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, ki ugotavlja, da 
je pri navedeni določbi treba upoštevati tudi, da je vlada pri 
določanju politike vezana na zakone in druge splošne akte, 

s katerimi državni zbor opredeljuje politiko na posameznem 
področju. 

Predlagatelj je upošteval obe navedeni pripombi z novo for- 
mulacijo, ki vsebuje in povezuje smisel obeh pripomb, in se 
glasi:» Vlada v skladu z ustavo, z zakoni in z drugimi splošnimi 
akti državnega zbora določa, usmerja in usklajuje izvajanje 
politike države«. 

Predlagatelj je upošteval v zvezi z navedenim 2. členom tudi 
sklep državnega zbora, da vlada držwnemu zboru - razen 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov predlaga v spre- 
jem tudi načelne in dolgoročne usmeritve na posameznih 
področjih, in je ustrezno preformuliraI prvotno besedilo pred- 
loga. 

Predlagatelj je popravil tudi besedilo tretjega odstavka 2. 
člena in uskladil vsebino proračunskega memoranduma s for- 
mulacijo, ki jo določa poslovnik državnega zbora. 

V predlogu za drugo obravnavo predlagatelj - na sugestijo 
državnega zbora, da prouči možnost za spremembo določbe 
glede števila ministrov brez resorja - po proučitvi tega vpra- 
šanja - predlaga s spremembo tretjega odstavka 14. člena, 
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po katerem naj bi bilo omogočeno mandatarju, da bi glede na 
potrebe in glede na programske usmeritve vlade lahko predla- 
gal enega ali več ministrov brez resorja v vladi. 

Glede besedila 5. člena predloga zakona, s katerim se na novo 
formulirajo določbe o uredbah vlade (26. člen obstoječega 
zakona), ki naj bi se po sklepu državnega zbora uskladilo s 87. 
členom ustave, pa predlagatelj meni, da je predlagana formu- 
lacija v skladu z navedenim členom ustave. Z uredbo vlade se 
ne morejo določati pravice in obveznosti državljanov in dru- 

gih oseb; te pravice in obveznosti se po 87. členu ustave lahko 
določajo samo z zakonom; z uredbo vlade pa se lahko samo 
na podlagi izrečnega zakonskega pooblastila podrobneje 
določa uresničevanje teh pravic in obveznosti. 

Predlagatelj je z novo formulacijo petega odstavka 5. člena 
predloga upošteval tudi pripombe Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve glede pristojnosti ministrov za določanje 
notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest v ministr- 
stvih. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. Amandma za nov 3.a člen: 

Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi: 

»3.a člen 

V prvem stavku tretjega odstavka 17. člena se besede »pri 
čemer se ne vštevata ministra brez resorja« nadomestijo 
z besedami »pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja«. 

V drugem stavku tretjega odstavka 17. člena se črta besedilo 
»vendar ne dlje kot za tri mesece«. 

Četrti odstavek 17. člena se črta.« 

Obrazložitev: 
Sprememba prvega stavka tretjega odstavka 17. člena je 
potrebna zaradi uskladitve s spremembo tretjega odstavka 14. 
člena (3. člen predloga zakona), po kateri število ministrov 
brez resorja ni več omejeno na največ dva. 

V tretjem in četrtem odstavku 17. člena je predvideno, da 
vlada nastopi funkcijo tudi v primeru, če državni zbor ne 
imenuje vseh ministrov, vendar jih imenuje več kot dve tret- 
jini, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja. V takem 
primeru predsednik vlade lahko začasno sam prevzame dolo- 
čene resorje ali pa jih poveri drugim ministrom, vendar ne dlje 
kot za tri mesece. Če pa državni zbor niti v tem roku ne 
imenuje še neimenovanih ministrov, predsedniku vlade in 
ministrom preneha funkcija. 

Taka ureditev po mnenju vlade ni ustrezna, ker omogoča, da 
se vzdržuje nestabilna vlada tudi v primeru, ko sicer parla- 
ment imenuje več kot dve tretjini ministrov in ostaja sporno 
imenovanje manj kot ene tretjine ministrov. Vlada, ki deluje 
pod presijo, da ji bo v naslednjih treh mesecih prenehala 
funkcija, če državni zbor ne bo imenoval še neimenovanih 
ministrov, ki brez upoštevanja ministrov brez resorja štejejo 
manj kot eno tretjino članov vlade, ne more delovati učinko- 
vito. Zato vlada predlaga, da se določbe, ki omejujejo delova- 
nje take vlade za čas največ treh mesecev, črtajo. Stvar 
državnega zbora pa bo, da bo v doglednem času imenoval še 
neimenovane ministre in vzpostavil stabilno vlado. 

stavku drugega odstavka 27. člena zakona o vladi. Zato je 
potrebno kot vladne službe, do katerih generalni sekretar 
vlade nima pooblastil, kot jih ima minister do organov 
v sestavi ministrstva, opredeliti tudi tiste vladne službe, ki jih 
vodijo ministri brez resorja. 

3. Amandma za nov 8.a člen: 

Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi: 

»8.a člen 

V prvem odstavku 33. člena se besede »Z dnem uveljavitve 
tega zakona« nadomestijo z besedami »Do uveljavitve predpi- 
sov, s katerimi bo vlada določila organizacijo in delovno 
področje posameznih vladnih služb«.« 

Obrazložitev 
Vladne službe, nastale iz prejšnjih ministrstev in upravnih 
organov v sestavi ministrstev, lahko le začasno opravljajo 
naloge v okviru delovnega področja, določenega z zakonom 
o organizaciji republiške uprave iz leta 1991, ki je bil medtem 
že nadomeščen z zakonom o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94). Organizacijo 
in delovno področje teh vladnih služb mora določiti vlada 
s svojimi predpisi. Z uveljavitvijo teh vladnih predpisov se 
bodo za te vladne službe tudi nehale uporabljati določbe 
zakona o organizaciji republiške uprave iz leta 1991 (glej tudi 
amandma za nov 9.a člen). 

4. Amandma za nov 9.a člen: 

Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi: 

»9.a člen 

Od dneva uveljavitve tega zakona opravljata z zakonom o jav- 
nih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) določene upravne na- 
loge: 

- vodenje evidence javnih glasil in vodenje evidence samo- 
stojnih novinarjev - Ministrstvo za kulturo, 
- akreditacijo tujih dopisništev in dopisnikov - Ministrstvo za 
notranje zadeve.« 

2. Amandma za nov 6.a člen: 

Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi: 

»6.a člen 

V drugem stavku drugega odstavka 27. člena se za besedami 
»Službe vlade za zakonodajo« dodajo besede »in vladnih 
služb, ki jih vodijo ministri brez resorja,«.« 

Obrazložitev 
Ministri brez resorja po razporeditvi dela v vladi lahko vodijo 
tudi posamezne vladne službe, ki niso naštete v drugem 

Obrazložitev 
Prejšnje Ministrstvo za informiranje je po 33. členu zakona 
o vladi postalo vladna služba z nazivom Urad vlade za informi- 
ranje in z delovnim področjem, določenim za prejšnje Ministr- 
stvo za informiranje z zakonom o organizaciji republiške 
uprave iz leta 1991. Ta urad kot vladna služba ne more več 
opravljati upravnih nalog, določenih z zakonom o javnih glasi- 
lih (Uradni list RS, št. 18/94). Po 121. členu ustave naloge 
uprave opravljajo neposredno ministrstva. Zato je potrebno 
z zakonom določiti, da upravne naloge po zakonu o javnih 
glasilih opravljata ustrezni ministrstvi, in sicer Ministrstvo za 
kulturo ter Ministrstvo za notranje zadeve. Naloge oziroma 
delovno področje Urada za informiranje kot vladne službe bo 
določila vlada s svojim predpisom, kot je predvideno s predla- 
ganim amandmajem za nov 8.a člen. 
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Predlog zakona o 

VOJNIH VETERANIH 

- EPA 477 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 29. junija 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VOJNIH VETERANIH, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 30. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
13/4-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o vojnih veteranih 
- tretja obravnava. 

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 njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve. 
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, 
- Vladimir DEJAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Jasna KISOVEC, svetovalka ministrice za delo, družino 
in socialne zadeve. 

TRETJA OBRAVNAVA 
29.6.1995 

I. VOJNI VETERAN 
1.člen 

Vojni veteran je oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na 
Republiko Slovenijo opravljala vojaške dolžnosti za obrambo 
Republike Slovenije, oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na 
Republiko Slovenijo v policijskih enotah opravljala naloge 
s področja varnosti Republike Slovenije in oseba, ki je bila na 
podlagi odločitve pristojnega organa ali poveljstva v skladu 
s predpisi neposredno vključena v oborožen odpor. 

2. člen 

Vojni veteran je: 
- oseba, ki je sodelovala v bojih za obrambo slovenske 
severne meje v letih 1918 in 1919 (v nadaljnjem besedilu: 
borec za severno mejo) in slovenski vojni dobrovoljec iz vojn 
1912-1918 (v nadaljnjem besedilu: vojni dobrovoljec), in ji je 
status borca za severno mejo ali vojnega dobrovoljca priznan 
z odločbo pristojnega državnega organa; 
- državljan Republike Slovenije od 25. 6. 1991, ki je bil kot 
pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6. 4. do 17. 4. 
1941 odpeljan v ujetništvo; 
- borec in drug udeleženec narodnoosvobodilne vojne (v 
nadaljnjem besedilu: NOV) Slovenije, ki mu je čas udeležbe 
v NOV do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju vštet v pokojninsko dobo v dvojnem ali 
dejanskem trajanju; 
- državljan Republike Slovenije od 25. 6. 1991, ki mu je čas 
udeležbe v NOV v drugih delih nekdanje Jugoslavije do 15. 5. 

1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju vštet v pokojninsko dobo v dvojnem trajanju; 
- državljan Republike Slovenije od 25. 6. 1991, ki mu je čas, 
prebit v oboroženih formacijah antifašističnega gibanja ali 
v oboroženem antifašističnem boju v drugih deželah in 
v zavezniških vojskah do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju dvojno štet v pokojninsko 
dobo; 
- pripadnik manevrske strukture narodne zaščite, teritori- 
alne obrambe, policije, obveščevalno varnostnih služb, 
narodne zaščite, enot za veze Republike in občin, upravnih 
organov, pristojnih za obrambne zadeve, civilne zaščite ter 
prostovoljec ali vpoklicani, ki je na podlagi odredbe ali odloči- 
tve pristojnega organa neposredno sodeloval pri nalogah 
priprav, organizacije in oborožene obrambe Republike Slove- 
nije v obdobju od 17. 5. 1990 do 26. 10. 1991, 
- pripadniki narodnorevolucionarne organizacije (TIGR) in 
ostalih protifašističnih organizacij Primorskih Slovencev. 

3. člen 

Ne glede na 1. in 2. člen tega zakona se za vojnega veterana 
ne šteje oseba, ki je prostovoljno ali poklicno sodelovala na 
strani agresorja. 
II. VARSTVO VOJNIH VETERANOV 

4. člen 

Pravice vojnih veteranov so: 
1. veteranski dodatek, 
2. dodatek za pomoč in postrežbo, 
3. letni prejemek, 
4. zdravstveno varstvo, 
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5. zdraviliško in klimatsko zdravljenje, 
6. brezplačna vožnja, 
7. pogrebnina in 
8. priznanje pokojninske dobe. 

5. člen 

Pravico do varstva po tem zakonu ima vojni veteran, ko 
dopolni 50 let starosti ali je pri njem nastala trajna popolna 
izguba delovne zmožnosti. 

Priznanje pokojninske dobe lahko vojni veteran uveljavi ne 
glede na določbo prejšnjega odstavka. 

Vojni veteran lahko uveljavi pravice iz prejšnjega člena, če teh 
ali podobnih pravic ne more uveljaviti po drugih predpisih ali 
v tuji državi. 

6. člen 

Vojni veteran, državljan Republike Slovenije s stalnim prebi- 
vališčem v tujini, ima, če je na ozemlju Republike Slovenije, 
pravice po tem zakonu, razen pravice do veteranskega 
dodatka. Vojni veteran iz 13. člena tega zakona, državljan 
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, ima pra- 
vico do letnega prejemka. 

Vojni veteran - tujec, ki nima stalnega prebivališča v Repu- 
bliki Sloveniji, ima pravico do zdraviliškega in klimatskega 
zdravljenja, če je na ozemlju Republike Slovenije. Vojni vete- 
ran iz 13. člena tega zakona - tujec, ki nima stalnega prebiva- 
lišča v Republiki Sloveniji, ima pravico do letnega prejemka 
in, če je na ozemlju Republike Slovenije, pravico do zdrav- 
stvenega varstva. 

1. Veteranski dodatek 

7. člen 

Pravico do veteranskega dodatka ima vojni veteran, če delež 
prejemkov na družinskega člana ne dosega osnove za vete- 
ranski dodatek. 

8. člen 

Osnova za ugotavljanje pravice do veteranskega dodatka in 
za določanje njegove višine (v nadaljnjem besedilu: osnova) 
je enaka osnovi za ugotavljanje pravice do invalidskega 
dodatka po zakonu o vojnih invalidih. 

9. člen 

Mesečni znesek veteranskega dodatka se določi v odstotku 
od razlike med osnovo in deležem prejemkov na družinskega 
člana (v nadaljnjem besedilu: razlika) in znaša: 
- 100% razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko 
dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 in 1942 neprekinjeno do 
15. 5.1945, borca za severno mejo in vojnega dobrovoljca ter 
odlikovanca z najvišjim državnim odlikovanjem; 
- 90% razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko 
dobo v dvojenm trajanju od leta 1943 - pred 9. 9. 1943 
oziroma 13.10.1943 neprekinjeno do 15. 5.1945 ter organiza- 
torja narodne zaščite; 
- 80% razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko 
dobo v dvojnem trajanju od leta 1943 - po 9. 9. 1943 oziroma 
13. 10. 1943 in od leta 1944 neprekinjeno do 15. 5. 1945; 
- 60% razlike za druge vojne veterane. 

Veteranski dodatek ne more znašati manj kot 10% osnove. 

10. člen 

Za odlikovanca z najvišjim državnim odlikovanjem po tem 
zakonu se šteje vojni veteran - prejemnik odlikovanja častni 
znak svobode Republike Slovenije, prejemnik reda za izredne 
zasluge in prejemnik zlatega reda za zasluge ter reda narod- 
nega heroja, če je odlikovanje prejel za dejanja in zasluge 
v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo. 

Za organizatorja narodne zaščite se po tem zakonu šteje vojni 
veteran iz zadnje alinee 2. člena tega zakona, ki je bil z aktom 
pristojnega državnega organa določen za organiziranje 
manevrske strukture Narodne zaščite v pripravah zoper voja- 
ško agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991. 

Za odlikovanca po tem zakonu se ne šteje in nima nobenih 
pravic in privilegijev po tem zakonu tisti, ki je svoja prejeta 
odlikovanja prostovoljno vrnil. 

11. člen 

Glede odmere in usklajevanja veteranskega dodatka se smi- 
selno uporabljajo določbe zakona o vojnih invalidih o invalid- 
skem dodatku. 

2. Dodatek za pomoč In postrežbo 
12. člen 

Vojni veteran je upravičen do dodatka za pomoč in postrežbo 
ob pogojih in v višini, kot veljajo za vojne invalide. 

3. Letni prejemek 
13. člen 

Vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju 
od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945, borec za severno 
mejo in vojni dobrovoljec, odlikovanec z najvišjim državnim 
odlikovanjem ter organizator narodne zaščite ima pravico do 
letnega prejemka v višini osnove. 

4. Zdravstveno varstvo 
14. člen 

Vojnemu veteranu se zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev 
v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih 
v okviru obveznega zavarovanja. 

5. Zdraviliško in klimatsko zdravljenje 
15. člen 

Vojni veteran ima pravico do zdraviliškega in klimatskega 
zdravljenja in povračila potnih stroškov pri uveljavljanju te 
pravice ob pogojih in v obsegu, predpisanem za vojne inva- 
lide. 

6. Brezplačna vožnja 
16. člen 

Vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju 
od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945, borec za severno 
mejo in vojni dobrovoljec, organizator narodne zaščite ter 
odlikovanec z najvišjim državnim odlikovanjem ima pravico 
do brezplačne vožnje na ozemlju Republike Slovenije z vla- 
kom ali avtobusom in sicer za skupaj štiri potovanja na leto. 

7. Pogrebnina 

17. člen 

Ob smrti vojnega veterana iz prejšnjega člena ima oseba, ki 
oskrbi pogreb, ne glede na tretji odstavek 5. člena tega 
zakona pravico do pogrebnine v višini trikratnega zneska 
osnove, vendar največ do zneska dejanskih stroškov pogreba. 

Osebi iz prejšnjega odstavka, ki ima pravico do pogrebnine 
po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavaro- 
vanju, gre pravica do pogrebnine v višini razlike med pogreb- 
nino, določeno v prvem odstavku tega člena, in pogrebnino 
po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavaro- 
vanju. 

18. člen 

Oseba, ki krije stroške prevoza posmrtnih ostankov vojnega 
veterana iz 16. člena tega zakona iz kraja, v katerem je umrl, 
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do kraja, v katerem bo pokopan, ima za prevoz na ozemlju 
Republike Slovenije pravico do povračila dejanskih stroškov. 

19. člen 

Pogreb umrlega vojnega veterana - odlikovanca z najvišjim 
državnim odlikovanjem se opravi z vojaškimi častmi, razen če 
družinski člani vojnega veterana tega ne želijo. 

8. Pokojninska doba 

20. člen 

Vojnemu veteranu iz tretje alinee 2. člena tega zakona, ki je bil 
v času prebitem v okoliščinah za priznanje statusa vojnega 
veterana mlajši od 15 let, in iz šeste alinee 2. člena tega 
zakona se čas, prebit v okoliščinah za priznanje statusa voj- 
nega veterana, šteje v pokojninsko dobo kot posebna doba. 

Pokojninska doba kot posebna doba se šteje v dejanskem 
trajanju, če je bil vojni veteran iz prejšnjega odstavka vkjučen 
v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma v dvojnem 
trajanju, če vojni veteran v tem času ni bil zavarovan po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

III. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC 

21. člen 

O pravicah po tem zakonu odloča na prvi stopnji upravna 
enota. 

O pritožbah zoper odločbe upravne enote odloča ministrstvo, 
pristojno za vojne veterane (v nadaljnjem besedilu: ministr- 
stvo). 

Nadzorstvo in strokovno pomoč pri delu upravnih enot zago- 
tavlja ministrstvo. 

22. člen 

O priznanju pokojninske dobe odloča zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje na podlagi potrdila o vpisu v evi- 
denco vojnih veteranov. 

23. člen 

V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se uporab- 
ljajo določila zakona o splošnem upravnem postopku ter 
zakona o vojnih invalidih in na njegovi podlagi izdanih predpi- 
sov, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

24. člen 

Pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo stranke. 

Pravice, ki so priznane v mesečnih zneskih, gredo upravi- 
čencu od prvega dne v naslednjem mesecu po vložitvi zah- 
teve. 

25. člen 

Oseba, ki uveljavlja status vojnega veterana na podlagi 
odločbe o priznanju statusa borca za severno mejo ali voj- 
nega doborovljca, odločbe o priznanju posebne dobe za čas 
udeležbe v NOV v dvojnem ali dejanskem trajanju po predpi- 
sih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vojaške knji- 
žice ali drugega ustreznega dokazila, zahteva pri upravni 
enoti vpis v evidenco vojnih veteranov in izdajo izkaznice 
vojnega veterana. 

če upravna enota zavrne vpis v evidenco vojnih veteranov in 
izdajo izkaznice vojnega veterana, izda o tem ustrezno od- 
ločbo. 

Izkaznica vojnega veterana je javna listina. 

26. člen 

Uživalec pravic po tem zakonu je dolžan v petnajstih dneh 
prijaviti upravni enoti vsako spremembo, ki vpliva na posa- 
mezno pravico ali na njen obseg. 

27. člen 

Za odločbo, s katero se prizna pravica do veteranskega 
dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, je obvezna revi- 
zija. 

Revizija ne zadrži izvršitve odločbe. 

.člen 

Glede pridobitve, uživanja in izgube pravic, povrnitve neupra- 
vičeno pridobljenih prejemkov, nadzora in zbirk podatkov ter 
podzakonskih aktov se smiselno uporabljajo določbe zakona 
o vojnih invalidih, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

IV. EVIDENCA 

29. člen 

Evidenca vojnih veteranov vsebuje naslednje osebne po- 
datke: 
- ime in priimek vojnega veterana in njegovega zakonitega 
zastopnika; 
- državljanstvo, 
- enotno matično številko občana; 
- rojstne podatke; 
- prebivališče; 
- vrsto vojnega veterana in čas, ki je bil podlaga za priznanje 
statusa vojnega veterana; 
- dokument, ki je podlaga za priznanje statusa vojnega vete- 
rana, z navedbo številke, datuma in organa, ki ga je izdal; 
- podatke o vrsti in obsegu pravic po tem zakonu. 

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se shranjujejo v evi- 
denci kot trajni. 

30. člen 

Evidenco vojnih veteranov iz prejšnjega člena vodijo in vzdr- 
žujejo upravne enote, uporablja in hrani pa jo ministrstvo 
zaradi opravljanja nalog v skladu s tem zakonom. 

31. člen 

Podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, vodenju 
evidence in načinu posredovanja osebnih podatkov ter vse- 
bini in obrazcu izkaznice vojnega veterana predpiše minister, 
pristojen za vojne veterane. 

V. ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV 
32. člen 

Sredstva za uveljavljanje in uživanje pravic po tem zakonu se 
zagotavljajo iz državnega proračuna. 

Sredstva za povečane obveznosti iz naslova pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki nastajajo zaradi uveljavitve 
pokojninske dobe iz 20. člena tega zakona, se zagotavljajo iz 
državnega proračuna. 

VI. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI 
33. člen 

Odlikovancu z redom narodnega heroja, ki mu je ta status 
priznan na podlagi predpisov nekdanje SFRJ, se zagotavljajo 
enake pravice kot vojnemu veteranu s priznano pokojninsko 
dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 
1945. 

34. člen 

Za vojnega veterana iz 2., 4. in 5. alinee 2. člena tega zakona 
se šteje tudi državljan Republike Slovenije, ki je državljanstvo 
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pridobil po 40. členu zakona o državljanstvu Republike Slove- 
nije (Ur. list RS, št. 1/91 -I), če so se njegove pravice iz naslova 
statusa borca NOV izvrševale v Republiki Sloveniji 25. 6.1991. 

35. člen 

Družinski član umrle osebe iz 2. člena tega zakona, ki je do 
uveljavitve tega zakona uveljavil pravico do priznavalnine po 
zakonu o varstvu udeležencev vojne (Ur. I. RS, št. 14/90), ima 
od uveljavitve tega zakona pravico do veteranskega dodatka 
pod pogoji iz 7. člena in v obsegu 4. alinee prvega odstavka 9. 
člena tega zakona, če ne prejema družinskega dodatka po 
zakonu o vojnih invalidih. 

36. člen 

Vojnemu veteranu in njegovim družinskim članom se pravica 
do pokojninskega dodatka zagotavlja v obsegu in pod pogoji, 
določenimi po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega 
zakona. 

Pokojnina skupaj z dodatkom iz prejšnjega odstavka ne more 
presegati zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko 
dobo po splošnih predpisih. 

37.član 

O pravici in višini veteranskega dodatka in dodatka za pomoč 
in postrežbo vojnih veteranov in družinskih članov oseb iz 2. 
člena tega zakona, ki so uveljavili pravico do priznavalnine in 
pravico do dodatka za posrežbo in tujo pomoč po zakonu 
o varstvu udeležencev vojne (Uradni list RS, št. 14/90), odlo- 
čijo upravne enote v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

38. člen 

Minister, pristojen za vojne veterane, izda podzakonski akt iz 
31. člena tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi. 

39. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati 
zakon o »Partizanskem spominskem znaku 1941« (Uradni list 
SFRJ, št. 43/46 in 44/57), zakon o temeljnih pravicah imetni- 
kov »Partizanske spomenice 1941« (Uradni list SFRJ, št. 67/ 
72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 
in 42/90), zakon o temeljnih pravicah odlikovancev z redom 
narodnega heroja (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 21/74, 33/76, 32/ 
81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90), zakon 
o dodatku za borce (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 33/76, 32/81, 
68/81, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90), zakon o temeljnih 
pravicah borcev španske narodnoosvobodilne in revoluci- 
onarne vojne 1936-1939 (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 40/73, 
33/76, 32/81, 68/81, 10/82, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 
42/90), zakon o temeljnih pravicah odlikovancev z redom 
Karadjordjeve zvezde z mečema, redom belega orla 
z mečema in zlato Obiličevo medaljo (Uradni list SFRJ, št. 67/ 
72, 22/73, 33/76, 68/81, 75/85, 44/89 in 87/89) in prenehajo 
veljati zakon o varstvu udeležencev vojne (Uradni list RS, št. 
14/90), zakon o dodatku zaposlenim udeležencem NOV 
(Uradni list SRS, št. 10/65, 24/67, 28/69 in 20/73) in zakon 
o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in slovenskih 
vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918 (Uradni list SRS, št. 
30/78). 

40. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor je na seji v marcu tega leta sprejel amandmaje 
k predlogu zakona o vojnih veteranih, s katerimi se vsebinsko 
spreminjajo 2., 10., 12., 14., 17. in 20. člen. 

Besedilo predloga zakona o vojnih veteranih upošteva vse 
sprejete amandmaje v originalnem besedilu. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. Amandma k 2. členu 

a) Šesta alinea 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 

» - pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije, poli- 
cist, operativni delavec kriminalistične in obveščevalno var- 
nostne službe, narodne zaščite ter enot za zveze Republike in 
občin, ki je ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času 
od 26. 6. do 18. 7. 1991 opravljal dolžnosti pri obrambi Repu- 
blike Slovenije,«. 

b) Sedma alinea se črta. 

Obrazložitev 

S predloženim amandmajem se ne poruši osnovni princip 
zakona o vojnih veteranih, to je, da so kot vojni veterani 
priznani samo tisti, ki so v vojnem času ali v času vojaške 
agresije sodelovali pri obrambi Republike Slovenije. Uspešne 
vojaške priprave na obrambo naše države so bile eden izmed 
najpomembnejših dejavnikov pri njeni dejanski osamosvoji- 
tvi. Vendar vsi, ki so v mirnodobnem času od 17. 5. 1990 do 
agresije na Sloveni|o In po agresiji do 26.10.1991, kot je to 
sedaj v zakonu določeno glede na amandma, sprejet ob 
drugem branju, opravljali različne aktivnosti s ciljem priprav 
na eventualno obrambo pred vojno ali vojaško agresijo, 
zaradi navedenega, temeljnega načela in tudi zaradi definicije 
vojnega veterana, to je oseba, ki je sodelovala v vojni, ne 
morejo biti vojni veterani. Će se to načelo upošteva, je v tem 

zakonu mogoče ponovno odpirati vprašanja, ali so udeleženci 
različnih sestankov in drugih aktivnosti pred drugo svetovno 
vojno, ki so bile organizirane zaradi priprav na odpor zoper 
prihajajočo vojno, vojni veterani. 

Določba šeste alinee je neustrezna tudi zato, ker vključuje 
prostovoljce ali vpoklicane, ki so na podalgi odredbe ali 
odločitve pristojnega organa neposredno sodelovali pri nalo- 
gah priprav, organizacje in oborožene obrambe Republike 
Slovenije skoraj eno leto pred agresijo nanjo in več kot tri 
mesece po njej. Po tej opredelitvi bodo lahko vojni veterani 
vsi tisti vojaški obvezniki, ki so bili v tem, torej v mirnodobnem 
času na obveznih vojaških vajah, kar je popolnoma neuteme- 
ljeno in neustrezno. 

Sedanje besedilo predloga zakona, kolikor ne bi bil sprejet 
predložen amandma, bi po izračunih, ki temeljijo na ocenah, 
saj ni podatka o tem, koliko vojaških obveznikov je bilo 
v mirnodobnem času pred in po vojaški agresiji na Republiko 
Slovenijo vpoklicanih na vojaške vaje in druge oblike priprav 
na obrambo, terjalo dodatnih 1.946,000.000 SIT proračunskih 
sredstev. 

Črtanje sedme alinee je predlagano, ker je treba opredelitev 
pripadnikov organizacije TIGR urediti v posebnem členu. 

2. Za 2. členom se doda nov 2.a člen 

»Vojni veteran je tudi pripadnik narodnorevolucionarne orga- 
nizacije - TIGR v obdobju od septembra 1927 do 13. 5. 1941. 

Oseba iz prejšnjega odstavka uveljavi status vojnega veterana 
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po določbah zakona o splošnem upravnem postopku pri 
organu, ki odloča po tem zakonu na prvi stopnji«. 

Obrazložitev 

Poseben člen, ki ureja status pripadnikov organizacije TIGR 
(»Trst, Istra, Gorica, Reka«), temelji na dejstvu, da se je 
oborožena, nacionalno pomembna dejavnost pripadnikov te 
organizacije odvijala večinoma v izven vojnem obdobju, kar je 
po tem zakonu neke vrste delna izjema v smislu obdobja, 
v katerem so ti pripadniki delovali z oboroženimi akcijami, 
zaključi pa se dejansko v vojnem času. Med vojne veterane je 
te pripadnike mogoče torej šteti glede na to, da so delovali 
z oboroženimi akcijami in glede na to, da njihova vojaška 
aktivnost sega v vojni čas. 

V tem amandmaju pa je izpuščen tekst »in ostalih protifaši- 
stičnih organizacij Primorskih Slovencev«. Kot protifašistične 
organizacije iz tistega obdobja so znani krogi študentske 
mladine v Gorici, komunisti, in tako ali drugače razpuščena 
mladinska društva in tudi kulturne organizacije. Vendar so bilj 
samo Tigrovci oboroženi in so se z oboroženimi akcijami 
borili proti fašizmu in za obstoj slovenskega naroda na Pri- 
morskem, kar jim daje podlago za posebno varstvo oziroma 
status veterana po tem zakonu. V zvezi z določitvijo obdobja, 
v katerem je delovala ta organizacija, je treba navesti, da so se 
Tigrovci ustanovili septembra leta 1927 na Nanosu, najprej 
kot revolucionarna organizacija, kasneje pa so se preimeno- 
vali v narodnorevolucionarno organizacijo. Kot organizacija 
so praktično prenehali, ko je bilo 13. 5. 1941 na Mali gori pri 
Ribnici razbito njihovo najožje vodstvo (Danilo Zelen, Ferdo 
Kravanja, Anton Majnik) v spopadu z italijansko policijo. 
Posamezni člani so se po tem dogodku priključili Osvobodilni 
fronti. 

3. K10. členu 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Za organizatorja narodne zaščite se po tem zakonu šteje 
vojni veteran iz šeste alinee 2. člena tega zakona, ki je bil po 
odločitvi pristojnega organa določen za organiziranje Mane- 
vrske strukture narodne zaščite v pripravah zoper vojaško 
agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991.« 

Tretji odstavek 10. člena se črta. 

Obrazložitev 

Določba drugega odstavka je z amandmajsko obliko jasnejša. 

Ocenjujemo, da problematika vračanja državnih odlikovanj ne 
sodi v zakon o vojnih veteranih, pač pa v zakon o odlikovanjih 
Republike Slovenije. Zato tudi v zakonu o vojnih veteranih ni 
primerno urejati »sankcij« za tiste, ki so odlikovanja prosto- 
voljno vrnili. 

4. K12. členu 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Vojni veteran je upravičen do dodatka za pomoč in 
postrežbo ob pogojih in v višini po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju.« 

Obrazložitev 

Besedilo 12. člena, ki je bilo oblikovano s sprejemom amand- 
maja ob drugem branju zakona, je v praksi neizvedljivo in 
nelogično. 

Če ima vojni veteran okvare organizma, ki jih je dobil v vojni, 
lahko uveljavlja status vojnega invalida in mu bo pripadal 
dodatek za pomoč in postrežbo ob pogojih in v višini, kot 
veljajo za vojne invalide. Če pa ima okvare organizma, ki jih je 
dobil po vojni (npr. v prometni nesreči), ima možnost po tem 
amandmaju in ob upoštevanju drugih določb tega zakona 
(npr. zadnjega odstavka 5. čl.) dobiti dodatek za pomoč in 
postrežbo pod pogoji in v obsegu po predpisih o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, kar je pomembna boniteta. 

5. K. 17. členu 

V prvem odstavku 17. člena se za besedo »osnove« doda 
vejica in besedilo: »veljavne na dan smrti vojnega veterana«. 

Obrazložitev 

Z amandmajem se precizneje določa višina osnove za pogreb- 
nino vojnega veterana. 

6. K 20. členu 

Za prvim odstavkom 20. člena se doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»Vojnemu veteranu iz tretje alinee 2. člena tega zakona, ki je 
bil v času, prebitem v okoliščinah za priznanje statusa voj- 
nega veterana, mlajšim od 15 let, se pokojninska doba kot 
posebna doba šteje v dvojnem ali v dejanskem trajanju po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.« 

V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za 
besedo »se« doda besedilo: »vojnemu veteranu iz šeste ali- 
nee 2. člena tega zakona«, besede: »iz prejšnjega odstavka« 
pa se črtajo. 

Obrazložitev 

V amandmiranem 20. členu predloga zakona vsebovane reši- 
tve bi povzročile, da bi se vojnim veteranom - udeležencem 
NOV Slovenije, posebna doba za čas udeležbe v NOV, ko so 
bili mlajši od 15 let, priznavala v dvojnem oziroma v dejan- 
skem trajanju neodvisno od vrste in intenzitete udeležbe 
v NOV. Omenjene rešitve tudi pomenijo, da bi bili ti vojni 
veterani, kolikor v tistem času niso bili pokojninsko in invalid- 
sko zavarovani, v pravilegiranem položaju glede na osebe, ki 
uveljavljajo ali so že uveljavile posebno dobo na podlagi 
udeležbe v NOV po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

Glede na navedeno predlagamo preoblikovanje 20. člena 
v tem smislu, da bi kriterij zavarovanja po predpisih o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju vplival na priznanje 
posebne dobe v dvojnem ali dejanskem trajanju le pri vojnih 
veteranih, ki so ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo 
v letu 1991 opravljale vojaške ali druge dolžnosti. 
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Predlog zakona o 

ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

- EPA 478 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 29. junija 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 30. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
11/4-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o žrtvah vojnega 
nasilja Slovenije - tretja obravnava. 

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 njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, 
- Vladimir DEJAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Jasna KISOVEC, svetovalka ministrice za delo, družino 
in socialne zadeve. 

I. ŽRTEV VOJNEGA NASILJA 

1. člen 

Žrtev vojnega nasilja je državljan Republike Slovenije, ki je bil 
v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo izpostavljen 
nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom okupatorja, agre- 
sorja ali njunih sodelavcev. 

