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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 
davčna številka 
račun 

5022924 
21881677 

50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

ENAKIH MOŽNOSTIH ŽENSK IN 

MOŠKIH (ZEMŽM) 

- hitri postopek - EPA 537 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2611 -0028 
Številka: 017-07/2002-2 
Ljubljana, 20.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 144. dopisni seji dne 20.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ENAKIH MOŽNOSTIH ŽENSK IN 
MOŠKIH - EU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o enakih možnostih 
žensk in moških obravnava po hitrem postopku, ker to 
zahtevajo izredne potrebe države. 

Predlagani zakon sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti 
v procesu prevzemanja pravnega reda Evropske unije. V 
pogajalskih izhodiščih se je Republika Slovenija zavezala, da 
bo v celoti uskladila svojo zakonodajo na področju socialne 
politike in zaposlovanja s pravnim redom Evropske unije 

najkasneje do 31.12.2002. Predlagani zakon o enakih 
možnostih žensk in moških je zato uvrščen v Državni pro- 
gram Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske 
unije (NPAA) z rokom sprejema do konca leta 2002. 

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. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Mira Olup Umek, direktorica Urada Vlade Republike Slovenije 
za enake možnosti, 

- Nataša Belopavlovič, državna sekretarka v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, 

- Tanja Salecl, namestnica direktorice Urada Vlade Republike 
Slovenije za enake možnosti. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

PODLAGE 

V Sloveniji je načelo enakosti pred zakonom oziroma načelo 
pravne enakosti kot eno izmed temeljnih človekovih pravic in 
svoboščin zapisano v 14. členu Ustave RS (Uradni list RS/I, št. 
33/91), ki določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake 
človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, 
raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno 
stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katero koli drugo 
osebno okoliščino. V 15. členu pa Ustava RS navaja, da se 
človekove pravice uresničujejo neposredno in na podlagi ustave 
ter da je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic 
in temeljih svoboščin z zakonom, kadar tako določa ustava, ali 
če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali 
svoboščine. Z vidika varstva človekovih pravic in svoboščin je 
varstvo pravice enakosti pred zakonom (tudi glede na spol) 
posameznici oziroma posamezniku zagotovljeno neposredno ali 
preko instituta varuha človekovih pravic kot neodvisnega in 
samostojnega organa. 

Omenjena sistemska ureditev enakosti spolov pred zakonom in 
njeno pravno varstvo pa ni zagotovilo za dejansko enakost spolov 
v javni sferi in tudi ne za enako obravnavanje spolov v zasebni 
sferi. Kljub ustavno deklarirani enakosti spolov vsakdanja praksa 
in navade v slovenski družbi kažejo in dokazujejo, da neenako 
obravnavanje spolov in zastopanost na posameznih področjih 
družbenega življenja dejansko obstajata. Za njuno odpravo je 
potrebno obvezno pravno urediti ravnanja določenih subjektov 
na vseh področjih družbenega življenja, saj bo le-tako ženskam 
in moškim omogočeno uresničevanje načela enakosti tudi v 
praksi. Takšen pristop se je že uveljavil v Zakonu o delovnih 
razmerjih, ki izrecno prepoveduje diskriminacijo glede na spol pri 
zaposlovanju, med trajanjem in v zvezi s prenehanjem delovnega 
razmerja. Zakon zapoveduje delodajalcu določeno ravnanje 
oziroma vedenje in predpisuje sankcije v primeru kršitve teh 
prepovedi oziroma zapovedi. 

Da ni dovolj zagotoviti enakosti spolov samo "de iure", ampak 
tudi "de facto", dokazujejo tudi številni mednarodni dokumenti. 
Mednarodni dokumenti, ki jih je ratificirala še bivša skupna država 
SFRJ in so postali del pravnega reda samostojne Republike 
Slovenije z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij 
Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v 
Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Uradni list RS-MP, št. 
9-55/1992), ter se nanašajo na uveljavljanje uresničevanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državah pogodbenicah, 
posebno pozornost namenjajo tudi problemu dejanske 
diskriminacije spolov v družbi. Te mednarodne pogodbe oziroma 
dokumenti vsebujejo vrsto določb, ki nalagajo državam 
pogodbenicam dolžnost pozitivnega ravnanja na vseh področjih 
javnega in zasebnega življenja, zlasti še na področju politike, 
gospodarstva, kulture in socialne varnosti v smislu zagotavljanja 
možnosti za dejansko enakost žensk in moških ter njihovo 
uravnoteženo zastopanost na posameznih področjih družbenega 
življenja. To pozitivno ravnanje pomeni obveznost države 
pogodbenice, da sprejema ustrezne zakonodajne, politične in 
druge primerne ukrepe, vključno s sankcijami, kadar je to potrebno, 
s katerimi se ženskam in moškim zagotovi neposredno 
uresničevanje pravice enakosti spolov oziroma se spodbuja in 
pospeši ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških v družbi. 

Osrednji in najbolj splošen dokument o pravicah žensk je 
Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (Uradni list 
SFRJ-MP, št. 11-48/1981), ki ga je SFR Jugoslavija ratificirala že 
leta 1981, v Republiki Sloveniji pa velja od 17.7.1992 na podlagi 
akta o notifikaciji nasledstva. Konvencija opredeljuje pomen 
enakosti žensk in moških, oblike diskriminacije žensk ter nas 
oskrbi s programom nacionalnih ukrepov za njihovo odpravo. 
Slovenija se je z njenim podpisom zavezala, da bo načelo enakosti 
moških in žensk vključila v svojo zakonodajo, zagotovila 
uresničevanje tega načela v praksi ter da bo z zakonodajnimi in 
drugimi ukrepi prepovedala vse oblike diskriminacije žensk. 
Konvencija opredeljuje tudi posebne začasne ukrepe, ki ne štejejo 
za diskriminacijo, če je njihov namen pospešiti uresničevanje 
dejanske enakosti moških in žensk. Ti ukrepi ne smejo povzročiti 
neenakih ali posebnih meril, veljati pa naj prenehajo, ko so 
doseženi enako obravnavanje in enake možnosti. Konvencija 
prepoveduje diskriminacijo žensk in državam pogodbenicam 
nalaga enako obravnavanje žensk in moških na različnih področjih, 
npr. na področju izobraževanja, zaposlovanja, javnega življenja, 
zdravja itd. 

Določbe o zagotavljanju enakih možnosti in enakega obravnavanja 
žensk in moških na posameznih področjih opredeljujejo tudi drugi, 
v Republiki Sloveniji veljavni mednarodni dokumenti. Tako npr. 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
(Uradni list SFRJ, št. 7/71) in Mednarodni pakt o državljanskih in 
političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71) vsebujeta posebno 
določbo, ki države pogodbenice zavezuje, da moškim in ženskam 
zagotovijo enakopravno uživanje vseh pravic, določenih v paktih. 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah poleg tega 
zahteva od držav pogodbenic, da zagotovijo in spoštujejo pravice, 
zajamčene s paktom, brez kakršnega koli razlikovanja glede na 
spol in druge osebne okoliščine. Če to še ni določeno z ustreznimi 
zakoni ali drugimi ukrepi, je država pogodbenica dolžna sprejeti 
nujne ukrepe za sprejetje zakonskih ali drugih ukrepov, ki bi lahko 
bili potrebni za uresničevanje pravic, priznanih v paktu (2. člen). 
Obveza spoštovanja pravic kaže na negativni značaj državljanskih 
in političnih pravic (prepoved diskriminacije), medtem ko obveza 
zagotavljanja pravic odraža pozitivni značaj uživanja pravic. 
Pomeni, da morajo države pogodbenice sprejeti pozitivne korake, 
da bi v paktu zajamčene pravice posameznice in posameznike 
tudi dejansko uživali. 

Svet Evrope, katerega članica je tudi Slovenija, prav tako varuje 
enake pravice žensk in moških. Konvencija o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS-MP, št. 1-3/1994, v 
RS, št. 2/1994), ki je bila prvi mednarodni instrument o človekovih 
pravicah, je namenjena varovanju širokega obsega državljanskih 
in političnih pravic posameznic in posameznikov ter uvaja 
pomemben element univerzalne narave človekovih pravic in v 
14. členu prepoveduje diskriminacijo. Prav tako je z vidika 
spodbujanja in varstva človekovih pravic žensk pomembna 
Evropska socialna listina (spremenjena, Uradni list RS-MP, št. 7/ 
99), ki določa pravico vseh delavk in delavcev do enakih možnosti 
in enakega obravnavanja brez razlikovanja zaradi spola v 
zadevah, povezanih z zaposlitvijo in poklicem. Države 
pogodbenice so se zavezale, da bodo navedeno pravico 
priznavale in ustrezno ukrepale, da bi jamčile oziroma spodbujale 
njeno uporabo. Dodatek k Spremenjeni Evropski socialni listini 
določa, da določba ne preprečuje uvedbe posebnih ukrepov za 
odpravo dejanskih primerov neenakosti. Poleg navedenih konvencij 
je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel vrsto konvencij na drugih 
področjih, ki so prav takb pomembne z vidika človekovih pravic 
žensk in enakosti spolov. 

Tudi Evropska Unija kot eno svojih temeljnih načel v Amsterdamski 
pogodbi poudarja enakost žensk in moških (2. člen), evropsko 

poročevalec, št. 51 4 28. maj 2002 



pravo pa je na tem področju razdeljeno na tri področja, in sicer na 
področje enakega plačila, enake obravnave in socialne varnosti. 
Načelo enakega obravnavanja je opredeljeno kot prepoved 
kakršne koli diskriminacije zaradi spola, neposredne ali posredne, 
še zlasti glede na zakonski ali družinski status. V to področje 
spada tudi direktiva 97/80 o dokaznem bremenu v primerih 
diskriminacije zaradi spola. Poleg direktiv obstajajo še številna 
priporočila, resolucije in drugi manj obvezujoči dokumenti, ki 
opredeljujejo enake možnosti spolov tudi na drugih področjih (npr. 
izobraževanje, uravnotežena zastopanost pri odločanju, podoba 
žensk in moških v medijih in oglaševanju, spolno nadlegovanje). 
Konec leta 2000 je Evropska komisija sprejela Program Skupnosti 
okvirne strategije za enakost spolov za obdobje od 2001 do 2005, 
ki opredeljuje prednostna področja delovanja EU, in sicer: enakost 
spolov v ekonomskem življenju, enako sodelovanje in 
zastopanost, enak dostop in polno uživanje socialnih pravic za 
ženske in moške, spodbujanje enakosti spolov v okviru aktivnega 
državljanstva in spreminjanje vlog spolov in odpravljanje 
stereotipov. 

Evropska Unija je v Amsterdamsko pogodbo vključila tudi določilo 
o integraciji načela enakosti spolov in se z njim zavezala, da si na 
vseh v prvem odstavku navedenih področjih prizadevala za 
odpravljanje neenakega obravnavanja in vzpodbujanje enakosti 
žensk in moških. Sicer pa je integracija načela enakosti spolov 
ključnega pomena v Programu Skupnosti okvirne strategije za 
enakost spolov (2001-2005). 

Z vidika doseganja enakosti spolov in s tem povezanega položaja 
žensk je bila pomembna tudi Četrta svetovna konferenca 
Združenih narodov o ženskah (Peking, 1995), katere rezultat je 
sprejem Pekinške deklaracije in Izhodišč za ukrepanje. V Pekinški 
deklaraciji so vlade (tudi Slovenija) potrdile, da bodo sprejele vse 
potrebne ukrepe za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk in 
odstranitev vseh ovir za enakost spolov, ukrepe za krepitev moči 
žensk in izboljšanje njihovega položaja. Izhodišča za ukrepanje 
kot kritična področja, na katerih je treba ukrepati, med drugim 
naštevajo neenakopravnost, neustreznost in neenak dostop do 
izobraževanja in usposabljanja, zdravstvenega varstva in z njim 
povezanih storitev, nasilje nad ženskami, neenakopravnost v 
gospodarstvu, pri delitvi moči in odločanju na vseh ravneh, 
nezadostnost mehanizmov za spodbujanje izboljšanja položaja 
žensk itd. Na posebnem zasedanju Generalne skupščine OZN 
junija 2000 (Peking +5) so bile sprejete Nadaljnje aktivnosti in 
pobude za uresničevanje Pekinške deklaracije in Izhodišč za 
ukrepanje, saj je bilo ugotovljeno, da cilji in zaveze pekinških 
Izhodišč za ukrepanje niso bili v celoti doseženi in so potrebne 
nadaljnje aktivnosti na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem 
področju. 

POLOŽAJ ŽENSK IN MOŠKIH V SLOVENIJI - NEKATERI 
PODATKI IN ANALIZE STANJA 

1. Javno in/ali politično življenje 

Ženske in moški v Sloveniji imajo pravno-formalno enake politične 
pravice. Vendar pa pravno-formalno enak položaj moških in žensk 
v sferi političnega odločanja v praksi ne zagotavlja njihovega 
dejansko enakega položaja. Glede na delež v celotni strukturi 
prebivalstva v državi so ženske slabše zastopane na vseh ravneh 
političnega odločanja - tako v voljenih kot v imenovanih političnih 
telesih, tako na lokalni kot na državni ravni. Večinoma njihov delež 
ne dosega kritične mase (30%), ki naj bi omogočala vpliv na 
določanje vsebin in prioritet obravnavanih vsebin ter s tem tudi 
možnosti za doseganje ustreznih sprememb. 

Na volitvah v Državni zbor RS je bilo leta 1992 izvoljenih 13,3% 
žensk, na volitvah 1996 komaj 7,8%, na volitvah 2000 pa se je ta 
delež zopet dvignil na 13,3%. S 13,3% deležem žensk (leto 2001) 
v državnem zboru je Slovenija pod evropskim povprečjem, ki 
znaša 17 %, še posebej pa pod povprečnim deležem žensk v 
parlamentih držav članic EU, ki znaša 24 %. Skoraj enočetrtinska 
zastopanost žensk v parlamentih držav članic EU je predvsem 
posledica uvajanja spodbud, ki so jih države članice sprejele za 
povečanje deleža žensk v politiki. V primerjavi z državami 
kandidatkami za Evropsko unijo, kjer je povprečje žensk v 
parlamentu 11,7%, pa se Slovenija skupaj s Slovaško uvršča na 
peto mesto. 

Na kandidatnih listah političnih strank za volitve v državni zbor se 
delež žensk počasi dviguje: leta 1992 je bilo na kandidatnih listah 
16% žensk, leta 2000 pa 23,5%. Večji delež žensk na kandidatnih 
listah sicer še ne zagotavlja izvolitve, vendar je po ugotovitvah 
številnih raziskav nujni pogoj in prvi korak v tej smeri. 

Ženske so nezadostno zastopane tudi na lokalni ravni: na lokalnih 
volitvah leta 1994 je bilo v mestne in občinske svete izvoljenih 
10,7% svetnic in 3,4% (5) županj, na lokalnih volitvah leta 1998 
pa 11,7% svetnic in 4,2% (8) županj. Raziskave pogosto 
poudarjajo pomen lokalnih volitev za ženske, saj lahko le-te 
predstavljajo pomembno izhodiščno možnost tudi za volitve na 
državni ravni. 

Podobna situacija glede zastopanosti žensk v Državnem zboru 
je tudi v Državnem svetu. Na volitvah v Državni svet RS je bila 
leta 1992 od skupaj 40 članic in članov izvoljena ena ženska, leta 
1997 pa 5. 

Zastopanost žensk je nizka tudi v Vladi RS. Leta 1992 sta bili 
imenovani dve ministrici, leta 1996 nobena, po volitvah 2000, pa 
so v vladi med 14 ministri oziroma ministricami 3 ministrice (20%), 
kar pomeni, da je delež žensk med članicami Vlade RS 17,6%. 
Tudi ko gre za prisotnost žensk v vladi, se Slovenija uvršča pod 
povprečje držav članic Evropske unije, kjer je delež žensk 27%. 
Med državami kandidatkami za Evropsko unijo pa se Slovenija 
uvršča na četrto mesto, za Poljsko, Bolgarijo in Estonijo. 

Na najvišjih političnih položajih (predsednik oziroma predsednica 
države, parlamenta, vlade) v obdobju 1990-2001 nismo imeli 
nobene ženske. Na položajih funkcionarjev oziroma funkcionark 
vlade imamo 19% žensk, na mestih višjih upravnih delavcev 
oziroma delavk pa 51% žensk. Kljub temu, da je med višjimi 
upravnimi delavci oziroma delavkami več žensk, jih je na najvišjih 
položajih, kot je položaj generalne sekretarke oziroma sekretarja 
29% in državne podsekretarke oziroma podsekretarja 37%. 

Podobna situacija - nizka zastopanost žensk - je tudi v komisijah 
in drugih delovnih telesih Vlade RS. V 40 komisij Vlade RS je bilo 
imenovanih skupaj 462 članov in članic, od tega 128 ali 27,7% 
žensk, v 41 drugih delovnih teles pa je bilo imenovanih skupaj 
460 članov in članic, od tega 159 ali 34,6% žensk. 

V sodni veji oblasti je delež sodnic v povprečju višji od deleža 
sodnikov. Med vsemi sodniki oziroma sodnicami je 66,3% žensk. 
Njihov delež je najnižji na vrhovnem sodišču (33,3%), najvišji pa 
na okrajnih sodiščih (75,7%). Čeprav sodnice prevladujejo na 
sodiščih, razen na vrhovnem in višjem delovnem in socialnem 
sodišču, so na mestih predsednice sodišča le na okrožnih, okrajnih 
ter delovnih in socialnih sodiščih. 

Med tožilci oziroma tožilkami je delež žensk (49,7%) skoraj enak 
kot delež moških. Vendar je tudi na tožilstvih delež žensk med 
vodilnimi kadri, bolj ko se vzpenjamo po hierarhiji tožilstev, vedno 
nižji. Na okrožnih državnih tožilstvih je delež žensk med vodilnimi 
kadri 52,4%, na vrhovnem državnem tožilstvu pa 20%. 
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Ženske so premalo prisotne tudi na najvišjih položajih odločanja 
na drugih področjih javnega življenja: v znanosti, kulturi, 
gospodarstvu itd. V največjih družbah in poslovnih sistemih v 
Sloveniji, po revidiranih in konsolidiranih bilancah za leto 2000, ni 
med predsedniki oziroma predsednicami uprave nobene ženske, 
med člani oziroma članicami jih je le 12,8%, med predsedniki 
oziroma predsednicami nadzornih svetov jih je 2,4%, med člani 
oziroma članicami pa 18,0%. 

Vlada Republike Slovenije je v 42 nadzornih svetov, poslovnih 
odborov in upravnih odborov gospodarskih subjektov (javnih 
podjetij, družb, skladov itd.) za 4-letni mandat imenovala skupaj 
187 članov oziroma članic, od tega 42 ali 22,3% žensk. 

Na podlagi zgornjih podatkov lahko zaključimo, da se podobno 
kot druge države tudi v Sloveniji srečujemo z vertikalno spolno 

Delež žensk med aktivnim prebivalstvom se po stopnji strokovne 
izobrazbe ne razlikuje bistveno od moških. Njihov delež je nekoliko 

segregacijo, ki na položaje odločanja v vseh sferah javnega 
življenja značilno koncentrira zgolj enega od spolov. 

2. Trg dela 

Ženske v Sloveniji predstavljajo skoraj polovico vseh zaposlenih 
in prav tako kot moški večinoma delajo polni delovni čas. Leta 
1999 je bilo delovno aktivnih 47,9% žensk. Njihova stopnja delovne 
aktivnosti se po podatkih ankete o delovni sili od leta 1993 zvišuje. 
Podobno stanje je pri moških. Tudi pri njih je opazen trend 
povečevanja stopnje delovne aktivnosti. Vendar pa je razlika med 
stopnjo delovne aktivnosti žensk in moških 12%. Stopnja 
brezposelnosti žensk in moških pa je dokaj enakomerna, čeprav 
nekoliko višja pri ženskah (7,6) kot pri moških (7,2). 

višji od deleža moških, ko gre za osebe s končano osnovno in 
srednjo šolo ter višjo in visoko šolo. 

Tabela 4: Delež žensk med aktivnim prebivalstvom po Šolski izobrazbi za 2. četrtletje 1. 1999 

Izobrazba Ženske 

v% 

Skupaj 46,1 

Nedokončana osnovna šola 43,4 

Osnovna šola 52,6 

Enoletna ali dveletna srednja šola (skrajšani program) (29,6) 

Dveletna ali triletna srednja šola 35,0 

Štiriletna ali petletna srednja šola 50,9 

Višja šola 57,2 

Visoka Šola 52,4 

Magisterij, doktorat ((36,1)) 

Vir: Statistične informacije, št. 81/1999, Zavod RS za statistiko. 

Tabela 3: Osnovne značilnosti prebivalstva po aktivnosti in spolu za 2. četrtletje 1. 1999 

Skupaj Moški Ženske 

• 

Prebivalstvo skupaj 1980 964 1015 

v % 

Stopnja aktivnosti 58,3 65,1 51,9 
Stopnja delovne aktivnosti 54,0 60,4 47,9 
Stopnja brezposelnosti 7,4 7,2 7,6 

Delež oseb, starih pod 15 let, v 

prebivalstvu 
16,5 17,4 15,7 

Vir: Statistične informacije, št. 81/1999. Zavod RS za statistiko. 
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Po podatkih za leto 1999 od 410.000 delovno aktivnih žensk jih 
dela v storitvenih dejavnostih 251.000, kar predstavlja 61,2% 
vseh delovno aktivnih žensk. Med vsemi sektorji dejavnosti je 
največ delovno aktivnih žensk vključenih v storitveni sektor 
(55,0%)'. Storitveni sektorji, v katerih je zaposlenih več kot 

polovica delovno aktivnih žensk med vsemi zaposlenimi v teh 
sektorjih, so: trgovina; popravila motornih vozil in izdelkov široke 
porabe (51,%), gostinstvo (57,3%), finančno posredništvo 
(73,9%), izobraževanje (77,1%) in zdravstvo ter socialno varstvo 
(80,0%). 

Tabela 5: Delež žensk med delovno aktivnim prebivalstvom po sektorjih dejavnosti za 2. četrtletje 

1. 1999 

Po sektorjih dejavnosti Delovno aktivne ženske 

v% 

Skupaj 46,0 
Kmetijske dejavnosti 46,5 

Nekmetijske dejavnosti 33,9 
Rudarstvo 

Predelovalne dejavnosti 39,1 
Oskrba z elektriko, plinom in vodo ((19,2)) 

Gradbeništvo (8,7) 

Storitvene dejavnosti 55,0 

Trgovina; popravila motornih vozil in izdelkov široke 

porabe 
51,0 

Gostinstvo 57,3 

Promet, skladiščenje in zveze 21,0 
Finančno posredništvo 73,9 

Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne 

storitve 
49,4 

Dejavnost javne uprave, obrambe, obvezno socialno 

zavarovanje 
48,2 

Izobraževanje 77,1 

Zdravstvo in socialno varstvo 80,0 
Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti 53,2 
Druge storitve • 

Vir: Statistične informacije, št. 81/1999, Zavod RS za statistiko. 

Ker ženske prevladujejo v storitvenih dejavnostih, je razumljivo, 
da prevladujejo tudi med tistimi poklicnimi skupinami, ki prevladujejo 
v teh dejavnostih. Tako je delež žensk najvišji med poklicnimi 
skupinami uradnikov oziroma uradnic, poklici za storitve, 
prodajalci oziroma prodajalkami, strokovnjaki oziroma 
strokovnjakinjami, v najnižjem deležu pa so zastopane med poklici 
za neindustrijski način dela ter zakonodajalci oziroma 

zakonodajalkami, visokimi uradniki oziroma, uradnicami in 
menedžerji oziroma menedžerkami. Takšna porazdelitev žensk 
in moških po poklicnih skupinah odraža obstoj vertikalne 
segregacije, ko so ženske, kljub enaki, če ne včasih celo višji 
izobrazbi kot moški, na najbolj vplivnih in zahtevnih delovnih 
mestih zastopane v bistveno manjšem številu. 

' Med vsemi zaposlenimi v kmetijskih dejavnostih je 46,5% delovno 
aktivnih žensk, medtem ko znaša delež delovno aktivnih žensk v 
nekmetijskih dejavnostih (razen storitvenih) le 33,9%. 
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Tabela 6: Delež žensk med delovno aktivnim prebivalstvom po glavnih poklicnih skupinah za 2. 

četrtletje 1. 1999 

Glavne poklicne skupine Delovno aktivne ženske 

v% 

Skupaj 46,0 

Zakonodaj alke, visoke uradnice, menedžerke 31,1 

Strokovnjakinje 60,0 

Tehnice in druge strokovne delavke 44,7 

Uradnice 70,3 

Poklici za storitve, prodajalke 64,0 

Kmetovalke, gozdarke, ribičke 47,5 

Poklici za neindustrijski način dela 5.9 

Upravljalke strojev in naprav, industrijske izdelovalke 

in sestavljalke 
36,6 

Poklici za preprosta dela 69,7 

Vojaški poklici . 

Vir: Statistične informacije, št. 81/1999., Zavod RS za statistiko. 

Iz podatkov o bruto plačah zaposlenih oseb v družbah, podjetjih 
in organizacijah po stopnjah strokovne usposobljenosti so ženske 
leta 1999 v povprečju zaslužile 8,4% manj kot moški. Najvišja 

razlika je med visokokvalificiranimi osebami (20,4%). Razlika med 
povprečno plačo žensk in moških je v korist žensk (5%) samo 
pri polkvalificiranih osebah. 

Tabela 7: Povprečne mesečne bruto plače v družbah, podjetjih in organizacijah po stopnjah 

strokovne usposobljenosti za leto 1999 

Skup 

aj 

Visoko 

doktor 

ji 

strokov 

no 

magistri 

uspo 
s. 

vsi 

Višja 

strok 

* 

uspo 

s. 

Srednj 
a 

strok, 

uspos. 

Nižja 

strok 

• 

uspo 

s. 

Visoko 

kvalifi 

cirani 

Kvali 
ficira 

ni 

Polkv 

alifici 

rani 

Nekvali 

ficirani 

1999 91,6 83,0 83,9 83,9 97,8 93,4 94,6 79,6 81,5 105,0 82,3 

Vir: Statistične informacije, št. 169/2001. Trg dela, št.16, Statistični urad RS. 

Izračuni (interni) nekaterih podatkov za "Trg delaPodatki za leto 1999. 

Raziskava o povprečnih mesečnih bruto plačah za določene 
poklice, kr jo je Statistični urad RS opravljal od leta 1991 do leta 
1997, potrjuje obstoj razlike v bruto plačah med moškimi in 
ženskami po posameznih poklicih2. Podatki za leto 1997 kažejo, 
da je izrazita razlika med bruto plačama moških in žensk v poklicu 
predsednik oziroma predsednica kolegijskega poslovodnega 
organa, saj dosega bruto plača žensk le 32,8% moške bruto 

plače. Presenetljivo pa je, da imajo arhitektke in učiteljice splošno 
izobraževalnih in strokovnih teoretičnih predmetov višjo bruto 
plačo v primerjavi z moškimi kolegi, in sicer znaša ta 124,2% oz. 
101,1%. Bruto plača žensk se zelo približa bruto plači moških v 
poklicih prodajalec oziroftia prodajalka v trgovini (96,7%) in natakar 
oziroma natakarica (90,2%)3. 

  5 V tabeli se nahajajo samo tisti poklici, kjer je bila možna primerjava 2 Pri tem je ponekod zajeta tudi delovna doba, ki je enaka za moške in bruto plač med spoloma In za katere smo menili, da so najbolj družbeno 
ženske. zaželjeni in najbolj segregiranl po spolu. 
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Zanimiv je tudi podatek iz študije Prejemki iz delovnega razmerja, 
da je največja razlika v strukturi prejemkov med spoloma v 
stimulacijah oziroma bonitetah, saj so tiste, izplačane moškim, 
kar za 46,9 % višje od tistih, ki so izplačane ženskam (podatki za 
leto 1996). 

Razlike med plačami žensk in moških si lahko pojasnimo s tem, 
da delajo ženske v večji meri na slabše vrednotenih delovnih 
mestih ter v organizacijah, kjer so nižje plače, čeprav gre za 
enake poklice, ter da so plače v panogah, kjer med zaposlenimi 
prevladujejo ženske, slabše. 

V zadnjih letih registrirana brezposelnost žensk narašča in je v 
letu 1999 znašala 50,6%. Ženske prevladujejo med iskalci oziroma 
iskalkami prve zaposlitve (53,9%), starimi do 26 let (52,2%), med 
brezposelnimi s I. in II. stopnjo izobrazbe (50,3%) ter med trajnimi 
presežki (55,0%). Še zlasti zaskrbljujoč je podatek, da je med 
brezposelnimi mladimi, ki imajo fakultetno izobrazbo, 67,5% žensk. 

Podatki o ženskah na trgu delovne sile govorijo o spolni (vertikalni 
in horizontalni) segregaciji na trgu delovne sile v Sloveniji. Pomeni, 

Po končani osnovni šoli večina učencev in učenk nadaljuje 
izobraževanje. Spolna struktura vpisanih v srednje šole in na 
univerze ter visokošolske zavode je vsa leta približno enaka. 
Obstaja očitna spolna segregacija šolskih (študijskih) smeri, 
katere posledica je tudi poklicna segregacija. Spolna segregacija 
se kaže že na srednješolski ravni, in sicer kot prevlada deklet na 
določenih usmeritvah, v skladu s tradicionalnimi predstavami o 
ženskih in moških poklicih. Na višje in visokošolski stopnji je 
spolna segregacija razvidna kot prevlada moških pri tehniških in 
računalniških smereh, v političnih vedah in diplomaciji ter na drugi 
strani prevlada žensk v družboslovnih in humanističnih smereh. 

da so ženske in moški različno prisotni na določenih funkcijah, 
ravneh odgovornosti in položajih ter različno prisotni v določenih 
panogah, sektorjih in poklicih. Značilnost vertikalne segregacije 
je, da ženske zasedajo nižja, manj odgovorna in seveda tudi 
slabše plačana delovna mesta. Značilnost horizontalne 
segregacije pa je, da opravljajo ženske drugačne poklice in imajo 
drugačne karierne možnosti kot moški ter so zaposlene predvsem 
v tistih dejavnostih, kjer prevladujejo ženske. 

3. Izobraževanje 

Izobrazbena raven žensk se je po drugi svetovni vojni postopoma 
dvigovala. Po popisu prebivalstva za leto 1991 v strukturi šolske 
izobrazbe žensk in moških ni bistvenih razlik, razen pri končani 
osnovni šoli in poklicni delovodski šoli. Po strukturi izobrazbe je 
med ženskami kar 35,5% takšnih, ki imajo končano osnovno 
šolo, pri moških pa 23,7%. S končano poklicno delovodsko šolo 
je 26,4% rhoških in 13% žensk. 

Spolna segregacija ima posledice za nadaljnjo poklicno kariero 
žensk, saj se ženske kasneje koncentrirajo v nekaterih dejavnostih 
in poklicih, ki so slabše vrednoteni, manj iskani na trgu dela in tudi 
slabše plačani. Ta fenomen je povezan predvsem z delovanjem 
prikritega kurikuluma, preko katerega se deklice vzgaja za 
tradicionalno ženske vloge in se jih s tem diskriminira skozi način 
organizacije vsakdanjega življenja v vrtcu, šoli, prek konkretnih 
ravnanj in načinov poučevanja ter prek načina komunikacije med 
pedagoškim osebjem in otroki. Vsebine in slikovno gradivo v 
nekaterih osnovnošolskih učbenikih navajajo na sklepanje o 
stereotipih, spolno specifičnih in medsebojno ločenih življenjskih 
vlogah, namesto da bi prikazovali prepletanje in prehajanje ene 
vloge v drugo ne glede na spol. 

Tabela 8: Prebivalstvo staro 15 in več let po spolu in šolski izobrazbi po popisu 1991. leta 

Izobrazba 

Skupaj Ženske Moški 

Število % Število % Število % 

Skupaj 1561628 100 816646 100 744982 100 

Brez šolske izobrazbe 9909 0,6 6276 0,8 3633 0,5 

1-3 razrede osnovne šole 17810 1,2 9697 1,2 8113 1,1 

4-7 razredov osnovne šole 238885 15,3 134007 16,4 104878 14,1 

Osnovna šola 466782 29,9 289964 35,5 176818 23,7 

Poklicne delovodske šole 303198 19,4 106358 13,0 196840 26,4 

Gimnazije 38944 2,5 25144 3,1 13800 1,8 

Tehnične in strokovne šole 215541 13,8 112871 13,8 102670 13,8 

Šole za sred. usmerjeno 

izobraž. 

111475 7,1 54802 6,7 56673 7,6 

Višje šole 70779 4,5 39800 4,9 30979 4,2 

Visoke šole 67233 4,3 26835 3,3 40398 5,4 

Neznano 21072 1,4 10892 1,3 10180 1,4 

Vir: Statistični letopis 2000. 
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Tabela 9: Srednje šole - oddelki, dijaki in dijakinje po področjih programov, konec šolskega leta 

1997/98 

Oddelki 1997/98 

Skupaj Dijakinje 

število 

Dijakinje % 

SKUPAJ 104786 52786 50,3 

Agroživilstvo 6281 3309 52,6 

Gozdarstvo 110 4 3,6 

Usnjarstvo 200 171 85,5 

Tekstil 4111 4001 97,3 

Kemija,farmacija, 

gumarstvo »nekovine 

1424 1005 70,5 

Lesarstvo 3507 75 2,1 

Gradbeništvo 2880 378 13,1 

Gostinstvo in turizem 5817 2644 45,4 

Ekonomija 22883 15806 69,0 

Tisk in papir 691 316 45,7 

Elektrotehnika in računalništvo 7926 73 0,9 

Metalurgija in strojništvo 10385 171 1.6 

Promet in zveze 970 346 35,6 

Rudarstvo 211 2 0,9 

Zdravstvo 4655 3647 78,3 

Pedagoška 707 690 97,5 

Družboslovje 1315 1154 87,7 

Kultura 891 605 67,9 

Splošno izobraževanje 26757 16090 60,1 

Osebne storitve 2532 2296 90,6 

Notranje zadeve 533 0 0,0 

Vir Statistični letopis 2000. 

V študijskem letu 1980/81 je delež žensk med vpisanimi na univerzo 1999/00 vpisanih 57% žensk, med diplomanti oziroma 
presegel 50%. Na dodiplomski visokošolski študij je bilo leta diplomantkami leta 1999 pa jih je bilo 58,8%. 
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Tabela 10: Diplomanti in diplomantke po visokošolskih zavodih, stopnji študija in spolu, 
Slovenija, leta 1999 

Višja stopnja Visoka stopnja 

ŠOLE SKUPAJ Vsi Ženske Ženske 

% 

Vsi Ženske Ženske 

% 

SKUPAJ 2355 1268 53,8 6990 4231 60,5 
VISOKE ŠOLE 331 225 67,9 932 654 70,1 

FAKULTETE 2024 1043 51,5 5945 3510 59,0 

Družbenih ved 1170 832 71,1 3866 2751 71,1 
filozofska Lj - - - 534 455 85,2 

ekonomska Lj. 517 359 69,4 909 529 58,1 

ekonomsko-poslovna Mb. 228 163 71,4 471 324 68,7 

za organizacijske vede Mb. 196 90 45,9 275 114 41,4 

pravna Lj. - - - 236 152 64,4 

pravna Mb. • - - 163 120 73,6 

za družbene vede Lj. - - - 308 233 75,6 

za šport Lj. - - - 82 34 41,4 

pedagoška Lj. 135 134 99,2 456 426 93,4 

pedagoška Mb. 94 86 91,4 391 350 89,5 
teološka - - - 41 14 34,1 

Tehniških ved 712 170 23,8 1532 315 20,5 
za strojništvo Lj. 93 4 4,3 324 9 2,7 

za strojništvo Mb. 122 48 39,3 182 26 14,2 

za računalništvo in informatiko Lj. 13 2 15,3 54 6 11,1 

za elektrotehniko Lj. 71 0 0,0 138 0 0,0 

za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko 
68 0 0,0 164 6 3,6 

za arhitekturo Lj. - - - 99 50 50,5 

za gradbeništvo in geodezijo Lj. 49 14 28,5 43 15 34,8 

za gradbeništvo Mb. 19 3 15,7 85 22 25,8 

za kemijo in kemijsko tehnologijo Lj. 63 20 31,7 118 61 51* 
za kemijo in kemijsko tehnologijo Mb. 13 6 46,1 40 22 55,0 

za matematiko in fiziko 9 3 33,3 51 18 35,2 

naravoslovno- tehniška 32 20 62,5 54 38 70,3 
za pomorstvo Lj. 160 50 31,2 180 42 23,3 

BiotehniSkih ved 132 32 24,2 326 205 62,8 

biotehniška Lj. 104 21 20,1 227 142 62,5 

mikrobiologija - - - 26 22 84,6 

za kmetijstvo Mb. 28 11 39,2 34 20 58,8 

veterinarska Lj. - - - 39 21 53,8 

Medicinskih ved 10 9 90,0 247 192 77,7 

za farmacijo 10 9 90,0 95 88 92,6 

medicinska - - - 152 104 68,4 

UMETNIŠKE AKADEMIJE - - - 113 67 59,2 

Vir: Statistični letopis 2000. 
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V zadnjih letih narašča tudi delež žensk, ki nadaljujejo s 
podiplomskim študijem. Leta 1999 je bilo med magistri oziroma 
magistrami in specialisti oziroma specialistkami 48,4% žensk, 
med doktorji oziroma doktoricami znanosti pa 39,6%. Raziskave 
poudarjajo, da je med razlogi za nižji delež žensk na tej ravni 
izobraževanja v primerjavi z dodiplomskim predvsem dejstvo, da 
ženske v tem starostnem obdobju prevzemajo skrb za ustvarjanje 
družine. Zato bi k izenačevanju možnosti za podiplomski študij 
prispevale poleg skladnejše delitve dela za potrebe družin tudi 
fleksibilnejše oblike izvajanja študija. 

4. Družinsko življenje 

Na področju družinskega življenja v Sloveniji opažamo podobne 
sociodemografske značilnosti in razvoje kot drugod v Evropi. 
Intenzivna pluralizacija družinskih oblik in družinskih življenjskih 
slogov je značilna za vso Evropo in tudi za Slovenijo. Ob "klasičnih" 
družinah poročenega para z otroki narašča število enostarševskih 
družin, dopolnjenih ali reorganiziranih družin, zunajzakonskih 
družinskih skupnosti in družin istospolnih partnerjev oziroma 
partnerk. 

Formalizirana zakonska zveza izgublja socialni status in pomen. 
Število otrok, rojenih zunaj zakonske zveze, narašča, in v Sloveniji 
predstavlja več kot tretjino otrok (35,4%), rojenih v letu 1999. 
Število razvez narašča povsod, kjer je razveza zakonske zveze 
omogočena. V Sloveniji se je v letu 1999 v povprečju razvezala 
vsaka četrta sklenjena zakonska zveza. 

Narašča število enostarševskih družin, ki v državah Evropske 
unije predstavljajo tretjino vseh družin, v Sloveniji nekaj manj kot 
20%. Več kot 90% enostarševskih družin so materinske 
enostarševske družine, ki so v primerjavi z drugimi tipi družin 
ekonomsko in socialno deprivilegirane. 

Zvišuje se starost staršev ob rojstvu prvega otroka ("pozni prehod 
v starševstvo"). V Sloveniji se starost matere ob rojstvu prvega 
otroka pomika nad 25. leto. Leta 1999 je bila povprečna starost 
matere ob rojstvu otroka 28,1 let. 

Kljub visokemu deležu zaposlenosti žensk v Sloveniji je delitev 
dela med partnerjema oziroma staršema v družinah izrazito 
neugodna. Raziskave kažejo, da moški namenjajo povprečno 7 
ur tedensko gospodinjskemu delu, ženske pa 25,8 ur tedensko. 
Veliko večino nege in skrbi za otroke, ostarele, bolne in ljudi z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju opravijo ženske z 
neformalnim družinskim delom. 

Usklajevanje dolžinskih in poklicnih dejavnosti staršev je eden 
najpomembnejših pogojev za uveljavitev enakih možnosti spolov. 
Analize in primerjalne študije kažejo, da je v ta namen treba 
zagotoviti kakovostno in s potrebami staršev usklajeno otroško 
varstvo, prožnejše oblike zaposlitve in delovnega časa za starše 
ter ugodno ureditev starševskega dopusta, predvsem takšno, ki 
bo spodbujala delitev obveznosti med oba starša. 

5. Zdravje 

Za Slovenijo velja ocena, da imajo moški v rodnem obdobju sicer 
krajše pričakovano trajanje življenje, da pa so pričakovana leta 
brez bolezni enaka za oba spola ali celo nekoliko v prid moških. 

Podatki kažejo, da so ženske v rodnem obdobju (od 15.- 49. leta) 
v zadnjih petih letih umirale predvsem zaradi raka dojk, raka rodil, 
bolezni prebavil in raka prebavil. Žal v Sloveniji ženske umirajo 
tudi zaradi rojevanja, in to pogosteje kot drugod v razvitem svetu. 
V zadnjih letih se'maternalna umrljivost (zaradi nosečnosti, poroda 
in poporodne dobe), ponovno povečuje (17 žensk na 100.000 

živorojenih otrok leta 1999), ogroža reproduktivno zdravje žensk 
in opozarja na nestabilnost v dostopnosti in financiranju 
reproduktivnega zdravstvenega varstva. 

Zelo občutljiv in pomemben kazalec zdravja in družbenega razvoja 
je obolevnost prebivalstva. Analiza vzrokov za bolniški stalež in 
hospitalizacijo kaže, da ženske 1,5-krat bolj tvegajo kot moški, 
da bodo morale biti odsotne z dela zaradi bolezni, in 5,6-krat bolj 
tvegajo, da bodo odsotne zaradi nege družinskega člana ali 
članice. Ženske najpogosteje izostanejo z dela zaradi rakavih 
obolenj, zapletov nosečnosti in duševnih motenj. Motnje v 
duševnem zdravju žensk se kažejo kot depresivnost in strah ter 
psihosomatske bolezni, pri moških pa kot asocialno vedenje in 
bolezni odvisnosti. Povečuje se uporaba zdravil za zdravljenje 
teh motenj, ženskam pa je predpisanih več kot polovico več 
receptov kot moškim. 

6. Nasilje nad ženskami 

Nasilje bistveno ovira izboljšanje položaja žensk, ker omejuje 
njihovo življenje in jim onemogoča samostojnost, neodvisnost in 
avtonomno odločanje o sebi. Nasilje nad ženskami v Sloveniji v 
zadnjem času ne velja več samo za zasebni problem, temveč je 
dobilo družbene razsežnosti. Izpeljane so bili različne akcije in 
projekti, ki so pripomogli k večji osveščenosti in informiranosti 
javnosti o tem problemu. Kljub temu domnevamo, da je delež 
neprijavljenega nasilja nad ženskami, zlasti ko gre za nasilje v 
dolžini, še vedno zelo velik. 

Največji je delež žensk v kaznivih dejanjih zoper spolno 
nedotakljivost. Tako so bile v letu 2000 žrtve kaznivih dejanj 
posilstev, spolnega nasilja in kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo 
položaja samo ženske. Delež žensk v kaznivih dejanjih zoper 
življenje in telo je bil v letih 1996-2000 pod polovico; v letu 2000 je 
bilo tako 33% žensk žrtev umora, 9,5% žrtev posebno hude 
telesne poškodbe, 17,8% žrtev hude telesne poškodbe, 23% 
žrtev lahke telesne poškodbe in 24,3% žrtev ogrožanja z nevarnim 
orodjem pri pretepu ali prepiru. 

V Sloveniji je trenutno pet zatočišč za ženske, žrtve nasilja in 
štirje materinski domovi. Število mest v zatočiščih je še vedno 
premajhno, saj je v zatočiščih (brez materinskih domov) na voljo 
le okoli 40 mest, kar absolutno ne zadostuje potrebam. V zatočiščih 
lahko ženske ostanejo najdlje 1 leto; v tem času naj bi si uredile 
življenje. Vendar je težko rešljivo predvsem stanovanjsko vprašanje 
ob odhodu iz zatočišča, saj v skupnem stanovanju ponavadi živi 
partner, ki je nad žensko izvajal nasilje. 

RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Večina sodobnih demokracij, tudi Slovenija, je enakost državljank 
in državljanov pred zakonom postavila za temeljno ustavno načelo 
svojih družb in držav. Kljub temu, da to načelo deklaratorno daje 
vsem članicam in članom družbenih skupin, ki so bili dolgo 
prikrajšani za enake pravice, enako varstvo uživanja teh pravic, 
kakor so ga bili deležni članice in člani drugih skupin, pa to še ne 
pomeni, da vse družbene skupine v enaki meri uživajo svoje 
legitimne pravice do enakosti v praksi. Prej navedeni podatki in 
opravljene raziskave v Sloveniji kažejo, da so ženske še vedno 
tista depriviligirana skupina, ki ji ni zagotovljeno uživanje pravic v 
enaki meri kot moškim, dosedanji ukrepi in spodbude za 
spremembo obstoječega stanja pa so se izkazali za nezadostne. 

Ustavne in zakonske določbe same po sebi še ne zagotavljajo 
dejanske enakosti spolov, kot je opredeljena in razumljena v 
dokumentih Evropske Unije in drugih mednarodnih organizacij. 
Večina mednarodnih dokumentov in dokumentov Evropske Unije, 
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kakor tudi zakonodaja drugih držav, je na področju enakih možnosti 
spolov naravnana v spodbujanje oziroma razvoj ter usmerjena v 
doseganje rezultatov. Izkušnje namreč kažejo, da samo s 
prepovedjo diskriminacije zaradi spola dejanske enakosti ni 
mogoče doseči, temveč so potrebni dodatni ukrepi, napori in 
prizadevanja, s katerimi se spodbuja polno sodelovanje obeh 
spolov v celotni družbi. Zakon o enakih možnostih žensk in moških 
opredeljuje ukrepe, ki bodo vodili v doseganje dejanske enakosti 
spolov. S približevanjem Evropske Unije mora tudi Slovenija v 
okviru svojega pravnega sistema vzpostaviti institucije in 
strukture, kakršne poznajo države članice Evropske Unije, tudi 
na področju enakih možnosti, in jasno določiti odgovornost 
akterjev, ki so dolžni spodbujati enakost spolov v Sloveniji. 
Slovenska ustava in zakonodaja vsebujeta samo določbe, s 
katerimi prepovedujeta diskriminacijo, med drugim tudi zaradi 
spola, ne predvidevata pa ukrepov za zagotavljanje enakosti 
spolov, ki pomeni enake možnosti za uživanje človekovih pravic 
in uresničevanje osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k 
družbenemu razvoju, in nenazadnje enake možnosti, da 
izkoriščajo rezultate, ki jih prinaša razvoj. 

Politika Evropske unije na področju enakih možnosti spolov je 
usmerjena tudi v spodbujanje držav, da sprejemajo različne 
ukrepe za doseganje enakosti spolov. Eni takih ukrepov so t.i. 
pozitivni ukrepi, ki dopuščajo razlikovanje po spolu z namenom 
odpravljanja obstoječe neenakosti. Predlagani zakon temelji na 
izhodišču, da nihče ne sme biti zapostavljen ali imeti prednost 
zgolj zaradi svojega spola, kar je v skladu z ustavnim načelom 
enakosti pred zakonom. Razlikovanje po spolu je dopustno in 
opravičeno le v primerih, kadar služi vzpostavljanju dejanske 
enakosti spolov. V tem primeru, kot ugotavlja tudi Ustavno sodišče 
v svoji odločbi (št. U-1-150/94), zakonodajalca ne zavezuje le 
prepoved razlikovanja, ampak tudi (in predvsem) dolžnost 
pozitivnega ravnanja: zagotoviti možnosti za dejansko 
enakopravnost med moškimi in ženskami. Različno obravnavanje 
moških in žensk je torej upravičeno tedaj, ko - tudi ob upoštevanju 
načela o socialni državi iz 2. člena ustave - izravnava neugodnosti, 
ki izvirajo iz tradicionalno in zgodovinsko pogojenih družbenih 
vlog. Zakon o enakih možnostih žensk in moških, katerega cilj je 
doseganje enakosti žensk in moških, je namenjen odpravljanju 
vrzeli, ki obstaja med formalno enakopravnostjo in dejansko 
enakostjo. 

Na področju enakih možnosti žensk in moških so pozitivni ukrepi 
ključno orodje za pospešitev procesa, ki vodi v doseganje resnične 
enakosti spolov in odpravljanje prikrite spolne diskriminacije. 
Mednarodni dokumenti razlikujejo med diskriminacijo, ki je 
prepovedana, in razlikovanjem (diferenciacijo), ki je pod določenimi 
okoliščinami dovoljeno. Diskriminacija je v nasprotju z načelom 
enakega obravnavanja, saj je načelo nediskriminatornosti temelj 
in osnova za spodbujanje enakosti spolov. Kadar dve osebi v 
primerljivi situaciji nista obravnavani enako, gre za diskriminacijo, 
razen če ima razlikovanje pri obravnavi opravičljiv cilj in utemeljen 
razlog. Mednarodne konvencije in drugi pravni akti, ki vsebujejo 
različne opredelitve koncepta diskriminacije, vključujejo tudi 
definicije pozitivnih ukrepov, iz katerih je razvidno, kdaj se različno 
obravnavanje ne šteje za diskriminacijo. Pozitivni ukrepi so torej 
ukrepi, ki omogočajo doseči de facto enakost, ne da bi pri tem 
povzročali diskriminacijo. Področja, na katerih se uporabljajo 
pozitivni ukrepi, ki dajejo prednost slabše zastopanemu spolu, so 
področje trga dela, izobraževanja in usposabljanja ter odločanja. 
Spodbujevalni ukrepi za ustvarjanje enakih možnosti so ukrepi, 
ki spodbujajo aktivno vključevanje slabše zastopanega spola k 
prijavam oziroma kandidaturi za določena mesta, nudijo finančne 
ugodnosti, ugodna posojila ali druge oblike pomoči tistemu spolu, 
ki je v slabšem položaju. 

V Sloveniji je potrebno zagotoviti dejansko uresničevanje določil 
veljavnih mednarodnih dokumentov, ki se zaradi svoje splošnosti 
in abstraktnosti ne morejo izvajati neposredno. Poleg tega se je 
Slovenija z ratifikacijo prej navedenih mednarodnih dokumentov 
zavezala, da bo sprejela vse ukrepe, vključno z zakonodajnimi, 
da bo zagotovila pravice, ki jih vsebujejo mednarodni dokumenti. 
Zaradi tega je potrebno v ta namen sprejeti poseben zakon, ki bo 
konkretno opredelil obveznosti države in drugih subjektov na 
področju ustvarjanja enakih možnosti žensk in moških. 
Najpomembnejša na tem področju je Konvencija o odpravi vseh 
oblik diskriminacije žensk, ki poudarja pomen sprejemanja 
posebnih (začasnih) ukrepov, katerih namen je spodbujanje 
dejanske enakosti žensk in moških. Odbor Združenih narodov 
za odpravo diskriminacije žensk, ki je januarja 1997 obravnaval 
Začetno poročilo Republike Slovenije o sprejetih ukrepih za 
odpravo vseh oblik diskriminacije žensk in ga ocenil z vidika 
uresničevanja določil konvencije, je posebej: 

izrazil zaskrbljenost, ker ima Urad za žensko politiko (Urad 
za enake možnosti) zgolj svetovalno vlogo in se zavzel za 
krepitev njegovih pristojnosti, vključno z razvojem finančnih 
in človeških virov, 
izrazil zaskrbljenost zaradi majhnega števila žensk, 
zastopanih v politiki, 
predlagal, da se posebna pozornost posveti oblikovanju 
posebnih začasnih ukrepov na področju politike, 
izobraževanja, zaposlovanja in uresničevanja pravne in 
dejanske enakosti žensk in moških, 

- priporočil ustanovitev varuhinje oziroma varuha za enakost 
žensk in moških, 

- predlagal, da Vlada Republike Slovenije pregleda nacionalni 
spolno nevtralen okvir izobraževanja in razvije pozitivne 
ukrepe za spopad s prikritimi spolno stereotipnimi 
izobraževalnimi pisnimi sporočanji in ravnanji, 
predlagal posebne začasne ukrepe s konkretnimi številčnimi 
cilji in časovnim načrtom za odpravo zaposlitvene segregacije. 

2. OSNOVNE REŠITVE ZAKONA 

Zakon o enakih možnostih žensk in moških nadgrajuje in dopolnjuje 
obstoječe pravne instrumente o enakosti spolov in enakih 
možnostih žensk in moških v Republiki Sloveniji na tistih točkah, 
kjer jih je smiselno urejati s posebnim zakonom, in uvaja nove 
pravne instrumente ter strategije na tistih točkah, ki še niso 
usklajene z najnovejšimi mednarodnimi dokumenti. Vsebuje 
usmeritve in napotitve za njihovo uresničevanje v praksi ter 
opredeljuje odgovornost za izvajanje, spremljanje, ocenjevanje, 
načrtovanje in poročanje o ukrepih na posameznih v zakonu 
opredeljenih področjih. Zakon se zgleduje po tistih zakonih držav 
članic Evropske Unije, ki so razvojno naravnani in odprti za nadaljnji 
razvoj politik na tem področju. To pomeni, da določa predvsem 
temeljni okvir in vzpostavlja tak sistem, v katerem bodo posamezni 
nosilci odgovornosti trajno vključevali vidik enakosti spolov v 
načrtovanje, oblikovanje, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
svojih politik. S tem novim pristopom je bil narejen pomemben 
preskok iz dosedanjega načina oblikovanja politike enakih 
možnosti spolov, ki je to odgovornost omejeval le na nekatere 
vladne resorje in državne institucije. Razlika je namreč tudi v tem, 
da se za ustvarjanje enakih možnosti in spodbujanje enakosti 
spolov ne uporablja več enkratnih posamičnih ukrepov in 
aktivnosti, ampak se uvaja celovit, multidisciplinaren proces. 
Njegov cilj je doseči trajnostni razvoj na področju enakosti spolov 
in prispevati k takemu razvoju družbe, ki bo vključevala in 
upoštevala sposobnosti in potenciale tako žensk kot moških. 
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Namen zakona je uvesti splošno pravno podlago za sprejem 
različnih ukrepov, namenjenih spodbujanju dejanske enakosti 
spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških, oblikovati 
državno politiko na tem področju ter določiti poseben postopek 
za reševanje individualnih kršitev načela enakega obravnavanja 
spolov. 

Predlagani zakon je krovni zakon, ki določa skupne temelje za 
izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti žensk 
in moških na političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojno- 
izobraževalnem in drugih področjih družbenega življenja. Skupni 
temelji, vzpostavljeni s predlaganim zakonom, bodo izhodišče za 
urejanje enakih možnosti v področni zakonodaji, predvsem za 
sprejemanje ustreznih splošnih ukrepov normativne narave 
oziroma definiranje in sankcioniranje konkretnih oblik diskriminacije 
zaradi spola. Zaradi takšnega koncepta predlagani zakon ne 
vsebuje sankcij za primer kršitve, temveč podaja samo splošno 
definicijo neenakega obravnavanja spolov, ki bo služila kot vodilo 
za urejanje in sankcioniranje v področni zakonodaji. Zakon zaradi 
svoje narave ne sankcionira niti subjektov, na katere se nanaša, 
saj kot nosilce nalog, z izjemo političnih strank, opredeljuje le 
organe oblasti, ki pa zaradi neizvajanja zakona ne morejo biti 
sankcionirani. Predlagani zakon jim sicer nalaga postavljanje norm, 
ki bodo opredeljevale in sankcionirale konkretne oblike 
diskriminacije, vendar jih zakon za neizvršitev obveznosti, ki jih 
postavljajo sami sebi, ne more sankcionirati, seveda pa lahko 
zaradi neizvajanja obstajajo politične in siceršnje družbene 
sankcije. 

