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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU 

(ZSPJS) 

- tretja obravnava - EPA 414 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1711-0056 
Številka: 113-19/2001-3 
Ljubljana, 19.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 139. dopisni seji dne 19.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM 
SEKTORJU - EU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 16. izredne 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 18.4.2002, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- Igor Klinar, državni podsekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
- Igor Umek, vodja usklajevalne skupine Vlade Republike 

Slovenije, 
- Štefka Korade Purg, generalna sekretarka v Ministrstvu za 

notranje zadeve, 
- Mojca Fon Jager, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

notranje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(Vsebina in cilji zakona) 

Ta zakon ureja sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v 
javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in 
izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače. 
Zakon opredeljuje tudi postopek za spremembe razmerij med 
plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami v javnem sektorju. 

Zakon določa skupne temelje plačnega sistema v javnem sektorju, 
in sicer za uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih 
delovnih mestih, nazivih in funkcijah, za zagotovitev preglednosti 
plačnega sistema ter stimulativnosti plač. 

2. člen 
(Pomen izrazov) 

Posamezni izrazi imajo po tem zakonu naslednji pomen: 

1. Javni sektor po tem zakonu sestavljajo: 

državni organi in samoupravne lokalne skupnosti (v 
nadaljevanju: lokalne skupnosti), 
javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski 
zavodi ter 
druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki 
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. 

Javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski 
delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, 
niso del javnega sektorja po tem zakonu. 

2. Uporabniki proračuna po tem zakonu so državni organi in 
lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in 
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javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki 
so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna 
lokalne skupnosti. 

3. Funkcionarji so osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje 
funkcije s splošnimi volitvami, osebe, ki pridobijo mandat za 
izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti z izvolitvijo ali 
imenovanjem v Državnem zboru Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: državni zbor) ali predstavniškem telesu 
samoupravne lokalne skupnosti ter druge osebe, ki jih skladno 
z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci 
zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti. 

4. Javni uslužbenec je zaposleni, razen funkcionarja, ki sklene 
delovno razmerje v javnem sektorju iz prve točke tega člena. 

5. Katalog delovnih mest in nazivov je spisek sistemiziranih 
delovnih mest in nazivov v javnem sektorju. 

6. Sistemizacija delovnih mest je akt, v katerem so v skladu z 
notranjo organizacijo določena delovna mesta, potrebna za 
izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne skupnosti 
oziroma osebe javnega prava, z opisom pogojev za zasedbo 
delovnih mest in nalog na posameznih delovnih mestih ter 
plačni razredi. 

7. Delovno mesto je v organizacijski strukturi najnižja 
organizacijska enota, ki ima v okviru delovnega ali poklicnega 
področja opredeljene glavne naloge. 

8. Naziv je poimenovanje, ki ga javni uslužbenec pridobi z 
imenovanjem, izvolitvijo, podelitvijo ali napredovanjem v skladu 
z zakonom. 

9. Zahtevnost delovnega mesta, naziva in funkcije je prvina za 
določanje osnovnih plač na plačni lestvici. Določa se z 
zahtevnostjo nalog in iz njih izhajajočo zahtevano 
usposobljenostjo (zahtevana strokovna izobrazba, potrebna 
dodatna znanja in izkušnje), odgovornostjo, pooblastili in 
omejitvami, psihofizičnimi in umskimi napori ter vplivi okolja. 

10. Plačno skupino sestavljajo funkcije oz. delovna mesta in nazivi 
značilni za dejavnost oziroma istovrstna delovna mesta v 
vseh dejavnostih. Plačna skupina se glede na skupne 
značilnosti funkcij, delovnih mest in nazivov deli na plačne 
podskupine. 

11. Plačna lestvica je sestavljena iz plačnih razredov. 

12. Plačni razred je del plačne lestvice, ki ima vrednost izraženo 
v tolarskem znesku. 

13. Osnovna plača je tisti del plače, ki ga prejema javni uslužbenec 
ali funkcionar na posameznem delovnem mestu, nazivu ali 
funkciji za opravljeno delo v polnem delovnem času in za 
pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu. V osnovni 
plači je všteto tudi napredovanje javnega uslužbenca ali 
funkcionarja. 

14. Del plače za delovno uspešnost je tisti del plače, ki ga lahko 
prejme javni uslužbenec in funkcionar za nadpovpečno 
uspešno opravljeno delo v določenem obdobju. 

15. Dodatki so del plače javnega uslužbenca in funkcionarja za 
posebne pogoje, nevarnost in obremenitve, ki niso upoštevane 
pri vrednotenju zahtevnosti delovnega mesta, naziva ali 
funkcije. 

16. V zakonu uporabljeni izrazi javni uslužbenec, funkcionar, 
predstojnik, direktor, ravnatelj, tajnik univerze in drugega 
visokošolskega zavoda (v nadaljevanju: tajnik) in drugi izrazi, 
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in ženske. 

3. člen 
(Določitev plač) 

Po tem zakonu se določajo plače javnih uslužbencev in 
funkcionarjev pri uporabnikih proračuna. Plače javnih uslužbencev 
za delo v tujini se določijo z uredbo vlade. 

II. DOLOČANJE OBSEGA SREDSTEV IN 
USKLAJEVANJE PLAČ 

4. člen 
(Določanje obsega sredstev za plače) 

Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko leto se v 
finančnih načrtih uporabnikov proračuna, upoštevaje število javnih 
uslužbencev in funkcionarjev v skladu s sprejetim programom 
dela, njihove osnovne plače vključno s predvidenimi napredovanji, 
obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti in obseg sredstev 
za dodatke po zakonih, podzakonskih predpisih in kolektivnih 
pogodbah, določa v skladu z določili tega zakona. 

5. člen 
(Sestava plače, osnovna plača in usklajevanje 

osnovnih plač) 

(1) Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno 
uspešnost in dodatkov. 

(2) Znesek osnovne plače se določi z uvrstitvijo v posamezen 
plačni razred iz plačne lestvice. 

(3) Plačna lestvica je določena v prilogi 1 tega zakona. 

(4) Vrednosti plačnih razredov se usklajujejo praviloma enkrat 
letno. Višina uskladitve se dogovori s kolektivno pogodbo za 
javni sektor. Pogajanja se pričnejo najkasneje do 1. maja in se 
praviloma zaključijo najkasneje 30 dni pred rokom, določenim 
za predložitev predloga državnega proračuna Državnemu 
zboru RS (v nadaljevanju: državni zbor). 

(5) Vsakokratna vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice, 
usklajena v skladu s prejšnjim odstavkom, se določi z 
zakonom. 

(6) Če pogajanja niso zaključena v roku iz 4. odstavka, določi 
višino uskladitve in vrednost plačnih razredov iz plačne 
lestvice državni zbor. 

6. člen 
(Prostovoljno pokojninsko zavarovanje) 

Socialni partnerji se lahko tudi dogovorijo, da se del sredstev iz 
naslova uskladitve osnovnih plač nameni za vplačilo premij 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. 
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III. PLAČNE SKUPINE, PLAČNE PODSKUPINE IN 
TARIFNE SKUPINE 

7. člen 
(Določitev plačnih skupin in plačnih podskupin) 

Plačne skupine in plačne podskupine so: 

Plačne skupine Plačne podskupine 
A - Funkcije v državnih organih in lokalnih 

skupnostih 
A1 - Predsednik Republike in funkcionarji izvršilne 

oblasti 
A2 - Funkcionarji zakonodajne oblasti 
A3 - Funkcionarji sodne oblasti 
A4 - Funkcionarji v drugih državnih organih 
A5 - Funkcionarji v lokalnih skupnostih 

B - Poslovodni organi pri uporabnikih 
proračuna 

B1 - Ravnatelji, direktorji in tajniki 

C - Uradniški nazivi v državni upravi in v 
upravah lokalnih skupnosti ter v drugih 
državnih organih 

C1 - Uradniki v drugih državnih organih 
C2 - Uradniki v državni upravi in upravah lokalnih 

skupnosti 
C3 - Policisti 
C4 - Vojaki 
C5 - Cariniki 
C6 - Inšpektorji, pazniki in drugi uradniki s 

posebnimi pooblastili 
D - Delovna mesta na področju vzgoje, 

izobraževanja in športa 
D1 - Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci 
D2 - Višješolski predavatelji in ostali strokovni 

delavci 
D3 - Učitelji in ostali strokovni delavci v osnovnem 

in srednjem šolstvu 
D4 - Vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrtcih 

E - Delovna mesta na področju zdravstva E1 - Zdravniki 
E2- Farmacevti 
E3 - Medicinske sestre/zdravstveni tehniki 
E4 - Zdravstveni delavci 
E5 - Zdravstveni sodelavci 

F - Delovna mesta na področju socialnega 
varstva 

F1 - Strokovni delavci 
F2 - Strokovni sodelavci 

G - Delovna mesta na področju kulture G1 - Umetniški poklici 
G2 - Strokovni delavci 

H - Delovna mesta in nazivi na področju 
Znanosti 

H1 - Raziskovalci 
H2 - Strokovni sodelavci 

I - Delovna mesta v javnih agencijah, 
javnih skladih, drugih javnih zavodih in 
javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih 
uporabnikih proračuna 

11 - Strokovni delavci 

J - Spremljajoča delovna mesta (velja za ves 
javni sektor) 

J1 - Strokovni delavci 
J2 - Administrativni delavci 
J3 - Ostali strokovno tehnični delavci 

Razponi plačnih razredov za plačne podskupine A1 do J3 so Katalog delovnih mest in nazivov v plačnih podskupinah od B1 do 
določeni v prilogi 2 tega zakona. J3 v skladu z zakonom, podzakonskim predpisom, splošnim 

aktom organa ali kolektivno pogodbo objavi vlada. 
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8. člen 
(Tarifni razredi) 

Osnovne plače javnih uslužbencev se določajo tudi na podlagi 
uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne razrede. Najnižji možni 

plačni razred brez napredovanja za posamezen tarifni razred se 
določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. 

Tarifni razredi so: 

Tarifni 
razred 

Uspešno končano izobraževanje oziroma pridobljena usposobljenost, ki je 
praviloma potrebna za opravljanje delovnih naloq 

I. • najmanj 6 razredov 8-letnega osnovnošolskega izobraževanja oziroma 7 
razredov 9-letnega 

• uspešno končano 8- ali 9-letno osnovnošolsko izobraževanje 
II. • poklicno usposabljanje po osnovnošolskem izobraževanju 

III. • nižje poklicno izobraževanje oziroma poklicno izobraževanje, ki je trajalo 
manj kot 3 leta 

IV. • srednje poklicno izobraževanje oziroma poklicno izobraževanje v trajanju 3 
leta ali več 

V. • srednje splošno izobraževanje 
• poklicno izobraževanje z opravljenim mojstrskim ali temu ekvivalentnim 

izpitom 
• maturitetni tečaj z opravljeno maturo 
• poklicni tečaj z opravljeno poklicno maturo 
• srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje ali 
• srednje poklicno-tehniško izobraževanje 

VI. • višje strokovno izobraževanje 
• višješolsko izobraževanje, ki omogoča prehodnost v univerzitetnih 

programih 
• višješolsko specialistično izobraževanje 

VII. • visokošolsko strokovno izobraževanje 
• univerzitetno izobraževanje 

VIII. • podiplomsko specialistično izobraževanje ' 
• podiplomsko magistrsko izobraževanje 

IX. • doktorat znanosti 

IV. DOLOČANJE OSNOVNE PLAČE 

9. člen 
(Določanje osnovne plače) 

(1) Osnovna plača javnega uslužbenca je določena s plačnim 
razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma 
naziv, na katerega je javni uslužbenec razporejen oziroma, ki 
ga je pridobil z napredovanjem. 

(2) Osnovna plača funkcionarja je določena s plačnim razredom, 
v katerega je uvrščena posamezna funkcija oziroma s plačnim 
razredom, ki ga je funkcionar pridobil z napredovanjem, če 
funkcionar lahko napreduje v skladu z zakonom. 

(3) V aktih o sistemizaciji delovnih mest in nazivov pri uporabnikih 
proračuna je pri določanju in obračunu plač obvezna uporaba 
plačnih razredov po tem zakonu. 

10. člen 
(Določitev osnovne plače funkcionarjev,) 

(1) Osnovne plače funkcionarjev se določijo z uvrstitvijo v plačni 
razred. 

(2) Uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede določi državni 
zbor z odlokom. 
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11. člen 
(Določitev osnovne plače ravnateljev, direktorjev in 

tajnikov) 

(1) Osnovne plače ravnateljev in direktorjev javnih agencij, javnih 
skladov in javnih zavodov ter drugih oseb javnega prava iz 
prve točke 2. člena in tajnikov (v nadaljevanju: ravnatelji, 
direktorji in tajniki), upoštevaje zahtevnost delovnega mesta 
ter pomen osebe javnega prava, ki jo vodijo, se določijo z 
uvrstitvijo v plačni razred. 

(2) Plačne razrede in podrobnejše kriterije za uvrstitev delovnih 
mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede določi 
vlada z uredbo. 

(3) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja, direktorja 
in tajnika pri osebah javnega prava iz prvega odstavka tega 
člena, katerih ustanovitelj je država, predpiše minister, pristojen 
za posamezno področje (v nadaljevanju: pristojni minister). 

(4) Plačni razred za določitev osnovne osnovne plače ravnatelja 
in direktorja pri osebah javnega prava iz prvega odstavka 
tega člena, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se plače 
financirajo iz državnega proračuna ali iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, predpiše pristojni minister. 

(5) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja in 
direktorja pri osebah javnega prava iz prvega odstavka tega 
člena, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se plače 
tinancirajo iz proračuna lokalne skupnosti, predpiše pristojni 
organ samoupravne lokalne skupnosti. 

12. člen 
(Orientacijska delovna mesta in nazivi ter skupna 

metodologija,) 

(1) Orientacijska delovna mesta in nazivi so izbrana delovna 
mesta in nazivi, ki omogočajo primerjavo v plačnih skupinah 
in med plačnimi skupinami. Ovrednotijo se z uporabo skupne 
metodologije. 

(2) Skupna metodologija opredeljuje navodila za uvrščanje 
delovnih mest in nazivov v plačne razrede, pri čemer se 
upoštevajo predvsem naslednji kriteriji: 

- zahtevnost delovnih nalog, 
zahtevana usposobljenost (zahtevana strokovna 
izobrazba, potrebna dodatna znanja in izkušnje), 
odgovornost in pooblastila, 
psihofizični in umski napori ter 
vplivi okolja. 

(3) Skupna metodologija se določi s posebno kolektivno pogodbo, 
ki jo sklenejo vlada in reprezentativni sindikati. 

(4) Orientacijska delovna mesta in nazivi se določijo s kolektivno 
pogodbo za javni sektor. 

13. člen 
(Način uvrščanja v plačne razrede) 

(1) Uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede se opravi 
upoštevaje uvrstitev orientacijskih delovnih mest in nazivov. 
Uvrstitev ovrednotenih orientacijskih delovnih mest in nazivov 
v plačne razrede se določi s kolektivno pogodbo za javni 
sektor. 

(2) Delovna mesta oziroma nazivi plačne skupine C, razen plačne 
podskupine C2, C3, C4, C5, C6 in C1 v delu, ki obsega 
uradnike na sodiščih, tožilstvih, pravobranilstvih in pri organih 
za prekrške, ter 11 se uvrščajo v plačne razrede z uredbo 
vlade. 

(3) Delovna mesta oziroma nazivi plačne podskupine C1, razen 
delovnih mest, ki se uvrščajo v skladu s prejšnjim odstavkom, 
se uvrščajo v plačne razrede s splošnim aktom državnega 
organa ob upoštevanju uvrstitve, ki velja za delovna mesta in 
nazive iz prejšnjega odstavka. Splošni akt se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

(4) Delovna mesta oziroma nazivi v plačnih skupinah D, E, F, G 
in H se uvrščajo v plačne razrede s kolektivno pogodbo 
dejavnosti. 

(5) Delovna mesta oziroma nazivi v plačni skupini J se uvrščajo 
v plačne razrede s kolektivno pogodbo za javni sektor. 

(6) Delovna mesta oziroma nazivi se v sistemizacijah uvrščajo v 
plačne razrede v skladu z uvrstitvijo v kolektivni pogodbi za 
javni sektor in kolektivno pogodbo, ki velja za uporabnika 
proračuna. Če je v sistemizaciji predvideno delovno mesto 
oziroma naziv, ki ga ureja kolektivna pogodba za drugo 
dejavnost, se v sistemizaciji upošteva uvrstitev v plačni razred 
iz te kolektivne pogodbe. t 

14. člen 
(Povečanje oziroma zmanjšanje osnovne plače) 

V primerih, določenih s posebnim zakonom, se lahko osnovna 
plača javnega uslužbenca, kateremu je določena večja ali manjša 
obremenjenost od pričakovanega obsega dela, za čas trajanja 
večje ali manjše obremenjenosti osnovna plača sorazmerno 
poveča oziroma zmanjša. 

15. člen 
(Določitev osnovne plače za določen čas) 

V primerih, določenih s posebnim zakonom, se lahko osnovna 
plača javnega uslužbenca, ki sklene delovno razmerje za določen 
čas, poveča. 

IV. 1. NAPREDOVANJE 

16. člen 
(Napredovanje v višji plačni razred) 

(1) Javni uslužbenec lahko na podlagi tega zakona na delovnem 
mestu oziroma v nazivu napreduje v višji plačni razred. O 
tem napredovanju odloča pristojni organ oziroma predstojnik. 

(2) Javni uslužbenci na delovnih mestih, kjer je mogoče tudi 
napredovanje v višji naziv, lahko v posameznem nazivu 
napredujejo največ za 5 plačnih razredov, javni uslužbenci, 
kjer ni mogoče napredovati v naziv, lahko na delovnem mestu 
napredujejo največ za 7 plačnih razredov. 

(3) V skladu s prvim odstavkom tega člena ne more napredovati 
javni uslužbenec, ki prejema višjo osnovno plačo skladno s 
15. členom tega zakona. Javni uslužbenec, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje, lahko ob svojem prvem in drugem 
napredovanju napreduje za največ dva plačna razreda. 
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(4) Javni uslužbenec iz prvega odstavka tega člena lahko 
napreduje vsaka tri leta za en plačni razred, če izpolnjuje 
predpisane pogoje. Kot napredovalno obdobje se šteje čas 
od zadnjega napredovanja v višji plačni razred. Za 
napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni 
uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana 
enaka stopnja strokovne izobrazbe. Pristojni organ oziroma 
predstojnik najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev 
za napredovanje. 

(5) Funkcionarji ne morejo napredovati v višji plačni razred, razen 
sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev. 

17. člen 
(Pogoji za napredovanje javnih uslužbencev v višji 

plačni razred) 

(1) Pogoj za napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred 
je delovna uspešnost, izkazana v napredovalnem obdobju. 
Delovna uspešnost se ocenjuje glede na: 

rezultate dela, 
samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju 
dela, 
zanesljivost pri opravljanju dela, 

- kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela ter 
druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela. 

(2) Postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za 
napredovanje po tem zakonu se za javne uslužbence v 
organih državne uprave, v upravah samoupravnih lokalnih 
skupnosti, v pravosodnih organih, v javnih zavodih in drugih 
uporabnikih proračuna določi z uredbo vlade. 

(3) Za javne uslužbence v drugih državnih organih se postopek 
in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje 
določi s splošnim aktom, ki ga izda predstojnik državnega 
organa. 

(4) Za javne zavode s področja zdravstvenega zavarovanja, 
zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti in 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja izda splošni akt 
direktor javnega zavoda v soglasju s pristojnim ministrom in 
ministrom, pristojnim za finance, za visokošolske zavode pa 
pristojni organ univerze oziroma samostojnega 
visokošolskega zavoda s soglasjem Sveta za visoko šolstvo 
Republike Slovenije. 

(5) Splošni akti iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se 
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(6) Pred izdajo uredbe in splošnih aktov je potrebno pridobiti 
mnenje reprezentativnih sindikatov. 