2. člen 

Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1 člena 
tega zakona oseba, ki so jo nemške, italijanske ali madžarske 
okupacijske sile od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 zaradi političnih, 
nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov prisilno izselile (izg- 
nanec), poslale v taborišče (taboriščnik), zapor (zapornik), na 
prisilno delo (delovni deportiranec) ali internacijo (internira- 
nec) ter oseba, ki je pobegnila pred vojnim nasiljem (begu- 
nec) in ukraden otrok. 

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

Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1. člena 
tega zakona tudi oseba, ki so ji organi JLA ali organi za 
notranje zadeve dotedanje SFRJ v času od 25. 6. 1991 do 
18.10. 1991 zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena 
odvzeli prostost. 

3. člen 

Za žrtev vojnega nasilja se šteje oseba iz prvega in drugega 

odstavka prejšnjega člena, pri kateri je prisilni ukrep trajal 
najmanj tri mesece. 

Za žrtev vojnega nasilja se šteje oseba iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena, pri kateri je odvzem prostosti trajal najmanj 
en mesec. 

4. člen 

Ob pogojih iz 1. in 2. člena tega zakona se kot žrtev vojne šteje 
tudi oseba, ki je bila prisilno mobilizirana v redno okupator- 
sko vojsko od dne, ko je pričela prisilna mobilizacija, razen če 
je pridobila častniški čin ali je bila pripadnik fašistične ozi- 
roma nacistične stranke ali njunih enot. 

5. člen 

Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi 
vojaški vojni invalid, ki ne izpolnjuje pogojev za priznanje 
statusa vojnega veterana po posebnem zakonu, in civilni 
invalid vojne, ki je postal invalid zaradi vojnih dogodkov, in 
mu je ta status priznan po posebnem zakonu. 

6. člen 

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

7. člen 

Do varstva po tem zakonu je upravičen družinski član žrtve 
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vojnega nasilja v obsegu določenem za družinskega člana 
vojnega invalida po zakonu o vojnih invalidih. 

II. VARSTVO ŽRTEV VOJNEGA NASILJA 

8. člen 

Pravice žrtev vojnega nasilja so: 

1. zdravstveno varstvo, 
2. zdraviliško in klimatsko zdravljenje, 
3. povračilo potnih stroškov, 
4. priznanje pokojninske dobe, 
5. pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, 
6. pravica do vojne odškodnine po posebnem zakonu, 
7. doživljenjska mesečna renta, 
8. prednost pri dodelitvi socialnega stanovanja. 

9. člen 

Pravico do varstva po tem zakonu ima žrtev vojnega nasilja, 
ko dopolni 50 let starosti ali je pri njej nastala trajna popolna 
izguba delovne zmožnosti. 

Žrtev vojnega nasilja lahko uveljavi pravice iz prejšnjega 
člena, če teh ali podobnih pravic ne more uveljaviti po drugih 
predpisih ali v tuji državi. 

1. Zdravstveno varstvo 
10. člen 

Žrtvi vojnega nasilja se zagotavlja plačilo zdravstvenih stori- 
tev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih 
v okviru obveznega zavarovanja. 

2. Zdraviliško In klimatsko zdravljenje 
11. člen 

Žrtev vojnega nasilja ima pravico do zdraviliškega in klimat- 
skega zdravljenja ob pogojih in v obsegu, predpisanem za 
vojne invalide. 

3. Povračilo potnih stroškov 
12. člen 

Žrtev vojnega nasilja ima pravico do povračila potnih stroškov 
pri uveljavljanju pravice do zdraviliškega in klimatskega 
zdravljenja. 

Pravica iz prejšnjega odstavka se uvaljavlja ob pogojih in 
v obsegu, predpisanem za vojne invalide. 

4. Pokojninska doba 

13. člen 

Taboriščniku (v nemškem koncentracijskem taborišču, 
v Jesenovcu ali na otoku Rabu) in zaporniku iz 2. člena tega 
zakona, se čas prebit v koncentracijskem taborišču ali zaporu 
prizna kot posebna doba v dvojnem štetju, čas po 15. maju 
1945 do povratka v domovino pa v dejanskem trajanju. 

Internirancu (internacijsko taborišče z odvzemom svobod- 
nega gibanja v Italiji ali v taborišču za ukradene otroke), 
izgnancu, delovnemu deportirancu, beguncu in prisilnemu 
mobilizirancu se prizna pokojninsko dobo v dejanskem traja- 
nju do povratka v domovino. 

Če ima žrtev vojnega nasilja priznano posebno dobo iz dru- 
gega naslova, lahko uveljavi pravico iz tega člena, če je to 
zanjo ugodnejše. 

Za polni mesec šteje, če je nasilje trajalo več kot 15 dni. 

5. Pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji 

14. člen 

Žrtev vojnega nasilja, ki je bila v času trajanja nasilnega 
dejanja ali prisilnega ukrepa mlajša od 15 let, pridobi pravico 
do starostne pokojnine, ko dopolni starost 60 let (moški) 
oziroma 55 let (ženska) in pokojninsko dobo 20 let, ali pravico 
do predčasne pokojnine, ko dopolni 55 let (moški) oziroma 50 
let (ženska) in pokojninsko dobo 35 let (moški) oziroma 30 let 
(ženska), ali pravico do upokojitve s polno pokojninsko dobo 
pri starosti 55 let (moški) oziroma 50 let (ženska). 

Starostna meja za pridobitev pravice do pokojnine po prejš- 
njem odstavku se zniža za toliko časa, kolikor je trajalo 
nasilno dejanje ali prisilni ukrep, vendar največ do omejitev iz 
prejšnjega odstavka. 

6. Pravica do vojne odškodnine 

15. člen 

Žrtev iz 2. člena tega zakona ima pravico do povračila vojne 
škode za uničeno in odvzeto premično in nepremično premo- 
ženje ter poplačilo vojne odškodnine za psihično in fizično 
trpljenje ter za izgubo življenja v skladu s posebnim zakonom. 

7. Doživljenjska mesečna renta 

16. člen 

Doživljenjska mesečna renta je oblika delnega materialnega 
zadoščenja žrtvi vojnega nasilja iz 2. člena tega zakona, ki se 
valorizira tako kot pokojnine in znaša za vsak mesec nasilja: 
- za taboriščnika in zapornika po 300 tolarjev, 
- za izgnanca in interniranca po 200 tolarjev, 
- za delovnega deportiranca in pobeglega pred izgonom po 
120 tolarjev. 

Upravičenec do denarne rente ne plačuje davka od dohodka. 

8. Prednost pri dodelitvi socialnega stanovanja 

17. člen 

Žrtev vojnega nasilja, ki nima rešenega stanovanjskega vpra- 
šanja, ima pri kandidiranju za socialna stanovanja prednost 
pred drugimi prosilci. 

III. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE STATUSA IN PRAVIC 
ŽRTEV VOJNEGA NASILJA 

18. člen 

O priznanju statusa žrtve vojnega nasilja in pravic po tem 
zakonu odloča na prvi stopnji upravna enota. 

O pritožbah zoper odločbe upravne enote odloča ministrstvo, 
pristojno za žrtve vojnega nasilja (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo). 

Ministrstvo zagotavlja nadzorstvo in strokovno pomoč pri 
delu upravnih enot. 

19. člen 

O priznanju pokojninske dobe kot posebne dobe in pravice 
do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji odloča zavod za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi potrdila o vpisu 
v evidenco žrtev vojnega nasilja. 

20. člen 

V postopku za uveljavljanje statusa in pravic po tem zakonu 
se uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem 
postopku, zakona o vojnih invalidih in na njegovi podlagi 
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izdanih predpisov ali dokazovanje s pričami, če s tem zako- 
nom ni drugače določeno. 

21. člen 

Status in pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo 
stranke. 

22. člen 

Na podlagi odločbe o priznanju časa, prebitega v zaporih, 
internaciji, konfinaciji, deportaciji ali na prisilni izselitvi 
v pokojninsko dobo kot posebno dobo v dejanskem trajanju 
ali odločbe o priznanju statusa vojaškega vojnega invalida ali 
civilnega invalida vojne, uveljavlja oseba status žrtve vojnega 
nasilja tako, da zahteva pri upravni enoti vpis v evidenco žrtev 
vojnega nasilja (v nadaljnjem besedilu: evidenca) ter izdajo 
potrdila o statusu žrtve vojnega nasilja. 

Če upravna enota v primeru iz prejšnjega odstavka zavrne 
vpis v evidenco in izdajo potrdila o statusu žrtve vojnega 
nasilja, izda o tem ustrezno odločbo. 
Po opravljeni reviziji odločbe o priznanju statusa žrtve voj- 
nega nasilja vpiše upravna enota po uradni dolžnosti to osebo 
v evidenco. 

23. člen 

Uživalec pravic po tem zakonu je dolžan v petnajstih dneh 
prijaviti upravni enoti vsako spremembo, ki vpliva na posa- 
mezno pravico ali njen obseg. 

24. člen 

Glede pridobitve, uživanja in izgube pravic, povrnitve neupra- 
vičeno pridobljenih prejemkov, nadzora in zbirk podatkov ter 
podzakonskih aktov se smiselno uporabljajo določbe zakona 
° vojnih invalidih, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

IV. EVIDENCA 

25. člen 

Evidenca vsebuje naslednje osebne podatke: 
~ ime in priimek žrtve vojnega nasilja in njegovega zakoni- 
tega zastopnika; 
~ državljanstvo; 
~ enotno matično številko občana; 
- rojstne podatke; 
~ prebivališče; 
~ vrsto in čas trajanja nasilnega dejanja ali prisilnega 
ukrepa; 
~ dokument, ki je podlaga za priznanje statusa žrtve vojnega 
nasilja, z navedbo številke, datuma in organa, ki ga je izdal; 
~ podatke o vrsti in obsegu pravic po tem zakonu. 

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se shranjujejo v evi- 
denci kot trajni. 

26. člen 

Evidence iz prejšnjega člena vodijo in vzdržujejo upravne 
enote, uporablja in hrani pa jih tudi ministrstvo zaradi oprav- 
ljanja nalog v skladu s tem zakonom. 

27. člen 

Podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, vodenju 
evidence in načinu posredovanja osebnih podatkov ter vse- 
bini in obrazcu potrdila o statusu žrtve vojnega nasilja, pred- 
piše minister, pristojen za žrtve vojnega nasilja. 

V. ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV 

28. člen 

Sredstva za uveljavljanje in uživanje pravic po tem zakonu se 
zagotavljajo iz državnega proračuna. 

Sredstva za povečane obveznosti iz naslova pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki nastajajo zaradi uveljavitve 
pokojninske dobe iz 13. člena tega zakona in pokojnine pod 
ugodnejšimi pogoji iz 14. člena tega zakona, se zagotavljajo iz 
državnega proračuna. 

Sredstva iz prvega in drugega odstavka tega člena se za 
osebe iz 4. člena tega zakona zagotavljajo iz državnega prora- 
čuna, če ni z meddržavnim sporazumom drugače določeno. 

VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

29. člen 

Revizijo odločb iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona 
opravi ministrstvo v enem letu od prejema odločbe v revizijo. 

30. člen 

Žrtev vojnega nasilja, ki še ni uveljavila pravice do vštetja 
nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa v pokojninsko dobo po 
dosedanji zakonodaji, lahko to pravico uveljavi še v roku 
enega leta po uveljavitvi tega zakona. 

31. člen 

Minister, pristojen za žrtve vojnega nasilja, izda podzakonski 
akt iz 27. člena tega zakona v treh mesecih po njegovi uvelja- 
vitvi. 

32. člen 

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

Državni zbor je na marčnem zasedanju sprejel amandmaje 
k predlogu zakona o žrtvah vojnega nasilja, s katerimi se je 
bistveno razširil obseg pravic upravičencev po predlogu 
zakona. Tako so dodane tri nove pravice, ki so opredeljene 
v členih 16, 17 in 18. Poleg tega pa so s sprejetimi amandmaji 
vsebinsko spreminjeni tudi 2., 4., 7., 10., 14., 21., 23., 29. in 31. 
člen. 

Besedilo predloga zakona o žrtvah vojnega nasilja je priprav- 
ljeno upoštevajoč vse sprejete amandmaje, ki pa so redakcij- 
sko prilagojeni preostalemu besedilu predloga zakona. Pri 
pripravi predloga zakona o žrtvah vojnega nasilja za tretjo 
obravnavo pa so bili tudi sicer opravljeni manjši redakcijski 
popravki. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. K 2. členu 

Za besedama »(delovni deportiranec)« se postavi vejica, črta 
beseda »ali« in za besedo »(interniranec)« doda besedilo »ali 
nasilno odvzele staršem (ukradeni otrok)« ter postavi pika. 
Nadaljnje besedilo prvega odstavka in drugi odstavek se črta. 

Obrazložitev 
Država je med vojno oziroma agresijo dolžna zavarovati svoje 
državljane pred nasilnimi dejanji agresorja, po vojni pa ose- 
bam, ki so postale žrtve vojne, nuditi posebno varstvo. Nad 
begunci, ki so se zavestno in prostovoljno umaknili z doma 
oziroma so pobegnili pred vojnim nasiljem, ni bil neposredno 
izvršen noben prisilni ukrep oziroma nasilno dejanje. Begunci 
tudi dosedaj niso imeli nobenih pravic, npr. priznanje 
posebne dobe po predpisih pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Med vojno in zaradi vojne se je mnogo ljudi za določen čas, 
krajši ali daljši, umaknilo z domov. Zagotavljanje posebnega 
varstva tem osebam ne bi bilo smiselno, zlasti, ker pojem 
vojnega nasilja uporabljen v prvem odstavku ni definiran. 
Zaradi navedenega tudi ni mogoče predvideti niti približnega 
števila možnih upravičencev in torej tudi ne potrebnih finanč- 
nih sredstev. 

Po drugem odstavku pa bi se za žrtev vojnega nasilja oziroma 
za begunca štela oseba, ki je pobegnila pred prisilno izseli- 
tvijo. Treba je poudariti, da se opredelitev begunca po prvem 
odstavku razlikuje od begunca po drugem odstavku tega 
člena (bežanje pred vojnim nasiljem ali pred prisilno izseli- 
tvijo). 

Glede na dokaj ohlapno in pravno nedefinirano opredelitev 
begunca tako po prvem kot tudi po drugem odstavku tudi ni 
jasno, kako bo pristojni organ v postopku uveljavljanja sta- 
tusa žrtve vojnega nasilja lahko ugotovil, na podlagi izjave 
stranke in prič, da je dokazano dejstvo, da je stranki grozilo 
vojno nasilje oziroma prisilna izselitev in ji je zato mogoče 
priznati status žrtve. 

2. K 4. členu 

Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ob pogojih iz 2. člena in prvega odstavka 3. člena tega 
zakona je žrtev vojnega nasilja po tem zakonu tudi oseba, ki je 
bila z aktom okupacijskih oblasti prisilno mobilizirana (prisilni 
mobiliziranec) v redne vojaške enote okupatorja, razen če je 
pridobila častniški čin ali je bila pripadnik fašistične oziroma 
nacistične stranke ali njunih enot.« 

Obrazložitev 

Prisilna mobilizacija je bila za posamezno pokrajino odrejena 
z aktom okupacijskih oblasti, nato pa je bil vsak posameznik 
še posebej vpoklican ter pregledan pred naborno komisijo. 
Tiste osebe, ki so vstopile v vojaške enote pred dnem, ko je bil 
razglašen akt mobilizacije, so v vojaške enote vstopile prosto- 
voljno. Prav tako so prostovoljno vstopile v vojaške enote tudi 
tiste osebe, ki so sicer vstopile po dnevu razpisane mobiliza- 
cije vendar pa niso bile individualno vpoklicane. Takim ose- 
bam statusa žrtve vojnega nasilja ni mogoče priznati. 

Amandma vsebinsko popolnoma povzema predlagani 4. člen 
zakona, vendar pa ga jasneje opredeljuje. V njem so uporab- 
ljeni termini, ki se tudi sicer uporabljajo v tekstu zakona. 

3. K 7. členu 

Črta se besedilo 7. člena. 

Obrazložitev 

Določba je nesprejemljiva, ker bi tako imeli družinski člani več 
pravic kot žrtve same. V navedenem členu tudi ni določen 
krog družinskih članov, ki bi imel pravico do varstva, nitj 
pogoji za pridobitev posameznih pravic, varstvo pa bi imeli 
tudi družinski člani še živečih žrtev. Poleg navedenega tudi ni 
jasno, katere pravice in v kakšnem obsegu bi pripadale dru- 
žinskim članom, ker imajo družinski člani umrlih vojnih invali- 
dov različen obseg pravic glede na skupino vojaške invalidno- 
sti umrlega vojnega invalida. 

Navesti pa je potrebno še, da je predlagana določba 
v nasprotju tudi z namenom zakona o žrtvah vojnega nasilja, 
saj naj bi ta uredil status in pravice samih žrtev vojnega 
nasilja, ne pa tudi njihovih družinskih članov. Ustava Repu- 
blike Slovenije namreč v 50. členu zagotavlja posebno varstvo 
le žrtvam vojnega nasilja in vojnim veteranom. 

4. K 8. členu 
V 8. členu se za besedama »posebnem zakonu« postavi pika, 
7. in 8. točka pa se črtata. 

Obrazložitev 

Žrtve vojnega nasilja iz načela pravičnosti ne morejo imeti več 
pravic kot vojni veterani, saj so ti med vojno aktivno delovali, 
torej opravljali vojaške dolžnosti za obrambo države aH 
haloge s področja varnosti države. Ker pa je država med vojno 
dolžna skrbeti za vse svoje državljane, mora v miru tistim, ki 
so bili prizadeti, zagotoviti določene pravice, nikakor pa te ne 
morejo biti večje od pravic aktivnih borcev za obrambo domo- 
vine. 

5. K10. členu 

V 10. členu se za besedo »nasilja« doda vejica in besedilo »ki 
z deležem prejemkov na družinskega člana ne dosega osnove 
za ugotavljanje pravice do invalidskega dodatka po zakonu 
o vojnih invalidih,«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zagotavlja pla- 
čilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti 
storitev zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja žrtvi 
vojnega nasilja, ki je bila izpostavljena nasilnemu dejanju ali 
prisilnemu ukrepu od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5.1945.« 

Obrazložitev 

Po stališču Državnega zbora ob prvi obravnavi je Vlada ure- 
dila zdravstveno varstvo žrtev vojnega nasilja upoštevajoč 
njihovo premoženjsko stanje, vezala ga je na iste pogoje, kot 
veljajo za priznanje invalidskega dodatka po predlogu zakona 
o vojnih invalidih. V drugi obravnavi je Državni zbor sprejel 
rešitev, po kateri imajo vse žrtve vojnega nasilja zdravstveno 
varstvo. V drugem branju sprejeta rešitev pomeni povečanje 
potrebnih sredstev za okoli 540,000.000 tolarjev letno. Spre- 
jetje amandmaja pomeni torej tolikšno zmanjšanje sredstev. 

6. Za 10. členom se doda nov 10.a člen 

»Glede pogoja za ugotavljanje pravice do zdravstvenega var- 
stva po prvem odstavku prejšnjega člena se smiselno uporab- 
ljajo določbe zakona o vojnih invalidih o invalidskem do- 
datku.« 

Obrazložitev 

V primeru sprejema amandmaja k 10. členu je potrebno dolo- 
čiti tudi pogoje za ugotavljanje pravice do zdravstvenega 
varstva. Predloženi amandma predpostavlja enake pogoje kot 
veljajo za pridobitev pravice do invalidskega dodatka po 
zakonu o vojnih invalidih. 
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7. K13. členu 

13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prisilnemu mobilizirancu se čas prebit v redni vojaški enoti 
okupatorja in ujetništvu do vrnitve domov, vendar najdalj do 
konca leta 1945, šteje v pokojninsko dobo kot posebna doba 
v dejanskem trajanju.« 

Obrazložitev 

V primeru nesprejetja predlaganega amandmaja bodo vse 
žrtve, ne glede na starost v času nasilnega dejanja ali prisil- 
nega ukrepa, imele priznano posebno dobo v pokojninsko 
dobo, nekatere v dvojnem trajanju, nekatere pa v enojnem. 
Besedilo člena se tudi ne sklada s siceršnjo terminologijo 
zakona, uporabljeni pojmi pa so tudi nedoločljivi in zato 
neprimerni za upravno odločanje. 

Vse žrtve vojnega nasilja, razen prisilnih mobilizirancev, pa 
lahko že po veljavnih predpisih o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju uveljavljajo v posebno dobo čas prisilnega 
ukrepa (obdobje izven dela zaradi okoliščin, ki so jih povzro- 
čile vojne) do vrnitve domov, vendar najdalj do konca leta 
1945. Tako uveljavljena posebna doba se všteva v pokojnin- 
sko dobo v enojnem v določenih primerih pa tudi v dvojnem 
trajanju. Kriteriji za priznavanje v enojnem oziroma dvojnem 
trajanju pa so po veljavnih predpisih o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju drugačni od kriterijev predlaganih v tem 
zakonu, kar bo povzročilo razlikovanje med žrtvami vojnega 
nasilja, ki so bile izpostavljene enakemu prisilnemu ukrepu ali 
nasilnemu dejanju. 

Prisilni mobiliziranci, ki po veljavnih predpisih ne morejo 
uveljavljati posebne dobe, bi po predlaganem amandmaju 
lahko uveljavili čas prebit v tuji vojski in ujetništvu, ki bi se 
v pokojninsko dobo štel kot posebna doba v dejanskem 
trajanju. Upoštevajoč 2. sklep, ki ga je Državni zbor sprejel na 
17. seji dne 9. 2.1994, bi se prisilnim mobilizirancem posebna 
doba štela do vrnitve domov oziroma najdalj do konca leta 
1945. 

Nesprejetje predlaganega amandmaja bi pomenilo tudi uza- 
konjenje ureditve, ki bi bila v koliziji z veljavno ureditvijo 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj se tam 
posebna doba obračunava po dnevih trajanja prisilnega 
ukrepa, po amandmiranem členu pa bi se le po polnih mese- 
cih, pri čemer pa bi se za polni mesec štel že več kot 15 dni 
trajajoč prisilni ukrep. 

8. K 15. členu 

15. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Žrtev vojnega nasilja iz prvega odstavka 2. člena in 4. člena 
tega zakona ima pravico do povrnitve vojne škode po poseb- 
nem zakonu.« 

Obrazložitev 

Pravica do vojne odškodnine bo urejena v posebnem zakonu, 

ki ga pripravlja Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj. 
Ker je predlagano besedilo, lahko v nasprotju z določbami 
posebnega zakona, ki bo urejal poplačilo vojne škode, je 
primerneje v tem zakonu opredeliti le upravičence, obseg 
pravice pa bo določal poseben zakon. 

9. K16. členu 

Črta se naslov »7. Doživljenjska mesečna renta« in 16. člen. 

Obrazložitev 

Vojnim veteranovm bi se po predlogu zakona o vojnih vetera- 
nih zagotavljal veteranski dodatek, torej mesečni prejemek, ki 
je odvisen tudi od premoženja. Žrtvam pa bi se po predlaga- 
nem besedilu zagotavljala mesečna renta ne glede na premo- 
ženje. Navedena ureditev ni primerna, ker žrtve vojnega nasi- 
lja ne morejo imeti več pravic kot vojni veterani, ki so med 
vojno aktivno delovali za osvoboditev države in njenih držav- 
ljanov. 

10. K17. členu 

Črta se naslov »8. Prednost pri dodelitvi socialnega stanova- 
nja« in 17. člen. 

Obrazložitev 

Urejanje prednosti pri dodelitvi socialnega stanovanja ne sodi 
v ta zakon, ker so takšne pravice urejene s predpisi stanovanj- 
skega prava. S temi predpisi so določeni tako kriteriji kot tudi 
prednostni primeri za dodelitev socialnih stanovanj. Iz 
določbe pa tudi ni razvidno ali se žrtvam vojnega nasilja 
zagotavlja prednost pred prosilci ali tudi prednost pred 
v veljavnih predpisih določenimi izjemami. 

11. K 20. členu 

V 20. členu se za besedo »predpisov« črtajo besede »ali 
dokazovanje s pričami«. 

Obrazložitev 

Že po določbah zakona o splošnem upravnem postopku je 
dokazovanje s pričami eno od dokaznih sredstev (od 173. do 
181. člena), zato je ponovno navajanje te vrste dokaza brez 
pomena in nepotrebno. 

12. K 30. členu 

30. člen se črta. 

Obrazložitev. 

Določba 30. člena je v koliziji z veljavno ureditvijo pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, kolikor posega na 
področje izrednih pravnih sredstev, ki so urejeni v zakonu 
o splošnem upravnem postopku. Poleg tega pa se s to 
določbo ureja prekluzivni rok za uveljavljanje pravic po dru- 
gem predpisu, kar pa ni sprejemljivo. 
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Predlog zakona o 

VOJNIH INVALIDIH 

- EPA 546 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 29. junija 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 30. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
11/4-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o vojnih invalidih 
- tretja obravnava. 

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 njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve 
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, 
- Vladimir DEJAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Jasna KISOVEC, svetovalka ministrice za delo, družino 
in socialne zadeve. 

I. UPRAVIČENCI DO VARSTVA 

1. Vojni invalidi 

1. člen 

Vojni invalid je oseba, ki je v okoliščinah po tem zakonu, kot 
neposredno posledico teh okoliščin brez svoje krivde dobila 
najmanj 20% okvaro zdravja zaradi poškodbe ali bolezni ali 
poslabšanja bolezni, ki jo je imela že prej, ali za katero sicer ni 
mogoče zanesljivo ugotoviti, da so jo povzročile te okoliščine, 
vendar je mogoče sklepati, da so vojne razmere znatno vpli- 
vale, da se je poslabšala. 

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 okvaro zdravja v vojni ali v bojih za 
obrambo slovenske severne meje (1918 in 1919) ali kot slo- 
venski vojni dobrovoljec (1912-1919) ali kot udeleženec 
narodnoosvobodilne vojne Slovenije (1941-1945) ali ob voja- 
ški agresiji na Republiko Slovenijo (1991) ter pri opravljanju 
vojaških in drugih dolžnosti za cilje obrambe ali varnosti 
Republike Slovenije. 

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 
okvaro zdravja, in oseba iz prvega odstavka 1. člena tega 
zakona, državljan Republike Slovenije, ki je dobil okvaro 
zdravja 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 okvaro zdravja 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 okvara zdravja pri opravljanju določenih nalog 
pripadnika civilne zaščite, ki predstavljajo povečano nevar- 
nost za nastanek okvare zdravja. 

4. člen 

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

1. zaradi vojnih dogodkov ali dogodkov ob vojaški agresiji na 
Republiko Slovenijo na ozemlju Republike Slovenije: 
2. zaradi poškodbe, ki jo je povzročil zapuščen vojaški mate- 
rial, na ozemlju Republike Slovenije; 
3. v terorističnem napadu na Republiko Slovenijo na njenem 
ozemlju ali v tujini. 

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

Civilni invalid vojne je tudi tujec, ki je dobil okvaro zdravja 
v okoliščinah iz prvega ali drugega odstavka tega člena, če je 
imel takrat stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ter tujec, 

,ki je dobil okvaro zdravja 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 okvarah zdravja 
na obeh oziroma vseh podlagah. 

6. člen 

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

7. člen 

Šteje se, da je okvara zdravja 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, usposabljanju, 
za katerega se šteje, da je z njim opravljen vojaški rok ter 
pripadnikov rezervne sestave. 

Šteje se, da je okvara zdravja nastala ali da se je poslabšala 
v zvezi z opravljanjem vojaške dolžnosti, če je nastala ali se je 
poslabšala na poti od doma na zbirališče oziroma pri vrnitvi 
po opravljeni dolžnosti, na poti in ob vrnitvi z dovoljene 
zasebne odsotnosti, pa tudi med dovoljeno zasebno odsot- 
nostjo, če je okvara zdravja nastala ali se je poslabšala brez 
krivde vojaške osebe in če ta ni opravljala dejavnosti, ki 
predstavlja povečano nevarnost kakor tudi v času, ko se je 
oseba, ki je opravljala vojaško službo, mudila v vojaškem ali 
drugem poslopju, plovilu ali drugod po ukazu oziroma z dovo- 
ljenjem pristojnega starešine. 

Okvara zdravja ni nastala oziroma se ni poslabšala v okolišči- 
nah iz 3. člena tega zakona, če je nastala oziroma se je 
poslabšala pri poklicnem opravljanju nalog na področju 
obrambe, notranjih zadev ali civilne zaščite. 

2. Družinski člani 

8. člen 

Družinski člani, ki uživajo varstvo po tem zakonu, so: 

1. družinski člani vojnega invalida iz 2. člena, iz 3. člena 
oziroma iz 4. člena tega zakona po njegovi smrti; 
2. družinski člani osebe, ki je padla, umrla ali bila pogrešana 
v okoliščinah iz 2. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: 
družinski člani padlega borca); 
3. družinski člani osebe, ki je izgubila življenje, umrla ali bila 
pogrešana v okoliščinah iz 3. člena ali iz 4. člena tega zakona 
(v nadaljnjem besedilu: družinski člani druge osebe). 

9. člen 

Do varstva po tem zakonu so upravičeni naslednji družinski 
člani: 

1. zakonec, ki ga je vojni invalid, padli borec ali druga oseba 
preživljala vsaj zadnje leto pred svojo smrtjo in zakonec, čigar 
zakon je bil razvezan, če ima oziroma je imel po sodni odločbi 
oziroma po dogovoru pravico do preživnine in jo je užival do 

smrti vojnega invalida, padlega borca ali druge osebe (v 
nadaljnjem besedilu: razvezani zakonec); 
2. otroci in posvojenci; pastorki pa ob pogoju, da jih je vojni 
invalid, padli borec ali druga oseba preživljala vsaj zadnje leto 
pred svojo smrtjo oziroma od rojstva dalje, če so stari manj 
kot leto dni, in da niso imeli roditelja, ki bi jih lahko preživljal; 
3. starši, posvojitelj, očim in mačeha, ki jih je vojni invalid, 
padli borec ali druga oseba preživljala vsaj zadnje leto pred 
svojo smrtjo in če je očim oziroma mačeha vojnega invalida, 
padlega borca ali drugo osebo najmanj tri leta preživljala in 
zanjo skrbela. 

10. člen 

Vsaj eno leto trajajoča življenjska skupnost, ki je po predpisih 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih izenačena z zakon- 
sko zvezo, ima po tem zakonu enake pravne posledice kot 
zakonska zveza. 

II. PRAVICE VOJNIH INVALIDOV IN DRUŽINSKIH ČLANOV 
TER PRAVICE OB SMRTI VOJNEGA INVALIDA 

1. Pravice vojnih invalidov 

a) Pravice vojnih invalidov - državljanov Republike 
Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 

11. člen 

Pravice vojnega invalida so: 

1. invalidnina 
2. dodatek za posebno invalidnost 
3. dodatek za pomoč in postrežbo 
4. povračilo prispevkov za socialno zavarovanje , 

5. zdravstveno varstvo 
6. zdraviliško in klimatsko zdravljenje 
7. rehabilitacija 
- poklicna rehabilitacija 
- oskrbnina 
- sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehnične opreme 
ter delovnega mesta 
- funkcionalne oblike pomoči 
8. invalidski dodatek 
9. popust pri vožnji 
10. povračilo potnih stroškov. 

b) Pravice vojnih invalidov - državljanov Republike 
Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini 

12. člen 

Vojni invalid - državljan Republike Slovenije s stalnim prebi- 
vališčem v tujini ima pravico do invalidnine, dodatka za 
posebno invalidnost in dodatka za pomoč in postrežbo, 
v času, ko je na ozemlju Repbulike Slovenije, pa tudi druge 
pravice vojnega invalida po tem zakonu. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima vojni invalid 
- državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem 
v tujini pravico do invalidskega dodatka za čas, ko je na 
ozemlju Republike Slovenije, če je na njenem ozemlju nepre- 
kinjeno vsaj en mesec. 

c)Pravice vojnih invalidov — tujcev 

13. člen 

Vojni invalid - tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje 
v Republiki Sloveniji ima enake pravice kot vojni invalid 
- 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 Slovenije, pa tudi pravico do povračila potnih stro- 
škov. 
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2. Pravice družinskih članov 

«) Pravice družinskih članov - državljanov Republike Slove- 
nije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 

14. člen 

Pravice družinskih članov padlega borca, umrlega vojnega 
invalida ali 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. 

b) Pravice družinskih članov — državljanov Republike 
Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini 

15. člen 

Družinski član - državljan Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem v tujini ima pravico do družinske invalidnine, 
v času, ko je na ozemlju Republike Slovenije, pa tudi druge 
pravice družinskih članov po tem zakonu. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima družinski član 
- državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem 
v tujini pravico do družinskega dodatka za čas, ko je na 
ozemlju Republike Slovenije, če je na njenem ozemlju nepre- 
kinjeno vsaj en mesec. 

c) Pravice družinskih članov — tujcev 

16. člen 

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

Družinski član - tujec s stalnim prebivališčem v tujini ima 
pravico do družinske invalidnine, v času, ko je na ozemlju 
Republike Slovenije, pa tudi pravico do povračila potnih stro- 
škov. 

III. UGOTAVLJANJE INVALIDNOSTI 

17. člen 

Vojni invalid se razvrsti v skupino invalidnosti po stopnji 
okvare zdravja, izraženi v odstotku invalidnosti. 

Pri ugotavljanju odstotka invalidnosti se poleg okvare zdravja, 
katere nastanek je v vzročni zvezi s poškodbo ali boleznijo, 
dobljeno v okoliščinah iz tega zakona, upoštevajo tudi druge 
okvare zdravja, katerih nastanek je posledica navedene 
okvare zdravja. 

18. 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. skupina - invalidi s 100% invalidnostjo; 
III. skupina - invalidi z 90% invalidnostjo; 
IV. skupina - invalidi z 80% invalidnostjo; 
V. skupina - invalidi s 70% invalidnostjo; 
Vi. skupina - invalidi s 60% invalidnostjo; 
Vil. skupina - invalidi s 50% invalidnostjo; 
VIII. skupina - invalidi s 40% invalidnostjo; 
IX. skupina - invalidi s 30% invalidnostjo; 
X. skupina - invalidi z 20% invalidnostjo. 

19. 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 ugotoviti, da so jo povzročile te okoliščine, vendar je 
mogoče sklepati, da so vojne razmere precej vplivale, da se je 
poslabšala, upošteva ustrezen odstotek celotne okvare 
zdravja glede na naravo bolezni in njen razvoj, trajanje in težo 
vojnih razmer oziroma razmer 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 okvare zdravja. 

■V. INVALIDNINA 

20. člen 

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

Osnova za odmero invalidnine vojnega invalida znaša 92.600 
tolarjev (v nadaljnjem besedilu: odmerna osnova). 

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

Skupina 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
Vil. 
Vili. 
IX. 
X. 

Odstotek 
100 
73 

55 
41 
29 
18 
14 
8 
6 
4 

21. člen 

Vojni invalid, ki mu je vojna invalidnost priznana na podlagi 
amputacije okončin ali hude okvare njihove funkcije ali pa 
popolne izgube vida na obeh očesih kot neposredne posle- 
dice dobljene 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 kombinacija 
najtežjih okvar zdravja. 

V. DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO 

22. člen 

Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo ima vojni invalid 
najmanj V. skupine, ki mu je glede na njegovo celotno invalid- 
nost, ne glede na njen izvor, neogibno potrebna stalna pomoč 
in postrežba za opravljanje osnovnih življenjskih potreb, ali 
stalno nadzorstvo, ki je slep ali nepokreten. 

23. 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. 
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24. 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 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju. 

25. člen 

Višina dodatka za pomoč in postrežbo je odvisna od okoliš- 
čine, ali je vojnemu invalidu potrebna pomoč in postrežba po 
kriterijih iz 23. člena tega zakona na podlagi izključno ali 
pretežno vojne invalidnosti ali pa na podlagi izključno ali 
pretežno druge invalidnosti. 

Višina dodatka za pomoč in postrežbo I- stopnje je enaka 
odmerni osnovi, višina dodatka za pomoč in postrežbo II. 
stopnje pa 50% odmerne osnove, če je vojnemu invalidu 
potrebna pomoč in postrežba na podlagi izključno ali pre- 
težno vojne invalidnosti. Vojnim invalidom - upravičencem 
do dodatka za pomoč in postrežbo I. stopnje, ki izpolnjujejo 
še dodatni pogoj, da so stalno popolnoma inkontinentni za 
blato in urin, se dodatek za pomoč in postrežbo I. stopnje 
poveča za 25%. 

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 ali pretežno na podlagi druge invalidnosti. 

Kolikor na potrebo po pomoči in postrežbi v enaki meri 
vplivata vojna invalidnost in druga invalidnost, se šteje, da 
vojni invalid potrebuje pomoč in postrežbo pretežno na pod- 
lagi vojne invalidnosti. 

V primeru, da je vojnemu invalidu potrebna pomoč in 
postrežba tako na podlagi vojne invalidnosti kot tudi na pod- 
lagi druge invalidnosti, pripada vojnemu invalidu dodatek za 
pomoč in postrežbo tiste stopnje in v tisti višini, ki je za 
vojnega invalida ugodnejša. 

26. člen 

Kadar je vojni invalid - uživalec dodatka za pomoč in 
postrežbo v zdravstvenem ali drugem 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. POVRAČILO PRISPEVKOV 
ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE 

27. člen 

Vojni invalid s priznano pravico do dodatka za pomoč in 
postrežbo je upravičen do povračila prispevkov od plače, ki 
jih je dolžan plačati za osebo, ki mu na podlagi pogodbe 
o zaposlitvi zagotavlja pomoč in postrežbo, vendar največ do 
višine prispevkov, obračunanih od plače v višini njegovega 
dodatka po drugih predpisih. 

VII. ZDRAVSTVENO VARSTVO 
28. člen 

Vojnemu invalidu se zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev 
v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih 
v okviru obveznega zavarovanja. 

Vojnemu invalidu - državljanu Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem v tujini, se v času, ko je na ozemlju Republike 
Slovenije, zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev v okviru 
obveznega zdravstvenega zavarovanja v celoti. 

Način povrnitve vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih uveljavi 
vojni invalid iz prejšnjega odstavka, uredita pristojna organi- 
zacija za zdravstveno zavarovanje in ministrstvo, pristojno za 
vojne invalide (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), s po- 
godbo. 

29. člen 

Vojni invalid ima pravico do nadomestila plače do 30. dne 
začasne zadržanosti od dela v višini 100% osnove za nadome- 
stilo. 

Izplačnik nadomestila plače med začasno zadržanostjo od 
dela po prejšnjem odstavku izplača vojnemu invalidu nado- 
mestilo plače v višini 100% osnove za nadomestilo, razliko 
med tem zneskom in nadomestilom plače, določenim s sploš- 
nimi akti delodajalca in ustrezno kolektivno pogodbo, pa 
izplačniku nadomestila plače nadomesti pristojna upravna 
enota, ki o pravicah po tem zakonu odloča na prvi stopnji (v 
nadaljnjem besedilu: upravna enota). 

VIII. ZDRAVILIŠKO IN KLIMATSKO ZDRAVLJENJE 

30. 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. 

IX. REHABILITACIJA 

1. Poklicna rehabilitacija 
31. člen 

Vojni invalid ima pravico do poklicne rehabilitacije, če glede 
na invalidnost, splošno zdravstveno stanje, splošno in stro- 
kovno izobrazbo, starost, možnost zaposlitve in druge okoliš- 
čine izpolnjuje pogoje za uspešno rehabilitacijo. 

32. člen 

S poklicno rehabilitacijo se vojni invalid usposobi za prejšnji 
ali kakšen drug, primeren poklic, pridobi strokovno izobrazbo 
za poklic ali izpopolni že doseženo strokovno izobrazbo. 

33. člen 

Vojni invalid z nedokončano strokovno izobrazbo in vojni 
invalid s strokovno izobrazbo se poklicno rehabilitira tako, da 
nadaljuje z usposabljanjem, ali se usposobi za isti ali za drug 
poklic, za katerega se zahteva strokovna izobrazba, ki je 
enaka izobrazbi, za katero se je izobraževal, oziroma ki jo je 
pridobil pred nastankom invalidnosti. 

Vojni invalid s strokovno izobrazbo se lahko poklicno rehabi- 
litira tudi z rednim izobraževanjem za pridobitev višje stro- 
kovne izobrazbe, kot jo že ima, če se je pred nastankom 
invalidnosti izkazal s strokovno sposobnostjo in če je upravi- 
čeno pričakovati, da si bo v roku, ki ne presega dvakratnega 
trajanja rednega roka pridobil tako izobrazbo. Vojni invalid, ki 
je že poklicno rehabilitiran po tem zakonu, nima pravice, da bi 
se z novo poklicno rehabilitacijo usposobil za poklic, za 
katerega se zahteva strokovna izobrazba iste stopnje, kot za 
poklic, za katerega se je usposobil s prejšnjo rehabilitacijo. 

34. člen 

Če vojni invalid ne more končati poklicne rehabilitacije 
v določenem roku zaradi bolezni ali iz drugih opravičljivih 
razlogov, se lahko poklicna rehabilitacija podaljša največ za 
toliko časa, kolikor je bil vojni invalid zadržan. 

Vojnemu invalidu ne pripadajo pravice iz naslova poklicne 
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rehabilitacije v času, ko ponavlja letnik ali nadaljuje izobraže- 
vanje v okviru druge smeri izobraževanja, ker ni izpolnil 
z vzgojno izobraževalnim programom določenih obveznosti 
za napredovanje v naslednji letnik iz razlogov, ki niso zajeti 
v prejšnjem odstavku. 

če vojni invalid zaradi bolezni ali iz drugih opravičljivih razlo- 
gov ne konča rehabilitacije uspešno, je lahko znova poslan na 
isto rehabilitacijo. 

2. Oskrbnina 
35. člen 

Vojni invalid ima v času poklicne rehabilitacije pravico do 
oskrbnine. 

Osnova za odmero oskrbnine v tekočemkoledarskem letu 
znaša 50% usklajene odmerne osnove iz januarja tekočega 
leta (v nadaljnjem besedilu: osnova za oskrbnino). 

Oskrbnina je enaka osnovi za oskrbnino, če vojni invalid ali 
njegovi družinski člani nimajo rednih prejemkov, ki bi vplivali 
na višino oskrbnine, sicer pa je enaka razliki med osnovo za 
oskrbnino in delom prejemkov na družinskega člana, vendar 
ne more biti manjša od 10% osnove za oskrbnino. 

Glede prejemkov, ki se upoštevajo pri odmeri oskrbnine, 
ugotavljanja dela prejemkov na družinskega člana, načina 
upoštevanja spremembe višine prejemkov v preteklem letu in 
sprememb v pogledu prejemkov in družinskih članov se upo- 
rabljajo določbe tega zakona o invalidskem dodatku. 

36. člen 

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 35. členu 
tega zakona prizna oskrbnina ob pogojih in v višini, ki veljajo 
za pravico do nadomestila plače za čas poklicne rehabilitacije 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

37. 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 35. ali 36. 
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 50. 
člena tega zakona). 

38. 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 poklicne 
rehabilitacije samo po enem naslovu. 

3. Sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehnične opreme 
ter delovnega mesta 

39. 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 deloma 
krijejo iz državnega proračuna, če se ne zagotavljajo na drugi 
podlagi oziroma po drugih predpisih. 

4. Funkcionalne oblike pomoči 
40. 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, £e se tehnični 

pripomočki ne zagotavljajo po predpisih o zdravstvenem var- 
stvu in zdravstvenem zavarovanju ali se zagotavljajo v nižjem 
standardu. 

Doplačila po prejšnjem odstavku je mogoče dodeliti na pod- 
lagi strokovnega mnenja o potrebnosti tehničnega pripo- 
močka in ob upoštevanju premoženjskih razmer in drugih 
socialnih okoliščin, v katerih vojni invalid živi. 

Doplačilo k stroškom tehničnega pripomočka - 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 odmernih osnov, veljavnih v času vložitve zahteve, 
dodeli pa se lahko največ enkrat v sedmih letih, šteto od 
dneva vložitve prejšnje zahteve. 

X. INVALIDSKI DODATEK 

1. Pogoji za pravico do invalidskega dodatka 
41. člen 

Pravico do invalidskega dodatka ima vojni invalid I. do V. 
skupine ne glede na starost in zmožnost za delo ter vojni 
invalid VI. do X. skupine, ki je dopolnil 55 let starosti in je 
trajno popolnoma nezmožen za delo. 

Osebe iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: upravi- 
čenci) so upravičene do invalidskega dodatka, če delež pre- 
jemkov na družinskega člana ne dosega osnove za ugotavlja- 
nje pravice do invalidskega dodatka in za določanje njegove 
višine (v nadaljnjem besedilu: osnova). 

42. člen 

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

43. 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 
44. 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 prejemkov 
na družinskega člana in osnovo, vendar ne more znašati manj 
kot 10% osnove. 

45. 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. 

Za samohranilca po prejšnjem odstavku se šteje tisti uživalec 
invalidnine, ki nima ožjih družinskih članov in staršev, ki bi bili 
v delovnem razmerju ali v pokoju ali bi imeli kmetijsko zem- 
ljišče ali dohodek iz samostojne dejavnosti, in v svojem 
gospodinjstvu nima za delo zmožnih sorodnikov. 

46. člen 

Na pravico in višino invalidskega dodatka vplivajo prejemki 
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upravičenca, njegovega zakonca in prejemki vzdrževanih dru- 
žinskih članov. 

47. člen 

Za prejemke se štejejo dohodki in prejemki, ki jih oseba iz 
prejšnjega člena 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 in dodatka za posebno invalidnost 
po tem zakonu ter dodatka za pomoč in postrežbo, prejemkov 
iz naslova rejnine ter oskrbe v tuji družini in otroškega do- 
datka. 

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

48. člen 

Kot dohodek, ki je vir dohodnine (dohodki iz dejavnosti, 
dobiček iz kapitala, dohodki iz premoženja, dohodki iz pre- 
moženjskih pravic), se upošteva znesek, ki predstavlja osnovo 
za davek kot podvrsto dohodnine. 

Kot dohodek iz kmetijstva se upošteva osnova za davek iz 
kmetijstva, to je katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih 
zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega 
dohodka. 

Če je zavezanec oproščen davka iz kmetijstva, se katastrski 
dohodek ne upošteva, če je pri odmeri davka iz kmetijstva 
priznana davčna olajšava, pa se katastrski dohodek upošteva 
v višini, zmanjšani za odstotek oziroma za znesek priznane 
davčne olajšave. 

V primeru, da je kmetijsko zemljišče oddano v zakup, se kot 
dohodek zakupnika upošteva katastrski dohodek, zmanjšan 
za znesek zakupnine, kot dohodek zakupodajalca pa se upo- 
števa znesek zakupnine. 

49. člen 

Prejemki se upoštevajo v neto zneskih iz decembra prete- 
klega leta. 

Plača upravičenca, zakonca in vzdrževanih družinskih članov 
se upošteva v povprečnem neto mesečnem znesku iz prete- 
klega leta. 

Letni katastrski dohodek se upošteva v višini iz preteklega 
leta, preračunani na eno dvanajstino, povečani v skladu 
z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za vojne 
invalide. 

Prejemki iz tujine se upoštevajo preračunani v tolarje po 
povprečnem srednjem deviznem tečaju Banke Slovenije iz 
meseca oziroma leta, iz katerega se upoštevajo. 

50. člen 

Delež prejemkov na družinskega člana se izračuna tako, da se 
skupni prejemki delijo na osebe iz 46. člena tega zakona. 

Skupni prejemki se delijo tudi na druge, za delo nezmožne 
člane skupnega gospodinstva, ki živijo na kmetiji in se preživ- 
ljajo izključno iz dohodkov kmetije. 

Vzdrževani družinski člani po tem zakonu so ob pogojih, da 
so nezmožni za delo, da živijo z upravičencem v skupnem 
gospodinjstvu in da jih ta preživlja, ker nimajo lastnih prejem- 
kov, ali so njihovi prejemki nižji od zneska najnižje pokojnine 
za polno pokojninsko dobo iz decembra preteklega leta, 
otroci, posvojenci, pastorki, vnuki brez staršev ali, če so starši 
trajno popolnoma nezmožni za delo, starši, očim, mačeha in 
posvojitelj. 

51. člen 

Sprememba v višini prejemkov v preteklem letu vpliva na 
pravico do invalidskega dodatka od 1. januarja tekočega 
koledarskega leta. 

Novi prejemki se upoštevajo od prvega dne naslednjega 
meseca po nastanku spremembe, izguba prejemkov pa od 
prvega dne naslednjega meseca, ko je upravičenec sporočil 
spremembo upravni enoti. 

Sprememba števila družinskih članov (zakonca in vzdrževa- 
nih družinskih članov), ki ima za posledico povečanje invalid- 
skega dodatka, se upošteva od prvega dne naslednjega 
meseca, ko je upravičenec sporočil spremembo upravni 
enoti, sprememba števila družinskih članov, ki ima za posle- 
dico zmanjšanje ali izgubo invalidskega dodatka, pa se upo- 
števa od prvega dne naslednjega meseca po nastanku. 

52. člen 

Za trajno popolno nezmožnega za delo po tem zakonu se 
šteje vojni invalid oziroma uživalec družinske invalidnine, pri 
katerem je podana trajna izguba delovne zmožnosti. 

Za trajno popolno nezmožnega za delo se po tem zakonu 
šteje tudi vojni invalid oziroma uživalec družinske invalidnine 
za čas, ko skrbi za enega ali več otrok, mlajših od petnajst let, 
ali za starejšega otroka, ki je nezmožen za samostojno življe- 
nje in delo, če sam skrbi za otroke ter živi z njimi v skupnem 
gospodinjstvu. 

Za nezmožnega za delo se šteje po tem zakonu otrok, ki glede 
starosti in šolanja izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do 
družinske invalidnine, vojni invalid I. do V. skupine ter oseba, 
ki je dopolnila 55 let starosti. 

XI. POPUST PRI VOŽNJI 
53. člen 

Vojni invalid ima pravico do 75% popusta od redne cene 
vožnje za skupno pet potovanj letno na ozemlju Republike 
Slovenije z vlakom ali avtobusom. 

Upravna enota poravna prevozniku 75% redne cene vožnje, 
kolikor znaša popust iz prejšnjega odstavka. 

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). 

XII. POVRAČILO POTNIH STROŠKOV 

54. člen 

Vojni invalid ima pravico do povračila potnih stroškov (pre- 
voznih stroškov ter stroškov prehrane in nastanitve med poto- 
vanjem ali prebivanjem v drugem kraju), kadar ga upravna 
enota ali ministrstvo pošlje ali pokliče v drug kraj zaradi 
pregleda pred zdravniško komisijo ali zaradi zdraviliškega in 
klimatskega zdravljenja po tem zakonu. 

Vojni invalid ima v primerih iz prejšnjega odstavka pravico do 
povračila potnih stroškov tudi za spremljevalca, če mu je 
priznana pravica do dodatka za pomoč in postrežbo ali mu je 
določen spremljevalec za pot na zdraviliško in klimatsko 
zdravljenje. 

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

Vojni invalid, ki uveljavlja pravico do zdravstvenega varstva 
po 28. členu tega zakona ima pravico do povračila potnih 
stroškov v zvezi z uveljavitvijo te pravice. 
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55. 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 uveljavi popust pri vožnji po tem zakonu, ima 
njegov spremljevalec pravico do povračila prevoznih stro- 
škov. 

56. člen 

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

če ni javnega prevoza, ali ga vojni invalid s priznano pravico 
do dodatka za pomoč in postrežbo glede na težo invalidnosti 
ne more uporabljati, se povrnejo stroški v višini, ki jo določi 
minister, pristojen za vojne invalide. 

XIII. DRUŽINSKA INVALIDNINA 
1. Pogoji za pravico 

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

1. osebe iz 1. točke 9. člena - ko dopolnijo starost 55 let, pred 
dopolnjenim 55. letom starosti pa, če so popolnoma nez- 
možni za delo, dokler takšna nezmožnost traja; 
2. osebe iz 2. točke 9. člena - do dopolnjenega 15. leta 
starosti, oziroma če se šolajo, do konca predpisanega red- 
nega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti, 
izjemoma pa tudi do dopolnjenega 27. leta starosti, če imajo 
status študenta, če pa so popolnoma nezmožni za delo, 
dokler takšna nezmožnost traja, in če je nezmožnost nastala 
pred dopolnjenim 15. letom starosti oziroma pred koncem 
rednega šolanja. 

Če je šolanje prekinjeno zaradi bolezni, nosečnosti ali 
poroda, oseba iz 2. točke prejšnega 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 oseba iz 2. točke prvega odstavka tega člena prekinila 
šolanje zaradi služenja vojaškega roka ali opravljanja nado- 
mestne civilne službe, ima v primeru, da se redno šola, pra- 
vico do družinske invalidnine tudi po dopolnjenem 26. letu 
starosti, vendar največ toliko časa, za kolikor je prekinila 
redno šolanje, medtem ko ji v času služenja vojaškega roka 
oziroma opravljanja nadomestne civilne službe pravica do 
družinske invalidnine ne pripada. 

58. člen 

Ne glede na pogoja iz 1. točke prvega odstavka 57. člena tega 
zakona ima zakonec ali razvezani zakonec z enim ali več 
družinskimi člani iz 2. točke prvega odstavka 57. člena tega 
zakona, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, pravico do 
družinske invalidnine kot souživalec z njimi, dokler ima kateri- 
koli od njih pravico do družinske invalidnine. 

Oseba iz prejšnega odstavka ima pravico do družinske inva- 
lidnine kot samostojni uživalec tudi v času, ko družinski član 
iz 2. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona služi vojaški 
rok ali opravlja nadomestno civilno službo in mu pravica do 
družinske invalidnine ne pripada. 

59. člen 

Ne glede na pogoja iz 1. točke prvega odstavka 57. člena tega 
zakona ima zakonec vojnega invalida, ki je bil ob smrti uživa- 

lec dodatka za pomoč in postrežbo, pravico do družinske 
invalidnine, ko dopolni starost 50 let, če je živel z vojnim 
invalidom v skupnem gospodinjstvu zadnjih pet let pred nje- 
govo smrtjo. 

60. člen 

Če izpolnjujeta pogoje za pravico do družinske invalidnine 
razvezani zakonec in zakonec iz poznejše zakonske zveze, 
imata pravico do družinske invalidnine kot souživalca. 

61. člen 

Osebe iz 3. točke 9. člena tega zakona imajo pravico do 
družinske invalidnine, ko dopolnijo starost 55 let, pred dopol- 
njenim 55. letom starosti pa, če so popolnoma nezmožne 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 

62. čien 

Osnova za odmero družinske invalidnine po padlem borcu 
znaša 60% odmerne osnove. 

Osnpva iz prejšnjega odstavka se poveča za 10%, če družin- 
sko invalidnino prejema: 

- roditelj padlega borca, katerega edini otrok je padel v vojni 
ali v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v okoliščinah iz 2. 
člena tega zakona, če padli borec ni imel potomcev in če 
roditelj pozneje ni imel drugih otrok; 
- roditelj padlega borca, ki je imel več otrok in je eden 
izgubil življenje v okoliščinah iz 2. člena tega zakona, drugi 
otroci pa v okoliščinah iz prve točke prvega odstavka 4. člena, 
če nobeden od teh otrok ni imel potomcev in če roditelj 
pozneje ni imel drugih otrok; 
- roditelj padlega borca, ki ima enega ali več otrok, ki so 
pridobitno nezmožni in so postali nezmožni pred svojim 15. 
letom oziroma 27. letom starosti, če so se redno šolali, če 
nobeden od teh otrok ni imel potomcev in če roditelj pozneje 
ni imel drugih otrok; 
- zakonec padlega borca, ki nima otrok oziroma ima enega 
ali več otrok, ki so pridobitno nezmožni in so postali nez- 
možni pred svojim 15. letom oziroma 27. letom starosti, če so 
se redno šolali, če nobeden od teh otrok ni imel potomcev; ali 
- otrok padlega borca brez obeh staršev. 

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

Osnova za odmero družinske invalidnine po umrlem vojnem 
invalidu I., II. ali III. skupine znaša 15% odmerne osnove, 
osnova za odmero družinske invalidnine po umrlem vojnem 
invalidu IV., V., VI. ali VII. skupine pa znaša 7,5% odmerne 
osnove. 

63. člen 

Družinska invalidnina se odmeri v 50% od osnove za odmero 
družinske invalidnine za enega družinskega člana, v 60% od 
osnove za dva družinska člana, v 70% od odnose 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. 

64. člen 

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

49 poročevalec, št. 34 



65. člen 71. člen 

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

XIV. ZDRAVSTVENO VARSTVO 
66. člen 

Uživalcu družinske invalidnine - državljanu Republike Slove- 
nije s stalnim prebivališčem v tujini, se v času, ko je 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. 

Uživalcu družinske invalidnine - državljanu Republike Slove- 
nije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je to 
pravico uveljavil kot družinski član padlega borca, je zagotov- 
ljeno plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne 
vrednosti storitev, zagotavljenih v okviru obveznega zavaro- 
vanja. 

Uživalcu družinske invalidnine - državljanju Republike Slove- 
nije s stalnim prebivališčem v tujini, ki je to pravico uveljavil 
kot družinski član padlega borca, je v času, ko je na ozemlju 
Republike Slovenije, zagotovljeno plačilo zdravstvenih stori- 
tev v okviru obveznega zavarovanja v celoti. 

Glede načina povrnitve vrednosti zdravstvenih storitev za 
državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem 
v tujini velja določba tretjega odstavka 28. člena tega zakona. 

XV. DRUŽINSKI DODATEK 

1. Pogoji za pravico 

67. člen 

Pravico do družinskega dodatka ima uživalec družinske inva- 
lidnine, ki izpolnjuje pogoje iz 41. člena tega zakona. 

Uživalec družinske invalidnine - zakonec vojnega invalida 
ima pravico do družinskega dodatka, ko dopolni 50 let staro- 
sti, če je vojni invalid do smrti prejemal dodatek za pomoč in 
postrežbo in če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 41. 
člena tega zakona. 

2. Odmera družinskega dodatka 

68. člen 

Družinski dodatek se odmeri na način, določen s tem zako- 
nom za odmero invalidskega dodatka. 

69. člen 

Uživalec družinskega dodatka je upravičen do dodatka za 
samohranilce ob enakih pogojih in v enaki višini kot uživalec 
invalidskega dodatka. 

3. Odmera družinskega dodatka za souživalce 

70. člen 

Souživalcem družinske invalidnine, ki izpolnjujejo pogoje za 
pravico do družinskega dodatka, in uživalcem več invalidnin 
gre en družinski dodatek. 

Če dva ali več souživalcev družinske invalidnine izpolnjuje 
pogoje za pravico do družinskega dodatka, se družinski doda- 
tek, odmerjen na način iz 44. člena tega zakoina, poveča za 
vsakega nadaljnjega souživalca za 50% (za dva nadaljnja 
souživalca za 100% itd.). 

Souživalcem družinske invalidnine, ki živijo v skupnem 
gospodinjstvu in je pravica do družinskega dodatka pri vsa- 
kem od njih odvisna od istih prejemkov, gre družinski doda- 
tek, povečan po drugem odstavku 70. člena tega zakona, 
v enakih delih. 

Izmed souživalcev družinske invalidnine, ki živijo ločeno, ali 
živijo v skupnem gospodinjstvu, vendar je pravica do družin- 
skega dodatka pri posameznih souživalcih odvisna od različ- 
nih prejemkov, gre družinski dodatek samo tistim, ki izpolnju- 
jejo pogoje za pravico do družinskega dodatka. 

V primeru, da dva ali več souživalcev družinske invalidnine iz 
prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje za pravico do družin- 
skega dodatka, se za vsakega od njih izračuna znesek družin- 
skega dodatka, do katerega bi bili upravičeni kot samostojni 
uživalci in ugotovi razmerje med zneski družinskega dodatka 
ter izračuna povprečni znesek družinskega dodatka. 

Družinski dodatek se v primeru iz prejšnjega odstavka izra- 
čuna tako, da se povprečni znesek družinskega dodatka 
poveča po drugem odstavku 70. člena tega zakona, tako 
odmerjeni družinski dodatek pa se nato razdeli med souži- 
valce po deležih, ustrezno razmerju med zneski družinskega 
dodatka, ki bi jim pripadali kot samostojnim uživalcem. 

72. člen 

Souživalcem družinske invalidnine pripada samo en dodatek 
za samohranilce. 

Če dva ali več souživalcev družinske invalidnine izpolnjuje 
pogoje za dodatek za samohranilce, pripada vsakemu od njih 
enak del dodatka. 

73. člen 

Glede prejemkov, ki se upoštevajo pri odmeri družinskega 
dodatka, ugotavljanja deleža prejemkov na družinskega 
člana, načina upoštevanja sprememb v višini prejemkov in 
sprememb prejemkov ter družinskih članov se uporabljajo 
določbe tega zakona o invalidskem dodatku. 

XVI. POVRAČILO POTNIH STROŠKOV 

74. člen 

Uživalec družinske invalidnine ima pravico do povračila pot- 
nih stroškov, kadar ga upravna enota ali ministrstvo pošlje ali 
pokliče v drug kraj zaradi pregleda pred zdravniško komisijo. 

Uživalec družinske pokojnine - otrok do dopolnjenega 15. 
leta starosti, ki potuje v drug kraj, kamor ga je upravna enota 
ali ministrstvo poslalo ali poklicalo zaradi pregleda pred 
zdravniško komisijo, ima pravico do povračila potnih stroškov 
v zvezi z uveljavljanjem te pravice. 

XVII. POSMRTNINA 

75. člen 

Ob smrti vojnega invalida imajo družinski člani iz 9. člena tega 
zakona pravico do ekratne denarne pomoči v višini razlike 
med zneskom posmrtnine, ki jim pripada po predpisih 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, in dvo- 
mesečnim zneskom invalidnine, ki je vojnemu invalidu pripa- 
dala ob smrti. 

Pravico iz prejšnjega odstavka je mogoče uveljaviti, če ni 
uveljavljena podobna pravica po predpisih o vojnih veteranih 

XVIII. POVRAČILO STROŠKOV ZA PREVOZ POSMRTNIH 
OSTANKOV VOJNEGA INVALIDA 

76. člen 

Družinski član ali druga oseba, ki zagotovi prevoz posmrtnih 
ostankov vojnega invalida, ki je umrl izven svojega stalnega 
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prebivališča - na poti v zdravstveni zavod ali v tem zavodu ali 
pri vrnitvi iz zavoda, ima pravico do povračila stroškov za 
prevoz posmrtnih ostankov vojnega invalida. 

XIX. PODZAKONSKI AKTI 
77. člen 

Minister, pristojen za vojne ivnalide, izda predpis: 
1. kdaj se šteje, da je vojni invalid, padli borec ali druga oseba 
preživljala družinskega člana; 
2. o ugotavljanju odstotka invalidnosti po stopnji okvare 
zdravja in drugih pogojih ter merilih za ugotavljanje invalidno- 
sti ter o vrstah okvar zdravja, ki vojnega invalida upravičujejo 
do dodatka za posebno invalidnost; 
3. o natančnejših pogojih za zdraviliško in klimatsko zdravlje- 
nje in trajanju tega zdravljenja; 
4. o kriterijih in merilih za določanje višine sredstev, potrebnih 
za namene sofinanciranja prilagoditve prostorov in tehnične 
opreme ter delovnega mesta; 
5. o višini povračil stroškov prehrane in nastanitve med poto- 
vanjem in prebivanjem v drugem kraju; 
6. o višini doplačil za nakup tehničnih pripomočkov; 
7. o načinu uveljavljanja pravice do popusta pri vožnji; 
8. o delu izvedencev; 
9. o podrobnejših navodilih o načinu zbiranja podatkov, vode- 
nja zbirk podatkov in načinu posredovanja osebnih podatkov; 
10. o načinu izplačevanja denarnih prejemkov po tem zakonu 
in o načinu vodenja evidenc o izplačilih ter 
11.0 krajevni pristojnosti za odločanje o pravicah po tem 
zakonu v zvezi z zahtevami tujcev s stalnim prebivališčem 
v tujini. 

Minister, pristojen za vojne invalide, predpiše po predhodnem 
mnenju: 
1. ministra, pristojnega za civilno zaščito, katere naloge iz 
tretjega odstavka 3. člena tega zakon predstavljajo povečano 
nevarnost za nastanek okvare zdravja 
2. ustrezne organizacije za rehabilitacijo invalidov, natanč- 
nejše pogoje za dodelitev doplačil ter vrste tehničnih pripo- 
močkov. 

XX. USKLAJEVANJE ODMERNE OSNOVE IN 
INVALIDSKIH PREJEMKOV 

78. člen 

Odmerna osnova in mesečni denarni prejemki po tem zakonu 
se usklajujejo polletno za naprej na podlagi uradnih podatkov 
Zavoda Reublike Slovenije za statistiko o rasti cen življenjskih 
potrebščin. 

0 uskladitvah iz prejšnjega odstavka odloči Vlada Republike 
Slovenije. 

XXI. PRIDOBITEV, UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC 

79. člen 

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

80. člen 

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

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

81. 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 o 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. 

Določbi prvega in drugega odstavka tega člena veljata tudi 
glede pravice do invalidske pokojnine vojaškega mirnodob- 
nega invalida, ki je to pravico uveljavil brez pokojninske dobe. 

82. 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 ali je imel status zavarovanca na drugi podlagi, preden 
je nastala nova invalidnost. 

Vojni invalid, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, 
ne more uveljaviti 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. 
Določbi prvega in drugega odstavka tega člena veljata tudi 
glede pravice do invalidske pokojnine vojaškega mirnodob- 
nega invalida, ki je to pravico uveljavil brez pokojninske dobe. 

83. člen 

Če uživalec družinske invalidnine, ki je to pravico uveljavil po 
osebi, umrli v okoliščinah iz 3. člena tega zakona, pridobi tudi 
pravico do družinske pokojnine po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, pa umrli ni imel pokojninske 
dobe, lahko po lastni izbiri uživa pravico do družinske pokoj- 
nine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju. 

84. 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. 

85. člen 

Uživalci pravic po tem zakonu so dolžni v petnajstih dneh 
prijaviti upravni enoti vsako spremembo, ki vpliva na uveljav- 
ljanje in prenehanje pravic. , 

86. 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 ali družinskega dodatka s stalnim pre- 
bivališčem 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. 

87. 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. 
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Mesečni denarni prejemki po tem zakonu dospejo v izplačilo 
zadnjega dne v mesecu, za katerega se opravi izplačilo. 

88. 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 
izplačajo dedičem na podlagi ustreznih dokazil. 

89. člen 

S sklenitvijo zakonske zveze izgubijo pravico do družinske 
invalidnine: 
1. zakonec in razvezani zakonec, razen če sta pravico do 
družinske invalidnine pridobila ali obdržala zaradi popolne 
nezmožnosti za delo, 
2. otroci, razen če so to pravico pridobili ali obdržali zaradi 
popolne nezmožnosti za delo ali če se oba zakonca redno 
šolata. 

Uživalcu družinske invalidnine, ki je to pravico pridobil zaradi 
popolne nezmožnosti za delo, prenehajo pravica do družin- 
ske invalidnine in druge pravice po tem zakonu z dnem, ko 
sklene delovno razmerje, razen če izpolnjuje starostni pogoj 
za uveljavitev pravice do družinske invalidnine. 

XXII. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC 
1. Pristojnosti 

90. člen 

O pravicah po tem zakonu odloča na prvi stopnji upravna 
enota, pristojna za vojne invalide (upravna enota). 

O pritožbah zoper odločbe upravne enote odloča ministrstvo, 
pristojno za vojne invalide (ministrstvo). 

Nadzorstvo in strokovno pomoč pri delu upravnih enot zago- 
tavlja ministrstvo. 

2. Uporaba predpisov 
91. člen 

V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se uporab- 
ljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku, če 
s tem zakonom ni drugače določeno. 

3. Uvedba postopka in odločanje 
92. člen 

Pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo stranke. 

Postopek za ugotavljanje pravice in odmero višine oskrbnine 
ter invalidskega in družinskega dodatka na podlagi spre- 
memb v višini prejemkov ali novega dejanskega stanja 
v skladu s 35., 51. 73. členom tega zakona uvede upravna 
enota po uradni dolžnosti. 

Upravna enota po uradni dolžnosti vodi postopek za izdajo 
nove odločbe o pravicah vojnega invalida, ki mu je odstotek 
invalidnosti ugotovljen začasno, oziroma o pravicah uživalca 
družinske invalidnine, ki mu je pravica do družinske invalid- 
nine ugotovljena začasno, na podlagi začasne nezmožnosti 
za delo. 

Odločba iz prejšnjega odstavka ima pravni učinek od prvega 
dne naslednjega meseca po poteku veljavnosti odločbe, 
s katero sta bili odstotek invalidnosti oziroma nezmožnost za 
delo začasno ugotovljena. 

Če vojni invalid oziroma uživalec družinske invalidnine ne 
pride na pregled ali kako drugače onemogoči izvedbo 
postopka, se šteje, da je umaknil zahtevo za uveljavitev pravic 
po tem zakonu, in se postopek ustavi. 

93. člen 

Upravni organ za obrambne zadeve oziroma upravni organ za 
notranje zadeve, pristojen za osebo, ki je v okoliščinah iz 3. 
člena tega zakona dobila poškodbo ali bolezen, zaradi katere 
je pri njej nastala okvara zdravja, oziroma ki je v navedenih 
okoliščinah izgubila življenje ali umrla, izda osebi, ki izkaže 
pravni interes, potrdilo o okoliščinah, v katerih se je oseba 
poškodovala ali zbolela, izgubila življenje ali umrla, zaradi 
uveljavljanja pravic po tem zakonu. 