Zakon opredeljuje pojme, kot so enakost spolov, enako 
obravnavanje spolov, posredna in neposredna diskriminacija ter 
splošni in posebni ukrepi. Splošni in posebni ukrepi so namenjeni 
odpravi oziroma preprečevanju neenakega obravnavanja spolov 
in vzpostavljanju dejanske enakosti. Splošni ukrepi se lahko 
določijo z zakonom kot konkretna oblika diskriminacije, ki je 
sankcionirana, lahko pa so tudi ukrepi politične narave, namenjeni 
osveščanju širše javnosti o področju enakih možnosti, strategije 
razvoja in programi dejavnosti na posameznih področjih 
družbenega življenja. 

Zakon med drugim uvaja tudi posebne ukrepe, ki dopuščajo 
različno obravnavanje žensk in moških, vendar le v primerih, 
kolikor (tako razlikovanje) temelji na legitimnih ciljih in so ukrepi 
za dosego teh ciljev določeni racionalno in sorazmerno glede na 
objektivno ugotovljene razlike med ženskami in moškimi. Zato 
dopušča uvedbo posebnih ukrepov samo v primeru, ko je cilj 
doseganje enakosti spolov in kadar obstajajo razumni in opravičljivi 
razlogi za njihovo uvedbo. Sprejemanje posebnih ukrepov je 
prepuščeno subjektom, ki so navedeni v 9. členu predlaganega 
zakona. Zaradi različnih situacij na posameznih področjih bo moral 
subjekt, ki se bo odločil za sprejem posebnih ukrepov, oceniti 
okoliščine in temu ustrezno sprejeti ukrepe, na področju 
izobraževanja, zaposlovanja, napredovanja, zastopanosti v 
javnem življenju itd. Zakon tako različnih situacij ne more predvideti 
in zaradi tega niti ne sankcionirati, zato bo izvajanje teh ukrepov 
v praksi odvisno predvsem od osveščenosti subjektov, ki jih 
bodo sprejemali. Posebni ukrepi so razdeljeni na tri podvrste, in 
sicer na pozitivne, spodbujevalne in programske. Pozitivni ukrepi 
so ukrepi, ki ob izpolnjevanju enakih pogojev in meril dajejo prednost 
osebam tistega spola, ki je na določenem področju slabše 
zastopan oziroma je v manj ugodnem položaju. Ker pozitivni ukrepi 
lahko predstavljajo tveganje in obstaja možnost zlorab, je 
natančneje opredeljen tudi način njihovega sprejemanja. Glede 
na to, da se ti ukrepi najpogosteje sprejemajo na trgu dela in v 
izobraževanju, predlagani zakon posebej določa, da morajo v 
primeru, če pozitivne ukrepe sprejemajo delodajalci, obvezno 
zagotoviti sodelovanje sindikata, če pa jih sprejemajo nosilci vzgoje 
in izobraževanja, pa morajo pridobiti mnenje pristojnega 
strokovnega sveta. Sicer pa se pozitivni ukrepi sprejemajo na 

način, določen v notranjih aktih subjektov, ki jih sprejemajo. Mnenje 
o skladnosti pozitivnega ukrepa s predlaganim zakonom bo dajala 
tudi zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti žensk in 
moških. 

Zakon o enakih možnostih žensk in moških po zgledu dokumentov 
Evropske unije in politik za enake možnosti v državah članicah 
Evropske Unije uvaja integracijo načela enakosti spolov. Gre za 
novo strategijo, ki je bila vključena v primarno pravo Evropske 
Unije z Amsterdamsko pogodbo. Pomeni dopolnitev obstoječe 
tradicionalne politike, ki se običajno omejuje na specifične 
probleme, povezane z neenakostjo spolov. Tradicionalno politiko 
običajno izvajajo posebne institucije za politiko enakih možnosti 
(npr. uradi ali oddelki za enakost spolov). Ta strategija pomeni, da 
akterji, ki pripravljajo, razvijajo, izvajajo in vrednotijo ukrepe 
oziroma politike na posameznih področjih, vedno upoštevajo tudi 
vidik spolov, pri čemer so jim v podporo in pomoč obstoječe 
posebne institucije politike enakih možnosti s svojimi znanji in 
izkušnjami. Navedena strategija izhaja iz dejstva, da je družba na 
vseh področjih spolno strukturirana in daje razmerje med spoloma 
kot odnos družbene neenakosti eno od osrednjih vprašanj 
družbe. Integracija načela enakosti spolov se je razvila iz 
spoznanja, da s posameznimi ukrepi za podporo ženskam 
neposredno sicer veliko dosežemo, k dolgoročnim spremembam 
pa ti ukrepi ne morejo prispevati, če se obenem izvaja spolno 
nevtralna splošna politika, ki ne upošteva strukturnih neenakosti 
med ženskami in moškimi in jih s tem prevzema in ohranja. 
Integracija načela enakosti spolov pomeni, da se pri razvoju politik 
in ukrepov oceni potrebe obeh spolov, izpostavi spolno specifične 
razlike, da poudarek na primerjalno razmerje med ženskami in 
moškimi, se vključi vprašanje razmerja med spoloma na vsa 
področja, ki zadevajo ljudi, ter se vnaprej preveri, kakšne možne 
različne posledice imajo politike in ukrepi na ženske in moške. Za 
integracijo načela enakosti spolov so po predlaganem zakonu 
odgovorni vlada, ministrstva in lokalne skupnosti, Urad za enake 
možnosti pa je zadolžen za nudenje strokovne podpore pri 
razvijanju ustreznih metod in tehnik. 

Zakon predvideva sprejem posebnega nacionalnega programa 
za enake možnosti žensk in moških, k sprejemu katerega je 
Slovenija zavezana na podlagi Pekinških Izhodišč za ukrepanje 
(Četrta svetovna konferenca ZN o ženskah, Peking 1995). 
Nacionalni program bo posegal na vsa pomembnejša področja, 
kjer obstaja neenakost spolov, pri njegovi pripravi pa bodo poleg 
ministrstev in Urada za enake možnosti sodelovali tudi nevladne 
organizacije, socialni partnerji, lokalne skupnosti in posamezniki 
oziroma posameznice, ki delujejo na področju enakih možnosti. 
Za konkretno izvedbo nacionalnega programa bo vlada vsaki 
dve leti sprejela periodični načrt, ki bo opredelil aktivnosti urada, 
ministrstev in drugih akterjev za tekoče obdobje. 

Pomemben del zakona predstavlja uvedba izobraževanja za 
enakost na vseh stopnjah šolanja, saj je to osnovni pogoj za 
postopno osveščanje na tem področju. Izobraževalni sistem je 
ključnega pomena za odpravo predsodkov in stereotipov o vlogah 
žensk in moških v družbi. Za izobraževalni sistem, ki podpira 
aktivno državljanstvo obeh spolov, je nujno, da učbeniki ne 
vsebujejo stereotipov in da je pedagoško osebje dovolj osveščeno 
o tej problematiki. Raziskava, opravljena v slovenskih vrtcih, je 
opozorila, da preko iger in uporabljenih igrač poteka spolno 
diferencirana vzgoja, analize slovenskih osnovnošolskih 
učbenikov pa so pokaiale, da tudi ti prispevajo k ohranjanju 
tradicionalne spolne delitve dela in vlog v družbi. 

Postopek obravnave posameznih primerov morebitne 
diskriminacije oziroma neenakega obravnavanja je potrebno 
urediti, ker se je v razvoju institucij v primerljivih evropskih državah 
pokazalo, da so poleg rednih postopkov zaradi specifične 
problematike potrebne dodatne pritožbene poti. Namen njihove 
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ustanovitve je posameznicam in posameznikom olajšati pot do 
rešitve problema in že s samim obstojem pritožbenih možnosti 
preprečevati nadaljnje kršitve. Zakon tako po zgledu drugih 
evropskih držav ustanavlja poseben institut zagovornika oziroma 
zagovornice enakih možnosti žensk in moških, ki bo na pobudo 
posameznika oziroma posameznice in drugih upravičencev 
oziroma upravičenk obravnavala te primere in izdajala pisna 
mnenja o tem, ali je bila oseba zaradi spola neenako obravnavana. 
Postopek, ki ga bo vodila zagovornica oziroma zagovornik enakih 
možnosti, ni formalnopravni postopek in nima nikakršnih formalnih 
posledic, za nesodelovanje v postopku pa niso predvidene 
sankcije. Urad za enake možnosti kot vladna služba namreč ne 
more voditi formalnega postopka, npr. upravnega, vpletenih 
(predvsem nasprotne) strani pa za nesodelovanje v neformalnem 
postopku ni mogoče sankcionirati. Mnenje, ki ga bo izdala 
zagovornica oziroma zagovornik, bo neobvezno, obe strani pa 
bosta pred obravnavo primera in potem imeli na voljo vse ostale 
postopke, ki jih zagotavlja druga zakonodaja, npr. ustavno 
pritožbo, sodno varstvo, postopek pri varuhu človekovih pravic 
itd. Obravnava primerov je namenjena predvsem odkrivanju 
primerov morebitnega neenakega obravnavanja spolov in s tem 
prepoznavnosti navedenega problema in področja ustvarjanja 
enakih možnosti v širši javnosti, kar bo pripomoglo k večji 
osveščenosti in poznavanju pravic tudi na tem področju. 
Obravnava primera bo v konkretnem primeru lahko vplivala tudi 
na to, da bosta nasprotni strani rešili nesoglasja po mirni poti. 
Vloga organov, ki se v državah članicah Evropske Unije ukvarjajo 
z individualnimi primeri, je večinoma v javnosti zelo prepoznavna, 
saj redno objavljajo poročila, v katerih predstavljajo in obravnavajo 
posamezne primere, kar posledično vpliva tudi na poznavanje 
pravic, povezanih s spolom. Izkušnje tujih držav kažejo, da se 
zaradi navedenih organov, ki obravnavajo posamezne primere, 
poveča osveščenost na tem področju, kršitelji in kršiteljice v večini 
primerov upoštevajo mnenja oziroma priporočila, saj nočejo zgubiti 
svojega ugleda, v praksi pa tudi sodišča odločajo večinoma tako 
kot organ, ki je primer obravnaval pred tem (gre predvsem za 
delovne spore). 

Ustanovitev posebnega organa za obravnavanje kršitev 
prepovedi diskriminacije zaradi spola zahteva tudi predlog 
dopolnitve Direktive 76/207/EEC o enaki obravnavi, ki od držav 
članic zahteva, da na nacionalni ravni ustanovijo neodvisen or- 
gan, ki bo spodbujal uresničevanje načela enakega obravnavanja. 
Državam sta glede na pravni sistem in tradicijo prepuščena 
struktura in delovanje takšnega organa. Predlog zahteva, da 
pristojnost organa vključuje sprejemanje in obravnavanje pritožb 
posameznic ter posameznikov zaradi diskriminacije po spolu, ter 
raziskavo primera in objavo poročil o zadevah, povezanih s spolno 
diskriminacijo. 

Kot posebne nosilce nalog zakon predvideva tudi lokalne 
skupnosti, saj je za področje ustvarjanja enakih možnosti lokalna 
raven izredno pomembna. Zato predvideva možnost imenovanja 
koordinatorice ali koordinatorja za enake možnosti, ki bo spremljala 
sprejemanje odločitev in njihovih posledic v lokalni skupnosti z 
vidika spolov, predlagala ukrepe in aktivnosti na področju 
ustvarjanja enakih možnosti ter imela svetovalno vlogo pri 
oblikovanju rešitev. 

3. PRIMERJALNI PREGLED ZAKONSKE UREDITVE 

Zakone o enakih možnostih poznajo vse države članice EU, 
razen Francije, ki ureja področje enakih možnosti pri zaposlovanju 
v okviru delovne zakonodaje. Evropske države, ki so že pred 15 
ali več leti sprejele zakone o enakih možnosti, so se namreč tedaj 
usmerile predvsem na delovno področje in s tem povezanimi 
pravicami žensk in moških (enake možnosti pri zaposlovanju, 

napredovanju, poklicnem usposabljanju, enako plačilo za enako 
delo in delo enake vrednosti), saj v področni zakonodaji niso 
zagotavljale enakih možnosti spolov. Z razvojem zakonodaje na 
tem področju pa tudi te države sprejemajo nove zakone in 
nadgrajujejo stare ter pri tem vedno bolj razširjajo načelo enakosti 
spolov tudi na druga področja (npr. zastopanost v javnem življenju, 
izobraževanje, socialna varnost) in se usmerjajo na oblikovanje 
politik, ki bodo dejansko posegle v prakso in spreminjale razmerje 
med spoloma in delitev njunih vlog v družbi. Razvoj in napredek 
pri odpravljanju neenakosti žensk in moških namreč ni bil tako 
hiter in obsežen, kot se je pričakovalo, zato je mednarodna 
skupnost (ki je že pred več kot pol stoletja začela na področju 
zagotavljanja človekovih pravic posebno pozornost posvečati 
pravicam žensk) začela preverjati in ocenjevati učinkovitost 
veljavnih pravnih norm na tem področju. Rezultat teh prizadevanj 
je bila uvedba novih pravnih instrumentov, strategij in metod za 
doseganje de facto enakosti spolov. Med pravnimi instrumenti so 
najbolj poznani in v mnogih državah uspešno preizkušeni že 
omenjeni posebni začasni ukrepi. Kot ključno metodo dela in 
strategijo pa mednarodna skupnost in posamične države razvijajo 
in izvajajo integracijo načela enakosti spolov v politike. Oboje 
skupaj je nadgrajeno z nadzorom in obveznim poročanjem o 
izvajanju politike in doseganju načrtovanih ciljev. Države 
ustanavljajo institucije oziroma strukture z jasnimi pooblastili in 
nalogami za nadzor, mednarodne organizacije pa uveljavljajo 
posebne sisteme poročanja za države o izvajanju politike enakosti 
spolov. Tudi Evropska unija vse bolj zahteva od držav članic, da 
s politikami in zanje nujnimi pravnimi podlagami nazorno časovno 
in vsebinsko opredelijo cilje in načine za spodbujanje enakosti 
spolov, določijo, kdo je za njihovo uresničevanje odgovoren, in 
uvedejo mehanizme, s katerimi lahko sproti ocenjujejo učinkovitost 
in predlagajo morebitne spremembe. 

Danska 

Danska ureja področje enakih možnosti žensk in moških kar s 
petimi zakoni. Med njimi je najpomembnejši zakon iz leta 2000, 
katerega namen je spodbujanje enakosti spolov na vseh področjih 
družbe ter odprava neposredne in posredne diskriminacije ter 
spolnega nadlegovanja. Ministrica oziroma minister lahko za svoje 
področje dovoli ukrepe za spodbujanje enakosti spolov, ki so 
namenjeni preprečevanju oziroma odpravljanju spolne 
diskriminacije. Za enakost spolov so odgovorne vse ministrice 
oziroma ministri znotraj svojih delovnih področij, ki morajo enakost 
spolov vključevati v načrtovanje in upravljanje, natančno je določen 
postopek poročanja, vlogo koordinatorja pa ima ministrstvo za 
enakost. Tako morajo vsa ministrstva, državne institucije in državna 
podjetja, ki zaposlujejo več kot 50 delavk in delavcev, vsaki dve 
leti poročati o enakosti spolov. Poročila vsebujejo podatke o tem, 
ali oziroma kakšno politiko za enakost spolov ima ministrstvo, 
institucija oziroma podjetje, podatke o porazdelitvi glede na spol 
znotraj posameznih poklicnih kategorij in druge podatke, 
pomembne za ocenjevanje. Državne institucije in podjetja pošljejo 
svoja poročila ministrstvu, pod katerega delovno področje spadajo, 
ministrstva pa pripravijo skupno poročilo, ki ga pošljejo ministrici 
oziroma ministru za enakost. Ta vsako leto pripravi poročilo in 
načrt aktivnosti za danski parlament. Zakon določa tudi, da morajo 
biti javni odbori, komisije in podobna telesa, ki jih ustanovi ministrica 
oziroma minister, sestavljeni iz enakega števila žensk in moških. 
Predlagatelji članic in članov za ta telesa morajo predlagati žensko 
in moškega, ministrica oziroma minister, ki telo ustanavlja, pa se 
odloči, kdo bo članica oziroma član. O tem obvesti ministrico 
oziroma ministra za enakost, ki lahko zahteva pojasnila in novo 
sestavo telesa, če telo ni sestavljeno v skladu z zakonom. Odbori, 
izvršilni organi in podobni kolektivni organi znotraj državne uprave, 
morajo biti prav tako sestavljeni iz enakega števila žensk in 
moških, v zasebnih institucijah in podjetjih pa naj bi imeli 
uravnoteženo sestavo. Z zakonom je ustanovljen nacionalni center 
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za raziskave in podatke o enakosti spolov ter odbor za enakost 
spolov, kot organ za obravnavo primerov spolne diskriminacije. 
Odbor je sestavljen iz predsednice oziroma predsednika in dveh 
članic oziroma članov, ki jih imenuje ministrica oziroma minister 
za enakost. Odbor ne obravnava zadev, ki spadajo pod pristojnost 
drugega upravnega organa, preden ta o njih ne odloči, in zadev, 
o katerih teče sodni postopek, stranke pa ne morejo začeti 
postopka na sodišču, dokler o zadevi ne odloči odbor. Odbor 
zavrne vlogo, če zadeva ne spada v njegovo pristojnost ali če je 
očitno, da zadeva ne bo odločena v prid diskriminirane osebe. 
Zoper odločitev odbora ni pritožbe, odločitve pa se javno objavijo. 
V primeru, da se kršiteljica oziroma kršitelj ne podredi odločitvi 
odbora, ministrica oziroma minister za enakost na zahtevo 
diskriminirane osebe in z njenim soglasjem začne postopek na 
sodišču. 

Finska 

Namen finskega zakona je preprečevanje diskriminacije zaradi 
spola, spodbujanje enakosti spolov in zato posebej izboljšanje 
položaja žensk, zlasti pri zaposlovanju. Eksplicitno je zapisana 
obveznost državnih organov, da spodbujajo enakost spolov, 
posebej s spreminjanjem okoliščin, ki preprečujejo doseganje 
enakosti. Zakon ureja minimalno zastopanost enega spola v vladi, 
odborih, svetih in drugih državnih in lokalnih telesih in sicer najmanj 
40%. V agencijah, institucijah ali družbah, katerih večinska lastnica 
sta država ali občina, mora biti upravni oziroma izvršilni organ 
sestavljen iz enakega števila žensk in moških, razen če to zaradi 
posebnih razlogov ni mogoče. Zakon določa tudi dolžnost 
delodajalca, da spodbuja enakost pri zaposlovanju. Če zaposluje 
vsaj 30 delavk in delavcev, mora ukrepe za spodbujanje enakosti 
vključiti v svoje notranje akte. Zakon prepoveduje diskriminacijo 
in izrecno določa, katera ravnanja delodajalca štejejo za 
diskriminacijo, za kar je delodajalec diskriminirani osebi tudi 
odškodninsko odgovoren. Določa tudi, kateri ukrepi oziroma 
ravnanja ne pomenijo diskriminacije; med njimi so tudi ukrepi, ki 
temeljijo na načrtu, usmerjenem v praktično izpolnjevanje cilja 
zakona. Izvajanje zakona nadzorujeta varuhinja oziroma varuh 
za enakost in svet za enakost. Če je varuhinja oziroma varuh 
mnenja, da je delodajalec kršil zakon, ima pravico raziskati primer 
na delovnem mestu, mora pa tudi svetovati za preprečitev 
nadaljevanja oziroma ponavljanja kršitev. Varuhinja oziroma varuh 
in socialni partnerji imajo pravico zadevo predati v obravnavo 
svetu za enakost, ki lahko prepove nadaljevanje oziroma 
ponavljanje kršitev. Zoper odločitev sveta je možna pritožba na 
vrhovno upravno sodišče. Varuhinja oziroma varuh lahko 
diskriminirani osebi nudi podporo pri zaščiti njenih pravic. Če je to 
nujno potrebno, lahko sodeluje tudi v sodnih postopkih, povezanih 
z odškodnino, če meni, da je zadeva pomembna za uporabo 
zakona. 

Švedska 

Švedski zakon o enakosti žensk in moških se nanaša samo na 
delovna razmerja, vendar je na tem področju najbolj napreden v 
Evropi. Pomembna je obveznost delodajalca, da vsako leto 
pripravi akcijski načrt v zvezi s svojimi prizadevanji za spodbujanje 
enakosti. Načrt mora vsebovati pregled ukrepov, ki jih mora 
zagotoviti (npr. ukrepe za preprečitev spolnega nadlegovanja, 
ukrepe za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja itd.) in 
pokazati, katere ukrepe bo delodajalec izvajal v naslednjem letu. 
Za izvajanje zakona sta zadolžena posebna varuhinja oziroma 
varuh in komisija za enake možnosti, ki ju imenuje vlada. Varuhinja 
oziroma varuh si mora prizadevati, da delodajalci prostovoljno 
spoštujejo zakonske določbe. Na zahtevo mora delodajalec varuhu 
oziroma varuhinji zagotoviti potrebne podatke in ji dovoliti vstop 
na delovno mesto zaradi preiskave okoliščin. Če delodajalec krši 

katero izmed določil zakona, komisija na zahtevo varuha oziroma 
varuhinje odredi izpolnitev njenih obveznosti pod grožnjo denarne 
kazni. Za spore v zvezi s pravicami in obveznostmi iz zakona je 
pristojno sodišče za delovne spore. Tožbo lahko namesto 
diskriminirane osebe in z njenim soglasjem vloži tudi varuhinja 
oziroma varuh, če presodi, da bi bila odločitev v sporu pomembna 
zaradi uporabe prava ali če za to obstajajo drugi utemeljeni razlogi. 

Nemčija 

Nemški zakon o enakih možnostih žensk in moških se nanaša 
na delovna razmerja zaposlenih vl javnem sektorju. Njegov cilj so 
enake možnost žensk in moških, odpravljanje obstoječe in 
preprečevanje bodoče diskriminacije na podlagi spola ter 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Vsi zaposleni, 
zlasti na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih, so zavezani 
spodbujati enake možnosti žensk in moških. To zavezo morajo 
spoštovati kot vodilno načelo pri delu znotraj posameznega 
državnega organa kakor tudi pri skupnem delu organov. Zakon 
definira neposredno in posredno diskriminacijo zaradi spola, 
določa pa tudi, da podreprezentiranost žensk pomeni, da je njihov 
delež med zaposlenimi v okviru posamezne skupine zaposlenih 
nižji od 50%. Zakon nadalje opredeljuje pozitivne ukrepe za primer, 
da so ženske podreprezentirane, in sicer: razpis za zasedbo 
delovnega mesta mora biti takšen, da k prijavi povabi večje število 
kandidatk, na razgovor ali poseben postopek izbire se povabi 
najmanj toliko žensk kot moških, ki izpolnjujejo v razpisu navedene 
pogoje, ob enaki usposobljenosti imajo ženske prednost pri 
napredovanju, poklicnem izobraževanju in imenovanju na 
določeno delovno mesto itd. Eksplicitno je določena dolžnost 
organa, da spodbuja poklicno izobraževanje žensk in s primernimi 
ukrepi omogoča usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. 
Bistven instrument kadrovske politike in vzpostavljanja enakih 
možnosti žensk in moških je poseben načrt, ki ga morajo sprejeti 
vsi organi. Načrt mora vsebovati pregled deleža žensk in moških, 
zaposlenih po posameznih skupinah, in opredeliti napredek 
položaja žensk v zadnjem obdobju. Posebej mora opredeliti ukrepe 
za zvišanje deleža žensk v okviru posamezne skupine zaposlenih 
s konkretnimi cilji in časovnim načrtom. Na delovnih mestih, kjer 
so ženske podreprezentirane, je potrebno v načrtu predvideti, da 
morajo najmanj polovico mest zasesti ženske, razen če jih za to 
delo ni na razpolago. Načrt sprejme državni organ ob sodelovanju 
pooblaščenke za enake možnosti žensk in moških za štiri leta, 
po dveh letih se revidira in po potrebi prilagodi. Če cilji iz načrta 
niso bili doseženi, je potrebno v naslednjem opredeliti vzroke in o 
tem obvestiti višji organ. Zakon opredeljuje ukrepe za lažje 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (delo s krajšim 
delovnim časom, delo na domu...). V vsakem državnem organu, 
ki zaposluje najmanj 100 delavk in delavcev, se izmed uslužbenk 
izvoli pooblaščenko za enake možnosti. Za manjše organe, ki 
nimajo svoje pooblaščenke, je pristojna pooblaščenka 
nadrejenega organa. Pooblaščenka je uslužbenka državne 
uprave, vendar ji pri izvajanju nalog, povezanih s funkcijo 
pooblaščenke, ni mogoče dajati navodil. Svojih siceršnjih službenih 
dolžnosti je razbremenjena, kolikor je to potrebno za izvrševanje 
njenih nalog. Njena naloga je spodbujati in nadzorovati izvajanje 
zakona. Ukvarja se z vsemi kadrovskimi, organizacijskimi in 
socialnimi zadevami organa, ki se nanašajo na enake možnosti 
žensk in moških, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 
ali spolno nadlegovanje na delovnem mestu. Pooblaščenka tudi 
svetuje in pomaga v posahiičnih primerih. V postopkih sprejemanja 
odločitev v zvezi s kadrovskimi, organizacijskimi In socialnimi 
zadevami ji mora biti dana možnost sodelovanja. Pri kršitvah 
načrta za enake možnosti, predpisov izdanih na podlagi zakona 
ali drugih predpisov s področja enakih možnosti žensk in moških, 
ima pravico ugovora. Zvezna vlada vsaka štiri leta poroča 
parlamentu o položaju žensk v primerjavi z moškimi. 
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Islandija 

Namen islandskega zakona je vzpostavitev in ohranitev enakega 
položaja in enakih možnosti žensk in moških ter spodbujanje 
enakosti spolov na vseh področjih družbe. Zakon našteva ukrepe, 
s katerimi se doseže namen, in med temi posebej omenja 
integracijo načela enakosti spolov v vse sfere družbe, omogočanje 
ženskam in moškim usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja itd. Zakon prepoveduje diskriminacijo zaradi spola, tako 
neposredno kot posredno, pri zaposlovanju, plačah, odpuščanju 
in izobraževanju. Pri tem eksplicitno določa, da posebni začasni 
ukrepi, ki izboljšujejo položaj žensk ali moških in so namenjeni 
zagotavljanju enakosti, ne štejejo za kršitev zakona. Za izvajanje 
zakona so zadolženi ministrica oziroma minister za socialne 
zadeve in v okviru ministrstva poseben urad, pritožbena komisija, 
poseben svet, ki ga sestavlja 9 članic in članov in se ukvarja 
samo s spodbujanjem enakosti spolov na trgu dela, odbori v 
okviru lokalnih skupnosti in koordinatorice oziroma koordinatorji 
za enakost v okviru ministrstev, ministrica oziroma minister za 
socialne zadeve pa lahko za posamezna področja začasno 
imenuje tudi posebne svetovalke oziroma svetovalce. Pritožbena 
komisija obravnava vloge posameznic ter posameznikov in izda 
mnenje o tem, ali je bil v konkretnem primeru kršen zakon. Če 
ugotovi, da je bila storjena kršitev, strankam predlaga način 
odprave. Vlogo na komisijo lahko vložijo posameznice in 
posamezniki ter nevladne organizacije v svojem imenu ali v imenu 
svojih članic in članov, in sicer v enem letu od domnevne kršitve. 
V postopku se uporabljajo določila upravnega postopka. Zakon v 
nadaljevanju določa pravice in obveznosti na posameznih področjih 
družbe. Tako morajo delodajalci in vodje institucij sprejeti ustrezne 
ukrepe, da bi preprečili spolno nadlegovanje zaposlenih, študentk 
in študentov ter strank. V zvezi z izobraževanjem za enakost 
zakon določa, da mora biti to zagotovljeno na vseh ravneh šolanja, 
posebna pozornost pa mora biti namenjena učbenikom in drugemu 
učnemu gradivu, ki ne sme biti diskriminatorno. Glede sestave 
javnih teles zakon določa, da je potrebno zagotoviti približno enako 
zastopanost žensk in moških, če je to mogoče. Zakon določa 
tudi, da morajo biti statistični podatki razdelani po spolu. 

Norveška 

Namen norveškega zakona je zagotoviti enako obravnavanje na 
vseh področjih, vplivati na stališča do vlog spolov v družbi in 
zavezati pristojne organe, da si bodo prizadevali za enakost tudi 
na načine, ki jih zakon ne zajema. Ženskam in moškim morajo biti 
na podlagi zakona dane enake možnosti pri izobraževanju, 
zaposlovanju ter kulturnem in poklicnem napredovanju. Največ 
določb se nanaša na enake možnosti spolov na področju 
zaposlovanja, zakon pa določa tudi, da morajo učbeniki in drugi 
učni pripomočki, ki se uporabljajo v šolah in drugih izobraževalnih 
ustanovah, temeljiti na načelu enakosti in ne smejo nekritično 
podpirati tradicionalnih vlog spolov. Glede sestave vladnih teles 
(komisij, odborov ipd.) je določeno, da mora biti vsak spol 
zastopan z najmanj 40% predstavnic oziroma predstavnikov, 
vendar se določba uporablja samo v primeru, če ima telo več kot 
4 članice in člane. Izjeme so možne v posebnih okoliščinah, ko je 
očitno nerazumno zahtevati, da se določilo upošteva. Pravilo ne 
velja za telesa, sestavljena iz neposredno izvoljenih članic in 
članov, vendar bi si morali tudi v teh kolikor je mogoče prizadevati 
za uravnoteženo zastopanost obeh spolov. Za izvajanje zakona 
sta odgovorna varuhinja oziroma varuh za enakost in odbor za 
pritožbe. Varuh oziroma varuhinja je dolžna preverjati kršitve in si 
prizadevati, da se spoštujejo zakonske določbe. Na varuhinjo 
oziroma varuha se zaradi spolne diskriminacije lahko obrnejo 
posameznice in posamezniki, skupine, organizacije in drugi. 
Varuhinja oziroma varuh si mora prizadevati, da stranke rešijo 

zadevo sporazumno, če to ni mogoče, lahko predloži primer 
odboru, da o njem odloči. Varuh oziroma varuhinja lahko o primeru 
odloči tudi sama, če predvideva, da bo imelo čakanje na odločitev 
odbora nevšečne ali škodljive posledice. Odbor lahko prepove 
nadaljevanje dejanj, ki so v nasprotju z zakonom, lahko določi 
sprejem ustreznih ukrepov za prenehanje kršitev oziroma 
preprečitev njihovega ponavljanja. Če ne more sprejeti sklepa, 
poda samo mnenje, ali je v konkretnem primeru podana kršitev 
zakona. Zoper sklep odbora ni možna pritožba, diskriminirana 
oseba pa lahko vloži tožbo na pristojnem sodišču. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
PREDLAGANEGA ZAKONA 

Uveljavitev predlaganega zakona ne bo povzročila bistvenih 
dodatnih proračunskih obremenitev. Dodatna sredstva bodo 
potrebna predvsem v zvezi z obravnavanjem primerov neenakega 
obravnavanja spolov, saj bodo v okviru Urada za enake možnosti 
potrebne dodatne zaposlitve (zagovornica oziroma zagovornik 
enakih možnosti žensk in moških) ter za bolj strukturirano 
sofinanciranje projektov oziroma dejavnosti nevladnih organizacij, 
ki delujejo na področju enakih možnosti žensk in moških. 

II. BESEDILO ČLENOV 

PREDLOG ZAKONA O ENAKIH MOŽNOSTIH ŽENSK 
IN MOŠKIH 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

(1) S tem zakonom se določajo skupni temelji za izboljšanje 
položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških 
na političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojno-izobraževalnem 
ter na drugih področjih družbenega življenja (v nadaljnjem besedilu: 
enake možnosti). 

(2) Ustvarjanje enakih možnosti pomeni odstranjevanje ovir za 
vzpostavljanje enakosti spolov, zlasti s preprečevanjem in 
odpravljanjem neenakega obravnavanja spolov kot oblike 
diskriminacije v praksi, ki izvira iz tradicionalno in zgodovinsko 
pogojenih različnih družbenih vlog, ter ustvarjanje pogojev za 
vzpostavljanje enake zastopanosti obeh spolov na vseh področjih 
družbenega življenja. 

2. člen 
(vsebina zakona) 

Za uresničevanje svojega namena opredeljuje ta zakon splošne 
in posebne ukrepe za ustvarjanje enakih možnosti, določa nosilce 
nalog, njihove pristojnosti in obveznosti, uvaja posebno nefortnalno 
obravnavanje primerov domnevnega neenakega obravnavanja 
spolov in zagovornico oziroma zagovornika enakih možnosti kot 
pooblaščeno osebo za obravnavanje teh primerov ter določa 
pravice in obveznosti subjektov, udeleženih v teh primerih. 
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3. člen 
(razmejitev uporabe zakona) 

Ta zakon ne posega v ustavno varstvo pravice enakosti spolov 
pred zakonom, kakor tudi ne v pravno varstvo, ki je 
posameznicam in posameznikom z zakonom zagotovljeno v 
primerih kršitve prepovedi diskriminacije oziroma v primerih 
neenakega obravnavanja spolov na posameznih področjih 
družbenega življenja. 

4. člen 
(sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi 

organizacijami) 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in 
pristojna ministrstva pri oblikovanju rešitev in predlogov za 
doseganje namena tega zakona sodelujejo s socialnimi partnerji 
in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju enakih 
možnosti. 

II. OPREDELITEV POJMOV 

5. člen 
(enakost spolov) 

Enakost spolov pomeni, da so ženske in moški enako udeleženi 
na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak 
položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj 
osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, 
ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj. 

6. člen 
(enako obravnavanje spolov) 

(1) Enako obravnavanje spolov pomeni odsotnost neposredne in 
posredne oblike diskriminacije zaradi spola. 

(2) Neposredna diskriminacija zaradi spola obstaja, če je oseba 
zaradi svojega spola bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih 
okoliščinah obravnavana manj ugodno kot oseba nasprotnega 
spola. 

(3) Posredna diskriminacija zaradi spola obstaja, če na videz 
nevtralne določbe, merila ali ravnanje v enakih ali podobnih 
okoliščinah in pogojih postavljajo osebe enega spola v manj ugoden 
položaj, razen če so te določbe, merila ali ravnanje ustrezni, 
potrebni in upravičeni z objektivnimi dejstvi, ki niso povezana s 
spolom. 

(4) Konkretne pojavne oblike diskriminacije oziroma oblike vedenja 
in ravnanja, ki pomenijo neenako obravnavanje spolov v smislu 
tega člena, se določijo in ustrezno sankcionirajo z zakonom, ki 
ureja družbena razmerja na posameznem področju. 

7. člen 
(splošni ukrepi) 

(1) Splošni ukrepi so ukrepi normativne narave, s katerimi se v 
zakonih na posameznem področju prepoveduje diskriminacija 
zaradi spola ali zapoveduje določeno vedenje in ravnanje za 
dosego enakega obravnavanja spolov, ter se določijo sankcije v 
primeru kršitve te prepovedi oziroma zapovedi. 

(2) Splošni ukrepi so tudi ukrepi politične narave, zlasti aktivnosti 
vlade in Urada za enake možnosti, namenjene ustvarjanju enakih 
možnosti z vidika posameznice in posameznika ter širše javnosti, 
programi dejavnosti in strategije razvoja področij družbenega 
življenja, določeni v nacionalnem programu za enake možnosti 
žensk in moških, v nacionalnih programih za posamezna področja 
družbenega življenja ter v drugih političnih dokumentih. 

8. člen 
(posebni ukrepi) ' 

(1) Posebni ukrepi so ukrepi, ki z namenom ustvarjanja enakih 
možnosti na določenem področju družbenega življenja upravičeno 
uvedejo različno obravnavanje žensk in moških in se izvajajo 
samo toliko časa, dokler so potrebni za dosego svojega namena, 
ter ukrepi za spodbujanje in načrtovanje ustvarjanja enakih 
možnosti na določenem področju družbenega življenja. 

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka so zlasti: 

pozitivni ukrepi, ki ob enakem izpolnjevanju predpisanih meril 
in pogojev dajejo prednost osebam tistega spola, ki so v manj 
ugodnem položaju oziroma so zastopane v manjšem številu, 
dokler ni dosežen določen ciljni delež oziroma enaka 
zastopanost, 
spodbujevalni ukrepi, ki dajejo posebne ugodnosti ali uvajajo 
posebne spodbude z namenom odpravljanja neenakega 
položaja glede na spol, ter 
programski ukrepi v obliki aktivnosti za osveščanje in akcijskih 
načrtov za spodbujanje ter ustvarjanje enakih možnosti in 
enakosti spolov. 

III. SPREJEMANJE POSEBNIH UKREPOV 

9. člen 
(sprejemanje pozitivnih ukrepov) 

(1) Pozitivne ukrepe lahko sprejemajo organi oblasti v skladu z 
njihovo sestavo in načinom delovanja, drugi subjekti v javni sferi 
na vseh področjih družbenega življenja ter gospodarski subjekti, 
politične stranke, organizacije civilne družbe ter drugi subjekti 
smiselno glede na naravo in vsebino področja, na katerem delujejo. 

(2) Subjekti iz prejšnjega odstavka lahko sprejemajo pozitivne 
ukrepe po postopku in na način, ki ga določajo njihovi poslovniki, 
statuti oziroma drugi splošni akti, ki urejajo njihovo organizacijo in 
delovanje oziroma poslovanje. 

(3) Splošni akti iz prejšnjega odstavka določijo mehanizme 
nadzora nad izvajanjem pozitivnih ukrepov, ki zagotavljajo 
preprečevanje zlorabe pozitivnih ukrepov kot instrumenta za 
ustvarjanje enakih možnosti. 

(4) V postopku sprejemanja pozitivnih ukrepov na področju vzgoje 
in izobraževanja da mnenje za posamezno področje pristojni 
strokovni svet, ustanovljen po zakonu, ki ureja organizacijo vzgoje 
In izobraževanja. 

(5) Subjekti iz prvega odstavka, ki sprejemajo pozitivne ukrepe 
kot delodajalci, v postopku njihovega sprejemanja zagotovijo 
sodelovanje sindikata. 
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10. člen 
(sprejemanje spodbujevalnih in programskih 

ukrepov) 

Spodbujevalni in programski ukrepi se lahko sprejemajo v 
izvedbenih aktih nacionalnih programov iz tega zakona, v internih 
aktih organov oblasti in drugih subjektov v javni sferi, 
gospodarskih subjektov, političnih strank, organizacij civilne 
družbe in drugih subjektov smiselno glede na naravo in vsebino 
področja, na katerem delujejo. 

IV. NOSILCI NALOG, NJIHOVE PRISTOJNOSTI IN 
OBVEZNOSTI 

1. Državni zbor, vlada in ministrstva 

11. člen 
(državni zbor) 

(1) Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
državni zbor) sprejme resolucijo o nacionalnem programu za 
enake možnosti žensk in moških. 

(2) Državni zbor v skladu'z dejanskimi možnostmi v največji meri 
upošteva načelo uravnotežene zastopanosti spolov pri oblikovanju 
delovnih teles in sestavi delegacij, ki jih ustanavlja v skladu s 
svojim poslovnikom. 

12. člen 
(vlada in ministrstva) 

(1) Spodbujanje in ustvarjanje enakih možnosti po tem zakonu je 
predvsem naloga vlade in ministrstev, ki v okviru svojih pristojnosti 
vsako na svojem delovnem področju z ustreznimi splošnimi in 
posebnimi ukrepi, opredeljenimi v tem zakonu, uresničujejo cilje 
tega zakona. 

(2) Ministrstva pri pripravi predpisov in drugih ukrepov, ki posegajo 
na področja, pomembna za ustvarjanje enakih možnosti, 
upoštevajo vidik enakosti spolov in pri tem sodelujejo z Uradom 
za enake možnosti ter upoštevajo njegove predloge in mnenja. 

(3) Urad za enake možnosti in ministrstva v okviru svojih 
pristojnosti spremljajo in preučujejo tudi druge oblike diskriminacije 
zaradi spola, ki predstavljajo oviro za ustvarjanje enakih možnosti 
po tem zakonu, kot na primer nasilje, ki izhaja iz neenakih razmerij 
med spoloma, ter jih upoštevajo pri svojih ukrepih za doseganje 
namena tega zakona. 

13. člen 
(posebna vloga vzgoje, izobraževanja in 

usposabljanja) 

(1) Izobraževanje za enakost spolov je sestavni del sistema 
vzgoje in izobraževanja ter poklicnega usposabljanja, ki med 
drugim vključuje pripravo obeh spolov za aktivno in enako 
sodelovanje na vseh področjih družbenega življenja. 

(2) Ministrstvi, pristojni za šolstvo in delo ter drugi nosilci 
pristojnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter poklicnega 
usposabljanja zagotavljajo enako obravnavanje spolov, zlasti pri 
pripravi, sprejemanju in izvajanju javno veljavnih programov vzgoje 
in izobraževanja oziroma poklicnega usposabljanja, pri potrjevanju 
učbenikov in učil, ter pri uvajanju organizacijskih novosti in 

spreminjanju pedagoških oziroma andragoških metod, ter vsak v 
okviru svojih pristojnosti vzpostavijo ustrezen sistem ukrepov za 
odpravo ugotovljenih oblik neenakega obravnavanja spolov. 

14. člen 
(koordinatorice oziroma koordinatorji v ministrstvih) 

(1) Ministrice oziroma ministri vsak za svoje delovno področje 
določijo uradnico oziroma uradnika v ministrstvu, ki opravlja naloge 
koordinatorice oziroma koordinatorja za enake možnosti žensk 
in moških. 

(2) Koordinatorica oziroma koordinator iz prejšnjega odstavka 
skrbi za izvajanje nalog, ki jih ima ministrstvo na podlagi tega 
zakona, ter pri tem sodeluje z Uradom za enake možnosti. 

15. člen 
(delovna telesa vlade in ministrstev) 

(1) Vlada upošteva načelo uravnotežene zastopanosti spolov pri 
sestavi posvetovalnih in usklajevalnih organov, drugih delovnih 
teles ter delegacij, ki jih ustanovi po zakonu o Vladi Republike 
Slovenije in po svojem poslovniku, kakor tudi pri imenovanju ali 
predlaganju predstavnic in predstavnikov vlade v javnih podjetjih 
ter v drugih osebah javnega prava, razen če to iz objektivnih 
razlogov ni mogoče. 

(2) Obveznost iz prvega odstavka zavezuje tudi ministrice in 
ministre pri sestavi strokovnih svetov, ki jih ustanovijo po zakonu 
o državni upravi. 

1.1. Nacionalni program za enake možnosti žensk in 
moških 

16. člen 
(vsebina nacionalnega programa) 

(1) Vlada predloži državnemu zboru Predlog resolucije o 
nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških (v 
nadaljnjem besedilu: nacionalni program), ki temelji na predlogih 
ministrstev, Urada za enake možnosti, lokalnih skupnosti, socialnih 
partnerjev, nevladnih organizacij in drugih organizacij civilne 
družbe ter posameznih strokovnjakinj in strokovnjakov. 

(2) Nacionalni program določi temeljne politike enakih možnosti, 
v katerem poleg obveznih vsebin, ki so predpisane za vse 
dolgoročne programske dokumente, posebej določi: 

cilje ter ukrepe za dosego ciljev na posameznih področjih 
družbenega življenja, predvsem na področju delovnih razmerij, 
socialnega in zdravstvenega varstva, izobraževanja, 
družinskih razmerij, nasilja nad ženskami in zastopanosti obeh 
spolov v javnem življenju; 
odgovornost za izvajanje ukrepov iz prejšnje alinee; 
opredeli vsebino in nosilce periodičnih načrtov za izvajanje 
usmeritev in nalog iz nacionalnega programa na posameznih 
področjih družbenega življenja (v nadaljnjem besedilu: 
periodični načrti); 
opredeli podatke, ki se bodo v okviru dejavnosti državne 
statistike, anket ali mnenjskih raziskav zbirali, obdelovali, 
povezovali, shranjevali, analizirali in izkazovali ločeno po spolu; 
opredeli način spremljanja in poročanja o izvajanju 
nacionalnega programa; 
opredeli okvirni obseg sredstev za izvedbo ukrepov iz 
nacionalnega programa ter način njihovega zagotavljanja. 
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17. člen 
(periodični načrti) 

(1) Periodični načrti so izvedbeni akti nacionalnega programa, ki 
za posamezno področje družbenega življenja opredelijo potrebne 
aktivnosti za obdobje dveh let. 

(2) Predlog vsakokratnega periodičnega načrta na podlagi poročil 
o preteklem dveletnem obdobju in morebitnih dodatnih predlogov 
posameznih ministrstev pripravi Urad za enake možnosti in ga 
predloži v sprejem vladi. 

(3) Ministrstva pošljejo Uradu za enake možnosti poročilo iz 
prejšnjega odstavka najkasneje dva meseca pred iztekom 
vsakokratnega periodičnega načrta. 

1.2. Urad za enake možnosti 

18. člen 
(naloge urada) 

(1) Poleg nalog iz 16. in 17. člena tega zakona opravlja Urad za 
enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: urad) na področju 
ustvarjanja enakih možnosti še naslednje naloge: 

spremlja izvajanje določb tega zakona ter predpisov, izdanih 
na njegovi podlagi; 
spremlja posamezna področja družbenega življenja z vidika 
enakosti spolov ter vladi in ministrstvom predlaga sprejem 
oziroma spremembo zakonov in drugih predpisov ter sprejem 
drugih ukrepov; 
koordinira dejavnosti, namenjene izvajanju integracije načela 
enakosti spolov, vključno z nudenjem strokovne podpore pri 
razvijanju ustreznih metod in tehnik; 
koordinira pripravo nacionalnega programa ter spremlja 
njegovo izvajanje; 
koordinira pripravo nacionalnih poročil o izpolnjevanju 
mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju 
ustvarjanja enakih možnosti; 

- daje pobude za raziskave in analize, potrebne za izvajanje 
nacionalnega programa; 

- sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju 
enakih možnosti, in sofinancira njihove projekte ali dejavnosti; 
letno, najkasneje do konca aprila za preteklo leto, poroča 
vladi o aktivnostih in ugotovitvah zagovornice oziroma 
zagovornika enakih možnosti žensk in moških. 

(2) Pogoje in kriterije za sofinanciranje projektov oziroma 
dejavnosti iz sedme alinee prejšnjega odstavka na predlog 
predstojnice oziroma predstojnika urada določi vlada. 

1.2.1. Obravnava primerov domnevnega neenakega 
obravnavanja spolov in dajanje mnenj 

19. člen 
(zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti 

žensk in moških) 

(1) Za obravnavno primerov domnevnega neenakega 
obravnavanja spolov, izdajo mnenj po določbah tega zakona ter 
sodelovanje pri izvajanju nalog, ki so s tem zakonom dodeljene 
uradu, deluje pri uradu zagovornica oziroma zagovornik enakih 
možnosti žensk in moških (v nadaljnjem besedilu: zagovornica 
oziroma zagovornik enakih možnosti). 

(2) Delovno mesto zagovornice oziroma zagovornika enakih 
možnosti je uradniško delovno mesto v smislu zakona o javnih 
uslužbencih in se hkrati s pogoji za opravljanje dela določi v aktu 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v uradu. 

(3) Zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti ne 
odgovarja za vsebino mnenj in poročil, ki jih pripravlja v skladu z 
določbami tega zakona. 

20. člen 
(namen obravnave) 

(1) Namen obravnave primerov domnevnega neenakega 
obravnavanja spolov (v nadaljnjem besedilu: obravnava primera) 
je predvsem v odkrivanju obstoja diskriminacije na posameznih 
področjih družbenega življenja. 

(2) Obravnava primera je neformalna in brezplačna. 

(3) Zagovornico oziroma zagovornika enakih možnosti ter druge 
zaposlene v uradu zavezujejo glede vseh podatkov, za katere 
zvedo pri obravnavi primerov, predpisi o varovanju tajnosti in 
osebnih podatkov. 

21. člen 
(pobuda za obravnavo primera) 

(1) Pisno pobudo za obravnavo primera pri zagovornici oziroma 
zagovorniku enakih možnosti lahko dajo posameznice oziroma 
posamezniki, nevladne organizacije, sindikati in druge organizacije 
civilne družbe ali druge pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: 
pobudnica oziroma pobudnik). 

(2) Zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti lahko 
obravnava tudi anonimne pisne pobude, če vsebujejo dovolj 
podatkov za obravnavo primera. 

22. člen 
(časovna omejitev pobude) 

Pobuda iz prejšnjega člena mora biti dana čimprej oziroma 
najkasneje v enem letu po nastanku primera, vendar jo lahko 
zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti obravnava tudi 
po poteku tega časa, če oceni, da gre za tako pomembno oziroma 
resno zadevo, da je njeno obravnavanje smiselno glede na namen 
tega zakona. 

23. člen 
(neustrezna pobuda) 

Zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti ne obravnava 
pobud, Iz katerih očitno izhaja, da ne gre za primer neenakega 
obravnavanja spolov po tem zakonu. 

24. člen 
(obravnava primera) 

(1) Obravnava primera praviloma poteka pisno, zagovornica 
oziroma zagovornik enakih možnosti pa lahko obe vpleteni strani 
povabi tudi na razgovor, če oceni, da bo to pripomoglo k razjasnitvi 
primera. 
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(2) Zagovornik oziroma zagovornica enakih možnosti lahko pisno 
zahteva od nasprotne strani, da ji v določenem roku da pojasnila, 
ki ji omogočajo obravnavo primera. 

(3) Če nasprotna stran zagovornici oziroma zagovorniku enakih 
možnosti ne da zahtevanih pojasnil, zagovornica oziroma 
zagovornik enakih možnosti izdela mnenje na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga. 

25. člen 
(ustavitev obravnave primera) 

Zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti ustavi 
obravnavo primera na zahtevo pobudnice oziroma pobudnika, 
če ta ne kaže zanimanja za nadaljevanje obravnave primera ali 
če zaradi pomanjkljivih podatkov obravnave primera ne more 
nadaljevati in zaključiti z mnenjem. 

26. člen 
(pisno mnenje) 

(1) Zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti ob 
zaključku obravnave primera izdela pisno mnenje, v katerem 
navede svoje ugotovitve in oceno okoliščin primera v smislu 
obstoja neenakega obravnavanja spolov po tem zakonu ter o 
tem obvesti vpletene strani. 

(2) V mnenju iz prejšnjega odstavka lahko zagovornica oziroma 
zagovornik enakih možnosti opozori na ugotovljene nepravilnosti 
in priporoči, kako naj se odpravijo, ter pozove nasprotno stran, 
da jo v določenem roku obvesti o svojih ukrepih. 

27. člen 
(prošnja za mnenje) 

\ 
Posameznica oziroma posameznik ali pravna oseba se lahko 
obrne na zagovornico oziroma zagovornika enakih možnosti s 
prošnjo za mnenje o tem, ali bo oziroma je s kakšnim svojim 
ravnanjem povzročila neenako obravnavanje spolov v smislu 
tega zakona. 

28. člen 
(mnenje o pozitivnem ukrepu) 

Subjekti iz 9. člena tega zakona pred začetkom postopka za 
sprejem predvidenega pozitivnega ukrepa predložijo predlog 
pozitivnega ukrepa z utemeljitvijo zagovornici oziroma 
zagovorniku enakih možnosti v predhodno mnenje o upravičenosti 
njegove uvedbe v smislu prvega odstavka 8. člena tega zakona. 

29. člen 
(letno poročilo) 

Zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti pripravi vsako 
leto, najkasneje do konca marca za preteklo leto, poročilo o 
svojem delu, ki ga urad predloži v sprejem vladi. 

2. Lokalne skupnosti 

30. člen 
(vloga lokalnih skupnosti pri uresničevanju ciljev 

zakona) 

(1) Lokalne skupnosti spodbujajo in ustvarjajo enake možnosti v 
okviru svojih pristojnosti ter pri sprejemanju ukrepov in aktivnosti, 
pomembnih za ustvarjanje enakih možnosti, upoštevajo vidik 
enakosti spolov. 

(2) Pristojni organ lokalne skupnosti lahko imenuje koordinatorico 
oziroma koordinatorja za enake možnosti, ki predlaga ukrepe in 
aktivnosti na področju ustvarjanja enakih možnosti ter ima 
svetovalno vlogo pri oblikovanju rešitev za doseganje namena 
tega zakona v okviru posamezne lokalne skupnosti. 

(3) Administrativne in strokovne naloge za koordinatorico oziroma 
koordinatorja iz prejšnjega odstavka opravlja uprava lokalne 
skupnosti. 

3. Politične stranke 

31. člen 
(načrt) 

Politične stranke, vpisane v register strank, vsaka štiri leta 
sprejmejo načrt, v katerem se opredelijo do vprašanja 
uravnotežene zastopanosti obeh spolov ter v skladu z opredelitvijo 
določijo načine in ukrepe za spodbujanje bolj uravnotežene 
zastopanosti žensk in moških v organih stranke, na kandidatnih 
listah za volitve v državni zbor in v organe lokalnih skupnosti ter 
za volitve predsednice oziroma predsednika republike. 

Politične stranke iz prejšnjega odstavka predložijo načrt uradu v 
treh mesecih po njegovem sprejemu. 

4. Varuhinja oziroma varuh človekovih pravic 

32. člen 
(vloga varuhinje oziroma varuha pri uresničevanju 

ciljev zakona) 

Varuhinja oziroma varuh človekovih pravic si v okviru pristojnosti, 
ki jih ima po zakonu o varuhu človekovih pravic, pri obravnavi 
primerov s področja varstva pravice enakosti spolov pred 
zakonom in pri poročanju o svojem delu posebej prizadeva za 
uresničevanje ustvarjanja enakih možnosti. 
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

33. člen 
(predlog resolucije) 

Vlada najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona predloži 
državnemu zboru v sprejem predlog resolucije o nacionalnem 
programu za enake možnosti žensk in moških. 

34. člen 
(določitev kriterijev za upoštevanje 

načela uravnotežene zastopanosti spolov) 

Državni zbor in vlada določita kriterije za upoštevanje načela 
uravnotežene zastopanosti žensk in moških pri sestavi delovnih 
teles ter imenovanju in predlaganju predstavnic oziroma 
predstavnikov iz 11. in 15. člena tega zakona v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. 

35. člen 
(določitev kriterijev in pogojev 
za sofinanciranje projektov) 

Vlada določi pogoje in kriterije iz drugega odstavka 18. člena tega 
zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

36. člen 
(začetek dela zagovornice oziroma zagovornika 

enakih možnosti) 

Zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti začne z delom 
po tem zakonu najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

37. člen 
(določitev koordinatoric oziroma koordinatorjev) 

Ministrice oziroma ministri določijo uradnice oziroma uradnike, ki 
opravljajo naloge koordinatoric oziroma koordinatorjev iz 14. člena 
tega zakona, in o tem obvestijo urad v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

38. člen 
(sprejem prvih načrtov) 

Politične stranke sprejmejo prvi načrt v skladu z 31. členom tega 
zakona v enem letu oziroma na svojem prvem kongresu po 
uveljavitvi tega zakona. 

39. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

Besedilo predloga zakona določa skupne temelje za ustvarjanje 
enakih možnosti žensk in moških na vseh področjih družbenega 
življenja, to načelo pa bo moralo biti zajeto v področni zakonodaji 
in tam tudi natančneje izpeljano. 