18. člen 
(Napredovanje v višji plačni razred v višjem tarifnem 

razredu) 

Z napredovanjem na delovnem mestu oziroma v nazivu se lahko 
javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, ki je uvrščen v višji tarifni 
razred kot plačni razred za določitev osnovne plače delovnega 
mesta oziroma naziva, na katerem napreduje, vendar ne višje 
kot je določen najvišji plačni razred plačne podskupine. 

19. člen 
(Določitev plačnega razreda ob prvi zaposlitvi 

javnega uslužbenca) 

Ob prvi zaposlitvi v javnem sektorju se javni uslužbenec praviloma 
uvrsti v plačni razred, v katerega je uvrščeno delovno mesto 
oziroma naziv, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno 
razmerje, oziroma na katerega je bil razporejen oziroma imenovan. 
Če pristojni organ ugotovi, da javni uslužbenec izpolnjuje pogoje 
za napredovanje, ga že ob prvi zaposlitvi uvrsti v plačni razred, ki 
ga je možno doseči z napredovanjem. 

20. člen 
(Varovanje plačnega razreda javnega uslužbenca 

doseženega z napredovanjem) 

Če bi bil javni uslužbenec zaradi napredovanja na bolj zahtevno 
delovno mesto ali v višji naziv uvrščen v nižji plačni razred, obdrži 
plačni razred, ki ga je dosegel pred tem napredovanjem. 

V. DELOVNA USPEŠNOST 

21. člen 
(Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti) 

(1) Skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti znaša 
največ 5 odstotkov letnih sredstev za osnovne plače. 

(2) Skupen obseg sredstev za vsako leto se določi s kolektivno 
pogodbo za javni sektor. 

(3) Uporabniki proračuna, ki pridobivajo del sredstev s prodajo 
blaga in storitev na trgu, lahko v soglasju z ustanoviteljem del 
sredstev, pridobljenih na trgu, uporabijo za plačilo povečane' 
delovne uspešnosti ali za plačilo povečanega obsega dela in 
s tem povečajo obseg sredstev iz prve točke tega člena. 

(4) Uporabnikom proračuna, ki z uresničitvijo programa 
racionalizacije dosežejo prihranke pri obsegu sredstev za 
plače, določenem po četrtem členu tega zakona, se zagotovi 
del tako privarčevanih sredstev za izplačilo delovne 
uspešnosti v naslednjem proračunskem obdobju nad 
omejitvijo iz prve točke tega člena v njegovem finančnem! 

načrtu. 

(5) Vlada določi prihodke, ki se štejejo kot sredstva, pridobljena 
na trgu. 

22. člen 
(Del plače za delovno uspešnost) 

(1) Del plače za delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, 
ki je pri delu v tekočem letu dosegel nadpovprečne delovne 
rezultate ali je bil nadpovprečno delovno obremenjen. Ta del 
plače lahko znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega 
uslužbenca in se izplača najkasneje v decembru istega leta, 
pri čemer se upošteva višina zadnje osnovne plače javnega 
uslužbenca. 
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! (2) Del plače za delovno uspešnost se javnemu uslužbencu 
določi na podlagi meril in kriterijev, dogovorjenih s kolektivno 
pogodbo za javni sektor. 

(3) Javnemu uslužbencu pri uporabniku proračuna iz tretjega in 
četrtega odstavka 21. člena iz naslova uspešnosti pri prodaji 
blaga in storitev oziroma učinkov racionalizacije pripada 
dodatna delovna uspešnost največ v višini ene osnovne 
mesečne plače, ki se izplača najkasneje v decembru istega 
leta, pri čemer se upošteva višina zadnje osnovne plače 
javnega uslužbenca. 

(4) Višino dela plače za delovno uspešnost ravnatelja, direktorja 
in tajnika določi organ, pristojen za njihovo imenovanje na 
podlagi meril, ki jih določi pristojni minister. 

I (5) Del plače za delovno uspešnost pripada tudi funkcionarju v 
enaki višini, kot velja za javne uslužbence, če zakon tako 
določa. 

VI. DODATKI 

23. člen 
(Vrste dodatkov) 

(1) Javnim uslužbencem pripadajo: 

položajni dodatek, 
dodatek za delovno dobo, 
dodatek za mentorstvo, 

- dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni 
pogoj za zasedbo delovnega mesta, 
dodatek za dvojezičnost, 

- dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki se pojavljajo 
občasno in niso upoštevani v vrednotenju delovnega 
mesta, naziva oziroma funkcije, 
dodatki za dodatne obremenitve, ki se pojavljajo občasno 
in niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva 
oziroma funkcije in 

- dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. 

(2) Funkcionarjem pripadajo dodatki iz prejšnjega odstavka, če 
tako določa zakon. 

(3) Osnova za obračun vseh dodatkov je osnovna plača javnega 
uslužbenca ali funkcionarja. 

(4) Dodatki iz prvega in drugega odstavka tega člena se izplačujejo 
v višini določeni z zakonom, uredbo vlade ali kolektivno 
pogodbo za javni sektor. 

24. člen 
(Položajni dodatek) 

(1) Položajni dodatek je del plače, ki pripada javnemu uslužbencu 
ali funkcionarju, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, 
usklajevanjem in izvajanjem dela, vrednotenje teh nalog pa ni 
vključeno v osnovno plačo delovnega mesta, naziva ali 
funkcije. 

(2) Višina položajnega dodatka znaša najmanj 5 odstotkov 
osnovne plače in največ 20 odstotkov osnovne plače. 

(3) Višina položajnega dodatka za funkcionarje se določi z 
zakonom, za javne uslužbence pa kriterije 2a določitev njihove 
višine določi vlada z uredbo. 

25. člen 
(Dodatek za delovno dobo) 

(1) Dodatek za delovno dobo je del plače, s katerim se vrednotijo 
delovne izkušnje, pridobljene v celotni delovni dobi javnega 
uslužbenca ali funkcionarja. 

(2) Višina dodatka za delovno dobo za vsako zaključeno leto 
delovne dobe se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. 

26. člen 
(Dodatek za mentorstvo) 

Višina dodatka za mentorstvo se določi s kolektivno pogodbo za 
javni sektor. 

27. člen 
(Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat) 

Znesek dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat se določi 
s kolektivno pogodbo za javni sektor. 

28. člen 
(Dodatek za dvojezičnost) 

(1) Dodatek za dvojezičnost pripada javnim uslužbencem in 
funkcionarjem na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska 
narodna skupnost, če je znanje jezika italijanske ali madžarske 
narodne skupnosti pogoj za opravljanje dela oziroma funkcije. 

(2) Višina dodatka iz prejšnjega odstavka znaša: 

20 % osnovne plače za učitelje in ostale strokovne delavce 
v osnovnem in srednjem šolstvu ter vzgojitelje in ostale 
strokovne delavce v vrtcih, 

- 3 % ali 6 % osnovne plače za ostale javne uslužbence, 
10 % osnovne plače za funkcionarje sodne oblasti, 

- 3 % osnovne plače za ostale funkcionarje. 

(3) Višino dodatka iz druge alinee prejšnjega odstavka določi 
predstojnik, iz tretje alinee prejšnjega odstavka pa sodni svet, 
in sicer na osnovi zahtevane stopnje znanja jezika narodne 
skupnosti ter dejanske uporabe tega jezika pri opravljanju 
dela. 

29. člen 
(Dodatki za manj ugodne delovne pogoje) 

(1) Dodatki za manj ugodne delovne pogoje pripadajo javnim 
uslužbencem in funkcionarjem le, če občasno opravljajo delo 
v takih pogojih in manj ugodni delovni pogoji niso upoštevani 
v osnovni plači. 

(2) Višina posameznega dodatka za manj ugodne delovne pogoje 
lahko znaša največ 5 odstotkov osnovne plače, izplačuje pa 
se le za čas dela v teh pogojih. 

30. člen 
(Dodatki za dodatne obremenitve) 

(1) Dodatki za dodatne obremenitve pripadajo javnim 
uslužbencem in funkcionarjem le, če občasno opravljajo delo 
v takih pogojih in dodatne obremenitve niso upoštevane v 
osnovni plači. 
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(2) Višina posameznega dodatka za dodatne obremenitve lahko 
znaša največ 5 odstotkov osnovne plače, izplačuje pa se le 
za čas dodatne obremenitve. 

31. člen 
(Skupni dodatki in njihova določitev) 

Višina vseh dodatkov iz 29. in 30. člena tega zakona ne sme 
presegati 15 odstotkov osnovne plače. Dodatki iz prejšnjih 
odstavkov so določeni z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo 
za javni sektor. 

32. člen 
(Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času) 

(1) Javnim uslužbencem pripadajo za delo v delovnem času, ki 
je zanje manj ugoden, dodatki za: 

izmensko delo, 
delo v deljenem delovnem času, 
delo ponoči, v nedeljo iri na dan, ki je z zakonom določen 
kot dela prost dan ali praznik ter 
za delo preko polnega delovnega časa. 

(2) Javnim uslužbencem pripadajo tudi dodatki za čas 
pripravljenosti na domu, delovnem mestu ali določenem kraju 
ter za dežurstvo. 

(3) Dodatki iz prvega in drugega odstavka tega člena pripadajo 
javnemu uslužbencu ali funkcionarju le za čas, ko dela v 
času, ki je manj ugoden. 

(4) Višine dodatkov iz tega člena se za funkcionarje določijo z 
zakonom, za javne uslužbence pa s kolektivno pogodbo za 
javni sektor. 

- Državni zbor Republike Slovenije, 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 
Državno tožilstvo Republike Slovenije, 
Varuh človekovih pravic, 
Vlada Republike Slovenije, 
reprezentativna združenja lokalnih skupnosti. 

Predstavnike sindikatov v svet imenujejo reprezentativni sindikati 
javnega sektorja. 

Akt o ustanovitvi sveta sprejme državni zbor, administrativne in 
druge pogoje za delo sveta pa zagotavlja vlada. 

Svet sprejema odločitev s soglasjem obeh strani. Podrobnejša 
vprašanja glede dela in odločanja sveta se določijo s poslovnikom 
sveta. 

35. člen 
(Pridobitev mnenja sveta) 

Predlagatelj predloga zakona, ki se nanaša na vprašanja iz 33. 
člena tega zakona, mora pred vložitvijo predloga v obravnavo 
državnemu zboru pridobiti mnenje sveta. 

Svet poda mnenje iz prejšnjega odstavka najkasneje v 30 dneh 
od prejema navedenega predloga zakona. Če svet svojega mnenja 
v predpisanem roku ne poda lahko predlagatelj vloži predlog 
zakona tudi brez tega mnenja. 

Če je bilo pri razpravi o predlogu zakona iz prvega odstavka tega 
člena svetu predloženo mnenje ministrstva, pristojnega za 
področje, na katerega se spremembe nanašajo, mnenje 
ministrstva, pristojnega za sistem plač v javnem, sektorju, mnenje 
ministrstva za finance oziroma mnenje reprezentativnega sindikata 
dejavnosti, se ta mnenja priložijo mnenju sveta iz prvega odstavka 
tega člena. 

VII. POSTOPEK SPREMINJANJA RAZPONOV MED 
NAJVIŠJO IN NAJNIŽJO PLAČO OZIROMA 
RAZMERIJ MED PLAČNIMI SKUPINAMI IN 
PLAČNIMI PODSKUPINAMI 

33. člen 
(Spremembe plačne lestvice in razmerij med plačami) 

Število plačnih razredov na plačni lestvici, razmerja med plačnimi 
razredi ter najvišji in najnižji plačni razred za posamezno plačno 
podskupino (prilogi 1 in 2 tega zakona) se lahko spreminjajo le po 
postopku, ki ga določa ta zakon. 

34. člen 
(Svet za sistem plač v javnem sektorju) 

Za spremljanje izvajanja tega zakona ter za spremljanje politike 
plač v javnem sektorju se ustanovi Svet za sistem plač v javnem 
sektorju (v nadaljevanju: svet), ki ga sestavljajo predstavniki 
državnih organov in združenj lokalnih skupnosti ter sindikatov 
javnega sektorja. 

Predstavnike državnih organov in združenj lokalnih skupnosti v 
svet imenujejo: 

36. člen 
(Pobuda za spremembe plačne lestvice ali razmerij) 

Pobudo za pripravo predloga zakona, ki bi uveljavil spremembe 
plačne lestvice In razmerij med plačami iz 33. člena tega zakona, 
lahko pripravi in svetu predloži katerikoli od članov sveta. 

Pobuda mora vsebovati vse sestavine, ki jih mora vsebovati 
predlog zakona skladno s poslovnikom državnega zbora. 

Pobudo iz prvega odstavka tega člena je svet dolžan obravnavati 
in najkasneje v 90 dneh od prejema pobude podati svoje mnenje. 

Če so bila pri obravnavi pobude svetu podana mnenja iz tretjega 
odstavka prejšnjega člena, se ta mnenja priložijo mnenju sveta. 

37. člen 
(Odločanje sveta o pobudi za spremembo plačne 

lestvice ali razmerij med plačami) 

V primeru, da svet pobudo za spremembo podpre, jo posreduje 
vladi, ki mora pobudo obravnavati in najkasneje v 30 dneh 
ustrezen predlog zakona posredovati državnemu zboru ali pa 
pobudo zavrniti. 
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V primeru, da svet pobude ne podpre ali da v predpisanem roku 
ne poda mnenja k tej pobudi, se postopek obravnave pobude 
zaključi. 

VIII. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI, PREGLEDNOSTI IN 
PRIMERLJIVOSTI PLAČ V JAVNEM SEKTORJU 

38. člen 
(Javnost plač v javnem sektorju) 

(1) Plače v javnem sektorju so javne, pri čemer so javnosti 
dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o 
osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno 
uspešnost, razen dodatka za delovno dobo. 

(2) Uporabniki proračuna so podatke o plačah dolžni posredovati 
ministrstvu, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju. 

(3) Uporabniki proračuna samoupravne lokalne skupnosti so 
dolžni podatke o plačah posredovati tudi pristojnemu organu 
samoupravne lokalne skupnosti. 

(4) Podatki se posredujejo skladno z metodologijo, ki jo predpiše 
minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju. 

39. člen 
(Primerljivost osnovnih plač v javnem sektorju) 

(1) Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, je 
dolžno o podatkih iz prejšnjega člena voditi evidenco, enkrat 
letno v skladu s predpisano metodologijo pripraviti analizo ter 
jo v pisni, elektronski ali drugi primerni obliki posredovati 
javnosti. 

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na uporabnike 
proračuna države, je vlada dolžna predložiti državnemu zboru 
skupaj z zaključnim računom državnega proračuna Republike 
Slovenije. 

40. člen 
(Obračun plač) 

(1) Vsi izplačevalci plač obračunavajo in izplačujejo plače na 
podlagi enotne metodologije in obrazcev, ki jih z uredbo 
predpiše vlada. 

(2) Plače javnih uslužbencev se obračunavajo in izplačujejo na 
podlagi povprečne mesečne delovne obveznosti, ki izhaja iz 
sprejetega letnega delovnega koledarja. 

IX. SKLEPANJE KOLEKTIVNIH POGODB 

41. člen 
(Pristojnost za sklepanje kolektivnih pogodb na strani 

delodajalca) 

(1) Na strani delodajalcev sklepa kolektivne pogodbe vlada. 

(2) V imenu vlade kot delodajalca vodi postopek za sklenitev 
kolektivnih pogodb ministrstvo pristojno za sistem plač v 
javnem sektorju, skupaj z ministrstvom za finance in 

ministrstvom, pristojnim za dejavnost in reprezentativnim 
združenjem lokalnih skupnosti. 

(3) Če ministrstva, pristojna za sistem plač v javnem sektorju, 
za finance in za posamezno dejavnost, zastopajo v zvezi s 
sklenitvijo kolektivne pogodbe različna stališča, odloči o 
spornih vprašanjih vlada. 

(4) V imenu vlade podpiše kolektivno pogodbo predsednik vlade 
ali po pooblastilu vlade ministri: minister, pristojen za sistem 
plač v javnem sektorju, minister, pristojen za finance in minis- 
ter, pristojen za posamezno področje. 

(5) Vlada natančneje določi pristojnosti in naloge posameznih 
ministrstev in služb pri sklepanju kolektivne pogodbe. 

42. člen 
(Roki za uveljavitev kolektivnih pogodb) 

Uveljavitev kolektivnih pogodb, ki pomenijo povečanje finančnih 
obveznosti morajo biti dogovorjene najkasneje 30 dni pred rokom, 
določenim za predložitev predloga državnega proračuna 
državnemu zboru. 

X. NADZOR 

43. člen 
(Pristojnost za nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno 
za sistem plač v javnem sektorju, ministrstvo, pristojno za 
posamezno področje ter ministrstvo, pristojno za finance v okviru 
proračunskega nadzora. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

44. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba uporabnika proračuna, če: 

določi in izplača plačo na podlagi drugačnih plačnih razredov 
in dodatkov, kot so določeni s tem zakonom, 

določi plačne razrede za osnovne plače v nasprotju z 
določbami 9., 10. in 11. člena tega zakona, 

določi del plače za delovno uspešnost v nasprotju z 21. 
členom, 

določi obseg sredstev zsi plačilo delovne uspešnosti v 
nasprotju z 22. členom. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45. člen 

Metodologija iz 40. člena tega zakona mora biti sprejeta najkasneje 
v dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
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46. člen 52. člen 

Pogajanja za uskladitev kolektivnih pogodb s tem zakonom 
oziroma sklenitev novih kolektivnih pogodb za javni sektor in 
dejavnosti se pričnejo najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega 
zakona. 

Pogajanja za uskladitev kolektivnih pogodb poklicev s tem 
zakonom se prav tako pričnejo najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi 
tega zakona. 

Ne glede na določbe drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega 
odstavka 13. člena tega zakona se lahko s kolektivnimi pogodbami 
poklicev uvrščajo v plačne razrede delovna mesta in nazivi za 
področje visokega šolstva, znanosti in tistih poklicev, za katere je 
bila ob sprejemu tega zakona že sklenjena poklicna kolektivna 
pogodba. 

47. člen 

Do uskladitve predpisov in kolektivnih pogodb s tem zakonom se 
plače javnih uslužbencev in funkcionarjev izplačujejo po predpisih 
in kolektivnih pogodbah, veljavnih do pričetka uporabe tega 
zakona. 

48. člen 

Po uveljavitvi predpisov in kolektivnih pogodb, usklajenih s tem 
zakonom, se javni uslužbenci in funkcionarji razvrstijo v plačne 
razrede v skladu s temi predpisi. 

Po tem zakonu lahko javni uslužbenci napredujejo samo za razliko 
med številom plačnih razredov, v katere se je mogoče uvrstiti z 
napredovanjem po tem zakonu in številom že doseženih plačnih 
razredov na podlagi predpisov, veljavnih pred pričetkom uporabe 
tega zakona. 

49. člen 

Če bi javni uslužbenec po določitvi plače v skladu z določbami 
tega zakona prejel plačo v nižjem znesku, kot je znesek plače, 
določene po predpisih, veljavnih do pričetka uporabe tega zakona, 
se mu do izenačitve obeh zneskov izplačuje višji znesek plače. 

Pri primerjavi obeh zneskov iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
osnovna plača In dodatki, razen dela plače za delovno uspešnost 
in dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času. 

50. člen 

V letu 2003 znašajo sredstva za delovno uspešnost 2 odstotka 
letnih sredstev za plače. 

/ 
V naslednjih letih se obseg sredstev za delovno uspešnost 
povečuje v skladu s proračunskimi možnostmi in v skladu s tem 
zakonom. 