94. člen 

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

95. člen 

Če nastanejo pri vojnem invalidu spremembe, ki vplivajo na 
pravice, določene z dokončno odločbo, zaradi katerih dolo- 
čena pravica po tem zakonu preneha ali se obseg pravice 
zmanjša, ta pravica preneha ali se spremeni s prvim dnem 
naslednjega meseca po nastanku spremembe. 

Postopek po prejšnjem odstavku uvede upravna enota po 
uradni dolžnosti. 

96. člen 

O pravicah po tem zakonu odloča upravna enota po oprav- 
ljeni reviziji odločbe o priznanju statusa vojnega invalida 
oziroma priznanju pravice do družinske invalidnine oziroma 
po dokončnosti odločbe, s katero je zavrnjena zahteva za 
priznanje statusa vojnega invalida ali za priznanje pravice do 
družinske invalidnine. 

97. člen 

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

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

Izvedenci 
98. člen 

Odstotek invalidnosti, upravičenost do dodatka za posebno 
invalidnost, dodatka za pomoč in postrežbo, zdraviliškega in 
klimatskega zdravljenja ter nezmožnost za delo kot pogoje za 
uveljavitev pravic po tem zakonu ugotavlja upravna enota 
oziroma ministrstvo na podlagi izvida in mnenja pristojne 
zdravniške komisije. 

Izpolnjevanje pogojev in način poklicne rehabilitacije ter 
potrebnost prilagoditve prostorov in tehnične opreme zaradi 
poklicne rehabilitacije oziroma zaposlitve vojnih invalidov 
ugotavlja upravna enota oziroma ministrstvo na podlagi 
izvida in mnenja ustrezne organizacije za rehabilitacijo invali- 
dov, potrebnost tehničnih pripomočkov pa ugotavlja upravna 
enota na podlagi izvida in mnenja pristojne zdravniške komi- 
sije in ministrstvo na podlagi izvida ter mnenja ustrezne 
organizacije za rehabilitacijo invalidov. 

99. člen 

Zdravniška komisija prve stopnje, ki da izvid in mnenje 
upravni enoti, ima tri člane zdravnike. 

Minister, pristojen za vojne invalide, imenuje člane zdravniške 
komisije prve stopnje in določi sedež in delovno območje 
komisije. 
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100. člen 106. 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 sredatva 
101. člen 

Zoper odločbe upravne enote je dovoljena pritožba. 

102. 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 pra- 
vice do rehabilitacije, 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 upravna enota v osmih dneh od dneva, ko poteče 
rok za pritožbo, predloži skupaj s spisi zadeve ministrstvu. 

103. člen 

Ob reviziji lahko da ministrstvo k odločbi soglasje, lahko jo 
odpravi ali razveljavi in samo odloči o stvari ali zadevo vrne 
upravni enoti v ponovni postopek. 

Ministrstvo ob 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. 

104. člen 

Če zoper odločbo upravne enote, za katero je obvezna revi- 
zija, ni vložena pritožba, revizija pa ni opravljena v treh mese- 
cih 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 upravni enoti 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 mnenje zdrav- 
niške komisije. 

105. 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. 

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 
posameznika, in sicer najpozneje v petih letih od dneva, ko je 
postala odločba dokončna. 

6. Izvršitev odločbe 

107. člen 

Odločbe, s katerimi so priznane pravice po tem zakonu, 
izvršujejo upravne enote po uradni dolžnosti. 

108. člen 

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

109. člen 

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

XXIII. ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV 
ZA UVELJAVLJANJE IN UŽIVANJE PRAVIC 

110. člen 

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

XXIV. NADZOR 

111. člen 

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

Ministrstvo opravlja finančni nadzor in inšpekcijske zadeve 
v zvezi z uporabo finančnih sredstev, namenjenih za uveljav- 
ljanje pravic po tem zakonu. 

Upravne enote morajo pošiljati ministrstvu poročila o izvaja- 
nju tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih 
predpisov ter poročila o porabi sredstev za uveljavljanje pra- 
vic po tem zakonu. 

XXV. ZBIRKE PODATKOV 

112. člen 

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

113. člen 

Zbirke podatkov iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje 
osebne podatke: 
1. ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega za- 
stopnika; 
2. državljanstvo; 
3. enotno matično številko občana; 
4. rojstne podatke; 
5. podatke o prebivališču; 
6. podatke o invalidnosti: vrsti in skupini; 
7. podatke o invalidskih prejemkih: vrsti in višini. 

114. člen 

Zbirke podatkov iz prejšnjega člena vodijo in vzdržujejo 
upravne enote, uporablja in hrani pa jih tudi ministrstvo 
zaradi opravljanja nalog v skladu s tem zakonom. 
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115. člen 

Osebni podatki iz 113. člena tega zakona se shranjujejo v zbir- 
kah podatkov kot trajni. 

116. člen 

Državni organi, zavodi, organizacije in delodajalci, ki razpola- 
gajo s podatki, potrebnimi za odločanje po tem zakonu, so 
dolžni te podatke posredovati ministrstvu oziroma upravnim 
enotam, ki odločajo o pravicah po tem zakonu. 

XXVI. POVRNITEV NEUPRAVIČENO PRIDOBLJENIH 
PREJEMKOV 

117. člen 

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

1. če je na podlagi nepravilnih podatkov, za katere je vedel ali 
bi 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, ali obseg kakšne 
pravice, čeprav je vedel ali bi moral vedeti 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 tega člena) 
oziroma od dneva, ko je bilo izvršeno zadnje nepravilno 
izplačilo (3. točka prvega odstavka tega člena). 

Ob pogojih iz prvega odstavka tega člena obstaja terjatev 
države nasproti osebi ne glede na to, ali je bila odločba, 
s katero je bila tej osebi priznana določena pravica, odprav- 
ljena ali razveljavljena. 

118. člen 

Če upravna enota oziroma ministrstvo ugotovi, da je bil osebi 
izplačan denarni prejemek, do katerega ni imela pravice, 
o višini preveč izplačanega denarnega prejemka obvesti to 
osebo in jo pozove, da ga povrne v določenem roku. 

XXVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

119. člen 

Državljanu Republike Slovenije, ki je na dan 25. junija 1991 
služil vojaški rok, se za opravljanje vojaške dolžnosti po tem 
zakonu šteje tudi čas v JLA do odpusta, vendar najdlje do 18. 
oktobra 1991. 

120. člen 

Državljan Republike Slovenije, ki je po predpisih o vojaških 
invalidih o civilnih invalidih vojne oziroma o varstvu žrtev 
vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 (v nadalj- 
njem besedilu: predpisi o vojaških invalidih in o civilnih invali- 
dih vojne v ustreznem sklonu) do uveljavitve tega zakona 
uveljavil status in pravice vojaškega invalida ali civilnega 
invalida vojne 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 se je v Republiki Sloveniji izvrševala na dan 
25. 6.1991, obdrži status vojaškega invalida oziroma civilnega 
invalida vojne, pravice vojnega invalida pa ob pogojih in 
v obsegu, predpisanimi s tem zakonom. 

Družinski član, ki mu je bila priznana pravica do družinske 

invalidnine po predpisih o vojaških invalidih ali o civilnih 
invalidih vojne do uveljavitve tega zakona, uživa tudi po uve- 
ljavitvi tega zakona pravice, ki jih ima uživalec družinske 
invalidnine, ob pogojih in v obsegu, predpisanimi s tem za- 
konom. 

121. člen 

Vojaškim invalidom, članom družin padlih borcev narodnoo- 
svobodilne vojne Jugoslavije, družinskim članom oseb, 
urmlih v okoliščinah za priznanje statusa mirnodobnega voja- 
škega invalida in družinskim članom umrlih vojaških invalidov 
s stalnim prebivališčem v Deželi Furlaniji-Julijski krajini 
v Republiki Italiji in v Deželi Koroški v Republiki Avstriji 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 
s stalnim prebivališčem v tujini. 

Vojaškim invalidom, članom družin padlih borcev narodnoo- 
svobodilne vojne Jugoslavije, družinskim članom oseb, umr- 
lih v okoliščinah za priznanje statusa mirnodobnega voja- 
škega invalida in družinskim članom umrlih vojaških invalidov 
- tujcem, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji 
neprekinjeno 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 nekda- 
nje 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, predpisanimi s tem zakonom za državljane Repu- 
blike Slovenije. 

122. člen 

Zahteve za priznanje statusa in pravic vojaškega vojnega 
invalida oziroma civilnega invalida vojne na podlagi okvare 
zdravja zaradi bolezni ali poslabšanja bolezni, dobljene v oko- 
liščinah za priznanje statusa vojaškega vojnega invalida ozi- 
roma 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. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je zahtevo za priz- 
nanje statusa in pravic vojaškega voinega invalida oziroma 
civilnega invalida vojne na podlagi okvare zdravja zaradi 
bolezni ali poslabšanja bolezni, dobljene ob vojaški agresiji 
na Republiko Slovenijo v letu 1991 ter zahtevo za priznanje 
pravic družinskim članom osebe, ki je umrla zaradi posledic 
bolezni, dobljene v teh okoliščinah, mogoče vložiti najkasneje 
v dveh letih od uveljavitve tega zakona. 

Zahtevo za priznanje statusa in pravic vojaškega mirnodob- 
nega invalida na podlagi okvare zdravje zaradi bolezni ali 
poslabšanja bolezni, dobljene v okoliščinah za priznanje sta- 
tusa vojaškega mirnodobnega invalida do uveljavitve tega 
zakona, je mogoče vložiti najkasneje v dveh letih od uveljavi- 
tve tega zakona. 

Zahteva iz prejšnjega odstavka osebe, ki po predpisih, veljav- 
nih do uveljavitve tega zakona, statusa mirnodobnega voja- 
škega invalida ni mogla uveljaviti zaradi prenizkega odstotka 
invalidnosti, je ne glede na določbo prvega odstavka 97. člena 
tega zakona pravočasna, če je bila prva zahteva vložena v tem 
roku. 

123. člen 

Z uveljavitvijo enotnih kriterijev za ocenjevanje vseh vrst inva- 
lidnosti v Republiki Sloveniji se odstotek invalidnosti vojnih 
invalidov ugotavlja po teh kriterijih. 

Odstotki invalidnosti vojnih invalidov, ki bodo ta status uvelja- 
vili do uveljavitve enotnih kriterijev iz prejšnjega odstavka, se 
ne prevedejo. 
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124. člen 

O višini invalidnine in o pravici in višini dodatka za posebno 
invalidnost in dodatka za pomoč in postrežbo vojaških invali- 
dov oziroma civilnih invalidov vojne, ki so uveljavili status 
vojaškega invalida ali civilnega invalida vojne in pravico do 
osebne invalidnine, pravico do ortopedskega dodatka ozi- 
roma pravico do dodatka za postrežbo in tujo pomoč po 
predpisih o vojaških invalidih in o civilnih invalidih vojne do 
uveljavitve tega zakona, odločijo upravne enote po določbah 
'ega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

O višini družinske invalidnine družinskih članov, ki so uvelja- 
vili pravico do družinske invalidnine ali pravico do civilne 
Invalidnine po predpisih o vojaških invalidih ali o civilnih 
invalidih vojne do uveljavitve tega zakona, odločijo upravne 
enote po določbah tega zakona v šestih mesecih po njegovi 
uveljavitvi. 

0 pravici in višini družinske invalidnine družinskih članov, ki 
so obdržali pravico do civilne invalidnine po drugem odstavku 
14. člena zakona o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, št. 
56/92), pa niso izpolnjevali pogojev za pravico do družinske 
invalidnine, odločijo upravne enote po določbah tega zakona 
v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

Kadar si je pri odločanju o pravicah po tem členu upravna 
enota oziroma - v postopku o pritožbi oziroma ob reviziji 
- ministrstvo dolžno pridobiti izvid in mnenje zdravniške 
komisije, mora biti izvid in mnenje podano praviloma po 
opravljenem osebnem pregledu stranke. 

125. člen 

0 pravici in višini invalidskega dodatka vojaških invalidov 
oziroma civilnih invalidov vojne, ki so uveljavili pravico do 
invalidskega dodatka do uveljavitve tega zakona in o pravici 
in višini družinskega dodatka družinskih članov, ki so uvelja- 
vili pravico do invalidskega dodatka ali družinskega dodatka 
do uveljavitve tega zakona, odločijo upravne enote po določ- 
bah tega zakona ne glede na določbo prvega odstavka 41. 
člena tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

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 samo v primeru, da je družinski član do uvelja- 
vitve tega zakona uveljavil pravico do družinske invalidnine, 
v nasprotnem primeru pa jim pravica do invalidskega dodatka 
ali družinskega dodatka preneha z dnem uveljavitve tega 
zakona. 

126. 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. 

127. člen 

Upravna enota po uradni dolžnosti izpelje postopke za ugoto- 
vitev sposobnosti za poklicno rehabilitacijo vojaških invalidov 
in civilnih invalidov vojne I. do V. skupine, ki so uveljavili 
pravico do invalidskega dodatka do uveljavitve tega zakona, 
pa do tega dne še niso dopolnili 40 let starosti, v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Invalidu iz prejšnjega odstavka, za katerega se ugotovi, da je 
sposoben za poklicno rehabilitacijo, preneha pravica do inva- 
lidskega dodatka z dnem, od katerega mu gre pravica do 
oskrbnine med poklicno rehabilitacijo. 

Invalidu iz prvega odstavka tega člena, ki ne vloži zahteve za 
priznanje pravice do poklicne rehabilitacije v enem mesecu 
po izdaji izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije o nje- 
govi sposobnosti za poklicno rehabilitacijo, upravna enota po 
uradni dolžnosti odloči o prenehanju pravice do invalidskega 
dodatka s prvim dnem naslednjega meseca po izteku enome- 
sečnega roka. 

128. člen 

O pravici do oskrbnine in o njeni višini vojaških invalidov 
oziroma civilnih invalidov vojne ter oseb, ki zaradi prenizkega 
odstotka invalidnosti niso mogle uveljaviti statusa mirnodob- 
nega vojaškega invalida po predpisih o vojaških invalidih, ki 
so uveljavili pravico do oskrbnine po predpisih o vojaških 
invalidih in predpisih o civilnih invalidih vojne do uveljavitve 
tega zakona, odloči upravna enota v enem mesecu po uvelja- 
vitvi tega zakona. 

129. člen 

Vojaškemu invalidu oziroma civilnemu invalidu vojne, ki je 
uveljavil pravico do osebnega motornega vozila ali pravico do 
denarnega povračila ob nakupu osebnega motornega vozila 
po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin 
padlih borcev (Uradni list SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 
87/89, 20/90 in 42/90) oziroma po zakonu o civilnih invalidih 
vojne (Uradni list RS, št. 56/92), upravna enota lahko dodeli 
doplačilo k stroškom nabave osebnega motornega vozila po 
40. členu tega zakona po sedmih letih od dneva prevzema prej 
prejetega oziroma kupljenega vozila. 

Vojaškemu invalidu oziroma civilnemu invalidu vojne, ki je po 
predpisih o vojaških invalidih oziroma po predpisih o civilnih 
invalidih vojne uveljavil pravico do posebnega pripomočka za 
slepe vojaške invalide oziroma civilne invalide vojne, upravna 
enota lahko dodeli doplačilo k stroškom istovrstnega tehnič- 
nega pripomočka po preteku dobe trajanja, določene s pod- 
zakonskim aktom, veljavnim do uveljavitve tega zakona za 
dodelitev pripomočka ali denarnega povračila za kupljeni 
pripomoček. 

130. člen 

O zahtevah za priznanje statusa in pravic vojaškega invalida 
oziroma civilnega invalida vojne ter pravic družinskih članov, 
vloženih pred uveljavitvijo tega zakona, ki še niso pravno- 
močno rešene, odloči upravna enota po predpisih, ki so veljali 
oziroma so se uporabljali do uveljavitve tega zakona. 

131. člen 

Prehod na nov način izplačevanja denarnih prejemkov po tem 
zakonu izvedejo upravne enote s postopnim pomikanjem 
izplačil v dveh letih od dneva uveljavitve tega zakona. 

132. člen 

Minister, pristojen za vojne invalide, izda izvršilne predpise 
v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

Do izdaje izvršilnih predpisov iz prejšnjega odstavka se upo- 
rabljajo izvršilni predpisi, ki so veljali oziroma so se uporab- 
ljali do uveljavitve tega zakona, kolikor niso v nasprotju s tem 
zakonom, in sicer: 
1. pravilnik o ugotavljanju odstotka vojaške invalidnosti 
(Uradni list SFRJ, št. 7/82, 14/84, popr. št. 14/84); 
2. pravilnik o okvarah organizma, na podlagi katerih ima 

vojaški invalid pravico do ortopedskega dodatka in razvrstitvi 
teh okvar v stopnje (Uradni list SFRJ, št. 7/82); 

3. pravilnik o okvarah organizma, na podlagi katerih ima 
vojaški invalid pravico do osebnega motornega vozila, in 
o vrsti motornega vozila (Uradni list SFRJ, št. 7/82, 14/84 52/ 
86, 41/87, 21/88 in Uradni list RS, št. 74/94); 

4. pravilnik o višini povračila za hrano in nastanitev med 
potovanjem in med prebivanjem v drugem kraju ter pogojih za 
njegovo uveljavljanje (Uradni list SFRJ, št. 7/82, 2/85 in 11/86); 
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5. pravilnik o posebnih pripomočkih za vojaške invalide 
(Uradni list SFRJ, št. 19/83 in 11/86 in Uradni list RS, št. 18/94); 

6. pravilnik o načinu uveljavljanja in uživanja pravice do 
brezplačne in znižane vožnje (Uradni list SFRJ, št. 7/82); 

7. pravilnik o zdraviliškem in klimatskem zdravljenju voja- 
ških invalidov (Uradni list SFRJ, št. 30/86 in 9/90); 

8. pravilnik o delu zdravniških komisij v postopku za uveljav- 
ljanje pravic po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invali- 
dov in družin padlih borcev (Uradni list SFRJ, št. 7/82); 

9. pravilnik o izplačevanju denarnih prejemkov, predpisanih 
z zakoni, ki urejajo temeljne pravice borcev, vojaških invali- 
dov in družin padlih borcev, in o vodenju evidence o izplačilih 
(Uradni list SFRJ, št. 15/84 in 70/86); 
10. pravilnik o načinu izplačevanja invalidskih prejemkov po 
predpisih o vojaških invalidih in predpisih o civilnih invalidih 
vojne ter o kontroli izplačil (Uradni list SRS, št. 45/88); 
11. navodilo o vsebini in načinu vodenja evidence o uživalcih 
denarnih prejemkov po zakonu o vojaških invalidih in zakonu 
o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 45/88); 

12. odredba o določitvi organov, ki sta krajevno pristojna za 
odločanje o zahtevah glede pravic tujcev, ki imajo stalno 
prebivališče v tujini (Uradni list RS, št. 24/93). 

133. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
zakon o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih 
borcev (Uradni list SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 
20/90 in 42/90) in prenehajo veljati zakon o vojaških invalidih 
(Uradni list SRS, št. 30/78, 12/85, 11/88 in Uradni list RS, št. 5/ 
90), zajson o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, št. 56/92) 
in zakon o varstvu žrtev vojaške agresije na Republiko Slove- 
nijo v letu 1991 (Uradni list RS. št. 12/91-1). 

134. člen 

Ta zakon začne veljati 1. junija 1995. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji dne 13. aprila 
1995 v drugi obravnavi sprejel predlog zakona o vojnih invali- 
dih. Na navedeni seji so bili sprejeti naslednji amandmaji: k 1., 
2. in 3. členu, k 4. členu (sedaj 3. člen), k 8. členu (sedaj 7. 
člen), k 10. členu (sedaj 9. člen), k 11. členu (sedaj 10. člen), 
k 24. členu (sedaj 23. člen), za nova 24.a in 24.b člen (sedaj 24. 
in 25. člen), k 26. členu (sedaj 27. člen), k 27. členu (sedaj 28. 
člen), k 32. členu (sedaj 33. člen), k 34. členu (sedaj 35. člen), 
k 39. členu (sedaj 40. člen), k 40. členu (sedaj 41. člen), k 41. 
členu (sedaj 42. člen), k 48. členu (sedaj 49. člen), k 61. členu 
(sedaj 62. člen), k 77. členu (sedaj 78. člen), k 79. členu (sedaj 
80. člen), k 80. členu (sedaj 81. člen), k 81. členu (sedaj 82. 
člen), za nov 81 .a člen (sedaj 83. člen), k 90. členu (sedaj 92. 

člen), za nov 90. a člen (sedaj 93. člen), k 119. členu (sedaj 122. 
člen) k 128. členu (sedaj 131. člen) in k 131. členu (sedaj 134. 
člen). 
V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije je 
predlagatelj pripravil besedilo predloga zakona o vojnih inva- 
lidih za tretjo obravnavo, v katero so vključeni vsi amandmaji, 
sprejeti v drugi obravnavi. 

Zaradi črtanja 3. člena in dodanih členov 24.a, 24.b, 81.a in 
90.a (sedaj 24., 25., 83. in 93. člen) je bilo potrebno preoštevil- 
čiti člene ter opraviti ustrezno redakcijo v členih, katerih 
določbe se nanašajo na izpadli člen oziroma na preoštevil- 
čene člene. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

K 2. členu 

2. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Vojaški vojni invalid je oseba iz prvega odstavka 1. člena 
tega zakona, ki je dobila okvaro zdravja pri opravljanju voja- 
ških ali drugih dolžnosti za cilje obrambe ali varnosti Repu- 
blike Slovenije ter oseba, ki je dobila okvaro zdravja v enakih 
okoliščinah v bojih za obrambo slovenske severne meje (1918 
in 1919), kot udeleženec narodnoosvobodilne vojne Slovenije 
(1941 - 1945) ali ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo 
(1991).« 

Obrazložitev 

Predlagatelj predlaga modificiranje tega člena, ki je bil kot 
amandma sprejet v drugi obravnavi predloga zakona, z name- 
nom preciziranja, da je podlaga za priznanje statusa voja- 
škega vojnega invalida lahko le okvara zdravja, dobljena pri 
opravljanju vojaških ali drugih dolžnosti za cilje obrambe ali 
varnosti Republike Slovenije, bodisi da gre za bodoče ali 
pretekle spopade, vojne ali vojaške agresije. Neprecizirano 
besedilo tega člena bi namreč omogočalo priznanje statusa 
vojaškega vojnega invalida tudi oficirjem nekdanje JLA, ude- 
leženim v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo. 

Živečih slovenskih vojnih dobrovoljcev ni več, zato ni več 
potrebno zagotavljanje pravne podlage za priznanje statusa 
vojaškega vojnega invalida na tej osnovi. 

K10. členu 

V 10. členu se besedi »eno leto« nadomestita z besedama: »tri 
leta«. 

Obrazložitev: 

Predlagatelj ocenjuje, da lahko izvenzakonskega partnerja 
legitimira kot upravičenca do varstva po tem zakonu le obstoj 
življenjske skupnosti z umrlim vojnim invalidom, padlim bor- 
cem ali drugo osebo, ki je trajnejšega značaja. 

Podobno se pravica do družinske pokojnine po predpisih 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pogojuje z življe- 
njem z zavarovancem v življenjski skupnosti, ki je po predpi- 
sih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledi- 
cah izenačena z zakonsko zvezo, vsaj zadnja tri leta pred 
zavarovančevo smrtjo. 

K 33. členu 

V drugem odstavku 33. člena se črta beseda »rednim«, bese- 
dilo: »da si bo v roku, ki ne presega dvakratnega trajanja 
rednega roka« pa se nadomesti z besedilom: »da si bo v red- 
nem roku«. 

Za drugim odstavkom 33. člena se doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

»Vojni invalid, ki mu je priznana pravica do poklicne rehabili- 
tacije z izobraževanjem, je upravičen tudi do povračila šol- 
nine, če se izobražuje v javnem vzgojno - izobraževalnem 
zavodu ali pri pravni ali fizični osebi, ki opravlja vzgojno 
- izobraževalno dejavnost kot javno službo.« 

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

Obrazložitev 

Predlagatelj meni, da je potrebno vojne invalide stimulirati na 
vključitev v poklicno rehabilitacijo tudi z zagotovitvijo možno- 
sti, da se ta opravi z izobraževanjem ob delu, podobno kot po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
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V primeru, da bi se poklicna rehabilitacija izvajala z izobraže- 
vanjem, bi bili vojni invalidi upravičeni tudi do povračila 
šolnine, če bi izobraževanje potekalo v javnem vzgojno - izo- 
braževalnem zavodu ali pri pravni ali fizični osebi, ki opravlja 
vzgojno - izobraževalno dejavnost kot javno službo na pod- 
lagi koncesije. 

Odobritev poklicne rehabilitacije v obliki izobraževanja za 
pridobitev višje strokovne izobrazbe od že pridobljene je 
utemeljena pri sposobnejših kandidatih, kjer obstaja tudi pri- 
čakovanje, da je vojni invalid sposoben v rednem roku prido- 
biti višjo strokovno izobrazbo. 

-To pa ne pomeni, da je vojni invalid v vsakem primeru dolžan 
končati šolanje v rednem roku: po 34. členu predloga zakona 
je predvideno, da se v primeru bolezni ali iz drugih opravičlji- 
vih razlogov poklicna rehabilitacija lahko podaljša (največ) za 
toliko časa, kolikor je bil invalid zadržan. 

K 62. členu 

V tretji in četrti alinei 62. člena se besedilo: »ki so pridobitno 
nezmožni in so postali nezmožni pred svojim 15. letom ozi- 
roma 27. letom starosti, če so se redno šolali« nadomesti 
z besedilom: »ki glede popolne nezmožnosti za delo izpolnju- 
jejo pogoje za pravico do družinske invalidnine«. 

Obrazložitev 

Navedeno besedilo iz tretje oziroma četrte alinee tega člena 
terminološko neustrezno, pa tudi vsebinsko ne povsem 
korektno povzema pogoje za pravico otrok do družinske 
invalidnine v primeru njihove popolne nezmožnosti za delo. 
Besedilo je zato potrebno uskladiti z besedilom iz 2. točke 
prvega odstavka 57. člena zakona. 

K 81. In 82. členu 

81. in 82., člen se združita v en, 81. člen, ki se glasi: 

»81. člen 
Če vojni invalid na podlagi invalidnosti, ki je podlaga za 
priznanje tega statusa, pridobi tudi pravico do invalidnine ali 
pravico do invalidske pokojnine po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju brez pokojninske dobe ali ob 
dopolnjeni pokojninski dobi, krajši od petih let, lahko po 
lastni izbiri uživa pravico do invalidnine in dodatka za 
posebno invalidnost po tem zakonu ali pravico do invalidnine 
oziroma pravico do invalidske pokojnine po predpisih 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vojni invalid, ki 
izbere in uživa pravico do invalidnine ali pravico do invalidske 
pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju, lahko uveljavi druge pravice po tem zakonu, razen 
pravice do invalidnine in dodatka za posebno invalidnost. 

Če vojni invalid pridobi pravico do invalidnine ali pravico do 
invalidske pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovnaju na podlagi nove invalidnosti, na katero je 
vplivala njegova prejšnja vojna invalidnost, 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 ali je imel status zavaro- 
vanca na drugi podlagi, preden je nastala nova invalidnost. 

Obrazložitev 

V izogib ponavljanju besedila predlagatelj predlaga združitev 
81. in 82. člena v en člen. 

V enovitem 81. členu predlagatelj predlaga tudi vsebinske 
spremembe s tem, da predvideva tudi izključevanje pravice do 
invalidske pokojnine, če je ta uveljavljena brez pokojninske 
dobe ali z dopolnjeno pokojninsko dobo, krajšo od petih let, 
in pravice do invalidnine oziroma dodatka za posebno invalid- 
nost po tem zakonu. Razen tega predlagatelj izključevanje 
pravic principialno razširja na vse vojne invalide, medtem ko 
naj bi po predlogu zakona to veljalo samo za vojaške mirno- 
dobne invalide. 

K 83. členu 
V 83. členu se za besedo »invalidnine« črta vejica in besedilo: 
»ki je to pravico uveljavil po osebi, umrli v okoliščinah iz 3. 
člena tega zakona«. 
Besede »pa umrli ni imel pokojninske dobe« se nadomestijo 
z besedilom: »pa umrli vojni invalid - prejemnih invalidske 
pokojnine ni izpolnjeval pogojev za komuliranje pravic iz 81. 
člena tega zakona oziroma oseba, umrla v okoliščinah za 
priznanje statusa vojnega invalida po tem zakonu, do smrti ni 
dopolnila najmanj pet let pokojninske dobe«. 

Obrazložitev 

Predlagani amandma pomeni uskladitev 83. člena s predlaga- 
nimi spremembami (enovitega) 81. člena. 

K134. členu: 

V 134. členu se besedilo: »1. junija 1995« nadomesti z besedi- 
lom: »1. oktobra 1995«. 

Obrazložitev 

Datum 1. junij 1995 kot predvideni dan uveljavitve tega 
zakona ni več realen, zato je bilo potrebno predvideti nov, 
potencialno možni datum uveljavitve. 

PRILOGA 1 

I. LETNI FINANČNI UČINKI PREDLOGOV ZAKONOV, KI JIH 
JE V DRUGI OBRAVNAVI SPREJEL DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

A: ZAKON O VOJNIH INVALIDIH 

1. Veljavna poraba 
5.580,000.000 Sit 

2. Po predlogu zakona 
- ocena - 5.150,000.000 sit 

Ta je nižja predvsem zaradi: 
- predlagane nižje odmerne osnove (92.600 sit) napram 
veljavni (108.160 sit) 

- črtanje člena, ki je predlagal vključitev pravic prisilnim 
mobilizirancem v redne enote nemške ali madžarske vojske 
v ta zakon 

- vpliv - eno leto trajajoče življenjske skupnosti 

3. RAZLIKA JE MANJŠA LETNA PORABA PO PREDLOGU 
ZAKONA NAPRAM VEUAVNI PO RABI ZA CCA 

- 430,000.000 SIT 

Ta razlika sredstev bo uporabljena za financiranje nekaterih 
novih in modificiranih pravic-funkcionalnih oblik varstva 
glede na letno ugotovljene dejanske potrebe invalidov! 

B: ZAKONA O VOJNIH VETERANIH 

1. Veljavna poraba 
1.580,000.000 sit 

2. Po predlogu zakona 
- ocena - 4.520,000.000 sit 

Ta je višja predvsem zaradi: 

- sprejetega amandmaja k 2. členu o vključitvi pripadnikov 
manevrske strukture..., upravnih organov, pristojnih za 
obrambne zadeve... od 17. 5. 1990 do 26. 10. 1991 v varstvo 
po tem zakonu; 
- sprejetega amandmaja k 12. členu za ureditev pravice do 
dodatka za pomoč in postrežbo ob pogojih in višini, kot velja 
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za vojne invalide; 
- sprejetega amandmaja k 20. členu o pravici do pokojnin- 
ske dobe za določene vojne veterane, mlajše od 15 let 

3. RAZLIKA JE VIŠJA LETNA PORABA SREDSTEV PO PRED- 
LOGU ZAKONA NAPRAM VEUAVNI PORABI ZA CCA 

+ 2.940,000.000 SIT 

C: ZAKON O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

1. Po predlogu tega zakona, ki je NOVI ZAKON, znaša 
- OCENA - potrebnih novih sredstev v državnem proračunu 
+ 7.756,000.000 sit 

V tej oceni najpomembnejšo višino predstavljajo naslednje 
pravice: 
- zdravstveno varstvo za vse žrtve vojnega nasilja; 
- pokojninska doba kot posebna doba v dvojnem štetju 
oziroma v dejanskem trajanju; 
- doživljenjska mesečna renta žrtvam vojnega nasilja; 
- pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji; 
- vključitev oseb, ki so pobegnile pred vojnim nasiljem 
(begunci) v žrtve vojnega nasilja; 
- zdraviliško in klimatsko zdravljenje; 
- povračilo potnih stroškov. 

Opomba: 

1. Za ocenjeni izračun potrebnih sredstev za priznanje pra- 
vice do pokojnine v dvojnem oziroma dejanskem trajanju ter 
pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji smo uporabljali 
podatke iz dopisa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje RS, ki je izdelal približne vrednostne ocene teh pravic. 

2. Vsi izračuni potrebnih sredstev po Zakonu o žrtvah voj- 
nega nasilja so izdelani na podlagi zelo grobe ocene možnega 
števila upravičencev do posameznih pravic, časa trajanja 
nasilja, spol žrtve in ostalih dejstev, zaradi česar lahko pride 
tudi do kasnejšega odstopanja ocene potrebnega letnega 
globalnega obsega sredstev od sedaj približno izračunanega. 

2. Po predlogu zakona - ocena - 5.120,000.000 sit 

Ta je nižja predvsem zaradi: 
- predlagane nižje odmerne osnove (92.600 sit) napram 
veljavni (108.160 sit) 

- črtanje člena, ki je predlagal vključitev pravic prisilnim 
mobillzirancem v redne enote nemške ali madžarske vojske 
v ta zakon 

- vpliv - eno leto trajajoče življenjske skupnosti 

3. RAZLIKA JE MANJŠA LETNA PORABA PO PREDLOGU 
ZAKONA NAPRAM VEUAVNI PORABI ZA CCA 

- 460,000.000 SIT 

Ta razlika sredstev bo uporabljena za financiranje nekaterih 
novih in modificiranih pravic-funkcionalnih oblik varstva 
glede na letno ugotovljene dejanske potrebe invalidov! 

B: ZAKONA O VOJNIH VETERANIH 

1. Veljavna poraba 1.580,000.000 sit 

2. Po predlogu zakona 
- ocena — 2.394,000.000 sit 

Ta je višja predvsem zaradi: 

- vključitve določenih novih oseb v varstvo po tem zakonu; 
- zdravstveno varstvo-plačilo zdravstvenih storitev v višini 
razlike do polne vrednosti storitev v okviru obveznega zavaro- 
vanja; 
- pokojninska doba kot posebna doba za določene vojne 
veterane, mlajše od 15 let oziroma za vojne veterane iz časa 
agresije na RS v letu 1991 štetje pokoj, dobe kot posebne 
dobe v dejanskem oz. v dvojnem trajanju; 
- preureditev določenih obstoječih pravic. 

3. RAZLIKA JE VIŠJA LETNA PORABA SREDSTEV PO PRED- 
LOGU ZAKONA NAPRAM VEUAVNI PORABI ZA CCA 

+ 814,000.000 SIT 

D: POVZETEK OCENE LETNIH FINANČNIH UČINKOV ZA 
VSE TRI PREDLOGE ZAKONOV, KI JIH JE V DRUGI 
OBRAVNAVI SPREJEL DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

1. LETNA PORABA PO VEUAVNIH ZAKONIH 
7.160,000.000 SIT 

2. PORABA PO PREDLOGIH ZAKONOV - OCENA - 
17.426,000.000 SIT 

3. RAZLIKA (1-2) 
LETNA NOVA DODATNA SREDSTVA V DRŽAVNEM PRORA- 
ČUNU + 10.266,000.000 SIT 

PRILOGA 2 

II. LETNI FINANČNI UČINKI PREDLOGOV ZAKONOV IN 
PREDLOGOV AMANDMAJEV VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA TRETJO OBRAVNAVO 

A: ZAKON O VOJNIH INVALIDIH 

1. Veljavna poraba 5.580,000.000 sit 

C: ZAKON O ŽRTVAH VOJNEGA NASIUA 

1. Po predlogu tega zakona, ki je NOVI ZAKON znaša 
- OCENA - potrebnih novih sredstev v državnem proračunu 
+1.794,000.000 sit 

V tej oceni potrebno višino sredstev predstavljajo naslednje 
pravice: 

- zdravstveno varstvo; 
- zdraviliško in klimatsko zdravljenje; 
- priznanje pokojninske dobe; 
- pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji; 
- povračilo potnih stroškov. 