Prvo poglavje ima naslov »SPLOŠNE DOLOČBE« in ima štiri 
člene (1. do 4. člen). Prvi člen opredeljuje namen zakona, ki je 
predvsem ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških na 
različnih področjih družbenega življenja, glede na situacijo v 
Sloveniji pa predlog zakona kot namen posebej določa tudi 
izboljšanje položaja žensk. Enake možnosti se ustvarjajo z 
odpravljanjem ovir, ki ženskam in moškim zaradi razmerij med 
spoloma preprečujejo enako ekonomsko, politično in družbeno 
sodelovanje ter s tem tudi dejansko enakost spolov. V tem okviru 
je posebej opredeljeno neenako obravnavanje spolov oziroma 
diskriminacija, ki je posledica tradicionalno in zgodovinsko 
pogojenih različnih družbenih vlog žensk in moških. Predpogoj za 
spodbujanje enakih možnosti je, da se odpravi obstoječe oblike 
oziroma prepreči nove oblike diskriminacije v praksi. Drugi vidik 
ustvarjanja enakih možnosti je ustvarjanje pogojev za enako 
zastopanost žensk in moških na vseh področjih družbenega 
življenja. 

Drugi člen določa vsebino zakona, tretji pa razmejuje uporabo 
predlaganega zakona s pravicami, ki jih posameznice in 
posamezniki že imajo glede na obstoječo zakonodajo, npr. pravica 
do ustavne pritožbe oziroma postopka pri varuhu človekovih 
pravic zaradi kršitve pravice enakosti pred zakonom, delovni 
spor v primerih kršitve enakega obravnavanja, ki jih opredeljuje 
novi Zakon o delovnih razmerjih, itd. Četrti člen kot partnerje pri 
oblikovanju rešitev in predlogov za doseganje namena 
predlaganega zakona posebej predvideva socialne partnerje 
(sindikate in organizacije delodajalcev) in nevladne organizacije, 
ki delujejo na področju enakih možnosti. Novejše direktive 
Evropske Unije (Direktiva 2000/43/EC in 2000/78/EC), ki sicer 
obravnavajo diskriminacijo zaradi drugih osebnih okoliščin, 
posebej izpostavljajo sodelovanje s socialnimi partnerji in 
ustreznimi nevladnimi organizacijami, zaradi česar takšno določbo 
vsebuje tudi predlagani zakon. Sodelovanje socialnih partnerjev 
in nevladnih organizacij je predvideno tudi pri pripravi nacionalnega 
programa za enake možnosti žensk in moških (16. člen), 
predvideno pa je tudi sofinanciranje nevladnih organizacij, ki 
delujejo na področju enakih možnosti, s strani Urada za enake 
možnosti (18. člen). 

Drugo poglavje ima naslov »OPREDELITEV POJMOV« in ima 
štiri člene (5. do 8. člen). Peti člen opredeljuje enakost spolov, ki je 
končni cilj ustvarjanja enakih možnosti in pomeni, da imajo ženske 
in moški enake možnosti, enake pravice in obveznosti na vseh 
področjih javnega in zasebnega življenja, to je uravnotežena delitev 
moči in vpliva, enake možnosti za zaposlovanje in napredovanje, 
enak dostop do izobraževanja in usposabljanja, enake možnosti 
za razvoj osebnih ambicij, interesov in talentov, delitev 
odgovornosti pri skrbi za dnjžino, odsotnost nasilja, ki izhaja iz 
neenakih razmerij med spoloma, itd. Šesti člen opredeljuje enako 
obravnavanje spolov, ki pomeni odsotnost neposredne in 
posredne diskriminacije zaradi spola. Tako opredeljujejo enako 
obravnavanje tudi direktive 76/207/EEC, 79/7/EEC, 86/378/EEC 
in 86/613/EEC. Opredelitvi posredne in neposredne diskriminacije 
sta prav tako povzeti po direktivah Evropske Unije. Ker predlagani 
zakon določa skupne temelje za ustvarjanje enakih možnosti na 
posameznih področjih, ne vsebuje nobene konkretne oblike 
diskriminacije oziroma neenakega obravnavanja spolov, temveč 
prepušča področni zakonodaji, da s splošnimi ukrepi normativne 
narave na določenem področju prepove diskriminacijo oziroma 

zapove določeno ravnanje ter sankcionira morebitne kršitve (7. 
člen). Takšen primer je novi Zakon o delovnih razmerjih, na ostalih 
področjih pa bo potrebno zakonodajo ustrezno spremeniti oziroma 
dopolniti. Zakon v sedmem členu opredeljuje tudi splošne ukrepe 
politične narave, ki pomenijo predvsem strategijo in politiko države 
na področju ustvarjanja enakih možnosti. Osmi člen opredeljuje 
posebne ukrepe, ki so namenjeni ustvarjanju enakih možnosti na 
določenem področju in zato uvedejo različno obravnavanje žensk 
in moških. Zaradi tega obravnavani zakon določa, da se lahko 
izvajajo samo toliko časa, dokler je to potrebno, da se doseže 
namen, zaradi katerega so bili uvedeni. Takoj ko razlikovanje 
žensk in moških ni več upravičeno, jih je potrebno odpraviti, sicer 
gre za diskriminacijo. Posebni ukrepi so tudi ukrepi, namenjeni 
spodbujanju in načrtovanju ustvarjanja enakih možnosti na 
določenem področju družbenega življenja. Najpomembnejša 
oblika posebnih ukrepov so pozitivni ukrepi, ki ob enakem 
izpolnjevanju predpisanih meril in pogojev dajejo prednost osebam 
tistega spola, ki so v manj ugodnem položaju oziroma so zastopane 
v manjšem številu, dokler ni dosežen določen ciljni delež oziroma 
kot končni cilj enaka zastopanost. Pozitivne ukrepe lahko 
sprejemajo različni subjekti v javni in zasebni sferi, notranji akti 
teh subjektov pa morajo opredeliti postopek njihovega 
sprejemanja in mehanizme nadzora nad njihovim izvajanjem, 
zaradi možnosti njihove zlorabe (9. člen). Upravičenost uvedbe 
pozitivnih ukrepov bo preverjala tudi zagovornica oziroma 
zagovornik enakih možnosti žensk in moških, zaposlena v Uradu 
za enake možnosti (28. člen). Področji, kjer se najpogosteje 
sprejemajo pozitivni ukrepi, sta izobraževanje in trg dela, zato jih 
predlog zakona posebej omenja. Gre za dajanje prednosti osebam 
enega spola, npr. pri zaposlitvi, napredovanju, vpisu v določene 
programe izobraževanja, itd. Na področju vzgoje in izobraževanja 
se pozitivni ukrepi sprejemajo ob predhodnem mnenju pristojnega 
strokovnega sveta, odvisno od področja, na katerem se pozitivni 
ukrepi sprejemajo.'To so: Strokovni svet Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje, Strokovni svet Republike Slovenije za 
poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovni svet Republike 
Slovenije za izobraževanje odraslih. Na področju delovnih razmerij 
morajo delodajalci pri sprejemanju pozitivnih ukrepov zagotoviti 
sodelovanje ustreznega sindikata. Druga vrsta ukrepov so 
spodbujevalni ukrepi, ki dajejo posebne ugodnosti ali uvajajo 
posebne spodbude z namenom odpravljanja neenakega položaja 
glede na spol, kot npr. posebna izobraževanja samo za ženske 
na področjih, kjer niso dovolj zastopane, finančne spodbude za 
razvoj ženskega podjetništva, posebne finančne spodbude za 
delodajalce, ki izvajajo politiko enakih možnosti, podeljevanje javnih 
naročil s ciljem spodbujanja zaposlovanja žensk. Tretja vrsta 
ukrepov so programski ukrepi, ki so namenjeni predvsem 
promociji enakih možnosti; gre za osveščevaine aktivnosti, 
sprejem posebnih akcijskih načrtov za spodbujanje enakih 
možnosti v okviru posameznega podjetja oziroma institucije (npr. 
tekmovanje za družini prijazno podjetje). Spodbujevalne in 
programske ukrepe bodo vsebovali izvedbeni akti nacionalnega 
programa, ker gre za konkretne aktivnosti, sprejemajo pa jih 
lahko tudi posamezni subjekti vsak na svojem področju. 

Četrto poglavje ima naslov »NOSILCI NALOG, NJIHOVE 
PRISTOJNOSTI IN OBVEZNOSTI« in ima 23 členov (11. do 32. 
člen). 

Državni zbor, Vlada Republike Slovenije In ministrstva 
Državni zbor sprejme nacionalni program za enake možnosti 
žensk in moških (11. člen), katerega vsebino ureja predlagani 
zakon v 16. členu. Državni zbor pri sestavi delovnih teles in 
delegacij upošteva načelo uravnotežene zastopanosti žensk in 
moških. Gre za pozitivni ukrep, ki se bo izvajal ob upoštevanju 
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dejanskega razmerja žensk in moških v državnem zboru in ob 
upoštevanju že obstoječih pravil o sestavi delovnih teles. 12. člen 
opredeljuje vlogo Vlade RS in ministrstev na področju ustvarjanja 
enakih možnosti in uvaja integracijo načela enakosti spolov, ki 
pomeni, da je potrebno vidik enakosti spolov upoštevati pri pripravi 
vseh predpisov in ukrepov, ki so pomembni z vidika ustvarjanja 
enakih možnosti. To pomeni, da je potrebno pri načrtovanju, 
oblikovanju, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju politik upoštevati 
vidik spola in v ta namen upoštevati različne pogoje in potrebe 
žensk in moških ter opredeliti možne posledice, ki jih bo politika 
imela na ženske in moške. Pri tem ministrstva sodelujejo z Uradom 
za enake možnosti, ki bo na podlagi 18. člena koordiniral dejavnosti, 
namenjene izvajanju tega načela in bo tudi nudil strokovno podporo 
pri razvijanju ustreznih metod in tehnik. Ministrstva in Urad za 
enake možnosti so zadolžena, da preučujejo tudi oblike 
diskriminacije zaradi spola, ki predstavljajo oviro za ustvarjanje 
enakih možnosti, kjer je izpostavljeno nasilje, ki izhaja iz neenakih 
razmerij med spoloma. V večini primerov gre v teh primerih za 
nasilje nad ženskami, zato bo tudi nacionalni program vseboval 
posebno poglavje o nasilju nad ženskami (16. člen). 13. člendoloča 
posebno vlogo nosilcev pristojnosti v zvezi z vzgojo in 
izobraževanjem ter poklicnim usposabljanjem, da tudi na tem 
področju zagotovijo spoštovanje enakih možnosti. Pristojno 
ministrstvo bo moralo zagotoviti enako obravnavanje spolov pri 
sprejemanju in izvajanju javno veljavnih izobraževalnih programov, 
pri potrjevanju novih učbenikov in učil ter uvajanju organizacijskih 
novosti. 14. člen določa, da ministrstva vsako na svojem delovnem 
področju določijo uradnika oziroma uradnico, ki bo skrbela za 
izvajanje nalog, ki jih ima ministrstvo na podlagi zakona, npr. za 
sodelovanje pri pripravi nacionalnega programa, za pripravo poročil 
o izvajanju periodičnih načrtov in za sodelovanje z Uradom za 
enake možnosti. Na podlagi 15. člena predlaganega zakona bo 
morala Vlada RS upoštevati načelo uravnotežene zastopanosti 
pri sestavi posvetovalnih in usklajevalnih organov, drugih delovnih 
teles in delegacij, ki jih ustanovi ali imenuje, enaka dolžnost velja 
za ministrstva pri sestavi strokovnih svetov. Prav tako bo moralo 
biti to načelo upoštevano pri imenovanju oziroma predlaganju 
predstavnic in predstavnikov vlade v javna podjetja in dmge osebe 
javnega prava'. Seveda pa uravnotežena zastopanost vedno ne 
bo mogoča, npr. če je telo sestavljeno iz neparnega števila članic 
in članov, ko na posameznem področju, na katerem se telo 
ustanavlja, ni na razpolago kandidatk oziroma kandidatov enega 
spola, ko so določene osebe članice oziroma člani telesa zaradi 
svoje funkcije, ko se imenuje oziroma predlaga samo ena 
predstavnica oziroma predstavnik ipd. Zaradi tega zakon dopušča, 
da se načelo ne upošteva, če to iz objektivnih razlogov ni mogoče. 
Na podlagi Resolucije Evropskega Parlamenta uravnotežena 
zastopanost pomeni, da so predstavnice oziroma predstavniki 
enega spola zastopani vsaj 40%. 

Poglavje 1.1. opredeljuje nacionalni program za enake možnosti 
žensk in moških ter periodične načrte za izvajanje nacionalnega 
programa. 16. člen opredeljuje področja, na katera bo posegal 
nacionalni program, in drugo vsebino, določa pa tudi akterje, ki 
bodo sodelovali pri njegovi pripravi. Urad za enake možnosti bo 
imel pri pripravi koordinacijsko vlogo (18. člen). Periodične načrte 
bo sprejemala vlada vsaki dve leti (proračunsko obdobje) in bodo 
določali konkretne naloge in aktivnosti, namenjene ustvarjanju 
enakih možnosti na posameznih področjih. Ministrstva bodo o 
izvajanju posameznega periodičnega načrta poročala Uradu za 
enake možnosti, ki bo na podlagi teh poročil in predlogov pripravil 
predlog periodičnega načrta za naslednji dve leti. 

Poglavje 1.2. vsebuje naloge Urada za enake možnosti v zvezi z 
izvajanjem zakona (18. člen) in določa postopek obravnave 
primerov domnevnega neenakega obravnavanja spolov, ki ga bo 
vodila zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti žensk 

in moških, zaposlena na Uradu za enake možnosti (19. člen). 
Obravnava primerov je neformalna in za vpletene strani 
brezplačna (19. člen). 21. člen določa upravičenke in upravičence, 
ki lahko vložijo pisno pobudo za obravnavo primera, zagovornica 
oziroma zagovornik pa lahko obravnava tudi anonimne pobude, 
če vsebujejo dovolj podatkov. Pobuda mora biti vložena v enem 
letu od nastanka primera, zagovornik oziroma zagovornica pa 
se lahko glede na naravo primera odloči, da bo obravnavala tudi 
pobude, vložene po poteku tega časa (22. člen). Gre predvsem 
za primere, ko pobudnik oziroma pobudnica v trenutku kršitve 
sploh ne ve, da je bila neenako obravnavana in to ugotovi šele 
kasneje: oseba lahko šele potem, ko zapusti določeno delovno 
mesto in jo nadomesti oseba nasprotnega spola, dokaže, da je 
bila neenako obravnavana, če oseba, ki opravlja njeno delo, 
prejema višjo plačo. 23. člen določa, da zagovornica oziroma 
zagovornik ne obravnava pobud, iz katerih očitno izhaja, da ne 
gre za neenako obravnavanje spolov. Obravnava primera je 
praviloma pisna, zagovornica oziroma zagovornik pa lahko 
vpleteni strani povabi tudi na razgovor, če oceni, da bo to 
pripomoglo k razjasnitvi primera (24. člen). Od nasprotne strani 
lahko zagovornica oziroma zagovornik zahteva pojasnila; če jih 
ne dobi, izdela mnenje na podlagi razpoložljivih podatkov. 25. člen 
določa situacije, v katerih se obravnava primera ustavi. Ob 
zaključku obravnave izdela zagovornica oziroma zagovornik 
enakih možnosti pisno mnenje, v katerem poda svoje mnenje, ali 
je v obravnavanem primeru podano neenako obravnavanje spolov. 
Zagovornica oziroma zagovornik lahko v mnenju opozori na 
nepravilnosti in predlaga, kako naj se odpravijo, nasprotno stran 
pa pozove, da jo obvesti o sprejetih ukrepih. Mnenje se pošlje 
obema stranema (26. člen). 27. člen določa, da lahko za mnenje 
zagovornice oziroma zagovornika zaprosijo tudi upravičenke 
oziroma upravičenci, ki želijo vedeti, ali so oziroma bodo s kakšnim 
ravnanjem kršili zakon. Na podlagi 28. člena predlaganega zakona 
morajo subjekti, upravičeni za sprejem pozitivnih ukrepov, pred 
uvedbo postopka za njihov sprejem, ki ga določa 9. člen, pridobiti 
mnenje zagovornice oziroma zagovornika. Zagovornica oziroma 
zagovornik vsako leto pripravi poročilo o svojem delu, v katerega 
vključi obravnavane primere in izdana mnenja, mnenja o pozitivnih 
ukrepih in druge ugotovitve (29. člen). 

Lokalne skupnosti 
30. člen posebej opredeljuje vlogo lokalnih skupnosti pri 
spodbujanju in ustvarjanju enakih možnosti ter uvaja integracijo 
načela enakosti spolov tudi na lokalno raven. Lokalne skupnosti 
imajo možnost imenovanja koordinatoric oziroma koordinatorjev 
za enake možnosti, ki lahko predlagajo ukrepe in aktivnosti, kar 
pomeni, da lahko opozarjajo na probleme in predlagajo obravnavo 
določene teme, lahko pa tudi predlagajo ustrezne rešitve, ter 
imajo na področju ustvarjanja enakih možnosti svetovalno vlogo 
organom lokalnih skupnosti. 

Politične stranke 
31. člen določa obveznost političnih strank, da sprejmejo načrt, v 
katerem se opredelijo do vprašanja uravnotežene zastopanosti 
obeh spolov in v skladu z opredelitvijo določijo ukrepe za 
spodbujanje bolj uravnotežene zastopanosti na kandidatnih listah. 
Načrt bo predstavljal politično zavezo stranke k prizadevanjem 
za enake možnosti spolov na tem področju, saj stranka, ki načrta 
ne bo sprejela, ne bo podvržena sankcijam. Politične stranke 
predložijo načrt Uradu za enake možnosti. Gre v bistvu za 
izvedbeno določilo 19. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 62/94 in 70/2000), ki v 5. točki drugega odstavka 
določa, da mora statut stranke določiti način zagotavljanja enakih 
možnosti obeh spolov pri določanju kandidatk in kandidatov za 
volitve v državni zbor, za predsednico oziroma predsednika 
republike ter volitve v organe lokalnih skupnosti. 

poročevalec, št. 51 24 28. maj 2002 



Varuhinja oziroma varuh človekovih pravic 
32. člen opredeljuje posebno vlogo varuha oziroma varuhinje 
človekovih pravic pri ustvarjanju enakih možnosti, ki bo v skladu 
s svojimi pristojnostmi posebno pozornost namenjala tudi področju 
obravnavanega zakona in sicer pri obravnavi primerov, ki se 
bodo nanašali na neenako obravnavanje, kakor tudi pri svojem 
rednem poročanju. 

Peto poglavje ima naslov »PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« 
in ima šest členov (33. do 38. člen). Poglavje opredeljuje roke za 

predložitev nacionalnega programa v Državni zbor (33. člen), za 
določitev kriterijev za upoštevanje uravnotežene zastopanosti 
obeh spolov (34. člen), za določitev kriterijev za sofinanciranje 
nevladnih organizacij (35. člen), za začetek dela zagovornice 
oziroma zagovornika enakih možnosti (36. člen), za določitev 
koordinatoric oziroma koordinatorjev v ministrstvih (37. člen) in 
za sprejem prvih načrtov političnih strank (37. člen). 38. člen 
opredeljuje začetek veljavnosti zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOG ZAKONA O ENAKIH MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH - hitri postopek 

EVA 2002-2611-0028 

1. Naslov predloga akta: 
Predlog zakona o enakih možnostih žensk in moških - hitri 
postopek 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi" 
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 
/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 

3.,13. in 141. člen Amsterdamske pogodbe - v celoti usklajeno 
Direktiva 76/207/EEC o enaki obravnavi moških in žensk pri 
dostopu do zaposlitve, poklicnega izobraževanja in 
napredovanja ter delovnih pogojev - v celoti usklajeno 
Direktiva 79/07/EEC o postopnem uresničevanju načela 
enake obravnave moških in žensk pri zadevah socialne 
varnosti - v celoti usklajeno 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Predlog Zakona o enakih možnostih je usklajen z naslednjimi 
dokumenti: 

Priporočilo Sveta (84/635/EEC) o spodbujanju uporabe 
pozitivnih ukrepov, namenjenih ženskam 
Resolucija Evropskega Parlamenta o uravnoteženi 
zastopanosti žensk in moških pri odločanju (COM(2000) 120 
- C5-0210/2000-2000/2117(COS)) 

Priporočilo Sveta (96/694/EEC) o uravnoteženi zastopanosti 
žensk in moških pri odločanju 
Resolucija Sveta in ministrov, pristojnih za izobraževanje z 
dne 3.6.1985 z akcijskim programom za enako obravnavanje 
deklic in dečkov v izobraževanju 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
/ 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
Prevedene so Amsterdamska pogodba in direktive. 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 
Ne. 

7, Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
Sodelovali so neodvisni strokovnjaki v okviru PHARE Twinning 
projekta „Zdravje in varnost pri delu ter enake možnosti" od 
1.1.2001 do 30.5.2002. 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev 
Državni program za prevzem pravnega reda ES do konca leta 
2002 predvideva sprejem Zakona o enakih možnostih do konca 
leta 2002. 

dr. Vlado DIMOVSKI 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PREPREČEVANJU PRANJA 

DENARJA (ZPPDen-IA) 

- hitri postopek - EPA 538 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1611-0020 
Številka: 440-11/2002-1 
Ljubljana, 20.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 144. dopisni seji dne 20.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA - EU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja obravnava 
po hitrem postopku, ker gre za izredne potrebe države, saj 
predlagani zakon sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti v 
procesu prevzemanja pravnega reda Evropske unije. Po 
sprejetju ZPPD-en-1 v septembru leta 2001 so nastale nove 
okoliščine, ki so vodile k pripravi predloga zakona o 
spremembah in dopolitvah zakona o preprečevanju pranja 
denarja. Dne 4.12.2001 je bila sprejeta Direktiva Evropske 
skupnosti št. 2001/97/EC, ki je bistveno spremenila in dopolnila 
do tedaj veljavno Direktivno Evropske skupnosti št. 91/308/ 
EEC o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje 
denarja. Predlog zakona je zato namenjen predvsem uskladitvi 
z besedilom nove direktive Evropske skupnosti. Poleg novih 
zavezancev za izvajanje predpisov s področja preprečevanja 
in odkrivanja pranja denarja predlog zakona prinaša tudi 
pomembne olajšave v zvezi s postopki identifikacije strank. 

Njihova čim prejšnja uveljavitev je v interesu vseh zavezancev 
za izvajanje zakona, saj jim bo omogočila večjo konkurenčnost. 

Poleg tega je sprejem zakona po hitrem postopku potreben 
tudi zaradi čim prejšnje uskladitve slovenskih predpisov z 
določili Mednarodne konvencije OZN o zatiranju financiranja 
terorizma, ki jo je Republika Slovenija podpisala v decembru 
leta 2001 in jo namerava ratificirati še letos. Gre za določbe, ki 
bodo Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja 
denarja kot prejemniku podatkov o sumljivih transakcijah 
omogočile, da v primeru, ko ugotovi, da je neko premoženje 
namenjeno finaciranju terorističnih ali drugih hudodelskih 
združb, to sporoči pristojnim domačim in tujim državnim 
organom. 

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, 
- Klaudijo Stroligo, direktor Urada Republike Slovenije za 

preprečevanje pranja denarja, 
- mag. Vida Šeme Hočevar, svetovalka vlade v Uradu 

Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

1.1 

Z Zakonom o preprečevanju pranja denarja (Ur. I. RS, št. 79/2001; 
veljati je začel dne 25.10.2001; v nadaljnjem besedilu: ZPPDen-1) 
smo v Republiki Sloveniji v lanskem letu temeljito nadgradili in s 
tem izboljšali sistem za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, 
ki je bil zasnovan in uveljavljen že leta 1994. Prav leta 1994 in 
deloma tudi leta 1995 je namreč Republika Slovenija kot ena 
izmed prvih srednje in vzhodno evropskih držav na vseh 
pomembnih področjih (finančnem, gospodarskem in 
kazenskopravnem) sprejela ustrezno materialno in procesno 
zakonodajo ter se začela tudi organizacijsko prilagajati 
mednarodnim standardom na področju boja proti pranju denarja. 
V omenjenih letih je bil tako sprejet in nato dopolnjen prvi Zakon o 
preprečevanju pranja denarja (Ur.l. RS, št. 36/94 in 63/95), v 
Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS, š'. 63/94) je bilo v 252. členu 
določeno kaznivo dejanje pranja denarja, na podlagi Zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, št. 71/94) 
pa je bil k6nec leta 1994 ustanovljen tudi Urad Republike Slovenije 
za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju besedila: Urad). 

Navedeni zakoni so bili kasneje spremenjeni in dopolnjeni, sprejeti 
pa so bili tudi številni drugi predpisi, katerih določbe se v večji ali 
manjši meri nanašajo tudi na področje pranja denarja, kot sledi: 

Kazenski zakonik Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 63/94 in 
23/99), 

- Zakon o kazenskem postopku (Ur. I. RS, št. 63/94, 72/98 in 
111/01), 

- Zakon o deviznem poslovanju (Ur. I. RS, št. 1/91, 71/93, 63/95 
in 23/99); 

- Zakon o bančništvu (Ur. I. RS, št. 7/99 in 59/2001); 
Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. I. 
RS, št. 59/99), 
Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov zoper 
nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (Ur. I. SFRJ, 
Mednarodne pogodbe, št. 14/90); 

- Zakon o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope št. 141 o pranju, 
odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, 
pridobljene s kaznivim dejanjem (Ur. I. RS, Mednarodne 
pogodbe, št. 11/97 in št. 31/98), 

- Zakon o ratifikaciji kazenskopravne konvencije Sveta Evrope 
o korupciji (Ur. I. RS, Mednarodne pogodbe, št. 7/2000), 

- Zakon o ratifikaciji konvencije OECD o boju proti 
podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem 
poslovanju (Ur. I. RS, Mednarodne pogodbe, št. 1/2001). 

Na podlagi ZPPDen-1 je minister za finance konec lanskega in v 
začetku letošnjega leta Izdal naslednje štiri podzakonske akte, ki 
skupaj z zgoraj omenjenimi predpisi zaokrožajo veljavni pravni 
sistem na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja v 
Republiki Sloveniji: 

Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri 
opravljanju določenih transakcij (Ur. I. RS, št. 84/2001; velja 
od 27.10.2001), 
Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu RS za 
preprečevanje pranja denarja (Ur. I. RS, št. 84/2001; velja od 
27.10.2001), 
Odredba o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. 
člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene 
stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih 
transakcijah (Ur. I. RS, št. 84/2001; velja od 27.10.2001), 

Navodilo o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, 
hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem 
usposabljanju delavcev organizacij, revizijskih družb, 
samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo 
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja (Ur. 
I. RS, št. 6/2002; velja od dne 26.01.2002). 

Že iz navedenega seznama predpisov in ratificiranih konvencij je 
razvidno, da je Republika Slovenija v omenjenem obdobju izgradila 
celovit sistem za boj proti pranju denarja, ki so ga tudi vse 
relevantne mednarodne organizacije (OZN, Svet Evrope, 
Evropska Unija, FATF) ocenile za sodobnega in za usklajenega z 
mednarodnimi standardi. Na pravilno izoblikovan pravni in 
organizacijski sistem pa kažejo tudi naslednji podatki: 

v okviru pogajanj o vključitvi Republike Slovenije v Evropsko 
Unijo na tem področju doslej nismo imeli nobenih težav; 
slovenski Urad je eden izmed štirinajstih ustanovitvenih članov 
mednarodne delovne skupine EGMONT, ki združuje že 58 
sorodnih uradov iz celega sveta; 
predstavnik slovenskega Urada je bil po predhodnem 
triletnem vodenju Posebnega odbora strokovnjakov Sveta 
Evrope PC-R-EV za ocenjevanje ukrepov preprečevanja 
pranja denarja, v katerem sodelujejo predstavniki 23 držav 
članic Sveta Evrope in nekaterih držav članic FATF - Finan- 
cial Action Task Force, leta 2001 izvoljen za podpredsednika 
tega odbora; 
na ustreznost slovenskega modela kaže tudi to, da ga 
nekatere mednarodne organizacije ponujajo kot vzorčen 
model vsem tistim državam v regiji (npr. Makedoniji, Črni Gori, 
BIH), ki so se šele pred nedavnim začele prilagajati 
mednarodnim standardom na tem področju. ► 

1.2 

Glede na vse navedeno, lahko dejansko stanje na opisanem 
področju označimo kot zadovoljivo in pozitivno, pa vendar je po 
mnenju predlagatelja pred kratkim sprejeti ZPPDen-1 potrebno 
še dodatno spremeniti in dopolniti. Razlogi za to oa so naslednji: 

1.2.1 

Predlagatelj je že v postopku sprejemanja sedaj veljavnega 
ZPPDen-1 opozoril na to, da so vse za Republiko Slovenijo 
pomembne mednarodne organizacije po skoraj desetih letih začele 
z revizijo do tedaj veljavnih mednarodnih standardov na področju 
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja. Vse tiste mednarodne 
predpise in standarde, katerih vsebina je bila dokončno znana še 
pred sprejemom ZPPDen-1 v Državnem zboru v septembru leta 
2001, je predlagatelj ustrezno upošteval že pri pripravi besedila 
veljavnega zakona. To velja predvsem za Konvencijo OZN proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu (t.i. Palermska 
konvencija), ki jo je Republika Slovenija podpisala decembra leta 
2000, in pa za že zgoraj omenjeni konvenciji Sveta Evrope in 
OECD s področja korupcije, ki ju je Republika Slovenija ratificirala 
v drugi polovici leta 2000 oziroma v začetku leta 2001. Predlagatelj 
je tedaj opravil tudi vse potrebne uskladitve z Direktivo Evropske 
skupnosti št. 91/308/EEC o preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja (v nadaljevanju besedila Direktiva ES 
št. 91/308/EEC) iz leta 1991 ter s štiridesetimi priporočili 
mednarodne delovne skupine FATF - Financial Action Task Force 
o preprečevanju pranja denarja iz leta 1990 (s kasnejšimi 
dopolnitvami iz leta 1996). Oba navedena dokumenta formalno 
sicer še nista sestavni del pravnega reda Republike Slovenije, 
vendar pa je uskladitev naše zakonodaje z le-temi predstavljala 
nujno predpostavko uspešnosti postopka našega vključevanja v 
Evropsko Unijo. 
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Že po sprejemu in uveljavitivi ZPPDen-1 je bila na področju 
preprečevanja pranja denarja dne 04.12.2001 sprejeta nova 
Direktiva Evropske skupnosti št. 2001/97/EC (objavljena v 
Uradnem listu ES, št L 344/76 z dne 28.12.2001; v nadaljevanju 
Direktiva ES št. 2001/97/EC), ki je bistveno spremenila in dopolnila 
do tedaj veljavno Direktivo ES št. 91 /308/EEC. Potreba po uskladitvi 
dočil ZPPDen-1 z določili nove Direktive je tako tudi glavni razlog, 
ki je vodil predlagatelja k pripravi predloga Zakona o spremembah 
in dopolnitvah ZPPDen-1. 

Pomembnejše novosti, ki jih prinaša Direktiva ES št. 2001/97/EC. 
so naslednje: 

poleg kaznivih dejanj s področja drog, so sedaj med 
predhodna kazniva dejanja izrecno vključena tudi vsa kazniva 
dejanja organiziranih kriminalnih združb, goljufije, korupcijska 
kazniva dejanja in vsa ostala kazniva dejanja, ki lahko 
generirajo veliko premoženjsko korist ter je zanje zagrožena 
resna kazen zapora. Kot opcija je državam predlagana 
možnost, da med predhodna kazniva dejanja uvrstijo vsa 
kazniva dejanja (tako imenovani »ali crime model«); 
krog zavezancev za izvajanje nalog na področju 
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja je bistveno 
razširjen. Tako so poleg finančnih in nekaterih nefinačnih 
organizacij med nove zavezance uvrščeni tudi odvetniki, 
notarji, pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z 
dejavnostjo organiziranja ali izvajanja dražb ter trgovanja z 
umetninami, revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne 
ter fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve in storitve 
davčnega svetovanja. Zaradi posebnosti v razmerju do strank 
so v zvezi z nekaterimi novimi zavezanci omogočene izjeme, 
ki te odvezujejo obveznosti izvajanja nekaterih nalog; 

- pri prvem opravljanju identifikacije strank (npr. v zvezi z 
odpiranjem računov oziroma vzpostavljanju poslovnih 
razmerij) se organizacijam pod določenimi pogoji dopušča 
tudi identifikacija, pri kateri ne pride do neposrednega stika s 
stranko (t.i. »non-face-to face» identifikacija); 

- zaradi posebnosti pri poslovanju zavarovalnic in igralnic so v 
zvezi z identifikacijo strank dopuščene določene izjeme. Tako 
je v zvezi z zavarovalnicami določeno, da se identifikacija 
opravlja samo pri poslih življenjskega in pokojninskega 
zavarovanja in še to le pod določenimi pogoji. Pri igralnicah pa 
je dovoljeno opravljanje identifikacije strank tudi pri vhodu v 
igralnico in ne samo pri opravljanju določenih transakcij; 
ostale spremembe in dopolnitve Direktive so predvsem 
tehnične narave in gre za prilagoditev besedila novim 
zavezancem in pojmom. 

S primerjavo slovenskih predpisov z določili omenjene Direktive 
ES št. 2001/97/EC lahko ugotovimo naslednje: 

v letu 1999 spremenjeni in dopolnjeni Kazenski zakonik je 
kaznivo dejanje pranja denarja v 252. členu določil tako, da to 
v celoti ustreza tudi spremenjenim zahtevam iz omenjene 
direktive; 
že ZPPDen-1 je v določeni meri, ne pa v celoti, prevzel vsebino 
takrat še Predloga amandmajev k Direktivi ES št. 91/308/ 
EEC. Tako je bil že takrat dopolnjen seznam zavezancev, ki 
so dolžni izvajati ukrepe na področju pranja denarja, pri čemer 
so bile med zavezance uvrščene revizijske družbe, 
samostojni revizorji ter pravne ali fizične osebe, ki opravljajo 
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja. 
Predlagatelj je pri pripravi predloga ZPPDen-1 za prvo 
obravnavo v Državnem zboru upošteval takrat predvideno 
besedilo nove Direktive tudi v delu, ki se nanaša na odvetnike 
in notarje. Vendar pa v. času priprave predloga ZPPDen-1 za 
drugo obravnavo besedilo omenjene Direktive še nI bilo 
usklajeno med pristojnimi organi Evropske Unije, zato je 
predlagatelj na pobudo Odvetniške in Notarske zbornice 

takrat umaknil iz zakona vsa določila, ki so se nanašala na 
odvetnike in notarje; 
ZPPDen-1 je v skladu s tedaj veljavnimi mednarodnimi 
standardi izhajal iz zahteve, da je potrebno prvo identifikacijo 
stranke pri odpiranju računa ali vzpostavljanju trajnega 
poslovnega razmerja vedno opraviti z neposredno prisotnostjo 
le-te pri organizaciji (t.i. »face-to-face identifikacija«), vsako 
nadaljnjo identifikacijo v zvezi z opravljanjem transakcij pa je 
mogoče opraviti tudi na daljavo, torej brez neposredne 
prisotnosti stranke. Veljavni zakon torej ne dovoljuje odpiranja 
računov oziroma vzpostavljanja trajnih poslovnih razmerij na 
daljavo, kar je zlasti v praksi bank in borzno posredniških 
družb povzročilo nemalo težav. Možnost drugačne ureditve 
je pod določenimi pogoji omogočila šele omenjena Direktiva 
ES št. 2001/97/EC; 
ZPPDen-1 v zvezi z identifikacijo strank pri zavarovalnicah 
določa, da se mora identifikacija strank opraviti pri sklepanju 
vseh zavarovalnih pogodb, ne glede na to, ali gre za posle 
premoženjskega, življenjskega ali drugega zavarovanja. Taka 
ureditev se je v primerjavi z zahtevami iz nove Direktive 
pokazala za prestrogo; 
ZPPDen-1 določa obvezno identifikacijo strank v igralnicah 
ali pri drugih koncesionarjih za poseben igre na srečo samo 
v primerih izvajanja transakcij nad 3.000.000 SIT oziroma 
sumljivih transakcij in ni kot alternative temu omogočal 
enakovredne identifikacije strank že pri vhodu v igralnico. 

1.2.2 

Po uveljavitvi ZPPDen-1 je Ministrstvo za finance v pripravo že 
zgoraj omenjenih štirih podzakonskih aktov vključilo kar najširši 
krog pristojnih državnih organov in nadzornih institucij ter 
zavezancev za izvajanje tega zakona. Poleg tega je Urad v zadnje 
pol leta v sodelovanju z Banko Slovenije, Združenjem bank 
Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Združenjem članov 
borze vrednostnih papirjev, Društvom davčnih svetovalcev, 
Združenjem računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici 
Slovenije, Zavarovalnim združenjem in predstavniki vseh 
slovenskih igralnic za predstavnike teh organizacij in institucij 
organiziral več delovnih posvetov, ki so bili namenjeni izvajanju 
ZPPDen-1. Pri tem izvedena temeljita razprava je pokazala, da je 
zaradi v začetku leta 2002 izvedene liberalizacije denarnih tokov 
s tujino ter že doseženega in predvidenega razvoja nekaterih 
novih produktov na slovenskem finančnem, kapitalskem in 
igralniškem trgu, tudi v predpisih s področja pranja denarja 
potrebno omogočiti dodatne olajšave posameznim zavezancem, 
saj bi lahko v nasprotnem primeru zaradi nekaterih omejitev 
izgubile boj s tujimi konkurenti. Predlagatelj je pri pripravi besedila 
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah ZPPDen-1 kar v 
največji možni meri upošteval predloge in pripombe vseh zgoraj 
navedenih organizacij in institucij ter predloge Ministrstva za 
pravosodje, Notarske zbornice, Odvetniške zbornice in 
Slovenskega inštituta za revizijo. 

1.2.3 

Nadaljnji razlog za predlagane spremembe in dopolnitve ZPPDen- 
1 izhaja iz ugotovitev skupine strokovnjakov, ki je v okviru 
Posebenega odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje 
ukrepov na področju pranja denarja junija leta 2001 že drugič 
obiskala Slovenijo. Iz osnutka poročila o Sloveniji, ki ga bo omenjeni 
odbor obravnaval in sprejel šele konec junija 2002, je razvidno, 
da mora Republika Slovenija dodatno urediti problematiko 
identifikacije dejanskih lastnikov gospodarskih družb pri odpiranju 
računov ali pri sklepanju trajnih poslovnih razmerij ter problematiko 
identifikacije strank pri hranilnih knjižicah na geslo ali na prinositelja. 
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S problematiko identifikacije dejanskih lastnikov gospodarskih 
družb se je v zadnjem letu dni zaradi priprave sprememb in 
dopolnitev svojih 40. priporočil na področju pranja denarja intenzivno 
začela ukvarjati tudi mednarodna delovna skupina FATF. 
Predlagatelj je zato pri pripravi predloga upošteval predvsem 
gradivo iz razprave o tej problematiki med članicami-FATF. 

1.2.4 

V manjši meri so na pripravo predloga tega zakona vplivali tudi 
dogodki, ki so posledica terorističnega napada 11. septembra 
leta 2001. Republika Slovenija je decembra leta 2001 podpisala 
Mednarodno konvencijo OZN o zatiranju financiranja terorizma, 
ki vsebuje tudi določbe s področja pranja denarja. Ker je že veljavni 
ZPPDen-1 vseboval vse potrebne določbe v zvezi z identifikacijo 
strank, ga je bilo potrebno dopolniti samo toliko, da bo Uradu kot 
prejemniku podatkov o sumljivih transakcijah omogočeno, da v 
primeru, ko ugotovi, da so neka denarna sredstva namenjena 
financiranju terorističnih ali drugih hudodelskih družb, to sporoči 
pristojnim domačim in tujim državnim organom. 

2. Cilji in načela zakona 

Predlagatelj želi s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
zakona uskladiti slovensko zakonodajo z obveznostmi, ki jih 
državam nalaga Direktiva ES št. 2001/97/EC, hkrati pa z 
upoštevanjem olajšav, ki jih omogoča omenjena Direktiva, 
zavezancem olajšati delovanje na domačem in tujih trgih. Nekatere 
dopolnitve so namenjene tudi povečanju učinkovitosti sistema za 
boj proti pranju denarja in drugim oblikam organiziranega kriminala, 
vključno s terorizmom. 

Konkretne cilje, ki jih želi doseči zakon, pa lahko strnemo v 
naslednje: 

Krog zavezancev za izvajanje določenih nalog na področju 
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja je razširjen tudi 
na odvetnike, odvetniške družbe, notarje ter na pravne in 
fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z organiziranjem ali 
izvajanjem dražb in trgovanjem z umetninami. Na ta način se 
v skladu z novimi mednarodnimi standardi želi zajeti vse 
subjekte, ki so lahko kot izvajalci finančnih ali drugih storitev 
zlorabljeni za pranje denarja. 

- Za odvetnike, odvetniške družbe, notarje, revizijske družbe, 
samostojne revizorje in pravne ali fizične osebe, ki opravljajo 
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, so 
v zakon vpeljane vse obveznosti, ki zadevajo identifikacijo 
strank pri sklepanju trajnih poslovnih razmerij in pri opravljanju 
določenih transakcij, sporočanje podatkov Uradu, kadar v 
zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo razlogi za sum pranja 
denarja, strokovno usposabljanje, izdelavo seznama 
indikatorjev sumljivih transakcij, hrambo podatkov in vodenje 
določenih evidenc ter posredovanje podtkov Uradu na njegovo 
zahtevo. Zaradi posebnosti pri opravljanju njihove dejavnosti 
v razmerju do strank so za nekatere izmed omenjenih 
zavezancev natančno določene izjeme, ko jim ni potrebno 
opravljati določenih nalog po tem zakonu. 
Naloge zavarovalnic in igralnic ter drugih koncesionarjev za 
posebne igre na srečo na področju preprečevanja pranja 
denarja so zmanjšane na tisti obseg, kot ga določajo 
mednarodni standardi. 
Z dodatnimi pooblastili je ministru za finance dana možnost, 
da pod točno določenimi pogoji s podzakonskimi akti bistveno 
olajša postopke identifikacije strank pri odpiranju računov ali 
vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja ter pri opravljanju 
določenih (nesumljivih) transakcij. 

V zvezi z identifikacijo pravnih oseb je sedaj jasno določeno, 
da morajo zavezanci pri odpiranju računov ali vzpostavitvi 
trajnega poslovnega razmerja ter pri opravljanju določenih 
transakcij natančno ugotoviti, kdo so (pomembnejši) dejanski 
lastniki ali upravljalci teh pravnih oseb. S tem želi predlagatelj 
zagotoviti večjo transparentnost transakcij v finančnem 
sistemu Republike Slovenije in zmanjšati število pri nas 
delujočih pravnih oseb s sedežem v državah off shore, ki so 
pogosto zlorabljene za pranje denarja ali za storitev 
korupcijskih in drugih kaznivih dejanj. 
Uradu je omogočeno, da v primeru, ko ugotovi, da so neka 
sredstva namenjena storitvi kaznivega dejanja hudodelskega 
združevanja po členu 297 Kazenskega zakonika, to sporoči 
pristojnim državnim organom doma in v tujini. Na ta način želi 
predlagatelj v skladu z Mednarodno konvencijo OZN o 
zatiranju financiranja terorizma zagotoviti, da se lahko podatki 
Urada uporabijo tudi za preprečevanje in odkrivanje 
terorističnih ter drugih organiziranih kriminalnih združb. 

Načela, na katerih temelji predlagani zakon, ne odstopajo od načel 
sedaj veljavnega ZPPDen-1, saj gre za implementacijo 
mednarodnih norm v slovenski pravni red. Predlagani zakon 
dodatno in podrobneje ureja samo načelo poznavanja stranke in 
poslov, ki jih ta opravlja. 

3. Finančne posledice zakona 

Sprejem predlaganega zakona ne bo vplival na povečanje 
proračunskih izdatkov pri državnih organih, ki so zadolženi za 
njegovo izvajanje. 

Na strani zavezancev za izvajanje določil tega zakona bodo na 
novo nastali določeni stroški pri vseh zavezancih (zaradi dodatnih 
nalog pri identifikaciji določenih strank), še zlasti pa pri tistih 
zavezancih, ki doslej niso bili vključeni v zakon (notarji, odvetniki 
ter pravne ali fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z 
dejavnostjo organiziranja ali izvajanja dražb ali trgovanja z 
umetninami). Na drugi strani se bodo bistveno znižali stroški zaradi 
zmanjšanja obveznosti pri zavarovalnicah in posrednikih pri prodaji 
zavarovalnih polic ter pri igralnicah in drugih koncesionarjih za 
posebne igre na srečo. Po izdaji predvidenih novih podzakonskih 
aktov se bodo zaradi omogočene identifikacije strank tudi brez 
njihove neposredne navzočnosti pomembno zmanjšali tudi s tem 
povezani stroški organizacij iz 2. člena ZPPDen-1. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V Zakonu o preprečevanju pranja denarja (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 79/01) se 5. točka 2. člena spremeni tako, da se 
glasi: 

"5. družbah za upravljanje investicijskih skladov, ustanoviteljih in 
upravljalcih vzajemnih pokojninskih skladov in pokojninskih 
družbah," 

V 11. točki se za točko m) dodata točki n) in o), ki se glasita: 

"n) organiziranja ali izvajanja dražb 
o) trgovanja z umetninami." 
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2. člen 

5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Kadar organizacija za stranko odpre račun ali z njo vzpostavi 
trajno poslovno razmerje, hkrati opravi tudi identifikacijo. 

(2) Organizacija mora pri vsaki transakciji ali pri več med seboj 
povezanih transakcijah, ki presegajo vrednost 3.000.000 tolarjev, 
opraviti identifikacijo. 

(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena se pri 
zavarovalnicah in pri posrednikih pri prodaji zavarovalnih polic 
opravi identifikacija samo pri poslih življenjskega zavarovanja, ko 
posamezni obrok premije ali več obrokov premije, ki jih je potrebno 
plačati v enem letu, presega vrednost 200.000 tolarjev, ali ko 
plačilo enkratne premije presega vrednost 500.000 tolarjev. 
Identifikacija se opravi tudi v primerih, ko se posamezni obrok 
premije ali več obrokov premije, ki jih je potrebno plačati v enem 
letu, poveča ter preseže vrednost 200.000 tolarjev. 

(4) Zavarovalnica ali druga organizacija opravi identifikacijo tudi 
pri poslih pokojninskega zavarovanja, če je zavarovalno polico 
mogoče prenesti ali jo uporabiti kot zavarovanje za najem posojila 
ali kredita. 

(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena pravna in 
fizična oseba, ki opravlja posle v zvezi z dejavnostjo organiziranja 
ali izvajanja dražb ali trgovanja z umetninami, opravi identifikacijo 
samo pri gotovinski transakciji ali pri več med seboj povezanih 
gotovinskih transakcijah, ki presegajo vrednost 3.000.000 SIT. 

(6) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena 
organizacija opravi identifikacijo pri vsaki gotovinski transakciji ali 
pri več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki 
presegajo vrednost 5.000.000 tolarjev. 

(7) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena se pri 
igralnicah in drugih koncesionarjih za posebne igre na srečo opravi 
identifikacija ob vstopu strank v njihove prostore. 

(8) Pri transakcijah Iz drugega in šestega odstavka tega člena 
igralnica ali drug koncesionar za posebne igre na srečo opravi 
identifikacijo samo takrat, ko se transakcija izvaja na blagajni. 

(9) Identifikacija pri izvajanju določenih transakcij iz drugega do 
vključno šestega odstavka tega člena in iz prvega odstavka 28.a 
člena tega zakona ni potrebna, kadar je stranka: 
1. državni organ ali organizacija z javnimi pooblastili; 
2. organizacija iz 2. člena tega zakona, ki jo določi minister, 

pristojen za finance. Pri tem minister upošteva predvsem 
Izvajanje predpisov s področja preprečevanja in odkrivanja 
pranja denarja v organizacijah iz 2. člena tega zakona ter 
ugotovitve Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja 
denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) in organov nadzora v 
zvezi s tem; 

3. kreditna ali finančna inštitucija s sedežem v državah članicah 
Evropske Unije ali v tistih državah, ki po podatkih mednarodnih 
organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov 
upošteva standarde na področju preprečevanja in odkrivanja 
pranja denarja, ki jo določi minister, pristojen za finance. Pri 
tem minister upošteva, ali je ta stranka po podatkih urada in 
organov nadzora zavezanec za izvajanje predpisov s 
področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja. 

(10) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena mora 
organizacija pri vsaki transakciji, ki se opravi na podlagi hranilne 
knjižice na geslo ali prinositelja, opraviti identifikacijo prinositelja 
hranilne knižice. 

(11) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena se 
identifikacija opravi vedno, kadar v zvezi s transakcijo ali stranko 
obstajajo razlogi za sum pranja denarja." 

3. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Pri identifikaciji na podlagi prvega in četrtega odstavka 5. 
člena tega zakona se pridobijo podatki iz 1., 2., 3., 4., 5. in 14. 
točke prvega odstavka 38. člena tega zakona, razen podatka o 
davčni številki. 

(2) Pri identifikaciji na podlagi drugega odstavka 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz 1., 2., 3., 6., 8., 9., 10. in 11. točke 
prvega odstavka 38. člena tega zakona, razen podatka o davčni 
številki. 

(3) Pri identifikaciji na podlagi tretjega odstavka 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. in 10. točke 
prvega odstavka 38. člena tega zakona, razen podatka o davčni 
številki. 

(4) Pri identifikaciji na podlagi petega odstavka 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9.10. in 14. točke 
prvega odstavka 38. člena tega zakona, razen podatka o davčni 
številki. 

(5) Pri identifikaciji na podlagi šestega in desetega odstavka 5. 
člena tega zakona se pridobijo podatki iz 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9.10. 
in 14. točke prvega odstavka 38. člena tega zakona. 

(6) Pri identifikaciji na podlagi sedmega odstavka 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz 3. in 5. točke prvega odstavka 38. 
člena tega zakona, razen podatka o davčni številki. 

(7) Pri identifikaciji na podlagi enajstega odstavka 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz prvega odstavka 38. člena tega 
zakona. 

(8) Če transakcije iz drugega, tretjega, petega in šestega odstavka 
5. člena tega zakona potekajo na podlagi odprtega računa, trajnega 
poslovnega razmerja ali vstopa v igralnico oziroma v prostore 
drugega koncesionarja za posebne igre na srečo, se pri 
posameznih transakcijah pridobijo le manjkajoči podatki. 

(9) Pri opravljanju dejavnosti v zvezi s posli hrambe v šefih se pri 
identifikaciji pridobijo podatki iz 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke prvega 
odstavka 38. člena tega zakona, razen podatka o davčni številki. 

(10) Pri pologih v dnevno nočni trezor se pridobijo podatki iz 2. 
točke prvega odstavka 38. člena tega zakona o odgovornih 
osebah pravnih oseb." 

4. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Organizacija pridobi podatke o pravnih osebah iz 1. točke 
prvega odstavka 38. člena tega zakona z vpogledom v originalno 
ali overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega javnega 
registra, ki ne sme biti starejša od treh mesecev. 

(2) Organizacija pridobi podatke iz 2. in 3. točke prvega odstavka 
38. člena tega zakona z vpogledom v uradni osebni dokument 
stranke. Če iz predloženega uradnega osebnega dokumenta ni 
mogoče pridobiti vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki 
pridobijo iz drugega uradnega osebnega dokumenta. 
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(3) Organizacija pridobi podatke iz 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 
12. točke prvega odstavka 38. člena tega zakona z vpogledom v 
listine in poslovno dokumentacijo. 

(4) Če iz uradnih osebnih dokumentov, listin in poslovne 
dokumentacije ni mogoče pridobiti vseh podatkov iz prvega 
odstavka 38. člena tega zakona, se manjkajoči podatki, razen 
podatkov iz 12. in 14. točke prvega odstavka 38. člena tega zakona, 
pridobijo od stranke. 

(5) Če je stranka nerezident, se pri identifikaciji iz prvega, petega, 
šestega, desetega in enajstega odstavka 5. člena tega zakona 
fotokopira tudi njen uradni osebni dokument." 

5. člen 

8. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Organizacija je dolžna pri identifikaciji iz 5. člena tega zakona 
zahtevati od stranke izjavo, ali posluje v svojem imenu ali kot 
pooblaščenec. 

(2) Če opravlja transakcije v imenu stranke njen pooblaščenec, 
pridobi organizacija podatke iz 2. in 3. točke prvega odstavka 38. 
člena tega zakona iz pisnega pooblastila stranke, v imenu katere 
nastopa pooblaščenec. Vse druge podatke iz prvega odstavka 
38. člena tega zakona, razen podatkov iz 14. točke prvega 
odstavka 38. člena tega zakona, pridobi organizacija na način, 
določen v 7. členu tega zakona. 

(3) Če pooblaščenec odpira račun ali opravlja transakcije iz 
petega, šestega, desetega in enajstega odstavka 5. člena tega 
zakona v imenu pravne osebe, ki ne opravlja ali ne sme opravljati 
trgovsko ali proizvodno dejavnost v državi, v kateri je registrirana, 
ali v primerih, ko gre za fiduciame ali druge podobne družbe 
tujega prava z neznanimi lastniki ali upravljalci, pridobi organizacija 
podatke iz 14. točke prvega odstavka 38. člena tega zakona z 
vpogledom v originalno ali overjeno dokumentacijo iz sodnega ali 
drugega javnega registra, ki ne sme biti starejša od treh mesecev. 
Če iz sodnega ali drugega javnega registra ni mogoče pridobiti 
vseh podatkov, pridobi organizacija manjkajoče podatke z 
vpogledom v listine in poslovno dokumentacijo, ki jo predloži 
pooblaščenec. Če manjkajočih podatkov iz objektivnih razlogov 
ni mogoče pridobiti na zgoraj opisani način, jih organizacija pridobi 
iz pisne izjave pooblaščenca. 

(4) Pri pridobivanju podatkov na podlagi prejšnjega odstavka mora 
organizacija v vseh primerih, ko je druga pravna oseba posredni 
ali neposredni imetnik 20 % poslovnega deleža, delnic oziroma 
drugih pravic pravne osebe ali je v njenem kapitalu udeležena z 
najmanj 20% deležem, pridobiti podatke iz 14. točke prvega 
odstavka 38. člena tega zakona za to drugo pravno osebo. 

(5) Minister, pristojen za finance, lahko določi, da identifikacija 
stranke pri izvajanju določenih transakcij iz drugega, tretjega, 
petega in šestega odstavka 5. člena tega zakona ni potrebna, 
kadar je pooblaščenec katera izmed organizacij iz 2. člena tega 
zakona." 

6. člen 

9. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Če organizacija pri pridobivanju podatkov od stranke na podlagi 
četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 8. člena tega 
zakona podvomi v resničnost podatkov, mora od stranke zahtevati 
tudi njeno pisno izjavo. 

(2) Če tuja pravna oseba, razen mednarodnih vladnih organizacij, 
opravlja transakcije iz 5. člena tega zakona, mora organizacija 
najmanj enkrat letno opraviti ponovno identifikacijo s pridobitvijo 
podatkov iz 1. in 14. točke prvega odstavka 38. člena tega zakona 
in s pridobitvijo novega pooblastila iz drugega odstavka 8. člena 
tega zakona." 

7. člen 

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

"9.a člen 

(1) Organizacija lahko pri odpiranju računa ali vzpostavitvi 
trajnega poslovnega razmerja opravi identifikacijo stranke tudi 
brez njene navzočnosti, vendar mora pri tem nesporno ugotoviti 
istovetnost stranke s pridobitvijo vseh podatkov po tem zakonu 
na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance. 

(2) Identifikacija iz prejšnjega odstavka je mogoča samo, če je 
stranka nerezident, državni organ, organizacija z javnimi pooblastili 
ali organizacija iz 2. člena tega zakona. 