51. člen 

Svet za sistem plač iz 34. člena tega zakona se ustanovi najkasneje 
v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

Z dnem pričetka uporabe tega zakona prenehajo veljati določbe 
zakonov in podzakonskih predpisov, ki plače urejajo v nasprotju 
z določbami tega zakona, in sicer: 

Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 18/94, 36/96, 20/97 in 86/99) 

Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, 30/90, 
18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93); 

Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, 15/90, 5/91, 
18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97, 38/99); 

Zakon o Vladi RS (Uradni list RS 4-124/93) - plačni členi; 

Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, 63/94) - plačni členi; 

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96); 

Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 35/ 
98, 48/98, 26/99, 54/99, 61/00, 85/00, 100/00); 

Zakon o poslancih (Uradni list RS 48-2228/92) 
drugi in tretji odstavek 24. člena (funkcijski dodatek) 

Uredba o količnikih za določitev osnovne plače direktorjev javnih 
zavodov (Uradni list RS, št. 26/94); 

Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih 
zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih 
organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98, 33/00, 1/01, 63/01); 

Sklep o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih 
podjetij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija (Uradni list RS, št. 33/97); 

Sklep Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in 
administrativne zadeve o merilih za določitev osnovne plače in 
merilih za izplačilo nagrade za uspešnost poslovanja direktorjev 
javnih podjetij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija (št. 143-02/97 z dne 30.07.1997); 

Sklep Vlade Republike Slovenije o merilih za priznanje enkratne 
letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov 
(št. 142-10/98 z dne 30.07.1998); 

Sklep o merilih za določitev osnovne plače in merilih za izplačilo 
nagrade za uspešnost direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov, 
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 50/ 
98); 

Sklep o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih 
zavodov (Uradni list RS, št. 33/97); 

Sklep Komisije Državnega zbora za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve o določitvi funkcijskega dodatka (št. 111- 
02/92-1/3 z dne 30/11/2000, 15/2/2001, 12/4/2001, 20/9/2001, 7/ 
11/2001) (višina funkcijskega dodatka za poslance) 

Sklep Vlade Republike Slovenije o spremembi sklepa o določitvi 
osnove za izračun plač predsednika, ministre in generalnega 
sekretarja Vlade Republike Slovenije (št. 113-02/93-1/5-8 z dne 
16. 6.1994) 
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Sklep Vlade Republike Slovenije (143-02/97 z dne 15. 4. 1997) 
(delovna uspešnost za imenovane funkcionarje in sekretarje) 

Sklep o dodatkih za delavce v službah Državnega zbora 
Republike Slovenije (št. 102-02/90-3 z dne 19. 6. 1997, 102-02/ 
00-1 z dne 25. 4. 2000, 102-02/01-1 z dne 25. 4. 2001 in 102-02/ 
01-2 z dne 30. 7. 2001) 

1. člen (nezdružljivost 15%) 
2. člen (posebne obremenitve in odgovornosti) 
3. člen (upravni delavci: psihofizične obremenitve, delo s 
strankami) 
4. člen (-strokovno tehnični delavci: psihofizične obremenitve) 
4a. člen (samo za sekretariat za zakonodajo in pravne 
zadeve) 
4b. člen (0,15 v skladu z dogovorom o načinu usklajevanja 
plač v javnem sektorju) 
7. člen (dodatek za vodenje) 
8. člen (opredelitev kdo določi dodatke) 
9. člen (višina dodatkov) 
10. člen (opredelitev kdo in kje se določijo dodatki) 

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN) (Uradni 
list RS, Št. 78-3691/1999) 

36. člen (predsedniku Državne revizijske komisije se plača 
poveča za 10%) 

Zakon o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega 
preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48-1828/ 
1994) 

11. člen (pooblaščenim delavcem agencije za revidiranje - 
dodatek za posebno odgovornost) 

v zvezi s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v Agenciji 
Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja 
podjetij z dne 1.1. 1997, 1.1. 1999,1.1. 2000 in 1.10. 2000 

Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA) 
(Uradni list RS, št. 23-1115/1999) 
- 50. člen (uporaba določb) 

Zakon o sodniški službi (Uradni list RS 19-781/94) 
prvi in drugi odstavek 46. člena (nezdružljivost oz. sodniški 
dodatek 50%) 
drugi, tretji, četrti in peti odstavek 47. člena (dodatek na 
vodstveno funkcijo) 

Zakon o ustavnem sodišču (Uradni list RS 15-562/94) 
71. člen (funkcijski dodatek za predsednika, sodnike in 
sekretarja US) 

Pravilnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zvezi s 74. 
členom ZDDO 

Zakon o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93, 15/ 
94-popravek) 
47. člen (plača varuha in namestnika) 

Zakon o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) 
četrti in peti odstavek 33. člena (plače predsednika in 
namestnika sodišča), 

- tretji in četrti odstavek 36. člena (institucionalni dodatek, ki 
pripada vsem zaposlenim v RČ; splošni akt) 

Uredba o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno- 
tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, 
državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških 
(Uradni list RS, št. 38-2505/1996) 

1. člen (splošno) 

- 2. člen (posebnost dela v pravosodju) 
- 2a. člen (dogovor o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju 

v letu 2001 (Uradni list RS, št. 122/00), dodatek v višini 0,15) 
3. člen (dodatek za odločanje - sodno osebje) 

- 4. člen (znanje jezika narodne skupnosti kot pogoj) 
- 5. člen (vodstveni dodatek) 

6. člen (sodni izvršitelji - psihofizične obremenitve) 
- 8a. člen (omejitev pravice do stavke) 

9. člen (določitev višine) 

Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra) (Uradni list RS, št. 
20-1141/1997) 

44. člen (nezdružljivost funkcije) 
prvi odstavek 45. člen (50% za nezdružljivost funkcije) 
46. člen (vodstvena funkcija) 

Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih 
zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih 
organih - Uradni list RS št. 35/1996,spremembe in dopolnitve: RS 
5-240/1998, RS 33-1520/2000, RS 1-111/2001, RS 63-3462/2001 
- 6. člen (delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi) 

8. člen (višji upravni delavci) 
9. člen (za vrednotenje posebnih obremenitev in prepovedi) 
10. člen (delavcem Davčne uprave Republike Slovenije) 
10a. člen (omejena pravice do stavke) 
11. člen (pooblaščene uradne osebe - upravni postopek 
denacionalizacije) 
14. člen (psihofizične obremenitve in delo s strankami) 
15. člen (strokovno tehnični delavci) 
16. člen (dodatek za delo v upravi) 
16a. člen (dogovor o načinu usklajevanja plač v javnem 
sektorju v letu 2001 (Uradni list RS, št. 122/00) 
20. člen (dodatek za posebno nevarnost in ogroženost) 

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) - Uradni list RS, 
št. 22-973/2000 

221. člen (dodatek na stalnost) 
- 259. člen (uporaba predpisov) 

Zakon o policiji (ZPol) - Uradni list RS, št. 49-2140/1998, RS 66-1/ 
1998 (popravek), RS 93-4635/2001 (dopolnitev) 

drugi odstavek 83. člena (prepoved opravljanja dela, ki bi ga 
oviralo pri opravljanju policijskih nalog) 

- četrti odstavek 84. člena (omejena pravica do stavke) 
86. člen (dodatek za stalnost) 
93. člen (posebna znanja in veščine) 
94. člen (specifična strokovna znanja ali posebna izurjenost 

- 130. člen 

Zakon o carinski službi (ZCS-1) - Uradni list RS, št. 56-2648/ 
1999 

53. člen (nezdružljivost) 
56. člen (prepoved članstva v upravi ali nadzornih svetih 
družb) 
62. člen (posebni pogoji dela in pooblaščenost) 
drugi odstavek 63. člena (specifične in neugodne delovne 
razmere) 

Zakon o obrambi in zaščiti (ZOZ) - Uradni list RS-stari, št. 15- 
555/1991, s spremembami in dopolnitvami, Uradni list RS, št. 82/ 
94, 44/97, 87/97, 13/98, 33/00); 

135. člen (vrednotenjem posebnih pogojev dela in 
odgovornosti) 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) 
- Uradni list RS, št. 64-2183/1994, spremembi: RS 33-1529/2000, 
RS 87-4451/2001 

106. člen (vrednotenje dela v posebnih delovnih razmerah) 
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Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih 
(ZPDJVZ) Uradni list RS, št. 16-805/1992, 

7. člen (dodatek za opravljanje funkcije pomočnika ravnatelja) 

Uredbe o delavcih za delo v tujini (Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve) 

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list 
RS, št. 41/94, 56/94, 33/95, 23/97, 67/01); 

Pravilniki o napredovanju po dejavnostih 

53. člen 

Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 01.01.2004, razen 
prvega odstavka 50. člena. 

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. izredni seji, dne 17. 
aprila 20002 opravil drugo obravnavo Zakona o sistemu palač v 
javnem sektorju in na podlagi 195. člena Poslovnika Državnega 
zbora sprejel sklep, da naj Vlada RS pripravi predlog navedenega 
zakona za tretjo obravnavo. 

Predlagatelj je v tekstu predloga zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju za tretjo obravnavo upošteval vse sprejete amandmaje 
v drugi obravnavi in jih vključil v čistopis predloga zakona za 
tretjo obravnavo. Predlagatelj je upošteval amandmaje k 1., 2., 3., 
5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 
23., 24., 25., 28., 29-, 30., 38., 39., 40., 42., 44., 46., 47., 48., 50., 
51. in 52. členu. Predlagatelj je pravtako upošteval amandmaje k 
prilogam 1, 2 in 3. 

Predlagatelj je pri pripravi čistopisa predloga zakona za tretjo 
obravnavo naredil nekatere smiselne redakcijske popravke, za 
katere meni, da njihova narava ne zahteva vložitve amandmajev 
v tretji obravnavi. Gre za naslednje redakcijske popravke: 

5. člen: v novi 5. točki petega odstavka je predlagatelj popravil 
izraz »iz prejšnjega odstavka« v »četrti odstavek«, saj je 
napaka nastala zaradi delitve četrte in pete točke v četrto, 
peto in šesto točko. Prav tako je v tej točki popravljena beseda 
»vrednot« v »vrednost«. Gre za redakcijske popravke. 

16. člen: v 5. točki je prišlo do črtanja »in sodnikov za 
prekrške«, tako da se tekst konča »državnih tožilcev in 
državnih pravobranilcev«.Dodana je besedica in. Tudi tu gre 
za redakcijski popravek. 

47. člen: predlagatelj je namesto »veljavni« uporabil naziv 
»veljavnih«. Gre za redakcijski popravek. 

Predlagatelj meni, da so gornji popravki takšne narave, da jih je 
mogoče popraviti brez vlaganja novih amandmajev, saj v ničemer 
ne spreminjajo vsebine zakonskega teksta. 

i 
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Priloga 1: TRETJA OBRAVNAVA 

PLAČNA LESTVICA S PLAČNIMI RAZREDI ZA JAVNE USLUŽBENCE IN 

FUNKCIONARJE V JAVNEM SEKTORJU 

Plačni razred 
OSNOVNA PLAČA 

(mesečna) 
Plačni razred 

OSNOVNA PLAČA 
(mesečna) 

1 99,523 35 377,622 

2 103,504 36 392,727 

3 107,644 37 408,436 

4 111,950 38 424,773 

5 116,428 39 441,764 

6 121,085 40 459,435 

7 125,928 41 477,812 

8 130,965 42 496,924 

9 136,204 43 516,801 

10 141,652 44 537,473 

11 147,318 45 558,972 

12 153,211 46 581,331 

13 159,340 47 604,585 

14 165,713 48 628,768 

15 172,342 49 653,919 

16 179,235 50 680,075 

17 186,405 51 707,278 

18 193,861 52 735,570 

19 201,615 53 764,992 

20 209,680 54 795,592 

21 218,067 55 827,416 

22 226,790 56 860,512 

23 235,861 57 894,933 

24 245,296 58 930,730 

25 255,108 59 967,959 

26 265,312 60 1,006,678 

27 275,925 61 1,046,945 

28 286,961 62 1,088,823 

29 298,440 63 1,132,376 

30 310,378 64 1,177,671 

31 322,793 65 1,224,777 

32 335,704 

33 349,133 

34 363,098 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 DOHODNINI 

(ZDoh-E) 

- druga obravnava - EPA 60 - II 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ciril Pucko, poslanec DZ 

Številka: 435-01/90-4/169, EPA 60-II 
Ljubljana, 19.4.2002 

Na podlagi 174., 187. in 190. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije pošilja podpisani poslanec 
Državnemu zboru Republike Slovenije v drugo obravnavo 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
DOHODNINI (ZDoh-E), 

ki ga je pripravil na podlagi sklepov in stališč, sprejetih na 19. 

seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 17. 3. 2001. 

Hkrati pošilja v obravnavo tudi amandma k naslovu predloga 
zakona. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije bo kot predlagatelj sodeloval pri 
obravnavi predloga zakona na sejah državnega zbora in 
matičnega delovnega telesa. 

Ciril Pucko, l.r. 

1. člen 

V zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št.71/93, 7/95, 14/96 - 
odločba US in 44/96) se v 5. členu v drugem odstavku črta beseda 
"nepretrgoma". 

2. člen 

V 6. členu se v prvi alinei besedi "razen povračil" nadomesti z 
besedilom "vključno s povračili". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Ne glede na prvo in drugo alineo prejšnjega odstavka, se v 
osnovo za dohodnino ne všteva prejemkov, ki se v skladu s 
16. a in 16. b členom tega zakona do določene višine ne vštevajo 
v osnovo za davek od osebnih prejemkov." 

3. člen 

V 10. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se 
glasita: 

"Zavezancem za dohodnino, ki vzdržujejo družinske člane, se 
prizna posebna olajšava v obliki zmanjšanja osnove za dohodnino, 
ki znaša: 

- za vsakega vzdrževanega otroka v znesku, ki ga morajo nameniti 
za preživljanje otroka, da bi bil temu zagotavljen življenjski mini- 
mum, v višini 14,1% letne poprečne plače zaposlenih v Republiki 
Sloveniji ali 

- za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 
in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, v višini 50% letne 
poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Olajšava se ne 
priznava zavezancu, katerega otrok je zaradi zdravljenja, 
usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima 
celodnevno brezplačno oskrbo, razen če dokaže, da tudi v tem 
času materialno skrbi za otroka. V tem primeru se olajšava prizna 
za dobo, za katero center za socialno delo v skladu z zakonom 
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, priznava pravico 
do dodatka za nego otroka; 

- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana v višini 
10% letne poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. 
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Za uveljavljanje posebne olajšave iz druge alinee prejšnjega 
odstavka tega člena, se uporablja mnenje pooblaščene 
zdravniške komisije, ki je izdano z namenom uveljavljanja dodatka 
za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu z 
zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih." 

4. člen 

V 11. členu se v prvem odstavku četrta alinea nadomesti z 
besedilom, ki se glasi: 

" - otrok - pastorek ali otrok zunajzakonskega partnerja, pod 
pogoji iz prejšnje alinee, ki je v celem letu, za katero se dohodnina 
odmerja, živel z zavezancem v družinski skupnosti;". 

5. člen 

V 16. členu se v prvem odstavku v prvi alinei besedi "razen 
povračil" nadomesti z besedilom "vključno s povračili". Črta se 
drugi stavek. 

6. člen 

Za 16. členom se dodata nov 16.a in 16.b člen, ki se glasita: 

"16.a člen 

Ne glede na prvo in drugo alineo prvega odstavka 16. člena tega 
zakona se v osnovo za davek od osebnih prejemkov iz delovnega 
razmerja ne vštevajo: 

1. obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je na podlagi 
posebnih predpisov dolžan plačevati delodajalec; 

2. plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje 
delojemalcev, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca; 

3. povračila stroškov v zvezi z delom kot so prehrana med delom, 
stroški prevoza na delo in z dela, terenski dodatek in nadomestilo 
za ločeno življenje ter povračila stroškov v zvezi s službenim 
potovanjem, kot je: 

a) dnevnica kot povračilo stroškov prehrane, 
b) povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom stroškov 
za uporabo delojemalčevega osebnega vozila za službene 
namene (kilometrina), 
c) povračilo stroškov za prenočišče, 

do višine, ki jo določi Vlada Republike Slovenije; 

4. nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov 
(razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem 
mestu, pod pogojem, da so določena s posebnimi predpisi ali na 
podlagi kolektivne pogodbe oziroma notranjega akta delodajalca, 
da gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje 
določenega dela in pod pogojem, da je delodajalec določil navedeno 
nadomestilo na podlagi izračuna realnih stroškov in zato le-ta 
predstavlja utemeljen in razumen znesek - do višine 2% mesečne 
plače zavezanca, vendar ne več kot do višine 2% povprečne 
mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji; 

5. vrednost uniform in osebnih zaščitnih delovnih sredstev, 
vključno s stroški za njihovo vzdrževanje; 

6. jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno 
dobo pri zadnjem delodajalcu, odpravnina ob upokojitvi in enkratna 
solidarnostna pomoč do višine, ki jo določi Vlada Republike 
Slovenije; 

7.odpravnina*zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi 
stečajnega postopka, likvidacije, ki jo izvede sodišče, potrjene 
prisilne poravnave ali odpovedi večjemu številu delavcev iz 
poslovnih razlogov, do višine povprečne mesečne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji. Pri določanju zneska iz prejšnjega 
stavka se upošteva zadnji znani podatek Statističnega urada 
Republike Slovenije. 

(2) Pri določanju višine povračil stroškov v zvezi z delom in 
prejemkov, ki jih v skladu s 3. in 6. točko prejšnjega odstavka 
določi Vlada Republike Slovenije, se kot podlago upošteva raven 
posameznih navedenih pravic delojemalcev, določenih z zakoni 
in s splošno kolektivno pogodbo. Če delodajalec izplačuje 
navedena povračila stroškov v zvezi z delom in prejemke, ki so 
višji od zneskov, ki jih za navedena povračila in prejemke določi 
Vlada Republike Slovenije, se znesek posameznega povračila 
oziroma prejemka v delu, ki presega znesek, določen s strani 
Vlade Republike Slovenije, všteva v osnovo za davek od osebnih 
prejemkov iz delovnega razmerja. 

16.b člen 

Ne glede na četrto alineo 16. člena tega zakona, se v davčno 
osnovo od prejemkov, doseženih na podlagi pogodbe o delu, 
delovršne pogodbe oziroma od prevzema opravljanja storitev in 
poslov na drugi podlagi ne všteva: 

1. prejemkov, namenjenih pokritju stroškov prevoza, nočitve in 
prehrane, dokumentiranih z računom, kadar je izplačilo opravljeno 
fizični osebi, ki: 

je napotena ali pozvana s strani državnega ali drugega organa 
zaradi izvajanja dejavnosti tega organa; 
prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v 
prostovoljnih, ljubiteljskih, humanitarnih, izobraževalnih, 
zdravstvenih, kulturnih, športnih, raziskovalnih, sindikalnih 
dejavnostih, v dejavnostih zbornic, v dejavnostih verskih 
skupnosti in v dejavnostih političnih organizacij, ustanovljenih 
na podlagi zakona o političnem združevanju, pod pogojem, 
da so navedene dejavnosti nepridobitne dejavnosti; 
sodeluje v dejavnostih društev in njihovih zvez, zaradi 
uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so 
društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja pridobitne 
dejavnosti; 

in v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov do višine 
povračil stroškov, ki je določena za povračila delavcem iz 
delovnega razmerja v skladu s predpisom Vlade Republike 
Slovenije, določenim v 16.a. členu tega zakona. 

2. prejemkov, ki so namenjeni pokrivanju stroškov delovanja 
društev in zvez, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki 
sodeluje v dejavnostih društev in njihovih zvez, zaradi 
uresničevanja ciljev oz. namenov, zaradi katerih so društa 
ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja pridobitnih dejavnosti in 
sicer v višini 20% povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, 
v letu za katero se odmerja dohodnina. 
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3. prejemkov, namenjenih pokritju stroškov prehrane, kadar je 
izplačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi 
funkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o volitvah in 
v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov do višine 
povračil stroškov, ki je določena za povračila delavcem iz 
delovnega razmerja v skladu s predpisom Vlade Republike 
Slovenije, določenim v 16.a. členu tega zakona. 

4. prejemkov, namenjenih pokritju stroškov prevoza, nočitve in 
prehrane, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki je povabljena 
kot udeleženec na posvet mednarodnega pomena in v zvezi s 
tem prejme le povračilo stroškov do višine povračil stroškov, ki je 
določena za povračila delavcem iz delovnega razmerja v skladu 
s predpisom Vlade Republike Slovenije, določenim v 16.a. členu 
tega zakona." 