Opomba: 

1. Za ocenjeni izračun potrebnih sredstev za priznanje pravice 
do pokojnine v dvojnem oziroma dejanskem trajanju ter pra- 
vico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji smo uporabili 
podatke iz dopisa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje RS, ki je izdelal približne vrednostne ocene teh pravic. 

2. Vsi izračuni potrebnih sredstev po Zakonu o žrtvah vojnega 
nasilja so izdelani na podlagi zelo grobe ocene možnega 
števila upravičencev do posameznih pravic, časa trajanja 
nasilja, spol žrtve in ostalih dejstev, zaradi česar lahko pride 
tudi do kasnejšega odstopanja ocene potrebnega letnega 
globalnega obsega sredstev od sedaj približno izračunanega. 
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D: POVZETEK OCENEtETNIH FINANČNIH UČINKOV ZA 
VSE TRI PREDLOGE ZAKONOV IN PREDLOGE 
AMANDMAJEV VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRETJO 
OBRAVNAVO 

1. LETNA PORABA PO VELJAVNIH ZAKONIH 
7.160,000.000 SIT 

2. PORABA PO PREDLOGIH ZAKONOV - OCENA 
9.308,000.000 SIT 

3. RAZLIKA (1 - 2) 
LETNA NOVA DODATNA SREDSTVA V DRŽAVNEM PRORA- 
ČUNU +2.146,000.000 SIT 

PRILOGA 3 

IZVRŠILNI PREDPISI K ZAKONU O VOJNIH INVALIDIH, 
VOJNIH VETERANIH IN ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

Priloga na podlagi 2. sklepa Državnega zbora Republike Slo- 
venije na 30. seji dne 13. 4. 1995 

1. PRAVILNIK O OPREDELITVI POGOJA PREŽIVLJANJA 
DRUŽINSKIH ČLANOV 

Pravna podlaga: 1. točka prvega odstavka 77. člena zakona. 

Vsebina: Pravilnik opredeljuje pogoje, ob katerih se šteje, da 
je vojni invalid, padli borec ali druga oseba preživljala družin- 
skega člana v smislu 9. člena zakona, ki opredeljuje družinske 
člane - upravičence do varstva po tem zakonu. 

Faza priprave: Delovno besedilo pravilnika je pripravljeno. 

2. PRAVILNIK O UGOTAVUANJU VOJNE INVALIDNOSTI 

Pravna podlaga: 2. točka prvega odstavka 77. člena zakona. 

Vsebina: Pravilnik bo vseboval splošna pravila za ocenjevanje 
vojne invalidnosti, seznam okvar zdravja in zanje predvidene 
odstotke invalidnosti in določal vrste okvar zdravja, ki vojne 
invalide upravičujejo do dodatka za posebno invalidnost ter 
jih razvrščal v stopnje. 

Faza priprave: Izvedenci medicinske stroke končujejo svoje 
izvedensko delo, ki bo podlaga za pripravo pravilnika. Bese- 
dilo pravilnika bo pripravljeno do konca julija tega leta. 

3. PRAVILNIK O ZDRAVILIŠKEM IN KLIMATSKEM ZDRAV- 
LJENJU VOJNIH INVALIDOV 

Pravna podlaga: 3. točka prvega odstavka 77. člena zakona 
o vojnih invalidih 

Vsebina: Pravilnik predpisuje natančnejše pogoje za zdravili- 
ško in klimatsko zdravljenje in trajanje tega zdravljenja. 

Faza priprave: Pravilnik je pripravljen v osnutku, končna izde- 
lava pa bo mogoča po sprejemu zakona. 

4. PRAVILNIK O KRITERIJIH IN MERILIH ZA SOFINANCIRA- 
NJE PRILAGODITVE PROSTOROV IN TEHNIČNE OPREME 
TER DELOVNEGA MESTA 

• 
Pravna podlaga: 4. točka prvega odstavka 77. člena zakona 
Vsebina: Pravilnik bo vseboval kriterije in merila za sofinanci- 
ranje prilagoditve prostorov in tehnične opreme za potrebe 
poklicne rehabilitacije oziroma zaposlitve vojnih invalidov ter 
kriterije in merila za sofinanciranje drugih izdatkov, potrebnih 
za zagotovitev zaposlitve vojnih invalidov. 

Faza priprave: Delovno besedilo pravilnika je pripravljeno. 

5. PRAVILNIK O POVRAČILU STROŠKOV PREHRANE IN 
NASTANITVE MED POTOVANJEM IN PREBIVANJEM 
V DRUGEM KRAJU 

Pravna podlaga: 5. točka 77. člena zakona o vojnih invalidih 

Vsebina: 
Pravilnik bo predpisoval pravico, pogoje in višino povračil 
stroškov prehrane in nastanitve med potovanjem in prebiva- 
njem v drugem kraju za upravičence po zakonu o vojnih 
invalidih. 

Faza priprave: Pripravljena je delovna verzija, v osnutku bo 
.pripravljen do sprejema zakona, končna izdelava pa bo 
možna po sprejemu zakona. 

6. PRAVILNIK O NATANČNEJŠIH POGOJIH ZA DODELITEV 
IN O VIŠINI DOPLAČIL ZA TEHNIČNE PRIPOMOČKE 

Pravna podlaga: 6. točka prvega odstavka in 2. točka drugega 
odstavka 77. člena zakona. 

Vsebina: 
Pravilnik bo določal vrste tehničnih pripomočkov, za nakup 
katerih se vojnim invalidom lahko zagotavljajo doplačila iz 
državnega proračuna, natančnejše pogoje za delitev teh 
doplačil ter višino doplačil. 

Faza priprave: Delovno besedilo pravilnika je pripravljeno. 

7. PRAVILNIK O NAČINU UVELJAVLJANJA IN UŽIVANJA 
PRAVICE DO POPUSTA PRI VOŽNJI 

Pravna podlaga: 7. točka prvega odstavka 77. člena zakona 
o vojnih invalidih 

Vsebina: 
Pravilnik predpisuje način uveljavljanja in uživanja pravica do 
popusta pri vožnji. 

Faza priprave: Pravilnik je pripravljen v osnutku, končna izde- 
lava pa bo mogoča po sprejemu zakona. 

8. PRAVILNIK O DELU IZVEDENCEV 

Pravna podlaga: 8. točka prvega odstavka 77. člena zakona. 

Vsebina: 
Pravilnik določa način dela zdravniških komisij in drugih 
izvedencev, ki dajejo izvide in mnenja upravnim enotam 
v postopkih za uveljavitev pravic po zakonu o vojnih invalidih 
na prvi stopnji oziroma ministrstvu v pritožbenih in revizijskih 
postopkih. 

Faza priprave: Delovno besedilo pravilnika je pripravljeno, 
v pripravi pa so še (trije) obrazci, na katerih bodo izvedenci 
dajali izvide in mnenja in ki bodo sestavni del pravilnika. 
Pravilnik naj bi pregledali še izvedenci medicinske stroke. 

9. PRAVILNIK O ZBIRANJU PODATKOV, VODENJU EVI- 
DENC, NAČINU POSREDOVANJA OSEBNIH PODATKOV IN 
IZKAZNICI VOJNEGA VETERANA TER POTRDILA ŽRTVE 
VOJNEGA NASILJA 

Pravna podlaga: 9. točka prvega odstavka 77. člena zakona 
o vojnih invalidih, 31. člena zakona o vojnih veteranih in 27. 
člena zakona o žrtvah vojnega nasilja 

Vsebina: 
Pravilnik predpisuje podrobnejša navodila o načinu zbiranja 
podatkov, vodenja zbirk podatkov in načinu posredovanja 
osebnih podatkov ter podrobnejša navodila o vsebini in 
obrazcu izkaznice vojnega veterana in potrdila žrtve vojnega 
nasilja. Zaradi podobnosti materije, ki bi jo bilo sicer treba 
urediti s tremi podzakonskimi pravnimi akti, je pripravljen le 
en pravilnik na podlagi treh zakonov (zakona o vojnih invali- 
dih, zakona o vojnih veteranih in zakona o žrtvah vojnega 
nasilja). 

Faza priprave: Pravilnik je pripravljen v osnutku, končna izde- 
lava pa bo mogoča po sprejemu zakonov. 
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10. PRAVILNIK O NAČINU IZPLAČEVANJA DENARNIH PRE- 
JEMKOV IN NAČINU VODENJA EVIDENCE O IZPLAČILIH 

Pravna podlaga: 10. točka 77. člena zakona o vojnih invalidih 

Vsebina: 
Pravilnik predpisuje način izplačevanja denarnih prejemkov 
upravičencem po zakonu o vojnih invalidih, vodenje evidence 
o izplačilih ter način izdelave in posredovanja letnega poro- 
čila o porabi sredstev. 

Faza priprave: Pravilnik je pripravljen v delovni verziji, 
v osnutku bo pripravljen do sprejema zakona, končna izde- 
lava pa bo možna po sprejemu zakona. 

11. ODREDBA O DOLOČITVI ORGANOV KRAJEVNO PRI- 
STOJNIH ZA ODLOČANJE O ZAHTEVAH TUJCEV S STAL- 
NIM PREBIVALIŠČEM V TUJINI 

Pravna podlaga: 11. točka prvega odstavka 77. člena zakona 
o vojnih invalidih 

Vsebina: 
Odredba določa upravne organe prve stopnje, ki so krajevno 
pristojni za odločanje o pravicah po zakonu o vojnih invalidih 
v zvezi z zahtevami tujcev s stalnim prebivališčem v tujini. 

Faza priprave: Odredba je pripravljena v osnutku, končna 
izdelava pa bo mogoča po sprejemu zakona. 

12. PRAVILNIK O NALOGAH PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠ- 
ČITE, KI POMENIJO POVEČANO NEVARNOST ZA NASTA- 
NEK OKVARE ZDRAVJA 

Pravna podlaga: 1. točka drugega odstavka 77. člena zakona 
o vojnih invalidih 

Vsebina: 
Pravilnik določa, katere naloge obveznika civilne zaščite 
predstavljajo povečano nevarnost za nastanek telesne okvare. 

Faza priprave: Pravilnik se pripravlja v sodelovanju z Ministr- 
stvom za obrambo in je sedaj v delovnem osnutku ter bo 
dokončno izdelan po sprejemu zakona. 

BELEŽKE: 

\ 

* 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPUBLIKO SLUVENIJO IN REPUBLIKU 

AVSTRIJO 0 SPREMEMBAH 

SPORAZUMA U UBMEJNEM PRUMETU 

- EPA 1181 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 29. junija 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO 
O SPREMEMBAH SPORAZUMA O OBMEJNEM PRO- 
METU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve, 
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko 
Avstrijo o spremembah Sporazuma o obmejnem prometu, 
sklenjen 9. junija 1995 na Dunaju. 

2. člen 

fSporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku 
glasi: 

SPORAZUM 

med Republiko Slovenijo In Republiko Avstrijo o spremem- 
bah Sporazuma o obmejnem prometu 

Republika Slovenija In Republika Avstrija sta se v želji, da 
spremenita in dopolnita Sporazum o obmejnem prometu 
v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992, sporazu- 
meli kot sledi: 

Omenjeni sporazum in n|egove priloge se spremenijo kot 
sledi: 

1. člen 

Prvi odstavek 3. člena se glasi: 

»Državljani obeh držav pogodbenic, ki prebivajo v enem od 
obmejnih pasov, so upravičeni do večkratnega prehoda preko 
državne meje s stalno obmejno prepustnico po vzorcu iz 
priloge C in do zadrževanja v sosednjem obmejnem pasu 
vsakokrat največ do pet dni. Dan prihoda se pri tem ne 
računa.« 

2. člen 

4. člen se glasi: 

»(1) Naslednji državljani obeh držav pogodbenic, ki prebivajo 
v enem od obeh obmejnih pasov, so upravičeni do prehoda 
preko državne meje z obmejno izkaznico po vzorcu iz priloge 
D in do zadrževanja v sosednjem obmejnem pasu: 

a) lastniki nepremičnin, čez katere poteka mejna črta ali se 
v celoti nahajajo v sosednjem obmejnem pasu (dvolastniki); 

b) družinski člani in delovna sila oseb, navedenih v točki a; 

c) lastniki čred in posameznih živali, ki ženejo čredo oziroma 
živali na pašo v sosednji obmejni pas ter njihovi pastirji in 
planšarji; 4 

d) osebe, ki imajo služnostno pravico izkoriščati gozdove ali 
služnostno pravico izkoriščati vodo v sosednjem obmejnem 
pasu; 

e) gozdarsko osebje in oglarji, ki opravljajo dela v sosednjem 
obmejnem pasu; 

f) lastniki zemljišč (zakupniki, uživalci) ter njihovi družinski 
člani in njihova delovna sila, ki morajo, če hočejo na najpri- 
mernejši način priti do svojih zemljišč v istem obmejnem 
pasu, uporabljati poti, ki vodijo skozi sosednji obmejni pas. 

(2) Obmejna izkaznica daje imetniku pravico do prehajanja 
državne meje na mejnih prehodih, ki so vpisani v njej na 
podlagi 2. člena in pri mejnih kamnih, ki so vpisani v obmejno 
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izkaznico. Mejni kamni se vpišejo v obmejno izkaznico, če je 
to potrebno zaradi neugodnih poti. Nadalje ima imetnik 
obmejne izkaznice pravico do zadrževanja na nepremičninah 
ali v občinah, ki so vpisane v obmejno izkaznico, do največ 
pet dni. Dan prihoda se pri tem ne šteje. Pri povratku mora 
imetnik obmejne izkaznice prestopiti državno mejo na istem 
mejnem prehodu ali pri istem mejnem kamnu kot pri odhodu. 

(3) Mladoletniki, mlajši od 15 let, smejo prestopati državno 
mejo le v spremstvu tistih oseb, v katerih obmejni izkaznici so 
vpisani. 

(4) Lastniki in uživalci čred in posameznih pašnih živali ter 
njihovi pastirji in planšarji se lahko zadržujejo v sosednjem 
obmejnem pasu neprekinjeno do največ sedem mesecev, 
uživalci gozda, gozdarsko osebje in oglarji pa do največ treh 
mesecev.« 

3. člen 

Drugi odstavek 8. člena se glasi: 

»(2) Stalna obmejna prepustnica in obmejna izkaznica se 
izdata z veljavnostjo do pet let. Trajanje veljavnosti se lahko 
podaljša za nadaljnjih pet let.« 

Tretji do sedmi odstavek 8. člena se črtajo. 

4. člen 

Drugi odstavek 11. člena se glasi: 

»Na ostalih mejnih prehodih je prehajanje meje dovoljeno od 
1. aprila do 31. oktobra od 4.00 do 21.00 ure in od 1. novembra 
do 31. marca od 7.00 do 18.00 ure po srednjeevropskem 
času.« 

5. člen 

Tretji odstavek 22. člena se glasi: 

»Določbe drugega odstavka 8. člena se smiselno uporabljajo 
za posebne prepustnice.« 

6. člen 

Priloga A se nadomesti s prilogo A tega sporazuma. 

7. člen 

Priloga B se nadomesti s prilogo B tega sporazuma. 

8. člen 

Priloga C se nadomesti s prilogo C tega sporazuma. 

9. člen 

Priloga D se nadomesti s prilogo D tega sporazuma. 

10. člen 

Priloga G se nadomesti s prilogo G tega sporazuma. 

11. člen 

Ta sporazum je treba ratificirati. Ratifikacijski listini se izme- 
njata v Ljubljani. 

12. člen 

Ta sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca, ki sledi 
mesecu, v katerem so bile izmenjane ratifikacijske listine. 
Dokumenti iz prilog C, D in G, ki so bili izdani pred uveljavi- 
tvijo tega sporazuma, so veljavni do roka veljavnosti, vpisa- 
nega v dokumentih. 

SESTAVLJENO na Dunaju dne 9. junija 1995 v dveh izvirnikih, 

vsak v slovenskem in nemškem jeziku; besedili sta enako 
verodostojni. 
OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v nemškem Jeziku 
PRILOGA A 

SEZNAM NASELIJ, KATERIH OBMOČJA TVORIJO OBMEJNI 
PAS REPUBLIKE SLOVENIJE 

Naselja v mestni občini Murska Sobota: 
Bakovci 
Černelavci 
Krog 
Kupšinci 
Markišavci 
Murska Sobota 
Nemčavci 
Polana 
Rakičan 
Satahovci 
Veščica 

Naselja v občini Moravske Toplice 

And rejci 
Lukačevci 
Martjanci 
Mlajtinci 
Moravske Toplice 
Noršinci 
Sebeborci 
Naselja v občini Gornji Petrovci 

Adrijanci 
Boreča 
Gornji Petrovci 
Lucova 
Marti nje 
Neradnovci 
Peskovci 
Stanjevci 
Šulinci 
Ženavlje 
Naselja v občini Puconci 

Beznovci 
Bodonci 
Brezovci 
Bokrači 
Dankovci 
Gorica 
Lemerje 
Mačkovci 
Moščanci 
Otovci 
Pečarovci 
Poznanovci 
Predanovci 
Prosečka Vas 
Puconci 
Puževci 
Strukovci 
Šalamenci 
Vadarci 
Vaneča 
Zenkovci 

Naselja v občini Cankova-Tišina: 

Borejci 
Cankova 
Domajinci 
Gederovci 
Gerlinci 
Gornji Črnci 
Gradišče 
Korovci 
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Krajna 
Krašči 
Murski Črnci 
Murski Petrovci 
Petanjci 
Rankovci 
Skakovci 
Sodišnici 
Tišina 
Topolovci 
Tropovci 
Vanča Vas 

Naselja v občini Hodoš-Šalovci: 

Budinci 
Čepinci 
Markovci 

Naselja v občini Kuzma: 

Dolič 
Dolnji Slaveči 
Gornji Slaveči 
Grad 
Kovačevci 
Kruplivnik 
Kuzma 
Matjaševci 
Motovilci 
Radovci 
T rdkova 
Vidonci 

Naselja v občini Rogašovci: 

Fikšinci 
Kramarovci 
Nuskova 
Ocinje 
Pertoča 
Rogašovci 
Ropoča 
Serdica 
Sotina 
Sveti Jurij 
Večeslavci 

Naselja v občini Gornja Radgona 

Apače 
Aženski vrh 
Črešnjevci 
Črnci 
Drobtinci 
Gornji Ivanjci 
Gornja Radgona 
Grabe 
Hercegovščak 
Ivanjski vrh 
Ivanjševci ob Ščavnici 
Ivanjševski vrh 
Janhova 
Kunova 
Lastomerci 
Lešane 
Lokavci 
Lomanoše 
Lutverci 
Mahovci 
Mele 
Nasova 
Negova 
Norički vrh 
Novi vrh 
Očeslavci 
Orehovci 
Orehovski vrh 

Plitvica 
Plitvički vrh 
Podgorje 
Podgrad 
Pogled 
Police 
Ptujska cesta 
Rodmošci 
Radvenci 
Segovci 
Spodnji Ivanjci 
Spodnje Konjišče 
Spodnja Ščavnica 
Stavešinci 
Stavešinski vrh 
Stogovci 
Vratja vas 
Vratji vrh 
Zagajski vrh 
Zbigovci 
Zgornje Konjišče 
Žepovci 
Žiberci 

Naselja v občini Sv. Jurij: 

Biserjane 
Blaguš 
Bolehnečici 
Brezje 
Čakova 
Dragotinci 
Gabre 
Galušak 
Grabšinci 
Grabonoš 
Jamna 
Kočki vrh 
Kokolajnščak 
Kraljevci 
Kupetinci 
Kutinci 
Mali Moravščak 
Rožički vrh 
Selišči 
Slaptinci 
Sovjak 
Stanetinci 
Stara gora 
Terbegovci 
Videm 
Ženik 
Žihlava 

Naselja v občini Radenci: 

Bo rače va 
Hrastje-Mota 
Hrašenski vrh 
Janžev vrh 
Kapelski vrh 
Kobilščak 
Kocjan 
Melanjski vrh 
Murski vrh 
Murščak 
Okoslavci 
Paričjak 
Rački vrh 
Radenci 
Radenski vrh 
Rihtarovci 
Spodnji Kocjan 
Š ratove i 
Turjanci 
Turjanski vrh 
Zgornji Kocjan 
Žrnova 
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Naselja v občini Ljutomer: 

Babinci 
Banovci 
Berkovci 
Berkovski Prelogi 
Boiehnečiči 
Boreči 
Bučečovci 
Bunčani 
Dobrava 
Gajševci 
Grabe pri Ljutomeru 
Grlava 
lijaševci 
Ključarovci pri Ljutomeru 
Kokoriči 
Krištanci 
Križevci pri Ljutomeru 
Ljutomer 
Logarovci 
Lukavci 
Noršinci pri Ljutomeru 
Spodnji Kamenjšak 
Stara Nova vas 
Šalinci 
Veržej 
Vučja vas 
Zasadi 

Naselja v občini Lenart: 

Andrenci 
Benedikt v Slovenskih goricah 
Brengova 
Cenkova 
Cerkvenjak 
Cogetinci 
Čagona 
Dražen vrh (-del) 
Drvanja 
Froleh 
Grabonoški vrh 
Ihova 
Ivanjski vrh 
Jurovski dol 
Kadrenci 
Komarnica 
Kremberk 
Krivi vrh 
Ledinek 
Lenart v Slovenskih goricah 
Ločki vrh 
Lokavec 
Lormanje 
Malna 
Močna 
Negovski vrh 
Obrat 
Osek 
Peščeni vrh 
Radehova 
Rožengrunt 
Smolinci 
Spodnja Bačkova 
Spodnji Gasteraj 
Spodnji Žerjavci 
Spodnje Partinje 
Spodnji Porčič 
Spodnja Ročica 
Srednji Gasteraj 
Stanetinci 
Stara Gora 
Sveta Ana v Slovenskih goricah 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
Sveti Trije kralji v Slovenskih goricah 
Štajngrova 
Trotkova 

Trstenik 
Vanetina 
Varda 
Zamarkova 
Zgornja Bačkova 
Zgornji Porčič 
Zgornja Ročica 
Zgornja Ščavnica 
Zgornji Gasteraj 
Zgornje Verjane 
Zgornje Partinje 
Zgornji Žerjavci 
Ženjak 
Žiče 
Žitence 
Župetinci 

Naselja v mestni občini Maribor: 

Bresternica 
Gaj nad Mariborom 
Grušova 
Jelovec 
Kamnica 
Laznica 
Limbuš 
Rošpoh-del 
Ruperče 
Srednje 
Šober 
Zgornji Slemen-del 

Naselja v občini Pesnica: 

Dolnja Počehova 
Dragučova 
Drankovec 
Flekušek 
Gačnik 
Jareninski dol 
Jareninski vrh 
Jelenče 
Kušernik-del 
Ložane 
Mali dol 
Pernica 
Pesnica pri Mariboru 
Pesniški dvor 
Počenik 
Polička vas 
Polički vrh 
Ranca 
Ročica 
Slatenik 
Spodnje Dobrenje 
Spodnje Hlapje 
Spodnji Jakobski dol 
Vajgen 
Vosek 
Vukovje 
Vukovski dol 
Vukovski vrh 
Zgornje Hlapje 
Zgornji Jakobski dol 

Naselja v občini Šentilj; 

Ceršak 
Cirknica 
Dražen vrh-del 
Jurjevski dol 
Kaniža 
Kozjak pri Ceršaku 
Kresnica 
Plodršnica 
Selnica ob Muri 
Sladki vrh 
Spodnja Velka 
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Srebotje 
Stara gora pri Šentilju 
Svečane 
Šentilj v Slovenskih goricah 
Šomat 
Štrihovec 
Trate 
Vranji vrh 
Zgornja Velka 
Zgornje Dobrenje 
Zgornje Gradišče 

Naselja v občini Kungota: 

Ciringa 
Gradiška 
Grušena 
Jed lovni k 
Jurski vrh 
Kozjak nad Pesnico 
Pesnica 
Plač 
Plintovec 
Podigrac 
Rošpoh-del 
Slatina 
Slatinski dol 
Spodnje Vrtiče 
Sveči na 
Špičnik 
Vršnik 
Zgornja Kungota 
Zgornje Vrtiče 

Naselja v občini Radlje ob Dravi: 

Brezni vrh 
Dobrava 
Radelca 
Radlje ob Dravi 
Remšnik 
Spodnja Vižinga 
Spodnja Orlica 
Sv. Anton na Pohorju 
Sv. trije kralji 
Št. Janž pri Radljah 
Vas 
Vuhred 
Zgornja Vižinga 
Zgornji kozji vrh 

Naselja v občini Muta: 

Gortina 
Mlake 
Muta 
Pernice 
Podliplje 
Sv. Jernej nad Muto 

Naselja v občini Podvelka-Ribnica: 

Brezno 
Hudi kot 
Janževski vrh 
Javnik 
Josipdol 
Kozji Vrh 
Lehen na Pohorju 
Ožbalt 
Podvelka 
Rdeči breg-del 
Ribnica na Pohorju 
Spodnja Kapla 
Vurmat-del 
Zgornja Kapla 
Zgornja Orlica 

Zgornji Janževski vrh 
Zgornji Lehen na Pohorju 

Naselja v občini Vuzenica: 

Dravče 
Sv. Primož na Pohorju 
Sv. Vid 
Šentjanž nad Dravčami 
Vuzenica 

Naselja v občini Dravograd: 

Sveti Boštjan 
Bukovska vas 
Črneče 
Črneška gora 
Dobrova pri Dravogradu 
Dravograd 
Gorče 
Goriški vrh 
Kozji vrh nad Dravogradom 
Libeliče 
Libeliška gora 
Ojstrica 
Otiški vrh 
Podklanc 
Selovec 
Sveti Danijel 
Sv. Duh 
Šentjanž pri Dravogradu 
Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem (del) 
Trbonje 
Tribej 
Velka 
Vič 
Vrata 

Naselja v občini Ravne-Prevalje: 

Belšak 
Brdinje 
Breznica 
Dobja vas 
Dobrije 
Dolga brda 
Koroški Selovec 
Kotlje 

'Kot pri Prevaljah 
Leše 
Lokovica 
Navrški vrh 
Podgora 
Podkraj 
Poljana 
Prevalje 
Preški vrh 
Ravne na Koroškem 
Sele (del) 
Stražišče 
Strojna 
Suhi vrh 
Šentanel 
Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem (del) 
Uršlja gora 
Zagrad 
Zelenbreg 
Zgornja Jamnica 

Naselja v občini Črna na Koroškem: 

Bistra 
Črna na Koroškem 
Javorje 
Jazbina 
Koprivna 
Ludranski vrh 
Podpeca 
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Topla 
Žerjav 

Naselja v občini Mežica: 

Breg 
Lom 
Mežica 
Onkraj Meže 
Plat 
Podkraj pri Mežici 

Naselja v mestni občini Slovenj Gradec: 

Brda 
Gmajna 
Golavabuka 
Gradišče 
Legen 
Mislinjska Dobrava 
Pameče 
Podgorje 
Raduše 
Sele-Del 
Slovenj Gradec 
Spodnji Razbor 
Stari trg 
Šmartno pri Slovenj Gradcu 
Tomaška vas 
Troblje 
Turiška vas 
Vrhe 

Naselja v občini Mozirje: 

Brezje 
Dol Suh: 
Grušovlje 
Lepa njiva 

■Ljubija 
Mozirje 
Nizka 
Poljane 
Prihova 
Radegunda 
Rečica ob Savinji 
Spodnja Rečica 
Šentjanž 
Šmihel nad Mozirjem 
Trnovec 
Varpolje 

Naselja v občini Ljubno: 

Juvanje 
Ljubno ob Savinji 
Meliše 
Okonina 
Planina 
Primož pri Ljubnem 
Radmirje 
Savina 
Ter 

Naselja v občini Luče: 

Konjski vrh 
Krnica 
Logarska dolina 
Luče 
Podolševa 
Pod veža 
Podvolovljek 
Raduha 
Robanov kot 
Solčava 
Strmec 

Naselja v občini Nazarje: 

Nazarje 

Naselja v mestni občini Kranj: 

Babni vrt 
Golnik 
Goriče 
Povije 
Srednja vas-Goriče 
Trstenik 
Zalog 

Naselja v občini Cerklje na Gorenjskem: 

Ambrož pod Krvavcem 
Apno 
Ravne 
Sidraž 
Stiška vas 
Sveti Lenart 
Šenturška gora 
Štefanja gora 

Naselja v občini Preddvor: 
Bašelj 
Hrib 
Kokra 
Mače 
Možjanca 
Nova vas 
Potoče 
Preddvor 
Spodnje Jezersko 
Zgornje Jezersko 

Naselja v občini Tržič: 

Bistrica pri Tržiču 
Brdo 
Breg ob Bistrici 
Brezje pri Tržiču 
Čadovlje pri Tržiču 
Dolina 
Gozd 
Grahovše 
Hudi Graben 
Hudo 
Hušica 
Jelendol 
Kovor 
Križe 
Leše 
Loka 
Lom pod Storžičem 
Novake 
Paloviče 
Podljubelj 
Popovo 
Potarje 
Pristava 
Retnje 
Ročevnica 
Sebenje 
Senično 
Slap 
Spodnje Veterno 
Tržič 
Vadiče 
Visoče 
Zgornje Veterno 
Zvirče 
Žiganja vas 
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katastrski občini Speltenbach in Stadtbergen 

od občine Sčchau 

katastrske občine Kohlgraben, Sochau in Tautendorf 

Občine v političnem okraju Feldbach: 

Aug-Radisch 
Bad Gleichenberg 
Bairisch Kolldorf 
Fehring 
Feldbach 
Frutten-GieBelsdorf 
G nas 
Gossendorf 
Grabersdorf 
Hohenbrugg-Weinberg 
Johnsdorf-Brunn 
Kapfenstein 
Krusdorf 
Leitersdorf im Raabtal 
Lodersdorf 
Maierdorf 
Merkendorf 
Muhldorf bei Feldbach 
Perlsdorf 
Pertlstein 
Poppendorf 
Raabau 
Raning 
Sankt Anna am Aigen 
Stainz bei Straden 
Trautmannsdorf in Oststeiermark 
Unterlamm 

od občine Gniebing-VVeiBenbach 

katastrska občina WeiBenbach 

od občine Hatzendorf 

katastrske občine Habegg, Hatzendorf in Oedgraben 

od občine Jagerberg 

katastrska občina Lugitsch 

Občine v političnem okraju Radkersburg 

Bierbaum am Auersbach 
Deutsch Goritz 
Dietersdorf am Gnasbach 
Eichfeld 
Gosdorf 
Halbenrain 
Hof bei Straden 
Kloch 
Mettersdorf am Sassbach 
Mureck 
Murfeld 
Bad Radkersburg 
Radkersburg Umgebung 
Ratschendorf 
Sankt Peter am Ottersbach 
Straden 
Tieschen 
Trossing 
Weinburg am Sassbach 

Občine v političnem okraju Leibnitz: 

Arnfels 
Berghausen 
Breitenfeld am Tannenriegel 
Ehrenhausen 
Eichberg-Trautenburg 
Gabersdorf 

Gamlitz 
Glanz an der VVeinstraBe 
Gleinstatten 
Gralla 
GroBklein 
Hainsdorf im Schwarzautal 
Heimschuh 
Kaindorf an der Sulm 
Kitzeck im Sausal 
Leibnitz 
Leutschbach 
Oberhaag 
Obervogau 
Pistorf 
Ragnitz 
Ratsch an der VVeinstraBe 
Retznei 
Sankt Andrfl-H6ch 
Sankt Johann im Saggautal 
Sankt Nikolai ob Drassling 
Sankt Veit am Vogau 
SchloBberg 
Seggauberg 
Spielfeld 
StraB in Steiermark 
Sulztal an der VVeinstraBe 
Tillmitsch 
Vogau 
Wagna 
Wolfsberg im Schvvarzautal 

Občine v političnem okraju Deutschlandsberg: 

Aibl 
Eibiswald 
GroBradl 
Hollenegg 
Limberg bei Wies 
Pitschgau 
Pdlfing-Brunn 
Sankt Martin im Sulmtal 
Sankt Oswald ob Eibisvvald 
Sankt Peter im Sulmtal 
Schwanberg 
Soboth 
Sulmeck-Greith 
Unterbergla 
VVernersdorf 
VVielfresen 
VVies 

od občine GroB St. Florian 

katastrski občini Grunau in Lebing 

od občine VVettmannst&tten 

katastrski občini Lassenberg in VVeniggleinz 

Občine v političnem okraju VVolfsberg: 

Lavamund 
Sankt Georgen im Lavanttal 
Sankt Paul im Lavanttal 

Občine v političnem okraju Vftlkermarkt: 

Bleiburg 
Eberndorf 
Eisenkappel-Vellach 
Feistritz ob Bleiburg 
Gallizien 
Globasnitz 
Neuhaus 
Ruden 
Sittersdorf 
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Naselja v občini Radovljica: 

Begunje na Gorenjskem 
Brda 
Brezje 
Črnivec 
Dobropolje 
Dvorska vas 
Globoko 
Gorica 
Hlebce 
Hraše 
Lancovo 
Lesce 
Ljubno 
Mlaka 
Mošnje 
Noše 
Nova vas pri Lescah 
Peračica 
Poljče 
Posavec 
Praproče 
Radovljica 
Slatna 
Spodnja Lipnica 
Spodnji Otok 
Srednja vas 
Studenčice 
Vošče 
Vrbnje 
Zadnja vas 
Zapuže 
Zgornja Lipnica 
Zgornji Otok 
Zgoša 

Naselja v občini Bled: 

Bled 
Bodešče 
Bohinjska Bela 
Grabče 
Koritno 
Krnica 
Mevkuž 
Perniki 
Podhom 
Poljšica pri Gorjah 
Radovna 
Ribno 
Selo pri Bledu 
Spodnje Laze 
Spodnje Gorje 
Viševnica 
Zasip 
Zgornje Gorje 
Zgornje Laze 

Naselja v občini Jesenice: 

Blejska Dobrava 
Breg 
Breznica 
Doslovče 
Hrušica 
Javorniški rovt 
Jesenice 
Kočna 
Lipce 
Mojstrana 
Moste 
Planina pod Golico 
Plavški rovt 
Podkočna 
Potoki 
Prihodi 
Rodine 

Selo pri Žirovnici 
Smokuč 
Vrba 
Zabreznica 
Žirovnica 

Naselja v občini Kranjska gora: 

Belca 
Dovje 
Gozd Martuljek 
Kranjska gora 
Log 
Mojstrana 
Podkoren 
Rateče 
Srednji vrh 
Zgornja Radovna 

Naselja v občini Ruše: 

Bezena 
Bistrica ob Dravi 
Činžat 
Črešnjevec ob Dravi 
Fala 
Fala grad 
Gradišče na Kozjaku 
Janževa gora 
Lobnica 
Log 
Puščava 
Rdeči breg-del 
Ruše 
Ruta 
Selnica ob Dravi 
Smolnik 
Spodnja Selnica 
Spodnji Boč 
Spodnji Slemen 
Sv. Duh na Ostrem vrhu 
Veliki boč 
Vurmat-del 
Zgornja Selnica 
Zgornji Boč 
Zgornji Slemen-del 

PRILOGA A 

SEZNAM 

Seznam občin, katerih območja tvorijo obmejni pas Repu- 
blike Avstrije 

Občine v političnem okraju Jennersdorf: 

Deutsch Kaltenbrunn 
Eltendorf 
Heiligenkreuz im Lafnitztal 
Jennersdorf 
Konigsdorf 
Minihof Liebau 
Mogersdorf 
Muhlgraben 
Neuhaus am Klausenbach 
Sankt Martin an der Raab 
Rudersdorf 
VVeichselbaum 

Občine v političnem okraju Furstenfeld: 

Fiirstenfeld 
Loipersdorf bei Furstenfeld 
Stein 
Ubersbach 

od občine Altenmarkt do Furstenfeld 
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ObCine v političnem okraju Klagenfurt-Land 

Feistritz im Rosental 
Ferlach 
Sankt Margarethen im Rosental 
Zeli 

Občine v političnem okraju Villach-Land: 

Arnoldstein 
Feistritz an der Gail 
Finkenstein 
Hohenthurn 
Notsch im Gailtal 
Rosegg 
Sankt Jakob im Rosental 
VVernberg 

Politični okraj Villach-Stadt: 

Stadt Villach 

PRILOGA B 

Seznam mejnih prehodov 

1. Matjaševci - Tauka 
2. Kuzma - Bonisdorf 
3. Sotina - Kaleh 
4. Kramarovci - Sankt Anna 
5. Fikšinci - Gruisla 
6. Ferlinci - Pčlten 
7. Korovci - Goritz 
8. Cankova - Zelting 
9. Gederovci - Sicheldorf 

10. Gornja Radgona - Radkersburg 
11. Trate - Mureck 
12. Sladki vrh - VVeitersfeld 
13. Šentilj (cestni) - Spielfeld 
14. Šentilj (avtocestni) - Spielfeld 
15. Maribor (železniški) - Spielfeld 
16. Plač - Ehrenhausen 
17. Svečina - Berghausen 
18. Spičnik - Sulztal 
19. Jurij - Langegg 
20. Duh na Ostrem vrhu - Gro0walz 
21. Gradišče - SchloBberg 
22. Kapla - Arnfels 
23. Remšnik - Oberhaag 
24. Radlje - RadelpaR 
25. Muta - Soboth 
26. Pernice - Laaken 
27. Vič - Rabenstein 
28. Libeliče - Leifling 
29. Holmec - Grablach 
30. Prevalje (železniški) - Bleiburg 
31. Mežica - Raunjak 
32. Pavličevo sedlo - Paulitschsattel 
33. Jezersko - Seebergsattel 
34. Ljubelj - Loibltunnel 
35. Karavanke - Karavvankentunnel 
36. Jesenice (železniški) - Rosenbach 
37. Korensko sedlo - WurzenpaB 

PRILOGA C 
(Naslovna stran) 

(Titelseite) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIK SLOWENIEN 

(Grb) 
(Staatsvvappen) 

STALNA OBMEJNA PREPUSTNICA 
DAUERGRENZSCHEIN 

Velikost: 8,8x12,5 cm 
Format: 
Ovojnica: plastificiran karton 
Einband: plastikbeschichteter Karton 
Barva: zelena 
Farbe: g run 

(1. stran) 
(Seite 1) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIK SLOVVENIEN 

št7Nr. 