(3) V zvezi s stranko, ki je nerezident, se identifikacija na podlagi 
prvega odstavka tega člena lahko opravi samo, če gre za 
slovenskega državljana, ali za rezidenta države, ki upošteva 
standarde na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja. 
Minister, pristojen za finance, določi seznam držav, ki teh 
standardov ne upoštevajo, pri tem pa upošteva podatke 
mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih 
subjektov ter podatke urada. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena 
identifikacija brez navzočnosti stranke pri odpiranju računa ali 
vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja ni mogoča, če gre za 
pravno osebo, ki ne opravlja ali ne sme opravljati trgovsko ali 
proizvodno dejavnost v državi, v kateri je registrirana, ali v primerih, 
ko gre za fiduciame ali druge podobne družbe tujega prava z 
neznanimi lastniki ali upravljalci." 

8. člen 

V prvem odstavku 18. člena za besedo "od" doda besedilo 
"odvetnika, odvetniške družbe, notarja,". 

V drugem odstavku se za besedo "od" doda besedilo "odvetnika, 
odvetniške družbe, notarja,". 

9. člen 

V 1. točki tretjega odstavka 22. člena se beseda "in" nadomesti z 
vejico, za besedilom "po 269. členu" pa doda besedilo "in 
hudodelsko združevanje po 297. členu". 

10. člen 

V 3. točki 24. člena se za besedo "pooblastili," doda besedilo 
"odvetnikov, odvetniških družb, notarjev,". 

11. člen 

V naslovu IV. poglavja se za besedo "POOBLASTILI," doda 
besedilo "ODVETNIKOV, ODVETNIŠKIH DRUŽB, NOTARJEV,". 
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12. člen 

V naslovu 2. točke IV. poglavja se za številko "2." doda besedilo 
"Odvetniki, odvetniške družbe, notarji,", beseda "Revizijske" pa 
se nadomesti z besedo "revizijske". 

13. člen 

28. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Če odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska družba, 
samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja 
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, pri 
svojem delu ugotovi, da so v zvezi s transakcijo ali določeno 
osebo podani razlogi za sum pranja denarja, mora to pisno 
sporočiti uradu najkasneje v 3 dneh od takrat, ko je ugotovila 
razloge za sum. 

(2) Obveznost sporočanja podatkov iz prejšnjega odstavka velja 
za odvetnika, odvetniško družbo in notarja samo takrat, ko: 
1. pomaga pri načrtovanju ali izvajanju transakcij za stranko v 

zvezi z: 
a) nakupom ali prodajo nepremičnine ali gospodarske 

družbe 
b) upravljanjem strankinega denarja, vrednostnih papirjev 

ali drugega premoženja 
c) odpiranjem ali upravljanjem bančnih računov, hranilnih 

vlog ali računov za poslovanje z vrednostnimi papirji 
d) zbiranjem prispevkov, potrebnih za ustanovitev, delovanje 

ali upravljanje gospodarske družbe 
e) ustanavljanjem, delovanjem ali upravljanjem sklada, 

gospodarske družbe ali druge podobne pravno- 
organizacijske oblike 

2. ali izvaja v imenu in za račun stranke finančno transakcijo ali 
transakcijo v zvezi z nepremičnino. 

(3) Ne glede na določbi prejšnjih odstavkov tega člena odvetnik, 
odvetniška družba, notar, revizijska družba, samostojni revizor 
ali pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve 
ali storitve davčnega svetovanja, v vseh primerih, ko stranka od 
nje išče nasvet za pranje denarja, to sporoči uradu na način in v 
rokih iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska družba, 
samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja 
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, mora 
sporočiti uradu podatke iz sedmega odstavka 38. člena tega 
zakona na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance." 

14. člen 

Za 28. členom se dodata nova 28.a in 28.b člen, ki se glasita: 

"28.a člen 

(1) Kadar odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska družba, 
samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja 
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, s stranko 
vzpostavi poslovno razmerje in v primerih iz drugega in enajstega 
odstavka 5. člena tega zakona, hkrati opravi tudi identifikacijo. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odvetnik, odvetniška 
družba In notar opravi identifikacijo iz prejšnjega odstavka samo 
pri poslih iz drugega odstavka 28. člena tega zakona. 

(3) Pri identifikaciji v zvezi z vzpostavitvijo poslovnega razmerja 
se pridobijo podatki iz 1., 2., 3. in 4. točke sedmega odstavka 38. 
člena tega zakona. 

(4) Pri identifikaciji v zvezi z drugim odstavkom 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz 1., 2., 5., 6., 7. in 8. točke sedmega 
odstavka 38. člena tega zakona. V primeru, ko so bili podatki 
pridobljeni že na podlagi prejšnjega odstavka tega člena, se 
pridobijo le manjkajoči podatki. 

(5) Pri identifikaciji v zvezi z enajstim odstavkom 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz sedmega odstavka 38. člena tega 
zakona. 

(6) Odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska družba, 
samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja 
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, pridobi 
podatke iz 1. in 2. točke sedmega odstavka 38. člena tega zakona 
z vpogledom v uradni osebni dokument stranke oziroma v 
originalno ali overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega 
javnega registra, ki ne sme biti starejša od treh mesecev. 

(7) Ob pogojih iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona, ki se 
nanašajo na pravno osebo oziroma fiduciarno ali drugo podobno 
družbo tujega prava, odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska 
družba, samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki 
opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, 
pridobi podatke iz 3. točke sedmega odstavka 38. člena tega 
zakona z vpogledom v originalno ali overjeno dokumentacijo iz 
sodnega ali drugega javnega registra, ki ne sme biti starejša od 
treh mesecev. Ce iz sodnega ali drugega javnega registra ni 
mogoče pridobiti vseh podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo 
z vpogledom v listine in poslovno dokumentacijo, ki jo predloži 
pooblaščenec pravne osebe. 

(8) Odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska družba, 
samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja 
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, pridobi 
podatke iz 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke sedmega odstavka 
38. člena tega zakona z vpogledom v listine in poslovno 
dokumentacijo. 

(9) Če vseh podatkov ni mogoče pridobiti na način, določen v tem 
členu, se manjkajoči podatki, razen podatkov iz 9., 10. in 11 _ 
točke sedmega odstavka 38. člena tega zakona, pridobijo od 
stranke. 

(10) Odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska družba, 
samostojni revizor in pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja 
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, mora 
poskrbeti za strokovno usposabljanje vseh delavcev, ki opravljajo 
naloge po tem zakonu, in sestaviti seznam indikatorjev za 
prepoznavanje sumljivih transakcij. 

28.b člen 

(1) Za odvetnika, odvetniško družbo, notarja, revizijsko družbo, 
samostojnega revizorja ali pravno oziroma fizično osebo, ki 
opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, 
določbi prvega in drugega odstavka 28. člena tega zakona ne 
veljata glede podatka, ki ga dobi od stranke ali o stranki, pri 
ugotavljanju pravnega položaja ali pri zastopanju stranke v zvezi 
s sodnim postopkom, kar vključuje svetovanje o predlaganju ali 
izogibanju sodnemu postopku, ne glede na to, ali je takšen podatek 
pridobljen pred, med ali po končanemu sodnemu postopku. 
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(2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka odvetnik, odvetniška družba, 
notar, revizijska družba, samostojni revizor ali pravna oziroma 
fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali storitve 
davčnega svetovanja, ni dolžna poslati podatkov, informacij in 
dokumentacije na podlagi zahteve urada iz prvega odstavka 18. 
člena tega zakona. V tem primeru mora uradu v roku iz četrtega 
odstavka 15. člena tega zakona pisno sporočiti razloge, zaradi 
katerih ni ravnala v skladu z zahtevo urada." 

15. člen 

V 30. členu se za besedo "člena" doda besedilo "in desetega 
odstavka 28.a člena". 

16. člen 

V 31. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4)" Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno 
uporabljajo tudi v zvezi z odvetniki, odvetniškimi družbami in notarji, 
razen, ko ti sporočajo podatke uradu po prvem odstavku 28. 
člena tega zakona." 

17. člen 

V prvem odstavku 32. člena se za besedo "sodišče," doda besedilo 
"odvetnika, odvetniško družbo, notarja,", za besedo "poslovne" 
pa se doda vejica in beseda "poklicne". 

V drugem odstavku 32. člena se za besedo "Organizacija," doda 
besedilo "odvetnik, odvetniška družba, notar,". 

18. člen 

V 33. členu se za besedo "pooblastili," doda besedilo "odvetniki, 
odvetniške družbe, notarji". 

19. člen 

34. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Organizacija mora hraniti podatke, ki jih je pridobila na podlagi 
5., 6., 7., 8., 9. in 9.a člena tega zakona, in pripadajočo 
dokumentacijo deset let po opravljeni transakciji, vstopu v igralnico 
ali v prostore drugega koncesionarja za posebne igre na srečo, 
zaprtju računa ali prenehanju veljavnosti pogodbe. 

(2) Organizacija mora hraniti podatke in pripadajočo 
dokumentacijo o pooblaščencu in namestniku pooblaščenca, 
strokovnem usposabljanju delavcev in izvajanju notranje kontrole 
iz 12. člena tega zakona štiri leta po imenovanju pooblaščenca In 
namestnika pooblaščenca, - opravljenem strokovnem 
usposabljanju in notranji kontroli. 

(3) Odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska družba, 
samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja 
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, mora 
hraniti podatke, ki jih je pridobila na podlagi prvega odstavka 28.a 
člena tega zakona, in pripadajočo dokumentacijo deset let po 
opravljeni identifikaciji. 

(4) Odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska družba, 
samostojni revizor in pravna ali fizična oseba, ki opravlja 
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, mora 
hraniti podatke in pripadajočo dokumentacijo o strokovnem 
usposabljanju delavcev štiri leta po opravljenem strokovnem 

usposabljanju." 

20. člen 

Za drugim odstavkom 37. člena se doda novi tretji odstavek, ki se 
glasi: 

"(3) Odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska družba, 
samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja 
računovodske storitve ali storitve davčnega syetovanja, vodi 
evidence o strankah in transakcijah iz prvega odstavka 28.a 
člena tega zakona." 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

21. člen 

3. točka prvega odstavka 38. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"3. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in davčna 
številka fizične osebe, ki odpre račun, vzpostavi trajno poslovno 
razmerje, vstopi v igralnico oziroma v prostore drugega 
koncesionarja za posebne igre na srečo ali opravi transakcijo, 
oziroma fizične osebe, za katero se odpre račun, vzpostavi trajno 
poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka in naziv 
izdajatelja uradnega osebnega dokumenta;". 

5. točka prvega odstavka 38. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"5. datum odpiranja računa, vzpostavitve trajnega poslovnega 
razmerja ali vstopa v igralnico oziroma v prostore drugega 
koncesionarja za posebne igre na srečo;". 

Za 13. točko prvega odstavka 38. člena se doda nova 14. točka, 
ki se glasi: 

"14. ime, priimek, prebivališče, rojstni podatki vsake fizične osebe, 
ki je posredno ali neposredno imetnik najmanj 20 % poslovnega 
deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen 
pri upravljanju pravne osebe, oziroma je udeležen v kapitalu 
pravne osebe z najmanj 20% deležem ali ima obvladujoči položaj 
pri upravljanju s sredstvi pravne osebe". 

Sedmi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(7) Evidence o strankah in transakcijah iz 28.a člena tega zakona 
obsegajo naslednje podatke: 
1. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki fizične osebe 

oziroma firma in sedež pravno osebe ali posameznika, ki 
opravlja samostojno dejavnost, za katerega odvetnik, 
odvetniška družba ali notar opravlja storitve, oziroma pri 
katerem poteka revidiranje ali se zanj opravljajo računovodske 
storitve ali storitve davčnega svetovanja; 

2. ime, priimek, stalno prebivališče, datum rojstva delavca ali 
pooblaščenca, ki za pravno osebo iz prejšnje točke vzpostavi 
trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo; 

3. podatki iz 14. točke prvega odstavka 38. člena tega zakona v 
zvezi s pravno osebo, za katero odvetnik, odvetniška družba 
ali notar opravlja storitve, oziroma pri kateri poteka revidiranje 
ali se zanjo opravljajo računovodske storitve ali storitve 
davčnega svetovanja; 

4. datum vzpostavitve poslovnega razmerja; 
5. datum izvedbe transakcije; 
6. znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; 
7. namen transakcije ter ime, priimek in prebivališče oziroma 

firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena; 
8. način Izvedbe transakcije; 
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9. ime in priimek, datum rojstva in stalno prebivališče oziroma 
firma in sedež osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za 
sum pranja denarja; 

10. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za 
sum pranja denarja (znesek, valuta, datum ali obdobje 
opravljanja transakcij); 

11. razlogi za sum pranja denarja". 

V devetem odstavku 38. člena se beseda "tretjega" nadomesti z 
besedo "četrtega". 

22. člen 

V prvem odstavku 40. člena se za besedo "organizacij," doda 
besedilo "odvetnikov, odvetniških družb, notarjev,". 

23. člen 

V 41. členu se za besedo "organizacijah," doda besedilo 
"odvetnikih, odvetniških družbah, notarjih,". 

24. člen 

V 1. točki drugega odstavka 43. člena se za besedo "organizacije" 
doda besedilo "odvetnika, odvetniške družbe, notarja,". 

V tretjem odstavku 43. člena se za besedo "organizacijo" doda 
besedilo "ali zoper drugega zavezanca iz 41. člena tega zakona". 

25. člen 

V 44. členu se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: 

"Če je predlog podan zoper odvetnika, odvetniško družbo ali 
notarja, urad o tem obvesti Odvetniško oziroma Notarsko 
zbornico." 

26. člen 

1. točka prvega odstavka 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"1. ne opravi identifikacije pri odpiranju računa, vzpostavitvi 
poslovnega razmerja, vstopu v igralnico ali v prostore drugega 
koncesionarja za prirejanje iger na srečo, pri transakcijah, ali 
kadar v zvezi s stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja, 
ali opravi identifikacijo stranke v nasprotju z drugim, tretjim ali 
četrtim odstavkom 9.a člena tega zakona (5. člen, 9.a člen in prvi 
odstavek 28.a člena),". 

2. točka prvega odstavka 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"2. uradu ne sporoči predpisanih podatkov ali jih ne sporoči v 
določenih rokih (prvi, drugi In tretji odstavek 10. člena, 11. člen in 
četrti odstavek 28. člena),". 

3. točka prvega odstavka 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"3. uradu ne sporoči zahtevanih podatkov, informacij in 
dokumentacije ali jih ne sporoči v določenem roku (prvi, drugi, 
tretji in četrti odstavek 15. člena, 18. člen In drugi odstavek 28.b 
člena),". 

5. točka prvega odstavka 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"5. uradu ne sporoči podatkov o transakciji ali določeni osebi, v 
zvezi s katero so podani razlogi za sum pranja denarja, ali jih ne 
sporoči v predpisanem roku (prvi in tretji odstavek 28. člena),". 

6. točka prvega odstavka 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"6. ne hrani podatkov in dokumentacij deset let po opravljeni 
transakciji, vstopu v igralnico ali v prostore drugega koncesionarja 
za posebne igre na srečo, zaprtju računa ali prenehanju veljavnosti 
pogodbe (prvi in tretji odstavek 34. člena),". 

7. točka prvega odstavka 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"7. ne vodi evidenc o strankah in transakcijah (prvi in tretji odstavek 
37. člena),". 

8. točka prvega odstavka 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"8. evidence ne vsebujejo predpisanih podatkov (prvi in sedmi 
odstavek 38. člena).". 

27. člen 

1. točka prvega odstavka 46. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"1. pri identifikaciji ne pridobi vseh podatkov (6. člen, četrti odstavek 
8. člena, 9.a člen ter tretji, četrti in peti odstavek 28.a člena),". 

2. točka prvega odstavka 46. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"2. uradu ne sporoči vseh predpisanih podatkov ali jih ne sporoči 
na predpisan način (10. člen ter četrti in peti odstavek 28. člena),". 

3. točka prvega odstavka 46. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"3. ne zagotovi notranje kontrole (drugi odstavek 12. člena) ali ne 
sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih 
transakcij v predpisanem roku ali na predpisan način (drugi 
odstavek 12. člena, deseti odstavek 28.a člena in tretji odstavek 
49. člena),". 

4. točka prvega odstavka 46. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"4. ne hrani podatkov in dokumentacije o izvajanju notranje kontrole 
štiri leta po opravljeni notranji kontroli (drugi odstavek 34. člena).". 

28. člen 

Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi: 

"46.a člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev 
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če v predpisanem roku 
ne sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih 
transakcij (deseti odstavek 28.a člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 250.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev 
se kaznuje fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena." 

29. člen 

1. točka prvega odstavka 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"1. pri identifikaciji ne pridobi podatkov na predpisan način (7. 
člen, prvi, drugi in tretji odstavek 8. člena, 9.a člen ter šesti, 
sedmi, osmi in deveti odstavek 28.a člena),". 
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3. točka prvega odstavka 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"3. ne imenuje pooblaščenca in namestnika pooblaščenca (prvi 
odstavek 12. člena) ali ne poskrbi za strokovno usposabljanje 
delavcev (drugi odstavek 12. člena in deseti odstavek 28.a člena),". 

4. točka prvega odstavka 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"4. ne hrani podatkov in pripadajoče dokumentacije o 
pooblaščencu in namestniku pooblaščenca ter o strokovnem 
usposabljanju delavcev štiri leta po imenovanju pooblaščenca in 
namestnika pooblaščenca oziroma po opravljenem strokovnem 
usposabljanju (drugi in četrti odstavek 34. člena).". 

30. člen 

V 48. členu se besedilo 45. in 46. člena" nadomesti z besedilom 
"45., 46. in 46.a člena". 

Prehodna in končna določba 

31. člen 
i 

(1) Minister, pristojen za finance izda podzakonske akte iz 2. 
člena, 22. člena, 7. člena in iz 13. člena tega zakona v 90 dneh po 
uveljavitvi tega zakona. 

(2) Odvetniki, odvetniške družbe, notarji ter pravne in fizične 
osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo organiziranja ali 
izvajanja dražb in trgovanja z umetninami, sestavijo seznam 
indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij najkasneje v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Igralnice in drugi koncesionarji za posebne igre na srečo 
začnejo izvajati identifikacijo na podlagi sedmega odstavka 2. 
člena tega zakona v 90 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

32. člen 

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

Predlog zakona vsebuje 32 členov, pri čemer se jih 27 nanaša na 
spremembe in dopolnitve sedaj veljavnih členov ZPPDen-1, 5 pa 
je novih. Čeprav se na ta način spreminja ali dopolnjuje več kot 
polovico veljavnega besedila ZPPDen-1, pa velja poudariti, da se 
kar 22 členov (ali skoraj 70%) nanaša na vključitev odvetnikov, 
odvetniških družb in notarjev med zavezance po tem zakonu. 
Ostali členi pa se nanašajo na izpopolnitev identifikacijskih 
postopkov (6 členov), na vključitev oseb, ki opravljajo posle v 
zvezi z dejavnostjo organiziranja ali izvajanja dražb in trgovanja z 
umetninami med organizacije iz 2. člena (1 člen), na boj proti 
terorizmu in organiziranem kriminalu (1 člen) ter na prehodne in 
končne določbe (2 člena). Kljub navedenemu predlog zakona ne 
posega v samo strukturo zakona, tako da tudi v spremenjenem 
in dopolnjenem zakonu ostaja razdelitev na osem vsebinsko 
zaokroženih poglavij. 

Predlog zakona daje ministru za finance pooblastilo za izdajo treh 
novih podzakonskih aktov, medtem ko bo moral dva že doslej 
predvidena podzakonska akta v predpisanem roku dopolniti. V 
ZPPDen-1 je tako po novem predvidenih skupno 10 podzakonskih 
aktov, od tega kar 7 obveznih. 

K 1. členu 

Z dopolnitvijo 2. člena ZPPDen-1 se razširja seznam organizacij, 
ki so dolžne izvajati ukrepe na področju preprečevanja in 
odkrivanja pranja denarja. Predlog zakona tako upošteva dne 
04.12.2001 sprejeto Direktivo Evropske skupnosti št. 2001/97/ 
EC (v nadaljevanju: Direktiva ES št. 2001/97/EC), ki je bistveno 
spremenila in dopolnila do tedaj veljavno Direktivo ES št. 91/308/ 
EEC o preprečevanju upoiabe finančnega sistema za pranje 
denarja. Nova direktiva v členu 2.a med zavezance izrecno uvršča 
tudi pravne oziroma fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z 
dejavnostjo organiziranja ali izvajanja dražb in trgovanja z 
umetninami. 

K 2., 3., 4., S., 6. in 7. členu 

S spremembami in dopolnitvami 5., 6., 7., 8. in 9. člena ZPPDen- 
1 ter z dodanim novim 9.a členom se skladno z novo Direktivo ES 
št. 2001/97/EC in 40. Priporočili FATF podrobneje kot doslej ureja 
področje opravljanja identifikacije strank s strani organizacij iz 2. 
člena ZPPDen-1. Navedeni členi določajo obveznost identifikacije 
strank, kadar le-te stopajo v določeno poslovno razmerje z 
organizacijami, novela pa pri tem na novo ureja naslednja področja: 
kdaj se mora opraviti identifikacija (2. člen predloga zakona), 
katere podatke je potrebno pri identifikaciji pridobiti (3. člen), način 
opravljanja identifikacije (4. člen), postopek identifikacije, ko stranko 
zastopa njen pooblaščenec (5. člen), ravnanje v primerih dvoma 
o resničnosti posredovanih podatkov (6. člen) in izjeme od 
dolžnosti opravljanja identifikacije v navzočnosti stranke (novi 
9. a člen). 

V 2. členu predloga zakona (5. člen ZPPDen-1) je v zvezi z 
zavarovalnicami sedaj določeno, da je potrebno identifikacijo 
strank po tem zakonu opraviti samo pri poslih življenskega in 
pokojninskega zavarovanja In še to le, če gre za posle, pri katerih 
premija presega določen znesek (pri življenskih zavarovanjh), 
oziroma če je zavarovalno polico mogoče prenesti ali jo uporabiti 
kot zavarovanje za najem posojila ali kredita (pri pokojninskih 
zavarovanjih). Na ta način je predlagatelj sledil določilom že 

omenjene Direktive ES št. 2001/97/EC ter zavarovalnice in 
posrednike pri prodaji zavarovalnih polic razbremenil določenih 
obveznosti identifikacije pri tistih vrstah zavarovanja, kise v praksi 
redkeje zlorabljajo za pranje denarja. Kljub temu bodo glede na 
določila 6. in 11. odstavka tega člena omenjene organizacije še 
vedno dolžne opraviti identifikacijo strank pri vseh zavarovalnih 
poslih v primeru gotovinskih in povezanih gotovinskih transakcij 
nad 5.000.000 SIT ter v primeru sumljivih transakcij. 

V zvezi z igralnicami in drugimi koncesionarji za posebne igre na 
srečo prinaša 2. člen predloga zakona v 7. in 8. odstavku dve 
spremembi. Poslej bo v skladu z določili že omenjene nove direktive 
ES identifikacijo strank potrebno opraviti že pri samem vstopu v 
prostore teh organizacij. To je nenazadnje v Sloveniji bilo določeno 
že s predpisi na področju igralništva, vendar pa bodo po novem 
morale navedene organizacije opraviti identifikacijo strank na 
način, kot ga določa ta zakon (z več zahtevanimi podatki, 
pridobljenimi praviloma iz uradnih osebnih dokumentov). Druga 
sprememba pa bo igralnicam omogočila, da identifikacijo 
nesumljivih transakcij nad predpisanimi mejnimi zneski opravijo 
takrat, ko bo stranka transakcijo opravila na blagajni, in ne več 
tudi pri menjavi denarja za žetone na igralnih mizah. Opisana 
rešitev je v skladu z mednarodnimi standardi, istočasno pa bo 
brez škode za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja 
zmanjšala nekatere obveznosti igralnic. 

Novost, ki prav tako temelji na 2.a členu Direktive ES št. 2001/97/ 
EC, je tudi obveznost organizacij, ki opravljajo posel v zvezi z 
dejavnostjo organiziranja ali izvajanja dražb ali trgovanja z 
umetninami, da opravijo identifikacijo strank le pri gotovinskih ali 
povezanih transakcijah nad 3.000.000 SIT in seveda pri vseh 
sumljivih transakcijah (5. odstavek 2. člena novele). 

Posebej velja omeniti tudi na novo vpeljano dolžnost organizacij iz 
2. člena ZPPDen-1, da pri vsaki transakciji, kise opravi na podlagi 
hranilne knjižice na geslo ali na prinositelja, opravijo identifikacijo 
prinositelja take knjižice. Predlagatelj je tako na eni strani zagotovil 
dosledno spoštovanje Priporočila št. 10 FATF, ki izrecno 
prepoveduje anonimne račune ali račune na fiktivna imena, na 
drugi strani pa omogočil bankam, da še vedno ohranijo navedeni 
produkt, če tako želijo. Na opisani način je sedaj preprečeno, da 
bi se take hranilne knjižice lahko zlorabile za pranje denarja s 
strani neznanih oseb, ki niso resnični lastniki knjižice (slednji so 
namreč identificirani že ob otvoritvi računa, na podlagi katerega 
je izdana taka hranilna knjižica). 

V 9. odstavku 2. člena predloga zakona (5. člen ZPPDen-1) 
predvideni podzakonski akt iz pristojnosti ministra za finance bo 
temu omogočil, da v skladu s 3. členom Direktive ES št. 2001/97/ 
EC razširi že doslej predvidene izjeme v zvezi z identifikacijo 
strank pri izvajanju (nesumljivih) transakcij tudi na določene 
kreditne in finančne institucije iz EU in iz tistih držav, ki spoštujejo 
mednarodne standarde na področju pranja denarja. 

3. člen predloga zakona (6. člen ZPPDen-1) se nanaša na nekoliko 
spremenjen nabor podatkov, ki jih morajo organizacije pri 
identifikaciji pridobiti od strank. Obveznost pridobitve podatka o 
davčni številki je sedaj omejena samo na tiste primere identifikacije 
transakcij in strank, v zvezi s katerimi morajo organizacije 
pridobljene podatke posredovati tudi Uradu RS za preprečevanje 
pranja denarja. Že pridobljene podatke o strankah na podlagi prej 
sklenjenih trajnih poslovnih razmerij, odprtih računov ali vstopa v 
igralnico, pa morajo organizacije v zvezi s transakcijami dopolniti 
samo z manjkajočimi podatki. Pomembno novost pri identifikaciji 
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pravnih oseb kot strank predstavlja tudi obveznost pridobitve 
podatkov o vsaki fizični osebi, ki jo na podlagi predpisanih pogojev 
lahko uvrstimo med tako imenovane dejanske ali ekonomske 
lastnike take pravne osebe ("beneficial owners"). Na ta način je 
predlagatelj upošteval Priporočilo št. 11 FATF, ki bo podrobneje 
predstavljeno v nadaljevanju. 

V 4. in 6. členu predloga zakona (7. in 9. člen ZPPDen-1) so na 
sistemsko ustreznejši način predpisani načini opravljanja 
identifikacije in ravnanje organizacij v primeru dvoma o resničnosti 
posredovanih podatkov. V zvezi z obveznostjo pridobivanja 
podatkov iz uradnih osebnih dokumentov stranke je izrecno 
navedeno, da mora organizacija vztrajati na tem, da predpisane 
podatke pridobi iz dokumentov tudi v primeru, ko iz prvega 
ponujenega osebnega dokumenta stranke niso razvidni vsi 
podatki. V tem primeru mora zahtevati od stranke drug osebni 
dokument in šele, ko je izčrpala vse možnosti, lahko manjkajoči 
podatek pridobi od stranke. V primeru dvoma o resničnosti 
podatkov bo po novem morala organizacija obvezno pridobiti 
pisno izjavo stranke. 

Predlog zakona v 5. členu (8. člen ZPPDen-1) dodatno ureja 
postopek identifikacije stranke, ki je pravna oseba. V skladu s 
Priporočilom št. 11 FATF in 7. odstavkom 3. člena Direktive SE št. 
2001/97/EC bo morala organizacija pri odpiranju računa ali 
opravljanju določenih transakcij za pravne osebe iz tako 
imenovanih območij "off shore"in za fiduciarne ali druge podobne 
družbe tujega prava, katerih lastniki ali upravljalci niso razvidni iz 
javnih delov registra pravnih oseb, podatke o le-teh pridobiti z 
vpogledom v druge listine in poslovno dokumentacijo, ki jo bo 
moral predložiti pooblaščenec pravne osebe. Samo izjemoma bo 
take podatke mogoče pridobiti iz pisne izjave pooblaščenca. Na 
opisan način bo v večji meri kot doslej v Republiki Sloveniji 
zagotovljena transparentost transakcij in uveljavitev načela 
"poznavanja stranke in njenih poslov" ter zmanjšana možnost 
zlorabe tovrstnih gospodarskih družb za pranje denarja. 

V predlogu zakona je v novem 9.a členu določeno, da lahko 
organizacija iz 2. člena ZPPDen-1 pri odpiranju računa ali 
vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja opravi identifikacijo 
stranke tudi brez njene navzočnosti. Navedena izjema pa je že z 
zakonom omejena v več smereh. Tako je najprej jasno 
zapovedano, da bo morala pri taki identifikaciji organizacija 
nesporno ugotoviti istovetnost stranke s pridobitvijo vseh podatkov 
po tem zakonu na način, ki ga bo določil minister za finance. 
Seveda bo minister pri tem upošteval določila 7., 8. in 9. člena, ki 
se nanašajo na načine opravljanja identifikacije, v postopek 
identifikacije pa bo predvidoma vključil tudi morebitne druge pravne 
subjekte (zlasti notarje, konzularna predstavništva RS, ipd.). 
Druga omejitev se nanaša na stranke, saj predlog zakona izrecno 
določa, da bo taka identifikacija mogoča samo, če je stranka 
nerezident, državni organ, organizacija z javnimi pooblastili ali 
organizacija iz 2. člena ZPPDen-1. V zvezi z nerezidenti je nadalje 
predpisano, da to velja samo za nerezidente, ki so slovenski 
državljani, za ostale pa le, če so iz države, ki upošteva standarde 
na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja. Minister, 
pristojen za finance, bo v podzakonskem aktu moral določiti 
države, ki teh standardov ne izpolnjujejo. Pri tem bo upošteval 
ugotovitve in sezname držav, kijih objavljajo nekatere mednarodne 
organizacije (zlasti FATF, EU, OZN in Svet Evrope). Dodatno 
omejitev bo za organizacije predstavljalo tudi določilo 4. odstavka 
tega člena, ki prepoveduje opisano identifikacijo, če gre za stranke 
iz t.i. območij "off shore"ali za fiduciarne ali druge podobne družbe 
z neznanimi lastniki ali upravljalci. Na opisani način je predlagatelj 
sledil določilu novega 11. odstavka 3. člena Direktive SE št. 2001/ 
97/EC, pri čemer je s prepustitvijo podrobnejše ureditve tega 
področja podzakonskima aktoma omogočil, da se bo to področje 
v okviru danih izhodišč po potrebi prilagajalo naši in tuji praksi. 

K 9. členu 

22. člen ZPPDen-1 že sedaj omogoča, da Urad podatke, zbrane 
na podlagi tega zakona, uporabi za odkrivanje kaznivega dejanja 
pranja denarja in nekaterih drugih, točno določenih oziroma 
določljivih kaznivih dejanj (z zagroženo kaznijo zapora pet ali več 
let). Med ta kazniva dejanja pa doslej ni bilo vključeno tudi kaznivo 
dejanje hudodelskega združevanja po členu 297 Kazenskega 
zakonika RS, saj je za to dejanje zagrožena le kazen zapora do 
treh let. Predlagana dopolnitev bo Uradu RS za preprečevanje 
pranja denarja (v nadaljevanju Urad) omogočila, da v skladu s 
pred kratkim podpisanima Mednarodno konvencijo OZN o zatiranju 
financiranja terorizma in Konvencijo OZN proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu, zbrane podatke uporabi tudi za 
odkrivanje kaznivih dejanj, ki so povezana s terorizmom ali z 
drugimi oblikami organizirane kriminalitete. 

K 13. in 14. členu 

Zaradi uskladiva slovenske zakonodaje z določili že omenjene 
Direktive ES št. 2001/97/EC je bilo potrebno dopolniti seznam 
zavezancev za izvajanje določenih ukrepov po ZPPDen-1, in 
razširiti obveznosti, ki jih morajo le-ti izvajati. Tako so po novem 
med zavezanci za izvajanje določenih nalog s področja 
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja tudi odvetniki, 
odvetniške družbe in notarji. Njihove naloge so zaradi narave 
poklica, ki ga opravljajo, in nekaterih drugih podobnosti izenačene 
z nalogami revizijskih družb, samostojnih revizorjev ali pravnih 
oziroma fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali 
storitve davčnega svetovanja. 

Dolžnosti in izjeme, ki jih za omenjene kategorije zavezancev 
prinaša predlog zakona, lahko razdelimo na štiri vsebinske sklope. 

Prvo področje se nanaša na obveznost sporočanja določenih 
podatkov Uradu v primerih, kadar so v zvezi s transakcijo ali 
določeno osebo podani razlogi za sum pranja denarja (13. člen 
predloga zakona, ki spreminja 28. člen ZPPDen-1). Pri tem v 
skladu z omenjeno direktivo ES za odvetnike, odvetniške družbe 
in notarje velja dolžnost sporočanja podatkov samo v primerih, 
ko opravljajo v zakonu izrecno določene posle. Ti posli so po svoji 
naravi enakovredni poslom, ki jih na trgu opravljajo finančni in 
dnjgi gospodarski subjekti, ki so prav tako zavezani za izvajanje 
nalog po ZPPDen-1. Prav zato je bilo navedene zavezance nujno 
in smiselno glede njihovih nalog izenačiti z vsemi ostalimi 
organizacijami, zavezankami po tem zakonu. Ne glede na opisano 
pa tudi za odvetnike, odvetniške družbe in notarje v vsakem 
primeru velja absolutna dolžnost sporočanja podatkov, kadar 
stranka pri njih išče nasvet za pranje denarja. Na ta način je 
predlagatelj sledil 17. točki preambule že omenjene direktive ES, 
smiselno pa ni odstopil niti od koncepta Kazenskega zakonika, ki 
ob določenih pogojih tudi odvetnike in odvetniške družbe zavezuje 
k naznanitvi hujših kaznivih dejanj, če zanje izvejo v času, ko se 
jih je dalo še preprečiti. 

Potrebno je tudi poudariti, da določba 2. odstavka spremenjenega 
28. člena ZPPDen-1 (13. člen predloga zakona), ki izrecno 
našteva posle, pri katerih so odvetniki, odvetniške družbe in notarji 
dolžni paziti na obstoj razlogov za sum pranja denarja, ne uvaja 
vsebinsko novih nalog, ki bi posegale v njihove pristojnosti po 
matičnih predpisih (npr. Zakon o odvetništvu in Zakon o notariatu). 
Tako npr. notar, ki overi podpise na določeni pogodbi, v zvezi s 
katero v skladu z matičnimi predpisi ni dolžan preveriti zakonitosti 
in ustreznosti vsebine pogodbe, tega nI dolžan ugotavljati in 
preverjati niti na podlagi določb ZPPDen-1. Vendar pa mora v teh 
primerih vseeno paziti na določbe ZPPDen-1, ki urejajo njegovo 
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dolžnost opravljanja identifikacije stranke in katere posledica so 
lahko prav tako ugotovljeni razlogi za sum pranja denarja v zvezi 
z določeno stranko v tej isti zadevi. 

V zvezi z načinom sporočanja podatkov predlog zakona 
predvideva izdajo podzakonskega akta, ki bo podrobneje uredil 
navedeno vprašanje. 

Drugo vsebinsko zaokroženo področje se nanaša na obveznosti 
opravljanja identifikacije, ki jih bodo imeli po novem odvetniki, 
odvetniške družbe, notarji, revizijske družbe, samostojni revizorji 
ali pravne oziroma fizične osebe, ki opravljajo računovodske 
storitve ali storitve davčnega svetovanja (14. člen predloga 
zakona, kise nanaša na novi28.a člen). Direktiva ESšt. 2001/97/ 
EC v 3. členu izrecno določa, da so tudi navedeni zavezanci 
dolžni pri opravljanju določenih dejavnosti identificirati stranke in 
določene transakcije ter o tem voditi evidence in hraniti pridobljeno 
dokumentacijo. Omenjeni zavezanci bodo tako morali opraviti 
identifikacijo vselej, ko bodo s stranko vzpostavili poslovno 
razmerje ali ko bo stranka pri njih izvedla transakcijo ali več med 
seboj povezanih transakcij, ki presegajo vrednost 3.000.000 
tolarjev, oziroma ko bodo v zvezi s stranko ali njeno transakcijo 
obstajali razlogi za sum pranja denarja. Tudi v teh primerih pa bo 
opisana obveznost odvetnikov, odvetniških družb in notarjev 
vezana samo na izvajanje v zakonu izrecno navedenih poslov. 

Vrsta in način pridobivanja podatkov od strank je z manjšimi 
izjemami tudi za te zavezance urejena podobno kot za 
organizacije iz 2. člena ZPPDen-1. 

Tretji sklop nalog (14. člen predloga zakona, ki se nanaša na 10. 
odstavek 28.a člena) je povezan s strokovnim usposabljanjem in 
sestavo seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih 
transakcij. Revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne 
oziroma fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali 
storitve davčnega svetovania, so bile dolžne za to poskrbeti že 
na podlagi veljavnega ZPPDen-1, po novem pa bo to tudi naloga 
odvetnikov, odvetniških družb in notarjev, ob predpisanem 
sodelovanju Urada. Poudariti velja, da so se po tem zakonu dolžni 
strokovno usposabljati samo tisti delavci pri navedenih 
zavezancih, ki opravljajo naloge po ZPPDen-1, in ne vsi zaposleni. 

Zadnji vsebinski sklop (14. člen predloga zakona, ki se se nanaša 
na nov 28. b člen) ureja izjeme, ki jih zaradi posebnega statusa v 
razmerju do strank temu krogu zavezancev priznava tudi že 
omenjena nova direktiva ES v 3. odstavku 6. člena. Za te velja, da 
jim v točno določenih primerih Uradu ni potrebno sporočati podatke 
o osebah in strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum 
pranja denarja. Kateri so tisti primeri, je izrecno navedeno v 
zakonu, pri tem pa je bistveni element izključitve omenjenih 
obveznosti povezava opravljanja poslov s sodnim postopkom. 
Gre torej za določbo, ki bo v slovenski praksi veljala predvsem 
za odvetnika in odvetniško družbo, saj ostali v tem členu 
zaobseženi zavezanci, praviloma ne ugotavljajo pravnega položaja 
ali zastopajo strank v zvezi s sodnimi postopki. 

K 8., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 22., 23. in 24. členu 

Navedene določbe, ki dopolnjujejo 18., 24., 30., 31., 32., 33., 40., 
41. in 43. člen ZPPDen-1 ter naslova IV. poglavja in 2. točke IV. 
poglavja ZPPDen-1, so logična posledica sprememb in dopolnitev, 
vsebovanih v zgoraj omenjenih 13. in 14. členu predloga zakona. 
Zaradi vključitve odvetnikov, odvetniških družb in notarjev med 
zavezance po tem zakonu je bilo potrebno ustrezno dopolniti tudi 
navedene člene. Posebej velja omeniti izjemo od dolžnosti 
varovanja uradne tajnosti, predvideno v 16. členu predloga 
zakona. Ta bo odvetniku, odvetniški družbi in notarju omogočila, 
da v primeru, ko bo Uradu sporočil podatke v zvezi s stranko ali 

sumljivo transakcijo na podlagi 1. odstavka 28. člena, o tem obvesti 
tudi svojo stranko. Z navedenim določilom je predlagatelj sledil 
pobudi Odvetniške in Notarske zbornice Slovenije ter pri tem 
izkoristil eno izmed možnosti, ki jo v zvezi s tem državam ponuja 
že omenjena Direktiva ES v 7. odstavku 6. člena. 

K19. in 20. členu 

Navedeni določbi, ki dopolnjujeta 34. in 37. člen ZPPDen-1, se 
nanašata na obveznost opravljanja identifikacije in vodenja 
določenih evidenc ter hrambe podatkov in dokumentacije tudi v 
zvezi z odvetniki, odvetniškimi družbami, notarji, revizijskimi 
družbami, samostojnimi revizorji ter pravnimi oziroma fizičnimi 
osebami, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega 
svetovanja. Kot je navedeno že zgoraj, gre za uskladitev z 
Direktivo ES št. 2001/97/EC. 

K 21. členu 

Ta člen se nanaša na spremembe in dopolnitve 38. člena ZPPDen- 
1, ki predstavlja katalog podatkov, na katerega se zaradi 
nomotehničnih razlogov navezujejo druge določbe ZPPDen-1. 

Prva dopolnitev je vezana na 2. člen predloga zakona, ki je s 
spremembo drugega odstavka 5. člena ZPPDen-1 na novo uredil 
dolžnost igralnic in drugih koncesionarjev za posebne igre na 
srečo v zvezi z opravljanjem identifikacije strank že ob vstopu v 
njihove prostore. V skladu s tem je bilo potrebno dopolniti tudi 
tretjo in peto točko 1. odstavka 38. člena ZPPDen-1 in to v delu, 
kjer gre za podatke o takšnih strankah. 

Druga novost se nanaša na pridobitev podatkov o vsaki fizični 
osebi, ki ima v določeni pravni osebi, ki nastopa kot stranka, 20% 
poslovni delež oziroma ima tak delež v obliki delnic ali drugih 
pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju pravne 
osebe, oziroma je v enakem deležu udeležena v kapitalu ali ima 
obvladujoč položaj pri upravljanju s sredstvi v tej pravni osebi. Kot 
je navedeno že v obrazložitvi k 3. členu predloga zakona, je 
predlagatelj tako sledil Priporočilu št. 11 mednarodne delovne 
skupine FATFin predpisom nekaterih drugih držav, ki so navedeno 
problematiko že prej uredile na podoben način. Organizacije iz 2. 
člena ZPPDen-1 bodo morale na podlagi 2. člena predloga zakona 
navedene podatke pridobiti takrat, ko bodo s stranko vzpostavile 
poslovno ramerje ali zanjo odprle račun, pri opravljanju določenih 
gotovinskih ali povezanih gotovinskih transakcij ter v zvezi s 
sumljivimi transakcijami. Drugi zavezanci pa bodo na podlagi 14. 
člena predloga zakona zavezani za pridobitev teh podatkov samo 
pri vzpostavitvi poslovnega razmerja in v zvezi s sumljivimi 
transakcijami. 

Ugotavljanje vseh (pomembnejših) dejanskih lastnikov ali 
upravljalcev (t.i. beneficial owners) pravnih oseb - strank bo moralo 
biti izpeljano tako daleč, da bodo na koncu identificirane vse tiste 
fizične osebe, ki so imetniki opisanih deležev ali pravic. Glede na 
izrecno določilo predloga zakona to pomeni, da bo v primeru, da 
je lastnik pravne osebe (stranke) druga piavna oseba ali več 
drugih pravnih oseb, moral zavezanec pridobiti tudi podatke o 
lastništvu teh pravnih oseb in tako naprej vse dokler ne bo pridobil 
podatkov o vseh fizičnih osebah, ki so dejanski lastniki ali upravljalci 
vpletenih pravnih oseb. Predlagano določilo bo po oceni 
predlagatelja pomembneje poseglo v dosedanji način opravljanja 
identifikacije pravnih oseb, pri čemer pa bodo težave v praksi 
nastopile predvsem v zvezi s strankami iz območij off shore 
oziroma drugimi strankami, katerih lastniki ali upravljalci ne bodo 
jasno razvidni že iz registra pravnih oseb. Prav tovrstne pravne 
osebe so bile tudi v Republiki Sloveniji že pogosto zlorabljene za 
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pranje denarja, zato je mogoče upravičeno pričakovati, da bo 
navedena določba pozitivno vplivala na preprečevanje pranja 
denarja pri nas. 

Spremenjeni sedmi odstavek 38. člena je posledica širitve 
obveznosti izvajanja identifikacije tudi na odvetnike, odvetniške 
družbe, notarje, revizijske družbe, samostojne revizorje ali pravne 
oziroma fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali 
storitve davčnega svetovanja. Katalog podatkov je smiselno 
prevzet iz kataloga podatkov, ki je vezan na vodenje evidenc 
organizacij iz 2. člena ZPPDen-1, pri čemer so bile v določeni 
meri upoštevane posebnosti pri poslovanju omenjenih 
zavezancev. 

Spremenjeni deveti odstavek 38. člena ZPPDen-1 ne prinaša 
nobenih vsebinskih sprememb, ampak je le posledica dodanega 
novega 3. odstavka v 37. členu ZPPDen-1 (20. člen predloga 
zakona), zaradi česar je bilo potrebno spremeniti določila, na 
katera se sklicuje ta člen. 

je v tem členu novim zavezancem dan tudi šestmesečni rok za 
pripravo seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih 
transakcij, igralnicam in drugim koncesionarjem za posebne igre 
na srečo pa rok 90 dni za začetek izvajanja postopkov 
identifikacije ob vstopu strank v njihove prostore. 

Predlagatelj ocenjuje da bo v 32. členu predpisani petnajstdnevni 
rok za uveljavitev tega zakona ravno pravšnji za seznanitev in 
pripravo vseh subjektov za izvajanje njegovih določb. Pri tem je 
predlagatelj na eni strani upošteval, da se predlog zakona 
sprejema v hitrem postopku in da so pri njegovi pripravi sodelovali 
tudi predstavniki zavezancev, na drugi strani pa je le-tem kljub 
temu moral dati dovolj časa, da se ustrezno pripravijo na izvajanje 
zakonskih določb. 

K 25. členu 

Dopolnjeni 44. člen ZPPDen-1 bo omogočal Uradu, da v primeru, 
ko bo zaradi kršitev določil ZPPDen-1 sodniku za prekrške 
predlagal uvedbo postopka o prekršku zoper odvetnika, 
odvetniško družbo ali notarja, o tem seznani tudi Odvetniško 
oziroma Notarsko zbornico. Čeprav slednji po ZPPDen-1 in tudi 
po svojih matičnih predpisih ne sodita med organe nadzora, pa 
imata vseeno v razmerju do svojih članov določene pristojnosti v 
zvezi z uvedbo in vodenjem disciplinskih postopkov. 

K 26., 27., 28., 29. in 30 členu 

Z navedenimi določbami predloga zakona se dopolnjujejo določila 
45., 46., 47. in 48. člena ZPPDen-1, ki urejajo prekrške in določajo 
sankcije za kršitve ZPPDen-1, ter uvaja nov 46.a člen. Zaradi 
sprememb in dopolnitev, ki jih prinaša predlog zakona, je bilo 
potrebno ustrezno dopolniti tudi kazenske določbe ZPPDen-1, 
pri čemer so nekatere spremembe tudi posledica preštevilčenja 
spremenjenih členov ZPPDen-1. Predlog zakona ne posega 
bistveno v dosedanjo ureditev kazenskih določb, saj še vedno 
ohranja delitev na lahke, težje in najtežje prekrške, pri tem pa 
smiselno med prekrške uvršča kršitve vseh na novo določenih 
nalog zavezancev. Zaradi vključitve odvetnikov, odvetniških družb 
in notarjev med zavezance za izvajanje določenih nalog po tem 
zakonu je bilo potrebno dodati nov 46.a člen, ki se nanaša na 
kršitev obveznosti sestave seznama indikatorjev za 
prepoznavanje sumljivih transakcij. Prehodna določba tretjega 
odstavka 49. člena ZPPDen-1, ki je organizacijam in ostalim 
zavezancem nalagala, da v šestih mesecih od začetka veljavnosti 
ZPPDen-1 sestavijo seznam indikatorjev, za omenjene nove 
zavezance ne more veljati, saj jim roka za sestavo seznama 
indikatorjev ni mogoče predpisati za nazaj. Nov šestmesečni rok 
je zato zanje določen v 2. odstavku 31. člena predloga zakona. 

K 31. In 32. členu 

V 31. členu predloga zakona gre za prehodno določbo, ki določa, 
da morajo biti v predlogu zakona predvideni podzakonski akti 
bodisi dopolnjeni (dosedanja podzakonska akta, izdana na podlagi 
5. in 40. člena ZPPDen-1) bodisi prvič izdani (nova podzakonska 
akta iz 7. člena in podzakonski akt iz 4. odsta vka 13. člena predloga 
zakona) v roku 90 dni od uveljavitve predloga zakona. Poleg tega 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO 

2. člen 

(1) Ukrepi za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja se 
izvajajo pred in pri sprejemanju, izročitvi, zamenjavi, hrambi, 
razpolaganju ali drugem ravnanju z denarjem ali premoženjem (v 
nadaljnjem besedilu: transakcija) pri: 
1. bankah, hranilnicah in podružnicah tujih bank, 
2. hranilno kreditnih službah, 
3. organizacijah, ki opravljajo plačilni promet, 
4. pošti, 
5. investicijskih in pokojninskih skladih, investicijskih družbah in 

družbah za upravljanje investicijskih skladov, 
6. borzah, borzno posredniških družbah in podružnicah borzno 

posredniških družb, 
7. zavarovalnicah, 
8. igralnicah in drugih koncesionarjih za posebne igre na srečo, 
9. menjalnicah, 
10. zastavljalnicah, 
11. pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo posle v zvezi z 

dejavnostjo: 
a) prodaje in nakupa terjatev 
b) faktoringa 
c) upravljanja premoženja za tretje osebe 
d) izdajanja plačilnih in kreditnih kartic ter poslovanja z njimi 
e) leasinga 
f) organiziranja potovanj 
g) prometa nepremičnin 
h) hrambe v šefih 
i) prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz 

le-teh 
j) izdajanja garancij in drugih jamstev 
k) kreditiranja in kreditnega posredovanja 
I) dajanja posojil in posredovanja pri sklepanju posojilnih 

poslov 
m) posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic (v nadaljnjem 

besedilu: organizacija). 

5. člen 

(1) Kadar organizacija za stranko odpre račun ali z njo vzpostavi 
trajno poslovno razmerje, hkrati opravi tudi identifikacijo. 
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(2) Organizacija mora pri vsaki transakciji ali pri več med seboj 
povezanih transakcijah, ki presegajo vrednost 3.000.000 tolarjev, 
opraviti identifikacijo, razen v primerih, ko je bila identifikacija 
opravljena že na podlagi prejšnjega odstavka. 

(3) Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena 
organizacija opravi identifikacijo pri vsaki gotovinski transakciji ali 
pri več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki 
presegajo vrednost 5.000.000 tolarjev. 

(4) Pri zavarovalnicah se opravi identifikacija tudi pri poslih 
življenjskega zavarovanja, ko posamezni obrok premije ali več 
obrokov premije, ki jih je potrebno plačati v enem letu, presega 
vrednost 200.000 tolarjev, ali ko plačilo enkratne premije presega 
vrednost 500.000 tolarjev. Identifikacija se opravi tudi v primerih, 
ko se posamezni obrok premije ali več obrokov premije, ki jih je 
potrebno plačati v enem letu, poveča ter preseže vrednost 
200.000 tolarjev. 

(5) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena se 
identifikacija opravi vedno, kadar v zvezi s transakcijo ali stranko 
obstajajo razlogi za sum pranja denarja. 

(6) Identifikacija pri izvajanju določenih transakcij iz drugega, 
tretjega in četrtega odstavka tega člena ni potrebna, kadar je 
stranka državni organ, organizacija z javnimi pooblastili ali 
organizacija iz 2. člena tega zakona, ki jo določi minister, pristojen 
za finance. Pri tem minister upošteva predvsem izvajanje 
predpisov s področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja 
v organizacijah iz 2. člena tega zakona ter ugotovitve Urada in 
organov nadzora v zvezi s tem. 

6. člen 

(1) Pri identifikaciji na podlagi prvega odstavka 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prvega 
odstavka 38. člena tega zakona. 

(2) Pri identifikaciji na podlagi drugega in četrtega odstavka 5. 
člena tega zakona se pridobijo podatki iz 1., 2„ 3., 6., 8., 9., 10. in 
11. točke prvega odstavka 38. člena tega zakona. 

(3) Pri identifikaciji na podlagi tretjega odstavka 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9. in 10. točke 
prvega odstavka 38. člena tega zakona. 

(4) Če transakcije iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona 
potekajo na podlagi sklenjenih pogodb ali odprtih računov, se pri 
posameznih transakcijah pridobijo le podatki iz 6., 7., 8., 9. in 10. 
točke prvega odstavka 38. člena tega zakona. 

(5) Pri identifikaciji na podlagi petega odstavka 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz prvega odstavka 38. člena tega 
zakona. 

(6) Pri opravljanju dejavnosti v zvezi s posli hrambe v šefih se pri 
identifikaciji pridobijo podatki iz 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke prvega 
odstavka 38. člena tega zakona. 

(7) Pri pologih v dnevno nočni trezor se pridobijo podatki iz 2. 
točke prvega odstavka 38. člena tega zakona o odgovornih 
osebah pravnih oseb. 

7. člen 

(1) Organizacija pridobi podatke iz 2. in 3. točke prvega odstavka 
38. člena tega zakona z vpogledom v uradne osebne dokumente 
stranke. 

(2) Organizacija pridobi podatke o pravnih osebah iz 1. točke 
prvega odstavka 38. člena tega zakona z vpogledom v originalno 
ali overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega javnega registra. 

(3) Organizacija pridobi podatke iz 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 
12. točke prvega odstavka 38. člena tega zakona z vpogledom v 
listine in poslovno dokumentacijo. 

(4) Če iz uradnih osebnih dokumentov, listin in poslovne 
dokumentacije ni mogoče pridobiti vseh podatkov iz prvega 
odstavka 38. člena tega zakona, se manjkajoči podatki, razen 
podatkov iz 12. točke prvega odstavka 38. člena tega zakona, 
pridobijo od stranke. 

(5) Če je stranka nerezident, se pri identifikaciji iz prvega, tretjega 
in petega odstavka 5. člena tega zakona fotokopira tudi njen 
uradni osebni dokument. 

8. člen 

(1) Organizacija je dolžna pri identifikaciji iz 5. člena tega zakona 
zahtevati od stranke izjavo, ali posluje v svojem imenu ali kot 
pooblaščenec. 

(2) Če opravlja transakcije v imenu stranke njen pooblaščenec, 
pridobi organizacija podatke iz 3. točke prvega odstavka 38. člena 
tega zakona iz pisnega pooblastila stranke, v imenu katere 
nastopa pooblaščenec. Vse druge podatke iz prvega odstavka 
38. člena tega zakona pridobi organizacija na način, določen v 7. 
členu tega zakona. 

(3) Minister, pristojen za finance, lahko določi, da identifikacija 
stranke pri izvajanju določenih transakcij iz drugega, tretjega in 
četrtega odstavka 5. člena ni potrebna, kadar je pooblaščenec 
katera izmed organizacij iz 2. člena tega zakona. 

9. člen 

(1) Če organizacija pri pridobivanju podatkov od stranke na 
podlagi četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 8. člena 
tega zakona podvomi v resničnost podatkov, lahko od stranke 
zahteva tudi njeno pisno izjavo. 

(2) Če tuja pravna oseba, razen mednarodnih vladnih organizacij, 
opravlja transakcije iz 5. člena tega zakona, mora organizacija 
najmanj enkrat letno opraviti ponovno identifikacijo s pridobitvijo 
podatkov iz prve točke prvega odstavka 38. člena in s pridobitvijo 
novega pooblastila iz 8. člena tega zakona. 

18. člen 

(1) Če urad oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo 
podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od revizijske družbe, 
samostojnega revizorja in pravne ali fizične osebe, ki opravlja 
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, zahteva 
podatke, informacije in dokumentacijo, ki je potrebna za odkrivanje 
in dokazovanje pranja denarja. 