7. člen 

V 42. členu se besedilo, ki se glasi "največ do višine, ki je določena 
s predpisom Vlade Republike Slovenije" nadomesti z besedilom, 
ki se glasi "navedeni v 3. in 6. točki prvega odstavka 16. a člena 
tega zakona, vendar največ do višine, ki je določena v skladu z 
drugim odstavkom 16. a člena tega zakona." 

8. člen 

43. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Med odhodke se zasebniku priznavajo tudi: 
obračunani obvezni prispevki za socialno varnost, 

- potni stroški v zvezi s službenimi potovanji, 
stroški prehrane med delom, 
stroški prevoza na delo in z dela, pod pogojem, da sta sedež 
in kraj opravljanja dejavnosti zasebnika ločena od kraja 
njegovega prebivališča, 
stroški dela na terenu, 

ki se nanašajo izključno na zasebnika. 

Stroški, določeni v drugi, tretji, četrti in peti alinei prejšnjega 
odstavka se priznajo največ do višine, določene v skladu z drugim 
odstavkom 16.a člena tega zakona za povračila stroškov v zvezi 
z delom, navedenih v 3. točki prvega odstavka 16. a člena tega 
zakona." 

9. člen 

V 58. členu se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da 
se glasi: 
»• pretežnega lastniškega deleža ali njegovega dela, zmanjšan 
za davke, ki jih je plačal zavezanec;«. 

Dodata se novi tretja in četrta alinea, ki se glasita: 
»- delnic, ki niso del pretežnega lastniškega deleža iz druge alinee 
in drugih vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu v Republiki Sloveniji, če je bila prodaja izvršena 
pred potekom enega leta od dneva, ko je bil vrednostni papir 
pridobljen, zmanjšan za davke, ki jih je plačal zavezanec; 
- vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah, 
zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki niso del pretežnega 
lastniškega deleža iz druge alinee ali vrednostnih papirjev iz tretje 

alinee, če je bila prodaja izvršena pred potekom treh let od dneva, 
ko je bil vrednostni papir ali delež pridobljen, zmanjšan za davke, 
ki jih je plačal zavezanec.« 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
"Pretežni lastniški delež iz druge alinee prvega odstavka tega 
člena je vsak lastniški delež na podlagi katerega zavezanec ima 
ali je imel v kateremkoli času v preteklih petih letih pred odsvojitvijo 
deleža, neposredno ali posredno preko povezanih oseb, vsaj 
25% delež glasovalnih pravic ali vsaj 25% delež v kapitalu oziroma 
v posameznem razredu delnic določene pravne osebe.«" 

10. člen 

V 58. členu se v tretjem odstavku, v 60. členu in v 60.a členu v 
prvem odstavku črtajo besede »v kapitalu«. 

11. člen 

V 64. členu se na koncu prve alinee podpičje nadomesti vejico in 
doda besedilo: 

»vključno z razdelitvijo dohodka v obliki delnic ali zamenljivih 
obveznic ali v drugačni obliki, s katero se dobiček ali rezerve v 
delu oblikovanem iz dobička, preoblikujejo v osnovni kapital 
oziroma povečajo lastniški delež zavezanca;«. 

12. člen 

V 65. členu se v prvem odstavku številka »40« nadomesti s 
številko »33«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
» Ne glede na določbo prvega odstavka, je osnova za davek od 
dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku v tujini, posamezen 
prejemek, povečan za davek, plačan od tega dohodka v tujini.« 

13. člen 

V 86.a členu se v prvem odstavku besedilo, ki se glasi »ki se jim 
na podlagi dokazil priznajo največ do višine, ki jo s predpisom 
določi Vlada Republike Slovenije, v napovedi za odmero 
dohodnine.« nadomesti z besedilom, ki se glasi »navedene v 3. 
točki prvega odstavka 16.a člena tega zakona, na podlagi dokazil, 
uveljavljajo v napovedi za odmero dohodnine, vendar se jim 
priznajo največ do višine, ki je določena v skladu z drugim 
odstavkom 16. a člena tega zakona.«. 

V drugem odstavku se besedilo, ki se glasi »ki se jim na podlagi 
dokazil priznajo največ do višine, ki jo s predpisom določi Vlada 
Republike Slovenije.« nadomesti z besedilom, ki se glasi 
»navedene v 3. točki prvega odstavka 16.a člena tega zakona, 
vendar se jim na podlagi dokazil priznajo največ do višine, ki je 
določena v skladu z drugim odstavkom 16. a člena tega zakona.«. 

14. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 19. seji, dne 
17.3.2000, opravil prvo obravnavo predloga zakona o spremembi 
zakona o dohodnini (ZDoh - E) in sklenil, da je predloženi zakon 
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo. Ob tem je Državni zbor Republike Slovenije naložil 
predlagatelju zakona, da pripravi predlog zakona za drugo 
obravnavo v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije in v skladu 
z naslednjimi stališči: 

1. Vključi naj določbe, ki izhajajo iz odločb Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije. 

2. Vključi naj razširitev davčne osnove na prejemke rezidentov 
Republike Slovenije, dosežene v tujini (svetovni dohodek). 

3. Vključi naj določbe, ki izhajajo iz'podpisanega Dogovora o politiki 
plač za obdobje 1999 - 2001 in se nanašajo na razbremenitev 
plačevanja dohodnine nižjih dohodkovnih razredov ali vsaj tistih 
zavezancev, ki ne dosegajo določene minimalna plače v Republiki 
Sloveniji. 

4. Razbremeni naj zavezance v najnižjem dohodkovnem razredu 
in hkrati prouči možnosti za razširitev davčne osnove z doslej 
neobdavčenimi dohodki. 

5. Prouči naj smiselnost porazdelitve posameznih davčnih 
razredov glede na dohodke in višino stopenj v teh razredih ob 
upoštevanju primerjalne zakonodaje drugih razvitejših držav. 

6. Standardne olajšave naj preoblikuje v obliko odbitka davka 
oziroma dohodnine. 

7. Prouči naj možnost, da se poveča procent za znižanje osnove 
za dohodnino iz naslova različnih vlaganj in predlaga ustrezno 
višji procent. 

8. Prouči naj možnost, da se osnova za dohodnino zmanjša tudi 
za plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril v 
naravi na račun društev in društvenih organizacij. 

9. Pri vštevanju katastrskega dohodka v dohodnino osnovo naj 
upošteva dejansko možnost ustvarjanja dohodka na zemljiščih. 

10. Prouči naj možnost, da se katastrski dohodek, ustvarjen na 
najetih zemljiščih, ne všteva v osnovo za odmero dohodnine. * 

11. Prouči naj možnost, da se iz osnove za odmero dohodnine 
izvzame delna pokojnina, ki jo prejemajo delovni invalidi s pravico 
do dela s krajšim delovnim časom od polnega in nadomestilo za 
invalidnost, ki ga prejemajo delovni invalidi zaradi premestitve na 
delovno mesto z nižjo plačo. 

12. Prouči naj ustreznost triletne dobe med nakupom in prodajo, 
kije osnova za oprostitve plačila kapitalskega dobička ter učinke 
in možnost za določitev spodnjega zneska kapitalskega dobička, 
ki ne bi bil obdavčen. Na tej osnovi naj po potrebi vključi ustrezne 
rešitve. 

13. V skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve naj spremeni datum uveljavitve zakonskega predloga. 

V sodelovanju z Vlado Republike Slovenije so bila proučena vsa 
navedena stališča Državnega zbora. Pri pripravi besedila predloga 
zakona za drugo obravnavo je v celoti upoštevano stališče v 
zvezi z realizacijo odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 
V zvezi z veljavnim zakonom o dohodnini je Ustavno sodišče 
Republike Slovenije sprejelo tri odločbe, ki še niso bile realizirane 

s spremembami določb veljavnega zakona, in sicer 14.11.1996 v 
zvezi z 10. členom zakona (Ur.l.RS, št. 68/96), 27.11.1997 v 
zvezi z 16., 42., 43. in 86.a členom zakona (Ur.l.RS, št. 82/97) in 
22.4.1999 v zvezi s četrto alineo 11. člena zakona o dohodnini 
(Ur.l.RS, št. 36/99). V zvezi s prvo navedeno odločbo Ustavnega 
sodišča RS, po kateri so določbe 10. člena zakona o dohodnini v 
neskladju z ustavo, v kolikor ne izvzamejo v celoti iz obdavčevanja 
tistih zneskov, ki jih roditelj mora nameniti preživljanju svojega 
otroka, da bi bil le-temu zagotovljen življenjski minimum, je Vlada 
RS pripravila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o dohodnini, ki ga je predložila Državnemu zboru RS v obravnavo 
decembra 1997 leta. Druga navedena odločba Ustavnega sodišča 
se nanaša na določitev zakonske podlage za določanje vrste in 
višine povračil stroškov v zvezi z delom, do katere ti niso 
obdavčeni. Tretja navedena odločba se nanaša na določanje 
vzdrževanega družinskega člana, in sicer v zvezi z upoštevanjem 
olajšave za otroka v zunajzakonski skupnosti. 

Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki se nanaša 
na višino olajšave za otroke je v predlogu zakona uresničena na 
ta način, da so pri določanju višine olajšave za otroka kot podlaga 
upoštevani minimalni življenjski stroški otroka. Ti so ugotovljeni 
na podlagi ugotovitev iz raziskave o minimalnih življenjskih stroških, 
ki sta jo v okviru Phare projekta izdelala dr. Nada Stropnik in dr. 
Tine Stanovnik iz Inštituta za ekonomska raziskovanja v 
sodelovanju z dr Bernd Schultejem. Višina olajšave za otroke je 
določena v višini minimalnih življenjskih stroškov za otroka, starega 
nad 15 let, ki znašajo 80% minimalnega dohodka za odraslo 
osebo. Po podatkih za leto 2001 so ti minimalni stroški za otroka 
znašali 30.354 tolarjev mesečno oziroma 364.253 tolarjev letno, 
kar je preračunano v delež od povprečne plače zaposlenih v 
Republiki Sloveniji za leto 2001 znašalo 14,1% te plače. Višina 
olajšave za otroke, določene v zakonu za leto 2003 temelji na 
navedenem razmerju med višino minimalnih življenjskih stroškov 
za otroka in višino povprečne plače za leto 2001. 

Povečanje olajšave za otroke bo imelo za posledico izpad 
prihodkov iz naslova dohodnine za približno 6,5 mlrd na letni 
ravni. 

Višina olajšave se ne bo povečevala s številom otrok, kar je v 
skladu z odločbo ustavnega sodišča in mednarodno prakso. 
Razlogi za ukinitev povečevanja olajšave za nadaljnega otroka 
pa so tudi v tem, da so se direktni transferji, predvsem v obliki 
otroških dodatkov družinam v skladu z zakonom o starševstvu 
in družinskih prejemkih, ki se uporablja od 1.1.2002 dalje, v 
splošnem povečali, poleg tega pa je bil z zakonom uveden tudi 
dodatek za velike družine, ki je namenjen družini s tremi ali več 
otroki. Ob tem je potrebno poudariti, da pri določanju višine olajšave 
ob upoštevanju minimalnih življenjskih stroškov, kot odbitek niso 
bili upoštevani transferji, ki jih država izplačuje direktno staršem 
v zvezi z vzdrževanjem otrok, čeprav je v odločbi ustavnega 
sodišča to izrecno navedeno. Navedeno bi pomenilo znižanje 
navedene olajšave. 

Odločba Ustavnega sodišča, ki se nanaša na določanje 
vzdrževanega družinskega člana, in sicer v zvezi z upoštevanjem 
olajšave za otroka v izvenzakonski skupnosti, je uresničena na 
način, da je otrok izvenzakonskega partnerja, kot vzdrževani 
družinski član, izenačen z otrokom v zakonski skupnosti. 

2. V predlogu zakona je realizirana tudi odločba Ustavnega 
sodišča, kise nanaša na določitev zakonske podlage za določanje 
vrste in višine povračil stroškov v zvezi z delom, do katere ti niso 
obdavčeni. V predlogu zakona so navedene posamezne vrste 
povračil stroškov v zvezi z delom in tudi drugih prejemkov iz 
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delovnega razmerja, ki se do določene višine ne bodo vštevali v 
davčno osnovo. Tako je v novem 16. a členu zakona določeno, 
kateri prejemki se ne bodo vštevali v osnovo za davek od osebnih 
prejemkov iz delovnega razmerja, in sicer gre za: 
• obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je v skladu s 

posebnimi predpisi dolžan plačevati delodajalec, 
plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje 
delojemalcev, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca, 
povračila stroškov v zvezi z delom, ki so navedena, kot 
izhaja iz določb splošne kolektivne pogodbe, in sicer največ 
do višine, kot jo določi vlada z uredbo, 
nadomestila za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov, 
razen osebnih vozil, potrebnih za opravljanje dela na delovnem 
mestu, pod pogojem, da so določena s posebnimi predpisi ali 
na podlagi kolektivne pogodbe oziroma notranjega akta 
delodajalca, da gre za sredstva, ki so značilna, nujna in 
običajna za opravljanje določenega dela in pod pogojem, da 
je delodajalec določil navedeno nadomestilo na podlagi 
izračuna realnih stroškov in zato le-ta predstavlja utemeljen 
in razumen znesek ■ do višine 2% mesečne plače zavezanca, 
vendar ne več kot do višine 2% povprečne mesečne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji, 
vrednost uniform in osebnih zaščitnih sredstev, vključno s 
sredstvi za njihovo vzdrževanje, 
določene prejemke iz delovnega razmerja, določene s splošno 
kolektivno pogodbo kot so jubilejne nagrade, odpravnine ob 
upokojitvi in solidarnostne pomoči do višine, ki jo določi vlada 
z uredbo, 

- odpravnine, določene z zakonom o delovnih razmerjih zaradi 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi stečajnega postopka, 
likvidacije, ki jo izvede sodišče, potrjene prisilne poravnave 
ali odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, 
do višine povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. 

Pri določanju višine povračil stroškov v zvezi z delom in 
prejemkov, katerih znesek, do katerega se le-ti ne bodo vštevali 
v davčno osnovo, bo določila vlada z uredbo, bo vlada morala 
upoštevati raven pravic, določenih z zakoni in s splošno kolektivno 
pogodbo. Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, ki 
bodo višji od zneskov, ki jih bo za davčne namene določila vlada 
z uredbo, se bodo v delu, ki bo presegal zneske, določene z 
uredbo vlade, všteval v davčno osnovo od dohodka iz delovnega 
razmerja. V skladu z navedenim izhodiščem sta ustrezno 
spremenjena tudi 42. in 86. a člen zakona. 

Glede povračil stroškov so v delu, ki se nanaša na davčno osnovo 
od osebnih prejemkov, doseženih na podlagi pogodbe o delu, 
delovršne pogodbe oziroma od prevzema opravljanja storitev in 
poslov na drugi podlagi, v besedilo predloga zakona vključeni tudi 
prejemki, ki se pod določenimi pogoji ne vštevajo v davčno osnovo, 
ker gre za prejemke, ki so namenjeni pokritju stroškov. V skladu 
z navedenim se v davčno osnovo od osebnih prejemkov ne bodo 
vštevali posamezni prejemki, ki imajo naravo povračil stroškov, 
kadar bodo izplačani osebam, ki niso v delovnem razmerju, in 
sicer pod pogojem, da je to edini prejemek fizične osebe, prejet 
od posameznega izplačevalca. Gre za prejemke, namenjene 
pokritju stroškov prevoza, nočitve in prehrane, dokumentirane z 
računom, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki je primeroma 
napotena ali pozvana s strani državnega ali drugega organa zaradi 
izvajanja dejavnosti tega organa ali prostovoljno oziroma na 
podlagi vabila ali poziva sodeluje v prostovoljnih, ljubiteljskih, 
humanitarnih in drugih podobnih dejavnostih, oziroma sodeluje v 
dejavnostih društev, pod pogojem, da oseba v zvezi s tem prejme 
le povračilo navedenih stroškov do višine povračil stroškov, ki je 
določena za povračila delavcem iz delovnega razmerja v skladu 

z uredbo vlade. Med navedenimi prejemki so navedeni tudi 
prejemki, namenjeni pokritju stroškov prehrane, kadar je izplačilo 
opravljeno fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo 
člana volilnega odbora in v primerih, ko je izplačilo opravljeno 
fizični osebi, ki je povabljena kot udeleženec na posvet 
mednarodnega pomena, v obeh primerih pod pogojem, da v zvezi 
s tem oseba prejme le povračilo stroškov do višine povračil 
stroškov, ki je določena za povračila delavcem iz delovnega 
razmerja v skladu z uredbo vlade. Če pogoji, ki so določeni, niso 
izpolnjeni, se tak prejemek v celoti obdavči. 

Spremenjena je tudi določba 43. člena zakona, ki v skladu z 
odločbo Ustavnega sodišča določa med odhodki zasebnika tudi 
stroške prevoza na delo in z dela pod pogojem, da sta sedež in 
kraj opravljanja dejavnosti zasebnika ločena od kraja njegovega 
prebivališča. 

3. V sodelovanju z vlado so bila ugotovljena tudi odstopanja pri 
obdavčitvi dohodkov iz udeležbe na dobičku. Predvsem je bilo 
ugotovljeno, da se znižanje davčne osnove v višini 40%, ki je 
posledica mehanizma integracije v obdavčitvi dohodka iz udeležbe 
na dobičku zaradi ekonomske dvojne obdavčitve dobička na 
ravni pravne in fizične osebe, ni prilagodilo znižani stopnji davka 
od dobička pravnih oseb, ki je bila leta 1995 spremenjena s 30% 
na 25%. Temu ustrezno je potrebno znižati stopnja integracije s 
sedanjih 40% na 33%, da bi bila ohranjena primerna raven 
integracije v obdavčitvi dohodka iz udeležbe na dobičku. Poleg 
navedenega je potrebno v zakonu jasno določiti, da navedene 
integracije ni v primeru izplačila dohodka iz udeležbe na dobičku 
iz tujine. Pri navedeni obliki dohodka je ugotovljeno pomembno 
izogibanje plačila davka na način, da se namesto izplačila divi- 
dend povečuje osnovni kapital družbe iz nerazdeljenega dobička 
ali iz rezerv, in se nato po treh letih (ki je rok, po katerem je 
dobiček iz kapitala od prodaje kapitala oproščen) neobdavčeno 
izplača lastnikom. Zaradi navedenega je potrebno v zakonu 
določiti, da se plača davek tudi v primeru razdelitve dohodka v 
obliki delnic ali zamenljivih obveznic ali v drugačni obliki, s katero 
se dobiček ali rezerve v delu, oblikovanem iz dobička, preoblikujejo 
v osnovni kapital oziroma povečajo lastniški delež zavezanoa. 

4. Zakonske rešitve, ki se nanašajo na obdavčitev dobičkov iz 
kapitala so bile pripravljene na podlagi proučitve stališča 
Državnega zbora. Na podlagi navedenega je bilo ugotovljeno, da 
sedanji sistem obdavčitve dobička iz kapitala, ki po treh letih 
imetništva finančnega kapitala (vrednostnih papirjev in deležev v 
kapitalu) omogoča oprostitev plačila davka od dobička iz kapitala, 
ne glede na njegovo vrsto in obseg, ni več ustrezen. Za razliko od 
sedanjega enotnega roka treh let bo po predlogu spremembe 
zakona o dohodnini veljal različen rok glede na vrsto in obseg 
kapitala, ki se proda. Tako bo po novem posebna ureditev brez 
določenega roka imetništva, veljala za primer odsvojitve 
pretežnega lastniškega deleža ali njegovega dela. Posebna 
ureditev pretežnih lastniških deležev je rešitev, ki sledi davčnim 
ureditvam v drugih državah. Natančna opredelitev pretežnega 
lastniškega deleža je pomembna tudi zato, ker ima tovrstna 
opredelitev hkrati tudi naravo pravila zoper izogibu plačila davka. 
Krajši, in sicer enoletni rok, bo veljal za vrednostne papirje, s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji in 
niso del pretežnega lastniškega deleža. S skrajšanjem roka se 
želi stimulirati razvoj organiziranega trga vrednostnih papirjev v 
Republiki Sloveniji in tudi udeležbo manjših investitorjev na tem 
trgu. Rok imetništva ostaja po novem nespremenjen (tj. trileten 
rok) za druge vrednostne papirje in deleže v gospodarskih družbah, 
zadrugah in drugih oblikah organiziranja. 