  Fotografija 
Višina/GrdBe Lichtbild 

3,5x4,5 xm 

Barva oči/Farbe der Augen 

Posebna znamenja/Besondere Kennzeichen 

Poklic/Beruf 

Podpis/Unterschrift 

Priimek/Name 

Ime/Vorname 

Rojstni datum in kraj/Geburtsdatum und Geburtsort 

Prebivališče/Wohnfort 

Prepustnica velja do/Der Dauergrenzschein gilt bis zum 

(2. stran) 
(Seite 2) 

Mladoletniki do 15. leta starosti / Minderjahrige unter 15 
Jahren 

Priimek Ime Rojstni datum Spol 
Name Vorname Geburtsdatum Geschlecht 

Kraj in datum izdaje / Ort und Datum der Ausstellung 

Žig/Stampiglie Podpis/Unterschrift 
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(3. stran) 
(Seite 3) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIK SLOVVENIEN 

veljavnost prepustnice je podaljšana do/ 
die Gultigkeit dieses Dauergrenzscheines wird verlangert bis 
zum 

Kraj in datum/Ort und Datum 

Žig/Stampiglie 

(6. do 28. stran) 
(parne strani) 

(Seite 6 bis Seite 28) 
(gerade Seitenzahlen) 

ZAZNAMKI OBMEJNIH POLICIJSKIH ORGANOV 
GRENZPOLIZEILICHE VERMERKE 

Republika Slovenija Republika Avstrija 
Republik Slowenien Republik Osterreich 

Podpis/Unterschrift 

(4. stran) 
(Seite 4) 

URADNE SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE 
AMTLICHE ANDERUNGEN ODER ERGANZUNGEN (7. dO 29. stran) 

(neparne strani) 
  (Seite 7 bis Seite 29) 
  (ungerade Seitenzahlen) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIK SLOVVENIEN 

CARINSKI IN DEVIZNI ZAZNAMKI 
ZOLL- UND DEVISENVERMERKE 

Republika Slovenija Republika Avstrija 
Republik Slovvenien Republik Osterreich 

(5. stran) 
(Seite 5) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIK SLOVVENIEN 

PODALJŠANJE BIVANJA 
AUFENTHALTSVERLANGERUNGEN 

(30. in 32. stran) 
(Seite 30 und 32) 

URADNI ZAZNAMKI 
AMTLICHE VERMERKE 

(31. stran) 
(Seite 31) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIK SLOVVENIEN 

URADNI ZAZNAMKI 
AMTLICHE VERMERKE 
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(notranja stran platnic) 
OPOZORILO 

1. 

Imetnik prepustnice in vpisani mladoletniki do 15. leta starosti 
smejo prestopiti državno mejo večkrat na vseh odprtih mejnih 
prehodih. 

Upravičeni so, da v sosednjem obmejnem pasu bivajo vsako- 
krat do pet dni; dan vstopa se ne šteje. 

(1. stran) 
(Seite 1) 

REPUBLIK ČSTERREICH 
REPUBLIKA AVSTRIJA 

Nr./Št. 

GroBe/Višina 
Lichtbild 
Fotografija 
3,5x4,5 xm 

Farbe der Augen/Barva oči 

Imetnik prepustnice mora nemudoma javiti vsako spremembo 
svojega imena in prebivališča organu, ki jo je izdal. 

4. 

V primeru zlorabe so obmejni organi obeh držav pooblaščeni, 
da prepustnico odvzamejo. 

ZUR BEACHTUNG 

Der Inhaber des Dauergrenzscheines und die eingetragenen 
MinderjShrigen unter 15 Jahren durfen die Staatsgrenze 
wiederholt an allen geotfneten Grenzubertrittswstellen 
uberschreiten. 

Sie durfen sich im jenseitigen Grenzbezirk fOr die Dauer von 
jevveils fiinf Tagen aufhalten. Der Tag der Einreise wird nicht 
mitgerechnet. 

3. 

Der Inhaber des Dauergrenzscheines ist verpflichtet, jede 
Anderung seines Namens und Wohnortes der ausstellenden 
Behorde unverzuglich bekanntzugeben. 

Besondere Kennzeichen/Posebna znamenja 

Beruf/Poklic 

Unterschrift/Podpis 

Name/Priimek 

Vorname/lme 

Geburtsdatum und Geburtsort/Rojstni datum in kraj 

VVohnort/Prebivališče 

Der Dauergrenzschein gilt bis zum/prepustnica velja do 

Im Falle eines MiBbrauches des Dauergrenzscheines sind die 
Grenzorgane beider Staten berechtigt, diesen abzunehmen. 

PRILOGA C 

(Naslovna stran) 
(Titelseite) 

REPUBLIK OSTERREICH 
REPUBLIKA AVSTRIJA 

(Grb) 
(Staatswappen) 

DAUERGRENZSCHEIN 
STALNA OBMEJNA PREPUSTNICA 

(2. stran) 
(Seite 2) 

Minderjahrige unter 15 Jahren / Mladoletniki do 15. leta sta- 
rosti 

Name Vorname Geburtsdatum Geschlecht 
Priimek Ime Rojstni datum Spol 

Velikost: 8,8x12,5 cm 
Format: 
Ovojnica: plastificiran karton 
Einband: plastikbeschichteter Karton 
Barva: zelena 
Farbe: griin 

Ort und Datum der Ausstellung/Kraj in datum izdaje 

Stampiglie/Žig Unterschrift/Podpis 
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( 3. stran) (6. do 28. stran) 
(Seite 3) (parne strani) 

(Seite 6 bis Seite 28) 
REPUBLIK OSTERREICH (gerade Seitenzahlen) 

REPUBLIKA AVSTRIJA 
GRENZPOLIZEILICHE VERMERKE 

  ZAZNAMKI OBMEJNIH POLICIJSKIH ORGANOV 
Die Giiltigkeit dieses Dauergrenzscheines wird verlangert bis 
zum/Veljavnost prepustnice je podaljšan do 

Ort und Datum/Kraj in datum 

Republik 6sterreich Republik Slowenien 
Republika Avstrija Republika Slovenija 

Stampiglie/Žig Unterschrift/Podpis 

(4. stran) 
(Seite 4) 

AMTLICHE AFNDERUNGEN ODER ERGANZUNGEN 
URADNE SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE 

  (7. do 29. stran) 
(neparne strani) 

  (Seite 7 bis Seite 29) 
(ungerade Seitenzahlen) 

—————————————————-—————— i 
REPUBLIK OSTERREICH 

(5. stran) REPUBLIKA AVSTRIJA 
(Sel,e 5) ZOLL- UND DEVISENVERMERKE 

REPUBLIK OSTERREICH CARINSKI IN DEV,ZNI ZAZNAMKI 
REPUBLIKA AVSTRIJA Republik Osterreich Republik Slovvenien 

AUFENTHALTSVERLlANGERUNGEN Republika Avstrija Republika Slovenija 
PODALJŠANJE BIVANJA 
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(30. in 32. stran) 
(Seite 30 und 32) 

AMTLICHE VERMERKE 
URADNI ZAZNAMKI 

(31. stran) 
(Seite 31) 

REPUBLIK OSTERREICH 
REPUBLIKA AVSTRIJA 

AMTLICHE VERMERKE 
URADNI ZAZNAMKI 

(notranja stran platnic) 
(hintere Umschlaginnenseite) 

ZUR BEACHTUNG 

1. 
Der Inhaber des Dauergrenzscheines und die eingetragenen 
Kinderjfihrigen unter 15 Jahren diirfen die Staatsgrenze 
wiederholt an allen gefiffneten Grenziibertrittsstellen iibersc- 
hreiten. 

2. 
Die diirfen sich im jenseitigen Grenzbezirk fur die Dauer von 
eweils fiinf Tagen authalten. Der Tag der Einreise wird nicht 
mitgerechnet. 

3. 
Der Inhaber des Dauergrenzscheines ist verpflichtet, jede 
Anderung seines Namens und Wohnortes der ausstellenden 
Behfirde unverziiglich bekanntzugeben. 

4. 
Im Falle eines MiBbrauches des Dauergrenzscheines sind die 
Grenzorgane beider Staaten berechtigt, diesen abzunehmen. 

OPOZORILO 

OBMEJNA IZKAZNICA 

za obmejni promet med Republiko Slovenijo 
in Republiko Avstrijo 

GRENZUBERTRITTSSCHEIN 

fur den Kleinen Grenzverkehr zwischen der Republik Slowe- 
nien und der Republik Osterreich 

Velikost: 15x10 cm 
Format: 
Vezava: platno 
Einband: Leinen 
Barva: zelena 
Farbe: griin 

(Notranja stran naslovnih platnic) 

OPOZORILO 

1. Imetnik obmejne izkaznice in vpisani mladoletniki do 15. 
leta starosti lahko prestopajo državno mejo le na prehodih, ki 
so navedeni v tej obmejni izkaznici. 

2. V sosednjem obmejnem pasu se smejo muditi le na 
območju, ki je navedeno v tej obmejni izkaznici. Imetnik 
obmejne izkaznice se tam lahko zadržuje največ pet dni. Pri 
tem se dan vstopa ne šteje. 

3. Imetnik obmejne izkaznice mora vsako spremembo podat- 
kov nemudoma sporočiti organu, ki jo je izdal. 

4. Samo v obmejni izkaznici navedeni živina, vozila, stroji in 
orodje se smejo prepeljati in vrniti v sosednji obmejni pas 
brez plačila carine. 

5. V primeru zlorabe so obmejni organi obeh držav pooblaš- 
čeni, da obmejno izkaznico odvzamejo. 

1. 
Imetnik prepustnice in vpisani mladoletniki do 15. leta starosti 
smejo prestopiti državno mejo večkrat na vseh odprtih mejnih 
prehodih. 

2. 
Upravičeni so, da v sosednjem obmejnem pasu bivajo vsako- 
krat do pet dni; dan vstopa se ne šteje. 

3. 
Imetnik prepustnice mora nemudoma javiti vsako spremembo 
svojega imena in prebivališča organu, ki jo je izdal. 

4. 
V primeru zlorabe so obmejni organi obeh držav pooblaščeni, 
da prepustnico odvzamejo. 

PRILOGA D 

(Naslovna stran) 
(Titelseite) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIK SLOVVENIEN 

(Grb) 
(Staatswappen) 

ZUR BEACHTUNG 

1. Der Inhaber des Grenzubertrittsscheines und die eingetra- 
genen Minderjšhrigen uter 15 Jahren sind berechtigt, die 
Staatsgrenze nur an den in diesem Grenzubertrittsschein 
eingetragenen Stellen zu uberschreiten. 

2. Der Aufenthalt im jenseitigen Grenzbezirk ist nur innerhalb 
des in diesem Grenzubertrittsschein eingetragenen Gebietes 
gestattet. Der Inhaber des Grenzubertrittsscheines darf sich 
dort bis zur Hdchstdauer von fiinf Tagen aufhalten. Der Tag 
der Einreise ist dabei nicht zu zdhlen. \ 
3. Der Inhaber des Grenzubertrittsscheines ist verpflichtet, 
der ausstellenden Behčrde jede Anderung der in diesem 
Grenzausweis enthaltenen Angaben unverziiglich bekanntzu- 
geben. 

4. Nur die in diesem Grenzubertrittsschein eingetragenen 
Tiere, Fahrzeuge, Maschinen und Gerate diirfen ohne Zollen- 
trichtung in den jenseitigen Grenzbezirk und zuriick gebracht 
vverden. 

5. Im Falle eines MiBbrauches des Grenzubertrittsscheines 
sind die Grenzorgane beider Staaten berechtigt, diesen abzu- 
nehmen. 
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(1. stran) (3. stran) 
(Seite 1) (Seite 3) 

Organ Mladoletniki do 15. leta starosti 
Behorde Minderjahrige unter 15 Jahren 

štev. Priimek in ime Rojstni datum Spol 
Nr. Zu- und Vorname Geburtsdatum Geschlecht 

OBMEJNA IZKAZNICA 

GRENZUBERTRITTSSCHEIN 

za    
fur (navesti svojstvo imetnika izkazinice dvojezično s tiska- 
nimi črkami ali pečatom) 
(Eigenschaft des Ausweisinhabers zvveisprachig in 
Blockschrift oder mittels Stempel anfiihren) 

Priimek:    
Zuname 

Ime:     
Vorname 

Rojen dne   v    
Geboren am in 

Prebivališče    
VVohnort 

Družinski član/delovna sila dvolastnika   
Familienmitgleid/Arbeitskraft des Doppelbesitzers 

Dovoljeno je prehajanje državne meje v sosednji obmejni pas 
na mejnem(ih) prehodu(ih)/pri mejnem(ih) kamnu(ih) 

Der Grenziibertritt in den jenseitigen Grenzbezirk wird uber 
die Grenziibertrittsstelle(n)/bei dem (den) Grenzstein(en) 

in bivanje / uporaba poti / v občini(ah) 
und der Aufenthalt / die Beniitzung des Weges / in der (den) 
Gemeinde(n) 

gestattet. 

(4. stran) 
(Seite 4) 

(2. stran) 
(Seite 2) 

Fotografija 
Lichtbiid 

3,5x4,5 cm 

Suhi žig 
Tiefdruckstempel 

Višina  
Grosse 

Posebna znamenja  
Besondere Kennzeichen 

(Podpis imetnika) 
(Unterschrift des Inhabers) 

Osebni opis 
Personsbevvschreibung 

  Barva oči   
Farbe der Augen 

Obmejna izkaznica velja do   
Der Grenzubertrittsschein giit bis zum 

Kraj in datum izdaje:   
Ort und Datum der Ausstellung: 

Žig 
Stampiglie 

(Podpis) 
(Unterschrift) 

Veljavnost te obmejne izkaznice je podaljšana do   
Die Gultigkeit dieses Grenzubertrittsscheines wird verlangert 
bis zum 

Kraj in datum: _ 
Ort und Datum: 

Žig 
Stampiglie 

(Podpis) 
(Unterschrift) 
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(5. in 6. stran) 
(Seiten 5 und 6) 

Nepremičnine dvolastnika v sosednjem obmejnem pasu: 

Liegenschaften des Doppelbesitzers im jenseitigen 
Grenzbezirk: 

Vrsta kulture Površina Opomba 
Kulturgattung FIžchenausmaB Anmerkung 

Velikost: 15 x 10 cm 
Format: 
Vezava: platno 
Einband: Leinen 
Barva: zelena 
Farbe: griin 

(Notranja stran naslovnih platnic) 
(Innenseite des Titelblattes) 

Format: prečni 
Format: Querformat 

(7. in 8. stran) 
(Seiten 7 und 8) 

Živina dvolastnika, ki jo je dovoljeno gnati v sosednji obmejni 
pas in nazaj: 

Tiere des Doppelbesitzers, die in den jenseitigen Grenzbezirk 
und zuruck gebracht vverden durfen: 

Število Vrsta in spol Pasma Opis Opomba 
Anzahl Gattung undRasse Beschreibung Anmerkung 

Geschlecht 

Format: prečni 
Format: Ouerformat 

(9., 10., 11. in 12. stran) 
(Seiten 9, 10, 11 und 12) 

Prevozna sredstva, stroji in orodje, ki jih je dovoljeno prepe- 
ljati v sosednji obmejni pas in nazaj: 

Fahrzeuge, Maschinen und Gerdte, die in den jenseitigen 
Grenzbezirk und zuruck gebracht vverden durfen: 

ZUR BEACHTUNG 

1. Der Inhaber des Grenziibertrittsscheines und die eingetra- 
genen Minderjahrigen unter 15 Jahren sind berechtigt, die 
Staatsgrenze nur an den in diesem Grenzubertrittsschein 
eingetragenen Stellen zu uberschreiten. 

2. Der Aufenthalt im jenseitigen Grenzbezirk ist nur innerhalb 
des in diesem Grenzubertrittsschein eingetragenen Gebietes 
gestattet. Der Inhaber des Grenzubertrittsscheines darf sich 
dort bis zur Hochstdauer von funf Tagen aufhalten. Der Tag 
der Einereise ist dabei nicht zu z&hlen. 

3. Der Inhaber des Grenzubertrittsscheines ist verpflichtet, 
der ausstellenden Behorde jede Anderung der in diesem 
Grenzausweis enthaltenen Angaben unverzuglich bekanntzu- 
geben. 

4. Nur die in diesem Grenzubertrittsschein eingetragenen 
Tiere, Fahrzeuge, Maschinen und Gerdte durfen ohne Zollen- 
trichtung in den jenseitigen Grenzbezirk und zuruck gebracht 
vverden. 

5. Im Falle eines Miflrauches des grenzubertrittsscheines sind 
die Grenzorgane beider Staaten berechtigt, diesen abzu- 
nehmen. 

Število Predmet Opis Opomba 
Anzahl Gegenstand Beschreibung Anmerkung 

PRILOGA D 
(Naslovna stran) 

(Titelseite) 

REPUBLIK OSTERREICH 
REPUBLIKA AVSTRIJA 

(Grb) 
(Staatsvvappen) 

GRENZUBERTRITTSSCHEIN 

fiir den Kleinen Grenzverkehr zvvischen der Republik Osterre- 
ich und der Republik Slovvenien 

OBMEJNA IZKAZNICA 

za obmejni promet med Republiko Avstrijo in Republiko Slo- 
venijo 

OPOZORILO 

1. Imetnik obmejne izkaznice in vpisani mladoletniki do 15. 
leta starosti lahko prestopajo državno mejo le na prehodih, ki 
so navedeni v tej obmejni izkaznici. 

2. V sosednjem obmejnem pasu se smejo muditi le na 
območju, ki je navedeno v tej obmejni izkaznici. Imetnik 
obmejne izkaznice se tam lahko zadržuje največ pet dni. Pri 
tem se dan vstopa ne šteje. 

3. Imetnik obmejne izkaznice mora vsako spremembo podat- 
kov nemudoma sporočiti organu, ki jo je izdal. 

4. Samo v obmejni izkaznici navedeni živina, vozila, stroji in 
orodje se smejo prepeljati in vrniti v sosednji obmejni pas 
brez plačila carine. 

5. V primeru zlorabe so obmejni organi obeh držav pooblaš- 
čeni, da obmejno izkaznico odvzamejo. 
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(1. stran) 
(Seite 1) 

Behdrde 
Organ 

Nr. 
Štev. 

GRENZUBERTRITTSSCHEIN 
OBMEJNA IZKAZNICA 

fiir     
za (Eigenschaft des Ausweisinhabers zweisprachig in 
Blockschrift oder mittels Stempel anfuhren) 
(navesti svojstvo imetnika izkaznice dvojezično s tiskanimi 
črkami in pečatom) 

Zuname     
Priimek 

Vorname     
Ime 

Geborenam   in   
Rojen dne v 

Wobnort     
Prebivališče 

Familienmitgiied/Arbeitskraft des Doppelbesitzers   
Družinski član/delovna sila dvolastnika 

Der Grenzubertritt in den jenseitigen Grenzbezirk wird tiber 
die Grenzubertrittsstelle(n)/bei dem (den) Genzstein(en) 

Dovoljeno je prehajanje državne meje v sosednji obmejni pas 
na mejnem(ih) prehodu(ih)/pri mejnem(ih) kamnu(ih) 

und der Aufenthalt / die Benutzung des Weges / in der (den) 
Gemeinde(n) 
in bivanje / uporaba poti / v občini(ah) 

gestattet. 

(4. stran) 
(Seite 4) 

Der Grenzubertrittsschein gilt bis zum 
Obmejna izkaznica velja do 

Ort und Datum der Ausstellung:   
Kraj in datum izdaje: 

Stampiglie 
Žig 

(Unterschrift) 
(Podpis) 

(2. stran) 
(Seite 2) 

Lichtbild 
Fotografija 

3,5 x 4,5 cm 

Tiefdruckstempel 
Suhi žig 

GroBe 
Višina 

(Unterschrift des Inhabers) 
(Podpis imetnika) 

Personsbeschreibung 
Osebni opis 

Farbe der Augen 
Barva oči 

Die Gultigkeit dieses Grenztibertrittsscheines wird veriangert 
bis zum  
Veljavnost te obmejne izkaznice je podaljšana do 

Ort und Datum:      
Kraj in datum: 

Stampiglie 
Žig 

(Unterschrift) 
(Podpis) 

Besondere Kennzeichen 
Posebna znamenja 

(3. stran) 
(Seite 3) 

Minderjahrige unter 15 Jahren 
Mladoletniki do 15. leta starosti 

Zu- und Vorname Geburtsdatum Geschlect 
Priimek in ime Rojstni datum Spol 

(5. in 6. stran) 
(Seiten 5 und 6) 

Liegenschaften des Doppelbesitzers im jenseitigen Grenzbe- 
zirk: 

Nepremičnine dvolastnika v sosednjem obmejnem pasu: 

Kulturgattung 
Vrsta kulture 

FldchenausmaB 
Površina 

Anmerkung 
Opomba 

Format: prečni 
Format: Ouerformat 
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(7. in 8. stran) 
(Seiten 7 und 8) 

Tiere des Doppelbesitzers, die in den jenseitigen Grenzbezirk 
und zuruck gebracht werden durfen: 

Živina dvolastnika, ki jo je dovoljeno gnati v sosednji obmejni 
pas in nazaj: 

(2. stran) 
(Seite 2) 

Anzahl Gattung Rasse 
Število und Gesc-Pasma 

hlecht 
Vrsta in 
spol 

Beschre- Anmerkung 
ibung Opomba 
Opis 

(Ime in priimek( 
(Vor- und Zuname) 

(Naziv in urad) 
(Amtstitel und Dienststelle) 

Format: prečni 
Format: Ouerformat 

(Kraj in datum rojstva) 
(Ort und Datum der Geburt) 

(Državljanstvo) 
(Staatsangehdrigkeit) 

(9., 10., 11. in 12. stran) 
(Seiten 9, 10, 11 und 12) 

Fahrzeuge, Maschinen und GerSte, die in den jenseitigen 
Grenzbezirk und zuruck gebracht werden durfen: 

Prevozna sredstva, stroji in orodje, ki jih je dovoljeno prepe- 
ljati v sosednji obmejni pas in nazaj: 

Anzahl Gegenstand Beschreibung Anmerkung 
Število Predmet Opis Opomba 

PRILOGA G 

Velikost: 
Format: 
Material : 
Material: 
Barva: 
Farbe: 

(1. stran) 
(Seite 1) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIK SLOVVENIEN 

(Grb) 
(Staatsvvappen) 

POSEBNA PREPUSTNICA 
za obmejni promet 

SONDERAUSVVEIS 
fur den Kleinen Grenzverkehr 

Štev. 
Nr. 

10,5x7,5 cm trodelna 
10,5x7,5 cm dreiteilig 
platneni papir 
Leinenpapier 
svetlozelena 
lichtgrun 

(Prebivališče) 
(VVohnort) 

(3. stran) 
(Seite 3) 

je upravičen prestopiti slovensko-avstrijsko državno mejo na 
vseh mejnih prehodih odprtih za obmejni promet. 

ist berechtigt, die slovvenisch-tisterreichische Staatsgrenze 
an allen fur den Kleinen Grenzverkehr gedffneten Grenziiber- 
trittsstellen zu uberschreiten. 

(4. stran) 
(Seite 4) 

Posebna prepustnica velja do. 

Dieser Sonderausvveis ist giiitig bis. 

Pristojni organ za izdajo:. 
Ausstellungsbehdrde: 

Kraj in datum:  
Ort und Datum: 

Žig 
Stampiglie 

(Podpis) 
(Unterschrift) 

(5. stran) 
(Seite 5) 

Fotogrfafija 
Lichtbild 

3,5x4,5 cm 

Suhi žig 
Tiefdruckstempel 

(Podpis imetnika) 
(Unterschrift des Inhabers) 
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(6. stran) 
(Seite 6) 

Podaljšana do  
Verlangert bis 

Kraj in datum:  
Ort und Datum: 

Žig 
Stampiglie 

(Podpis) 
(Unterschrift) 

PRILOGA G 
(1. stran) 
(Seite 1) 

REPUBLIC OSTERREICH 
REPUBLIKA AVSTRIJA 

(Grb) 
(Staatswappen) 

SONDERAUSVVEIS 
fur den Kleinen Grenzverkehr 

POSEBNA PREPUSTNICA 
za obmejni promet 

Nr. 
Štev. 

Velikost: 10,5 x 7,5 cm trodelna 
Format: 10,5 x 7,5 cm dreiteilig 
Material: platneni papir 
Material: Leinenpapier 
Barva: svetlozelena 
Farbe: lichtgrun 

(2. stran) 
(Seite 2) 

(vor- und Zuname) 
(Ime in priimek) 

(Amtstitel und Dienststelle) 
(Naziv in urad) 

(Ort und Datum der Geburt) 
(Kraj in datum rojstva) 

(Staatsangehdrigkeit) 
(Državljanstvo) 

(VVohnort) 
(Prebivališče) 

(3. stran) 
(Seite 3) 

ist berechtigt, die 6sterreichisch-slowenische Staatsgrenze 
an allen fur den Kleinen Grenzverkehr gedffneten Grenzuber- 
trittsstellen zu uberschreiten. 

je upravičen prestopiti avstrijsko-slovensko državno mejo na 
vseh mejnih prehodih odprtih za obmejni promet. 

(4. stran) 
(Seite 4) 

Dieser Sonderausweis ist gultig bis  — 
Posebna prepustnica velja do 

Ausstellungsbehdrde:  
Pristojni organ za izdajo: 

Ord und Datum:  
Kraj in datum: 

Stampiglie 
Žig 

(Unterschrift) 
(Podpis) 

(Seite 5) 

Tiefdruckstempel 
Suhi žig 

(Unterschrift des Inhabers) 
(Podpis imetnika) 

(6. stran) 
(Seite 6) 

Verlangert bis   
Podaljšana do 

Ort und Datum:   
Kraj in datum: 

Stampiglie 
Žig 

(Unterschrift) 
(Podpis) 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 

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

(5. stran) 

Lichtbild 
Fotografija 

3,5 x 4,5 cm 
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Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo 
o spremembah Sporazuma o obmejnem prometu sta 9. junija 
'995 na Dunaju podpisali veleposlanica Republike Slovenije 
dr. Katja Boh in dr. Helga VVinkler-Campagna, poslanica 
v Zveznem ministrstvu za zunanje zadeve Republike Avstrije. 

Glavni namen sporazuma je predvsem aktualiziranje vsebine 
glede na starega, sklenjenega med SFRJ in Republiko Avstrijo 
(zamenjujejo se obrazci listin za prehod meje). Vsebinske 
novosti pa predstavljajo podaljšanje veljavnosti listin iz tri na 
pet let od izdaje, podaljšanje dolžine bivanja v sosednji državi 
iz treh na pet dni in odprava vidiranja propustnic. Sporazum 
vključuje tudi priloge A, B. C, D in G, ki zamenjujejo doseda- 
nje priloge k sporazumu. 

Priloga A zajema seznam slovenskih in avstrijskih naselij 
oziroma obmejnih občin (glede na nove občine v Sloveniji) 

v obeh obmejnih pasovih, v prilogi B je aktualiziran seznam 
mejnih prehodov glede na star sporazum. Priloge C (nova 
oblikovna rešitev), D in G pa vsebujejo obrazce novih listin za 
prehod meje v obmejnem prometu. 

Sporazum stopi v veljavo prvi dan tretjega meseca po izme- 
njavi ratifikacijskih listin. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah ga ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne narekuje izdaje novih ali spre- 
membe obstoječih predpisov. 

Potrebna finančna sredstva za izvajanje sporazuma (tiskanje 
novih obrazcev propustnic) se zagotavljajo iz proračunskih 
sredstev. 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ŠVICARSKE KONFEDERACIJE 

0 SODELOVANJU PRI 

USPOSARUANJU SLOVENIJE ZA 

POSODORITEV NJENEGA JAVNEGA 

UPRAVNEGA SISTEMA 

- EPA 1199 

Vlada Republike Slovenije je na 152. seji dne 6. julija 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ŠVICAR- 
SKE KONFEDERACIJE O SODELOVANJU PRI USPOSAB- 
LJANJU SLOVENIJE ZA POSODOBITEV NJENEGA JAV- 
NEGA UPRAVNEGA SISTEMA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu 
za notranje zadeve, 
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 

1.člen 

Ratificira se sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Švicarske konfederacije o sodelovanju pri usposablja- 
nju Slovenije za posodobitev njenega javnega upravnega 
sistema, podpisan v Ljubljani, 2. decembra 1994. 

2. člen 

' Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slo- 
venskem jeziku glasi: 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku. 

SPORAZUM 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO ŠVICARSKE KONFEDERACIJE 

O SODELOVANJU PRI USPOSABUANJU SLOVENIJE 
ZA POSODOBITEV NJENEGA JAVNEGA UPRAVNEGA 

SISTEMA 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Švicarske konfederacije 
sta se z namenom, da okrepita prijateljske vezi med državama 
in s ciljem, da razvijata svoje sodelovanje, dogovorili, kot 
sledi: 

1.člen 
Področje sodelovanja 

Vlada Švicarske konfederacije, ki jo zastopa Urad za sodelo- 
vanje za Vzhodno Evropo (v nadaljevanju švicarski urad), bo 
zagotovila strokovno pomoč Vladi Republike Slovenije pri 
njenem prizadevanju za izboljšanje smotrnosti in učinkovito- 
sti centralne javne uprave in javnih službi in delo državnih 
uradnikov. 

To sodelovanje se bo imenovalo Slovensko-švicarski projekt 
posodobitve, v nadaljevanju »projekt«. Projekt je podrobno 
opisan v skupno izdelanem projektnem dokumentu z naslo- 
vom »Razvoj sposobnosti Slovenije, da posodobi svoj javni 
upravni sistem«, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije 
26. januarja 1994. 

2. člen 
Cilji 

2.1. Splošen cilj projekta je institucionalizirati sodobne 
upravne in vodstvene metode v Sloveniji, kar naj bi imelo za 
rezultat nenehno spremljanje dela in ocenjevanje javnega 
sektorja in pravočasno zagotavljanje ukrepov za izpopolnje- 
vanje in razvoj za državne uradnike. 

2.2 Takojšnja cilja projekta sta: 

- razvoj institucionalne sposobnosti Organizacijske in vod- 
stvene enote (O&V) na centralni vladni ravni, zato da bo lahko 
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opravljala vodstvene in organizacijske študije v javnem sek- 
torju Slovenije, 

- razvoj institucionalne sposobnosti za Izobraževalno in raz- 
vojno enoto (l&R) na centralni vladni ravni, da bo lahko 
opravljala vodstveno izobraževalno in razvojno dejavnost, za 
višje državne uradnike v javnem sektorju Slovenije. 