(2) Urad lahko od revizijske družbe, samostojnega revizorja in 
pravne ali fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali 
storitve davčnega svetovanja, zahteva pisno informacijo, podatke 
in dokumentacijo v zvezi z opravljanjem njihovih nalog po tem 
zakonu ter druge podatke, ki jih potrebuje pri izvajanju nadzora. 

(3) Glede rokov za pošiljanje podatkov, informacij in dokumentacije 
iz prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno uporabljajo določbe 
četrtega in petega odstavka 15. člena tega zakona. 
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22. člen 

(1) Če urad na podlagi podatkov, informacij in dokumentacije, 
pridobljene po tem zakonu, oceni, da so v zvezi s transakcijo ali 
določeno osebo podani razlogi za sum pranja denarja, posreduje 
pisno obvestilo s potrebno dokumentacijo pristojnim organom. 

(2) Urad v obvestilu iz prejšnjega odstavka ne navede podatkov 
o delavcu iz organizacije, ki mu je prva sporočila podatke na 
podlagi tretjega odstavka 10. člena tega zakona, razen če 
obstajajo razlogi za sum, da je organizacija ali njen delavec storil 
kaznivo dejanje pranja denarja, ali če so podatki potrebni za 
ugotavljanje dejstev v kazenskem postopku in predložitev teh 
podatkov pisno zahteva pristojno sodišče. 

(3) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena urad 
posreduje pisno informacijo pristojnim organom tudi v primeru, ko 
na podlagi podatkov, informacij in dokumentacije, pridobljene po 
tem zakonu, oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo 
podani razlogi za sum storitve naslednjih kaznivih dejanj: 
1. kršitev proste odločitve volilcev po 162. členu, sprejemanje 

podkupnine pri volitvah po 168. členu, neupravičeno 
sprejemanje daril po 247. členu, neupravičeno dajanje daril 
po 248. členu, jemanje podkupnine po 267. členu, dajanje 
podkupnine po 268. členu in nezakonito posredovanje po 
269. členu kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 
70/94 - popravek in 23/99); 

2. drugih kaznivih dejanj, za katera je v zakonu predpisana 
kazen zapora petih ali več let. 

24. člen 

Urad opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje pranja 
denarja, tako da: 
1. pristojnim organom predlaga spremembe in dopolnitve 

predpisov, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje 
pranja denarja, 

2. sodeluje pri sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje 
sumljivih transakcij, 

3. sodeluje pri strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, 
državnih organov, organizacij z javnimi pooblastili, revizijskih 
družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki 
opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega 
svetovanja, 

4. najmanj enkrat letno objavi statistične podatke s področja 
pranja denarja ter na drug primeren način obvešča javnost o 
pojavnih oblikah pranja denarja. 

IV. poglavje 
NALOGE DRŽAVNIH ORGANOV, ORGANIZACIJ Z 

JAVNIMI POOBLASTILI, REVIZIJSKIH DRUŽB, 
SAMOSTOJNIH REVIZORJEV IN PRAVNIH ALI 

FIZIČNIH OSEB, KI OPRAVLJAJO RAČUNOVODSKE 
STORITVE ALI STORITVE DAVČNEGA SVETOVANJA 

2. Revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne ali 
fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali 

storitve davčnega svetovanja 

28. člen 

(1) Če revizijska družba, samostojni revizor ali pravna oziroma 
fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali storitve 
davčnega svetovanja, pri svojem delu ugotovi, da so v zvezi s 

transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum pranja 
denarja, mora to pisno sporočiti uradu najkasneje v 3 dneh od 
takrat, ko je ugotovila razloge za sum. 

(2) Revizijska družba, samostojni revizor ali pravna oziroma 
fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali storitve 
davčnega svetovanja, mora poskrbeti za strokovno usposabljanje 
vseh delavcev, ki opravljajo naloge po tem zakonu, in sestaviti 
seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij. 

30. člen 

Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija 
za zavarovalni nadzor, Urad za nadzor prirejanja iger na srečo, 
Slovenski inštitut za revizijo in organ, pristojen za nadzor nad 
opravljanjem storitev davčnega svetovanja (v nadaljevanju: organi 
nadzora) sodelujejo pri sestavi seznama indikatorjev za 
prepoznavanje sumljivih transakcij iz drugega odstavka 12. člena 
tega zakona v subjektih, ki jih nadzirajo. 

31. člen 

(1) Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor in pravna 
ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali storitve 
davčnega svetovanja, ter njihovi delavci stranki ali tretji osebi ne 
smejo razkriti, da je ali da bo podatek, informacija ali dokumentacija 
o njej ali transakciji iz tretjega odstavka 10. člena, prvega, drugega 
in tretjega odstavka 15. člena, prvega in drugega odstavka 18. 
člena ter prvega odstavka 28. člena tega zakona sporočen Uradu 
ali da je Urad na podlagi 16. člena tega zakona začasno ustavil 
transakcijo oziroma v zvezi s tem organizaciji dal navodila. 

(2) Podatek o zahtevi ali posredovanju podatkov, informacij ali 
dokumentacije in o začasni ustavitvi transakcije oziroma danem 
navodilu iz prejšnjega odstavka tega člena je uradna tajnost. 

(3) O umiku oznake iz prejšnjega odstavka tega člena odloča 
predstojnik urada. 

32. člen 

(1) Pri dajanju podatkov in informacij ter pošiljanju dokumentacije 
uradu po tem zakonu za organizacijo, organizacijo z javnimi 
pooblastili, državni organ, sodišče, revizijsko družbo, 
samostojnega revizorja in pravno ali fizično osebo, ki opravlja 
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, ter 
njihove delavce ne velja obveznost varovanja bančne, poslovne 
in uradne tajnosti. 

(2) Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor in pravna 
ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali storitve 
davčnega svetovanja, ne odgovarja za škodo, povzročeno 
strankam ali tretjim osebam, če uradu da podatke in informacije 
ali pošlje dokumentacijo, izvrši njegovo odredbo o začasni ustavitvi 
transakcije ali navodilo, dano v zvezi s to odredbo, v skladu z 
določbami tega zakona ali na njegovi podlagi izdanih predpisov. 

33. člen 

Urad, državni organi, organizacije, organizacije z javnimi pooblastili, 
revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne ali fizične osebe, 
ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega 
svetovanja, ter njihovi delavci smejo podatke, informacije in 
dokumentacijo, ki so jo pridobili po tem zakonu, uporabljati samo 
za namene, določene s tem zakonom. 
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34. člen 

(1) Organizacija mora hraniti podatke, ki jih je pridobila na podlagi 
5., 6., 7., 8. in 9. člena tega zakona, in pripadajočo dokumentacijo 
najmanj deset let po opravljeni transakciji, zaprtju računa ali 
prenehanju veljavnosti pogodbe. 

(2) Organizacija mora hraniti podatke in pripadajočo 
dokumentacijo o pooblaščencu in namestniku pooblaščenca, 
strokovnem usposabljanju delavcev in izvajanju notranje kontrole 
iz 12. člena tega zakona najmanj štiri leta po imenovanju 
pooblaščenca in namestnika pooblaščenca, opravljenem 
strokovnem usposabljanju in notranji kontroli. 

(3) Revizijska družba, samostojni revizor in pravna ali fizična 
oseba, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega 
svetovanja, mora hraniti podatke in pripadajočo dokumentacijo o 
strokovnem usposabljanju delavcev najmanj štiri leta po 
opravljenem strokovnem usposabljanju. 

37. člen 

(1) Organizacije vodijo evidence o strankah in transakcijah iz 5. 
člena tega zakona. 

(2) Organi carinske uprave vodijo evidence o prenosu gotovine 
in vrednostnih papirjev čez državno mejo. 

(3) Urad vodi naslednje evidence: 
1. evidenco o osebah in transakcijah iz 10. člena tega zakona, 
2. evidenco o prejetih pobudah iz 20. člena tega zakona, 
3. evidenco o iznešenih osebnih podatkih iz države iz 21. člena 

tega zakona, 
4. evidenco o obvestilih in informacijah iz 22. člena tega zakona, 
5. evidenco o sporočilih iz prvega odstavka 28. člena tega 

zakona, 
6. evidenco o prekrških in kaznivih dejanjih iz 29. člena tega 

zakona. 

38. člen 

(1) Evidence o strankah in transakcijah iz 5. člena tega zakona 
obsegajo naslednje podatke: 
1. firma, sedež in matična številka pravne osebe, ki odpre račun, 

vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, 
oziroma pravne osebe, za katero se odpre račun, vzpostavi 
trajno poslovno razmerje ali opravi transakcija; 

2. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in davčna 
številka delavca ali pooblaščenca, ki za pravno osebo odpre 
račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi 
transakcijo, ter številko in naziv izdajatelja uradnega osebnega 
dokumenta; 

3. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in davčna 
številka fizične osebe, ki odpre račun, vzpostavi trajno 
poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične 
osebe, za katero se odpre račun, vzpostavi trajno poslovno 
razmerje ali opravi transakcija, ter številka in naziv izdajatelja 
uradnega osebnega dokumenta; 

4. razlogi za odpiranje računa ali vzpostavitev trajnega 
poslovnega razmerja in informacijo o dejavnosti stranke; 

5. datum odpiranja računa ali vzpostavitve trajnega poslovnega 
razmerja; 

6. datum izvedbe transakcije; 
7. čas izvedbe transakcije; 
8. znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; 
9. namen transakcije ter ime, priimek in stalno prebivališče 

oziroma firma in sedež osebe, kiji je transakcija namenjena; 
10. način izvedbe transakcije; 

11. ime in priimek oziroma firma in sedež nalogodajalca pri 
nakazilih iz tujine; 

12. podatke o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet 
transakcije; 

13. razlogi za sum pranja denarja. 

(2) Evidence o prenosu gotovine in vrednostnih papirjev čez 
državno mejo obsegajo naslednje podatke: 
1. ime, priimek, stalno prebivališče in rojstni podatki fizične osebe, 

ki prenese gotovino ali vrednostne papirje čez državno mejo; 
2. firma in sedež pravne osebe ali ime, priimek in stalno 

prebivališče fizične osebe, za katero se opravlja prenos 
gotovine ali vrednostnih papirjev čez državno mejo; 

3. znesek, valuta, vrsta in namen transakcije ter kraj, datum in 
čas prehoda državne meje; 

4. podatek o tem, ali je bila transakcija prijavljena organom 
carinske službe. 

(3) Evidence o osebah in transakcijah iz 10. člena tega zakona 
obsegajo podatke iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Evidence o prejetih pobudah iz 20. člena tega zakona obsegajo 
naslednje podatke: 
1. ime, priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, oziroma firma 

in sedež osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum 
pranja denarja; 

2. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za 
sum pranja denarja (znesek, valuta, datum ali obdobje 
opravljanja transakcij); 

3. razlogi za sum pranja denarja; 

(5) Evidence o iznešenih osebnih podatkih iz države iz 21. člena 
tega zakona obsegajo naslednje podatke: 
1. ime, priimek, datum rojstva in stalno prebivališče, oziroma 

firma in sedež osebe, katere podatki se iznašajo iz države; 
2. ime države in naziv organa, kamor se podatki iznašajo. 

(6) Evidence o obvestilih in informacijah iz 22. člena tega zakona 
obsegajo naslednje podatke: 
1. ime, priimek, datum rojstva in stalno prebivališče, oziroma 

firma in sedež osebe, v zvezi s katero je urad posredoval 
obvestilo ali informacijo; 

2. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za 
sum pranja denarja (znesek, valuta, datum ali obdobje 
opravljanja transakcij); 

3. razlogi za sum pranja denarja in zakonska označba 
predhodnega kaznivega dejanja ali razlogi za sum kaznivih 
dejanj iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona; 

(7) Evidence o sporočilih iz prvega odstavka 28. člena tega zakona 
obsegajo naslednje podatke: 
1. firma in sedež pravne osebe ali posameznika, ki opravlja 

samostojno dejavnost, pri katerem poteka revidiranje ali se 
zanj opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega 
svetovanja; 

2. ime in priimek, datum rojstva in stalno prebivališče oziroma 
firma in sedež osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za 
sum pranja denarja; 

3. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za 
sum pranja denarja (znesek, valuta, datum ali obdobje 
opravljanja transakcij); 

4. razlogi za sum pranja denarja. 

(8) Evidence o prekrških in kaznivih dejanjih iz 29. člena tega 
zakona obsegajo naslednje podatke: 
1. ime, priimek, datum rojstva in stalno prebivališče, oziroma 

firma in sedež ovadene osebe, osebe v zvezi s katero je bilo 
odrejeno začasno zavarovanje zahtevka za odvzem 
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premoženjske koristi, ali osebe, zoper katero je bil podan 
predlog za uvedbo postopka o prekršku; 

2. kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake kaznivega 
dejanja ali prekrška; 

3. fazo postopka, v kateri se nahaja zadeva, zakonsko označbo 
kaznivega dejanja pranja denarja in predhodnega kaznivega 
dejanja ali zakonsko označbo prekrška; 

4. znesek odvzetega denarja ali vrednost premoženja 
nezakonitega izvora in datum odvzema. 

(9) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena evidence 
iz prvega, drugega in tretjega odstavka 37. člena tega zakona ne 
obsegajo matične oziroma davčne številke, kadar gre za 
nerezidenta. 

40. člen 

(1) Minister, pristojen za finance, predpiše podrobnejša navodila 
o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in 
varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem 
usposabljanju delavcev organizacij, -evizijskih družb, samostojnih 
revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske 
storitve ali storitve davčnega svetovanja, po tem zakonu. 

(2) Minister, pristojen za finance, lahko predpiše obvezno 
vključitev posameznih indikatorjev v seznam za prepoznavanje 
sumljivih transakcij. 

41. člen 

Nadzor nad izvajanjem določil tega zakona pri organizacijah, 
revizijskih družbah, samostojnih revizorjih in pravnih ali fizičnih 
osebah, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega 
svetovanja, opravljajo v okviru svojih pristojnosti urad in organi 
nadzora iz 30. člena tega zakona. 

43. člen 

(1) Urad opravlja nadzor nad izvajanjem določil tega zakona z 
zbiranjem in preverjanjem podatkov, informacij in dokumentacije, 
ki jo prejme na podlagi določil tega zakona. 

(2) Če urad pri nadzoru ugotovi kršitev določil tega zakona lahko: 
1. v primeru, ko gre za prekršek iz prve, druge ali tretje točke 

prvega odstavka 46. člena ali iz 47. člena tega zakona in je 
mogoče naknadno odpraviti posledice prekrška, od 
organizacije, revizijske družbe, samostojnega revizorja in 
pravne ali fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali 
storitve davčnega svetovanja, zahteva odpravo kršitve; 

2. organom nadzora predlaga, da v okviru njihovih pristojnosti 
odredijo ustrezni ukrep nadzora; 

3. poda predlog za uvedbo postopka o prekršku po tem zakonu. 

(3) Pri odločanju o izbiri ukrepa iz prejšnjega odstavka urad 
upošteva okoliščine, v katerih je bila storjena kršitev, ponavljanje 
kršitev in ukrepe nadzora, ki jih je zoper organizacijo odredil drug 
organ nadzora. 

(4) Glede rokov za odpravo kršitve iz 1. točke drugega odstavka 
tega člena se smiselno uporabljata četrti in peti odstavek 15. 
člena tega zakona. 

44. člen 

O podanem predlogu za uvedbo postopka o prekršku iz tega 
zakona Urad obvesti pristojni organ nadzora. 

45. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 3.000.000 tolarjev do 30.000.000 tolarjev 
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 
1. ne opravi identifikacije pri odpiranju računa, vzpostavitvi 

trajnega poslovnega razmerja, pri transakcijah, ali kadar v 
zvezi s stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja (5. 
člen), 

2. uradu ne sporoči predpisanih podatkov ali jih ne sporoči v 
določenih rokih (prvi, drugi in tretji odstavek 10. člena ter 11. 
člen), 

3. uradu ne sporoči zahtevanih podatkov, informacij in 
dokumentacije ali jih ne sporoči v določenem roku (prvi, drugi, 
tretji in četrti odstavek 15. člena in 18. člen), 

4. ne upošteva odredbe urada o začasni ustavitvi transakcije 
ali v zvezi s tem danih navodil urada (prvi in četrti odstavek 
16. člena), 

5. uradu ne sporoči podatkov o transakciji ali določeni osebi, v 
zvezi s katero so podani razlogi za sum pranja denarja, ali jih 
ne sporoči v predpisanem roku (prvi odstavek 28. člena), 

6. ne hrani podatkov in dokumentacije najmanj deset let po 
opravljeni transakciji, zaprtju računa ali prenehanju veljavnosti 
pogodbe (prvi odstavek 34. člena), 

7. ne vodi evidenc o strankah in transakcijah (prvi odstavek 37. 
člena), 

8. evidence ne vsebujejo predpisanih podatkov (prvi odstavek 
38. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 1.500.000 tolarjev 
se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 750.000 tolarjev do 15.000.000 tolarjev 
se kaznuje fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

46. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev 
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 
1. pri identifikaciji ne pridobi vseh podatkov (6. člen), 
2 uradu ne sporoči vseh predpisanih podatkov ali jih ne sporoči 

na predpisan način (10. člen), 
3. ne zagotovi notranje kontrole (drugi odstavek 12. člena) ali 

ne sestavi seznama Indikatorjev za prepoznavanje sumljivih 
transakcij v predpisanem roku ali na predpisan način (drugi 
odstavek 12. člena, drugi odstavek 28. člena, drugi odstavek 
40. člena in tretji odstavek 49. člena), 

4. ne hrani podatkov in dokumentacije o izvajanju notranje 
kontrole najmanj štiri leta po opravljeni notranji kontroli (drugi 
in tretji odstavek 34. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 250.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev 
se kaznuje fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

47. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev 
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 
1. pri identifikaciji ne pridobi podatkov na predpisan način (7. in 

8. člen), 
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2. najmanj enkrat letno ne opravi ponovne identifikacije tuje 
pravne osebe (drugi odstavek 9. člena), 

3. ne imenuje pooblaščenca in namestnika pooblaščenca (prvi 
odstavek 12. člena) ali ne poskrbi za strokovno usposabljanje 
delavcev (drugi odstavek 12. člena in drugi odstavek 28. 
člena), 

4. ne hrani podatkov in pripadajoče dokumentacije o 
pooblaščencu in namestniku pooblaščenca in o strokovnem 
usposabljanju delavcev najmanj štiri leta po imenovanju 
pooblaščenca in namestnika pooblaščenca oziroma po 
opravljenem strokovnem usposabljanju (drugi in tretji 
odstavek 34. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 50.000 tolarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se 
kaznuje fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

48. člen 

Postopek za prekrške iz 45. in 46. člena tega zakona ni dopusten, 
ko potečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen, v 
nobenem primeru pa ni več mogoč, ko potečejo štiri leta od dneva 
storitve prekrška. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju 
pranja denarja 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

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

Na priloženo gradivo se nanaša člen 87 Evropskega 
sporazuma o pridružitvi. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so v predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja 
denarja v celoti izpolnjene. Obveznost, podana v 2. odstavku 
87. člena, razvijati izvajanje predpisov in učinkovito delovanje 
primernih standardov in mehanizmov za boj proti pranju 
denarja, ki so enaki standardom, sprejetim na tem področju v 
Skupnosti in mednarodnih forumih, še zlasti v Projektni skupini 
za finančno ukrepanje (Financial Action Task Force), je v 
predlogu zakona v celoti udejanjena. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti 

Razlogov za neizpolnitev obveznosti ni. 

Zakon o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope št.141 o pranju, 
odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, 
pridobljene s kaznivim dejanjem (Uradni list RS, Mednarodne 
pogodbe, št. 11/97 in št. 31/98), in 
Zakon o ratifikaciji kazenskopravne konvencije Sveta Evrope 
o korupciji (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 7/2000). 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Predlog je usklajen z ostalimi viri prava v ES. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Razlogov za delno usklajenost oziroma neusklajenost ni. 

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

Akt je že usklajen. 

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

Nekateri zgoraj navedeni pravni viri ES so prevedeni v 
slovenski jezik. Direktiva ES št. 2001/97/EC z dne 04.12.2001 
še ni prevedena v slovenski jezik. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Skupnosti 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno) 

Predlog upošteva Direktivo Evropske skupnosti št. 91/308/ 
EEC o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje 
denarja (v nadaljevanju Direktiva ES št. 91/308/EEC), ki je 
bila sprejeta 10.06.1991. 

Predlog upošteva tudi Direktivo št. 2001/97/EC Evropskega 
parlamenta in Evropskega sveta z dne 4. decembra 2001, ki 
spreminja in dopolnjuje zgoraj navedeno Direktivo Evropske 
skupnosti št. 91/308/EEC o preprečevanju uporabe 
finančnega sistema za pranje denarja. 

Upoštevani vir so tudi v 87. členu Evropskega sporazuma o 
pridružitvi navedena Priporočila mednarodne delovne skupine 
- Projektne skupine za finančno ukrepanje o pranju denarja 
(FATF) iz maja 1.1990, z dopolnitvami iz leta 1996. 

Dodatni sekundarni viri ES so naslednji, že prevzeti 
mednarodni pravni akti: 

6) Ali je predlog akta preveden In v kateri jezik 

Predlog akta ni preveden. 

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

Sodelovanja neodvisnih strokovnjakov pri pripravi akta ni bilo. 

Povezava z Državnim Programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

vezava v tej fazi postopka ni bila potrebna, rok za uskladitev 
ni določen. Akt je usklajen z zakonodajo ES. 

Petra Zemljlč 
Vodja pravne službe 

mag. Anton ROP 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

EVROPSKIH SVETIH DELAVCEV (ZESD) 

- hitri postopek - EPA 539 - lil 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2611-0027 
Številka: 904-13/2002-1 
Ljubljana, 20.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 144. dopisni seji dne 20.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O EVROPSKIH SVETIH DELAVCEV 
• EU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o evropskih svetih 
delavcev obravnava po hitrem postopku, ker to zahtevajo 
izredne potrebe države. 

Predlagani zakon sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti 
v procesu prevzemanja pravnega reda Evropske unije. V 
pogajalskih izhodiščih se je Republika Slovenija zavezala, da 
bo v celoti uskladila svojo zakonodajo na področju socialne 
politike in zaposlovanja s pravnim redom Evropske unije 
najkasneje do 31.12.2002. Predlagani zakon o evropskih svetih 
delavcev je zato uvrščen v Državni program RS za prevzem 
pravnega reda Evropske unije (NPAA) z rokom sprejema do 
konca leta 2002. 

Cilj, ki ga zasleduje predlagani zakon o evropskih svetih 
delavcev je predvsem prenos zahtev Direktive 94/45/EC o 
ustanovitvi evropskih svetov delavcev ali ureditvi postopka 
obveščanja in posvetovanja z delavci v podjetjih ali skupinah 
podjetij na ravni Skupnosti in s tem uskladitev naše zakonodaje 
s pravnim redom Evropske unije tudi na tem področju. 
Predlagani zakon bo na ta način uredil in izboljšal pravice 
delavcev do obveščanja in posvetovanja v večjih družbah in 
povezanih družbah, ki delujejo na območju Evropske unije in 
sicer najmanj v dveh državah. 

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. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Nataša Belopavlovič, državna sekretarka v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, 

- Lilijana Tratnik, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Pravico delavcev do obveščanja in posvetovanja v podjetjih in v 
skupinah podjetij, ki delujejo na nadnaclonalni ravni na območju 
Evropske unije ureja Direktiva 94/45/EC o ustanovitvi evropskih 
svetov delavcev ali ureditvi postopka obveščanja in posvetovanja 
z delavci v podjetjih ali skupinah podjetij na ravni Skupnosti, ki jo 
je Svet Evropske unije sprejel 22.9.1994, njena uveljavitev pa je 
nastopila dve leti kasneje. Zahteve direktive se nanašajo le na 
podjetja oziroma skupino podjetij, z določenim večjim številom 

zaposlenih, ob dodatnem pogoju, da poslujejo vsaj v dveh državah 
članicah Evropske unije. 

V naši državi področje obveščanja in posvetovanja z delavci 
neposredno in preko svetov delavcev oziroma preko delavskega 
zaupnika ureja Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
(Ur.l.RS, št. 42/93 in 56/2001), ki ureja obveščanje, posvetovanje 
in tudi soodločanje delavcev. Navedeni zakon, je uresničil 
pooblastilo Ustave RS s tem, da je določil načine In pogoje, pod 
katerimi delavci sodelujejo pri upravljanju, pri čemer pa ne upošteva 
nadnacionalne strukture podjetja, ki sprejema odločitve, ki vplivajo 
na položaj zaposlenih. Glede na to, da se zahteve direktive 
nanašajo na podjetja oz. skupino podjetij, z določenim večjim 
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številom zaposlenih, ki poslujejo vsaj v dveh državah članicah, 
gre za področje, ki ga je potrebno urediti v posebnem zakonu. 
Upoštevaje dejstvo, da je direktiva del pravnega reda Evropske 
unije, je potrebno njene zahteve prevzeti v nacionalno zakonodajo 
pred pristopom k Evropski uniji. S sprejemom posebnega zakona, 
ki ureja izpostavljeno področje, je tudi večina držav, članic 
Evropske unije, uredila pravico delavcev do obveščanja in 
posvetovanja v večjih podjetjih in v skupinah podjetij, ki delujejo 
na nadnacionalni ravni (t.i. multinacionalne družbe) na območju 
Evropske unije in s tem uveljavila zahteve direktive. 

Direktiva EU 94/45 zahteva implementacijo tako t.i. nadnacionalnih 
določb, to je določb, ki bodo veljale za družbe oziroma povezane 
družbe, ki delujejo na območju EU, kadar ima glavno poslovodstvo 
sedež na območju Slovenije - predvsem odgovornost za 
ustanovitev Evropskega sveta delavcev ali uvedbo postopka 
obveščanja in posvetovanja z delavci, dolžnost obveščanja in 
posvetovanja ter obveznost financiranja; kot tudi nacionalnih 
določb, to je določb, ki bodo veljale za tiste podružnice ali odvisne 
družbe v povezanih družbah na območju Evropske unije, ki imajo 
sedež na območju Slovenije, glavno poslovodstvo pa ima sedež 
v drugi državi članici Evropske unije - predvsem način določanja 
predstavnika delavcev iz Slovenije v posebno pogajalsko telo ter 
v evropski svet delavcev, solidarno odgovornost delodajalca iz 
Slovenije itd. 

Dokler Republika Slovenija ne postane polnopravna članica 
Evropske unije, določbe predlaganega zakona sicer ne bodo 
uporabljive, razen v primerih, ko se posamezna nadnacionalna 
evropska podjetja odločajo pritegniti k sodelovanju tudi 
predstavnike delavcev iz podjetij v državah, ki niso članice 
Evropske unije. V takih primerih bi bile uporabljive predvsem 
določbe, ki urejajo način določitve članov iz naše države v posebna 
pogajalska telesa ali v evropske svete delavcev. 

2. Cilji in načela zakona 

Cilj, ki ga zasleduje predlagani zakon o evropskih svetih delavcev 
je predvsem prenos zahtev Direktive 94/45/EC o ustanovitvi 
evropskih svetov delavcev ali ureditvi postopka obveščanja in 
posvetovanja z delavci v podjetjih ali skupinah podjetij na ravni 
Skupnosti in s tem uskladitev naše zakonodaje s pravnim redom 
Evropske unije tudi na tem področju. Predlagani zakon bo na ta 
način uredil in izboljšal pravice delavcev do obveščanja in 
posvetovanja v večjih družbah in povezanih družbah, ki delujejo 
na območju Evropske unije in sicer najmanj v dveh državah 
članicah. V ta namen predlagani zakon, kot izhaja iz zahtev 
direktive, predvideva dva načina in sicer ureja dogovor o 
ustanovitvi evropskega sveta delavcev, ki ga sestavljajo 
predstavniki delavcev ali ureditev drugačnega postopka 
obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah na območju 
Evropske unije, ki poslujejo vsaj v dveh državah članicah. Ce 
takšnega dogovora ni mogoče doseči se, ob pogojih, ki jih točno 
določa direktiva, evropski svet delavcev ustanovi v skladu z 
določbami zakona, ki povzemajo zahteve iz aneksa direktive. 

Zakon bo veljal za vsako t.i. »evropsko družbo« ali povezano 
družbo, katere obvladujoče podjetje ali glavno poslovodstvo ima 
sedež na teritoriju naše države, vključno z vsemi podružnicami 
in družbami, ki imajo sedež v drugih državah članicah Evropske 
unije. Že iz preambule direktive izhaja, da mora mehanizem 
transnacionalnega obveščanja in informiranja zaobseči vsa 
podjetja oziroma enote v okviru Evropske unije, ne glede na to, ali 
je glavno poslovodstvo podjetja oziroma v primeru skupine podjetij 
glavno poslovodstvo obvladujočega podjetja znotraj ali izven 
skupnosti. Seveda pa morajo družbe na območju Evropske unije 

izpolnjevati določena merila, funkcijo glavnega poslovodstva pa 
prevzame predstavnik takega podjetja oziroma skupine podjetij v 
okviru skupnosti, če ga ni, pa vodstvo enote oziroma podjetja, ki 
zaposluje največ delavcev v okviru skupnosti. 

Zakon definira nekatere pojme izpostavljene tudi v direktivi, 
predvsem opredelitev evropskega podjetja, koncept obvladujoče 
družbe, pojem glavnega poslovodstva, pojem posvetovanja itd. 

Pri ugotavljanju števila zaposlenih delavcev, kar je bistveno merilo 
za veljavo direktive in s tem tudi predlaganega zakona, se glede 
na direktivo upošteva povprečje zaposlenih delavcev v zadnjih 
dveh letih, pri čemer je potrebno vključiti tudi zaposlitve s krajšim 
delovnim časom od polnega. Sicer pa direktiva ne definira pojma 
delavec oziroma zaposleni, zato se vprašanje presoja po 
nacionalni zakonodaji in praksi. Glede na dejstvo, da naša 
delovnopravna zakonodaja ne uporablja pojma zaposleni temveč 
delavec, pri čemer se za delavca šteje tudi delavec, ki ima 
pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, predlog 
zakona uporablja le izraz delavec. 

Sistem obveščanja in posvetovanja, ki je opredeljen v direktivi, 
temelji na načelu prostovoljnosti. Obveščanje delavcev in 
posvetovanje z njimi je pravica delavcev, ne pa njihova dolžnost. 
Glavno poslovodstvo je dolžno začeti postopek za vzpostavitev 
sistema le, če delavci to zahtevajo. Če delavci ne uveljavljajo 
pravice in ne postavijo zahteve, lahko do ustanovitve ne pride. 
Prav tako lahko posebno pogajalsko telo, kot zastopstvo delavcev 
v postopku za ustanovitev evropskih svetov delavcev odloči, da 
bo končalo pogajanja z upravo, kar dejansko pomeni, da so se 
delavci odpovedali uveljavljanju te svoje pravice za določen čas. 

Odgovornost za vzpostavitev pogojev za ustanovitev evropskih 
svetov delavcev ali ureditev drugega postopka obveščanja in 
posvetovanja z delavci torej nosi glavno poslovodstvo družbe 
oziroma povezanih družb. V ta namen se ustanovi posebno 
pogajalsko telo (na pobudo glavnega poslovodstva ali na pisno 
zahtevo najmanj 100 zaposlenih ali njihovih predstavnikov) 
katerega naloga je, da skupaj z glavnim poslovodstvom sprejme 
dogovor, v katerem se uredi področje delovanja, sestavo, 
pristojnosti in trajanje mandata evropskega sveta delavcev ali 
sprejme postopkovna določila za obveščanje delavcev in 
posvetovanja z njimi. Direktiva nacionalnim zakonodajam 
prepušča ureditev načina določanja predstavnikov delavcev iz 
posamezne države članice Evropske unije v posebno pogajalsko 
telo. 

Evropski svet delavcev je organ zastopstva vseh delavcev, 
zaposlenih v multinacionalkah v okviru Evropske unije, in organ 
udeležbe delavcev v okviru take družbe. Sestavljen je iz 
predstavnikov delavcev (le-ti so določeni po nacionalni ureditvi) 
iz vseh držav članic, v katere se družba razteza. Glavno 
poslovodstvo je dolžno evropski svet delavcev informirati, kar 
pomeni posredovati informacije v zvezi z delovanjem podjetja, ki 
vplivajo na interese zaposlenih, in se z evropskim svetom delavcev 
posvetovati, kar pomeni izmenjavo pogledov in dialog med njim in 
predstavniki delavcev, pri čemer pa končna odločitev v celoti 
ostaja v pristojnosti glavnega poslovodstva. 

Evropski svet delavcev se lahko ustanovi z dogovorom med 
posebnim pogajalskim telesom in glavnim poslovodstvom ali pa 
ob subsidiarnl uporabi zahtev zakona, ki imajo podlago v aneksu 
direktive. Glavno poslovodstvo in posebno pogajalsko telo nista 
dolžna skleniti sporazuma. Direktiva jima nalaga le obveznost, da 
si k temu prizadevata. V kolikor pride do dogovora o ustanovitvi 
evropskega sveta delavcev, se stranke v njem dogovorijo za 
vsa pomembna vprašanja ustanovitve in njegovega delovanja, 
katere direktiva le okvirno določa. 
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Če pa ni mogoče doseči dogovora, delavci pa sicer uveljavljajo 
pravico do obveščenosti in posvetovanja, pride do uporabe 
kogentno določenih subsidiarnih zahtev v skladu z aneksom 
direktive. Seveda pa se lahko stranke tudi v dogovoru o ustanovitvi 
evropskega sveta delavcev sklicujejo na te zahteve in predvidijo 
njihovo uporabo. 

Do obvezne ustanovitve evropskega sveta delavcev po samem 
zakonu lahko pride v treh primerih in sicer: 

če so pogajanja med glavnim poslovodstvom in posebnim 
pogajalskim telesom neuspešna; 
če glavno poslovodstvo noče začeti pogajanj v šestih mesecih 
od dneva vložitve zahteve ali; 
če se v obdobju treh let od dneva vložitve zahteve ne sklene 
dogovor o ustanovitvi in pristojnostih evropskega sveta 
delavcev oziroma dogovor o postopku obveščanja in 
posvetovanja. 

Pristojnosti evropskega sveta delavcev so omejene le na 
nadnacionalne zadeve in sicer zakon določa, da se mora 
evropski svet delavcev enkrat letno sestati z glavnim 
poslovodstvom zaradi obveščanja in posvetovanja o poslovnem 
uspehu in perspektivah družbe oziroma povezanih družb na 
območju Evropske unije ter zaradi posvetovanja in obveščanja v 
izjemnih okoliščinah. Prav tako pa so člani evropskega sveta 
delavcev dolžni informacije, ki jih pridobijo ob obveščanju in 
posvetovanju z glavnim poslovodstvom posredovati 
predstavnikom delavcev, ki so jih tudi določili v evropski svet 
delavcev. 

Pomembno določilo direktive, ki ga zakon povzema, je tudi glede 
stroškov, saj se zahteva, da vse stroške v zvezi z delovanjem 
tako posebnega pogajalskega telesa kot evropskega sveta 
delavcev nosi glavno poslovodstvo, ob čemer solidarno odgovarja 
poslovodstvo družbe iz katere je delavec določen v enega izmed 
organov. 

V zakonu je izpostavljeno tudi načelo sodelovanja, saj mora 
sodelovanje med glavnim poslovodstvom in evropskim svetom 
delavcev ter glavnim poslovodstvom in predstavniki delavcev v 
okviru postopka obveščanja in posvetovanja temeljiti na 
medsebojnem zaupanju. V povezavi s tem načelom, je določeno 
tudi varstvo zaupnih podatkov, tako da morajo člani evropskega 
sveta delavcev varovati v tajnosti vse podatke o poslovanju, s 
katerimi so bili seznanjeni kot člani evropskega sveta delavcev, 
ki jih je glavno poslovodstvo izrecno označilo kot zaupne. 

Upoštevaje zahteve Direktive 94/45/EC, je potrebno v nacionalnih 
zakonodajah držav članic Evropske unije, s ciljem izboljšati pravico 
zaposlenih do obveščanja in posvetovanja v podjetjih in v skupinah 
podjetij, ki de!u|ejo na ravni Skupnosti, urediti tudi varstvo 
predstavnikov delavcev in sicer na enak način kot velja za 
predstavnike delavcev v nacionalnih zakonodajah V ta namen 
zakon predvideva enako varstvo kot velja za člane svetov 
delavcev po zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju in 
zakonu o delovnih razmerjih. 

Glede na to, da gre za nov zakon, je potrebno opredeliti tudi 
sodno pristojnost delovnega sodišča v primeru sporov v zvezi z 
izvajanjem določb tega zakona. 

3. Finančne posledice 

Sprejem zakona ne bo imel finančnih posledic za Proračun 
Republike Slovenije. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja ustanavljanje evropskih svetov delavcev, ki jih 
sestavljajo predstavniki delavcev, oziroma urejanje postopkov 
obveščanja in posvetovanja z delavci v gospodarskih družbah 
ali v povezanih gospodarskih družbah, ki so ustanovljene v 
državah članicah Evropske unije, in ki poslujejo vsaj v dveh 
državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: družbe 
ali povezane družbe na območju Evropske unije). 

(2) Cilj zakona je izboljšati pravico delavcev do obveščanja in 
posvetovanja v družbah in povezanih družbah, ki so ustanovljene 
v državah članicah Evropske unije. V ta namen se ustanavljajo 
evropski sveti delavcev oziroma se z dogovorom uredi postopek 
za obveščanje in posvetovanje z delavci v družbi ali v povezanih 
družbah ob pogojih, ki jih določa ta zakon. 

(3) Pooblastila in pristojnosti evropskih svetov delavcev oziroma 
postopki obveščanja in posvetovanja, sprejeti za doseganje cilja 
iz prejšnjega odstavka, veljajo v primeru družbe za vse 
podružnice, ki se nahajajo v določeni državi članici, in v primeru 
povezanih družb, za vse družbe s sedežem v državah članicah, 
razen če ni dogovorjeno širše področje veljavnosti. 

2. člen 
(uporaba zakona) 

(1) Ta zakon se uporablja za družbe na območju Evropske unije, 
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in za povezane družbe na 
območju Evropske unije, katerih obvladujoča družba ima sedež 
v Republiki Sloveniji. 

(2) Če družba ali obvladujoča družba povezanih družb nima 
svojega sedeža v državi članici Evropske unije, določbe tega 
zakona veljajo za katero koli podružnico ali odvisno družbo v 
Republiki Sloveniji, če družba ali obvladujoča družba pooblasti to 
podružnico ali odvisno družbo za svojo predstavnico. Če ni 
pooblaščene predstavnice, se ta zakon uporablja, če je v Republiki 
Sloveniji podružnica ali družba z največ zaposlenimi v primerjavi 
z drugimi podružnicami ali družbami v povezanih družbah v 
državah članicah Evropske unije. 

(3) Določbe, ki se nanašajo na izračun števila delavcev (4. člen), 
dolžnost posredovanja podatkov (5. člen), obvladujočo družbo 
(6. člen), posredovanje zahteve glavnemu poslovodstvu (tretji 
odstavek 7. člena), solidarnostno odgovornost delodajalca (drugi 
odstavek 14. člena in drugi odstavek 26. člena), volitve 
predstavnikov delavcev iz Republike Slovenije (9. in 20. člen), 
obveščanje predstavnikov delavcev (30. člen) in varstvo 
predstavnikov delavcev (35. člen) se uporabljajo tudi, če se glavno 
poslovodstvo nahaja v drugi državi članici Evropske unije. 

3. člen 
(pojmi) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo: 
družba na območju Evropske unije je družba, ki posluje na 
območju Evropske unije in zaposluje v državah članicah 
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Evropske unije najmanj 1.000 delavcev in od tega najmanj 
150 delavcev v vsaj dveh državah članicah Evropske unije; 
povezane družbe so družbe, ki so sestavljene iz obvladujoče 
družbe in ene ali več odvisnih družb; 
povezane družbe na območju Evropske unije so družbe, ki 
poslujejo na območju Evropske unije in zaposlujejo najmanj 
1.000 delavcev v najmanj dveh državah članicah Evropske 
unije in vključujejo najmanj dve družbi, ki imata sedež v 
različnih državah članicah Evropske unije, v katerih je 
zaposlenih najmanj po 150 delavcev; 
obvladujoča družba je družba, ki ima odločilen vpliv nad drugo 
odvisno družbo v skladu s 6. členom tega zakona; 
glavno poslovodstvo je poslovodstvo v družbi, ki posluje na 
območju Evropske unije ali poslovodstvo obvladujoče družbe 
v povezanih družbah na območju Evropske unije. Za glavno 
poslovodstvo se šteje tudi poslovodstvo podružnice ali družbe 
iz drugega odstavka 2. člena tega zakona; 
posvetovanje pomeni izmenjavo stališč in vzpostavljanje 
dialoga med predstavniki delavcev in glavnim poslovodstvom 
ali drugo ustrezno ravnijo poslovodstva; 
evropski svet delavcev je svet, ki je ustanovljen za obveščanje 
delavcev in za posvetovanje z njimi v skladu z določbami 
tega zakona; 
posebno pogajalsko telo je telo, ki je ustanovljeno za pogajanje 
z glavnim poslovodstvom o ustanovitvi evropskega sveta 
delavcev ali ureditvi postopka za obveščanje in posvetovanje 
z delavci v skladu z določbami tega zakona. 

4. člen 
(izračun števila delavcev) 

Število delavcev v družbah in podružnicah v Republiki Sloveniji 
se izračuna na podlagi povprečnega števila delavcev v preteklih 
dveh letih poslovanja. 

5. člen 
(dolžnost posredovanja podatkov) 

Glavno poslovodstvo mora predstavnikom delavcev na njihovo 
zahtevo posredovati podatke o skupnem številu delavcev in njihovi 
porazdelitvi po državah članicah Evropske unije, družbah in 
njihovih podružnicah in o strukturi družb ali povezanih družb. 

6. člen 
(obvladujoča družba) 

(1) Družba v povezanih družbah na območju Evropske unije, je 
obvladujoča družba, če neposredno ali posredno obvladuje druge 
družbe v povezanih družbah (odvisne družbe). 

(2) Družba neposredno ali posredno obvladuje drugo družbo, če: 
lahko imenuje več kot polovico članov upravnega, 
poslovodnega ali nadzornega organa odvisnih družb, ali 
ima nadzor nad večino glasov na podlagi kapitala iz izdanih 
delnic odvisnih družb, ali 
ima v lasti večino vpisanega delniškega kapitala odvisnih 
družb. 

(3) Če več kot ena družba izpolnjuje merila iz prve do tretje 
alinee, se obvladujoča družba določi tako, da se merila uporabijo 
po vrstnem redu kot so našteta. 

(4) Pri določitvi obvladujoče družbe po drugem odstavku tega 
člena, je treba pravicam glasovanja in imenovanja obvladujoče 
družbe prišteti pravice vseh njenih odvisnih družb ter vseh fizičnih 
In pravnih oseb, ki delujejo v svojem imenu, vendar na račun 
obvladujoče družbe ali njenih odvisnih družb. 

II. POSEBNO POGAJALSKO TELO 

7. člen 
(naloge) 

(1) Posebno pogajalsko telo se ustanovi zato, da se z glavnim 
poslovodstvom družbe pogaja glede dogovora o obveščanju in 
posvetovanju z delavci. Ustanovi se na pisno zahtevo delavcev 
ali njihovih predstavnikov, naslovljeno glavnemu poslovodstvu, 
ali na pobudo glavnega poslovodstva. 

(2) Zahteva je pravilno vložena, če jo podpiše najmanj 100 
delavcev ali njihovih predstavnikov iz najmanj dveh podružnic ali 
družb v različnih državah članicah in jo prejme glavno 
poslovodstvo. Če je vložena več kot ena zahteva, se podpisi 
seštejejo. 

(3) Če se zahteva vloži pri poslovodstvu podružnice ali družbe v 
Republike Sloveniji, ta zahtevo takoj pošlje glavnemu poslovodstvu 
in o tem obvesti vlagatelje zahteve. 

(4) Glavno poslovodstvo mora posebnemu pogajalskemu telesu 
pravočasno posredovati podatke in dokumentacijo, ki jih ta 
potrebuje za opravljanje svojih nalog. 

(5) Sodelovanje med glavnim poslovodstvom in posebnim 
pogajalskim telesom temelji na medsebojnem zaupanju. 

(6) Glavno poslovodstvo in posebno pogajalsko telo sporazumno 
določita čas, pogostost in kraj pogajanj. 

8. člen 
(sestava posebnega pogajalskega telesa) 

(1) Iz vsake države članice Evropske unije, v kateri posluje 
družba ali podružnica oziroma povezane družbe, se v posebno 
pogajalsko telo določi en predstavnik delavcev. Posebno 
pogajalsko telo ima najmanj 3 in največ 17 članov. 

(2) Iz vsake države članice z najmanj 25% delavcev v družbi ali 
podružnici oziroma povezanih družbah se določi po en dodatni 
predstavnik. Dva dodatna predstavnika se določita iz držav članic 
z najmanj 50% delavcev in trije dodatni predstavniki iz držav 
članic z najmanj 75% delavcev. 

9. člen 
(volitve predstavnikov posebnega pogajalskega 

telesa iz Republike Slovenije) 

(1) Predstavnike delavcev iz Republike Slovenije v posebno 
pogajalsko telo izvoli zbor delavcev na tajnih volitvah. 

(2) Pravico predlagati kandidate za člane posebnega pogajalskega 
telesa imajo sveti delavcev, reprezentativni sindikati v družbi ali 
podružnici in najmanj 50 delavcev v družbi ali podružnici. 

10. člen 
(obvestilo o članih posebnega pogajalskega telesa) 

Posebno pogajalsko telo mora glavnemu poslovodstvu takoj 
sporočiti imena svojih članov, njihove naslove in podatek iz katerih 
družb oziroma podružnic prihajajo. Glavno poslovodstvo te 
podatke pošlje poslovodstvom in predstavnikom delavcev v 
podružnicah ali družbah ter reprezentativnim sindikatom, ki so 
zastopani v podružnicah in družbah v Republiki Sloveniji. 

poročevalec, št. 51 50 28. maj 2002 



11. člen 
(seje, poslovnik, strokovnjaki) 

(1) Takoj po izvolitvi članov glavno poslovodstvo skliče ustanovno 
sejo posebnega pogajalskega telesa in o tem obvesti poslovodstva 
podružnic in družb. Posebno pogajalsko telo izvoli predsednika 
izmed svojih članov in sprejme svoj poslovnik. 

(2) Posebno pogajalsko telo ima pravico, da se pred pogajanji z 
glavnim poslovodstvom sestane in na sestanek povabi določene 
osebe. Pri tem se smiselno uporablja šesti odstavek 7. člena tega 
zakona. 

(3) Posebno pogajalsko telo sprejema sklepe z večino glasov 
svojih članov, če ta zakon ne določa drugače. 

(4) Posebno pogajalsko telo lahko zaprosi za pomoč strokovnjake, 
ki jih samo izbere, če je to potrebno za pravilno izvajanje njegovih 
nalog. 

12. člen 
(vključevanje predstavnikov delavcev iz držav 

nečlanic Evropske unije) 

Če se glavno poslovodstvo in posebno pogajalsko telo 
sporazumeta, da bo dogovor, ki naj bi ga sklenila v skladu s 15. 
členom tega zakona, veljal tudi za podružnice ali družbe v 
državah, ki niso članice Evropske unije, se lahko dogovorita, da 
se v posebno pogajalsko telo vključijo tudi predstavniki iz teh 
držav, določita njihovo število in opredelita njihov pravni položaj. 

13. člen 
(sklep o prekinitvi pogajanj) 

(1) Posebno pogajalsko telo lahko z najmanj dvotretjinsko večino 
glasov svojih članov sklene, da ne začne pogajanj ali da prekine 
že začeta pogajanja. Ta sklep ustavi postopek dogovarjanja o 
obveščanju in posvetovanju z delavci. O sklepu in izidu glasovanja 
je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga podpiše predsednik. Kopija 
zapisnika se pošlje glavnemu poslovodstvu. 

(2) Nova zahteva za oblikovanje posebnega pogajalskega telesa 
se lahko vloži najprej po dveh letih od dneva sprejema sklepa iz 
prejšnjega odstavka, razen če se posebno pogajalsko telo in 
glavno poslovodstvo pisno dogovorita za krajši rok. 

14. člen 
(stroški) 

(1) Stroške ustanovitve in delovanja posebnega pogajalskega 
telesa krije glavno poslovodstvo. Če se vključijo strokovnjaki iz 
četrtega odstavka 11. člena tega zakona, glavno poslovodstvo 
krije stroške samo za enega strokovnjaka. Glavno poslovodstvo 
mora zagotoviti prostore, materialna sredstva, prevajalce in 
administrativno osebje, ki je potrebno za sestanke in kriti potrebne 
potne stroške ter stroške bivanja (prehrana in prenočišče) članov 
posebnega pogajalskega telesa. 

(2) Delodajalec, solidarno z glavnim poslovodstvom, jamči za 
pravico do povračila stroškov članu posebnega pogajalskega 
telesa iz Republike Slovenije. 

III. DOGOVOR O USTANOVITVI EVROPSKEGA SVETA 
DELAVCEV 

15. člen 
(svoboda organiziranja) 

Glavno poslovodstvo in posebno pogajalsko telo se lahko odločita, 
kako bosta organizirala obveščanje in posvetovanje z delavci, 
pri čemer ju ne zavezujejo določbe četrtega poglavja tega zakona. 
Dogovor mora veljati za vse delavce v državah članicah Evropske 
unije, v katerih posluje družba ali podružnica oziroma povezane 
družbe. Stranki se dogovorita ali se za obveščanje in posvetovanje 
ustanovi evropski svet delavcev v skladu s 16. členom tega 
zakona, ali pa se uvede postopek obveščanja in posvetovanja z 
delavci v skladu z 17. členom tega zakona. 

16. člen 
(dogovor o ustanovitvi in pristojnostih evropskega 

sveta delavcev) 

(1) Evropski svet delavcev se ustanovi s pisnim dogovorom, ki 
določa zlasti: 

na katere podružnice in družbe se dogovor nanaša, vključno 
s podružnicami ali družbami izven ozemlja držav članic, kadar 
zajema tudi te; 

- sestavo evropskega sveta delavcev, število članov, razdelitev 
mest in trajanje mandata; 

- pristojnosti in naloge evropskega sveta delavcev in postopek 
obveščanja in posvetovanja z evropskim svetom delavcev; 

- kraj, pogostost in trajanje sej; 
- finančna in materialna sredstva, ki jih je treba zagotoviti 

evropskemu svetu delavcev; 
- klavzulo o prilagajanju dogovora strukturnim spremembam, 

trajanju veljavnosti dogovora in postopek za ponovno 
pogajanje za sklenitev dogovora ter prehodne določbe. 

(2) Če ni drugače dogovorjeno, se glede določitve članov 
evropskega sveta delavcev iz Republike Slovenije uporablja 20. 
člen tega zakona. 

17. člen 
(dogovor o postopku obveščanja in posvetovanja) 

Za ureditev postopka obveščanja in posvetovanja z delavci se 
sklene pisni dogovor, ki določa pod kakšnimi pogoji imajo 
predstavniki delavcev pravico, da se posvetujejo o dobljenih 
informacijah, in postopek za obravnavanje njihovih predlogov ali 
težav z glavnim poslovodstvom ali drugo ustrezno ravnjo 
poslovodstva. Te informacije se nanašajo predvsem na zadeve, 
ki bistveno vplivajo na interese delavcev v vseh družbah, na 
katere se dogovor nanaša. 
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IV. USTANOVITEV EVROPSKEGA SVETA DELAVCEV 
PO SAMEM ZAKONU 

2. Poslovanje evropskega sveta delavcev 

1. Ustanovitev evropskega sveta delavcev 

18. člen 
(pogoji) 

(1) Evropski svet delavcev se ustanovi v skladu z 19. in 20. 
členom tega zakona, če: 

glavno poslovodstvo noče začeti pogajanj v šestih mesecih 
od dneva vložitve zahteve (7. člen), 
se v obdobju treh let od dneva vložitve zahteve ne sklene 
dogovor iz 16. in 17. člena tega zakona ali 
glavno poslovodstvo in posebno pogajalsko telo razglasita 
neuspeh pogajanj. 

(2) Evropski svet delavcev ni potrebno ustanoviti, če je posebno 
pogajalsko telo pred iztekom roka iz druge alinee prejšnjega 
odstavka sprejelo sklep o prekinitvi pogajanj iz prvega odstavka 
13. člena tega zakona. 

19. člen 
(sestava evropskega sveta delavcev) 

(1) Evropski svet delavcev sestavljajo delavci iz družb in 
povezanih družb, ki poslujejo na območju Evropske unije. 

(2) Iz vsake države članice Evropske unije, v kateri posluje 
družba ali podružnica oziroma povezane družbe, se v evropski 
svet delavcev določi en predstavnik delavcev. Evropski svet 
delavcev ima najmanj 3 in največ 30 članov. Lahko se določijo tudi 
namestniki. 

(3) Iz vsake države članice z najmanj: 
a) 20% delavcev se določi še en (1) dodatni predstavnik, 
b) 30% delavcev se določita še dva (2) dodatna predstavnika, 
c) 40% delavcev se določijo še trije (3) dodatni predstavniki, 
d) 50% delavcev se določijo še štirje (4) dodatni predstavniki, 
e) 60% delavcev se določi še pet (5) dodatnih predstavnikov, 
f) 70% delavcev se določi še šest (6) dodatnih predstavnikov, 
g) 80% delavcev se določi še sedem (7) dodatnih predstavnikov. 

20. člen 
(volitve članov evropskega sveta delavcev iz 

Republike Slovenije) 

(1) Člane evropskega sveta delavcev iz Republike Slovenije izvoli 
zbor delavcev na tajnih volitvah. 

(2) Pravico predlagati kandidate za člane evropskega sveta 
delavcev imajo sveti delavcev, reprezentativni sindikati v družbi 
ali podružnici in najmanj 50 delavcev v družbi ali podružnici. 

21. člen 
(obvestilo o članih evropskega sveta delavcev) 

Evropski svet delavcev mora glavnemu poslovodstvu takoj 
sporočiti imena svojih članov, njihove naslove In podatek iz katerih 
družb oziroma podružnic prihajajo. Glavno poslovodstvo te 
podatke pošlje poslovodstvom In predstavnikom delavcev v 
podružnicah ali družbah ter reprezentativnim sindikatom, ki so 
zastopani v podružnicah in družbah v Republiki Sloveniji. 

22. člen 
(ustanovna seja) 

Po izvolitvi članov evropskega sveta delavcev skliče glavno 
poslovodstvo ustanovno sejo evropskega sveta delavcev. 
Evropski svet delavcev izvoli izmed svojih članov predsednika in 
namestnika predsednika. 

23. člen 
(predsednik) 

(1) Predsednik zastopa in predstavlja evropski svet delavcev. 

(2) Namestnik zastopa in predstavlja evropski svet delavcev v 
odsotnosti predsednika. 

24. člen 
(odbor) 

(1) Če ima evropski svet delavcev devet ali več članov, oblikuje 
tričlanski odbor, ki ga sestavljajo predsednik in še dva člana. 
Člani odbora naj bi bili zaposleni v različnih državah članicah 
Evropske unije. Odbor vodi tekoče posle evropskega sveta 
delavcev. 

(2) Evropski svet delavcev z manj kot devetimi člani lahko prenese 
vodenje tekočih poslov na predsednika ali nekega drugega člana 
evropskega sveta delavcev. 

25. člen 
(sklepi, poslovnik, strokovnjaki) 

(1) Evropski svet delavcev sprejema sklepe z večino glasov 
prisotnih članov, če ta zakon ne določa drugače. 

(2) Način dela evropskega sveta delavcev se uredi s 
poslovnikom. 

(3) S poslovnikom se lahko predvidi, da evropskemu svetu 
delavcev in njegovemu odboru pomagajo pri delu strokovnjaki, ki 
jih sama izbereta, če je to potrebno za pravilno izvajanje njunih 
nalog. 