23. april 2002 21 poročevalec, št. 43 



5. V sodelovanju z vlado je bilo proučeno tudi stališče, ki se nanaša 
na obdavčitev rezidentov po svetovnem dohodku, razbremenitvi 
zavezancev v najnižjem dohodkovnem razredu, spremembi 
lestvice za odmero dohodnine in oblike standardnih olajšav. 
Navedenih stališč ni mogoče realizirati v okviru določb veljavnega 
zakona, saj zahtevajo bistev poseg v vsebino in strukturo zakona. 
Poleg tega je realizacija stališča v zvezi z razbremenitvijo 
zavezancev v najnižjem dohodkovnem razredu neposredno 
povezana s spremembo lestvice za odmero dohodnine in z 
olajšavami, kar pa pomeni tudi pomembne finančne posledice 
tako za zavezance kot tudi za proračun. Navedena stališča bo 
vlada realizirala v novem zakonu o dohodnini, ki temelji na povsem 
novem konceptu in strukturi zakona. 

6. Proučena je bila tudi možnost povečanja oziroma širjenja sedanje 
olajšave za različne namene v višini 3% osnove za dohodnino 
zavezanca in menita, da je sedanja olajšava primerna. Ugotovljeno 
je namreč, da je navedeno olajšavo, ki se zavezancem priznava 
na podlagi računov, uveljavilo 90% vseh zavezancev. Od 
zavezancev v dohodkovnem razredu do višine povprečne plače 
jih je navedeno olajšavo uveljavilo 90%, od zavezancev v 
dohodkovnem razredu nad povprečno plačo pa 98%. Glede na 
izhodišče o razbremenitvi najnižega dohodkovnega razreda je 
potrebno sistem olajšav zastaviti v smeri splošne razbremenitve, 

ki jo je mogoče doseči s povečevanjem splošne olajšave in ne s 
povečevanjem olajšave za različna vlaganja, saj je zavezanci v 
najnižjih dohodkovnih razredih ne morejo izkoristiti. 

7. Po proučitvi stališč, ki se nanašata na katastrski dohodek je 
ugotovljeno, da je glede na razmere v Sloveniji, za katere je značilna 
velika razdrobljenost kmetij in neugodna starostna in izobrazbena 
struktura primerno, da se ohrani sistem pavšalne davčne osnove, 
ki se ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka. Oprostitev plačila 
dohodnine od dohodka, ustvarjenega na najetih zemljiščih pa je 
neprimerna. 

8. Po proučitvi delne pokojnine, ki jo prejemajo delovni invalidi s 
pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega in 
nadomestila za invalidnost, ki ga prejemajo delovni invalidi zaradi 
premestitve na delovno mesto z nižjo plačo je bilo ugotovljeno, da 
gre v navedenih primerih za osebe, ki so aktivne, torej delajo, in 
da imajo navedeni prejemki naravo nadomestila plače, ki je sicer 
v vseh primerih obdavčeno. Zaradi navedenega menimo, da je 
veljavna rešitev primerna. 

9. Upoštevana je pripomba Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

Amandma k naslovu 

V predlogu zakona o spremembi zakona o dohodnini, se naslov 
spremeni tako, da se glasi: 

"Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini" 

Obrazložitev: 

Glede na obseg sprememb in dopolnitev zakona v skladu s stališči 
Državnega zbora ob prvi obravnavi se mora spremeniti tudi naslov 
predloga zakona. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 OBVEZNIH ZAVAROVANJIH 

V PROMETU (ZOZP-A) 

- druga obravnava - EPA 315 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1611-0181 
Številka: 443-08/2001-1 
Ljubljana, 19.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 139. dopisni seji dne 19.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU - EU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 10. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 11.11.2001 
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obveznih zavarovanjih v prometu - druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- mag. Darko Tolar, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- mag. Matej More, državni podsekretar v Ministrstvu za fi- 

nance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. člen 

V Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 
70/94,29/ 96 - v nadaljnem besedilu: ZOZP) se v 1. členu, naslovu 
III. poglavja, 16., 19., 24., 25., 26., 27., 29., 34., 38., 40., 41. in 42. 
členu črta beseda »motornega« v ustreznem sklonu. 

V 1. členu se doda nova 4. točka, ki se glasi: 

»4. Zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, 
povzročeno tretjim osebam.«. 

2. člen 

V 1. členu, naslovu IV. poglavja, 30., 31., 32., 33., 34., 38. in 41. 
členu, se besedi »zračno plovilo« nadomestita z besedilom 
»zrakoplov ali druga letalna naprava« v ustreznem sklonu. 

3. člen 

Za 1. členom se doda nov 1. a člen, ki se glasi: 

»1. a člen 

Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen: 
1. nesreča je dogodek, pri katerem je nastala škoda zaradi 

uporabe prometnega sredstva; 
2. prometno sredstvo je vozilo, zrakoplov in druga letalna 

naprava ter čoln; 
3. vozila so motoma in priklopna vozila, kot jih opredeljuje 

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 
30/98 in 61/00), ki morajo imeti po predpisih o registraciji 
prometno dovoljenje; 

4. zrakoplov je naprava, opredeljena v 78. točki 17. člena 
Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01); 
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5. druga letalna naprava je naprava, opredeljena v 66. točki 
17. člena Zakona o letalstvu; 

6. letalo je zrakoplov, opredeljen v 24. točki 17. člena Zakona 
o letalstvu; 

7. čoln je plovilo opredeljeno v 15. točki 3. člena Pomorskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 26/01); 

8. odgovornostna zavarovalnica je zavarovalnica, pri kateri 
je imel sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti 
lastnik vozila, s katerim je bila povzročena nesreča.«. 

4. člen 

V 2., 3., 9. in 14. členu se beseda »vozilo« nadomesti z besedama 
»prometno sredstvo« v ustreznem sklonu. 

5. člen 

V 2., 4., 9., 10., 34., 38., 45. in 46. členu se besedi »prevozno 
sredstvo« nadomestita z besedama »prometno sredstvo« v 
ustreznem sklonu. 

6. člen 

Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Če je za prometno sredstvo predpisana registracija, sme or- 
gan, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje ali drugo 
ustrezno listino šele potem, ko lastnik prometnega sredstva, na 
ime katerega se bo prometno sredstvo registriralo, predloži dokaz, 
da je sklenil zavarovanje, ki je obvezno po tem zakonu.«. 

Besedilu 2. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Če je vozilo v skladu z določbami Zakona o varnosti cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 in 61/00) registrirano na 
uporabnika vozila, se določbe tega zakona, ki veljajo za lastnika 
vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika vozila.«. 

7. člen 

Za 2. členom se doda nov 2. a člen, ki se glasi: 

»2. a člen 

Pri zavarovanju lastnika prometnega sredstva proti odgovornosti 
za škodo so poleg lastnika prometnega sredstva zavarovane 
vse osebe, ki imajo po volji lastnika opravek s prometnim 
sredstvom (uporabnik, voznik, sprevodnik, spremljevalec in 
podobno), kot tudi osebe, ki se prevažajo s prometnim sredstvom 
po volji njegovega lastnika oziroma uporabnika.«. 

8. člen 

V 3., 8. in 37. členu se besedi »prometna nesreča-' nadomestita z 
besedo »nesreča« v ustreznem sklonu. 

9. člen 

V 3., 13., 26., 27., 36. in 37. členu se beseda »zahtevek« nadomesti 
z besedama »odškodninski zahtevek« v ustreznem sklonu. 

10. člen 

4. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Če zavarovalnica ugotovi, da je lastnik prometnega sredstva 
prenehal izpolnjevati obveznosti iz zavarovalne pogodbe in je ta 
zato prenehala veljati, obvesti o tem pristojno upravno enoto 
oziroma drug pristojen organ, ki mora lastniku, če se ne izkaže z 
zavarovanjem, sklenjenim pri drugi zavarovalnici, odvzeti 
registrske tablice oziroma druge registrske oznake. 

Zavarovalnica obvesti o prenehanju zavarovalne pogodbe tudi 
informacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju (v 
nadaljnem besedilu: Združenje).«. 

11. člen 

Črta se prvi odstavek 5. člena. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Zavarovalnica je dolžna skleniti pogodbo o zavarovanju v skladu 
z zakonom in zavarovalnimi pogoji.«. 

12. člen 

Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Zavarovalnica mora Agencijo za zavarovalni nadzor (v 
nadaljnem besedilu: Agencija) obvestiti o novih ali spremenjenih 
zavarovalnih pogojih preden jih začne uporabljati. Če Agencija 
ugotovi, da zavarovalni pogoji niso v skladu z zakonom, izreče 
ukrep nadzora v skladu z določbo tretje točke prvega odstavka 
181. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 
91/00) pri čemer se lahko prepoved sklepanja novih zavarovalnih 
pogodb nanaša samo na vrste obveznih zavarovanj navedenih v 
1. členu tega zakona. Ukrep prepovedi sklepanja novih 
zavarovalnih pogodb se lahko nanaša le na tisto vrsto obveznega 
zavarovanja po tem zakonu, na katero se nanašajo zavarovalni 
pogoji, za katere je Agencija ugotovila, da niso v skladu z 
zakonom.«. 

Črta se tretji odstavek. 

13. člen 

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

»V primerih, določenih z zakonom ali zavarovalnimi pogoji ima 
zavarovalnica, ki je poravnala škodo oškodovancu ali plačala 
zavarovalnino, pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov, 
skupaj z obrestmi in stroški od zavarovalca oziroma od odgovorne 
osebe.«. 

Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 

»Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti ima zavarovalnica 
pravico uveljavljati povračilo iz prejšnjega odstavka od 
zavarovalca oziroma od odgovorne osebe samo v primerih: 

1. če je voznik vozilo uporabljal za drugačen namen, kot je to 
določeno v zavarovalni pogodbi; 
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2. če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja liste 
oziroma tistih kategorji, v katero spada vozilo, ki ga je vozil, 
razen če je vozilo vozil kandidat za voznika motornih vozil ali 
skupine vozil pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh predpisov, 
ki urejajo ta pouk; 

3. če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško 
dovoljenje, oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali 
varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali 
kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega 
vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, 
varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen 
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja; 

4. če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, in sicer 
nad dovoljeno mejo; 

5. če je voznik škodo povzročil namenoma; 
6. če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno; 
7. če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi 

posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju. 

Zavarovalnica nima pravice od zavarovanca uveljavljati povračila 
iz drugega odstavka za del škode, za katero je odgovoren 
oškodovanec, ki je pristal, da se prevaža z vozilom pod 
okoliščinami iz 2., 3., 4. in 6. točke tretjega odstavka, kljub temu, 
da su mo bile te okoliščine znane. 

Zavarovalnica ima pravico uveljavljati povračilo v primerih iz 
tretjega odstavka največ v znesku 2.000.000 tolarjev. V primeru 
iz 5. točke tretjega odstavka zavarovalnica uveljavlja povračilo v 
celoti.«. 

14. člen 

V 7. in 18. členu se besedi »sklenitelj zavarovanja«' nadomestita z 
besedo »zavarovalec« v ustreznem sklonu. 

15. člen 

V prvem odstavku 8. člena in v 36. členu se beseda »likvidacija« 
nadomesti z besedo »obravnavanje« v ustreznem sklonu. 

16. člen 

V 8.,14., 24., 27., 28., 29., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 
42., 44., 47. in 48. členu se besedilo »Slovenski zavarovalni biro« 
nadomesti z besedo »Združenje«. 

17. člen 

3. točka šestega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»3. podatki iz tretjega odstavka se lahko zbirajo tudi iz zbirk 
podatkov posameznih zavarovalnic in Združenja ter iz evidence 
registriranih vozil, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve;«. 

18. člen 

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

»8. a člen 

Denarni zneski iz 7., 12.19. in 33. c člena tega zakona se zvišajo, 
če se za več kot 10 % spremeni razmerje tolarja proti evru po 
srednjem tečaju Banke Slovenije. Zvišanje, ki je sorazmerno s 

spremembo tečajnega razmerja, objavi minister, pristojen za fi- 
nance, v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Način zvišanja zavarovalnih vsot v primerih iz prejšnjega 
odstavka, razen v primerih iz 12. člena tega zakona, velja tudi za 
neizkoriščene dele zavarovalnih vsot.«. 

19. člen 

V drugem odstavku 9. člena se 3., 4. in 5. točka spremenijo tako, 
da se glasijo: 

» 3. taksi prometnih sredstev; 
4. tirnih prometnih sredstev; 
5. zrakoplovov in drugih letalnih naprav, s katerimi se opravlja 
javni prevoz v zračnem prometu ali posebni zračni prevoz.«. 

Črta se 6. točka, 7. točka postane 6. točka, 8. točka postane 7. 
točka. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»V primeru, da lastnik zrakoplova ali druge letalne naprave in 
prevoznik nista ista oseba, mora pogodbo iz prvega odstavka 
skleniti prevoznik.«. 

20. člen 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Najnižje zavarovalne vsote, na katere mora biti sklenjeno 
zavarovanje potnikov v javnem prometu, so: 

za primer smrti 1.000.000 tolarjev 
za primer trajne izgube splošne 
zmožnosti (invalidnosti) 2.000.000 tolarjev 
za primer začasne nezmožnosti 
za delo 
za povračilo izgubljenega.dohodka 
in nujno potrebnih stroškov zdravljenja 500.000 tolarjev 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za zavarovanje 
potnikov iz 5. točke drugega odstavka 9. člena tega zakona 
uporabljajo najnižje zavarovalne vsote določene Zakonu o 
obligacjiskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (Uradni list 
RS, št. 12/00).«. 

21. člen 

V 13. členu se beseda »odgovorni« nadomesti z besedo 
, »odgovornostni«. 

22. člen 

V 15. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se 
glasi: 

»Zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri uporabi vozil, 
registriranih v Republiki Sloveniji, mora biti sklenjeno v skladu z 
določbami tega zakona.«. 

23. člen 

V 15. in 16. členu se besedilo »motorna in priklopnega vozila« 
nadomesti z besedo »vozila« v ustreznem sklonu. 
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24. člen 28. člen 

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

»Registracija se lahko opravi in izda prometno dovoljenje oziroma 
nalepka za tehnični pregled vozila po predložitvi dokaza o sklenjeni 
zavarovalni pogodbi za zavarovanje avtomobilske odgovornosti. 
Zavarovanje mora biti sklenjeno tudi pred izdajo preizkusnih tablic 
za čas njihove veljavnosti.«. 

25. člen 

V 17. členu se doda nova 3. točka, ki se glasi: 

» 3. oškodovanci, katerim je škoda nastala: 

zaradi uporabe vozila na športnih prireditvah za katere so 
bila izdana uradna dovoljenja, pri katerih je pomembno, da se 
doseže največja hitrost ali pri vadbenih vožnjah 
zaradi delovanja jedrske energije, nastale med prevozom 
jedrskega materiala; 
zaradi vojnih operacij, uporov ali terorističnih dejanj, pri čemer 
mora zavarovalnica dokazati, da je škodo povzročil tak 
dogodek.«. 

26. člen 

Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan 
škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena 
višja vsota. Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti 
sklenjeno zavarovanje, znaša: 
a) za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, 
ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število 
oškodovancev, 
- za avtobuse in tovorna vozila 220.000.000 tolarjev 
- za druga vozila 110.000.000 tolarjev 

za vozila, ki prevažajo nevarne snovi 440.000.000 tolarjev 

b) za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki izvira iz 
posameznega škodnega dogodka ne glede na število 
oškodovancev 

za avtobuse in tovorna vozila 45.900.000 tolarjev 
- za druga vozila 22.900.000 tolarjev 
- za vozila, ki prevažajo nevarne tovore 91.800.000 tolarjev.«. 

Črtata se drugi in tretji odstavek. 

27. člen 

Prvi odstavek 21. člena se dopolni tako, da se glasi: 

»Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije tudi škode, 
povzročene z vozilom, ki ga je uporabljala nepooblaščena oseba, 
oseba brez predpisanega vozniškega dovoljenja tiste oziroma 
tistih kategorji, v katero spada vozilo, ki ga je vozila in oseba, ki je 
kršila tehnične zahteve glede varnosti vozila.« 

V drugem odstavku se besedilo »za izplačano odškodnino« 
nadomesti z besedilom »do višine izplačane odškodnine.«. 

22. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Če se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik vozila, 
zavarovalna pogodba preneha veljati, ko novi lastnik vozila sklene 
pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. To pogodbo 
mora novi lastnik skleniti najkasneje pred registracijo vozila na 
svoje ime. Prejšnjemu lastniku se vrne sorazmerni del 
neizkoriščene premije če iz tega zavarovanja ni bila izplačana 
odškodnina.«. 

29. člen 

23. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije tudi škodo, ki je 
bila povzročena na ozemlju držav članic Evropskih skupnosti, ki 
delujejo v okviru Evropske unije (v nadaljnem besedilu: države 
članice EU) in držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je 
podpisnik Multilateralnega garancijskega sporazuma z dne 15. 
marec 1991 (v nadaljnem besedilu: Multilateralni garancijski 
sporazum) oziroma Londonskega sporazuma, in sicer brez 
plačila dodatne premije. 

Zavarovalnica, pri kateri je zavarovana avtomobilska 
odgovornost, mora škodo, ki je bila povzročena v državah članicah 
EU in državah, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik 
Multilateralnega garancijskega sporazuma oziroma Londonskega 
sporazuma, plačati do višine, določene s predpisi o zavarovanju 
avtomobilske odgovornosti tiste države, kjer je nastal škodni 
dogodek. V primeru, da so najnižje zavarovalne vsote v tej državi 
nižje od vsot iz 19. člena tega zakona, je zavarovalnica dolžna 
povrniti škodo do vsot iz 19. člena tega zakona. 

Za škodo, ki jo povzroči voznik nezavarovanega vozila, ki izvira 
iz ozemlja Republike Slovenije, na ozemlju držav članic EU ali 
držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik 
Multilateralnega garancijskega^sporazuma ali države, v kateri 
nadomešča veljavno mednarodno listino o sklenitvi zavarovanja 
avtomobilske odgovornosti registrska tablica, odgovarja 
Združenje s sredstvi škodnega sklada. 

Združenje odgovarja s sredstvi škodnega sklada za plačilo škod, 
ki jih v državah članicah EU in državah, katerih nacionalni 
zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega garancijskega 
sporazuma oziroma Londonskega sporazuma, povzročijo vozniki 
vozil, zavarovanih pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje 
zavarovanj, ki so po tem zakonu obvezna, v kolikor članica 
Združenja ni izpolnila svoje obveznosti na podlagi sklenjenega 
zavarovanja. 

Ozemlje, iz katerega izvira vozilo, pomeni: 
ozemlje države, s katere registrsko tablico je vozilo označeno, 
če vozilo ne potrebuje registrske tablice, pa vozilo nosi 
označbo o sklenjenem zavarovanju oziroma drugo označbo, 
ki je analogna registrski tablici, ozemlje države, kjer je bila 
označba izdana, 

- če vozilo ne potrebuje registrske tablice niti druge analogne 
označbe, ozemlje države, kjer ima stalno prebivališče 
uporabnik vozila.«. 
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30. člen 35. člen 

Prvi stavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Voznik vozila, za katero mora biti po tem zakonu sklenjeno 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti in ki izvira z ozemlja 
države, katere nacionalni zavarovalni biro ni podpisnik 
Multilateralnega garancijskega sporazuma, mora pred vstopom 
v Republiko Slovenijo pokazati veljavno mednarodno listino o 
sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti, ki velja za 
območje držav članic EU.«. 