2.3. Predvideni rezultati projekta so: 

- ustanovitev Organizacijske in vodstvene enote (O&V) ter 
Izobraževalne in razvojne enote (l&R) in njuno delovanje pri 
slovenski vladi z ustreznim pravnim statusom, financiranjem, 
pravili in predpisi, prostori in osebjem, 

- izšolanje skupine strokovnjakov v O&V in l&R s potrdili, 

- razvoj metodologije O&V, izvedba več študij O&V, 

- razvoj številnih načinov vodstvenega izpopolnjevanja, pri- 
pravljene vodstvene študije posameznih primerov, opravljene 
predhodne analize potreb po izpopolnjevanju in pripravljen 
predhoden glavni načrt izpopolnjevanja za prva tri leta delo- 
vanja l&R, 

- priprava številnih poročil o primerjalnem študiju za poli- 
tiko, strukturo, organizacijo in prakso švicarskih in slovenskih 
organizacij. 

3. člen 
Trajanje 

Projekt bo trajal dve leti in pol. 

4. člen 
organizacijska struktura 

4.1. Projekt bo skupno prizadevanje Vlade Slovenije in Vlade 
Švice. 

4.2. Projekt bo nadzorovala vodilna skupina Nacionalni pro- 
jektni svet v Sloveniji (v nadaljevanju NPS), ki ga bodo sestav- 
ljali: 

na slovenski strani: 

- minister za notranje zadeve (predsednik) 
- minister za pravosodje 
- minister za gospodarske dejavnosti 
- minister za znanost in tehnologijo 
- direktor Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 
- generalni sekretar Vlade Republike Slovenije 

na švicarski strani: 

- en ali dva predstavnika švicarskega urada 
- višji svetovalec sveta 
- dva glavna svetovalca. 

Po potrebi se bo sestanek NPS udeleževal tudi vodja projekta. 

4.3. NPS bo 
- imel splošno odgovornost za vzpostavitev potrebnih usta- 
nov, ki bodo zagotavljale funkcije O&V in l&R, 
- kadroval osebje za nacionalni projekt in slušatelje, 
- pregledoval napredek pri vzpostavljanju projektne struk- 
ture in uresničevanju projektnih dejavnosti, 
- usmerjal usklajevanje projekta in pri njem pomagal, 
- zagotavljal navodila in pomoč pri iskanju rešitev za 
pomembne probleme v zvezi z uresničevanjem. 

4.4. NPS se bo sestal štirikrat prvo leto projekta in dvakrat 
v naslednjem letu. Dodatni ad hoc sestanki se lahko skličejo 
po potrebi. 

4.5. Člani NPS si bodo vedno prizadevali delovati v duhu 
sodelovanju in sprejemati odločitve s soglasjem. 

4.6. Projekt bosta uresničevala švicarska ekipa za vodenje 
programa, ki bo sestavljena v glavnem iz dveh glavnih sveto- 
valcev, višjega svetovalca sveta, vodje projekta in dveh aka- 
demskih svetovalcev, ter osebje za uresničevanje projekta 
v Sloveniji, ki bo sestavljeno v glavnem iz direktorja nacional- 
nega projekta, <^veh nacionalnih akademskih vodij in dveh 
nacionalnih zunanjih strokovnjakov. Ustanovljen bo manjši 
sekretar za vodenje projekta v Švici in Sloveniji, ki bo urejal 
vse administrativne podrobnosti projekta. 

5. člen 
Prispevki švicarske vlade 

Švicarski prispevek k projektu bo v obliki svetovanja in šola- 
nja ter drugih virov, ki bodo na voljo za projekt. To so točneje: 

- svetovanja in šolanja, ki jih bodo ponudili švicarski/medna- 
rodni strokovnjaki, vključno s potovanji, honorarji in dnevni- 
cami, 
- mesečna plača za švicarskega vodjo projekta v Sloveniji, 
vključno s potovanji in dnevnicami, 
- dopolnilni honorarji za nacionalne strokovnjake, naci- 
onalne zunanje strokovnjake in projektno osebje v Sloveniji, 
- stroški za organizacijo seminarjev za izpopolnjevanje 
v vodenju v Švici, ki bodo trajali tri tedne, 
- dnevnice v Švici za 40 slovenskih slušateljev, 
- dnevnice in potni stroški v Švici za slovenske skupine, ki 
bodo pripravljale primerjalne študije, 
- potni stroški, honorar in dnevnice za zaključno misijo za 
presojanje projekta, 
- tajniške storitve v Sloveniji za švicarskega vodjo projekta 
in švicarsko projektno skupino in švicarske/mednarodne stro- 
kovnjake v Sloveniji, 
- pomoč pri vodenju programa in tehnična podpora v Švici, 
- oprema za urad nacionalnega projekta v Ljubljani, in sicer 
dva osebna računalnika, 2 tiskalnika, 4 projektorji, 4 prekri- 
vanke, 2 metaplana, 1 fotokopisni stroj, priročniki in potrošni 
material. 

6. člen 
Prispevki slovenske vlade 

Slovenska vlada bo zagotovila: 

- plače za 40 slušateljev za čas trajanja projekta, 
- potne stroške in dnevnice za nacionalne strokovnjake in 
nacionalno projektno osebje v Sloveniji, 
- osnovno plačo za direktorja nacionalnega projekta, 
- osnovno plačo za oba akademska vodja, 
- osnovno plačo za oba nacionalna zunanja strokovnjaka, 
- mesečno plačo za enega tajnika projekta, ki bo delal za 
nacionalnega direktorja projekta, 
- potne stroške za 40 slušateljev iz Slovenije v švico in po 
Švici, 
- dvomesečno predhodno izpopolnjevanje za 40 slušateljev 
v angleščini in enotedensko usposabljanje v računalniških 
programih (obdelovanje besedil in računalniška grafika) 
v Sloveniji, 
- pisarniške prostore za projektno osebje v Sloveniji, 
- pripomočke za usposabljanje, dodatno opremo za uspo- 
sabljanje, 2 osebna računalnika in potrošni material, 
- razmnoževanje in razdeljevanje učnega gradiva slušate- 
ljem. 

7. člen 
Status, dan švicarskim in mednarodnim strokovnjakom 

Vlada Republike Slovenije bo 

- švicarske in mednarodne strokovnjake oprostila obdavči- 
tve in drugih davčnih stroškov za vse honorarje, 

- brezplačno in takoj izdala vizume, za katere bodo zaprosili 
švicarski organi ali njihovi predstavniki, za švicarske in med- 
narodne strokovnjake ter njihove družine, 

- švicarskim in mednarodnim strokovnjakom ter njihovim 
družinam zagotovila enak status, kot ga imajo uradniki po 
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Konvenciji o privilegijih in imuniteti Združenih narodov z dne 
13. februarja 1946 (V. člen). 

S. člen 
Material in sredstva, ki se uporabljalo pri programu 

Vlada Republike Slovenije bo oprostila material in sredstva, ki 
jih bo priskrbela Švicarska vlada, carin, davkov in drugih 
dajatev. 

9. člen 
Zaupnost 

Pogodbenici bosta poskrbeli, da bodo njuni svetovalci, stro- 
kovnjaki in slušatelji spoštovali običajno zaupnost, ki velja za 
notranje informacije o programu. 

10. člen 
Ocenjevan|e 

Uresničevanje projekta se nenehno pregleduje in presoja, 
tako s količinskih kot kakovostnih vidikov (smotrnost in učin- 
kovitost) rezultatov na ravni posameznika in ustanov. Po 
koncu se bo projekt ocenil glede na dosežene cilje in smotr- 

nost ter učinkovitost uporabljenih sredstev. 

11. člen 
Končna določila 

Ta sporazum začne veljati na dan, ko Vlada Republike Slove- 
nije obvesti Vlado Švicarske konfederacije, da so v Republiki 
Sloveniji izpolnjeni pogoji za uveljavitev sporazuma, začasno 
pa se uporablja od dneva podpisa in velja do konca projekta, 
vendar ne več kot 3 leta. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove 
s predhodnim trimesečnim pisnim obvestilom. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani, dne 2. 12. 1994 v an- 
gleščini. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Švicarske 
konfederacije o sodelovanju pri usposabljanju Slovenije za 
posodobitev njenega javnega upravnega sistema, sta dne 2. 
decembra 1994 v Ljubljani podpisala v imenu švicarske vlade 
zvezni vicekancler Achille Casanova in v imenu slovenske 
vlade državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve mag. 
Slavko Debelak. 

Glavni razlog za sklenitev sporazuma je sprejem strokovne 
pomoči Vlade Švicarske konfederacije Vladi Republike Slove- 
nije pri njenem prizadevanju za izboljšanje storilnosti in učin- 
kovitosti centralne javne uprave, javnih služb in dela državnih 
organov. Sloveniji trenutno primanjkuje vrhunskega kadra na 
področju upravne stroke, ki bi s pridobljenim znanjem na tem 
področju izboljšal sistem uprave v praksi. 

Podpisan sporazum opredeljuje sodelovanje med vladama, 
cilje in predvidene rezultate projekta, organizacijsko struk- 
turo za njegovo izvedbo ter slovenske in švicarske obveznosti 
za izvedbo projekta. Sporazum ureja tudi status švicarskih in 
drugih mednarodnih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izvajanju 
sporazuma. Poleg tega sporazum predvidena oprostitev pla- 

čila carin, davkov in drugih dajatev za material in sredstva, ki 
jih prispeva švicarska vlada. 

Vlada Republike Slovenije je predlagala Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da v skladu s četrtim odstavkom 60. 
člena zakona o zunanjih zadevah odobri uporabo sporazuma 
od dneva sklenitve, to je od 2. decembra 1994, kar bi omogo- 
čilo čimprejšen začetek uresničevanja slovensko-švicarskega 
projekta. Odbor za mednarodne odnose v Državnem zboru 
Republike Slovenije je na 58. seji obravnaval predloženo 
pobudo in se z njo strinjal (sklep, št. 020-05/94-17/1 z dne 7. 
novembra 1994). 

Ratifikacija sporazuma ne zahteva izdaje novih ali spre- 
membe veljavnih predpisov. 

Finančne obveznosti za Republiko Slovenijo izhajajo iz vse- 
bine sporazuma. Zaenkrat so bila odobrena finančna sredstva 
iz tekoče proračunske rezerve. Sporazum sicer predvideva 
finančne obremenitve tudi za slovensko vlado za celotno 
obdobje poteka sporazuma. 
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Poročilo o 

IZVAJANJU NADZORA BANK IN 

HRANILNIC V LETU 1994 

Banka Slovenije v skladu z določili 54. člena zakona Slovenije predhodno obravnaval na 92. seji dne 13. 6. 
o Banki Slovenije pošilja Poročilo o izvajanju nadzora 1995. 
bank in hranilnic v letu 1994, katerega je Svet Banke 

UVOD 

1. Vrste In način nadzora 

Nadzor bank in hranilnic, kot ena od temeljnih nalog cen- 
tralne banke, vključuje dve področji delovanja in sicer: 

1. kontrolo izvajanja ukrepov (50. člen zakona o Banki Slove- 
nije) in 
2. kontrolo poslovanja bank in hranilnic (56. člen zakona 
o Banki Slovenije). 

Banka Slovenije izvaja nadzor bank in hranilnic: 

- s pregledom poročil in druge dokumentacije s katero raz- 
polaga in 
- z neposrednim pregledom v samih bankah in hranilnicah. 

V primeru ugotovljenih nepravilnosti Banka Slovenije ukrepa 
v skladu z zakonom o bankah in hranilnicah in zakonom 
o Banki Slovenije; v primeru ugotovljenih večjih nepravilnosti 
oziroma večjih težav pri poslovanju pa v skladu z zakonom 
o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic. 

Nadzor bank se opravlja tudi skozi obvezno revidiranje letnih 
obračunov bank, ki pa ga izvajajo pooblaščene revizijske 
organizacije (48. do 53. člen zakona o bankah in hranilnicah). 

Nadzor bank in hranilnic se ne razlikuje; izjema so hranilno- 
kreditne službe, ki se ustanavljajo in poslujejo v skladu 
z zakonom o hranilno-kreditnih službah. Zato Banka Slove- 
nije pri HKS opravlja le kontrolo izvajanja ukrepov monetarne 
politike, ne izdaja pa jim dovoljenja za poslovanje in ne 
nadzira kakovosti njihovega poslovanja. Ker so HKS finančne 
institucije, ki v svojem poslovanju prevzemajo podobne rizike 
kot banke in hranilnice, je za transparentno izkazovanje nji- 
hove solventnosti in pa tudi izvajanje kontrole njihovega 
poslovanja, nujna čimprejšnja uskladitev z zakonodajo, ki 
velja za banke in hranilnice. 

2. Nekatere značilnosti bančnega sistema 

Po stanju konec leta 1994 je bilo v Sloveniji 35 bank, 11 
hranilnic in 74 hranilno-kreditnih služb. Tržni delež hranilnic 
in hranilno-kreditnih služb, merjen z deležem v skupni 
bilančni vsoti celotnega bančnega sistema, je zanemarljiv, saj 
je po stanju konec leta 1994 znašal 1,7%. Tržni delež bank je 
torej znašal kar 98,3%. 

Vendar pa se banke med seboj zelo razlikujejo in sicer po vrsti 
dovoljenja za poslovanje, po obsegu in strukturi poslovanja in 
tudi po drugih kazalcih. 

Dovoljenje za opravljanje vseh vrst bančnih poslov v državi in 
v tujini ima 17 bank, medtem ko imajo ostale banke omejeno 
dovoljenje za poslovanje. Za pridobitev neomejenega dovolje- 
nja za poslovanje mora namreč banka imeti najmanj 4.080 
mio SIT jamstvenega kapitala, sicer pa je omejena pri poslo- 
vanju in to po vrstah poslov in regionalno. Obstoječe banke 
morajo doseči predpisan obseg jamstvenega kapitala glede 
na veljavno licenco do konca septembra 1995. 

Tujci so solastniki 14 bank; v petih bankah so večinski last- 
niki, v ostalih imajo majhen delež, ena banka pa je v popolni 
lasti tujcev. 

Banke zelo različno povečujejo svoj tržni delež. Po eni strani 
smo priča intenzivni rasti obsega poslovanja nekaterih bank, 
medtem ko druge stagnirajo ali pa se njihov tržni delež celo 
zmanjšuje. 

Banke so v letu 1994 dosegle relativno ugodne rezultate 
poslovanja. V povprečju so krepko povečale realni obseg 
poslovanja. Glede na bilančno vsoto pa samo sedem bank 
predstavlja kar 70% poslovanja vseh bank skupaj. 

V povprečju se je v letu 1994 spremenila struktura pasive bank 
tako, da se je povečal delež trajnih virov (zaradi potrebnega 
povečanja jamstvenega kapitala) in zadolženost do nebanč- 
nega sektorja. V strukturi aktive pa se je občutneje povečal 
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delež naložb nebančnemu sektorju na račun zmanjšanja 
naložb bančnemu sektorju. 

Povprečna struktura aktive in pasive bank v letu 1994 

v% 
AKTIVA 
1. Denar v blagajni in pri CB 2,9 
2. Terjatve do bank in hranilnic 23,5* 
3. Terjatve do drugih 33,4 
4. Naložbe v vrednostne papirje 27,0" 
5. Ostalo 13,2 

PASIVA 
1. Obveznosti do bank in hranilnic 19,4 
2. Obveznosti do drugih 56,7 
3. Trajni viri 12,7 
4. Ostalo 11,2 

* vpliv ukrepov monetarne politike 
" vpliv obveznic za sanacijo oziroma za neizplačane devizne 
vloge občanov 

Največji dobiček so v letu 1994 ustvarile banke z največjimi 
tržnimi deleži. Zaradi oblikovanja dodatno potrebnih rezerva- 
cij pred potencialnimi izgubami je ena večja banka imela 
izgubo. Sicer so v letu 1994 imele negativen poslovni rezultat 
še štiri druge banke. 

Banke, ki so v letu 1994 ustvarile dobiček, so ga večinoma 
razporedile v rezerve. Razlog je predvsem v tem, da morajo 
banke dosegati ustrezno višino jamstvenega kapitala zaradi 
ohranitve že pridobljenega dovoljenja za poslovanje. Pričako- 
vati je, da se bodo manjše banke zaradi te zahteve združevale, 
saj so glede na obseg poslovanja nekatere že sedaj prekapita- 
lizirane. 

Restriktivni pogoji poslovanja in konkurenčne prednosti bank 
pomembno vplivajo na obseg in rezultate poslovanja hranil- 
nic. Kljub temu so v povprečju v letu 1994 povečale realni 
obseg poslovanja glede na leto 1993. 

Po strukturi aktive in pasive se hranilnice med seboj zelo 
razlikujejo. V letu 1994 je prišlo do povečanja deleža trajnih 
virov zaradi potrebnega povečanja jamstvenega kapitala, 
sicer pa so pretežni del sredstev pridobile od nebančnega 
sektorja. Tudi pretežni del naložb je usmerjen v nebančni 
sektor (blizu 70%); v povprečju se struktura aktive hranilnic 
v letu 1994 izraziteje ni spremenila. 

Povprečna struktura aktive in pasive hranilnic v letu 1994 

v% 
AKTIVA 
1. Denar v blagajni in pri CB 5,8 
2. Terjatve do bank in hranilnic 8,7 
3. Terjatve do drugih 69,2 
4. Naložbe v vrednostne papirje 5,7 
5. Ostalo 10,6 

PASIVA 
1. Obveznosti do bank in hranilnic 3,0 
2. Obveznosti do drugih 79,0 
3. Trajni viri 13,3 
4. Ostalo 4,7 

Vse hranilnice so v letu 1994 poslovale z dobičkom, razen 
dveh, ki sta v postopku pripajanja. 

3. Normativna podlaga za Izvajanje nadzora 

Konec leta 1993 oz. v začetku leta 1994 je Banka Slovenije 
naredila pomemben korak pri razvijanju podlage za izvajanje 
bonitetne kontrole bank in se tako približala mednarodnim 
smernicam na tem področju. 

Tako je bil sprejet nov sklep o: 

- izračunu kapitalske ustreznosti, 
- razvrščanju bilančnih terjatev in zunajbilančnih obveznosti 
in 
- oblikovanju splošnih in posebnih rezervacij. 

Zaradi zagotovitve podlage za kar najbolj učinkovito izvajanje 
on-site kontrole je Banka Slovenije predpisala bankam in 
hranilnicam, da morajo prvič po stanju konec prvega polletja 
1994 zagotoviti minimalni obseg dokumentacije v kreditnih 
mapah. Kreditne mape morajo vsebovati splošne podatke 
o posameznih komitentih in posebne podatke in dokumenta- 
cijo. Banka oz. hranilnica mora imenovati tudi osebo, ki je 
odgovorna za popolnost in ažurnost kreditnih map. 

Zaradi zagotovitve metodološko konsistentnega evidentiranja 
poslovnih dogodkov smo v Banki Slovenije pripravili tudi nov 
kontni okvir, ki temelji na novih Slovenskih računovodskih 
standardih, ki so začeli veljati z letom 1994. 
Izdelali smo tudi vrsto navodil, ki pomenijo operacionalizacijo 
računovodskih standardov v bankah in hranilnicah, s čimer 
naj bi zagotovili pravilno in pošteno izkazovanje poslovnih 
dogodkov. 

Banka Slovenije je pripravila tudi nove sheme finančnih izka- 
zov, ki temeljijo na mednarodnih standardih. Tako kot doslej 
so banke in hranilnice dolžne mesečno poročati Banki Slove- 
nije o prometu in stanju na vseh računih. V Banki Slovenije 
imamo izgrajen računalniški informacijski sistem, ki omogoča 
izdelavo bilance stanja in uspeha posamezne banke oz. hra- 
nilnice. Na agregiranem nivoju pa pošiljamo te podatke za 
njihovo uporabo tudi bankam in hranilnicam. 

Na podlagi podatkov o klasifikaciji bilančnih terjatev in zunaj- 
bilančnih obveznosti, ki jih banke in hranilnice večinoma 
pošiljajo na elektronski način, smo oblikovali tudi računalni- 
ško podprt kreditni biro, ki omogoča kompleksen pregled nad 
več kot 13.000 komitenti, s katerimi poslujejo banke in hranil- 
nice. Tako lahko pri posameznem komitentu spremljamo 
gibanje njegove zadolženosti pri posamezni banki ali vseh 
bankah in hranilnicah, nadzorujemo spreminjanje njegove 
bonitete pri posamezni banki oz. ugotavljamo boniteto istega 
komitenta pri različnih bankaha, povezujemo ocenjeno boni- 
teto posameznega komitenta s podatki o njegovi likvidnostni 
situaciji, ugotavljamo strukturo komitentov po sektorjih in 
skupinah ipd. 

KONTROLA IZVAJANJA UKREPOV 

1. Kontrola Izvajanja ukrepov denarne politike 

Banka Slovenije preverja izvajanje ukrepov denarne politike 
na podlagi določil 50. člena zakona o Banki Slovenije in 
sklepa o kontroli izvajanja ukrepov in ukrepih proti bankam in 
hranilnicam. S hranilnicami so mišljene hranilnice in hranilno 
kreditne službe, ustanovljene pri kmetijskih ali obrtnih za- 
drugah. 

Z nadzorom se preverja izvajanje ukrepov in sklepov denarne 
politike na predpisani način in izpolnjevanje pogojev in pravil, 
določenih v neposrednih ponudbah pri posegih na odprtem 
trgu. 

Predmet nadzora pri bankah je obvezna rezerva oziroma 
osnova za obračun obvezne rezerve, podatki o dnevni likvid- 
nosti in drugi podatki o poslovanju bank, desetdnevni podatki 
o knjigovodskem stanju sredstev in plasmajev bank ter izpol- 
njevanje pogojev pri ponudbah Banke Slovenije. Pri hranilni- 
cah se nadzira izvajanje sklepa o obvezni rezervi ter poslani 
podatki. 

O ugotovljenih nepravilnostih Banka Slovenije sestavi zapis- 
nik in ga pošlje banki oz. hranilnici. Če banka oz. hranilnica 
v predpisanem roku predloži utemeljene pripombe na zapis- 
nik, Banka Slovenije izda sklep o ustavitvi postopka in se proti 
njej ne ukrepa. V kolikor v predpisanem roku ne da pripomb 
na zapisnik, ali pa da pripombe, ki niso utemeljene, Banka 
Slovenije izda odločbo, s katero je določen rok za uskladitev 
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poslovanja s predpisi in izrečenimi ukrepi iz 53. člena zakona 
o Banki Slovenije, glede na vrsto in posledice ugotovljenih 
nepravilnosti. 

V letu 1994 je bilo s posrednim nadzorom izvajanja ukrepov 
ugotovljenih trinajst nepravilnosti pri desetih bankah, eni 
hranilnici in dveh hranilno kreditnih službah, kar je manj kot 
v prejšnjem letu, zlasti pri hranilno kreditnih službah in kar 
vendarle kaže na nekoliko resnejši pristop pri njihovem poslo- 
vanju. 

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je Banka Slovenije izdala za 
banke štiri odločbe, za hranilnice eno odločbo in za hranilno 
kreditne službe dve odločbi. Izrečeni ukrepi iz 53. člena 
zakona so bili različni glede na vrsto in obseg kršitve predpisa 
ter glede na možnost učinkovanja sankcij pri določeni banki 
oziroma hranilnici. Med ukrepi prevladuje prepoved vpisova- 
nja tolarskih blagajniških zapisov Banke Slovenije za dolo- 
čeno obdobje in predlog za suspenz ali razrešitev vodilnega 
delavca, odgovornega za nastalo nepravilnost. Banka, pri 
kateri je nepravilnost izhajala iz neizpolnjevanja pogojev po 
posebni ponudbi za začasni nakup blagajniških zapisov 
Banke Slovenije v tujem denarju z obveznim povratnim odku- 
pom, je bila za 30 dni izključena pri ponudbah Banke Slove- 
nije. Proti eni hranilno kreditni službi, ki ni izpolnila predpi- 
sane obvezne rezerve zaradi prevelikega obsega danih posojil 
komitentom, je bil z odločbo izrečen ukrep omejevanja rasti 
plasmajev za določeno obdobje. 

Zaradi neizpolnjene obvezne rezerve so banke in hranilnice 
v vseh primerih morale plačatai nadomestilo za povprečen 
dnevni primanjkljaj obvezne rezerve za vse dni v mesecu. 
Višina obrestne mere za nadomestilo je določena v višini 
zakonske zamudne obrestne mere. Zamudne obresti so pla- 
čale tudi banke, ki po posebnih ponudbah niso povratno 
odkupile deviz ali blagajniških zapisov Banke Slovenije 
v tujem denarju v dogovorjeni višini ali določenem roku. 

V skladu s 56. členom zakona o Banki Slovenije in sklepom 
o kontroli poslovanja bank in hranilnic je bil opravljen pri eni 
banki posreden nadzor dnevnega spremljanja denarnih tokov 
za večje komitente banke z namenom, da se zmanjšajo riziki 
zaradi nepričakovanih odlivov ali z žiro računov deponentov 
ali prilivov na žiro račun banke. O ugotovljeni nepravilnosti je 
bil sestavljen zapisnik in posredovana zahteva za uskladitev 
poslovanja. 

Z neprekinjeno posredno kontrolo preko poročil in dokumen- 
tov, ki jih Banki Slovenije pošiljajo banke in hranilnice, je 
vodena natančna evidenca o nepravilnostih, nerodnostih, pa 
tudi kršenju pravil, ki so določena za vsak instrument denarne 
politike. 

Na podlagi rednega dnevnega spremljanja likvidnosti bank je 
Banka Slovenije nekatere banke pisno opozorila na ugotov- 
ljene pomanjkljivosti, pomisleke o neracionalnem poslovanju 
in zahtevala pojasnilo ali njihovo odpravo. Zvezo hranilno 
kreditnih služb pa je seznanila z najpogostejšimi nepravil- 
nostmi in napakami hranilno kreditnih služb s predlogom za 
posredovanje. 

2. Kontrola deviznega poslovanja bank 

V skladu z navodilom o vrsti in načinu dostavljanja podatkov 
o dnevni poziciji bank morajo banke dnevno poročati Banki 
Slovenije. Pri kontroli posredovanih podatkov so bile ugotov- 
ljene napake v prikazanih poročilih, ki so jih banke tekoče 
odpravljale. Zaradi hujših in ponavljajočih se nepravilnosti je 
bilo opravljenih 5 kontrol, na podlagi katerih so bili izdani trije 
ukrepi ustavitve nakupa vrednostnih papirjev. 

V okviru kontrole deviznega poslovanja sta bili opravljeni tudi 
dve kontroli, prva poslovanja po 26. členu zakona o deviznem 
poslovanju, pri kateri niso bile ugotovljene nepravilnosti in 
druga kontrola, ki je zajemala celotno devizno poslovanje 
banke. Pri slednji kontroli je bil zaradi ugotovljenih nepravil- 
nosti izrečen ukrep ustavitve nakupa vrednostnih papirjev. 

3. Kontrola menjalniškega poslovanja 

Menjalniško poslovanje bank in menjalnic je Banka Slovenije 
kontrolirala predvsem skozi poročila in zapisnike kontrol, ki 
so jih opravile pooblaščene banke. Banka Slovenije je opra- 
vila 10 kontrol menjalniškega poslovanja pogodbenih menjal- 
nic. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je bilo vloženih 8 prijav 
gospodarskega prestopka, dva postopka pa sta bila s skle- 
pom ustavljena. 

4. Kontrola obveščanja Banke Slovenije 

Banke in hranilnice morajo Banki Slovenije posredovati 
različne podatke o svojem poslovanju (od dnevnih do letnih). 

Pri kontroli teh podatkov se ugotavlja tako nepravočasnost 
poročanja kot nepravilnosti. Na podlagi ukrepanja se stanje 
izboljšuje, vendar še vedno ni zadovoljivo. 

NADZOR POSLOVANJA BANK IN HRANILNIC 

1. Kontrola predložene dokumentacije za izdajo dovoljenja 
za poslovanje 

Izdajanje različnih vrst dovoljenj za poslovanje domačih in 
tujih bank ter hranilnic je ena od dejavnosti Banke Slovenije, 
ki sodi v okvir nadzora. 

Zakonska podlaga za to dejavnost je v 55. členu zakona 
o Banki Slovenije in v več členih zakona o bankah in hranilni- 
cah. Natančneje pa je izdajanje dovoljenj in soglasij urejeno 
v sklepu o natančnejši določitvi pogojev in postopka za prido- 
bitev dovoljenja in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri 
Banki Slovenije. 

S kontrolo se ugotavlja skladnost ustanovitvenih aktov 
z veljavnimi predpisi, primernost ustanoviteljev, izvor ustano- 
vitvenega kapitala, realnost načrtovane poslovne politike 
glede na obstoječo konkurenco ter ustreznost kadrov in teh- 
nične opremljenosti za načrtovane vrste poslov. 

Ugotovljene so bile različne nepravilnosti in pomanjkljivosti, 
ki so jih predlagatelji vlog v postopku obdelave odpravili. 

V letu 1994 je Banka Slovenije izdala štirim bankam in eni 
hranilnici dovoljenje za razširitev poslovanja, vloga ene hra- 
nilnice pa je bila zavrnjena. Zavrnjena je bila tudi vloga ene 
tuje banke za poslovanje. Za razširitev območja poslovanja je 
dobila dovoljenje ena hranilnica.. 

Banka Slovenije je izdala tudi dovoljenje za pripojitev dveh 
hranilnic k bankam in dvema bankama za pripojitev k drugima 
bankama. 

Nekaj vlog za dovoljenje za poslovanje hranilnic je bilo vrnje- 
nih vlagateljem, ker jih niso ustrezno in pravočasno dopolnili 
(šestim). Iz enakih razlogov so bile vrnjene tudi vloge trem 
tujim bankam za ustanovitev predstavništva. 

Banka Slovenije izdaja tudi dovoljenja domačim delničarjem, 
če njihov kapitalski delež presega 15%. Takšna dovoljenja je 
izdala delničarjem dveh bank. Za kapitalsko udeležbo oz. 
povečanje le-te tujim delničarjev pa je bilo izdano več dovo- 
ljenj. 

2. Kontrola poslovodstva 

Po 44. členu zakona o bankah in hranilnicah daje Banka 
Slovenije soglasje k imenovanju direktorja. 

S kontrolo se ugotavlja skladnost predložene dokumentacije 
z zakonskimi zahtevami. Strokovna usposobljenost kandidata 
se preveri tudi na razgovoru, ki ga s kandidatom opravi 
posebna komisija Sveta Banke Slovenije. 

87 poročevalec, št. 34 



Banka Slovenije je v letu 1994 izdala šestnajst soglasij k ime- 
novanju direktorja banke. 

3. Kontrola skladnosti poslovanja z dovoljenjem za 
poslovanje 

Banke in hranilnice imajo različne vrste dovoljenj za poslova- 
nje. Ob kontroli skladnosti poslovanja z dovoljenjem so bile 
ugotovljene predvsem naslednje nepravilnosti: 

- neustrezna registracija lastništva, 
- opravljanje poslov mimo dovoljenja, 
- poslovanje s komitenti izven dovoljenja območja poslo- 
vanja, 
- poslovanje z nedovoljenimi vrstami komitentov, 
- neustrezno urejeno jamstvo za hranilne vloge občanov, 
- neustrezni postopki odobravanja kreditov lastnikom ali 
članom upravnih organov, 
- neustrezno zavarovanje kreditov, 
- neustrezna bonitetna analiza kreditojemalcev, 
- neizterjevanje dospelih obveznosti, 
- nepravilno in neažurno evidentiranje poslovnih dogodkov 
in 
- nezadovoljiva organizacija delovnih postopkov. 

Na podlagi izdanih zahtev so banke in hranilnice ugotovljene 
nepravilnosti odpravile v predpisanih rokih. 

4. Kontrola usklajenosti ustanovitvenih aktov z registracijo 

S kontrolo je bila preverjana višina ustanovitvenega kapitala. 
V skladu z zahtevo so banke nepravilnosti odpravile. 

5. Kontrola ohranjanja likvidnosti 

Banke in hranilnice so v skladu z 31. členom zakona o bankah 
in hranilnicah dolžne poslovati tako, da ohranjajo svojo pla- 
čilno sposobnost. Pojav nelikvidnosti ali likvidnostnih težav 
narekuje predsanacijske ukrepe Banke Slovenije. Če ti ukrepi 
ne prinesejo željenih izboljšanj v poslovanju, sledijo nadaljnji 
ukrepi, ki jih poleg Banke Slovenije lahko predlagajo tudi 
drugi subjekti. Oceno učinkov sanacije izdela Banka Slove- 
nije, ki tudi odloči o ekonomski upravičenosti sanacije. Če ta 
ni upravičena, je podan predlog za stečaj. 

Kontrola Banke Slovenije je razen zaradi zagotavljanja likvid- 
nosti kot ene njenih temeljnih funkcij, pomembna tudi zaradi 
ohranjanja zaupanja v bančni sistem in zaradi preprečevanja 
aktiviranja jamstva države za sredstva prebivalstva. 

6. Kontrola ustanovitvenega kapitala hranilnic 

V skladu s 74. členom zakona o bankah in hranilnicah mora 
znašati ustanovitveni kapital hranilnic najmanj 10% ustanovi- 
tvenega kapitala za banke, kar pomeni 68 milijonov tolarjev. 
Obstoječe hranilnice so morale predpisano višino ustanovi- 
tvenega kapitala doseči do 31. 12. 1994. 

S kontrolo je bilo ugotovljeno, da štiri hranilnice niso izpolnile 
zakonske zahteve. Trenutno so v postopku pripajanja k drugi 
hranilnici oziroma banki. 

7. Kontrola jamstvenega kapitala 

Zaradi zavarovanja obveznosti do upnikov in zavarovanja 
zaupanega premoženja morajo banke razpolagati s primer- 
nim jamstvenim kapitalom, ki mora biti najmanj enak minimal- 
nemu ustanovitvenemu kapitalu (22. člen zakona o bankah in 
hranilnicah). Izračun jamstvenega kapitala je določen s skle- 
pom o načinu izračuna kapitalske ustreznosti bank in hra- 
nilnic. 

Na podlagi zahteve so štiri banke povečale kapital v predpisa- 
nem roku. 

Višina jamstvenega kapitala, s katerim morajo banke razpola- 
gati, pa je odvisna še od vrste poslov, ki jih banke opravljajo. 
V skladu s podzakonskim aktom, ki ureja to področje, so 
banke morale predpisano višino vsaj polovično doseči najkas- 
neje do konca septembra 1994. 

Večina bank je povečala jamstveni kapital do predpisane 
višine; štirim bankam je bilo zmanjšano dovoljenje za poslo- 
vanje, dvema bankama pa je bila izdana odločba o regionalni 
omejitvi poslovne mreže. 

8. Kontrola kapitalske ustreznosti 

V skladu s 26. členom zakona o bankah in hranilnicah morajo 
banke in hranilnice razpolagati z ustrezno višino jamstvenega 
kapitala glede na obseg tvegane aktive. Vse banke in hranil- 
nice imajo kapitalsko ustreznost višjo od zakonsko določene. 

9. Kontrola kreditnega portfelja in oblikovanja rezervacij 
pred potencialnimi izgubami 

Temeljno, ne pa tudi edino tveganje, s katerim se banke in 
hranilnice srečujejo pri svojem poslovanju, je kreditno tve- 
ganje. 