26. člen 
(stroški) 

(1) Stroške ustanovitve in delovanja evropskega sveta delavcev 
in njegovega odbora krije glavno poslovodstvo. Če se vključijo 
strokovnjaki iz 25. člena tega zakona, glavno poslovodstvo krije 
stroške samo za enega strokovnjaka. Glavno poslovodstvo mora 
zagotoviti prostore, materialna sredstva in administrativno osebje, 
ki je potrebno za sestanke ter opravljanje tekočega dela, poleg 
tega pa zagotoviti tudi prevajalce za sestanke. Kriti mora potrebne 
potne stroške in stroške bivanja (prehrana in prenočišče) članov 
evropskega sveta delavcev in članov odbora. 

(2) Delodajalec, solidarrio z glavnim poslovodstvom, jamči za 
pravico do povračila stroškov članu evropskega sveta delavcev 
iz Republike Slovenije. 
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3. Pristojnosti evropskegg sveta delavcev 

27. člen 
(seje) 

Evropski svet delavcev ali njegov odbor ima pravico, da se enkrat 
letno sestane z glavnim poslovodstvom zaradi obveščanja in 
posvetovanja v zadevah iz 28. in 29. člena tega zakona, ki se 
nanašajo najmanj na dve podružnici ali dve družbi v različnih 
državah članicah Evropske unije. Čas in kraj seje je potrebno 
uskladiti z glavnim poslovodstvom. Evropski svet delavcev se 
lahko sestane še na nadaljnjih sejah, če se glavno poslovodstvo 
s tem strinja. Seje evropskega sveta delavcev niso javne. 

28. člen 
(letno obveščanje in posvetovanje) 

(1) Glavno poslovodstvo vsaj enkrat v koledarskem letu obvesti 
evropski svet delavcev in se z njim posvetuje o poslovnem uspehu 
in perspektivah družbe ali povezanih družb, ki poslujejo na 
območju Evropske unije ter mu pravočasno zagotovi zahtevano 
dokumentacijo. 

(2) Poslovni uspeh in perspektive iz prejšnjega odstavka se 
nanašajo zlasti na: 

strukturo ter gospodarski in finančni položaj družbe ali 
povezanih družb; 

- predviden razvoj poslovanja, proizvodnje in prodaje; 
stanje zaposlenosti in predviden razvoj; 
investicijske programe; 
temeljne organizacijske spremembe; 
uvajanje novih delovnih in proizvodnih postopkov; 
spremembo lokacije družbe, podružnic ali njihovih bistvenih 
delov ter prenos proizvodnje drugam; 

- združevanje ali delitev družb ali podružnic; 
zmanjšanje ali zapiranje družb, podružnic ali njihovih bistvenih 
delov in 

- kolektivni odpust delavcev. 

29. člen 
(obveščanje in posvetovanje v izjemnih okoliščinah) 

(1)0 Izjemnih okoliščinah, ki občutno vplivajo na interese delavcev, 
mora glavno poslovodstvo pravočasno obvestiti evropski svet 
delavcev, mu predložiti potrebno gradivo in se na zahtevo z njim 
posvetovati. 

(2) Izredne okoliščine so predvsem: 
- sprememba lokacije družbe, podružnic ali njihovih bistvenih 

delov; 
- zapiranje družbe, podružnice ali njihovih bistvenih delov; 

kolektivni odpusti delavcev. 

(3) Če je bil oblikovan odbor evropskega sveta delavcev, se v 
skladu s prvim odstavkom namesto evropski svet delavcev 
obvesti njegov odbor. Pri tem se smiselno uporablja 27. člen tega 
zakona. Na seje odbora se povabi tudi člane evropskega sveta 
delavcev iz tistih družb ali podružnic, ki jih ti ukrepi neposredno 
prizadenejo in se v tem primeru obravnavajo kot člani odbora. 

30. člen 
(obveščanje predstavnikov delavcev) 

Po sejah evropski svet delavcev ali njegov odbor poroča 
predstavnikom delavcev (svetom delavcev oziroma 
reprezentativnim sindikatom) o postopku obveščanja in 

posvetovanja, ali če takšni predstavniki ne obstajajo, vsem 
delavcem v družbah ali podružnicah. 

4. Sprememba sestave, prehod na dogovor 

31. člen 
(mandat in nova določitev članov) 

(1) Mandat članov evropskega sveta delavcev traja štiri leta, če 
ne preneha prej zaradi odpoklica ali iz drugih razlogov. Mandat 
začne teči z izvolitvijo oziroma imenovanjem. 

(2) Vsaki dve leti, računano od datuma ustanovne seje 
evropskega sveta delavcev, glavno poslovodstvo preveri ali se 
je število delavcev v posameznih državah članicah spremenilo v 
takšni meri, da bi se spremenil izračun za sestavo evropskega 
sveta delavcev iz drugega in tretjega odstavka 19. člena tega 
zakona. O rezultatih mora obvestiti evropski svet delavcev. Če 
rezultati zahtevajo drugačno sestavo evropskega sveta delavcev, 
ta od pristojnih organov zahteva, da na novo določijo člane 
evropskega sveta delavcev za tiste države članice, kjer se v 
primerjavi s preteklim obdobjem zahteva drugačno število 
predstavnikov delavcev. S tem se konča članstvo predstavnikov 
delavcev, ki so do takrat predstavljali te države članice v 
evropskem svetu delavcev. 

(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za države članice, 
ki še niso bile zastopane v evropskem svetu delavcev. 

32. člen 
(začetek pogajanj) 

Evropski svet delavcev, ki je ustanovljen po samem zakonu, 
mora najmanj 6 mesecev pred koncem mandata z večino glasov 
sprejeti sklep ali bo začel pogajanja za dogovor z glavnim 
poslovodstvom v skladu s 15. členom tega zakona. Če se evropski 
svet delavcev odloči za začetek pogajanj, ima iste pravice in 
obveznosti kot posebno pogajalsko telo. Pri tem smiselno veljajo 
določila 7., 11. in 12. člena, prvi odstavek 13. člena ter 14., 15.16. 
in 17. člen tega zakona. Če pride do sklenitve dogovora o 
obveščanju in posvetovanju z delavci po 15. členu tega zakona, 
mandat evropskega sveta delavcev preneha z njegovo sklenitvijo. 

V. NAČELA SODELOVANJA IN VARSTVENA 
DOLOČBA 

33. člen 
(sodelovanje na temelju medsebojnega zaupanja) 

Glavno poslovodstvo in evropski svet delavcev sodelujeta na 
temelju medsebojnega zaupanja v dobro delavcev in družbe ali 
povezanih družb. Enako velja tudi za sodelovanje med glavnim 
poslovodstvom in predstavniki delavcev v okviru postopka 
obveščanja in posvetovanja. 

34. člen 
(spoštovanje zaupnosti) 

(1) Glavno poslovodstvo je dolžno dajati informacije o zadevah, 
za katere se dogovori v skladu s 16. in 17. členom ali ki so 
omenjene v 28. členu in v prvem in drugem odstavku 29. člena 
tega zakona. 
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(2) Člani evropskega sveta delavcev so dolžni varovati v tajnosti 
vse podatke o poslovanju, s katerimi so bili seznanjeni kot člani 
evropskega sveta delavcev, ki jih je glavno poslovodstvo izrecno 
označilo kot zaupne in se jih ne sme objaviti ali uporabiti.Ta določba 
velja tudi za bivše člane evropskega sveta delavcev. 

(3) Prejšnji odstavek ne velja za stike z drugimi člani evropskega 
sveta delavcev in za stike s predstavniki delavcev v podružnicah 
ali družbah, če morajo biti te osebe o vsebini podatkov in o 
rezultatih posvetovanj obveščene v skladu z dogovorom iz 16. ali 
30. člena tega zakona, za stike s predstavniki delavcev v 
nadzornem odboru ali prevajalci ali strokovnjaki, ki pomagajo 
evropskemu svetu delavcev. 

(4) Dolžnost spoštovanja zaupnosti po prejšnjih odstavkih 
smiselno velja za: 

člane posebnega pogajalskega telesa; 
predstavnike delavcev v okviru postopka obveščanja in 
posvetovanja (17. člen); 

- strokovnjake in prevajalce; 
predstavnike delavcev v podružnicah in družbah v Republiki 
Sloveniji. 

(5) Izjeme glede obveznosti spoštovanja zaupnosti iz tretjega 
odstavka smiselno veljajo za: 

posebno pogajalsko telo glede strokovnjakov in prevajalcev; 
predstavnike delavcev v okviru postopka obveščanja in 
posvetovanja glede prevajalcev in strokovnjakov, ki jim v 
okviru dogovora pomagajo, in v stikih z predstavniki delavcev 
v podružnicah in družbah v Republiki Sloveniji, če morajo biti 
te osebe v okviru dogovora obveščene o vsebini podatkov in 
o rezultatih posvetovanja (17. člen). , 

35. člen 
(varstvo predstavnikov delavcev v Republiki 

Sloveniji) 

(1) Za člane evropskega sveta delavcev, ki so zaposleni v 
Republiki Sloveniji, se glede varstva smiselno uporablja 67. člen 
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l.RS, št. 42/93 
in 56/2001) in 113. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l.RS, št. 
42/2002). 

(2) V skladu s prejšnjim odstavkom, se varstvo zagotavlja tudi za 
namestnike članov evropskega sveta delavcev, člane posebnega 

pogajalskega telesa in za predstavnike delavcev v okviru 
postopka obveščanja in posvetovanja. 

VI. REŠEVANJE SPOROV 

• 36. člen 
(spori) 

Za reševanje sporov v zvezi z izvajanjem določb tega zakona je 
pristojno delovno sodišče. 

VII. KAZENSKA DOLOČBA 

i 37. člen 

(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
najmanj 1.000.000,00 SIT, če: 
1. glavno poslovodstvo v nasprotju s 5. členom tega zakona ne 

posreduje podatkov, posreduje napačne ali nepopolne 
podatke ali jih ne posreduje pravočasno; 

2. glavno poslovodstvo v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena 
in prvim odstavkom 29. člena tega zakona ne opravi letnega 
obveščanja in posvetovanja in obveščanja in posvetovanja v 
izjemnih okoliščinah, ali če posreduje napačne ali nepopolne 
podatke ali jih ne posreduje pravočasno. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka. 

VIII. KONČNA DOLOČBA 

38. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem pristopa 
Republike Slovenije k Evropski uniji. 
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV ZAKONA O EVROPSKIH SVETIH DELAVCEV 

I. Splošne določbe (1.-6. člen) 

Predlog Zakona o evropskih svetih delavcev (v nadaljevanju 
zakon) ureja ustanovitev le-teh (na podlagi dogovora ali na podlagi 
samega zakona) in vzpostavitev drugačnega postopka 
obveščanja in posvetovanja z delavci. Zakon velja za družbe s 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki poslujejo v državah članicah 
Evropske unije in njihove podružnice ter za povezane družbe, ki 
poslujejo na območju Evropske unije, katerih obvladujoča družba 
ima sedež v Republiki Sloveniji. Pri tem zakon tudi določa kriterije 
za to, kdaj se šteje, da družba oziroma povezane družbe poslujejo 
na območju Evropske unije. Za družbo na območju Evropske 
unije se šteje tista družba, ki zaposluje najmanj 1000 delavcev, 
od tega najmanj 150 delavcev v vsaj dveh državah članicah 
Evropske unije. Analogno velja to tudi za povezane družbe na 
območju Evropske unije, le da morajo le-te poslovati v vsaj dveh 
državah članicah in vključevati vsaj dve družbi s sedežem v 
različnih državah članicah. Število delavcev v družbah in 
podružnicah v Republiki Sloveniji se izračuna na podlagi 
povprečnega števila delavcev v preteklih dveh letih poslovanja. 

Zakon ureja tudi primere, ko dmžba ali obvladujoča družba nima 
svojega sedeža v državi članici Evropske unije. Takrat veljajo 
določbe tega zakona za katero koli podružnico ali odvisno družbo 
v Republiki Sloveniji, če je pooblaščena za predstavljanje družbe 
oziroma povezane družbe. V kolikor le-te ni, določbe zakona 
veljajo za tisto podružnico ali družbo v povezanih družbah v naši 
državi, ki ima največ zaposlenih v primerjavi z drugimi 
podružnicami ali družbami v povezanih družbah v drugih državah 
članicah Evropske unije. V zadnjem odstavku 2. člena so taksativno 
našteti členi, ki veljajo za družbe in podružnice v Republiki Sloveniji 
in je glavno poslovodstvo v drugi državi članici Evropske unije. 

Tako kot direktiva, ki v 2. členu opredeljuje posamezne pojme, 
tudi zakon definira uporabljene izraze. Skladno z našo zakonodajo 
zakon uporablja pojem gospodarska družba, saj gre pri družbah 
po tem zakonu za pravne osebe po Zakonu o gospodarskih 
družbah. Pomen ostalih izrazov pa je povzet po direktivi. 

V posebnem členu je opredeljen pojem obvladujoče družbe v 
povezani družbi, ki posluje na območju Evropske unije in je prav 
tako povzet po direktivi. Pogoji, na podlagi katerih se ugotavlja, ali 
neka družba obvladuje drugo, so: kadar imenuje več kot polovico 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa odvisnih 
družb ali ima nadzor nad večino glasov na podlagi kapitala iz 
izdanih delnic odvisnih družb ali pa ima v lasti večino vpisanega 
delniškega kapitala odvisnih družb. V primeru, da več družb 
izpolnjuje te pogoje, pa se obvladujoča družba določi tako, da se 
našteta merila uporabijo po vrstnem redu. 

II. Posebno pogajalsko telo (7. ■ 14. člen) 

Drugo poglavje zakona vsebuje določbe o posebnem pogajalskem 
telesu. Že med splošnimi določbami je opredeljen pojem posebnega 
pogajalskega telesa - gre za telo, ki je ustanovljeno za pogajanje 
z glavnim poslovodstvom o ustanovitvi evropskega sveta 
delavcev ali ureditvi postopka za obveščanje in posvetovanje z 
delavci. Zakon, skladno z direktivo, določa, da ima posebno 
pogajalsko telo najmanj tri in največ 17 članov. 

Pisno zahtevo za ustanovitev posebnega pogajalskega telesa 
delavci ali njihovi predstavniki pošljejo glavnemu poslovodstvu. 

Zahtevo mora podpisati najmanj 100 delavcev ali njihovih 
predstavnikov iz najmanj dveh podružnic ali družb v različnih 
državah članicah. V primeru več zahtev, se podpisi seštejejo. Če 
je bila zahteva vložena pri poslovodstvu podružnice ali družbe v 
Republiki Sloveniji, mora le-ta zahtevo takoj odstopiti glavnemu 
poslovodstvu in o tem obvestiti vlagatelje zahteve. Pobudnik za 
ustanovitev posebnega pogajalskega telesa je lahko tudi glavno 
poslovodstvo. 

Sodelovanje med glavnim poslovodstvom in posebnim 
pogajalskim telesom temelji na medsebojnem zaupanju in glavno 
poslovodstvo je dolžno posebnemu pogajalskemu telesu 
posredovati vse podatke, ki jih le-ta potrebuje za svoje delo. Poleg 
tega pa oba skupaj sporazumno določita čas, pogostost in kraj 
pogajanj. 

Posebno pogajalsko telo sestavljajo predstavniki delavcev iz vseh 
družb oziroma povezanih družb, ki poslujejo na območju Evropske 
unije. Direktiva določa, da države članice same določijo način 
imenovanja ali izvolitve članov posebnega pogajalskega telesa in 
tudi prepušča nacionalnim zakonodajam, da določijo dodatno 
število predstavnikov glede na število zaposlenih. Predlog zakona 
tako določa, da predstavnike izvoli zbor delavcev na tajnih volitvah 
izmed kandidatov, ki jih predlagajo sveti delavcev, reprezentativni 
sindikati v družbi ali podružnici in najmanj 50 delavcev v družbi ali 
podružnici. Pri številu dodatnih članov se je predlog zakona oprl 
na nemški zakon o svetih delavcev evropskega podjetja, tako da 
se iz vsake države članice z najmanj 25% delavcev v družbi ali 
povezani družbi imenuje po en dodaten predstavnik, iz držav 
članic z najmanj 50% po dva dodatna predstavnika in trije dodatni 
predstavniki iz držav članic z najmanj 75% delavcev. 

Naloga posebnega pogajalskega telesa je, da glavnemu 
poslovodstvu takoj sporoči imena svojih članov, njihove naslove 
in podatek o tem, kje so zaposleni. Glavno poslovodstvo pa te 
podatke pošlje posameznim poslovodstvom in predstavnikom 
delavcev v podružnicah ali družbah ter reprezentativnim 
sindikatom, ki so zastopani v podružnicah in družbah v Republiki 
Sloveniji. 

11. člen predloga zakona vsebuje določbe glede sej in poslovnika 
posebnega pogajalskega telesa ter kvoto glasov pri sprejemanju 
sklepov. Posebno pogajalsko telo lahko tudi odloči, da mu pri 
njegovem delu pomagajo strokovnjaki, v kolikor je to potrebno. 

Predstavniki posebnega pogajalskega telesa so lahko tudi delavci 
iz držav, ki niso članice Evropske unije, če se posebno pogajalsko 
telo in glavno poslovodstvo sporazumeta, da bo dogovor o 
posvetovanju in obveščanju delavcev veljal tudi za družbe ali 
podružnice v državah, ki niso članice Evropske unije. 

V skladu z direktivo lahko posebno pogajalsko telo z dvotretjinsko 
večino glasov svojih članov sklene, da ne začne pogajanj ali da 
prekine že začeta pogajanja, kar ustavi postopek dogovarjanja o 
obveščanju in posvetovanju z delavci, in o tem izda sklep. V tem 
primeru je možno novo zahtevo vložiti šele po preteku dveh let od 
dneva sprejema sklepa, razen če se posebno pogajalsko telo in 
glavno poslovodstvo pisno ne dogovorita za krajši rok. 

Stroške v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem posebnega 
pogajalskega telesa krije glavno poslovodstvo. Zakon v 14. členu 
določa, da med stroške sodijo stroški za enega strokovnjaka, 
stroški v zvezi z zagotovitvijo prostorov, materialnih sredstev, 
tolmače in administrativno osebje, potni stroški in stroški bivanja 

28. maj 2002 55 poročevalec, št. 51 



članov telesa. Za stroške bivanja se štejejo stroški za prehrano 
in prenočišče. Za plačilo stroškov delavcem solidarno odgovarja 
tudi delodajalec v Republiki Sloveniji, pri katerem je predstavnik 
posebnega pogajalskega telesa zaposlen. 

III. Dogovor o ustanovitvi evropskega sveta 
delavcev (15. -18. člen) 

V tem poglavju zakon ureja ustanovitev evropskega sveta 
delavcev na podlagi pisnega dogovora med glavnim 
poslovodstvom in posebnim pogajalskim telesom. Dogovor o 
ustanovitvi velja za vse delavce v državah članicah Evropske 
unije, v katerih posluje družba ali podružnica oziroma povezane 
družbe. Pri tem se lahko dogovorita, da se za obveščanje in 
posvetovanje ustanovi en ali več evropskih svetov delavcev ali 
se uvede postopek obveščanja in posvetovanja po tem zakonu. 
16. člen nato določa vsebino tega dogovora, pri čemer ni 
taksativno našteto, kaj mora dogovor obsegati, torej lahko poleg 
navedenega vsebuje tudi druga določila, za katera se stranki 
dogovorita. 

Zakon ureja tudi določitev članov evropskega sveta delavcev iz 
Republike Slovenije, ki je enak določitvi članov evropskega sveta 
delavcev, kadar je le-ta ustanovljen po samem zakonu, če ni 
drugače dogovorjeno. 

Zakon skladno z direktivo daje možnost, da se glavno 
poslovodstvo in posebno pogajalsko telo dogovorita, da uredita 
drugačen način obveščanja in posvetovanja z delavci na podlagi 
pisnega dogovora o postopku obveščanja in posvetovanja, ki 
določa, pod kakšnimi pogoji imajo predstavniki delavcev pravico, 
da se posvetujejo o dobljenih informacijah. Pri tem gre zlasti za 
zadeve, ki bistveno vplivajo na interese delavcev v tistih družbah, 
na katere se dogovor nanaša. Prav tako mora biti dogovorjen 
postopek obravnavanja njihovih predlogov ali težav z glavnim 
poslovodstvom ali drugo ustrezno ravnjo poslovodstva. 

IV. Ustanovitev evropskega sveta delavcev po 
samem zakonu (18. - 32. člen) 

1. Ustanovitev evropskega sveta delavcev (18. - 
21. člen) 

l/ kolikor so pogajanja med glavnim poslovodstvom in posebnim 
pogajalskim telesom neuspešna ali če glavno poslovodstvo noče 
začeti pogajanj v šestih mesecih od dneva vložitve zahteve ali če 
se v obdobju treh let od dneva vložitve zahteve ne sklene dogovor 
o ustanovitvi in pristojnostih evropskega sveta delavcev oziroma 
dogovor o postopku obveščanja in posvetovanja, se evropski 
svet delavcev ustanovi po samem zakonu. Navedeno določa že 
direktiva, ki v svojem aneksu vsebuje subsidiarne zahteve, ki 
morajo biti upoštevane ob zgoraj navedenih primerih. 

19. člen določa sestavo evropskega sveta delavcev. Skladno z 
direktivo ima evropski svet delavcev najmanj tri in največ 30 
članov. Sestavljajo ga delavci iz družb in povezanih družb, ki 
poslujejo na območju Evropske unije in sicer po en predstavnik iz 
vsake države članice Evropske unije, v kateri posluje družba aH 
podružnica oziroma povezane družbe. Predlog zakona tudi 
dopušča možnost določitve njihovih namestnikov. Število dodatnih 
članov, ki naj bo v sorazmerju s številom delavcev v podružnicah 
in družbah, direktiva prepušča nacionalnim zakonodajam. Tudi tu 
je predlog zakona sledil nemški ureditvi. 

Glede določitve članov evropskega sveta delavcev iz Republike 
Slovenije, dolžnosti obveščanja o članih evropskega sveta 
delavcev glavnemu poslovodstvu ter dolžnosti glavnega 
poslovodstva posredovati podatke o članih posameznim 
poslovodstvom in predstavnikom delavcev v podružnicah oziroma 
družbah, pa je ureditev enaka kot pri posebnem pogajalskem 
telesu. 

2. Poslovanje evropskega sveta delavcev (22. - 26. 
člen) 

Na ustanovni seji, ki jo skliče glavno poslovodstvo po določitvi 
članov, evropski svet delavcev izvoli predsednika, ki zastopa in 
predstavlja evropski svet delavcev. V njegovi odsotnosti pa ga 
zastopa njegov namestnik, ki je ravno tako izvoljen na ustanovni 
seji. 

Zakon tudi predvideva ustanovitev tričlanskega odbora, kadar 
ima evropski svet delavcev devet ali več članov. Naloga odbora 
je vodenje tekočih poslov evropskega sveta delavcev. Sestavljajo 
ga predsednik in dva člana, pri čemer naj bi bila člana zaposlena 
v različnih državah članicah Evropske unije. 

Evropski svet delavcev način dela uredi s poslovnikom, v katerem 
lahko tudi predvidi, da mu pri njegovem delu in pri delu odbora 
pomagajo strokovnjaki. Glede stroškov velja enaka ureditev kot 
pri kritju stroškov ustanovitve in delovanja posebnega 
pogajalskega telesa: stroške krije glavno poslovodstvo, solidarno 
z njim pa za njih jamči tudi delodajalec iz Republike Slovenije, pri 
katerem je član evropskega delavskega sveta zaposlen. 

3. Pristojnosti Evropskega sveta delavcev (27. - 30. 
člen) 

Med pristojnostmi evropskega sveta delavcev oziroma njegovega 
odbora je, da se, po dogovoru, enkrat na leto sestane z glavnim 
poslovodstvom zaradi letnega obveščanja in posvetovanja o 
poslovnem uspehu in perspektivah družbe oziroma povezanih 
družb na območju Evropske unije ter zaradi posvetovanja in 
obveščanja v izjemnih okoliščinah, če se zadeve nanašajo najmanj 
na dve podružnici ali dve družbi v različnih državah članicah 
Evropske unije. Te seje niso javne. Predlog zakona v drugem 
odstavku 28. člena primeroma našteje, na kaj se poslovni uspeh 
in perspektive nanašajo, v 29. členu pa, kaj se šteje za izredne 
okoliščine. 

Evropski svet delavcev ali njegov odbor imata tudi nalogo, da 
predstavnikom delavcev (to so sveti delavcev ali reprezentativni 
sindikati), oziroma, kadar le-teh ni, vsem delavcem v družbah ali 
podružnicah, poročata o postopku obveščanja in posvetovanja. 

4. Sprememba sestave, prehod na dogovor (31. - 
32. člen) 

Mandat članov evropskega sveta delavcev traja štiri leta in začne 
teči z njihovo izvolitvijo oziroma imenovanjem. Lahko pa mandat 
članu preneha tudi prej zaradi odpoklica ali iz drugih razlogov (če 
umre, odstopi ali mu preneha delovno razmerje v družbi). Zakon 
pa predvideva še dva načina prenehanja mandata, In sicer če: 
• zaradi spremembe števila delavcev v posameznih državah 

članicah ali zaradi ustanovitve nove družbe ali podružnice v 
državah članicah, ki do seda/ še ni bila zastopana v 
evropskem svetu delavcev, pride do spremembe števila 
delavcev v takšni meri, da bi se spremenil izračun za sestavo 
evropskega sveta delavcev (glavno poslovodstvo ima nalogo, 
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da vsaki dve leti, računano od datuma ustanovne seje, 
preverja, ali je prišlo do navedenih sprememb in o tem obvesti 
evropski svet delavcev); 

- evropski svet delavcev, ki je ustanovljen po samem zakonu, 
najmanj šest mesecev pred koncem mandata sprejme sklep, 
da bo začel pogajanja za dogovor z glavnim poslovodstvom 
glede organiziranja obveščanja in posvetovanja z delavci. V 
tem primeru veljajo za evropski svet delavcev iste določbe 
kot za posebno pogajalsko telo, razen določb, ki se nanašajo 
na sestavo, volitve in dolžnost obveščanja o članih posebnega 
pogajalskega telesa. 

V. NAČELA SODELOVANJA IN VARSTVENA 
DOLOČBA (33. - 35. člen) 

Sodelovanje med glavnim poslovodstvom in evropskim svetom 
delavcev ter glavnim poslovodstvom in predstavniki delavcev v 
okviru postopka obveščanja in posvetovanja temelji na 
medsebojnem zaupanju. Kot posledica tega so tako obstoječi 
kakor tudi bivši člani evropskega sveta delavcev, člani posebnega 
pogajalskega telesa, predstavniki delavcev v postopku 
obveščanja in posvetovanja, strokovnjaki in prevajalci, kakor tudi 
predstavniki delavcev v podružnicah in družbah v Republiki 
Sloveniji dolžni varovati v tajnosti vse podatke o poslovanju, s 
katerimi jih je seznanilo glavno poslovodstvo in so označeni kot 
zaupni. Vendar pa varovanje tajnosti ne velja, kadar gre za 
sodelovanje z drugimi člani evropskega sveta delavcev in za 
stike s predstavniki v družbah ali podružnicah, če morajo biti le- 
ti seznanjeni z vsebino podatkov in rezultati posvetovanj. Tu gre 
za vsebino dogovora o ustanovitvi evropskega sveta delavcev 
in o dolžnosti evropskega sveta delavcev in njegovega odbora, 
da po sejah poroča predstavnikom delavcev. Izjema velja tudi za 
strokovnjake in prevajalce pri posebnem pogajalskem telesu in v 
okviru dogovorjenega posiopka obveščanja in posvetovanja. 

Glede varstva članov evropskega sveta delavcev, ki so zaposleni 
v Republiki Sloveniji, se predlog zakona sklicuje na Zakon o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki ureja varstvo člana sveta 
delavcev in Zakon o delovnih razmerjih, ki ureja varstvo 
predstavnikov delavcev. Analogno določbam obeh zakonov torej 
velja, da člana evropskega sveta delavcev v času opravljanja 
njegove funkcije brez soglasja organa, ki ga je izvolil, ni mogoče 

prerazporediti na drugo delovno mesto ali k drugemu delodajalcu, 
uvrstiti med presežke, mu znižati plače, proti njemu začeti 
disciplinski ali odškodninski postopek ali ga kako drugače 
postavljati v manj ugoden oziroma podrejen položaj. Prav tako 
mu delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi brez 
soglasja organa, ki ga je izvolil, če ravna v skladu z zakonom, 
kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, razen če v primeru 
poslovnega razloga odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev ali če 
gre za odpoved v postopku prenehanja delodajalca. Po Zakonu o 
delovnih razmerjih velja varstvo pred odpovedjo ves čas 
opravljanja funkcije in še eno leto po njenem prenehanju. Navedeno 
smiselno velja tudi za namestnike članov evropskega sveta 
delavcev, člane posebnega pogajalskega telesa in za 
predstavnike delavcev v okviru postopka obveščanja in 
posvetovanja. 

VI. REŠEVANJE SPOROV (36. člen) 

Za reševanje vseh sporov, ki bi lahko nastali v zvezi z izvajanjem 
tega zakona, je določena pristojnost delovnega sodišča. 

VII. KAZENSKA DOLOČBA (37. člen) 

Že Kazenski zakonik Republike Slovenije v 207. členu sankcionira 
kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju (tu gre za kršitev 
predpisov ali splošnih aktov, s čimer se prepreči ali onemogoči 
delavcem izvrševanje pravic do sodelovanja pri upravljanju ali te 
pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje) in v 241. členu 
izdajo in neupravičeno pridobitev poslovne tajnosti, zato predlog 
zakona tega posebej ne sankcionira. 

Predlog zakona predvideva le denarno kazen za pravno osebo v 
primerih, ko glavno poslovodstvo krši dolžnost posredovanja 
podatkov po tem zakonu in kadar ne opravi rednega letnega 
obveščanja in posvetovanja ter obveščanja in posvetovanja v 
izjemnih okoliščinah ali če posreduje napačne ali nepopolne 
podatke ali pa jih posreduje nepravočasno. V obeh primerih je 
predvidena denarna kazen milijon tolarjev. Z denarno kaznijo 
najmanj 80.000,00 SIT pa se kaznuje za isti prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA EVROPSKIH SVETIH DELAVCEV - hitri 
postopek EVA 2002-2611-0027 

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

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 
70. člen (Uradni list RS, št. 44/97 - mednarodne pogodbe) 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 
da 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
/ 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES 
/ , 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
Da 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
- Council Directive 94/45/EC of 22 September 1994 on 

establishment of a European VVorks Council or a proce- 
dure in Community-scale undertakings and Community- 
scale groups of undertakings for the purposes of inform- 
ing and consulting employees 

- Council Directive 97/74/EC of 15 December 1997 ex- 
tending, to the United Kingdom of Great Britain and North- 
ern Ireland, Directive 94/45/EC on the establishment of 
the European VVorks Council or a procedure in Commu- 
nity-scale undertakings and Community-scale groups of 
undertakings for the purposes of informing and consult- 
ing employees 

Zakon je v celoti usklajen z navedenima direktivama. 

6. Ali je predlog akta preveden v kateri jezik? 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
SIGMA, Komisija ES, države članice ES, OECD, Univerza) 
ne 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: 
Rok: 2002-IV 

Nataša BELOPAVLOVIČ 
DRŽAVNA SEKRETARKA 

dr. Vlado DIMOVSKI 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

CARINSKEGA ZAKONA (CZ-C) 

- tretja obravnava - EPA 191 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1611-0142 
Številka: 424-01/2001-1 
Ljubljana, 20.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 144. dopisni seji dne 20.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
CARINSKEGA ZAKONA - EU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 19. Izredne 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 14.5.2002, 
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: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 

- Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 
nance, 
Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
Tatjana Mlekuž, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V 3. členu carinskega zakona (Uradni list RS štev 1/95, 28/95, 
32/99 in popr. 40/99) se 1. točka spremeni tako, da se glasi: 
"1. izraz "carinski organ" pomeni Generalni carinski urad, carinski 

urad ali njegovo organizacijsko enoto, ki je pristojna za vodenje 
vseh ali le nekaterih formalnosti, določenih s carinskimi in 
drugimi predpisi." 

5. točka se spremeni tako, da se glasi: 
"5. izraz "carinski dolžnik" pomeni osebo, ki je dolžna plačati 

carinski dolg;". 

V 7. točki se besedi "uradnih preiskav" nadomestita z besedama 
"uradnih preverjanj". 

V 15. točki se besedi "carinski zavezanec" nadomestita z 
besedama "uporabnik postopka". 

2. člen 

V drugem odstavku 4. b člena se besedi "Carinska uprava" 
nadomestita z besedami "Generalni carinski urad". 

3. člen (prej 2.a člen) 

Za 4.b členom se dodajo novi 4.c, 4.d, 4.e in 4.f členi, ki se glasijo: 

4.c člen 
(evidence) 

(l)Generalni carinski urad v zvezi z opravljanjem poslov 
zastopanja upravlja zbirke osebnih in drugih podatkov 
(v nadaljnjem besedilu: evidence), in sicer: 

1. evidenco o izdanih dovoljenjih za opravljanje zastopanja 
v carinskih zadevah 

2. evidenco imetnikov licence. 
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(2) Za pravne osebe in druge osebe, ki opravljajo dejavnost, 
evidenca iz 1. točke prvega odstavka tega člena vsebuje naslednje 
podatke: 

1. davčno številko; 
2. firmo, sedež in naslov (naselje, ulica, hišna številka, 

pošta). 

(3) Evidenci iz prejšnjega odstavka vsebujeta naslednje skupne 
podatke fizičnih oseb: 

1. davčno številko; 
2. ime in priimek; 
3. naslov stalnega oziroma začasnega bivališča; 
4. podjetje zaposlitve. 

(4)Podatki, navedeni v drugem in tretjem odstavku tega člena, se 
lahko pridobijo neposredno od osebe, na katero se ti podatki 
nanašajo, ali iz drugih že obstoječih evidenc. 

4.d člen 
(drugi podatki v evidencah) 

(1)Poleg osebnih in drugih podatkov, vsebujeta evidenci iz 
prejšnjega člena še naslednje podatke: 

(1) številko, datum in navedba izdajatelja dovoljenja oz. li- 
cence; 

(2) vrsta dovoljenja oz. licence; 
(3) veljavnost dovoljenja oz. licence; 
(4) kršitve dovoljenja oz. licence; 
(5) datum in razlogi ter trajanje odvzema dovoljenja oz. li- 

cence; 
(6) podaljševanje veljavnosti dovoljenja oz. licence. 

4.e člen 
(uporaba in shranjevanje podatkov v evidencah) 

(1 )Posameznik ima pravico vpogleda v svoje podatke o evidencah 
takoj po njihovi vzpostavitvi. 

(2)Podatki v evidencah se hranijo v skladu s carinskimi predpisi. 

(3)Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka tega člena se podatki 
arhivirajo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive. 

4.f člen 
(namen in uporaba evidenc) 

Za postopke zbiranja, obdelave, shranjevanja, posredovanja, 
uporabe in arhiviranja podatkov, vsebovanih v evidencah iz 4.c 
člena tega zakona, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov, če ni s tem zakonom ali drugim predpisom 
drugače določeno." 

4. člen (prej 3. člen) 

Peti odstavek 6. d člena se črta. 

5. člen (prej 4. člen) 

V četrtem odstavku 6. e člena se za besedo "izdajajo" beseda 

"carinarnice" nadomesti z besedama "carinski uradi"; za besedo 
"odloča" se besedilo "Carinska uprava Republike Slovenije" ter 
za besedo "izdaja" besedi "Carinska uprava" nadomestijo z 
besedilom "Generalni carinski urad". 

6. člen (prej 5. člen) 

V naslovu in v 7. členu se besedilo "nomenklatura carinske tarife" 
v različnih sklonih nadomesti z besedama "kombinirana 
nomenklatura" v ustreznem sklonu. 

Prvi stavek petega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"Zavezujoča informacija o uvrstitvi blaga v kombinirano 
nomenklaturo je veljavna šest let, zavezujoča informacija o poreklu 
blaga pa tri leta od dneva izdaje." 

V sedmem odstavku se besedi "tri mesece" nadomestita z 
besedama "šest mesecev". 

7. člen (prej 5.a člen) 

V prvem odstavku 8. člena se za besedo "zahtevo" doda besedilo 
"v predpisanem roku" 

8. člen (prej 6. člen) 

V 3. točki 11 .a člena se beseda "izdaje" nadomesti z besedami 
"priprave in izdaje". 

9. člen (prej 6.a člen) 

V (j) točki 13. člena se za besedo "proizvodov" doda besedilo "na 
katerikoli proizvodni stopnji". 

10. člen (prej 7. člen) 

V 1. točki prvega odstavka 18. člena se besedi "carinski 
zavezanec" nadomestita z besedama "uporabnik postopka". 

V drugem odstavku se besedi "carinskega zavezanca" 
nadomestita z besedama "uporabnika postopka". 

11. člen (prej 8. člen) 

V prvem in drugem odstavku 21. člena se besedi "carinski 
zavezanec" nadomestita z besedama "uporabnik postopka". 

12. člen (prej 9. člen) 

V 2. točki 24. člena se beseda "carinarnice" nadomesti z besedama 
"carinskega urada". 

13. člen (prej 10. člen) 

Naslov III. DEL-a se spremeni tako, da se glasi: 
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"III: DEL 
RAVNANJE Z BLAGOM, KI JE VNESENO NA 

CARINSKO OBMOČJE PREDEN JE ZANJ 
DOLOČENA CARINSKO DOVOLJENA RABA ALI 

UPORABA". 

14. člen (prej 11. člen) 

Drugi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi: "Mejne 
prehode, preko katerih se opravljata blagovni ali potniški promet 
v skladu s carinskimi ali drugimi predpisi, določi vlada" 

V tretjem odstavku se črta beseda "carinskih". 

15. člen (prej 12. člen) 

Naslov 29. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(carinski nadzor)". 
V tretjem odstavku se besedi "carinskim nadzorstvom" 
nadomestita z besedama "carinskim nadzorom'', 2. in 3. točka pa 
se spremenita tako, da se glasita "2. policijska vozila, plovila in 
zrakoplovi" in "3. domači in tuji vojaški zrakoplovi". 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(4) Ne glede na prejšnji odstavek je pod carinskim nadzorom 
blago, ki se naloži ali razloži iz ladij iz 1. in 2. točke prejšnjega 
odstavka kot tudi promet med temi ladjami in obalo ter blago, ki se 
naloži ali razloži iz vojaških zrakoplovov iz 3. točke prejšnjega 
odstavka. Pod carinskim nadzorom je tudi blago, ki ga nosijo s 
seboj osebe, ki se vkrcajo ali izkrcajo na ladje oziroma zrakoplove 
iz prejšnjega odstavka." 

16. člen (prej 13. člen) 

V prvem odstavku 30. člena se besedi "Carinska uprava" 
nadomestita z besedilom "Generalni carinski urad". 

17. člen (prej 14. člen) 

V 31. členu se beseda "Ukrepi" nadomesti z besedo "Ukrepe", 
besedilo "ministrom, pristojnim za promet in zveze" pa se 
nadomesti z besedilom "ministroma pristojnima za promet oziroma 
za informacijsko družbo". 

18. člen (prej 15. člen) 

Naslov v 33. členu se spremeni tako, da se glasi: "(predpregled 
blaga)". 

19. člen (prej 16. člen) 

V prvem odstavku 35. člena se besedilo "minister, pristojen za 
finance" nadomesti z besedo "vlada". 

20. člen (prej 17. člen) 

Naslov 36. člena se spremeni tako, da se glasi " ravnanje 
carinskega organa" 

21. člen (prej 18. člen) 

V prvem odstavku 37.a člena se besedilo "prekladanje In 
raztovarjanje" nadomesti s besedilom "prekladanje, raztovarjanje 
in premeščanje." 

22. člen (prej 19. člen) 

V 39. členu se besedilo "ne glede na 33. člen " nadomestiti z 
besedilom "razen v primerih iz 33. člena". 

23. člen (prej 20. člen) 

V tretjem odstavku 40. člena se številka "58" nadomesti s številko 
"61.b". 

24. člen (prej 21. člen) 

V prvem odstavku 44. člena se besedilo "Carinski deklarant lahko, 
če so izpolnjeni predpisani pogoji," nadomesti z besedilom "Če ni 
drugače določeno, lahko oseba, ki je dolžna vložiti zahtevo za 
carinsko dovoljeno rabo ali uporabo,". 

V drugem odstavku se črta besedilo "v zvezi z vnosom in iznosom 
blaga iz carinskega območja". 

25. člen (prej 22. člen) 

V tretjem odstavku 54. člena se besedilo "nomenklatura carinske 
tarife" nadomesti z besedama "kombinirane nomenklature". 

26. člen (prej 23. člen) 

V drugem odstavku 56. člena se besedilo "nomenklatura carinske 
tarife" nadomesti z besedama "kombinirana nomenklatura". 

27. člen (prej 24. člen) 

V drugem odstavku 59. člena se drugi stavek spremeni tako, da 
se glasi: 

"Pri deklariranju na podlagi knjigovodskih vpisov je treba k 
vsakemu vpisu dodati tudi datum vpisa". 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Razen v primerih, ki jih določi vlada na podlagi prvega odstavka 
tega člena, mora deklarant naknadno vložiti dopolnilno carinsko 
deklaracijo, ki je lahko skupna, občasna ali zbirna. Način vložitve 
in oblika dopolnilne deklaracije se določi s predpisom iz drugega 
odstavka 46. člena tega zakona." 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Dopolnilna in poenostavljena carinska deklaracija iz 12. in 3. 
točke prvega odstavka tega člena tvorita enoten in nedeljiv 
dokument, ki učinkuje od dneva sprejema poenostavljene 
deklaracije." 

28. člen (prej 25. člen) 

V 60. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 
"(2) Če je carinska deklaracija narejena in oddana z uporabo 
tehničnih pripomočkov za elektronsko izmenjavo podatkov, 
carinski organ lahko dovoli, da dokumenti iz drugega odstavka 
48. člena tega zakona, niso priloženi deklaraciji; v tem primeru 
morajo biti na razpolago carinskemu organu." 
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29. člen (prej 26. člen) 38. člen (prej 35. člen) 

Prvi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1)Državni organi (sodišča, inšpekcijski organi, policija, itd.) so 
dolžni takoj predložiti najbližjemu carinskemu organu vsako 
carinsko blago, ki so ga ti organi začasno ali dokončno odvzeli in 
obstaja utemeljen sum, da gre za carinsko blago." 

30. člen (prej 27. člen) 

V drugem stavku drugega odstavka 62. člena se uvodni besedi 
"Ti posli" nadomestita z besedama "Takšna preverjanja". 

31. člen (prej28. člen) 

V prvem odstavku 66. člena se stopnja "15%" nadomesti s stopnjo 
"10% 

32. člen (prej 29. člen) 

V prvem odstavku 67. člena se v prvem stavku beseda"prepusti" 
nadomesti z besedo "sprosti". 

V celotnem besedilu se beseda "carina" v različnih sklonih 
nadomesti z besedama "uvoznih dajatev" v ustreznem sklonu. 

33. člen (prej 30. člen) 

V prvem odstavku 77. člena se beseda "nadzorstva" nadomesti 
z besedo "nadzora". 

34. člen (prej 31. člen) 

V drugem odstavku 81. člena se besedilo "v 1 .in 2. točki prvega 
odstavka 78. člena" nadomesti z besedilom "v 1. ali 2. točki oziroma 
1. in 2. točki prvega odstavka 78. člena tega zakona". 

35. člen (prej 32. člen) 

V prvem odstavku 83. člena se doda nov stavek, ki se glasi: 
"Seznam primerov, v katerih takšna ravnanja z blagom, za katero 
veljajo ukrepi kmetijske politike, niso dopustna, lahko določi vlada 
v predpisu iz 72. člena tega zakona." 

V drugem odstavku se črta beseda "posebni". 

36. člen (prej 33. člen) 

V prvem odstavku 84. člena se besedi "carinsko skladiščeno" 
nadomestita z besedami "v postopku carinskega skladiščenja". 

37. člen (prej 34. člen) 

Drugi odstavek 85. člena se spremeni tako, da se gasi: 
" (2) Če je bilo skladiščeno blago predmet običajnih postopkov in 
ravnanj iz 83. člena tega zakona, se, na zahtevo carinskega 
deklaranta, pri določanju višine carinskega dolga upošteva narava 
blaga, carinska vrednost in količina blaga kakršna bi bila na dan 
nastanka carinskega dolga v skladu s 151. členom tega zakona, če 
to blago ne bi bilo predmet navedenih običajnih postopkov in ravnanj." 

Doda šesti odstavek, ki se glasi: 
"(6) Primeri, za katere ne velja drugi odstavek tega člena, se 
določijo v predpisu iz 72. člena tega zakona." 

V tretjem odstavku 91. člena se beseda "uvoženo" nadomesti z 
besedo "uvozno", besedilo "Carinska uprava Republike Slovenije" 
pa se nadomesti z besedilom "Generalni carinski urad". 

39. člen (prej 36. člen) 

V 2. točki drugega odstavka 92. člena se besedi "uvoženo blago" 
nadomestita z besedama "uvozno blago". 

40. člen (prej 37. člen) 

V prvem odstavku 93. člena se besedilo "drugega carinskega 
postopka" nadomesti z besedilom "druge carinsko dovoljene rabe 
ali uporabe". 

V petem odstavku se besedi "uvoženega blaga" nadomestita z 
besedama "uvoznega blaga". 

41. člen (prej 38. člen) 

V 95. členu se besedi "Uvoženo blago" nadomestita z besedo 
"Blago" 

42. člen (prej 39. člen) 

V prvem odstavku 96. člena se besedilo "uvoženo blago v 
nespremenjeni obliki" nadomesti z besedilom "blago v 
nespremenjenem stanju" 

V 1. točki drugega odstavka se besedilo "nespremenjeno uvozno 
blago" nadomesti z besedilom "blago v nespremenjenem stanju" 
v 2. točki pa se besedilo "kot če bi bili proizvodi izvoženi po tem 
postopku in pred izvozom sproščeni v prost promet" nadomesti 
z besedilom "kot če bi bili proizvodi izvoženi po tem postopku, 
pred izvozom sproščeni v prost promet". 

43. člen (prej 40. člen) 

Črta se tretji odstavek 97. člena. 

44. člen (prej 41. člen) 

V naslovu 99. člena in v celotnem besedilu člena se beseda 
"carina" v različnih sklonih nadomesti z besedama "uvoznih 
dajatev" v ustreznem sklonu. 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Povračilo plačanih uvoznih dajatev ali odpust carinskega dolga 
v okviru postopka uvoza zaradi izvoza po sistemu povračila 
carine se lahko zahteva za vse blago, razen če je v trenutku 
sprejema carinske deklaracije za sprostitev blaga v prost promet: 

- uvozno blago predmet kvantitativne omejitve, 
- uvozno blago predmet preferencialne carinske stopnje v 

okviru carinskih kvot, 
- v okviru ukrepov Kmetijske politike za uvozno blago 

predvidena predložitev uvoznega ali izvoznega dovoljenja ali 
certifikata, ali 

■ za pridobljene proizvode določeno izvozno nadomestilo ali 
izvozna dajatev." 
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Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se 
glasita: 
"(2) Povračilo plačanih uvoznih dajatev v okviru postopka uvoza 
zaradi izvoza po sistemu povračila carine ni možno, če je v trenutku 
sprejema izvozne deklaracije za pridobljene proizvode, za te 
proizvode določeno uvozno ali izvozno dovoljenje ali izvozno 
nadomestilo ali izvozna dajatev. 

(3)Primeri, za katere ne veljata prvi in drugi odstavek tega člena, 
se lahko določijo v predpisu iz 72. člena." 

Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo četrti do osmi 
odstavek. 

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek se 
črta beseda "uvoženo". 

Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deseti in enajsti 
odstavek. 

45. člen (prej 42. člen) 

V 99. a členu se beseda "uvoženega" nadomesti z besedo 
"uvoznega" 

46. člen (prej 43. člen) 

100. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Postopek predelave pod carinskim nadzorom omogoča, da se 
uporabi carinsko blago na carinskem območju za predelavo, ki 
spremeni njegovo naravo ali obliko, ne da bi bilo le-to zavezano 
plačilu uvoznih dajatev ali predmet drugih ukrepov trgovinske 
politike in dovoljuje, da se proizvode, ki so rezultat takšne 
predelave, sprosti v prost promet pri tem pa so ti proizvodi zavezani 
plačilu uvoznih dajatev po stopnji, ki je predpisana zanje (v 
nadaljevanju: predelani proizvodi)." 

47. člen (prej 44. člen) 

Za 100. členom se doda novi 100.a člen, ki se glasi: 

"100.a 
(natančnejši predpisi) 

Primeri in posebni pogoji, v katerih je možno uporabiti postopek 
predelave pod carinskim nadzorom, se določijo s predpisom iz 
72. člena tega zakona." 

48. člen (prej 45. člen) 

V prvem odstavku 101. člena se besedilo "Carinska uprava 
Republike Slovenije" nadomesti z besedilom "pristojni carinski 
urad". 

2. In 5. točka tretjega odstavka se spremenita tako, da se glasita: 
"2.če se uvozno blago lahko identificira v predelanih proizvodih, 
5.če uporaba tega postopka pomaga ustvarjati oziroma ohranjati 
predelovalne dejavnosti v državi in ne ogroža bistvenih interesov 
domačih proizvajalcev podobnega blaga v Sloveniji (gospodarski 
pogoji). S predpisom iz 72. člena tega zakona se lahko določijo 
primeri, v katerih se šteje, da so gospodarski pogoji izpolnjeni." 

49. člen (prej 46. člen) 

V 103. členu se besedilo "nespremenjenega uvoženega blaga" 
nadomesti z besedilom "blago v nespremenjenem stanju", besedi 
"uvoženo blago" pa se nadomestita z besedama "uvozno blago". 

50. člen (prej 47. člen) 

V prvem odstavku 104. člena se besedilo "uvoz določenega blaga" 
nadomesti z besedama "uvozno blago", beseda "carina" pa se 
nadomesti z besedama "uvozne dajatve". 

V prvem in drugem stavku drugega odstavka se beseda 
"uvoženega" nadomesti z besedo "uvoznega", besedilo "izpod 
carinskega nadzora" pa se nadomesti z besedilom "v prost 
promet". 

51. člen (prej 48. člen) 

V105. členu se beseda "uvoženo" nadomesti z besedo "carinsko", 
beseda "carine" pa se nadomesti z besedama "uvoznih dajatev". 

52. člen (prej 49. člen) 

V drugem odstavku 106. člena se besedilo "ob izvozu začasno 
uvoženega blaga" nadomesti z besedilom "ob ponovnem izvozu", 
besed "uvoženega" pa se nadomesti z besedo "uvoznega". 

53. člen (prej 50. člen) 

V 107. členu se besedi "začasno uvoženo" nadomestita z besedo 
"uvozno". 

54. člen (prej 51. člen) 

Naslov 108. člena se spremeni tako, da se glasi: "(popolna 
oprostitev plačila uvoznih dajatev)". 

V 30. točki se besedilo "tuje fizične osebe", nadomesti z besedilom 
"fizične osebe z običajnim bivališčem v tujini". 

55. člen (prej 52. člen) 

Prvi odstavek 110. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Če nastane carinski dolg v zvezi z uvoznim blagom, se ta 
določi na osnovi podlag za določitev uvoznih dajatev, ki so veljale 
za to blago v času sprejema carinske deklaracije za začasni 
uvoz. V primerih iz 108. člena tega zakona se višina carinskega 
blaga določi na osnovi podlag za določitev uvoznih dajatev, ki so 
veljale na dan nastanka carinskega dolga." 

V drugem odstavku se beseda "carine" nadomesti z besedama 
"uvoznih dajatev". 

56. člen (prej 53. člen) 

V prvem odstavku 111. člena se beseda "carine" nadomesti z 
besedama "uvoznih dajatev" 

V drugem odstavku se besedilo "uporabljajo za blago" nadomesti 
z besedilom "uporabljajo za domače blago". 

57. člen (prej 54. člen) 

V drugem odstavku 113. člena besedilo "Carinska uprava 
Republike Slovenije na podlagi sklepa vlade" nadomestijo z 
besedilom "Generalni carinski urad, v primerih in pod pogoji, ki jih 
določi vlada s prepisom iz 72. člena tega zakona". 
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V tretjem odstavku se na koncu 2. točke doda nov stavek, ki se 
glasi: 
"Izjeme od pogoja iz te točke se določijo v predpisu iz 72. člena 
tega zakona." 

58. člen (prej 55. člen) 

V celotnem besedilu 115. člena se beseda "carina" v različnih 
sklonih nadomesti z besedo "uvozne dajatve" v ustreznem sklonu. 

V sedmem odstavku se na koncu doda stavek: 

"S predpisom iz 72. člena tega zakona se določijo primeri in posebni 
pogoji, pod katerimi se lahko, ne glede na drugi do peti odstavek 
tega člena in 116. člen tega zakona, blago sprosti v prost promet 
po začasnem izvozu na predelavo ob upoštevanju stroškov 
izvedene predelave kot podlage za določitev uvoznih dajatev." 

59. člen (prej 56. člen) 

V tretjem odstavku 117. člena se besadilo "ne glede na 119. člen" 
nadomesti z besedilom "ob upoštevanju 119. člena". 

V sedmem odstavku se za besedama "dobavljen brezplačno" 
črta beseda "zaradi". 

60. člen (prej 57. člen) 

Peti odstavek 120. člena se črta. 

61. člen (prej 58. člen) 

Četrti odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi "121. do 
125. člen tega zakona se uporabljajo razen v primeru posebnih 
določb glede prevoza blaga v okviru carinskih postopkov z 
ekonomskim učinkom." 

62. člen (prej 58.a. člen) 

Prvi odstavek 122. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Tranzitni postopek se začne s prepustitvijo blaga v tranzitni 
postopek in se konča, ko je blago skupaj z ustreznimi dokumenti 
predloženo namembnemu carinskemu organu. Carinski organi 
zaključi postopek, ko lahko na osnovi primerjave podatkov, ki jih 
ima na razpolago odhodni organ, s podatki, ki jih ima na razpolago 
namembni organ, ugotovijo, da je bil postopek pravilno končan." 

63. člen (prej 59. člen) 

V prvem odstavku 124. člena se beseda "Deklarant" nadomesti z 
besedama "Glavni zavezanec". 

Drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"(2)Predložitev instrumenta zavarovanja iz prejšnjega odstavka 
ni potrebna za: 
a) prevoze v pomorskem ali zračnem prometu 
b) prenose po ceveh \ 
c) prevoze, ki jih izvajajo Slovenske železnice 
d) druge primere, ki se določijo s predpisom iz 72. člena tega 

zakona." 

64. člen (prej 60. člen) 

V naslovu 125. člena se beseda "carinskega" nadomesti z besedo 
"glavnega" 

V prvem odstavku se besedilo "Carinski zavezanec (glavni 
zavezanec)" nadomesti z besedama "Glavni zavezanec", za 
besedo "izpolnjevati" pa se doda beseda "druge". 

V drugem odstavku se za besedo "potovati," doda beseda "glavni". 

65. člen (prej 61. člen) 

V drugem odstavku 128. člena se črtata besedi "tega člena". 

66. člen (prej 62. člen) 

"V besedilu 129. člena se besedi "Carinske uprave« nadomestita 
z besedami "Generalnega carinskega urada". 

67. člen (novi 62. a člen) 

V celotnem besedilu 129.a člena se besedi "Carinska uprava" 
nadomestita z besedami "Generalni carinski urad". 

68. člen (prej 63. člen) 

V prvem odstavku 133. člena se besede "Ne glede na 130.C člen" 
nadomesti z besedami "Razen v primerih iz 130. c člena tega 
zakona". 