31. člen 

Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Če voznik vozila, ki izvira iz ozemlja države, katere nacionalni 
zavarovalni biro ni podpisnik Multilateralnega garancijskega 
sporazuma, ne pokaže veljavne mednarodne listine o sklenjenem 
zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ali na vozilu ni registrske 
tablice, ki nadomešča mednarodno listino, mora tako zavarovanje, 
z veljavnostjo za čas bivanja v državah članicah EU, vendar ne 
za manj kot 15 dni, skleniti pri zavarovalnici, ki je registrirana za 
sklepanje zavarovanj, ki so po tem zakonu obvezna.«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Če policija pri nadzoru v državi ugotovi, da voznik nima veljavne 
mednarodne listine ali potrdila o sklenjenem zavarovanju pri 
zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje zavarovanj, ki so po 
tem zakonu obvezna, ukrepa po določilih 3. člena tega zakona.«. 

32. člen 

26. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Za škodo, ki je povzročena z vozilom, ki izvira iz držav članic 
EU in držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik 
Multilateralnega garancijskega sporazuma oziroma Londonskega 
sporazuma, odgovarja Združenje. To lahko za obravnavanje 
odškodninskih zahtevkov pooblasti eno od zavarovalnic, svojih 
članic. 

Kadar članica Združenja, ki je obravnavala škodo za tujo 
zavarovalnico na podlagi sklenjenih mednarodnih sporazumov 
ne dobi povrnjenih sredstev, do katerih je po mednarodnih 
sporazumih upravičena, povrne ta sredstva članici Združenja iz 
škodnega sklada, na način, ki ga določi Združenje.«. 

33. člen 

Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Če o odškodninskem zahtevku ni odločeno v treh mesecih po 
vložitvi, lahko oškodovanec vloži tožbo proti Združenju.«. 

34. člen 

Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Lastnik ali zakupnik zrakoplova ali druge letalne naprave, ki se 
mora registrirati v Republiki Sloveniji, mora skleniti pogodbo o 
zavarovanju odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam, 
ki jo povzroči zrakoplov ali druga letalna naprava v letu ali na 
tleh.«. 

31. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po 30. 
členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, ki znaša 
najmanj toliko kot znesek omejitve odgovornosti po Zakonu o 
obligacijskih in stvamopravnih razmerjih v letalstvu (Uradni list 
RS, št. 12/00), pri čemer znaša najnižja zavarovalna vsota za 
jadralna letala ter za ultralahka in druge letalne naprave, če je za 
njih predpisana registracija, najmanj 100.000 SDR v tolarski 
protivrednosti.«. 

Z dnem članstva Republike Slovenije v EU začne veljati 
spremenjen 31. člen, ki se glasi: 

»SDR (Special Dravving Rights) so posebne pravice črpanja 
(obračunska enota), kot jih določa Mednarodni denarni sklad, 
razmerje do slovenske valute oziroma vrednost pa objavlja Banka 
Slovenije. 

Najnižja zavarovalna vsota za škode iz posameznega škodnega 
dogodka ne glede na število oškodovancev, na katero mora biti 
sklenjeno zavarovanje, znaša za zrakoplove ali drugo letalno 
napravo: 

a) z največjo vzletno maso do 2000 kg,1.500.000 SDR v tolarski 
protivrednosti 
b) z največjo vzletno maso nad 2000 kg do 6000 kg, 4.500.000 
SDR v tolarski protivrednosti 
c) z največjo vzletno maso nad 6000kg do 25000 kg,12.000.000 
SDR v tolarski protivrednosti 
č)z največjo vzletno maso nad 25000kg do 100000kg, 50.000.000 
SDR v tolarski protivrednosti 
d) z največjo vzletno maso nad 100000kg, 90.000.000 SDR v 
tolarski protivrednosti 
e) za jadralna letala, ultralahka letala in druge letalne naprave, če 
je zanje predpisana registracija, 500.000 SDR v tolarski 
protivrednosti.«. 

36. člen 

Za 33. členom se doda novo IV.a poglavje z naslovom 
»ZAVAROVANJE LASTNIKA ČOLNA PROTI ODGOVORNOSTI 
ZA ŠKODO POVZROČENO TRETJIM OSEBAM« z novimi 33 a, 
33 b, 33 c in 33 č členi, ki se glasijo: 

»IV.a ZAVAROVANJE LASTNIKA ČOLNA PROTI 
ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO POVZROČENO TRETJIM 
OSEBAM 

33. a člen 

Lastnik čolna, ki je vpisan v Register oziroma vpisnik čolnov, ki 
ga vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, mora skleniti 
pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo povzročeno tretjim 
osebam z uporabo čolna. 

Osebe, ki se prevažajo s čolnom, se ne štejejo za tretje osebe po 
tem zakonu. 

Lastnik tujega čolna, ki prihaja v obalno morje ali notranje vode 
Republike Slovenije, mora imeti sklenjeno veljavno zavarovalno 
pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škode iz prvega 
odstavka, če ni dana druga varščina za povrnitev škode ali če z 
mednarodno pogodbo ni drugače določeno. 
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Obveznost iz prvega odstavka ne velja za čolne oboroženih sil 
Republike Slovenije. 

33. b člen 

Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po 33. a 
členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na 
dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni 
dogovorjena višja vsota. 

Najnižja zavarovalna vsota za škode iz posameznega škodnega 
dogodka ne glede na število oškodovancev, na katero mora biti 
sklenjeno zavarovanje, znaša 50.000.000 tolarjev. 

33. c člen 

Če je škoda povzročena z nezavarovanim čolnom, odgovarja 
Združenje tako, kot bi odgovarjala zavarovalnica, če bi bilo 
sklenjeno zavarovanje, in sicer največ do najnižje zavarovalne 
vsote, ki je bila predpisana na dan škodnega dogodka. 

Združenje ne odgovarja za škodo, ki je povzročena z neznanim 
čolnom. 

33. č člen 

Za škode, ki so povzročene z nezavarovanim čolnom, se 
uporabljata določbi 40. in 41. člena tega zakona.« 

37. člen 

34. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Za plačilo škod, ki jih oškodovancem povzročijo vozniki 
nezavarovanih in neznanih vozil, nezavarovanih zrakoplovov ali 
drugih letalnih naprav in nezavarovanih čolnov, se pri Združenju 
ustanovi škodni sklad. Iz škodnega sklada se plačujejo tudi 
zavarovalnine potnikom v javnem prometu zaradi posledic 
nesreče, če lastnik javnega prometnega sredstva ni sklenil 
zavarovalne pogodbe. 

Odškodnina se iz sredstev škodnega sklada izplača tudi v 
primeru, ko je bil uveden stečajni postopek nad zavarovalnico, ki 
je dolžna plačati odškodnino. V tem primeru se iz sredstev 
škodnega sklada izplača le tisti del odškodnine, ki ni bil izplačan 
iz stečajne mase zavarovalnice.«. 

38. člen 

35. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»V škodni sklad, namenjen za plačilo obveznosti iz prejšnjega 
člena, plačujejo prispevek vse zavarovalnice, ki so registrirane 
za sklepanje zavarovanj, obveznih po tem zakonu. Višino najnižjih 
začetnih sredstev sklada določi minister, pristojen za finance, 
nato pa sklad dopolnjuje sredstva glede na tekoče potrebe, ki jih 
Združenje sporoča zavarovalnicam. Prispevek posamezne 
zavarovalnice je sorazmeren njenemu deležu v prejšnjem letu 
sklenjenih zavarovanj avtomobilske in letalske odgovornosti, 
odgovornosti lastnikov čolnov ter zavarovanj potnikov v javnem 
prometu proti posledicam nesreče v Republiki Sloveniji. 
Zavarovalnice so dolžne prispevke nakazati v 15 dneh po prejemu 
sporočila Združenja.«. 

39. člen 

V drugem odstavku 37. člena se besedilo »v 60 dneh« nadomesti 
z besedilom »v treh mesecih«. 

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

»Združenje za poplačilo odškodnine iz škodnega sklada od 
oškodovanca ne sme zahtevati dokazila o tem, da oseba, 
odgovorna za škodo, noče oziroma ni zmožna plačati. 

V primeru spora med Združenjem in zavarovalnico glede 
vprašanja, kdo od njiju je dolžan izplačati odškodnino 
oškodovancu, pripade ta dolžnost tistemu, pri katerem je 
oškodovanec najprej vložil svoj odškodninski zahtevek. Ta mora 
oškodovanca poplačati brez odlašanja. V primeru, ko je kasneje 
pravnomočno odločeno, da je za izplačilo odškodnine zavezana 
nasprotna stranka, ima stranka, ki je poravnala škodo 
oškodovancu, pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov 
skupaj z obrestmi in stroški.«. 

40. člen 

38. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Če povzroči škodo voznik nezavarovanega vozila, zrakoplova 
ali druge letalne naprave oziroma čolna ali potnik utrpi nesrečo pri 
prevozu z nezavarovanim javnim prometnim sredstvom, 
odgovarja Združenje tako, kot bi odgovarjala zavarovalnica, če 
bi bilo sklenjeno zavarovanje in sicer največ do zavarovalne vsote, 
ki je bila kot najnižja predpisana na dan škodnega dogodka.«. 

41. člen 

40. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Zavodi zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja, zavarovalnice s subrogacijskimi zahtevki, kakor 
tudi druge organizacije, ki so neposrednemu oškodovancu 
kakorkoli povrnile škodo ali njen del, nimajo pravice do 
povračilnega zahtevka proti Združenju iz škodnega sklada, če je 
škodni dogodek povzročil voznik neznanega ali nezavarovanega 
vozila ter nezavarovanega zrakoplova ali druge letalne naprave 
in nezavarovanega čolna.«. 

42. člen 

41. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Združenje ima pravico izplačano odškodnino ali zavarovalnino, 
skupaj z obrestmi in stroški, izterjati od lastnika vozila, zrakoplova 
ali druge letalne naprave, čolna ter lastnika javnega prometnega 
sredstva, za katerega ta ni sklenil zavarovalne pogodbe po 
določilih tega zakona in od povzročitelja škodnega dogodka. 
Lastnik in povzročitelj škodnega dogodka odgovarjata Združenju 
nerazdelno.«. 

43. člen 

Za 42. členom se doda novo, V.a poglavje z naslovom 
"POOBLAŠČENEC ZA OBRAVNAVANJE ODŠKODNINSKIH 
ZAHTEVKOV" z novimi 42. a, 42. b, 42. c 42. č in 42. d členi, novo 
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V.b poglavje z naslovom "INFORMACIJSKI CENTER" z novimi 
42. e, 42. f, 42. g, 42. h, 42. i in 42. j členi in novo V.c. poglavje z 
naslovom "ODŠKODNINSKI URAD" z novimi 42. k, 42. I, 42.m, 
42.n in 42.o členi, ki se glasijo: 

»V.a POOBLAŠČENEC ZA OBRAVNAVANJE ODŠKODNINSKIH 
ZAHTEVKOV 

42. a člen 

Pooblaščenec za obravnavanje odškodninskih zahtevkov (v 
nadaljnem besedilu: pooblaščenec) je oseba, ki v imenu in za 
račun zavarovalnice zbira informacije, sprejema ukrepe potrebne 
za reševanje odškodninskih zahtevkov in izvrši ustrezno plačilo 
odškodnine v državi stalnega bivališča oškodovanca, iz naslova 
škod: 

nastalih kot posledica nesreče v državi članici EU, ki ni država 
članica stalnega bivališča oškodovanca oziroma v tretjih 
državah, katerih nacionalni zavarovalni biro je član sistema 
zelene karte, brez vpliva na zakonodajo s področja civilne 
odgovornosti in mednarodnega zasebnega prava tretjih držav 
in 
povzročenih z uporabo vozil, ki so zavarovana v državi članici 
EU in izvirajo z njenega ozemlja. 

Pooblaščenec mora imeti vsa potrebna pooblastila, da zastopa 
zavarovalnico v odnosu do oškodovancev in državnih organov. 

Pooblaščenec mora biti sposoben obravnavati odškodninske 
zahtevke v slovenskem jeziku. 

Pooblaščenec lahko dela za eno ali več zavarovalnic. 

Ne glede na določbo prvega odstavka ima oškodovanec oziroma 
njegova zavarovalnica pravico do neposrednega uveljavljanja 
odškodninskega zahtevka proti povzročitelju nesreče ali proti 
odgovornostni zavarovalnici. 

Pravne osebe, na katere so na podlagi zakona prešle 
oškodovančeve pravice do odškodnine proti povzročitelju nesreče 
ali njegovi odgovornostni zavarovalnici in pravne osebe iz 18. 
člena tega zakona, niso upravičene do uveljavljanja zahtevkov 
za povračilo škode pri pooblaščencu. 

42. b člen 

Sistem imenovanja pooblaščencev v državah članicah EU ne 
vpliva na materialno pravo, ki se uporablja pri obravnavanju 
konkretnih odškodninskih zahtevkov in ne spreminja sodne 
pristojnosti. • 

42. c člen 

Zavarovalnica, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, 
mora za pridobitev dovoljenja Agencije za opravljanje poslov 
zavarovanja avtomobilske odgovornosti, imenovati pooblaščence 
v drugih državah članicah EU. 

Zavarovalnica preko informacijskega centra pri Združenju obvesti 
informacijske centre drugih držav članic EU o imenu in naslovu 
pooblaščencev. 

42. č člen 

Odgovornostna zavarovalnica ali njen pooblaščenec mora v treh 
mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski 

zahtevek na odgovornostno zavarovalnico ali na njenega 
pooblaščenca: 
- v primeru, če odgovornost ni sporna in je bila škoda v celoti 

ocenjena, dati utemeljeno ponudbo za odškodnino, 
v primeru, da je odgovornost sporna ali odgovornost ni bila 
natančno ugotovljena oziroma če škoda ni bila v celoti 
ocenjena, dati utemeljen odgovor na odškodninski zahtevek. 

Če zavarovalnica v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka 
ne predloži ponudbe v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec 
vložil svoj odškodninski zahtevek na odgovornostno 
zavarovalnico ali na njenega pooblaščenca, pride le- ta v zamudo. 

42. d člen 

Zavarovalnica države članice EU, ki namerava v Republiki 
Sloveniji neposredno opravljati zavarovalne posle zavarovanja 
avtomobilske odgovornosti, mora imenovati pooblaščenca, ki ima 
sedež ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Ime in naslov 
pooblaščenca mora sporočiti Agenciji in informacijskemu centru 
pri Združenju. 

Pooblaščenec iz prejšnjega odstavka v imenu in za račun 
zavarovalnice države članice EU zbira informacije in sprejema 
ukrepe potrebne za reševanje odškodninskih zahtevkov in izvrši 
ustrezno plačilo odškodnin iz naslova teh zavarovalnih pogodb, 
ki krijejo nevarnosti v Republiki Sloveniji. 

V.b INFORMACIJSKI CENTER 

42. e člen 

Za učinkovitejše uveljavljanje odškodninskih zahtevkov iz naslova 
škod, nastalih v nesrečah z uporabo vozil, se v okviru Združenja 
oblikuje informacijski center. 

42. f člen 

Informacijski center iz prejšnjega člena tega zakona: 
1. zbira podatke in vodi register podatkov, 
2. posreduje podatke iz registra iz prejšnje točke, 
3. nudi pomoč oškodovancem pri pridobivanju podatkov iz 

registra iz 1. točke tega odstavka in pri pridobivanju podatkov 
iz registrov informacijskih centrov drugih držav članic EU. 

Register iz 1. točke prejšnjega odstavka vsebuje podatke o: 
1. registrskih označbah registrskih tablic, vrstah, znamkah, tipih, 

številkah šasji oziroma karoserji vozil, registriranih v Republiki 
Sloveniji, 

2. številkah zavarovalnih polic, ki krijejo zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti vozil iz prejšnje točke, 

3. datum prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe 
zavarovanja avtomobilske odgovornosti, 

4. imenih in sedežih zavarovalnic, ki nudijo zavarovalno kritje 
na podlagi zavarovalnih polic iz prejšnje točke, 

5. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno 
prebivališče zavarovanca, 

6. imenih in naslovih ali sedežih pooblaščencev, ki so jih 
imenovale zavarovalnice drugih držav članic EU v Republiki 
Sloveniji, 

7. seznamu vozil, za katera v Republiki Sloveniji velja izjema od 
obveznosti zavarovanja avtomobilske odgovornosti. 

Podatki iz prejšnjega odstavka se zbirajo iz zbirk podatkov 
zavarovalnic in evidence registriranih vozil v Republiki Sloveniji. 
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Na zahtevo se podatki iz drugega odstavka pridobijo tudi iz 
registrov informacijskih centrov drugih držav članic EU. 

42. g člen 

Podatke iz 1., 2.,3., 4. in 5. točke drugega odstavka 42. f člena 
tega zakona hrani informacijski center najmanj sedem let po odjavi 
registracije vozila ali po prenehanju zavarovalne police. 

42. h člen 

Informacijski center zaradi nudenja pomoči pri pridobivanju 
podatkov iz tretje alinee prvega odstavka 42. f člena tega zakona 
sodeluje z informacijskimi centri drugih držav članic EU. 

42. i člen 

Informacijski center je dolžan oškodovancem sedem let po 
nesreči bodisi iz svojega registra bodisi iz registra informacijskega 
centra druge države članice EU nemudoma posredovati: 
1. ime in naslov zavarovalnice, ki nudi zavarovalno kritje na 

podlagi zavarovalne police vozila, s katerim je bila povzročena 
nesreča, 

2. številko zavarovalne police iz prve alinee tega člena in 
3. ime in naslov pooblaščenca v Republiki Sloveniji, ki ga je 

imenovala zavarovalnica države članice EU, ki nudi 
zavarovalno kritje na podlagi zavarovalne police vozila, s 
katerim je bila povzročena nesreča. 

Informacijski center priskrbi oškodovancu na njegovo zahtevo 
podatek o imenu in naslovu lastnika ali običajnega voznika ali 
registriranega imetnika vozila, če je oškodovanec izkazal pravni 
interes za pridobitev takšne informacije. Navedene podatke 
pridobiva informacijski center zlasti od zavarovalnice ali iz zbirk 
podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. 

Informacijski center priskrbi oškodovancu podatek o imenu osebe, 
ki mu odgovarja za škodo, povzročeno z vozilom, za katero velja 
izjema od obveznosti sklenitve zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti. 

42. j člen 

Obdelava, shranjevanje, posredovanje in uporaba podatkov iz 
tega poglavja, ki imajo naravo osebnih podatkov, mora potekati 
skladno z določbami 8. člena tega zakona. 

V.c ODŠKODNINSKI URAD 

42. k člen 

V okviru Združenja se oblikuje odškodninski urad. 

Odškodninski urad zagotavlja odškodnine oškodovancem s 
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji: 
- če je bila nesreča, povzročena v drugi državi članici EU 

oziroma v tretjih državah, katerih nacionalni zavarovalni biro 
je član sistema zelene karte, 
če je bila škoda povzročena z vozilom, ki je zavarovano v tej 
državi članici EU in izvira z njenega ozemlja, 
le v izjemnih primerih, ko odgovornostna zavarovalnica 
oziroma njen pooblaščenec ni izpolnil svojih dolžnosti, 
določenih s tem zakonom. 

Oškodovanci iz prejšnjega odstavka lahko naslovijo svoj 
odškodninski zahtevek na odškodninski uradče: 

1. v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj 
odškodninski zahtevek na odgovornostno zavarovalnico ali 
njenega pooblaščenca, odgovornostna zavarovalnica ali njen 
pooblaščenec ni rešil njegovega odškodninskega zahtevka, 
2. odgovornostna zavarovalnica v Republiki Sloveniji ni imenovala 
pooblaščenca; v takšnem primeru oškodovanec ne sme vložiti 
odškodninskega zahtevka pri odškodninskem uradu, v kolikor je 
odškodninski zahtevek uveljavljal že neposredno nasproti 
odgovornostni zavarovalnici in je oškodovanec prejel v roku treh 
mesecev od vložitve odškodninskega zahtevka od 
odgovornostne zavarovalnice utemeljen odgovor. 