Banke so ob koncu leta 1994 poslovale s 13.874 komitenti 
(brez upoštevanja prebivalstva in obrtnikov), kar glede na 
konec leta 1993 pomeni povečanje za 2.763 komitentov. Pri 
tem pa se je zmanjšala izpostavljenost do posameznih komi- 
tentov, kar je z vidika razpršenosti rizika ugoden rezultat. 

Izboljšala se je tudi boniteta komitentov, saj se je delež komi- 
tentov v skupini A v primerjavi s koncem leta 1993 povečal za 
več kot 5 odstotnih točk in sicer predvsem na račun zmanjša- 
nja deleža skupine C in E. 

Struktura bilančne in zunajbilančne aktive bank v % 
A B C D E 

1994 86,3 5,6 2,4 2,5 3,2 
1993 81,2 6,6 4,7 3,2 4,3 

Na podlagi opravljenih kontrol je bilo ugotovljeno, da neka- 
tere banke preoptimistično ocenjujejo boniteto svojih komi- 
tentov, zato so bili zahtevani popravki in dodatno oblikovanje 
rezervacij pred potencialnimi izgubami. Kljub temu so po 
stanju konec leta 1994 oblikovale zadostne rezervacije vse 
banke (razen ene). 

Tudi hranilnice so v letu 1994 povečale število komitentov in 
izboljšale njihovo strukturo. 

Struktura bilančne in zunajbilančne aktive hranilnic v % 

A B C D E 
1994 91,6 4,1 2,2 0,5 1,6 
1993 89,8 5,9 1,0 0,3 3,0 

Vse hranilnice so imele ob koncu leta 1994 oblikovane vse 
potrebne popravke in rezervacije pred potencialnimi izgu- 
bami. 

Pri pregledih se ugotavlja tudi neustrezno preverjanje boni- 
tete kreditojemalcev, neustrezno zavarovanje kreditov, 
neučinkovito in prepočasno izterjevanje dospelih obveznosti, 
kreditiranje insolventnih podjetij, neustrezna organizacija pri 
kreditnem poslovanju ipd. 

10. Kontrola skupne izpostavljenosti do posameznega 
komitenta 

Zaradi preprečevanja koncentracije izpostavljenosti banke 
oz. hranilnice na manjše število komitentov je s 26. členom 
zakona o bankah in hranilnicah predpisana največja možna 
višina, to je 25% od jamstvenega kapitala. Pri tem se v izpo- 
stavljenost ne štejejo tiste terjatve, ki so zavarovane z jamstvi 
oziroma vrednostnimi papirji Republike Slovenije, Banke Slo- 
venije ter z ostalimi prvovrstnimi zavarovanji. 
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Pri nekaterih bankah je bil problem prevelike izpostavljenosti 
razrešen s sanacijskimi postopki in s sprejetjem posameznih 
zakonov, pri nekaterih pa problem še ostaja, ker gre za izpo- 
stavljenost do problematičnih družb, ki se bo lahko zmanjšala 
postopno in v daljšem časovnem obdobju. 

Dvem hranilnicam je bila v letu 1994 izdana zahteva za prila- 
goditev zakonskemu določilu. Izpolnili sta jo v predpisanem 
roku. 

Posebno pereč je problem izpostavljenosti do kapitalsko, 
upravljalsko oz. poslovno povezanih oseb, ki bi jih bilo 
potrebno v teh primerih obravnavati enotno. 

11. Kontrola odobravanja kreditov lastnikom bank In 
hranilnic ter članom njihovih organov 

V skladu s 30. členom zakona o bankah in hranilnicah je 
odobravanje kreditov lastnikom, članom organov ter članom 
poslovodstva bank ali hranilnic dovoljeno le ob predhodnem 
soglasju nadzornega odbora. 

To zakonsko določilo so kršile predvsem hranilnice, pa tudi 
nekatere banke. V večini primerov je bilo ugotovljeno dajanje 
kreditov delničarjem bank in hranilnic in to predvsem pravnim 
osebam. Na zahtevo Banke Slovenije so bile nepravilnosti 
odpravljene. 

12. Kontrola kapitalskih naložb In naložb v osnovna 
sredstva 

V skladu z 28. členom zakona o bankah in hranilnicah naložbe 
bank in hranilnic v zemljišča, zgradbe, poslovno opremo ter 
kapitalske naložbe v druge banke in nebančne organizacije 
ne smejo znašati več kot 60% jamstvenega kapitala. 

Ove banki ne spoštujeta zakonskega določila, ena hranilnica 
je nepravilnost že odpravila. 

13. Kontrola viilne zavarovanja za sredstva občanov pri 
hranilnicah 

V skladu z zakonom o bankah in hranilnicah so hranilnice 
dolžne zavarovati izplačilo sredstev občanov in društev pri 
bankah ali zavarovalnicah. 

V letu 1994 je bila štirim hranilnicam izdana odločba za 
pridobitev zadostnega jamstva. Hranilnice so v predpisanem 
roku nepravilnosti odpravile. 

14. Kontrola knjigovodskih podatkov 

Z začetkom leta 1994 je začel veljati nov kontni okvir, po 
katerem so banke, hranilnice in HKS dolžne mesečno pošiljati 
podatke o knjigovodskem stanju in prometu računov. 

S kontrolo je bila ugotovljena vrsta nepravilnosti pri izkazova- 
nju poslovnih dogodkov, zato so bili zahtevani popravki oz. 
ponovna poročila. Odpravljanje napak je bilo dolgotrajno in 
zelo zahtevno delo. 

15. Kontrola revizijskih poročil za poslovno leto 1993 

Primerjava podatkov iz revizijskih poročil s podatki, s katerimi 
sicer razpolaga Banka Slovenije, je pokazala vrsto dvoumno- 

sti in tudi nepravilnosti. Zato so bile izvedene številne aktivno- 
sti tako do bank kot do revizorskih institucij. 

Ugotavljamo, da mora Banka Slovenije temu področju posve- 
titi še več pozornosti, zato je s posebnim predpisom določila 
minimalne standarde revizije poslovanja bank in hranilnic. 

16. Kontrola v bankah in hranilnicah 

Banka Slovenije je opravila 23 pregledov poslovanja oz. pre- 
gledov določenih področij poslovanja v bankah in hranilni- 
cah. Od tega je bilo 18 pregledov v bankah, pri čemer jih je 
bilo 5 informativne narave. V petih hranilnicah so bili oprav- 
ljeni celovitejši pregledi. 

Kontrola je zajemala predvsem naslednja področja: 

- ugotavljanje zanesljivosti poročil banke oz. hranilnice 
glede na kvaliteto računovodskega sistema in sistema infor- 
macij za vodstvo, 
- preverjanje kvalitete kreditnega portfelja glede na poro- 
čila, ki jih prejema Banka Slovenije, 
- ugotavljanje povezanih oseb zaradi diverzifikacije kredit- 
nega rizika, 
- preverjanje izračuna kapitalske ustreznosti, 
- ugotavljanje sposobnosti vodstva za upravljanje z riziki pri 
poslovanju, 
- ovrednotenje sistema interne kontrole in njihovih ugoto- 
vitev, 
- kontrola računalniške podpore poslovanja, 
- kontrola delniške knjige. 

Pri pregledih so bile ugotovljene naslednje pomembnejše 
nepravilnosti in pomanjkljivosti: 

- nerealno visoko razvrščanje komitentov glede na izpolnje- 
vanje pogojev po predpisani metodologiji, 
- odobravanje kreditov v nasprotju z določili 30. člena za- 
kona, 
- neustrezno zavarovanje kreditov odobrenih pravnim 
osebam, 
- kreditiranje nesolventnih podjetij, 
- neustrezna organizacija pri kreditnem poslovanju, 
- nepravilno izračunavanje jamstvenega kapitala, 
- neustrezna oziroma nezadostna računalniška podpora 
določenih področij, itd... 

V letu 1994 je bilo izdanih 10 zahtev za sprejem določenih 
aktivnosti in 3 odločbe za izvršitev določenih aktivnosti za 
odpravo ugotovljenih nepravilnosti. V enem primeru je bilo 
izdano izvedeniško mnenje o opravljenem pregledu doku- 
mentacije, v enem primeru pa je bila izdana tudi odločba 
o uvedbi predsanacijskega postopka. 

Banke in hranilnice so spoštovale zahteve za ureditev razmer 
v poslovanju in ugotovljene nepravilnosti odpravile v predpi- 
sanih rokih. 

ZAKLJUČEK 

Banka Slovenije intenzivno razvija sistem nadzora nad ban- 
kami in hranilnicami. Pri tem ugotavlja, da se s sprejeto 
zakonodajo s področja sanacije bank, revidiranja, statusnega 
organiziranja gospodarskih družb uresničujejo pomembni 
predpogoji za izvajanje nadzora. To tudi omogoča Banki 
Slovenije, da izgrajuje takšen sistem nadzora, ki je vse bolj 
primerljiv z ureditvijo, ki jo s svojimi smernicami predpisujeta 
Evropska skupnost in Baselski komite. 
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Predlog 

ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 1. in 

Z. ODSTAVKA 28. ČLENA ZAKONA 

0 INŠPEKCIJI DELA (DRADNI LIST RS, 

ŠT. 38/94) 

- EPA 1178 

Ivo Hvalica poslanec SDSS razlage 1. in 2. odstavka 28. člena Zakona o inšpekciji dela (Ur. list RS, št. 38/94), ki naj se glasita: 
Na podlagi 208. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. 
list RS, št. 40/93), dajem predlog za sprejem obvezne 

Besedilo 28. člena, 1. odstavek 

»Glavni inšpektor za delo v roku enega leta od sprejema 
obvezne razlage izda pisno odločbo, v kateri se za delavce, ki 
so po 28. členu dolžni pridobiti visoko strokovno izobrazbo, 
opredeli naslednje: 

- začasna prerazporeditev na drugo ustrezno delovno mesto 
(za čas do pridobitve visoke strokovne izobrazbe), 
- področje na katerem bo inšpektor opravljal nadzorstvo,. 
- smer ali več možnih smeri visoke izobrazbe, ki ustrezajo 
področju, na katerem bo inšpektor opravljal nadzorstvo, 

- način pridobitve visoke izobrazbe (redni ali izredni študij) in 
pravice v skladu z ustrezno kolektivno pogodbo, ki gredo 
delavcu, kadar se dodatno strokovno Izpopolnjuje na zah- 
tevo delodajalca. 

Pridobivanje visoke strokovne Izobrazbe inšpektorjev po 28. 
členu Zakona o inšpekciji dela se pri določanju vseh pravic, 
ki izhajajo iz študija ob delu (študijski dopust, plača itd.), 
smatra kot dodatno strokovno izpopolnjevanje na zahtevo 
delodajalca.« 

Obrazložitev 

V okviru inšpektorata za delo so zaposleni inšpektorji, ki 
opravljajo inšpekcijski nadzor na dveh področjih - varstva pri 
delu in delovnih razmerjih. Očitno ni vseeno, katero področje 
bo inšpektor pokrival, zato je tudi potrebno izrecno določiti 
področje dela in v skladu s tem smer visoke strokovne izo- 
brazbe, ki se za opravljanje tega dela zahteva. Iz dikcije 28. 
člena ni razvidno, kakšen način študija se predvideva - redni 
ali izredni (ob delu), niti katere pravice gredo delavcu v času 
študija. To se navezuje tudi na dikcijo »bo opravljal«, ki 
pravzaprav določa, da delavcu do pridobitve visoke izobrazbe 
sicer ne preneha delovno razmerje, vendar (začasno?) ne 
more opravljati dela inšpektorja s polnimi pooblastili. Po 
dikciji 4. odstavka 28. člena tega zakona delavec z višjo 
strokovno izobrazbo, ki ima manj kot 10 let delovne prakse na 

delovnem mestu inšpektorja, ne sme več opravljati dela 
inšpektorja, dokler ne pridobi visoke strokovne izobrazbe; 
ustrezne smeri. V kolikor delodajalec dopušča, da delavci 
z višjo strokovno izobrazbo, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in 
4. odstavka 28. člena, navkljub določbam, 28. člena tega 
zakona še naprej opravljajo delo inšpektorja, mora pristojni 
minister na predlog glavnega inšpektorja za delo izdati 
posebno odločbo, s katero takemu delavcu dovoljuje nadalj- 
nje delo inšpektorja ne glede na zakonska določila in mora 
v odločbi izrecno navesti razloge za tako odločitev. 

Prav tako mora obvezna razlaga vsebovati nedvoumno opre- 
delitev, da gre v tem primeru za pridobivanje visoke strokovne 
izobrazbe na izrecno zahtevo delodajalca, saj so inšpektorji, 
ki imajo le višjo izobrazbo, ob sklenitvi delovanega razmerja 
v inšpektoratu izpolnjevali vse pogoje v pogledu zahtevane 
stopnje strokovne izobrazbe. 

Besedilo 28. člena, 2. odstavek 

»Inšpektorju, ki si v roku, ki ga določa 1. odstavek 28. člena, 
ne pridobi zahtevane visoke strokovne izobrazbe, preneha 
delovno razmerje v inšpektoratu kot presežnim delavcem. 
Ob prenehanju delovnega razmerja v inšpektoratu za delo, je 
tak presežni delavec v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih 
in ustrezno kolektivno pogodbo, lahko prerazporejen na 
drugo delovno mesto v okviru Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve, če so na voljo prosta delovna mesta, ki 
ustrezajo kvalifikaciji presežnih delavcev. V kolikor take mož- 
nosti ni, delavcu preneha delovno razmerje pod pogoji in 
z vsemi pravicami, kot jih predpisujejo zakoni in ustrezna 
kolektivna pogodba v primeru prenehanja delovnega raz- 
merja presežnim delavcem (odpravnina, nadomestilo za brez- 
poselnost, možnost dokupa let delovne dobe za predčasno 
upokojitev). 

Obrazložitev 

Dikcija 2. odstavka 28. člena eksplicitno določa le prenehanje 
delovnega razmerja v inšpektoratu, ne pa tudi v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, ni pa jasno, zakaj ne oprede- 
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Ijuje le prenehanje delovnega razmerja na delovnem mestu 
inšpektorja. S tem se v naprej prejudicira, da v okviru inšpek- 
torata (ali tudi drugih službah ministrstva?) ni in ne bo prostih 
delovnih mest, ki bi ustrezala doseženi strokovni izobrazbi 
delavcev, ki so do sedaj opravljali delo inšpektorjev. 

Obvezna razlaga mora tudi nedvoumno opredeliti delavce, ki 
jim preneha delovno razmerje po 28. členu tega zakona kot 
presežne delavce, saj so ob sklenitvi delovnega razmerja 
izpolnjevali vse zahtevane pogoje in v tem primeru ni šlo za 
pogojno sklenitev delovnega razmerja, ki bi že v pogodbi 
o zaposlitvi določala rok za dosego določene višje stopnje 
strokovne izobrazbe, kot jo je delavec imel ob sklenitvi pogoj- 
nega delovnega razmerja ali zasedbi določenega delovnega 
mesta. Tak primer je običajen npr. pri zaposlitvi asistentov na 
fakultetah, kjer se že ob sklenitvi delovnega razmerja izda tudi 

časovno omejena habilitacija (»dovoljenje« za opravljanje del 
asistenta) in v pogodbi o zaposlitvi določi rok za dokončanje 
podiplomskega študija in pridobitvi naziva magister, kar je 
pogoj za zaposlitev na delovnem mestu asistenta. V primeru 
inšpektorjev za delo pa gre pravzaprav za ukinitev delovnih 
mest inšpektorjev z višjo izobrazbo in odpiranje delovnih 
mest le za inšpektorje z visoko strokovno izobrazbo. Torej gre 
v tem primeru za tipičen pojav t. i. tehnoloških viškov. 

Bolj smiselno bi bilo v sistemizaciji delovnih mest v inšpek- 
toratu uvesti ločeni delovni mesti inšpektorja in višjega 
inšpektorja, s tem da se za delovno mesto višjega inšpektorja 
striktno zahteva visoka izobrazba, za inšpektorja pa ne. Novo 
zaposlovanje naj bi se potem vršilo izključno na delovna 
mesta višjih inšpektorjev. S tem bi tudi rešili problem delavcev 
brez visoke izobrazbe. 

BELEŽKE: 
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Predlog 

ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 1. 

ODSTAVKA 40. ČLENA ZAKONA 

O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU 

PODJETIJ 

- EPA 1186 

Poslanska skupina SLS 

Na podlagi 209. čl. Poslovnika Državnega zbora poši- 
ljamo predlog za sprejem obvezne razlage zgoraj navede- 
nega zakona. 

1. Žarko Pregelj, I. r. 
2. Marjan Podobnik, I. r. 
3. Janez Podobnik, I. r. 
4. Franc Potočnik, I. r. 
5. Janez Vindiš, I. r. 
6. Štefan Matuš, I. r. 
7. Franc Zagožen, I. r. 

Podpisani poslanci na podlagi 208. člena Poslovnika DZ pred- 
lagamo sprejem obvezne razlage 1. odstavka 48. člena ZLPP 
(Ur. I. RS, Št. 55/94, 7/93, 31/93, 43/93 in 32/94). 

Člen, za katerega se daje pobuda za obvezno razlago, se 
glasi: 

»Pred začetkom preoblikovanja se v podjetjih ali v od njih 
odvisnih ali povezanih podjetjih, ki so se v času od 1.1. 1990 
do uveljavitve tega zakona kakorkoli statusno preoblikovala, 
reorganizirala, brezplačno prenašala družbeni kapital ali usta- 
navljala in vlagala v nova podjetja ali so prenašala posamezne 
poslovne funkcije na druga podjeja, opravi finančni, računo- 
vodski in pravni pregled ter preverjanje zakonitosti in pravil- 
nosti poslovanja (v nadaljnjem besedilu: postopek revizije), če 
obstaja utemeljen sum, da je pri tem prišlo do oškodovanja 
družbene lastnine«. 

Obvezna razlaga 1. odstavka 48. člena ZLPP naj se glasi: 

»Postopek revizije lastninskega preoblikovanja podjetij se 
opravi v vseh podjetjih, za katere je podan sum, da je prišlo 
do oškodovanja družbene lastnine in sicer ne glede na njihov 
lastninski in statusni položaj«. 

Obrazložitev 

Obvezno razlago 1. odstavka 48. člena ZLPP predlagamo 
zaradi nesprejemljivega razumevanja ZLPP s strani Vlade RS 
in Sklada RS za razvoj. 

Sklad Republike Slovenije za razvoj (dalje: Sklad) je do 
začetka letošnjega leta sicer omogočal revizijo v »svojih« 
podjetjih, čeprav se s tem ni strinjal. Zaradi tega »njegova« 
podjetja niso hotela prostovoljno odpraviti oškodovanja druž- 
bene lastnine in so se pravdala na sodiščih zaradi tožb druž- 
benega pravobranilca, ki jih je ta vlagal na podlagi revizijskih 
poročil. Po drugi strani so Skladova podjetja vlagala tudi 
tožbe na sodiščih zoper revizijske odločbe Agencije Repu- 

blike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje 
(dalje: Agencija). Skladova podjetja so v pravdah, med dru- 
gim, vedno poudarjala, da je bila revizija v njihovih podjetjih 
nedopustna in da tudi sicer pri njih ni prišlo do oškodovanja 
družbene lastnine. Po njihovem mnenju npr. odpisi terjatev, 
nepravilna delitev dobička, ustanavljanje by pass podjetij, 
neutemeljena izplačila pavšalnih stroškov in druga oškodova- 
nja, po 48. in 48.a členu Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (dalje: ZLPP), ki so jih ugotavljale SDK oz. Agencija 
ter Družbeni pravobranilec, niso oškodovanja družbene last- 
nine oz., da so bila ta dejanja oz. oškodovanja dopustna po 
prejšnjih predpisih. 

V dopisih, ki jih je Sklad 3. 2. 1995, 18. 5. 1995 in 23. 5. 1995 
poslal nekaterim »svojim« podjetjem (Ideja, Nastro, Vozila 
Gorica) ter v vednost Družbenemu pravobranilcu, Agenciji za 
privatizacijo, Agenciji in še nekaterim, Sklad navaja, da po 
ZLPP Agencija nima pravne podlage za revizijo v družbah 
Sklada, kakor tudi ne v od njih odvisnih družbah, ker v teh 
podjetjih nI več družbenega kapitala. Ta kapital je s preno- 
som na Sklad (po njegovem mnenju) postal nominiran, to je 
last Sklada. Zaradi takšnega stališča, Skladova podjetja 
v letošnjem letu niso več dovoljevala opravljati revizijo last- 
ninskega preoblikovanja v »svojih« podjetjih. 

Vlada meni v svojem poročilu (stran 112 Poročevalca), da 
revizija v smislu ZLPP v podjetjih Sklada ni možna in tudi ni 
smiselna, ker so to podjetja z znanimi lastniki in v njih ni 
možno ponovno vzpostavljati nenominiran družbeni kapital. 
Vlada s tem ponavlja stališče Sklada. 

To mnenje ni utemeljeno. SDK in kasneje Agencija sta vedno 
pudarjali, da Sklad ni postal lastnik družbenega kapitala, ki je 
bil nanj brezplačno prenešen pred uveljavitvijo ZLPP in ne 
vidi nobenega razloga, da se v takem podjetju ne bi mogel 
ponovno vzpostaviti nenominiran družbeni kapital. Saj je 
namen revizije ravno ta, da se v podjetjih ponovno vzpostavi 
ali poveča družbeni kapital, ki je bil nezakonito privatiziran oz. 
odtujen, in se ta nato lastnini po ZLPP. Takšno je bilo tudi 
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mnenje večine poslancev, ki so glasovali za sprejela ZLPP. 
Prav gotovo nismo imeli namena, da se v Skladovih podjetih 
ne opravlja revizija. 

Kasneje sta Vrhovno sodišče in Višje sodišče v Ljubljani 
potrdili pravilnost tega stališča SDK oz. Agencije. Vrhovno 
sodišče je dne 3.4.1995 na občni seji sprejelo pravno mnenje, 
da je po veljavni zakonodaji postal družbeni kapital, ki je bil 
prenešen na Sklad nominiran samo, če je bil ta prenos odpla- 
čan. Če pa ta prenos ni bil odplačan, ta kapital ni postal 
nominiran oz. Sklad ni postal njegov lastnik. Znano je, da so 
vsa podjetja, ki so prešla pod Sklad, prenesla nanj družbeni 
kapital brezplačno. 

Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo CPG 1058/94 z dne 21. 4. 
1995 navedlo, da nikjer ni predpisano, da taka ponovna vzpo- 
stavitev nenominiranega družbenega kapitala ne bi bila 
mogoča. Nelogično je, po mnenju iste sodbe, da se v podjetjih 
v mešani lastnini za višino oškodovanj lahko poveča družbeni 
kapital, v podjetjih, ki nimajo več nenominiranega družbe- 
nega kapitala (kjer je bil nezakonito odtujen), pa se ne bi 
mogel vzpostaviti oz. povečati od nič na vrednost oškodova- 
nja družbenega kapitala. Predmet lastninskega preoblikova- 
nja po ZLPP je ves družbeni kapital, tudi tisti, ki je bil nezako- 
nito odtujen in ga ob uveljavitvi ZLPP ni bilo več (tako so- 
dišče). 

Določbe o reviziji so opredeljene v prehodnih določbah ZLPP, 
in sicer v členih 48. do 51. Po 48. členu ZLPP se opravi 
revidiranje v vseh podjetjih (tudi odvisnih in povezanih), ki so 
se v času od 1.1. 1990 do uveljavitve ZLPP (15. 12. 1992) 
kakorkoli statusno preoblikovala, reorganizirala, brezplačno 
prenašala družbeni kapital ali ustanavljala in vlagala v nova 
podjetja, ali so prenašala posamezne funkcije na druga 
podjetja, če obstaja utemeljen sum. da je pri tem prišlo do 
odškodovanja družbene lastnine. Torej se revidiranje opravlja 
v vseh podjetjih, ne glede na njihov statusni in lastninski 
položaj, torej tudi v t.i. podjetjih Sklada. Revizija v teh podjet- 
jih bi se opravljala tudi, če Vrhovno sodišče ne bi sprejelo 
omenjeno stališče glede narave kapitala Skladovih podjetij. 

Če bi obveljalo stališče Sklada in Vlade, bi ZLPP v bistvu 
legaliziral oškodovanje družbene lastnine. Kajti s prenosom 
družbenega kapitala na Sklad ali z njegovo spremembo 
v zasebnega, bi se ta podjetja izognila revidiranju, četudi so 
pred tem močno oškodovala družbeno lastnino. Višje 
sodišče v Ljubljani v cit. sodbi ugotavlja, da je tožba Družbe- 
nega pravobranilca zoper Skladovo in zasebno podjetje 
(BTČ), zaradi oškodovanja družbene lastnine po 48. členu 

ZLPP, upravičena in s tem je dopustna tudi revizija v Sklado- 
vih in zasebnih podjetjih. 

V sinteznem poročilu Vlada navaja, da bo s sistemskimi reši- 
tvami predlagala izvajanje nadzora nad zakonitostjo postop- 
kov privatizacije pravnih oseb v lasti Sklada. 

Očitno Vlada namerava takšno sistemsko rešitev predlagati 
v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o privatizaciji 
pravnih oseb v lasti sklada..., katerega predlog je predložila 
Državnemu zboru. V tem zakonu se v 37. členu določa, da se 
postopek revizije po ZLPP lahko uvede tudi pri pravnih ose- 
bah iz 1. alineje 1. odstavka 1. člena tega zakona, to je 
v podjetjih, ki so svoj družbeni kapital, pred uveljavitvijo 
ZLPP, s pogodbo prenesle na Sklad. V obrazložitvi k temu 
členu se dodaja, da se z njim daje pooblastilo Agenciji za 
plačilni promet, da opravi revizijo po ZLPP tudi v teh podjet- 
jih. Ta določba v povezavi z že cit. mnenjem vlade iz sintez- 
nega poročila pomeni, da Vlada vztraja na stališču skupaj 
s Skladom, da revizija v Skladovih podjetjih po ZLPP ni 
dopustna in jo šele z navedenim zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti 
Sklada..., omogoča oz. dopušča. 

Če upoštevamo že omenjeno pravno mnenje Vrhovnega 
sodišča in omenjeno sodbo Višjega sodišča ter Sklep Komi- 
sije za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja 
družbenih podjetij, da obstaja pravna osnova po ZLPP za 
revizijo v Skladovih podjetjih, potem ne more biti dvoma, da je 
ta nova določba o reviziji v Skladovih podjetjih odveč in 
nepotrebna. To samo po sebi ne bi bilo še nič narobe, če ne bi 
ta nova zakonska določba lahko bila škodljiva. Ker bo začel 
novi zakon veljati kasneje, npr. 1. avgusta 1995, to pomeni, da 
so revizijski postopki v Skladovih podjetjih dopustni šele od 
tega datuma, vsi postopki pred tem datumom, uvedeni na 
podlagi 48. člena ZLPP pa nezakoniti in nični. Razveljavljena 
bodo vsa revizijska poročila in revizijske odločbe, ki se nana- 
šajo na Skladova podjetja in vsi sodni postopki, ker je stranka 
v sporu Skladovo podjetje. 

Upoštevajoč vse navedeno predlagamo kot edino možno in 
smiselno rešitev, da Državni zbor sprejme obvezno razlago 1. 
odstavka 48. člena ZLPP, v besedilu, ki je spredaj navedeno. 

Taka razlaga bi odstranila vse dvome ali izgovore glede oprav- 
ljanja postopkov revizije lastninskega preoblikovanja v »olast- 
ninjenih« podjetjih. To je bil tudi resnično dejanski namen 
večine poslancev, ki smo glasovali o ZLPP. 

BELEŽKE: 

* 
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH 

DRŽAVNEGA ZDORA 

POSLANSKA PODUDA 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo ZMAGA 
JELINČIČA v zvezi z zbiranjem in urejanjem 
zaplenjenega in najdenega orožja 

Preučili smo pobudo g. Zmaga Jelinčiča, poslanca Državnega 
zbora Republike Slovenije, v kateri predlaga, da policija in 
uprava za reševanje Ministrstva za obrambo zbirata vse zase- 
ženo in najdeno orožje, strelivo, ročne bombe, vojaško 
opremo in vojni material. Zbrani material naj pregleda 
posebna komisija, ga porazdeli za uporabo oziroma prodajo 
ali za uničenje. Na zastavljeno pobudo posredujemo naslednji 
odgovor: 

Postopek o ravnanju z odvzetim, najdenim orožjem in streli- 
vom podrobno urejajo Zakon o orožju (Uradni list SRS, št. 17/ 
81 in 44/90), Zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 
1/91-1) in podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona 
o orožju. Zaseženo lovsko, športno, posebno, staro orožje, 
deli orožja in strelivo, ki je odvzeto v postopku o prekršku ali 
kazenskem postopku, izroči na podlagi 36. člena Zakona 
o orožju in podzakonskih predpisov pristojna upravna enota 
po pravnomočnosti odločbe oziroma sodbe podjetju, ki je 
pooblaščeno za promet z orožjem, da ga proda. Izkupiček, 
zmanjšan za stroške prodaje, je dohodek proračuna. Odvzeto 
vojaško orožje, samokrese in revolverje, strelivo in odvzeto 
prepovedano orožje pa izroči pristojna upravna enota Ministr- 
stvu za notranje zadeve, ki ga bodisi obdrži za lastne potrebe 
oziroma ga uniči, če je neuporabno. Enako ureja postopek 
z zaseženim orožjem in strelivom na državni meji Zakon 
o nadzoru državne meje in podzakonski predpisi, s tem da je 
za hrambo in izvršitev varnostnega ukrepa odvzem orožja in 
streliva pristojno Ministrstvo za notranje zadeve Republike 
Slovenije (35. člen zakona) in da se pri tem orožju in strelivu 
upoštevajo tudi carinski predpisi. Podobno je urejen posto- 
pek z najdenim orožjem in strelivom, s tem da je pri tem 
orožju in strelivu potrebno upoštevati poleg določb Zakona 
o orožju tudi določbe Zakona o najdenih stvareh, predpise, ki 
urejajo varstvo naravne in kulturne dediščine, itd. 

Upravne enote in Ministrstvo za notranje zadeve ravnajo 
z odvzetim in najdenim orožjem ter strelivom v skladu z ome- 
njenimi predpisi. Vojaško, prepovedano orožje in orožje, ki je 
namenjeno za uničenje, se na Ministrstvu za notranje zadeve 
komisijsko pregleda. Menimo, da bi pri navedenem orožju in 
strelivu morala biti posebna komisija za pregled orožja in 
streliva sestavljena poleg predstavnikov Ministrstva za notra- 

nje zadeve in carine, tudi predstavniki Ministrstva za 
obrambo, Ministrstva za kulturo in strokovnjakov tehnične 
stroke, vendar je potrebno pred tem ugotoviti zakonsko pod- 
lago za sestavo in ustanovitev takšne komisije in preveriti 
interes posameznih predstavnikov za sodelovanje v komisiji. 
Takšno rešitev smo vgradili tudi v delovno gradivo za pripravo 
novega zakona o orožju. Poslanske pobude ne sprejemamo 
v tistem delu, ki se nanaša na prodajo vojaškega orožja in 
opreme na prostem trgu. 

ODGOVOR 
V 22. številki Poročevalca, ki ]• Izila 9. 6. 1995, je bilo 
v rubriki Poslanska vprašanja, na straneh 68 in 69, objav- 
ljeno poslansko vprašanje Brede Pečan in odgovor 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slove- 
nije. 
Na podlagi 9. člena Zakona o javnih glasilih (Uradni list 
RS, št. 18/94) objavljamo odgovor Splošnega združenja 
gozdarstva Slovenije. 

V Poročevalcu, št. 22 z dne 9. 6. 1995 je bil na vprašanje 
poslanke Brede Pečan objavljen odgovor Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov glede sklepanja zakupnih oziroma konce- 
sijskih pogodb z gozdnogospodarskimi podjetji v skladu 
z zakonom. Sklad, ki je sicer obvezan skleniti tovrstne 
pogodbe, tega ne izvaja in s tem kot vladna institucija krši 
zakon. 

V odgovoru na poslansko vprašanje je bila navedena vrsta 
neresnic in napačnih pravnih tolmačenj, zaradi česar zahte- 
vamo kot prizadeti subjekt v imenu gozdnogospodarskih 
podjetij objavo popravka oziroma odgovora. 

Ni res, kot je navedeno v odgovoru sklada, da se Zakon 
o lastninskem preoblikovanju podjetij za gozdove ne uporab- 
lja. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (sprejet 10. 
11. 1992) res določa v peti alinei drugega odstavka, da se ta 
zakon ne uporablja za podjetja, ki se preoblikujejo po zakonu, 
ki ureja gozdove, vendar pa kasneje sprejet Zakon o gozdovih 
(leta 1993) nima določb o lastninskem preoblikovanju podjetij 
in v svojem 86. členu določa, da se po sklenitvi razdružitvene 
pogodbe gozdnogospodarske organizacije preoblikujejo 
v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij. 
Zakon o gozdovih torej napotuje nazaj na Zakon o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij in ta velja za gozdnogospodar- 
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ska podjetja v celoti, vključno s 5. členom, ki določa podržav- 
ljanje gozdov. O tem ne more biti spora. 

Odgovor Sklada je kontradiktoren, trditve, vsebovane v odgo- 
voru, so v medsebojnem nasprotju. Tako se enkrat trdi, da je 
v tretjem odstavku 17. člena Zakona o Skladu določeno, da 
upravljalci oziroma dejanski uporabniki gozdov sklenejo 
s skladom zakupno, koncesijsko ali drugo ustrezno pogodbo. 
V nadaljevanju pa se trdi, da veljavna zakonodaja ne omenja 
zakupa gozdov. 

Nasproti temu je nesporno dejstvo, da upravljanje in uporaba 
gozdov nikoli ni prešla na sklad, temveč je skladno drugemu 
in tretjemu odstavku 5. člena Zakona o lastninskem preobli- 
kovanju podjetij ostala gozdnogospodarskim podjetjem. Tako 

stališče je v svoji odločbi št. U-l-77/93-7 z dne 17. 6. 1993 
zavzelo tudi Ustavno sodišče RS. 

Iz te iste določbe zakona tudi več kot jasno izhaja, da je sklad 
z gozdnogospodarskimi podjetji dolžan skleniti zakupne ozi- 
roma koncesijske pogodbe in sicer brez kakršnega koli inter- 
medija, vmesnega in začasnega oziroma prehodnega 
obdobja. Trenutno si sklad nezakonito lasti pravico upravlja- 
nja, ki jo imajo nad državnimi gozdovi, kot omenjeno, gozdno- 
gospodarska podjetja, do sklenitve katere izmed v zakonu 
predvidenih pogodb (zakupne ali koncesijske) in nobene 
druge podobne pogodbe, saj take pogodbe v pravu ni. 

V Ljubljani, dne 15. 6. 1995 Zmago Zakrajšek, dipl. ing. I. '• 
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