69. člen (prej 64. člen) 

V petem odstavku 137. člena se besedi "od tretjega" nadomesti z 
besedama "do tretjega", beseda "cona" pa se nadomesti z besedo 
"cone". 

70. člen (prej 65. člen) 

V drugem odstavku 137. d člena se besedilo "kakor tudi nadzor 
nad gibanjem" nadomesti z besedilom "in spremljajo gibanje" 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"(4) V primeru pretovarjanja blaga znotraj proste carinske cone 
morajo biti dokumenti o tem na razpolago carinskemu organu. 
Kratkotrajno skladiščenje v zvezi s takšnim pretovarjanjem se 
šteje za del pretovarjanja." 

71. člen (prej 66. člen) 

V prvem odstavku 140. a člena se besedilo "določiti rabo ali 
uporabo" nadomesti z besedilom "določiti carinsko dovoljeno rabo 
ali uporabo". 

V drugem odstavku se besedilo "za rabo ali uporabo" nadomesti 
z besedilom "za carinsko dovoljeno rabo ali uporabo". 

72. člen (prej 67. člen) 

V prvem odstavku 145. člena se beseda "carine" nadomesti z 
besedama "uvoznih dajatev". 

četrta alinea tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: "če 
je glede na okoliščine primera to primerno, oseba, ki je bila 
zavezana izpolniti dolžnosti, ki izhajajo iz začasne hrambe blaga 
oziroma iz za to blago odobrenega carinskega postopka." 
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73. člen (prej 68. člen) 

V točki (a) prvega odstavka in v tretjem odstavku 146. člena se 
beseda "carine" nadomesti z besedama "uvoznih dajatev". 

V drugem odstavku se beseda "sprostitev" nadomesti z besedo 
"prepustitev". 

74. člen (prej 69. člen) 

V točki (a) prvega odstavka 148. člena se besedilo "drugo alineo" 
nadomesti z besedilom "druge alinee". 

V petem odstavku se beseda "carine" nadomesti z besedama 
"uvoznih dajatev". 

75. člen (prej 70. člen) 

V petem odstavku 149. člena se za besedama "v primeru" črta 
vejica in besedilo "da je deklarant vložil deklaracijo za račun druge 
osebe" nadomesti z besedama "posrednega zastopanja". 

76. člen (prej 71. člen) 

V 151. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3)V primerih in pod pogojih, ki jih določi vlada v predpisu iz 72. 
člena tega zakona, se obračunajo kompenzacijske obresti z 
namenom, da se prepreči pridobitev finančnih ugodnosti zaradi 
premika trenutka nastanka ali obračuna carinskega dolga." 

77. člen (prej 72. člen) 

Naslov 151. b člena se spremeni tako, da se glasi: "(znižana 
carinska stopnja ali oprostitve pri obračunu carinskega dolga)". 

Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
"Če je v skladu s prvim odstavkom 111. člena ali 159. do 167. 
členom tega zakona ali mednarodno pogodbo, ki jo je uveljavila 
Slovenija, predvidena delna ali popolna oprostitev plačila uvoznih 
ali izvoznih dajatev ali je za blago v skladu z zakonom, ki ureja 
carinsko tarifo predvideno znižanje uvoznih dajatev zaradi 
namena, zaradi katerega se blago sprosti v prost promet, se ta 
popolna ali delna oprostitev uveljavi tudi v primeru, ko se carinski 
dolg obračuna v skladu s 144. do 147. členom ali tretjim odstavkom 
149. člena tega zakona, vendar le, če ravnanje carinskega dolžnika 
kaže na to, da ne gre za namerno kršitev predpisov ali za ravnanje 
iz malomarnosti in če dokaže, da so izpolnjeni vsi ostali pogoji za 
uveljavitev popolne oziroma delne oprostitve plačila dajatev". 

78. člen (prej 73. člen) 

V prvem odstavku 153. člena se beseda "carine" nadomesti z 
besedama "uvoznih dajatev". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(2)Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ ob sprejemu 
carinske deklaracije potrdi carinski dolg, kakor ga je izračunal 
deklarant na carinski deklaraciji. V tem primeru se šteje, da je 
dolžnik prejel obračun v trenutku, ko |e carinski organ prepustil 
blago deklarantu." 

Četrti odstavek se črta, dosedanja peti in šesti odstavek postaneta 
četrti in peti odstavek. 

Dodata se nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita: 
"(6) V primeru poenostavljenega deklariranja in deklariranja na 
podlagi knjigovodskih vpisov v skladu s tretjim odstavkom tega 
člena, je treba obračunani carinski dolg plačati najpozneje do 
vključno 15. dne v mesecu za pretekli mesec, sicertečejo zamudne 
obresti v skladu z veljavnimi predpisi. 

(7)Primeri in pogoji, ko se lahko obveznosti carinskega dolžnika 
iz četrtega odstavka tega člena odložijo, se določijo s predpisom 
iz 72. člena tega zakona, če gre za naslednje primere: 

v primeru vložitve zahtevka za odpustitev carinskega dolga 
v skladu s 158. členom tega zakona ali 
v primeru zasega blaga zaradi kasnejšega odvzema blaga v 
skladu s 4. in 5. točko prvega odstavka 156. člena tega zakona 
ali 
v primeru, če je nastal carinski dolg na podlagi 145. člena 
tega zakona in je več kot eden carinski dolžnik." 

79. člen (prej 74. člen) 

Za 153. členom se doda nov 153.a člen, ki se glasi: 

"153.a člen 
(sporočanje zneska carinskega dolga) 

(1)Znesek carinskega dolga, ki je določen na podlagi prejšnjega 
člena se carinskemu dolžniku sporoči nemudoma. 

(2) Če deklarant sam izračuna carinski dolg v skladu z drugim 
odstavkom prejšnjega člena, Generalni carinski urad lahko odloči, 
da znesek carinskega dolga sporoči deklarantu le v primeru, če 
višina dolga, ki ga določi Generalni carinski urad, odstopa od 
carinskega dolga, ki ga je izračunal deklarant na carinski 
deklaraciji." 

80. člen (prej 75. člen) 

V drugem odstavku 154. člena se besedilo "drugega in tretjega 
odstavka 153. člena" nadomesti z besedilom "četrtega odstavka 
153. člena in 154.a člena". 

Na koncu četrtega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: "Ne 
glede na tek rokov v skladu tem odstavkom se lahko carinski 
dolg naknadno obračuna tudi po poteku petih let po nastanku, če 
je le-ta nastal zaradi dejanja, ki se v skladu s kazensko zakonodajo 
preganja kot kaznivo dejanje." 

81. člen (prej 76. člen) 

V točki (a) drugega odstavka 155. člena se beseda "carinarnica" 
nadomesti z besedama "carinskega organa". 

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
"(3) Če dolžnik dolguje uvozne dajatve za več let oziroma iz 
različnih izvršilnih naslovov je lahko izvršilni naslov seznam 
zaostalih obveznosti dolžnika, ki ga sestavi knjigovodstvo 
carinskega urada, overi pa direktor carinskega urada. 

(4) V seznamu zaostalih obveznosti mora biti za vsako vrsto 
obveznosti naveden izvršilni naslov, datum izvršljivosti ter višina 
dolga in zamudnih obresti." 

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek se 
beseda "carine" nadomesti z besedama "uvoznih dajatev". 
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82. člen (prej 77. člen) 

V 158. členu se beseda "carina" v različnih sklonih nadomesti z 
besedama "uvoznih dajatev" v ustreznem sklonu. 

V šestem odstavku se za besedo "let" doda besedilo "od dneva, 
ko je bil obračun vročen carinskemu dolžniku". 

V osmem odstavku se beseda "sproščeno" zamenja z besedo 
"prepuščeno". 

83. člen (prej 78. člen) 

V naslovu 159. člena se beseda "carina" nadomesti z besedama 
"uvoznih dajatev" 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Plačila uvoznih dajatev je oproščeno naslednje blago: 
1. predmeti namenjeni za službene potrebe in osebno rabo, ki 

jih uvozijo šefi tujih držav in odposlanci šefov tujih držav v 
posebni misiji ter člani njihovega spremstva; 

2. predmeti namenjeni za službene potrebe mednarodnih in 
meddržavnih organizacij s sedežem v Sloveniji oziroma 
predstavništvom v Sloveniji v času opravljanja svoje 
dejavnosti v Sloveniji; 

3. predmeti namenjeni za službene potrebe diplomatskih, 
konzularnih predstavništev in posebnih misij akreditiranih v 
Sloveniji; 

4. predmeti namenjeni za službene potrebe, razen za vozila in 
ostala prevozna sredstva konzularnih predstavništev, ki jih 
vodijo častni kozularni funkcionarji. 

(2)Predmetov, ki so oproščeni uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim 
odstavkom, ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, preden 
niso prijavljeni carinskemu organu in preden ni opravljen carinski 
postopek. 

(3)Predmetov, ki so oproščeni plačila uvoznih dajatev v skladu 
s 1., 2., 3. in 4. točko prvega odstavka tega člena, tri leta od 
dneva uvoza ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, 
razen, če so plačane uvozne dajatve. 

(4)Ugodnosti iz prvega odstavka tega člena ne morejo uporabiti 
državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki imajo dovoljenje 
za stalno bivanje v Sloveniji." 

84. člen (prej 79. člen) 

V naslovu 160. člena se beseda "carina" nadomesti z besedama 
"uvoznih dajatev". 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) V mejah vzajemnosti je plačila uvoznih dajatev oproščeno 
naslednje blago: 
1. predmeti namenjeni za osebno rabo, ki jih uvozijo šefi tujih 

diplomatskih predstavništev v Sloveniji in njihovi ožji družinski 
člani; 

2. predmeti namenjeni za osebno rabo, ki jih uvozi diplomatsko 
osebje tujih diplomatskih predstavništev v Sloveniji in njihovi 
ožji družinski člani; 

3. predmeti namenjeni za osebno rabo, ki jih uvozi konzularno 
osebje tujih konzularnih predstavništev v Sloveniji in njihovi 
ožji družinski člani; 

4. predmeti namenjeni za osebno rabo, ki jih uvozi administrativno 
tehnično osebje tujih diplomatskih in konzularnih 

predstavništev v Sloveniji v 12 mesecih od prihoda v službo 
v Slovenijo. 

(2)Ugodnosti iz prejšnjega odstavka ne morejo uporabiti državljani 
Republike Slovenije in tuji državljani, ki imajo dovoljenje za stalno 
bivanje v Sloveniji. 

(3) Premetov, ki so oproščeni plačila uvoznih dajatev v skladu s 
prvim odstavkom tega člena, ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo 
drugemu, preden niso prijavljeni carinskemu organu in preden ni 
opravljen carinski postopek. 

(3)Predmetov, ki so oproščeni plačila uvoznih dajatev v skladu s 
1., 2., 3. in 4. točko prvega odstavka tega člena, tri leta od dneva 
uvoza ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, razen, če 
so plačane uvozne dajatve." 

85. člen (prej 80. člen) 

V naslovu 161. člena se beseda "carina" nadomesti z besedo 
"uvoznih dajatev". 

Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 

"Plačila uvoznih dajatev je oproščeno naslednje blago: 
1. predmeti namenjeni za osebne potrebe med potovanjem 

(osebna prtljaga) domačih in tujih potnikov in drugi predmeti, 
namenjeni za osebne potrebe potnika ali za darila, ne glede 
na to, ali jih nosijo s seboj, ali pa so jih dali na prevoz prevozniku. 
Za domače potnike se ne štejejo posadka in vozno osebje 
prevoznih sredstev; 

2. rabljeno osebno premoženje, ki ga fizična oseba, ki se iz 
tujine preseli na carinsko območje, pripelje oziroma dobi iz 
tujine v enem letu od dneva preselitve na carinsko območje, 
če so izpolnjeni še naslednji pogoji: 
- predmete osebnega premoženja so zgoraj navedene 

osebe, razen v upravičenih primerih, uporabljale oziroma 
so bili v njihovi lasti najmanj šest mesecev pred 
preselitvijo; 
fizične osebe so bile v tujini zdržema najmanj 12 mesecev; 

3. pošiljke blaga neznatne vrednosti poslane neposredno iz 
tujine. Oprostitev ne velja za alkohol in alkoholne pijače ter 
tobačne izdelke; 

4. nekomercialno blago v pošiljkah, ki jih fizična oseba, ki stalno 
živi v tujini brezplačno pošilja fizični osebi na carinskem 
območju; 

5. predmeti, ki jih fizična oseba, ki stalno živi na carinskem 
območju, podeduje v tujini; 

6. zdravila za osebno uporabo, ki jih fizične osebe prinesejo s 
seboj ali prejmejo iz tujine v pošiljkah; 

7. specifična oprema in tehnični pripomočki posebej izdelani za 
izobraževanje, usposabljanje ali zaposlovanje invalidov, ki jih 
uvozijo invalidi za lastno uporabo ali invalidske organizacije, 
društva in zavodi za usposabljanje invalidov, če se taki 
predmeti ne izdelujejo v Sloveniji; 

8. gorivo in mazivo v rezervoarjih, ki so tovarniško vdelani v 
motorna vozila in motorna kolesa; 

9. rastlinski in živinorejski proizvodi, ki jih pridobijo kmetijski 
pridelovalci - državljani Republike Slovenije na svojih posestvih 
v obmejnem območju sosednje države ter za naraščaj in 
druge proizvode, pridobljene od živine, ki jo imajo na teh 
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posestvih zaradi poljskih del, paše ali prezimovanja; semena, 
gnojila in podobni izdelki za obdelavo tal, ki jih uporabljajo 
kmetijski pridelovalci - tuji državljani na svojih posestvih v 
Republiki Sloveniji; 

10. učni pripomočki, ki jih za lastne potrebe prinesejo s seboj 
dijaki in študenti, ki prihajajo v Slovenijo z namenom šolanja; 

11. medalje, trofeje oziroma druga častna odlikovanja in nagrade, 
če njihova narava in vrednost kaže na to, da niso uvoženi za 
komercialne namene; priložnostna darila prejeta v okviru 
mednarodnih odnosov, če ne odražajo komercialnega namena; 

12. blago, ki ga uvozijo državni organi in organizacije ter 
dobrodelne in človekoljubne organizacije in je namenjeno za 
brezplačno razdelitev med žrtve naravnih in drugih nesreč in 
vojn ali pa je dano na razpolago prej omenjenim žrtvam, pri 
čemer ostane v lasti teh organizacij; 

13. materiali za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih 
obeležij, grobov ali pokopališč vojnih žrtev, krste žare in 
pogrebni artikli. 

86. člen (prej 81. člen) 

V naslovu 162. člena se beseda "carina" nadomesti z besedo 
"uvoznih dajatev". 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Plačila uvoznih dajatev je oproščeno naslednje blago: 
1. blago, ki ga uvozijo državni organi in organizacije, dobrodelne 

in človekoljubne organizacije in je namenjeno za brezplačno 
razdelitev osebam potrebnim pomoči ter drugo blago poslano 
brezplačno tem organizacijam za izpolnjevanje njihovih 
človekoljubnih nalog; 

2. oprema, ki jo imetnik uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, 
pa le-to preseli v Slovenijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

imetnik mora biti lastnik opreme 12 mesecev pred 
preselitvijo dejavnosti; 
oprema bo služila istemu namenu kot v tujini; njena narava 
in velikost ustrezata dejavnosti konkretnega imetnika. 

Oprostitev iz te točke velja tudi za živo živino, če se imetnik 
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo kot edino dejavnostjo. Oprostitev 
iz te točke se ne more uveljaviti, če se s preselitvijo ne vzpostavi 
neke nove dejavnosti, ampak se na carinskem območju oprema 
uporabi v že ustanovljenem podjetju, organizaciji ipd. Prav tako 
oprostitve ni mogoče uveljaviti za transportna sredstva, zaloge, 
namenjene za porabo ali živalsko krmo, gorivo ali zaloge surovin, 
proizvodov ali polproizvodov, živo živino, katere imetniki so trgovci 
in drugo blago, ki ga določi vlada. 

3. zbirke, umetniški predmeti, knjižnično in arhivsko gradivo za 
muzeje in umetniške galerije ter javne knjižnice in arhive, če 
ni namenjeno nadaljnji prodaji; 

4. znanstveni instrumenti in oprema, ki se ne izdelujejo v Sloveniji 
in jih določi vlada; 

5. farmacevtski proizvodi za zdravstveno oziroma veterinarsko 
uporabo, ki se uporabljalo pri mednarodnih športnih 
manifestacijah, organiziranih na carinskem območju; 

6.. teravpevtske substance človeškega izvora, reagenti za 
določanje krvnih skupin ter tipov tkiv, živalske, biološke in 
kemične substance, namenjene znanstvenim raziskavam, 
ter vzorci referenčnih substanc, namenjenih kontroli kvalitete 
medicinskih proizvodov, ki jih je odobrila Svetovna 
zdravstvena organizacija; 

7. instrumenti in aparati, namenjeni medicinskim raziskavam ali 
postavljanju diagnoz, ki se kot donacija pošiljajo bolnicam ali 
raziskovalnim medicinskim ustanovam; " 

87. člen (prej 82. člen) 

V165. členu se beseda "carina" nadomesti z besedama "uvoznih 
dajatev", številka "164" pa se nadomesti s številko "164.a". 

88. člen (prej 83. člen) 

V celotnem besedilu 166. člena se beseda "carina" v različnih 
sklonih nadomesti z besedama "uvoznih dajatev" v ustreznem 
sklonu. 

V prvem odstavku se besedilo "na podlagi 3. do 6., 8 in 11. do 14." 
nadomesti z besedilom "na podlagi 2. do 5. in 7.do 13.". 

89. člen (prej 84. člen) 

V celotnem besedilu 167. člena se beseda "carina" v. različnih 
sklonih nadomesti z besedama "uvoznih dajatev" v ustreznem 
sklonu. 

V tretjem odstavku se besedi "prejšnjega odstavka" nadomestita 
z besedami "prvega odstavka tega člena". 

90. člen (prej 85. člen) 

V 10., 12., 15. in 36. točki prvega odstavka 168. člena se za 
besedama "uvoznih dajatev" doda besedilo "in drugih dajatev, ki 
se pobirajo pri uvozu oziroma izvozu", pred besedilom v oklepaju 
pa se doda "1 .a členu". 

V 11. točki se besedilo "nomenklaturo carinske tarife" nadomesti 
z besedama "kombinirano nomenklaturo", besedi "carinskih 
dajatev" se nadomestita z besedilom "uvoznih dajatev in drugih 
dajatev, ki se pobirajo pri uvozu oziroma izvozu", pred besedilom 
v oklepaju pa se doda "1 .a člen". 

91. člen (prej 86. člen) 

V 2. in 21. točki 170. člena se za besedama "uvoznih dajatev" 
doda besedilo "in drugih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu oziroma 
izvozu", pred besedilom v oklepaju pa se doda "1 .a člen". 

6. točka se spremeni tako, da se glasi: 

"6. ne predloži carinskega blaga carinskemu organu v skladu z 
32. členom tega zakona ali za blago, ki naj bi bilo predmet 
carinskega postopka, ne vloži carinske deklaracije za ta postopek 
v skladu s prvim odstavkom 45. člena tega zakona". 

V 15. in 20. točki se beseda "carina" v različnih sklonih nadomesti 
z besedama "uvoznih dajatev" v ustreznem sklonu. 

92. člen (prej 87. člen) 

Na koncu četrtega odstavka 173. člena se črta pika ter doda 
besedilo "in drugih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu oziroma 
izvozu". 
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93. člen (prej 88. člen) 

V drugem odstavku 176. člena se besedilo "Pooblaščene uradne 
osebe organov za notranje zadeve" nadomesti z besedo "Policisti". 

V tretjem odstavku se besedilo "pooblaščene uradne osebe 
organov za notranje zadeve" nadomesti z besedo "policisti". 

94. člen (prej 89. člen) 

V 5. členu, tretji alinei prvega odstavka 57. člena, tretjem odstavku 
63. člena, prvem odstavku 64. člena, 65. členu, 1. točki 73. člena, 
v točki c) 97. člena, drugem odstavku 98. člena, v naslovu in 
vseh treh odstavkih 108. a člena, v naslovu in besedilu 109. 

člena, v 1. in 2. točki prvega odstavka 112. člena, v prvem odstavku 
116. člena, točki a) 127. člena, točkah a) in b) prvega odstavka 
143. člena, točkah a) in b) prvega odstavka 144. člena, v prvem 
odstavku 147. člena, v naslovu in besedilu 163., 164., 164.a člena 
in v 16. in 19. točki 169. člena se beseda "carina" v različnih 
sklonih nadomesti z besedama "uvoznih dajatev" v ustreznem 
sklonu. 

95. člen (prej 90. člen) 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. izredni seji dne 14. 
maja 2002 opravil drugo obravnavo predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah carinskega zakona in sprejel 
amandmaje k predlogu zakona (pregled sprejetih amandmajev 
številka 437-01/94-007/0037 z dne 19/4-2002). Državni zbor 
Republike Slovenije je naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi 
predlog zakona za tretjo obravnavo in ga predloži Državnemu 
zboru. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 2., 5., 6., 11., 12., 
26., 58., 59., 62. (za novi 62.a člen) in 80. členu. Vsi sprejeti 
amandmaji so vključeni v predlog zakona o inšpekcijskem nadzoru 
za tretjo obravnavo. 

Spremembe in dopolnitve, ki so vnešene v predlog zakona v 
skladu s sprejetimi amandmaji, so: 

v 3. členu (prej 2.a): Dodani so štirje novi členi k osnovnemu 
carinskemu zakonu, ki pomenijo uskladitev določb carinskega 
zakona z določbami zakona o varstvu osebnih podatkov, v 
katerih se določa katere evidence se bodo vzpostavile in 
vodile (evidenca o izdanih dovoljenjih za opravljanje 

zastopanja v carinskih zadevah in evidenca imetnikov licence); 
vrste osebnih podatkov, ki jih bodo evidence vsebovale; način 
zbiranja podatkov; čas shranjevanja podatkov ter namen 
uporabe zbranih osebnih podatkov, 
v 14. členu (prej 11. člen): Ustrezneje se opredeljujejo mejni 
prehodi glede t.i. carinskega statusa le-teh za opravljanje 
samo blagovnega prometa ali pa samo potniškega promet 
oziroma obeh vrst prometa 

- v 62. členu (prej 58. člen): Natančno se opredeljuje razlika 
med koncem in zaključkom tranzitnega postopka, kot je to 
določeno tudi v evropskem carinskem kodeksu 
v 85. členu (prej 80. člen): v 9 točki gre za ustreznejši prevod 
evropskega carinskega kodeksa, z 10. točko pa so ustrezneje 
opredeljeni upravičenci do uveljavljanja pravice do carinske 
oprostitev na področju invalidov 
v 7.(prej 5.a člen), 9. (prej 6.a člen), 15.(prej 12. člen), 29. 
(prej 26. člen), 63. (prej 59. člen), 66.(prej 62.a člen) in 67. 
členu(novi 62.a člen): gre zgolj za redakcijske popravke, ki 
ne pomenijo spremembe vsebinskih rešitev, temveč le 
ustreznejši prevod konkretnega besedila evropskega 
carinskega kodeksa 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

« 

•O Naslov predloga akta: c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona 
- tretja obravnava (EVA 2001-1611-0142) 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi": 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

-70., 71. in 94. člen 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

Sporazum zahteva postopno harmonizacijo carinske zakonodaje. 
Prva revizija carinskih predpisov je bila izvedena v letu 1999. 
Predlagana sprememba in dopolnitev zakona sodi v okvir druge 
revizije, katera upošteva zadnje spremembe evropskega 
carinskega kodeksa. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

- jih ni 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 

- Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 
establishing Community Customs Code z vsemi kasnejšimi 
spremembami in dopolnitvami. 

- Commission Regulation (EEC) No2454/93 of 2 July 1993, 
laying down the provisions for the implementation of Council 
Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establish- 
ing Community Customs Code z vsemi kasnejšimi 
spremembami in dopolnitvami. 

- delno usklajeno 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

predlog zakona upošteva tudi mednarodne pogodbe s 
področja carinskega sistema, ki jih je sklenila ES, ne glede na 
to ali je Republika Slovenija k tem mednarodnim pogodbam 
že pristopila 

neusklajene so določbe, ki jih Slovenija ne more prevzeti 
pred polnopravnim članstvom oziroma določbe, ki po svoji 
naravi niso procesne določbe, temveč sodijo v sklop 
trgovinske politike ES in bi za majhen slovenski trg pomenile 
nepotrebno in gospodarsko škodljivo zapiranje trga 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (teto) 

ob polnopravnem članstvu republike Slovenije v ES 

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

obstaja le delovni prevod evropskega carinskega kodeksa, 
ki pa ni usklajen s slovensko carinsko in pravno terminologijo 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

- predlog ni preveden v noben tuj jezik 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza-) 

Pri pripravi predloga akta neodvisni strokovnjaki z omenjenih 
področij niso sodelovali. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

- 331-1 

Ime in priimek ter podpis 
vodja pravne službe: 

PETRA ZEMLJIČ 
SVETOVALKA VLADE 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

Mag. ANTON ROP 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 TUJCIH (ZTuj-1 A) 

- druga obravnava - EPA 367 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1711-0039 
Številka: 260-03/2001-1 
Ljubljana, 20.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 144. dopisni seji dne 20.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O TUJCIH - EU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 12. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 23.1.2002 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

GENERALNI SEKRETAR 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o tujcih - 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 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 

I. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99 in 9/01) se za deseto 
alineo prvega odstavka 2. člena doda nova, enajsta alinea, ki se 
glasi: 
» - za Pridobitno dejavnost |e zaposlitev In delo, kot |o 
opredeljuje zakon, ki ureja zaposlovanje In delo tujcev.«. 

2. člen 

Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Tujcu, zoper katerega se uvede kazenski postopek ali 
postopek za prekrike In je v priporu, mora organ, ki je odredil 
pripor, na njegovo zahtevo omogočiti stik s prlsto|nlml 
organi države, katere državljan je.«. 

3. člen 

V prvem odstavku 5. člena se črtajo besede: »vsaki dve leti«. 
V drugemu odstavku 5. člena se na koncu doda drugi stavek, ki 
se glasi: »V kvote se ne vštejejo dovoljenja za začasno 
prebivanje, Izdana zaradi združevanja družine, dovoljenja 
za začasno prebivanje Izdana ožjim družinskim članom 
slovenskih državljanov, dovoljenja za začasno prebivanje, 
Izdana akreditiranim novinarjem In dovoljenja za začasno 
prebivanje, Izdana umetnikom.«. 

Tretji odstavek se črta. 

4. člen 

V prvem odstavku 6. člena se črtajo besede: »In v času, ki je za 
to določen«. 
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5. člen Četrti odstavek se črta. 

V prvem odstavku 7. člena se za besedo »vstop« postavi vejica 
in doda beseda »zapustitev«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti, odstavek, ki se glasi: 
»(4) Izjemoma se lahko dovoli zapustitev države tudi 
posameznemu članu skupine, če |e to nujno zaradi n|egovlh 
osebnih razlogov ali če tako odredi pristojni organ.«. 

Sedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi 
odstavek. 

V novem petem odstavku se črtajo besede "ob pogoju 
vzajemnosti". 

V novem sedmem odstavku se za besedo »brez« doda beseda 
»veljavne«. 

6. člen 

V 8. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Vlada Republike Slovenije lahko s sklepom določi, da 
državljani določenih držav lahko vstopajo In zapuščajo 
državo brez vizuma.«. 

7. člen 

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi: 
«(1) Tujcu se, ne glede na Izpolnjevanje pogojev Iz 7. In 8. 
člena tega zakona zavrne vstop v državo, če: 
• obstaja sum, da utegne pomeniti nevarnost za Javni red 

In varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije 
ali če obstaja sum, da bo njegovo bivanje v državi 
povezano z Izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih 
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, 
posestjo In posredovanjem mamil ali Izvrševanjem 
kakšnih drugih kaznivih dejanj; 
še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop v 
državo; 
nima zadostnih sredstev za preživljanje za čas bivanja v 
Republiki Slovenl|i in za vrnitev v državo, iz katere prihaja 
ali za potovanje v tretjo državo; 
na zahtevo pristojnega organa ne more utemeljiti 
namena in okoliščin nameravanega prihoda In bivanja v 
državi; 

• če obstaja sum, da se bo zaposlil ali delal na ozeml|u 
Republike Slovenije v nasprotju s predpisi o 
zaposlovanju In delu; 

- če Je prihod tujca v Republiko Slovenijo v nasprotju s 
sprejetimi mednarodnimi obveznostmi Republike 
Slovenije.«. 

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Tujcu, ki vstopa v Republiko Slovenijo na podlagi 
dovoljenja za preblvan|e, se lahko zavrne vstop v državo 
samo, če se mu odpove prebivanje v državi ali če mu je z 
odločbo pristojnega organa prepovedan vstop v državo ali 
če se mu razveljavi dovoljenje za prebivanje.«. 

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

8. člen 

Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Mejna kontrola tujcev, ki Izstopajo Iz države obsega 
zlasti kontrolo, ki je nu|na zaradi notranjih in mednarodnih 
Interesov Republike Slovenije, Javnega reda In miru ter 
preveritev ali obstajajo razlogi zaradi katerih se tujcu ne 
dovoli zapustiti državo.«. 

9. člen 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»12. člen 
(zapustitev države) 

(1) Tujci svobodno zapuščajo Republiko Slovenijo v skladu 
z zakonom. 

(2) Tujcu se ne dovoli Izstop Iz države, če je zoper njega 
uveden kazenski postopek, postopek za prekrške ali 
kakšen drug postopek, v katerem je potrebna njegova 
navzočnost, in če to zahteva organ, ki vodi postopek.«. 

10. člen 

13. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»13. člen 
(dovoljen čas bivanja tujca v Republiki Sloveniji) 

(1) Tujec lahko ostane v državi toliko časa, kolikor mu je to 
določeno z vizumom, dovoljenjem za prebivanje, 
sklepom Vlade Republike Slovenije ali zakonom oziroma 
mednarodnim sporazumom. 

(2) Tujec, ki na podlagi zakona ali mednarodnega 
sporazuma ali sklepa Vlade Republike Slovenije za vstop 
v državo in bivanje ne potrebuje vizuma, lahko v 
Republiko Slovenijo vstopa In v njej biva največ 90 dni v 
šestih mesecih, računajoč od dneva prvega vstopa, z 
enakimi nameni kot so dovoljeni tujcem, ki morajo Imeti 
vizum. 

(3) Tujec mora zapustiti Republiko Slovenijo pred potekom 
časa Iz prejšnjega odstavka, če tako odloči pristojni or- 
gan.«. 

11. člen 

V prvem odstavku 14. člena se črtata besedi »zakonom 
oziroma«. 

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, z navodilom 
določi Izjeme, v katerih se vizum lahko izda tudi tujcu, ki 
ima potno listino, katere veljavnost je krajša od treh 
mesecev.«. 

Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 

Novi, četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(4) Vizum tujcu ne daje pravice opravljanja pridobitne 
delavnosti.«. 

Novi, peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
» (5) Vrste vizumov so: 

letališki tranzitni vizum (vizum A), 
- tranzitni vizum (vizum B), 

vizum za vstop (vizum C In vizum D)«. 

12. člen 

15. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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»15. člen 
(letališki tranzitni vizum - vizum A) 

(1) Tujci, ki med vmesnim pristankom na letališču v 
Republiki Sloveniji ne zapustijo letališkega prostora ali 
letala, ne potrebujejo vizuma. 

(2) Izjemoma lahko Vlada Republike Slovenije z uredbo 
določi, da zaradi Interesov države, zaradi zatiranja 
organiziranega kriminala ali zaradi odnosov z drugimi 
državami potrebujejo državljani določenih držav ali 
potniki na določenih potovalnih smereh za tranzit 
letališki tranzitni vizum. 

(3) Tujcu se lahko na njegovo prošnjo izda letališki tranzitni 
vizum za določeno število tranzitnih potovanj preko 
mednarodnega območja letališča za čas trajanja 
tranzita.«. 

13. člen 

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

»16. člen 
(tranzitni vizum - vizum B) 

(1) Tranzitni vizum se Izda tujcu za enkratno ali dvakratno, 
izjemoma tudi večkratno potovanje preko državnega 
ozemlja Republike Slovenije iz določene tuje države v 
določeno tretjo državo, pri čemer lahko ob vsakem 
potovanju ostane v Republiki Sloveniji največ pet dni, 
veljavnost vizuma pa ne sme biti daljša od šestih 
mesecev. 

(2) Tranzitni vizum se lahko Izda samo, če tujec dokaže, da 
Ima zagotovljen vstop v državo, v katero bo vstopil Iz 
Republike Slovenije.«. 

14. člen 

17. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»17. člen 
(vizum za vstop - vizum C in vizum D) 

(1) Vizum se izda za enkratni ali za večkratni vstop v državo, 
pri čemer niti enkratno neprekinjeno bivanje niti skupno 
trajanje zaporednih bivan| v Republiki Sloveniji ne sme 
biti dal|še od 90 dni v šestih mesecih, šteto od dneva 
prvega vstopa. 

(2) Vizum za večkratni vstop se lahko Izda z veljavnostjo 
največ do enega leta. 

(3) Izjemoma se lahko vizum za večkratni vstop izda z 
veljavnostjo, daljšo od enega leta, če je to v interesu 
Republike Slovenije, o čemer odloči ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve, na predlog posameznega 
ministrstva. 

(4) Vizum za enkratni ali večkratni vstop se Izda za turistične, 
poslovne, osebne ali druge vrste obiskov oziroma za 
tem primerljive namene prihoda v Republiko Slovenijo. 

(5) Namen, za katerega se vizum Izda, se v vizumu razvidno 
navede. 

(6) Vlada Republike Slovenije lahko določi primere, v katerih 
se lahko vizum iz prvega odstavka tega člena izjemoma 
izda tudi za daljše bivanje, vendar ta čas v nobenem 
primeru ne sme presegati šest mesecev v enem letu 
(VIZUM D).«. 

15. člen 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»18. člen 
(vizum v skupinski potni list) 

(1) Vizum v skupinski potni list se izda kot vizum za letališki 
tranzit (vizum A), vizum za tranzit (vizum B) ali kot vizum 
za vstop (vizum C) skupini tujcev, ki lahko šteje najmanj 
5 In največ 50 oseb. 

(2) Vizum za vstop se v skupinski potni list lahko Izda za 
bivanje do največ 30 dni.«. 

16. člen 

Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Vizum se izda na prošnjo tujca, če ima veljavno potno 
listino in če ni s tem zakonom določenih razlogov za 
zavrnitev njegovega vstopa v državo.«. 

V petem odstavku se črta besedilo: »za enkratni vstop ali 
tranzitni vizum«. 

V šestem odstavku se črta besedilo »in zagotovilo o potrebnih 
sredstvih za preživljanje in vrnitev«. 

17. člen 

V prvi alinei prvega odstavka 20. člena se črta vejica in besedilo: 
»razen Iz druge alinee prvega odstavka 9. člena«. 

18. člen 

Tretja alinea prvega odstavka 21. člena se črta. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Vizum se Izda v obliki nalepke, ki se pritrdi v potno 
listino.«. 

19. člen 

V prvem odstavku 22. člena se črta beseda »lahko«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»2) Vizum razveljavi ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve ali organ mejne kontrole. V primeru, če tujec še nI 
vstopil v Republiko Slovenijo, lahko vizum razveljavi tudi 
diplomatsko konzularno predstavništvo. Vizum lahko 
razveljavi tudi ministrstvo pristojno za zunanje zadeve.«. 

20. člen 

23. člen se črta. 
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21. člen 

V prvem odstavku 24. člena se beseda »morski« nadomesti z 
besedo »vodni«. 

Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Prevoznik iz prvega odstavka tega člena Je dolžan, da 
ob prihodu nemudoma In brezplačno posreduje organom 
mejne kontrole na njihovo zahtevo podatke o potnih listinah 
In dovoljenjih za vstop potnikov, prevoznikov In članov 
posadke.«. 

Sedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek se spremeni 
tako, da se glasi: 
»(3) Če je tujcu zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ga 
mora prevoznik, ki ga je po zračni, kopenski ali vodni poti 
pripeljal na mejo v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, 
takoj sprejeti nazaj v oskrbo in na svoje stroške odpeljati iz 
države.«. 

22. člen 

27. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»27. člen 
(pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje) 

(1) Dovoljenje za prebivanje se izda na prošnjo tujca, ki želi 
prebivati v Republiki Sloveniji. Prošnjo za izdajo dovoljenja 
za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji lahko v primerih, ki 
so določeni s tem zakonom, vloži tudi druga fizična ali 
pravna oseba. 

(2) V prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje mora biti 
naveden namen prebivanja v Republiki Sloveniji. Vlagatelj 
prošnje navedenega namena med postopkom ne more 
spreminjati. 

(3) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti 
veljavno potno listino, katere veljavnost Je najmanj tri 
mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki 
Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje In zadostna 
sredstva za preživljanje v času prebivanje v državi oziroma 
mu mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno. 

(4) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora poleg 
pogojev Iz prejšnjega odstavka Izpolnjevati tudi pogoje, ki 
se s tem zakonom zahtevajo za izdajo posamezne vrste 
dovoljenja za prebivanje. 

(5) Vlagatelj mora prošnji za Izdajo dovoljenja za prebivanje 
priložiti veljavno potno listino Iz tretjega odstavka tega člena 
oziroma overjen prepis takšne listine ter druga dokazila In 
listine o Izpolnjevanju pogojev Iz tretjega In četrtega 
odstavka tega člena. Vlagatelj prošnje se mora na vabilo 
pristojnega organa pri njem osebno zglasltl. 

(6) Dovoljenje za prebivanje se na razviden način vpiše v 
potno listino ali se Izda v obliki odločbe. Dovoljenje za 
prebivanje, razen dovoljenja za prvo prebivanje, se lahko 
Izda v obliki odločbe, če tujec, katerega istovetnost nI 
sporna, nima In si ne more priskrbeti potne listine svoje 
matične države. V takšnih primerih se tujcu po uradni 
dolžnosti Izda osebna izkaznica za tujca. 

(7) Dovoljenje za prebivanje se vroči osebno tujcu, za 
katerega se Izda oziroma njegovemu zakonitemu 
zastopniku. 

(8) Z zakonom ali mednarodnim aktom se lahko določi, da 
Imajo določeni tujci ob pogojih, določenih z zakonom ali 
mednarodnim aktom pravico do prebivanja v Republiki 
Sloveniji.«. 

23. člen 

V tretjem odstavku 28. člena se pika na koncu črta in doda 
besedilo: »ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, če 
je tako določeno s tem zakonom.«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(4) Dovoljenje za prvo prebivanje se ne sme izdati za daljši 
čas od enega leta, razen če ni s tem zakonom drugače 
določeno.«. 

24. člen 

29. člen se črta. 

25. člen 

Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se Izda tujcu, ki 
namerava v Republiki Sloveniji prebivati Iz naslednjih 
namenov: 

- opravljanja pridobitne dejavnosti, 
- združitve družine, 
- študija, Izobraževanja, specializacije ali strokovnega 

izpopolnjevanja ter praktičnega usposabljanja, sode- 
lovanja oziroma udeležbe v programih mednarodnih 
Izmenjav prostovoljcev in v drugih programih mladih, ki 
ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja, 

- drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali 
mednarodnimi načeli in 
običaji utemeljenih razlogov. 

Dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji se 
izda tudi: 

- tujim ožjim družinskim članom slovenskih 
državljanov, 

- tujcem slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni 
vrsti, 

- otrokom tujcev, rojenih v Republiki Sloveniji.«. 

Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Dovoljenje za začasno prebivanje se Izda za čas, ki Je 
potreben za izpolnitev namena bivanja, vendar najdlje za 
eno leto, če zakon ne določa drugače.«. 

Tretji odstavek se črta. 

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

26. člen 

V naslovu 31. člena se beseda »oziroma« nadomesti z besedo 
»In«. 

V drugem odstavku se črta besedilo »z določenim namenom 
ali nevezano dovoljenje«. 

Tretji odstavek se črta. 

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 
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Novi tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Če pristojni organ prošnjo za podaljšanje ali izdajo 
nadaljnjega dovoljenja zavrne ali zavrže ali če postopek 
ustavi, mora tujec zapustiti državo v roku 15 dni od vročitve 
dokončne odločbe ali sklepa.«. 

Novi četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(4) Tujec ima zoper odločbo in sklep iz tretjega odstavka 
tega člena pravico do pritožbe v roku 15 dni od vročitve 
odločbe ali sklepa.«. 

27. člen 

V naslovu 32. člena se beseda »in« nadomesti z besedo »ali«. 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi 
zaposlitve ali dela, se lahko izda dovoljenje za začasno 
prebivanje, če Ima delovno dovoljenje oziroma drugo 
potrebno dovoljenje po zakonu, ki ureja zaposlovanje In 
delo tujcev, ali Izpolnjuje pogoje, ki jih za opravljanje 
posamezne dejavnosti določajo zakoni in drugi predpisi 
Republike Slovenije.«. 

V petem odstavku se črtata besedi: »In tretjega«. 

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(6) Vlada Republike Slovenl|e z uredbo določi, v katerih 
primerih tujec ne potrebuje dovoljenja za prebivanje zaradi 
opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.». 

Sedmi odstavek se črta. 

28. člen 

V tretjem odstavku 33. člena se na koncu prve alinee podpičje 
nadomesti s piko, druga in tretja alinea pa črtata. 

Četrti in peti odstavek se črtata. 

29. člen 

V drugem odstavku 34. člena se črtata besedi: »in tretjega«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Dovoljenje Iz prvega odstavka tega člena se lahko Izda 
na prošnjo tujca ali delodajalca.«. 

četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(4) Na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi 
opravljanja sezonskega dela tujec ne more pridobiti 
nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje.«. 

V petem odstavku se za besedo »zaposlovanje« dodata besedi 
"In delo«. 

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(7) Prošnjo za Izdajo dovoljenja iz petega odstavka tega 
Člena lahko vloži tujec ali zakoniti zastopnik obeh 
pogodbenih strank. Prošnji je potrebno priložiti: 

delovno dovoljenje; 
potrjen spisek napotenih delavcev s podatki na 
predpisanem obrazcu, ki ga Izda in potrdi zavod za 
zaposlovanje; 

' dokazilo, da tujec, ki ga tuj delodajalec na podlagi 
pogodbe napotuje v Republiko Slovenijo, socialno In 
zdravstveno zavarovan v državi, Iz katere Je napoten.«. 

30. člen 

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

»35. člen 
(dnevni delovni migranti) 

(1) Dnevnim delovnim migrantom se lahko izda dovoljenje 
za začasno prebivanje za dnevne delovne migrante. 

(2) Dovoljenje za začasno prebivanje za dnevne delovne 
migrante se izda osebam iz prejšnjega odstavka za dobo 
dveh let, če izpolnjujejo pogoje za izdajo dovoljenja za 
začasno prebivanje zaradi zaposlitve ali dela in dokažejo, 
da so dnevni delovni migranti. 

(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena po preteku dveh 
let še izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena, 
organ, ki Izda dovoljenje za začasno prebivanje za dnevne 
delovne migrante, to obnovi, za enako obdobje veljavnosti.". 

31. člen 

Prvi odstavek 36. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»(1) Tujcu, ki Ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno 
prebivanje ali dovoljenje za začasno prebivanje, razen tujcu, 
ki Ima dovoljenje za začasno prebivanje zaradi sezonskega 
dela, se ob pogojih in v skladu s tem zakonom, prizna pravica 
do združitve, ohranitve In ponovne pridobitve celovitosti 
družine z ožjimi družinskimi člani, ki so tujci.». 

Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Prošnja za izdajo dovoljenja se vloži pri diplomatsko 
konzularnem predstavništvi Republike Slovenije v tujini ali 
pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.«. 

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

V novem četrtem odstavku se črta besedilo: »In o stanovanjskih 
prostorih, ki ustrezajo minimalnim standardom, določenim 
v Republiki Sloveniji«. 

V novem petem odstavku se za piko doda besedilo: »Dovoljenje 
za prebivanje zaradi združitve družine se lahko podaljšuje 
ožjemu družlrtskemu članu tujca, ki ima v Republiki Sloveniji 
dovoljenje za stalno prebivanje, z veljavnostjo do dveh let; 
če prebiva v Republiki Sloveniji neprekinjeno tri leta na 
podlagi dovoljenj za začasno prebivanje, se mu lahko izda 
dovoljenje iz prvega odstavka tega člena tudi za daljši čas.«. 

Doda se nov, šesti odstavek, ki se glasi: 
»(6) Zakoncu In otrokom tujca se, če Izpolnjujejo z zakonom 
določene pogoje, Izda dovoljen|e za prebivanje kot nevezano 
dovoljenje.«. 

Sedanji peti odstavek postane sedmi odstavek. 

V novem sedmem odstavku se na koncu doda stavek, ki se 
glasi: »Navedeno dovoljenje se lahko podaljša samo enkrat, 
z veljavnostjo do enega leta.«. 

32. člen 

Tretji odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Dovoljenje za prebivanje se tujim družinskim članom 
slovenskega državljana Izda kot nevezano dovoljenje za tri 
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leta In se lahko ob pogojih, določenih s tem zakonom 
podaljšuje. Prošnja iz prejšnjega odstavka se vloži pri 
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike 
Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki 
Sloveniji.«. 

Doda se nov, četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Zakoncu slovenskega državl|ana preneha veljati 
dovoljenje za prebivanje, če se zakonska zveza razveže prej 
kot v dveh letih Izdaje dovoljenja.«. 

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek in se spremeni, 
tako da se glasi: 

»(5) Tujec slovenskega rodu Ima v skladu s tem zakonom 
pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji, če dokaže, da 
Izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 27. člena tega 
zakona.«. 

33. člen 

V drugem odstavku 38. člena se pika na koncu črta in doda 
besedilo: »do dopolnjenega 18 leta starosti.«. 

Doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Pristojni organ Izda otroku Iz prvega odstavka tega 
člena, katerega vsaj eden od staršev ali skrbnik, ki mu je 
otrok zaupan v vzgojo, Ima dovoljenje za stalno prebivanje 
v Republiki Sloveniji ali katerega skrbnik je slovenski 
državljan, po uradni dolžnosti dovoljenje za stalno 
prebivanje.«. 

34. člen 

39. člen se črta. 

35. člen 

42. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»42. člen 
(pristojnost organov za izdajo dovoljenj) 

(1) Dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji 
izdaja In podaljšuje upravna enota, na območju katere 
namerava tu|ec prebivati, oziroma upravna enota, na 
območju katere tujec prebiva. Dovoljenja za začasno 
prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela In dovoljenja 
za začasno prebivanje za čezmejno opravljanje storitev z 
napotenimi delavci lahko izdaja in podaljšuje upravna enota, 
kjer Je sedež delodajalca oziroma k|er se opravlja dejavnost. 

(2) Dovoljenja za stalno prebivanje izdaja upravna enota, na 
območju katere tujec prebiva.«. 

36. člen 

43. člen se s spremeni tako, da se glasi: 

»43. člen 
(zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje) 

(1) Dovoljenje za preblvan|e v Republiki Sloveniji se tujcu 
ne izda, če: 

- niso Izpolnjeni pogoji Iz 3. In 4. odstavka 27. člena tega 
zakona, 

- Je tujcu prepovedan vstop v državo, 
obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku 
veljavnosti dovoljenja ne bo prostovoljno zapustil 
Republike Slovenije, 

- obstaja sum, da utegne pomeniti nevarnost za javni red 
in varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije 
ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi 
povezano z Izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih 
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, 
posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih 
de|anj, 

- obstajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podrejal 
pravnemu redu Republike Slovenije, 

- je očitno, da je bila zakonska zveza sklenjena izključno 
ali predvsem z namenom pridobitve dovoljenja za 
prebivanje, 

- če se ugotovi, da tujec dejansko že živi v Republiki 
Sloveniji. 

(2) V primeru Iz četrte alinee prejšnjega odstavka pristojni 
organ nI dolžan obrazložiti razlogov za zavrnitev.«. 

37. člen 

V prvem stavku prvega odstavka 44. člena se črta beseda 
»lahko«. 

38. člen 

V prvem odstavku 46. člena se besedi »posebno listino« 
nadomesti z besedo »odločbo«. 

39. člen 

Drugi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Šteje se, da tujec nezakonito prebiva v Republiki 

Sloveniji, če: 
je nedovoljeno vstopil, 
mu Je bil razveljavljen vizum ali Je potekel rok za 
katerega je bil izdan ali prebiva v Republiki Sloveniji v 
nasprotju s vstopnim naslovom oziroma mu je potekel 
čas, ko Je na podlagi zakona ali mednarodnega 
sporazuma lahko v Republiki Sloveniji, 
nima dovoljenja za prebivanje ali Je dovoljenje 
prenehalo veljati.«. 

Tretji odstavek 47. člena se črta. 

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

40. člen 

Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Odločbo o odpovedi prebivanja Iz 48. člena tega zakona 
Izda upravna enota, na območju katere tujec prebiva.«. 

41. člen 

V četrtem odstavku 50. člena se pika na koncu črta in doda 
besedilo: »In izroči organom te države.«. 

Peti odstavek tega člena se spremeni, tako da se glasi: 
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»(5) Policija privede do državne meje In napoti čez mejo In 
izroči organom te države tudi tujca, ki se ga vrača na podlagi 
mednarodnega sporazuma.«. 

42. člen 

Drugi odstavek 51. člena se črta. 

43. člen 

Druga alinea drugega odstavka 52. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 
» - če odstranitev nI možna iz drugih razlogov;«. 

44. člen 

53. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»53. člen 
(prenehanje dovolitve zadrževanja) 

Dovolitev zadrževanja preneha takoj, ko prenehajo razlogi, 
ki preprečujejo prisilno odstranitev ali če tujec pridobi 
dovoljenje za prebivanje v Republiki Slovenl|l na podlagi 
zakona ali mednarodnega sporazuma. ». 

45. člen 

54. člen se črta. 

46. člen 

55. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»55. člen 
(pravica tujca, ki mu je dovoljeno začasno 

zadrževanje) 

Tujec, kateremu je dovoljeno začasno zadrževanje v 
Republiki Sloveniji, Ima pravico do osnovnega zdravstve- 
nega varstva, v skladu z zakonom, ki ure|a zdravstveno 
varstvo In zdravstveno zavarovanje, osnovne oskrbe, 
šoloobvezni mladoletni tujci pa tudi pravico do osnovnega 
šolstva.«. 

47. člen 

Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Za tujca, ki ne zapusti države v določenem roku in ga Iz 
kakršnih koli razlogov nI mogoče tako| odstraniti, odredi 
policija, do njegove odstranitve iz države, nastanitev v 
Centru za tujce (v nadaljnjem besedilu: center) ali Izven 
centra, a ne dalj kot za šest mesecev.«. 

48. člen 

57. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»57. člen 
(strožji policijski nadzor) 

(1) Zoper tujca Iz 56. člena tega zakona se lahko v centru 
odredi bivanje pod strožjim policijskim nadzorom. 

(2) Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom odredi policija 
s sklepom, če: 
• obstaja sum, da se bo skušal tujec prisilni odstranitvi 

izogniti oziroma se Je takemu ukrepu že izognil, 
- če to terjajo razlogi javnega reda, varnosti države ali 

mednarodnih odnosov. 
Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom se odredi za 
čas, ki je nujno potreben za njegovo odstranitev, vendar ne 
več kot za šest mesecev. 

(3) Strožji policijski nadzor pomeni omejitev svobode 
gibanja na prostore centra v skladu s hišnim redom cen- 
tra.«. 

49. člen 

V prvem odstavku 58. člena se za besedo »center« doda besedilo 
»ali Izven centra«. 

50. člen 

V četrtem odstavku 59. člena se besedilo »minister, pristojen za 
notranje zadeve« nadomesti z besedilom »generalni direktor 
policije«. 

51. člen 

V prvem odstavku 60. člena se pika na koncu črta in doda 
besedilo: »ki mora v skladu z zakonom nemudoma postaviti 
začasnega zastopnika mladoletni osebi.«. 

52. člen 

Drugi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Pristojni organ lahko z odločbo, s katero dovoli tujcu 
zadrževanje v Republiki Sloveniji, namesto nastanitve v 
centru, določi kraj prebivanja na določenem naslovu.«. 

53. člen 

Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Tujec iz prvega odstavka 56. člena tega zakona, ki Ima 
lastna sredstva je dolžan sam nositi stroške svojega 
preživljanja In nastanitve ter stroške prisilne odstranitve do 
višine lastnih sredstev.«. 

Doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Stroške Iz prvega odstavka tega člena, solidarno nosi 
tudi oseba, ki je tujca pripeljala čez državno mejo na 
nedovol|en način ali mu omogočila nezakonito zaposlitev 
ali opravljanje dela ali omogočila nezakonito bivanje v 
Republiki Slovenl|i.«. 

54. člen 

Prvi odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Diplomatsko konzularna predstavništva Republike 
Slovenije v tujini In ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve 
so prl8to|na za izdajo in razveljavitev vizumov.«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Policija je pristojna za opravljanje mejne kontrole, za 
zavrnitev tu|ca na meji, Izdajo vizuma na meji, razveljavitev 
vizuma, prisilno odstranitev tujca, dovolitev zadrževanja In 
za druge ukrepe in odločitve v zvezi s tujci na meji ali v 
državi, ki jih določa zakon.«. 
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Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve opravlja 
upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na migracijsko 
politiko, vstop, zapustitev In prebivanje tujcev v državi ter 
odloča o pritožbah zoper odločbe izdane na prvi stopnji in 
sprejema ukrepe v zvezi s tujci, kadar je tako določeno z 
zakonom.«. 

Doda se nov, peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve pri opravljanju 
nalog Iz prejšnjega odstavka sodeluje z drugimi ministrstvi, 
organi in službami, tako da usmerja in usklajuje njihovo delo. 
Zaradi zagotovitve povezanega In usklajenega opravljanja 
zadev Iz prejšnjega odstavka, ki so skupnega pomena za več 
ministrstev in zaradi enotnega In organiziranega sodelovanja 
In usklajevanja se pri Ministrstvu, pristojnim za notranje 
zadeve ustanovi skupno delovno telo.«. 

55. člen 

Drugi odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Pritožba zoper zavrnitev Izdaje ali razveljavitev vizuma, 
zavrnitev vstopa v državo in dovolitev zadrževanja ni 
dovoljena. Pristojni organ zavrnitve Izdaje nI dolžan 
obrazložiti.«. 

Tretji odstavek 65. člena se črta. 

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

56. člen 

Za 65. členom se doda se nov 65a. člen, ki se glasi: 

»65a. člen 
(postopek v diplomatsko konzularnih predstavništvih 

Republike Slovenije v tujini) 

(1) Prošnjo za Izdajo vizuma vloži tujec praviloma osebno 
na obrazcu, ki ga predpiše ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve v soglasju z ministrstvom, pristojnim 
za zunanje zadeve. 

(2) Tujec mora k prošnji za Izdajo dovoljenja za prvo 
prebivanje priložiti vso dokumentacijo, ki jo zahteva 
diplomatsko konzularno predstavništvo Republike 
Slovenije v tujini. Če k prošnji ni priložena vsa 
dokumentacija, je diplomatsko konzularno predstav- 
ništvo Republike Slovenije v tujini ne sprejme. Roki po 
upravnem postopku začnejo teči potem, ko diplomatsko 
konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini 
sprejme popolno vlogo in jo posreduje pristojni upravni 
enoti. 

(3) V primeru, da upravna enota zahteva dopolnitev prošnje 
za Izdajo dovoljenja za prvo prebivanje, diplomatsko 
konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini 
o tem pošlje poziv tujcu v pisni obliki, lahko pa tudi to 
naredi po telefonu ali ustno, če ta pride v diplomatsko 
konzularno predstavništvo v tujini. 