42.1 člen 

Odškodninski urad mora o odškodninskem zahtevku odločiti 
najkasneje v dveh mesecih od dneva, ko je prejel odškodninski 
zahtevek. Odškodninski urad ustavi postopek, če zavarovalnica 
ali njen pooblaščenec reši odškodninski zahtevek. 

Odškodninski urad o prejemu odškodninskega zahtevka in o 
tem, da bo ustrezno ukrepal, nemudoma obvesti: 
a.) odgovornostno zavarovalnico ali njenega pooblaščenca, 
b.) odškodninski urad v državi članici EU, v kateri je sedež 

zavarovalnice, pri kateri je sklenjena zavarovalna pogodba 
zavarovanja avtomobilske odgovornosti, 

c.) osebo, ki je povzročila nesrečo, v kolikor je znana. 

42. m člen 

Če je oškodovanec iz 42. k člena tega zakona sprožil sodni 
postopek neposredno proti odgovornostni zavarovalnici, 
odškodninskega zahtevka ne sme nasloviti na odškodninski urad. 

Pravne osebe, na katere so na podlagi zakona prešle 
oškodovančeve pravice do odškodnine proti povzročitelju nesreče 
ali njegovi zavarovalnici in pravne osebe Iz 18. člena tega zakona, 
niso upravičene do uveljavljanja zahtevkov za povračilo škode 
pri odškodninskem uradu. 

Če je odškodninski urad oškodovancu iz 42. k člena tega zakona 
izplačal odškodnino, ima pravico zahtevati povračilo izplačane 
odškodnine od odškodninskega urada tiste države članice EU, 
pri katere zavarovalnici je sklenjena zavarovalna pogodba 
zavarovanja avtomobilske odgovornosti. 

Odškodninski urad je dolžan povrniti izplačano odškodnino 
odškodninskemu uradu države članice EU, v kolikor gre za 
obveznost iz naslova zavarovalne pogodbe zavarovanja 
avtomobilske odgovornosti zavarovalnice, ki ima sedež na 
območju Republike Slovenije, skladno s sklenjenimi mednarodnimi 
sporazumi. 

42. n člen 

če ni mogoče identificirati vozila, ki je povzročilo škodo oziroma 
se v roku dveh mesecev od nesreče ne da ugotoviti 
odgovornostne zavarovalnice, lahko oškodovanec iz 42. k člena 
tega zakona uveljavlja svoj odškodninski zahtevek pri 
odškodninskem uradu. Odškodninski urad, ki je poravnal škodo 
oškodovancu, ima pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov 
in stroškov, skladno s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi: 
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1. v primeru, ko odgovornostne zavarovalnice ni mogoče 
ugotoviti, od škodnega sklada v tisti državi članici EU, s katere 
ozemlja vozilo izvira, 

2. v primeru, ko ni mogoče identificirati vozila, od škodnega 
sklada v tisti državi članici EU v kateri se je zgodila nesreča, 

3. v primeru vozil iz tretjih držav, od škodnega sklada v tisti 
državi članici EU, v kateri se je zgodila nesreča. 

42. o člen 

Odškodninski urad oblikuje sredstva za izplačilo obveznosti iz 
42. k člena tega zakona iz prispevkov zavarovalnic, ki so 
registrirane za sklepanje zavarovanj avtomobilske odgovornosti. 
Višino najnižjih začetnih sredstev določi Agencija, nato pa 
odškodninski urad dopolnjuje sredstva glede na tekoče potrebe, 
ki jih sporoča zavarovalnicam. Prispevek posamezne 
zavarovalnice za začetna sredstva in tekoče potrebe 
odškodninskega urada je sorazmeren njenemu deležu v 
prejšnjem letu sklenjenih zavarovanj avtomobilske odgovornosti 
v Republiki Sloveniji. 

Zavarovalnice so dolžne prispevke nakazati v 15 dneh po 
sprejemu sporočila odškodninskega urada. 

Sredstva odškodninskega urada za izplačilo obveznosti iz 42. m 
člena tega zakona se oblikujejo ločeno od drugih sredstev 
Združenja.". 

44. člen 

V 47. členu se besedilo »Urad za zavarovalni nadzor« nadomesti 
z besedo »Agencija«. 

KAZENSKE DOLOČBE 

45. člen 

Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Z denarno kaznijo najmanj 20.000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje zavarovalnica, če ne sklene zavarovalne pogodbe v 
skladu z zakonom in zavarovalnimi pogoji.«. V drugem odstavku 
se besedilo znesek »50.000 tolarjev« nadomesti z zneskom 
»200.000 tolarjev«. 

46. člen 

Za 47. členom se dodajo novi 47. a, 47. b in 47. c člen, ki se glasijo: 

»47. a člen 

Z denarno kaznijo 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
zavarovalnica, ki ne obvesti pristojne upravne enote o prenehanju 
veljavnosti zavarovalne pogodbe v skladu z 4. členom tega 
zakona. 

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba 
zavarovalnice, ki stori prekršek iz prvega odstavka. 

47. b člen 

Z denarno kaznijo 20,000.000 se za prekršek kaznuje 
zavarovalnica, ki ne obvesti Agencije o novih ali spremenjenih 

zavarovalnih pogojih v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega 
zakona. 

Z denarno kaznijo 600.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba 
zavarovalnice, ki stori prekršek iz prvega odstavka. 

47. c člen 

Z denarno kaznijo 2,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
odgovornostna zavarovalnica, ki: 

1. oškodovancu sama ali po svojem pooblaščencu v državi 
članici EU ne predloži ponudbe iz prve alinee prvega odstavka 
42. č člena tega zakona v treh mesecih od dneva, ko je 
oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek na 
odgovornostno zavarovalnico ali na njenega pooblaščenca, 

2. oškodovancu sama ali po svojem pooblaščencu v dravi članici 
EU ne da utemeljenega odgovora iz druge alinee prvega 
odstavka 42. č člena tega zakona v treh mesecih od dneva, 
ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek na 
odgovornostno zavarovalnico ali na njenega pooblaščenca. 

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba 
zavarovalnice, ki stori prekršek iz prvega odstavka.«. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

47. člen 

Zavarovalnice uskladijo zavarovalne pogoje z določili tega zakona 
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

48. člen 

11. člen in prvi odstavek 12. člena tega zakona začneta veljati z 
dnem članstva Republike Slovenije v EU. 

49. člen 

Z dnem članstva Republike Slovenije v EU preneha veljati 1. 
odstavek 35. člena tega zakona. 

50. člen 

Določbe 29. člena, prvega stavka 30. člena, prvega stavka 31. 
člena in 32. člena tega zakona in določbe, ki se nanašajo na 
pooblaščenca za likvidacijo škodnih primerov (42. a do 42. d člen 
zakona), na odškodninski urad (42. k do 42. o člen zakona), in 
določbe členov, ki se nanašajo na informacijski center (42. e do 
42. j člen zakona), začnejo veljati z dnem članstva Republike 
Slovenije v EU. 

51. člen 

Združenje ustanovi informacijski center iz 42. e člena zakona 
najkasneje do 31.12.2002. 

52. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. redni seji, dne 11.11. 
2001 opravil prvo obravnavo predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu in sklenil, 
da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo besedila za 
drugo obravnavo. V dodatnih sklepih je Državni zbor predlagatelju 
naložil, naj upošteva pripombe iz mnenja Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljevanju: Sekretariat) ter 
prouči in ustrezno upošteva pripombe Slovenskega 
zavarovalnega združenja (v nadaljevanju: Združenje). 

Predlagatelj je proučil vse pripombe in predloge Sekretariata in 
Združenja in v skladu z njimi ustrezno dopolnil oziroma spremenil 
predlog zakona. 

1. 

Najobsežnejši del sprememb in dopolnitev je povezan z 
uskladitvijo predloga zakona s četrto smernico o zavarovanju 
avtomobilske odgovornosti (2000/26/EEC; v nadaljevanju: četrta 
smernica), glede katere so v fazi priprave predloga zakona za 
prvo obravnavo obstajale še določene nejasnosti. Besedilo 
predloga zakona sedaj v celoti sledi zahtevam iz te smernice. 

a.) Upoštevane so bile določene terminološke pripombe glede 
poimenovanja posameznih institutov iz četrte smernice. Tako se 
namesto izraza »odškodninski organ« predlaga izraz 
»odškodninski urad«, namesto izraza »pooblaščenec za 
likvidacijo škodnih primerov« pa izraz »pooblaščenec za 
obravnavanje odškodninskih zahtevkov«. 

b.) Predlagatelj je dopolnil določbe o odškodninskem uradu in 
tako podrobneje uredil položaj in naloge tega telesa. Podrobneje 
so opisani primeri, postopki in časovni okviri posredovanja 
takšnega urada (42. k, 42.1 člen). Odškodninski urad posreduje le 
v primeru, ko oškodovanec svojega odškodninskega zahtevka 
ni mogel uspešno uveljavljati preko rednih institucij (42.k. člen). 
Pravne osebe, na katere so po zakonu prešle oškodovančeve 
pravice do odškodnine proti povzročitelju nesreče ali njegovi 
zavarovalnici (npr. ustanove socialne varnosti), nimajo pravice 
uveljavljati zahtevka za izplačilo škode pri odškodninskem uradu. 
Odškodninski urad, kije oškodovancu plačal odškodnino v državi 
članici njegovega stalnega prebivališča, je upravičen do povračila 
plačane odškodnine s strani urada države članice tiste 
poslovalnice zavarovalnice, ki je izdala zavarovalno polico (42.m 
člen). Če je oškodovancu povzročilo škodo neznano ali 
nezavarovano vozilo, ima možnost, da odškodnino uveljavlja od 
odškodninskega urada v državi, kjer ima stalno prebivališče (42.n 
člen). 

Zaradi medsebojne usklajenosti določb predloga zakona se v 33. 
členu določa trimesečni rok, po preteku katerega lahko 
oškodovanec vloži tožbo pri Združenju v primeru, ko mu je bila 
škoda povzročena s tujim vozilom in o njegovem odškodninskem 
zahtevku v tem roku ni bilo odločeno. 

Glede pripombe Sekretariata, da je potrebno urediti statusna 
vprašanja glede odškodninskega urada, predlagatelj pojasnjuje, 
da to ni potrebno, saj se odškodninski urad ustanavlja kot organ 
v notranji sestavi Združenja. 

c.) V poglavju o informacijskem centru se dodaja nov odstavek, 
ki predvideva posredovanje podatka o imenu in naslovu lastnika/ 
uporabnika vozila v primeru, da oškodovanec izkaže pravni interes 
za pridobitev takšne informacije (42.i člen). Ureja se tudi 
posredovanje podatka o imenu osebe v primeru, ko je 

oškodovancu povzročilo škodo vozilo, za katero velja po določbah 
Multilateralnega garancijskega sporazuma (42. i člen) izjema od 
obveznosti sklenitve zavarovanja avtomobilske odgovornosti. 
Potrebno je tudi določiti dolžnost zavarovalnic obveščati 
informacijski center o prenehanju veljavnosti zavarovalne pogodbe 
zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Ta obveznost je določena 
v dodanem drugem odstavku 10. člena predloga zakona. 

Rok za ustanovitev informacijskega centra (31.12.2002) ni 
povezan z dnem začetka veljavnosti določb o tem centru 
(članstvo RS v EU). Predlagatelj meni, da je ne glede na to, da se 
bodo določbe o informacijskem centru začele uporabljati šele z 
dnem članstva RS v EU, zaradi obsežnosti informacijskega cen- 
tra primerno, da se ga vzpostavi že pred samim članstvom RS v 
EU. Informacijski center bo temeljil na široki bazi podatkov (v RS 
je registriranih preko 1 milijon vozil), kar pomeni, da bo njegova 
vzpostavitev iz tehničnega vidika zahteven projekt. Informacijski 
center, ki se oblikuje v okviru Slovenskega zavarovalnega 
združenja, je zasnovan drugače kot zbirke podatkov, ki jih vodijo 
zavarovalnice v skladu z 8. členom zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu (Ur.l.RS, št. 70/94, 29/96; v nadaljevanju: 
ZOZP), saj je v prvi vrsti namenjen oškodovancem, ki so v nesreči 
utrpeli škodo in imajo težave z ugotavljanjem imena zavarovalnice, 
številk zavarovalnih polic in imen pooblaščencev. Oškodovancem 
pridobi tudi podatke iz drugih držav članic EU, v ta namen pa 
sodeluje z informacijskimi centri drugih držav članic EU. 
Informacijski center spada v sklop novosti, kijih predvideva četrta 
smernica, zato je primerno, da se obravnava v istem poglavju kot 
ostale vsebine iz četrte smernice. 

d.) Razširja se uporaba četrte smernice in sicer so vključene še 
nesreče, ki se zgodijo v tretjih državah, ki so v sistemu zelene 
karte. Pomembna je tudi določba, da se z uporabo določb četrte 
smernice osnovni principi glede uporabe materialnega prava in 
sodne pristojnosti ne spreminjajo (42. b člen), kar je bistvena 
določba te smernice. Imenovanje pooblaščencev za obravnavanje 
odškodninskih zahtevkov se bo izvajalo tudi preko 
informacijskega centra, saj so prav informacijski centri tisti, ki 
morajo oškodovancu sporočiti ime pooblaščenca v določeni 
državi članici EU (42.c člen). Na enem mestu se določajo zahteve, 
ki jih mora izpolnjevati pooblaščenec, da lahko opravlja svoje 
delo (42.a člen), natančno je definirana posledica za primer, ko 
pooblaščenec oziroma odgovornostna zavarovalnica ne izpolnita 
svojih obveznosti v časovnih okvirih, ki jih definira smernica (prideta 
v zamudo) in s tem je tudi izpolnjena ena izmed zahtev smernice, 
ki narekuje državam članicam EU, da predvidijo učinkovit sistem 
sankcij za primere nespoštovanja določil smernice (42.č člen). 

2. 

Predlagatelj je v 3. členu zaradi doslednega razumevanja in pravilne 
razlage predloga zakona uvedel definicije naslednjih osnovnih 
pojmov • nesreča, prometno sredstvo, vozilo, zrakoplov, druga 
letalna naprava, letalo, čoln, odgovornostna zavarovalnica. 

3. 

Upoštevana je pripomba Sekretariata glede podelitve pooblastila 
ministru, pristojnemu za finance, za izdajo podzakonskega akta, 
v katerem bi bila določena vsebina zavarovalne pogodbe. 
Predlagatelj je črtal predlog člena, ki je določal takšno pooblastilo, 
namesto tega pa eno od najpomembnješih vprašanj, ki bi jih urejal 
podzakonski akt, določil v samem zakonu. V 7. členu predloga 
zakona je namreč določil osebe, ki so zavarovane poleg lastnika 
vozila. 
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4. 

Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata in črtal določbo 
nekdanjega 41. člena predloga zakona, ki je urejala začetek 
veljavnosti kazenskih določb, ki določajo denarne kazni za 
zavarovalnico in odgovorno osebo, ki ne skleneta zavarovalne 
pogodbe v skladu z zakonom in zavarovalnimi pogoji. V zvezi s 
prehodno določbo predloga zakona, ki nalaga zavarovalnicam, 
da uskladijo zavarovalne pogoje z določbami zakona v šestih 
mesecih po njegovi uveljavitvi in členi, ki odlagajo obveznost 
zavarovalnice, da obvešča Agencijo za zavarovalni nadzor o 
novih ali spremenjenih zavarovalnih pogojih in obveznost 
sklepanja zavarovalnih pogodb v skladu z zakonom in 
zavarovalnimi pogoji do članstva RS v EU, predlagatelj meni, da 
je takšna diferenciacija prehodnih obdobij upravičena in potrebna. 
Predlog zakona namreč uvaja nov sistem kontrole zavarovalnih 
pogojev zavarovalnic. Opušča se predhodno potrjevanje 
zavarovalnih pogojev s strani Ministrstva za finance, uvaja pa se 
dolžnost obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor o novih oziroma 
spremenjenih zavarovalnih pogojih. Do vstopa v članstvo RS v 
EU bodo še zmeraj veljale določbe 5. člena in drugega odstavka 
6. člena veljavnega zakona, ki določajo predhodno potrjevanje 
zavarovalnih pogojev s strani Ministrstva za finance. Omenjene 
prehodne določbe predloga zakona se torej nanašajo na nov 
način sporočanja vsebine zavarovalnih pogojev Agenciji za 
zavarovalni nadzor in do vstopa RS v članstvo EU ohranjajo 
dosedanji sistem. Prehodna določba v 47. členu predloga zakona 
pa zahteva uskladitev zavarovalnih pogojev zavarovalnic z 
določbami predloga zakona. 

5. 

Predlagatelj je na predlog Sekretariata ponovno proučil ustreznost 
določb o sankciji za primer prenehanja izpolnjevanja obveznosti 
obveznega zavarovanja za vse vrste prometnih sredstev. 
Predlagatelj je pripombo sekretariata upošteval tako, da je dikciji 
-registrske tablice« dodal še dikcijo »registrske oznake«, ki se 
nanaša na zrakoplove in druge letalne naprave ter čolne. Kot 
sankcijo za primer neizpolnjevanja obveznosti zavarovanja ni 
mogoče uporabiti dikcije iz tretjega odstavka 182. člena Zakona o 
varnosti cestnega prometa. Glede na to, da se 10. člen predloga 
zakona nanaša na vse vrste prometnih sredstev, torej tudi na 
zrakoplove in druge letalne naprave ter čolne, dikcija iz Zakona o 
varnosti cestnega prometa ne bi bila ustrezna. 

6. 

Predlagatelj je v 12. členu predloga zakona določil ustreznejše 
ukrepe, kijih Agencija za zavarovalni nadzor lahko izreče v skladu 
z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar) v primeru, ko bi 
zavarovalnice začele uporabljati zavarovalne pogoje, ki bi bili v 
nasprotju z zakonom. Tako se predlaga določba, da se prepoved 
sklepanja novih zavarovanj po predlogu zakona nanaša le na 
obvezna zavarovanja, določena v 1. členu ZOZP Zavarovalnice 
poleg obveznih zavarovanj po tem zakonu sklepajo tudi druga 
obvezna zavarovanja na podlagi drugih zakonov ter vrsto 
prostovoljnih zavarovanj. V primeru, da se prepoved sklepanja 
novih zavarovanj predlog zakona ne omeji samo na prepoved 
sklepanja obveznih zavarovanj po tem zakonu, bi prišlo do 
poseganja v povsem druga področja delovanja zavarovalnic. 

7. 

25. člen predloga zakona, ki ureja primere, ko oškodovanec nima 
pravice do odškodnine, je predlagatelj na predlog Združenja 
dikcijsko popravil, saj je bila prejšnja formulacija primerov, ko 
nastane škoda oškodovancu zaradi delovanja jedrske energije 
oziroma vojnih operacij in uporov, preveč ohlapna in bi kot taka 
lahko napeljevala k zmotnim (preširokim) interpretacijam. Dodaja 

se tudi nov primer izključitve kritja zavarovalnice, to je primer, ko 
je oškodovancu škoda nastala zaradi terorističnega dejanja. Tudi 
takšen primer je mogoče šteti med izredne primere, za katere 
zavarovalnica ne more jamčiti. 

8. 

V 18. členu predloga zakona je predlagatelj v skladu s pripombo 
Združenja generalno, za vse vrste obveznih zavarovanj v 
prometu določil, da »način zvišanja zavarovalnih vsot v primerih 
iz prvega odstavka tega člena, razen 12. člena (zavarovanje 
potnikov v javnem prometu) velja tudi za neizkoriščene dele 
zavarovalnih vsot.« Do sedaj je bila takšna določba navedena v 
19. členu ZOZP, ki ureja obvezna avtomobilska zavarovanja in v 
31. členu, ki ureja obvezna zavarovanja lastnikov ali zakupnikov 
zrakoplovov ali druge letalne naprave. Ker se s predlogom zakona 
uvaja tudi zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo 
povzročeno tretjim osebam, je potrebno omenjeno določbo urediti 
na enem mestu, generalno, za vse vrste obveznih zavarovanj po 
tem zakonu. 

9. 

29. člen predloga zakona sledi pripombi Združenja in pri omembi 
Londonskega sporazuma opušča navajanje datuma, saj člani 
Sveta birojev na zasedanju generalne skupščine, ki je vsako 
leto, lahko spremenijo besedilo in bi tako navedba datuma v 
predlogu zakona le ovirala uporabo aktualnega besedila v praksi 
in zahtevala novo spreminjanje zakona. V drugem odstavku 29. 
člena predloga zakona je sedaj tudi določeno, da se v primerih 
nesreč (skladno z določbami Haaške konvencije o zakonu, ki se 
uporablja za prometne nesreče (Ur. I. RS, št. 7/93) vedno uporablja 
pravo države, kjer se je zgodila nesreča oziroma se je zgodil 
škodni dogodek. Prejšnja navedba je bila neustrezna in neskladna 
z določbami smernice 90/232/EEC. Zaradi uskladitve z določbami 
omenjenega Haaškega zakona se predlaga tudi popravke v 
tretjem odstavku 29. člena predloga zakona. 

10. 

Pripombe Združenje so bile upoštevane tudi v 39., 40. in 41. členu 
predloga zakona. Ob upoštevanju dejstva, da se uvaja nova vrsta 
zavarovanja odgovornosti (zavarovanje lastnika čolna proti 
odgovornosti za škodo, povzročene tretjim), je bilo potrebno te 
člene ustrezno dopolniti. 

11. 

Predlagatelj je upošteval tudi redakcijske in nomotehnične 
pripombe Sekratariata in Združenja. 

12. 

Predlagatelj je proučil pripombo sekretariata glede določbe o 
trajanju zavarovalne pogodbe, ki spreminja 22. člen zakona o 
obveznih zavarovanjih v prometu (Ur.l.RS, št. 70/94, 29/96; v 
nadaljevanju: ZOZP). Sekretariat meni, da bi morale ob udtujitvi 
zavarovanega vozila pravice in obveznosti zavarovalca preiti na 
novega lastnika. Predlagatelj pojasnjuje, da je določba o prenehanju 
zavarovalne pogodbe v primeru spremembe lastništva vozila 
primarno v korist potrošnika. Obligacijski zakonik (Ur.l. RS, št. 83/ 
01) sicer v prvem odstavku 961. člena določa, da v primeru 
odtujitve zavarovane stvari pravice in obveznosti zavarovalca 
preidejo po samem zakonu na prrdobitelja, razen če ni drugače 
dogovorjeno. Obligacijski zakonik torej strankam dopušča 
drugačno oblikovanje trajanja zavarovalne pogodbe. Pri tem pa je 
potrebno upoštevati, da gre pri obveznem zavarovanju 
avtomobilske odgovornosti za razmerje med dvema različno 
močnima strankama. Zavarovaiec je v tem primeru šibkejša 
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stranka, ki jb je potrebno zaščititi. Težko si je namreč zamisliti 
situacijo drugačnega dogovora med zavarovalcem in 
zavarovalnico ob upoštevanju dejstva, da stranke z zavarovalnimi 
pogoji zavarovalnice najpogosteje niso seznanjene. Poleg tega je 
potrebno upoštevati, da je zavarovalec dolžan skleniti takšno 
zavarovanje. Po drugi strani je potrebno tudi zavarovalnici dopustiti 
možnost, da stranko, ki želi skleniti zavarovanje, oceni kot večji 
ali manjši riziko. V primeru prenosa zavarovalne pogodbe pa bi se 
celotni »bonus - matus« starega lastnika prenesel na novega 
lastnika. Predlagatelj meni, da je potrebno funkcijo možnosti 
dogovora o drugačni ureditvi trajanja zavarovalne pogodbe 
nadomestiti z določbo v 28. členu predloga zakona. Iz teh razlogov 
pripombe Sekretariata ni potrebno upoštevati. 

13. 

Sekretariat je podal pripombo, da bi bilo potrebno dodati določbo, 
ki bi prevoznika, ki ni lastnik vozila, zavezovala k sklenitvi 
zavarovanja potnikov v javnem prevozu. Predlagatelj pojasnjuje, 
da je takšen primer že zajet v 6. členu predloga zakona, ki določa, 
da se določbe zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno 
uporabljajo tudi za uporabnika vozila v primeru, ko je vozilo 
registrirano na uporabnika vozila. Vozilo pa po definiciji v predlogu 
zakona zajema vsa motorna in priklopna vozila, torej tudi vozila, 
namenjena za prevoz potnikov v javnem prevozu. 

14. 

Predlagatelj je proučil pripombo Sekretariata, da bi bilo potrebno 
naslov tretjega poglavja, ki se nanaša na zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti, spremeniti tako, da bo iz dikcije jasno, 
da gre za zavarovanje odgovornosti v cestnem prometu. 
Predlagatelj meni, da že iz sedanje dikcije naslova jasno izhaja, 
da gre za zavarovanje odgovornosti v cestnem prometu. Naslov 
namreč omenja zavarovanje lastnika vozila, vozila pa so po 
definiciji v predlogu zakona vsa motorna in priklopna vozila, kot 
jih opredeljuje Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l.RS, št. 
30/98 in 61/00), ki ureja cestni promet. 

15. 

Predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe Sekretariata, da bi bilo 
potrebno določiti prehodno obdobje a po uveljavitvi določb zakona, 
v katerem bi se morali imenovati pooblaščenci za obravnavanje 
odškodninskih zahtevkov in oblikovati odškodninski urad in 
informacijski center. Glede na to, da je začetek veljave predloga 
zakona predviden za naslednje leto, bodo zavarovalnice 
predhodno seznanjene z obveznostmi, ki jih bodo morale izpolniti 
z dnem članstva RS v EU. Sodelovanje med domačimi in tujimi 
zavarovalnicami ter združenji zavarovalnic že obstaja na podlagi 
Londonskega sporazuma, Multilateralnega garancijskega 
sporazuma in dvostranskih pogodb. Zavarovalnice bodo tako 
svoje tuje partnerje iz sistema zelene karte uporabile tudi za 
sodelovanje v sistemu iz četrte smernice. Tako je pričakovati, da 
se bodo zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje 
prilagodili zahtevam iz četrte smernice že pred dnevom članstva 
RS v EU, kar pomeni, da ni razloga za določitev prehodnega 
obdobja. Poleg tega datum vstopa Republike Slovenije v članstvo 
EU ni še jasen, kar otežuje morebitno določitev prehodnega 
obdobja v katerem bi se opravila določena imenovanja oziroma 
oblikovanja. 

16. 

Glede pripombe Sekretariata, da prihaja v 42. d členu do 
nepotrebnega ponavljanja vsebine, je potrebno pojasniti, da 42. d 
člen ureja specifičen primer pooblaščencev za obravnavanje 
odškodninskih zahtevkov ■ pooblaščence za tiste situacije, ko 
namerava zavarovalnica države članice EU v RS neposredno 
opravljati zavarovalne posle, torej ko v RS nima podružnice. Na 
te pooblaščence se bodo obračali oškodovanci, ki so bili 
oškodovani v nesrečah, ki so se pripetile v državi, ki ni država 
njihovega stalnega prebivališča. 
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Ljubljana, dne 19.4.2002 K 36. členu: 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K 
PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O OBVEZNIH 
ZAVAROVANJIH V PROMETU - druga obravnava 

K 20. členu: 

Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za zavarovanje 
potnikov iz 5. točke drugega odstavka 9. člena tega zakona 
uporablja najnižja zavarovalne vsota v znesku 250.000 SDR.« 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba pomeni uskladitev z ureditvijo, kot izhaja 
iz Resolucije ECAC/25-1, ki jo je uveljavila tudi večina evropskih 
držav. 

K 35. členu: 

Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi: 

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

»Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po 30. 
členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na 
dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni 
dogovorjena višja vsota. 

Najnižja zavarovalna vsota iz posameznega škodnega dogodka 
ne glede na število oškodovancev, na katero mora biti sklenjeno 
zavarovanje, znaša za zrakoplove oziroma za drugo letalno 
napravo: 

a) za zrakoplove z največjo vzletno maso do 2.000 kg, 1.500.000 
SDR v tolarski protivrednosti, 

b) za zrakoplove z največjo vzletno maso do 6.000 kg, 4.500.000 
■SDR v tolarski protivrednosti, 

c) za zrakoplove z največjo vzletno maso do 25.000 kg, 
12.000.000 SDR v tolarski protivrednosti, 

d) za zrakoplove z največjo vzletno maso do 100.000 kg, 
50.000.000 SDR v tolarski protivrednosti, 

e) za zrakoplove z največjo vzletno maso nad 100.000 kg, 
90.000.000 SDR v tolarski protivrednosti, 

f) za jadralna letala, ultralahke in druge letalne naprave, če je 
zanje predpisana registracija, 500.000 SDR v tolarski 
protivrednosti. 

SDR (Special Dravving Rights) so posebne pravice črpanja 
(obračunska enota), kot jih določa mednarodni denarni sklad, 
razmerje do slovenske valute oziroma vrednost pa objavlja Banka 
Slovenije.« 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba v drugem odstavku glede točk a) do e) 
zajema ureditev, ki pomeni takojšnjo uskladitev z ureditvijo, kot 
izhaja iz Resolucije ECAC/25-1, ki jo je uveljavila tudi večina 
evropskih držav; glede točke f) pa zajema ureditev, ki pomeni 
primerljivo zvišanje dosedanjih najnižjih zavarovalnih vsot za 
določene zrakoplove oziroma letalne naprave, ob upoštevanju 
višin možnih škod pri letalski nesreči s takimi zrakoplovi oziroma 
letalnimi napravami. 

Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Za 33. členom se doda novo IV.a poglavje z naslovom 
»ZAVAROVANJE LASTNIKA ČOLNA PROTI 
ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO POVZROČENO TRETJIM 
OSEBAM« z novimi 33. a, 33. b, 33. c, 33. č in 33. d členi, ki se 
glasijo: 

»IV.a ZAVAROVANJE LASTNIKA ČOLNA PROTI 
ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO POVZROČENO TRETJIM 
OSEBAM 

33. a člen 

Lastnik čolna oziroma imetnik pravice razpolaganja s čolnom na 
motorni pogon z močjo več kot 3.7 kW, ki je vpisan v vpisnik 
morskih čolnov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za 
pomorstvo, mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti 
za škodo, ki jo z uporabo čolna povzroči tretjim osebam zaradi 
smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja (v nadaljnem 
besedilu: zavarovanje odgovornosti za škodo povzročeno tretjim 
osebam z uporabo čolna), razen proti odgovornosti za škodo na 
stvareh, ki jih je sprejel v prevoz. 

Zahtevi za vpis čolna v vpisnik morskih čolnov je potrebno priložiti 
dokaz o sklenjeni zavarovalni pogodbi, ki mora biti sklenjena za 
najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo dovoljenje za plovbo. 

Osebe, ki se prevažajo s čolnom, se ne štejejo za tretje osebe po 
tem zakonu. 

Lastnik tujega čolna, ki prihaja v teritorialno morje ali notranje 
morske vode Republike Slovenije, mora imeti sklenjeno veljavno 
zavarovalno pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škode iz 
prvega odstavka, če ni dana druga varščina za povrnitev škode 
ali če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno. 

Obveznost iz prvega odstavka ne velja za čolne oboroženih sil 
Republike Slovenije. 

33. b člen 

Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po 33. a 
členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na 
dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni 
dogovorjena višja vsota. 

Najnižja zavarovalna vsota za škode iz posameznega škodnega 
dogodka ne glede na število oškodovancev, na katero mora biti 
sklenjeno zavarovanje, znaša 50.000.000 tolarjev 

33. c člen 

Združenje ne odgovarja za škodo, ki je povzročena z neznanim 
čolnom. 

33. č člen 

Za škode, ki so povzročene z nezavarovanim čolnom, se 
uporabljata določbi 40. in 41. člena tega zakona. 

33. d člen 

Za zavarovanje odgovornosti za škodo povzročeno tretjim 
osebam z uporabo čolna se smiselno uporabljajo določbe 17., 
20., 22. in 23. člena zakona. 
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Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se določa ustreznejša in celovitejša 
ureditev nove kategorije obveznega zavarovanja v prometu - 
zavarovanja odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam 
z uporabo čolna. Predlagane dopolnitve so nujno potrebne za 
izvajanje te vrste zavarovanja v praksi. 

Predlaga se natančnejša opredelitev čolna, za katerega obstaja 
obveznost skleniti zavarovanje odgovornosti in sicer se določa, 
da ta obveznost obstoji le za lastnike oziroma imetnike pravice 
razpolaganja s čolnom, katerih moč ne presega 3.7 kw. Na podlagi 
217. člena Pomorskega zakonika (PZ) (Uradni list RS, št. 26/ 
2001) morajo biti vpisani v vpisnik čolnov vsi čolni, razen: 

1. čolna, ki pripada ladji ali drugemu plovilu; 
2. športnega veslaškega čolna, kajaka ali podobnega plovila; 
3. čolna, krajšega od 3 metrov, razen če ima motorni pogon z 
močjo več kot 3,7 kW. 

V vpisnik morskih čolnov so tako vpisani tudi čolni, ki nimajo 
motornega pogona (čolni nad tremi metri na vesla, jadrnice). V teh 
primerih bi bila uvedba obveznega zavarovanja neustrezna, saj 
plovila nimajo v morju vrtečih se delov (propeler) in ne morejo 
povzročiti večjih škod. Glede čolnov na motorni pogon do 3,7 kW 
je praksa pokazala, da čolni z motornim pogonom do 3,7 kW (to 
so čolni z izven krmnim motorjem) razvijejo relativno majhno 
hitrost (do 5-6 vozlov) in posledično izjemno redko povzročijo 
škodni primer. Primerjava s sosednjima državama, kamor 
slovenski čolni najpogosteje zaplujejo, kaže da je v Republiki 
Hrvaški za obvezno zavarovanje določena moč motorja nad 15 
kW, prav tako je osvojen kriterij moči motorja tudi v Republiki Italiji. 

Podrobneje je bilo potrebno definirati obseg nevarnosti, ki jo krije 
ta vrsta zavarovanja. Zavarovalno kritje obsega le osebno škodo 
(prvi odstavek 33.a člena). 

Zaradi uskladitve predloga zakona s predpisi, ki urejajo registracijo 
čolnov, se predlaga določitev obveznosti skleniti to vrsto 
zavarovanja odgovornosti tudi za imetnika pravice razpolaganja 
s čolnom, ki ga Pravilnik o čolnih in plavajočih objektih ((Uradni 
list SRS, št.13/89 in Uradni list RS, št. 90/98 in 100/00) povezuje 
z vpisom v vpisnik morskih čolnov. 

Podobno kot je urejeno v določbah o zavarovanju avtomobilske 
odgovornosti, je potrebno tudi pri zavarovanju odgovornosti za 
škodo povzročeno z uporabo čolna določiti, kdaj nastopi 
obveznost lastnika oziroma imetnika pravice razpolaganja s 
čolnom, da sklene zavarovalno pogodbo. V drugem odstavku 33. 
a člena se tako določa, da je potrebno skleniti zavarovalno 
pogodbo pred vpisom čolna v vpisnik morskih čolnov. Predlaga 
se tudi, da se čas, za katerega je sklenjena zavarovalna pogodba, 
naveže na trajanje izdanega dovoljenja za plovbo. 

Zaradi uskladitve s terminologijo, določeno v Pomorskem 
zakoniku, se v četrtem odstavku 33. a člena izraz "obalno morje 
ali notranje vode" nadomešča z izrazom "teritorialno morje ali 
notranje morske vode". 

V 33. d členu se predlaga smiselna uporaba določenih določb 
poglavja zakona o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Tako 
se tudi pri zavarovanju odgovornosti za škodo povzročeno tretjim 
z uporabo čolna določa: 

osebe, ki nimajo pravice do odškodnine iz te vrste 
zavarovanja, 
možnost neposredne tožbe oškodovanca nasproti 
zavarovalnici, 
prenehanje zavarovalne pogodbe v primeru spremembe 
lastništva oziroma imetništva pravice razpolaganja s čolnom, 
minimalno jamstvo zavarovalnice v primeru, ko je 
zavarovanec škodo povzročil v tujini. 

V 33. č členu se predlaga črtanje določbe o ravnanju Slovenskega 
zavarovalnega združenja v primeru, ko je škoda povzročena z 
nezavarovanim čolnom, saj je takšen primer že urejen v 40. členu 
predloga zakona. 

K 49. členu: 

Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi: 

» Z dnem uveljavitve tega zakona se: 

- 21. člen zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v 
letalstvu (Uradni list RS, št. 12/00) spremeni tako, da se glasi: 

» Prevoznik je dolžan skleniti nezgodno zavarovanje potnikov v 
javnem prometu v skladu z zakonom o obveznih zavarovanjih v 
prometu.« 

- prvi odstavek 138. člena zakona o obligacijskih in stvarnopravnih 
razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št. 12/00) spremeni tako, da 
se glasi: 

»Odgovorna oseba odgovarja za škodo iz 130. člena tega zakona 
do zneskov, kot so določeni v 31. členu zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu.« 

Obrazložitev: 

Glede na predlagane spremembe v predhodnih členih predloga 
zakona (20. in 35. člen ZOZP-A) in glede na trenutno še veljavno 
ureditev po Zakonu o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v 
letalstvu (Uradni list RS, št. 12/00 - v nadaljenjem besedilu: 
ZOSRL), je potrebna tudi ustrezna sprememba 21. in 138. člena 
ZOSRL, tako da nova predlagana ureditev v ZOZP-A pomeni 
potrebno uskladitev.določb obeh navedenih zakonov in v zvezi s 
predlaganimi zvišanji zneskov obveznih zavarovanj pomeni tudi 
ustrezno povišanje omejitev odgovornosti po ZOSRL. 

poročevalec, št. 43 36 23. april 2002 



IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA S PREDPISI EVROPSKE UNIJE 

1) Naslov predloga akta 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo 

70. in 71. člen »Evropskega sporazuma o pridružitvi«. 

t>) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 
/ 

o) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Unije 

a) Smernice oziroma drugI sekundarni viri prava EU, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno) 

1. 72/166/EEC (smernica) - v celoti usklajeno, 
2. 72/430/EEC (smernica) - v celoti usklajeno, 
3. 84/5/EEC (smernica) - v celoti usklajeno, 
4. 90/232/EEC (smernica) - v celoti usklajeno, 
5. 2000/26/EC (smernica) - v celoti usklajeno, 
6. 90/618/EEC (srnernica) - usklajeno v delu, ki se nanaša na 

obvezna zavarovanja v prometu, 
7. 92/49/EEC (smernica) - usklajeno v delu, ki se nanaša na 

obvezna zavarovanja v prometu, 
8. 91/323/EEC (odločba) - v celoti usklajeno, 
9. 97/828/EC (odločba) - v celoti usklajeno. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava EU 
/ 

c) Razlogi za delno neusklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri EU (leto) 

Zakon bo predvidoma popolnoma usklajen že ob uveljavitvi s 
tem, da bodo posamezne določbe, ki se nanašajo na smernico 
2000/26/EC začele veljati z dnem članstva Republike Slovenije v 
Evropskih skupnostih. 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri EU prevedeni v 
slovenščino? 

Ne. 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Predlog akta ni preveden v noben tuj jezik. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare, TAIEX, 
Komisija EU, države članice EU, SIGMA, OECD, 
Univerza...) 

preko Taiex-a sodelovanje s nemškimi strokovnjaki, 
sodelovanje s strokovnjaki iz Luxemburga in Nizozemske 

8) Povezava z Državnim Programom za prevzem pravnega 
reda EU In upoštevanje roka za uskladitev 

V poglavju 3 - prost pretok storitev v delu kratkoročnih prioritet se 
je Republika Slovenija zavezala, da bo Zakon o obveznih 
zavarovanjih v prometu uskladila z do takrat veljavnim pravnim 
redom EU s tega področja oziroma, da bo sprejela nov zakon do 
30.6.2002, uveljavila pa do 31.12.2002. 

Petra Zemljlč mag. Anton Rop 
Vodja pravne službe MINISTER 

23. april 2002 
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