(4) V diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike 
Slovenije v tujini odloča o vizumu uradna oseba, ki jo 
pooblasti minister, pristojen za zunanje zadeve. Uradna 
oseba presodi, če Je prošnja za izdajo vizuma dovolj 
dokumentirana oziroma če so navedbe tujca dovolj 
argumentirane. Uradna oseba |e pri svoji odločitvi vezana 

na navodila ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. 
Vizum se praviloma vroči osebno. 

(5) Diplomatsko konzularno predstavništvo Republike 
Slovenije v tujini vroči tujcu dovoljenje za prvo 
prebivanje, odločbo ali sklep osebno. K vročitvi tujca 
povabi na način, kot ga določa tretji odstavek tega člena. 
Tujec ob vročitvi podpiše vročilnico, ki jo diplomatsko 
konzularno predstavništvo Republike Slovenije 
posreduje upravni enoti.«. 

57. člen 

V 66. člen se doda nov, prvi odstavek, ki se glasi: 
»(1) Organi, določeni v 64. členu tega zakona so pri 
opravljanju zadev Iz svoje pristojnosti dolžril med seboj 
sodelovati, si nuditi pravno pomoč ter posredovati potrebne 
podatke In Informacije.«. 

Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

58. člen 

Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Pritožba zoper odločbo o razveljavitvi dovoljenja za 
prebivanje, zoper odločbo o odpovedi prebivanja, zoper 
sklep o nastanitvi v centru ali izven centra, zoper sklep o 
strožjem policijskem nadzoru, ne zadrži Izvržbe.«. 

Drugi odstavek se črta. 

59. člen 

V naslovu VIII. Poglavja, v naslovu 71. člena, in v prvem in drugem 
odstavku 71. člena se beseda »zbiranje« nadomesti z besedo 
»obdelava« v ustreznem sklonu. 

V četrtem odstavku se besedilo »zbiranje in posredovanje« 
nadomesti z besedo »obdelava«. 

60. člen 

Peti in šesti odstavek 75. člena se črtata. 

Sedanji sedmi in osmi odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 
V 

61. člen 

V tretjem odstavku 76. člena se besede »pri pristojnem organu« 
nadomestijo z besedami »pri upravni enoti«. 

62. člen 

V prvem odstavku 77. člena se črta besedilo: »lahko pa je vpisan 
v potni list svojega zakonitega zastopnika«. 

63. člen 

V drugem odstavku 78. člena se črta beseda »v državi«, besedilo 
»pristojni organ« pa nadomestita z besedama »upravna enota«. 

Četrti odstavek se črta. 
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64. člen 69. člen 

Prvi odstavek 80. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Osebno Izkaznico Izda upravna enota tujcu, ki Ima 
dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in je 
dopolnil 18 let. Za Izdajo osebne Izkaznice mora tujec 
zaprositi v 30 dneh od pridobitve dovoljenja za stalno 
prebivanje.«. 

65. člen 

81. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»81. člen 
(izkaznica o dovolitvi zadrževanja v Republiki 

Sloveniji) 

Osebam, ki jim Je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki 
Sloveniji, policija lahko izda izkaznico o dovolitvi zadrževanja 
v Republiki Sloveniji. Obliko In vsebino izkaznice ter 
postopek Izdaje se opredeli v podzakonskem aktu.«. 

66. člen 

Za 81. členom se doda nov 81a. člen, ki se glasi: 

»81 .a člen 

Osebne podatke Iz 89. in 90. člena tega zakona sme 
uporabljati pooblaščeno podjetje ali organ za izdelavo 
potnega lista za tujca ali osebne izkaznice za tujca za 
potrebe vpisa podatkov na obrazec potnega lista za tujca In 
osebne izkaznice za tujca in jih mora v roku 30 dni po uporabi 
uničiti.«. 

67. člen 

V 82. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Vlada Republike Slovenije Izda predpis, s katerim določi 
načine za zagotavljanje In uresničevanje pogojev za 
integracijo tujcev.«. 

68. člen 

V drugem odstavku 85. člena se črta beseda »druge«. 

V tretjem odstavku se za besedo »prve« doda beseda »druge«. 

15. točka prvega odstavka 86. člena se črta. 

70. člen 

94. členu se doda nova, četrta točka, ki se glasi: 
»(4) če pripelje tujca na državno ozemlje Republike Slovenije 
po kopenski, zračni ali vodni poti, brez ustrezne listine in 
vstopnega dovoljenja, ki jih kot državljan določene države 
potrebuje.«. 

71. člen 

Prvi odstavek 100. člena se črta. 

Sedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo 
prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek. 

Novi, šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(6) Državljanom držav članic Evropske Unije se lahko v 
skladu s tretjim odstavkom tega člena prebivanje v Republiki 
Sloveniji zavrne le, če: 

predstavljajo dejansko nevarnost za javni red in mir ali 
za varnost države, ali 

- če predstavljajo finančno breme za državo.«. 

72. člen 

Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona se 
nadaljujejo po dosedanjih določbah Zakona o tujcih (Uradni list 
RS, št. 61/99 in 9/01). 

73. člen 

(1) Upravne enote pričnejo z izdajo dovoljenj za stalno prebivanje 
s 1. januarjem 2003. 

(2) Do roka, navedenega v prvem odstavku, se za izdajo dovoljenj 
za stalno prebivanje uporablja dosedanja ureditev. 

74. člen 

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



OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor RS je na svoji 12. seji 23. januarja 2002 obravnaval 
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih, 
prva obravnava in sprejel sklep, da je predlog zakona primerna 
podlaga za pripravo predloga za drugo obravnavo in Vladi RS 
naložil naj pri pripravi besedila predloga Zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o tujcih pripravi predlog za drugo obravnavo 
v skladu z naslednjimi stališči: 

predlagatelj naj prouči pripombe In predloge Iz razprave 
Odbora za notranjo politiko oziroma naj obrazloži zakaj jih 
nI upoštevala 

Predlagatelj je skrbno proučil pripombe in predloge tako 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve DZ RS kot tudi 
nevladnih organizacij. 

Upoštevajoč, da stališča Državnega zbora RS predlagatelju niso 
izrecno nalagala upoštevanje posameznih pripomb in mnenj, 
predlagatelj vse tiste pripombe in mnenja, za katera je ocenil, da 
jih je potrebno vključiti v predlog zakona, predlaga v obliki 
amandmajev k posameznim členom. 

Predlagatelj je predložil tudi nekatere rešitve, ki niso posledica 
pripomb in stališč niti Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
DZ RS niti nevladnih organizacij. S tem je želel predlagatelj doseči 
večjo konsistentnost, pri čemer pa s predlaganimi amandmaji ni 
posegal v cilje in načela predloga sprememb zakona. 

Upoštevajoč stališča izražena v razpravi na seji Odbora za 
notranjo politiko in upoštevajoč stališča Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve DZ RS, ki predlagatelju predlaga preučitev 
ureditve 56. in 58. člena predloga sprememb je v 56. členu tako 
upoštevan predlog po jasnejši opredelitvi pristojnosti diplomatsko 
konzularnega predstavništva ob vložitvi prošnje za pridobitev 
dovoljenja za prebivanje in v zvezi s tem dopolnitvijo prošnje le s 
tisto dokumentacijo, ki je potrebna za izpolnjevanje zakonskih 
pogojev. V 58. členu pa je predlagatelj upošteval tako mnenja 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve DZ RS kot 
nevladnih organizacij in črtal določbo, da pritožba zoper odločbo 
o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje in odločbo o odpovedi 
prebivanja ne zadrži izvršitve. Posledično pa je bilo zato z 
amandmajem k 37. členu potrebno spremeniti tudi 44. člen 
veljavnega zakona. Nadalje je upošteval mnenje Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve DZ RS k 62. členu predloga zakona, 
ki ureja potno listino mladoletne osebe. 

Po usklajevalnem sestanku z nevladnimi organizacijami je 
predlagatelj upošteval tudi nekatera mnenja, ki so jih v pisni obliki 
in v razpravi na Odboru za notranjo politiko DZ RS podale nevladne 
organizacije, in sicer tako, da je preoblikoval 7. in 36. člen predloga 
sprememb na tak način, da besedilo jasneje opredeljuje situacije, 
ko bo državni organ zavrnil vstop v državo ali zavrnil izdajo 
dovoljenja za prebivanje. Predlagatelj pa pri tem ni upošteval 
mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve DZ RS, da 
je potrebno opustiti ureditev, ki omogoča zavrnitev izdaje dovoljenja 
za prebivanje brez navajanja obrazložitve razlogov. 

Svoje stališče predlagatelj utemeljuje z dejstvom, da se predlagana 
ureditev nanaša izključno na situacije, ko pristojni državni organ 
razpolaga s podatkom o tem, da je posameznik povezan bodisi z 
aktivnostmi povezanimi s terorističnimi dejavnostmi ali drugimi 
nasilnimi dejanji, s čimer je ogrožena varnost S predlagano 
ureditvijo po oceni predlagatelja ne bo kršena učinkovita pravica 
do pritožbe, saj bo lahko vsak akt podvržen sodni kontroli 

zakonitosti. V nasprotnem primeru ob ureditvi kakršna velja že 
sedaj pristojni organ nima možnosti, da bi lahko zavrnil prebivanje 
v Republiki Sloveniji osebi, za katero obstajajo resni razlogi za 
sum, da bo ogrožala eno od splošno varovanih vrednot, to je 
varnost. 

Predlagatelj je tudi sprejel pobudo s strani Mirovnega inštituta, da 
se omogoči pridobitev dovoljenje za prebivanje tujcem, ki imajo 
status raziskovalca, in ki ne sodijo v kategorijo programov 
namenjenih za mlade in to opredelil v 25. členu sprememb. 

Je pa predlagatelj sam oblikoval nekatere amandmaje, in sicer k 
29. členu predloga sprememb, ki ureja izdajo dovoljenja za 
začasno prebivanje za opravljanje sezonskega dela, pri čemer je 
opredelil možnost vlaganja prošnje tudi v državi, s čemer bo 
bistveno olajšal postopek pridobitve tega dovoljenja. V amandmajih 
k 1., 11. in 25. členu pa so spremembe redakcijske narave in 
pomenijo le uskladitev s iz zakona, ki ureja zaposlovanje in delo 
tujcev. 

Ni pa predlagatelj upošteval mnenja Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve DZ RS za spremembo 10. člena predloga 
sprememb z dopolnitvijo v smeri natančnejše opredelitve razlogov 
zaradi katerih organ naloži tujcu, da mora zapustiti državo še 
pred potekom določenega časa, to pa iz razloga, ker so kriteriji 
že konkretizirani v določbah 22., 44. in 48 člena Zakona o tujcih. 
Prav tako predlagatelj ni upošteval predloga Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve DZ RS za ponovno preučitev 11. 
člena predloga sprememb, namreč, da bi že zakon moral določati 
izjeme v katerih lahko minister pristojen za notranje zadeve, določi 
primere v katerih se vizum lahko izda tudi tistemu tujcu, ki ima 
potno listino katere veljavnost je krajša od treh mesecev. 
Predlagatelj meni, da bo s predlagano ureditvijo lažje doseči namen 
hitrejšega prilagajanja takšnim situacijam, ki zahtevajo zaradi 
interesa RS prisotnost tujca v Sloveniji tudi v primeru, ko je 
veljavnost njegove potne listine krajša od treh mesecev. Po oceni 
predlagatelja z ureditvijo navodila ne bo kršeno načelo zakonitosti. 
Predlagatelj tudi ni upošteval mnenja Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve DZ RS, ki predlaga preučitev 43. člena predloga 
sprememb (dovolitev zadrževanja) z opredelitvijo razlogov, ki 
dovoljujejo tujcu dovolitev zadržanja v Sloveniji. V kolikor bi 
predlagatelj predlog sprejel, bi lahko z opredelitvijo razlogov izključil 
bodoče primere, ki so posledica izredno hitrih sprememb v 
nekaterih državah iz katerih ti tujci izhajajo. Pri tem kaže opozoriti, 
da bodo morali pristojni organi omogočati za spremenjeno določbo 
51. člena Zakon o tujcih uveljavitev tega ukrepa v vseh primerih 
uporabe načela nevračanja. 

Od nevladnih organizacij pa predlagatelj ne sprejema pobude za 
novo ureditev trajnejšega statusa oseb, katerim je pravica do 
začasnega zadrževanja po zakonu o tujcih zaradi objektivnih 
razlogov omogočena več let. Zavrnitev predloga predlagatelj 
utemeljuje z dejstvom, saj že Zakon o azilu omogoča pridobitev 
statusa začasne zaščite osebam, ki jih zaradi doslednega 
upoštevanja načela nevračanja ni mogoče odstraniti iz države. 

Predlagatelj tudi nI sledil predlogu nevladnih organizacij po 
spremembi 21. in 70. člena predloga sprememb, ki se nanašata 
na odgovornost prevoznika in sankcijo za prevoznika. V obeh 
primerih je potrebno pojasniti, da je predlagatelj zasledoval cill 
izvajanja učinkovitih ukrepov za preprečevanje ilegalnih migracij, 
pri čemer 70. člen predloga sprememb kot izhaja iz obrazložitve 
zakona uvaja pravno podlago za prekršek, ki je do sedaj ni bilo. 
Opustitve sankcioniranja za prevoznike v primerih, ko je 
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ugotovljeno, da so tujci, kasneje pridobili status begunca, po 
mnenju predlagatelja ni potrebno posebno regulirati, saj je pri 
opredelitvi do tega vprašanja predlagatelj tehtal možnost zlorab 
azilnega postopka, s strani tistih prevoznikov, ki se ukvarjajo ali 
pomagajo pri organiziranem prevozu tujcev. 

Predlagatelj tudi ni sprejel pobude, da bi v 48. členu predloga 
zakona opustil omejitev svobode gibanja na prostore Centra s 

hišnim redom to pa zato, ker že zakon o tujcih natančno opredeljuje 
pogoje pod katerimi je svobodo gibanja v prostorih centra za 
tujce sploh mogoče omejiti. Razlogi, ki narekujejo omejitev gibanja 
v okviru hišnega reda bodo po oceni predlagatelja pripomogli k 
transparentnejšemu načinu ureditve te pravice le tedaj, ko bodo 
utemeljeni iz razlogov javnega reda (preprečevanje hujših posledic 
zaradi medsebojnih konfliktov). 

LJubljana, dne 20.5.2002 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije k 

predlogu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o tujcih - druga 

obravnava 

Amandma k 1. členu: 

V osmi alinei prvega odstavka 2. člena se besede "opravljanje 
pridobitne dejavnosti" nadomestijo z besedami "zaposlitve ali dela". 

Nova enajsta alinea prvega odstavka 2. člena se črta. 

Obrazložitev: 

Zaradi poenotenja pojmov z Zakonom o zaposlovanju in delu 
tujcev (Ur.l. RS št. 66/00), ki ne določa vsebine pojma pridobitne 
dejavnosti, temveč le zaposlitev ali delo, se pojem opravljanje 
pridobitne dejavnosti nadomesti z besedama zaposlitev ali delo. 

Iz istega razloga je črtana enajsta alinea istega člena. 

Amandma k 7. členu: 

V prvi alinei prvega odstavka 9. člena se beseda "obstaja" 
nadomesti z besedami "obstajajo resni razlogi za ". 

Obrazložitev: 

Gre za uskladitev s predlogom, ki so ga pri obravnavanju predloga 
Zakona podali na matičnem telesu, pred prvim branjem v 
Državnem zboru RS predstavniki nevladnih organizacij, ki so 
izrazili bojazen da bi predlagateljeva dikcija utegnila voditi k 
arbitrarnemu odločanju. Sama sprememba besedila ne pomeni 
vsebinskega posega v besedilo predloga zakona. Sprejeta pa je 
bila po usklajevalnem sestanku z nevladnimi organizacijami. 

Amandma k 10. členu: 

V tretjem odstavku spremenjenega 13. člena se besedi "prejšnjega 
Odstavka" nadomestita z besedami "prvega in drugega odstavka 
,0ga člena". 

Obrazložitev: 

® Predlaganim amandmajem je predlagatelj zajel vse primere v 
Katerih mora tujec zaradi odločitve pristojnega organa zapustiti 

državo še pred potekom časa, ko mu je bilo sicer dovoljeno bivati 
v državi. Ni pa predlagatelj sprejel pobude Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve v delu, da bi morali biti opredeljeni 
razlogi zaradi katerih mora tujec zapustiti državo pred potekom 
dovoljenega časa. Pobuda ni bila sprejeta iz razloga, ker mora 
tujec predčasno zapustiti državo le v primeru, kadar mu pristojni 
organ odpove prebivanje, razveljavi dovoljenje za prebivanje ali 
razveljavi vizum. Kriteriji za navedeno pa so konkretno opredeljeni 
v 22., 44. in 48. členu Zakona o tujcih. 

Amandma k 11. členu: 

V četrtem odstavku 14. člena se besede "opravljanja pridobitne 
dejavnosti" nadomestijo z besedami "zaposlitve ali dela". 

Obrazložitev: 

Zaradi poenotenja pojmov z Zakonom o zaposlovanju in delu 
tujcev (Ur.l. RS, št. 66/00), ki ne določa vsebine pojma pridobitne 
dejavnosti, temveč le zaposlitev ali delo, se pojem opravljanje 
pridobitne dejavnosti nadomesti z besedama zaposlitev ali delo. 

Amandma k 25. členu: 

Prva alinea prvega odstavka 30. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
" - zaposlitve ali dela". 

V tretji alinei prvega odstavka 30. člena se za besedo "programi" 
črta beseda "mladi". 

Obrazložitev: 

Zaradi poenotenja pojmov z Zakonom o zaposlovanju in delu 
tujcev (Ur.l. RS št. 66/00), ki ne določa vsebine pojma pridobitne 
dejavnosti, temveč le zaposlitev ali delo, se pojem opravljanje 
pridobitne dejavnosti nadomesti z besedama zaposlitev ali delo. 

Predlagatelj je upošteval pripombo Mirovnega inštituta. Z 
amandmajem bo omogočena pridobitev dovoljenja za prebivanje 
vsem raziskovalcem in ne bo omejena le na programe namenjene 
mladim. 

Amandma k 27. členu: 

Šesti odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi: "Vlada 
Republike Slovenije z uredbo določi, v katerih primerih tujec ne 
potrebuje dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela." 
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Obrazložitev: Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem je predlagatelj sledil mnenju 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve DZ RS, pri čemer 
pa ne v smeri po podrobnejši opredelitvi primerov, ki naj bi jih 
zajela uredba vlade. S spremenjenim predlogom bo po oceni 
predlagatelja jasneje opredeljen namen uporabe uredbe, kadar to 
terja specifična narava dela ali zaposlitve (na primer nastopi 
umetnikov, nastopi športnikov, tujih predavateljev na univerzah, 
strokovnih srečanjih). 

Amandma k 29. členu: 

V tretjem odstavku 34. člena se doda nov drugi stavek, ki se 
glasi: "Delodajalec lahko prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo 
prebivanje vloži pri diplomatsko konzularnem predstavništvu 
Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki 
Sloveniji". 

Obrazložitev: 

S predlagano rešitvijo je predlagatelj zlasti upošteval predloge in 
mnenje Gospodarsko interesnih združenj na področju kmetijstva, 
Ministrstva za kmetijstvo RS in Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve RS, da bi se postopke izdaje dovoljenja za 
začasno prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela skrajšali 
oziroma poenostavili. Zaradi navedenega je delodajalcu s 
predlagano spremembo dana možnost, da lahko prošnjo za izdajo 
dovoljenja za začasno prebivanje sezonskemu delavcu vloži tudi 
pri upravni enoti v Republiki Sloveniji. 

Amandma K 36. členu: 

V četrti alinei prvega odstavka 43. člena se beseda "obstaja" 
nadomesti z besedami "obstajajo resni razlogi za". 

Obrazložitev: 

Gre za uskladitev s predlogom, ki so ga pri obravnavanju predloga 
zakona podali na matičnem telesu, pred prvim branjem v 
Državnem zboru RS predstavniki nevladnih organizacij, ki so 
izrazili bojazen, da bi predlagateljeva dikcija utegnila voditi k 
arbitrarnemu odločanju. Sama sprememba besedila ne pomeni 
vsebinskega posega v besedilo predloga zakona. Sprejeta pa je 
bila po usklajevalnem sestanku z nevladnimi organizacijami. 

Tako kot pri razlogu za zavrnitev vstopa v državo smo uskladili 
terminologijo tudi pri razlogu za zavrnitev dovoljenja za prebivanje. 

Amandma k 37. členu: 

V drugem odstavku 44. člena se črta drugi stavek, ki se glasi" 
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe." 

Obrazložitev: 

Z amandmajem je predlagatelj sledil pobudi Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve DZ RS in nevladnih organizacij, da 
zadržanje izvršbe v primeru pritožbe zoper odločbo o razveljavitvi 
dovoljenja za prebivanje bistveno posega v pravice tujca, ki bi sicer 
moral državo zapustiti ne glede na odločitev pritožbenega organa. 

Amandma k 55. členu: 

V drugem odstavku 65. člena se črtajo besede "in dovolitev 
zadrževanja". 

Predlagani amandma je deloma redakcijske, deloma pa vsebinske 
narave. Redakcijske narave zato, ker je črtan del besedila, ki je 
dejansko zajet v četrtem odstavku 55. člena predloga zakona 
oziroma petega odstavka 65. člena veljavnega zakona, vsebinske 
pa zato, ker je s tem zagotovljena, da obrazložitev o zavrnitvi 
dovolitve zadrževanja, kar sledi tudi predlogu nevladnih 
organizacij. 

Amandma k 56. členu: 

Prvi stavek drugega odstavka 65.a člena se spremeni tako, da 
se glasi: "Tujec mora na zahtevo diplomatsko konzularnega 
predstavništva Republike Slovenije v tujini prošnji za izdajo 
dovoljenja za prvo prebivanje priložiti tisto dokumentacijo, ki je 
potrebna zaradi izpolnjevanja zakonskih pogojev." 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem je predlagatelj upošteval mnenje 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve DZ RS po dopolnitvi 
predvsem iz razloga, da se izključi možnost arbitrarnosti pri 
zahtevanju dokumentacije, ki ni opredeljena v kontekstu 
izpolnjevanja zakonskih pogojev za izdajo dovoljenja za 
prebivanje. 

Amandma k 58. členu: 

V prvem odstavku 68. člena se za besedo "pritožba" črtajo besede 
"zoper odločbo o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje, zoper 
odločbo o odpovedi prebivanja,". 

Obrazložitev: 

Z amandmajem je predlagatelj sledil pobudi Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve DZ RS in nevladnih organizacij, da 
nezadržanje izvršbe v primeru pritožbe zoper odločbo o 
razveljavitvi dovoljenja za prebivanje in odločbo o odpoved 
prebivanja bistveno posega v pravice tujca, ki bi sicer moral 
državo zapustiti ne glede na odločitev pritožbenega organa. 

Amandma k 62. členu: 

V prvem odstavku 77. člena se črta besedilo "tujec, ki še ni 
dopolnil 18 let dobi svojo potno listino,". 

Sedanji drugi odstavek 77. člena postane prvi odstavek. 

Obrazložitev: 

Predlagatelj je z amandmajem sledil mnenju Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve DZ RS s preureditvijo besedila 77. 
člena zakona. Predlagatelj je namreč s predlogom ureditve sledil 
temeljnemu konceptu Zakona o potnih listinah državljanov RS, ki 
tudi mladoletnim osebam nalaga, da imajo svojo potno listino. Ker 
že 76. člen veljavnega zakona o tujcih opredeljuje pogoje za 
pridobitev potnega lista za tujce in ti pogoji veljajo tudi za mladoletne 
tujce, prvi odstavek 77. člena veljavnega člena ni potreben. Zato 
je v 62. členu predloga zakona ohranjena le ureditev, ki se nanaša 
na potne listine, ki zadeva aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka 
za potno listino, tako za mladoletno osebo oziroma za tujca, ki ni 
poslovno sposoben. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA S PREDPISI EVROPSKE UNIJE 

Naslov predloga akta 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakon o tujcih 

Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi": 

/ 

V kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

/ 

Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

Skladnost predloga akta s predpisi Evropske unije: 

Resolucija z dne 1.06.1993 o uskladitvi nacionalnih politik glede 
ponovne združitve družine 

Resolucija Sveta z dne 26.06.1997 o mladoletnikih brez spremstva 

Resolucija Sveta z dne 04.12.1997 o ukrepih za preprečevanje 
porok iz preračunljivosti 
Schengenski acquis v delu, ki se nanaša na vizum 

Schengenski izvedbeni sporazum iz leta 1990 

Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava Evropske 
Unije? 

/ 

Razlogi za delno neusklajenost 

/ 

Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri Evropske Unije 

/ 

Ali so zgoraj navedeni pravni viri EU prevedeni v 
slovenščino? 

/ 

Ali je predlog akta preveden v kateri tuj jezik? 

NE. 

Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija EU, države članice EU, SIGMA, OECD, Univerza) 

NE. 

Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
Evropske unije in upoštevanje roka za uskladitev: 

Skladno z državnim programom za prevzem pravnega reda EU 
je rok za sprejem zakona in s tem uskladitev 30.06.2002. 

Alenka Mesojedec Pervinšek dr. Rado Bohinc 
DRŽAVNA PODSEKRETARKA MINISTER 
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Popravek 

PREDLOGA ZAKONA 0 POSREDOVANJU V 

PROMETU Z NEPREMIČNINAMI (ZPPN) 

- prva obravnava - EPA 485 - III 

POSLANEC 
Janez PODOBNIK 

Ljubljana, 21.5.2002 

Popravek predloga Zakona o posredovanju v prometu z 
nepremičninami, EPA 0485 - III 

V predlogu Zakona o posredovanju v prometu z 
nepremičninami, EPA 485-III, besedilo pod točko I.UVOD, 
1.Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona, nadomešča 
podpisani poslanec z novim besedilom. 

Janez PODOBNIK, l.r. 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Področje posredovanja v prometu z nepremičninami v veljavnem 
pravnem sistemu ni sistemsko urejeno, čeprav se nekatere 
zakonske določbe dotikajo te problematike. Novi Obligacijskih 
zakonik iz leta 2001 (OZ) sicer ureja posredovanje v XX. poglavju 
oziroma členih od 837. do 850. člena. Po teh določbah je pojem 
posredovanja opredeljen tako, da se s posredniško pogodbo 
posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z 
naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene 
pogodbe, naročitelj pa se zavezuje, da mu bo dal za to določeno 
plačilo, če bo pogodba sklenjena. Opozoriti pa je potrebno, da so 
vse naslednje določbe OZ, ki se nanašajo na posredovanje, v 
glavnem dispozitivne narave, kar pomeni, da z njimi ni mogoče 
neposredno doseči želene varnosti strank, ki v posredovanju 
nastopajo, to je naročitelja, tretje osebe in tudi posrednika v 
prometu z nepremičnino. Splošna pravila obligacijskega prava na 
področju posredovanja v prometu z nepremičninami, kot jih določa 
OZ, so zadoščala v prejšnjem sistemu, v katerem je prevladovala 
družbena lastnina. Že kmalu po uveljavitvi Ustave Republike 
Slovenije, ki v 33. členu zagotavlja tudi pravico do zasebne lastnine, 
v 74. členu pa svobodno gospodarsko pobudo, pa se je ugotovilo, 
da je potrebno tudi to področje ustrezno regulirati (določiti pogoje 
za opravljanje dejavnosti in pravila posredovanja). Že prejšnji, 
t.l.Markovičev zakon o podjetjih Iz leta 1988 je omogočil nastanek 
množice novih podjetij, predvsem d.o.o., ki so po načelu 
»dovoljeno je vse, kar ni prepovedano«, registrirale toliko 
dejavnosti, koliko jih je šlo na registrske obrazce, med ostalim pa 
tudi posredovanje. To stanje se tudi po uveljavitvi zakona o 

gospodarskih družbah v letu 1993 (ZGD) ni izboljšalo, saj je bila 
velika večina posrednikov brez ustreznega znanja. Velika večina 
poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s posredovanjem v prometu 
z nepremičninami, ima 1 do največ 2 zaposlenega, izobrazbena 
struktura oziroma znanja posrednikov pa so zaskrbljujoča. 

Z namenom, da se preveri resničnost podatkov, je v letu 1997 
Zveza potrošnikov Slovenije napravila posebno analizo 
slovenskega trga nepremičnin. S to analizo so se zbirala mnenja 
oseb, ki so uporabili storitev posrednikov, analizirale vsebine 
pogodb ter pripravile določene sklepne ugotovitve o stanju na 
trgu nepremičnin, zlasti z vidika pravnega varstva potrošnikov. 
Na podlagi analiziranja odgovorov na določene vprašalnike, 
analize pritožb uporabnikov storitev ter posredniških pogodb se 
je tako že takrat ocenilo, da je posebna ureditev nepremičninskega 
posredovanja potrebna in upravičena. 

Leta 2000 je Združenje za poslovanje z nepremičninami 
Gospodarske zbornice Slovenije sprejelo Program usposabljanja 
v prometu z nepremičninami, ki predvideva tudi preizkus znanja. 
Kandidati, ki ga uspešno opravijo, pa pridobijo Potrdilo GZS o 
usposobljenosti. Takšen dostop do poklica nepremičninskega 
posrednika poznajo tudi v nekaterih sosednjih državah (npr. v 
Italiji). Zaradi podobnih razlogov pristojno ministrstvo za okolje in 
prostor še vedno ni predložilo Vladi v sprejem Predlog zakona o 
posredovanju v prometu z nepremičninami. 

V okviru opravljene analize o stanju na trgu nepremičnin je bilo 
tudi ugotovljeno, da je potreben ustrezen zakon zato, da bi se 
nekatera vprašanja oziroma obveznosti pogodbenih strank uredile 
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drugače, kot je to sedaj že postala neke vrste ustaljena praksa, 
predvsem zaradi posebnosti nepremičninskega posredovanja. 
Ker se večina posredovanja v prometu z nepremičninami opravi 
sedaj, za razliko na prejšnje obdobje družbene lastnine, za fizične 
osebe, ki so prava neuke stranke oziroma ne poznajo zakonskih 
(OZ) pravil o obveznostih in pravicah iz posredniške pogodbe, 
jim je pogodba, ki jo sestavi posrednik, edina podlaga za presojo 
svojih obveznosti in obveznosti posrednika ob sklenitvi in izvajanju 
pogodbe. Začela pa se je tudi uveljavljati praksa, da se vse 
pogodbe o posredovanju sestavijo vnaprej, naročitelj pa zato 
nima (več) vpliva na vsebino oziroma pogoje pogodbe, kar pa ni 
pravilo v posredovanju med dvema gospodarskima subjektoma. 
Posredniške provizije so začele postajati tudi nekajkrat višje od 
običajnih provizij (pri posredovanjih za druge predmete, ki niso 
hiše oziroma zemljišča). Prisotni pa so (bili) tudi primeru, ko se je 
opravljalo posredovanje v prometu z nepremičnino, ki po samem 
zakonu ni v pravnem prometu (javno dobro, grajeno javno dobro) 
ali za katero je bila v zemljiški knjigi vpisana prepoved prometa z 
njo, npr. s črnimi gradnjami in podobno. 

Glavni razlog za izdajo zakona je torej v <em, da se z njim zagotovi 
varstvo pogodbeno šibkejše stranke, ki je pri nepremičninskem 
posredovanju naročitelj, zlasti naročitelj, ki je fizična oseba. 

Z možnostjo zasebnega podjetništva se je ustanovilo veliko število 
gospodarskih družb s široko paleto dejavnosti, od katerih imajo 
mnoge registrirano dejavnost - posredovanje v prometu z 
nepremičninami. Ker vsi »posredniki« nimajo potrebnih znanj in • 
izkušenj, so njihove storitve velikokrat nekakovostne in vprašljive 
z vidika pravne varnosti udeleženih oseb. Velikokrat je tudi 
zlorabljeno zaupanje naročnika ali tretjih oseb 

Razlogi za zakonsko določanje pogojev za opravljanje dejavnosti 
posrednikov na nepremičninskem trgu so tako zasebnopravne 
in javnopravne narave. Razlogi za ureditev sedanjega stanja na 
nepremičninskem trgu so usmerjeni v javno korist. Da so razlogi 
za ureditev v javno korist, izhaja iz naslednjih dejstev: 

veliko število posrednikov, ki nudijo zelo različne kvalitetne 
nivoje uslug, 
neizoblikovanost in nezadostnost dobrih poslovnih običajev, 
neizdelanost kontrolnih mehanizmov, 
storitve niso standardizirane, 
posebnosti, vezane na majhnost nepremičninskega trga in 
velikega števila posrednikov, 
varnost investicij v nepremičnine, 

- slaba transparentnost ponudbe, povpraševanja in 
izoblikovanih cen pri realizirani prodaji in najemu, 
nedodelanost prostorskih planov, neobstoj ustreznih centralnih 
evidenc o namenski rabi zemljišč in dolgotrajni upravni 
postopki v zvezi z izdajo dovoljenj za posege v prostor, 
pomanjkanje stavbnih zemljišč in premalo novogradenj, zlasti 
za stanovanjske potrebe, 
nepreglednost dogajanja na nepremičninskem trgu, in 
pravno varstvo potrošnikov in tudi posrednikov na tem 
področju. 

Glede na dejstvo, da gre za izredno občutljivo področje, na katerem 
se promet z nepremičninami, posledično pa tudi posredovanje v 
prometu z nepremičninami povečuje in glede na to, da ni splošnega 
izobraževalnega programa za dejavnost posredovanja v prometu 
z nepremičninami, je tudi sicer opravičena zahteva po opravljanju 
posebnega strokovnega izpita za pooblaščene posrednike. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Osnovno besedilo je bilo objavljeno v Poročevalcu 
Številka 32, 2. aprila 2002. 
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Obvezna razlaga 

PREDLOG POSLANCA JANEZA 

PODOBNIKA ZA SPREJEM OBVEZNE 

RAZLAGE PRVEGA ODSTAVKA 13. 

ČLENA ZAKONA O INVESTICIJSKIH 

SKLADIH IN DRUŽBAH ZA 

UPRAVLJANJE (UR.L. ŠT. 6/94, 68/96, 

25/97, 32/97, 10/98, 26/99, 56/99) 

(0RZISDU13) 

- EPA 530 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske ljudske stranke 

Janez Podobnik 
poslanec Državnega Zbora Republike Sloveni|e 

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 208. člena Poslovnika 
Državnega Zbora RS Predlog za sprejem obvezne razlage 
prvega odstavka 13. člena Zakona o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje (Ur.l.RS št. 6/94, 68/96, 25/97, 32/97, 
10/98, 26/99, 56/99) v povezavi s 6.a in 6.b členom istega 
zakona. 

Ljubljana, 16.5.2002 Janez Podobnik, l.r. 
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PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE PRVEGA ODSTAVKA 13. ČLENA 

ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE 

(Ur.l.RS št. 6/94,68/96,25/97,32/97,10/98,26/99,56/99) 

Na podlagi 208. člena Poslovnika DZ RS Vam pošiljam predlog za 
sprejem obvezne razlage prvega odstavka 13. člena Zakona o 
investicijskih skladih in družbah za opravljanje s prošnjo, da ga v 
skladu z 209. členom Poslovnika DZ RS posredujete v nadaljnji 
postopek. 

Besedilo prvega odstavka 13. člena ZISDU. za katerega se 
predlaga obvezna razlaga se glasi: 

"Družba za upravljanje ne sme biti neposredno ali posredno lastnik 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki ga upravlja." 

Predlog besedila obvezne razlage: 

"Družba za upravljanje se ne šteje za posrednega imetnika 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, katerih neposredni 
imetnik je član uprave družbe za upravljanje, ki predmetni vzajemni 
sklad upravlja." 

OBRAZLOŽITEV: 

Prvi odstavek 13. člena zakona o investicijskih skladih in družbah 
za upravljanje (v nadaljevanju ZISDU) določa, da družba za 
upravljanje ne sme biti neposredno ali posredno lastnik 
investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki jih upravlja. 

Prvi odstavek 6.a člena ZISDU določa, da so povezane osebe 
po tem zakonu tiste osebe, ki so med seboj upravljavsko, 
kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi navedenih 
povezav skupno oblikujejo poslovno politiko oziroma delujejo 
usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev oziroma tako, da 
ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo 
pri odločanju o financiranju in poslovanju. 

Drugi odstavek 6.b člena ZISDU določa, da je posamezna oseba 
imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki 
zagotavljajo udeležbo pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih 
papirjev, katerih neposredni imetnik je s to osebo povezana oseba. 

Zgornja določila o posrednih lastništvih in povezanih osebah v 
praksi povzročajo številne nejasnosti ter vprašanja o dovoljenosti 
vlaganj posameznikov v vzajemne sklade. Eno takih vprašanj je 
tudi vprašanje, če član uprave družbe za upravljanje, lahko kupuje 
enote premoženja vzajemnega sklada, ki ga upravlja družba za 
upravljanje, katere član uprave je. Menimo, da je odgovor na to 
vprašanje pritrdilen, saj bo član uprave na ta način konkludentno 
pokazal, da verjame v dobičkonosnost vlaganja v ta sklad. 
Dolžnost Agencije za trg vrednostnih papirjev pa je, da nadzoruje, 
da pri tovrstnem vlaganju ne bi prišlo do morebitnih nepravilnosti. 

Glede na navedeno predlagam Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da sprejme predlagano besedilo obvezne razlage. 
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Informacija o 

VKLJUČEVANJU REPUBLIKE 

SLOVENIJE Z ZVEZO NATO 

- EPA 481 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 803-09/2001-3 
Ljubljana, 21.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 144. dopisni seji dne 21.05.2002 
sprejela: 

informacijo o vključevanju Republike Slovenije v Zvezo Nato, 

ki jo pošilja v obravnavo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPU DUKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 21.5.2002 

INFORMACIJA O VKLJUČEVANJU 
REPUBLIKE SLOVENIJE V NATO 

Po javni predstavitvi mnenj »Slovenija pred vrhunskim zasedanjem Zveze 
NATO v Pragi«, ki je potekala v Državnem zboru Republike Slovenije dne 
16.1.2002, je Republika Slovenija pospešeno nadaljevala z aktivnostmi v procesu 
vključevanja v Zvezo NATO. Pri tem je'izhajala iz dokumentov, ki sta jih 
sprejela Državni zbor Republike Slovenije in Odbor za zunanjo politiko 
Državnega zbora: 
- Resolucija DZ o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti iz leta 1993 

(dopolnitev iz leta 1994), 
- Stališča in sklepi DZ o odnosih RS z EU, Italijo in Zvezo NATO iz leta 1996, 
- Nacionalna strategija RS za vstop v Zvezo NATO iz leta 1998, 
- Deklaracija DZ o zunanji politiki iz leta 2000, 
- Resolucija DZ o strategiji nacionalne varnosti iz leta 2001, 
• Sklep OZP o pripravah na sprejem RS v Zvezo NATO iz leta 2002, 
- Sklep OZP o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o vključevanju 

RS v Zvezo NATO iz leta 2002.   

Proces uresničevanja tretjega cikla Letnega nacionalnega programa Republike 
Slovenije za izvajanje Akcijskega načrta za članstvo (ANC) v NATO 

Akcijski načrt za članstvo (ANČ) v NATO je dokument, ki temelji na individualnem 
procesu, v katerem je na petih ključnih področjih (politično-ekonomskih zadevah, 
obrambno-vojaških zadevah, področju virov, varnostnih zadevah in pravnih zadevah) 
predstavljen profil posamezne države kandidatke za članstvo v NATO. V Letnem 
nacionalnem programu izvajanja Akcijskega načrta za članstvo si posamezna država 
kandidatka sama določi cilje, načine in roke za njihovo uresničevanje. Kandidatka 
tako po svoji lasmi presoji iz vrste aktivnosti izbere tiste, za katere meni, da najbolje 
prispevajo k pripravam za članstvo. Zveza NATO spremlja napredek posamezne 
kandidatke (glede nalog, ki si jih je le-ta sama zastavila), prispeva povratne 
informacije, svetovanje ter končno oceno. Država kandidatka na vseh petih področjih 
dokumentira zastavljene cilje in izpolnjene obveze (iz prejšnjega cikla ANČ), 
dokumentacijo posreduje NATO in sodeluje v procesu ocenjevanja lastnega napredka 
pri doseganju zastavljenega. 
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V okviru posameznega cikla ANČ NATO presoja doseženi napredek glede na začetno 
izhodišče. Prvi cikel ANČ (1999-2000) je bil zaznamovan s precej ohlapnim 
nacionalnim programom, NATO pa je v svoji oceni nakazal sprejemljivo smer razvoja 
v procesu prilagajanja standardom Zavezništva. Drugi cikel ANČ (2000-2001) je bil v 
prvi vrsti posvečen obrambnim reformam in modernizaciji, s ciljem vzpostavitve 
sodobne, fleksibilne, ustrezno velike, dobro izutjene in opremljene vojaške sile. 

Tretji Letni nacionalni program Akcijskega načrta za članstvo v NATO za obdobje 
2001-2002 je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 27.9.2001. Dokument je bil 
predstavljen dne 24.10.2001 na zasedanju Višjega razšiijenega političnega odbora 
(SPC/R) s Slovenijo. Predstavniki držav članic NATO so dokument ocenili kot dober, 
prav tako pa tudi potek priprav Slovenije na članstvo. Slovenija je pisno odgovorila na 
dodatna vprašanja. 

Predstavniki NATO so pozdravili zavezanost Slovenije demokratičnim načelom in 
njen prispevek k miru in stabilizaciji v Jugovzhodni Evropi (delovanje v SFOR, 
KFOR in v Paktu stabilnosti). Še posebej so pohvalili delovanje Mednarodnega sklada 
za razminiranje (1TF) in poudarili, da bodo dodatne aktivnosti v Jugovzhodni Evropi 
tudi zelo pomembno merilo pri ocenjevanju kandidatk. 

Na zasedanju Severnoatlantskega sveta s Slovenijo (NAC+Slovenija), 9.4.2002 v 
Bruslju, je bila obravnavana ocena izvajanja Letnega nacionalnega programa 
Akcijskega načrta za članstvo 2001-2002. Zasedanje je vodil namestnik Generalnega 
sekretarja NATO Alessandro Minuto Rizzo. Na čelu slovenske delegacije pa sta bila 
minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel in minister za obrambo dr. Anton 
Grizold. 

Zavezništvo je glede sodelovanja Slovenije v tretjem ciklu Akcijskega načrta za 
članstvo ocenilo, da je Slovenija dosegla opazen napredek na vseh petih področjih. 
Izrečenih je bilo veliko pozitivnih ocen (napredek pri razvoju demokracije in tržnega 
gospodarstva, pozitiven razvoj odnosov s Hrvaško in ZRJ, aktivna vloga pri 
stabilizaciji razmer v JVE, realistično načrtovane reforme na obrambno-vojaškem 
področju). Zaveznice pa so opozorile na relativno nizko podporo javnosti za vstop v 
NATO. Na zasedanju je bil govor tudi o razmeroma nizki ravni slovenskih obrambnih 
izdatkov. 

Na zasedanju Severnoatlantskega sveta (NAC), 14. maja 2002 v Reykjaviku, so 
zunanji ministri držav članic NATO sprejeli Oceno o napredku Slovenije pri izvajanju 
Akcijskega načrta za članstvo 2001-2002. S formalno potrditvijo tega dokumenta je 
bil zaključen tretji cikel procesa izvajanja Akcijskega načrta za članstvo. 

Na zasedanju je bil hkrati sprejet dogovor, da bodo države kandidatke nadaljevale 
priprave s četrtim ciklom ANČ. To velja tudi za tiste države kandidatke, ki bodo na 
vrhunskem zasedanju v Pragi povabljene v Zavezništvo in bodo začele s pristopnimi 
pogajanji. Dokončale naj bi jih do spomladanskega zasedanja Severnoatlantskega 
sveta, (NAC) leta 2003 in do takrat tudi podpisale pristopne sporazume. Vse naj bi v 
Zavezništvo stopile skupaj in to do naslednjega zasedanja na vrhu. V času pristopnih 
pogajanj bodo NATO izvedenske skupine, skupaj s povabljenimi državami, 
spremljale posamezna področja izvajanja reform, z namenom, da bi bil prispevek 
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novih članic k skupnim zmogljivostim Zavezništva čim večji. Aktivnosti bodo 
izhajale iz ciljev zapisanih v ANČ, partnerskih ciljev in vojaških zahtev. V zvezi s 
povabili kandidatkam na vrhu NATO v Pragi so Zaveznice povedale, da si želijo kar 
najobsežnejšo širitev. V Pragi pogojnega članstva ne bo, povabljene kandidatke bodo 
po pristopnih pogajanjih, podpisu pristopnih protokolov in njihovih ratifikacijah 
postale polnopravne članice. 

Na ločenem sestanku Zveze NATO in Ruske federacije sta obe strani sklenili dogovor 
o novem Svetu NATO-Rusija, v katerem bodo države članice NATO in Rusija 
delovale kot enakopravni partnerji na področjih, kjer obstaja interes za sodelovanje. 
Številni analitiki sporazum že ocenjujejo kot zgodovinski, saj bo odnose med NATO 
in Rusijo postavil na kvalitativno novo raven, kar bo prispevalo k izgradnji stabilne, 
mirne in nedeljive Evrope. V zvezi s širitvijo NATO je ruski zunanji minister Igor 
Ivanov opozoril, da oblikovanje novega Sveta NATO-Rusija ne pomeni, da je Rusija 
spremenila negativen odnos do Širitve Zavezništva. Menijo pa, da ima vsaka država 
pravico sama odločati o tem, kateri organizaciji se želi pridružiti ter se zato ne bodo 
vmešavali v njihove odločitve. \ 

Aktivnosti v sklopu izvajanja Akcijskega načrta za članstvo oziroma vključevanje 
Republike Slovenije v NATO so predstavljali eno izmed osrednjih tem v številnih 
stikih predsednika vlade, ministra za zunanje zadeve in ministra za obrambo s 
predstavniki držav članic in Sekretariata Zveze NATO. Z vrsto držav članic Zveze 
NATO so potekale tudi politično-vamostne konzultacije na ravni državnih 
sekretarjev. 

Obrambna reforma in priprave na vključevanje v NATO 

Sprejem sprememb in dopolnitev Zakona o obrambi pomeni zaključek oblikovanja 
konstitutivnih, razvojnih, strateških, organizacijskih in delno tudi konceptualnih 
rešitev za nadaljevanje in zaključek preoblikovanja obrambnega sistema in še posebej 
Slovenske vojske. 

Ključna odločitev za nadaljnji potek obrambne reforme je bila odločitev Vlade, da 
pospeši načrtovano profesionalizacijo Slovenske vojske, tako da se preoblikuje v 
poklicno vojsko s prostovoljno rezervo do 2010, pri čemer bo nabor opuščen v letu 
2003. Obrambna reforma je tako postala družbeni projekt z zelo širokim spektrom 
učinkov. 

Proces uresničevanja reforme mora biti podprt z ustreznimi finančnimi sredstvi, zaradi 
česar je ena izmed temeljnih predpostavk za njeno nadaljevanje višji odstotek bruto 
domačega proizvoda, namenjenega obrambi. Hkrati je v tem procesu potrebno 
uveljaviti take rešitve, ki bodo omogočile ustrezno vključevanje Republike Slovenije 
in še posebej Slovenske vojske v izpolnjevanje obveznosti, prevzetih v mednarodnih 
organizacijah oziroma dogovorjenih z mednarodnimi pogodbami. 

% 

Proces vključevanja v NA TO bo potekal v okviru 4. cikla uresničevanja Akcijskega 
načrta za članstvo. Glede na doseženi vsestranski napredek v razvoju obrambnega 
sistema, še posebej v pristopu in izvajanju procesa obrambnega načrtovanja, vsebujejo 
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naloge oziroma projekti v okviru obrambne reforme večino tega, kar je potrebno 
storiti v procesu priprav na članstvo v času do začetka procesa integracije. Ob koncu 
tretjega cikla Akcijskega načrta za Članstvo v NATO je struktura odločanja in 
načrtovanja ter izvedbe načrtov na področju obrambe taka, da izvedba ne teija 
podvajanja dokumentov ali postopkov. 

Podpora javnosti za članstvo v NATO 

Obveščanje slovenske javnosti o vključevanju RS v NATO je medresorski projekt, za 
katerega skrbi medresorska informacijsko-komunikacijska podskupina, ki jo 
sestavljajo predstavniki Urada vlade RS za informiranje, Ministrstva za obrambo in 
Ministrstva za zunanje zadeve. 

Aktivnosti v okviru obveščanja javnosti so se v prvih mesecih leta 2002 stopnjevale 
in na številnih področjih razširile. Večja pozornost je namenjena najširši javnosti. V 
okviru programa obveščanja se na nacionalnih in regionalnih radijskih in TV postajah 
poleg politikov vključujejo tudi strokovnjaki. Uveljavile so se tudi neposredne oblike 
komuniciranja z državljani (javne diskusije, Natofon, zloženka Natopiš, Nato- 
nabiralnik, spletna stran http://nato.gov.si, itd.). 
Izbrana je bila celostna podoba, ki prispeva k večji prepoznavnosti programa 
obveščanja. 

Referendum 

V zvezi z vprašanjem o referendumu Vlada RS ugotavlja, da ta ni pogoj za Članstvo v 
NATO in tudi naša zakonodaja nas k referendumu ne zavezuje. Vlada izvedbe 
referenduma ne izključuje in ji ne nasprotuje. Zaveda pa se, da morajo biti zanj 
izpolnjeni pogoji. Eden od elementov, ki so bistveni pri odločanju o tem vprašanju, je 
povabilo v članstvo. V trenutku, ko vabila še ni, bi bilo po mnenju Vlade odločanje o 
referendumu preuranjeno, zato nasprotuje predlogu za razpis posvetovalnega 
referenduma, kot ga predlaga skupina poslancev. 

Povabilo še ne pomeni avtomatičnega članstva. Po povabilu bo Slovenija sprejela 
pogajalska izhodišča za pogajanja z Zvezo NATO. Primeren čas za referendum bi bil 
po koncu celotnega procesa. 

Od vseh držav članic sta referendum glede članstva v NATO izvedli le Španija leta 
1986 (že po vstopu) in Madžarska leta 1997 (po prejetem vabilu). 

V primeru referenduma bo vlada naredila vse potrebno za zagotovitev ugodnega izida 
in bo referendum razumela kot izziv, ne za nasprotnike, marveč za zagovornike 
vključitve. 

Sodelovaje v VilniuSki skupini 
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»VilniuŠka skupina« desetih držav kandidatk za članstvo v NATO (Albanija, 
Bolgarija, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Makedonija, Romunija, Slovaška, 
Slovenija), ki je sicer neformalna, ad hoc skupina, je v dveh letih obstoja doživela 
izredno politično evolucijo in razvila fleksibilen mehanizem medsebojnega 
sodelovanja, transparentnosti in politične solidarnosti. Prvotno pobudo za ustanovitev 
skupine V-9 sta dali Republika Slovenija in Litva. Kasneje je Slovenija predlagala, naj 
se skupini V-9 pridruži tudi Republika Hrvaška, s čemer je nastala V-10. 

Delovanje »Vilniuške skupine« zajema ves spekter aktivnosti od političnih konzultacij 
na izvedenski in politični ravni, preko srečanj zunanjih in obrambnih ministrov ter 
vrhunskih srečanj predsednikov vlad in držav. S tem je skupina v očeh Zaveznic 
presegla začetno nezaupanje in označitev kot »skupina za pritisk«. »Vilniuška 
skupina« je verodostojen partner v iskanju najprimernejših rešitev in odgovorov na 
vprašanja povezanih s širitvijo, tako do Prage, in kot vse kaže, tudi po njej. 

Obisk predsednika vlade dr. Janeza Drnovška v ZDA 

Predsednik vlade dr. Janez Drnovšek se je v okviru svojega obiska v ZDA 17. maja 
2002 v Beli hiši sestal s predsednikom ZDA Georgeom W. Bushem. Ta je glede 
NATO in njegove širitve dejal, da se bo v kratkem znova javno zavzel za združeno, 
svobodno in mimo Evropo. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bodo tudi države 
kandidatke jasno pokazale, da si članstvo v Zavezništvu želijo. Predsedniku vlade dr. 
Drnovšku je dejal tudi, da se veseli njunega ponovnega srečanja novembra letos v 
Pragi. 

V nadaljevanju pogovora se je predsednik vlade dr. Drnovšek ameriškemu 
predsedniku zahvalil za dosedanji prispevek NATO k slovenski varnosti, saj je ravno 
odločna intervencija NATO pred leti vzpostavila območje stabilnosti v regiji, kar je 
pozitivno vplivalo tudi na uspešen razvoj Slovenije. Na željo predsednika Busha mu 
je predsednik vlade dr. Drnovšek predstavil slovensko oceno položaja v Jugovzhodni 
Evropi. Ob tem je poudaril potrebo po nadaljnji mednarodni prisotnosti ter opozoril 
na aktiven slovenski prispevek na tem območju. Predsednik vlade dr. Drnovšek je 
poudaril, da je Vlada RS med drugim intenzivirala javno razpravo o članstvu 
Slovenije v NATO, s ciljem povečanja podpore javnosti. Sicer pa vstop v NATO 
podpira večina parlamentarnih strank v Sloveniji. Ameriškega predsednika je tudi 
seznanil s slovenskimi načrti za postopen dvig obrambnih izdatkov in 
profesionalizacijo vojske. 

Po obisku v ZDA je predsednik vlade dr. Drnovšek - tudi na podlagi pogovorov z 
drugimi visokimi predstavniki administracije ter s številnimi senatorji in člani 
predstavniškega doma - izrazil optimizem glede prihodnjih odnosov Slovenije z ZDA 
in Zvezo NATO. Slovenija ima v ZDA veliko prijateljev, prepoznavnost Slovenije je 
večja, kot je bila. ZDA so Slovenijo pripravljene sprejeti v Zavezništvo, čeprav 
formalne odločitve še ni. Iz celotnega konteksta pogovorov pa je bilo mogoče oceniti, 
da so za to zelo velike možnosti. ZDA so zagotavljale varnost v našem delu sveta, tudi 
sredi devetdesetih let, ko so odločilno posredovale za prenehanje sovražnosti v BiH in 
konec devetdesetih, ko so bile vodilne v posredovanju za stabilizacijo razmer na 
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Kosovu. Zato je pomembna zgodovinska odločitev za Slovenijo, da to zavezništvo 
gojimo še naprej, tudi organizirano v Zvezi NATO. 

Komentar 

1. Slovenijo od dokončne odločitve o povabilu za članstvo v NATO v Pragi loči le 
nekaj mesecev. Glede na dosedanje aktivnosti in usmeritve slovenske politike do 
evroatlantskih povezav Vlada RS predlaga, da Državni zbor, kot odločilni 
dejavnik slovenske zunanje politike, ponovno potrdi te aktivnosti in usmeritve. 

2. Pred zaključkom procesa pribbževanja Slovenije NATO poudarjamo nove 
razsežnosti Severnoatlantskega zavezništva, ki postaja vse bolj organizacija 
sodelovanja in vključevanja, o čemer priča tudi sporazum NATO-Rusija. 

3. Potrebno je pospešiti delovanje v zvezi z vključevanjem RS v polnopravno 
članstvo v NATO. Pri tem čakajo - predvsem Državni zbor in Vlado RS - 
nekatere važne naloge: 
- Potrjevanje podpore pri članicah NATO in sodelovanje s kandidatkami za 

članstvo v okviru Vilniuške skupine. 
- Nadaljevanje in pospešitev reform v Slovenski vojski in Ministrstvu za 

obrambo. 
- Zagotavljanje ustreznih materialno-finančnih pogojev za nadaljnji razvoj 

obrambnega sistema. 
- Potrditev aktivnosti Vlade RS za čim večje družbeno soglasje oziroma 

podporo vključitvi Republike Slovenije v NATO, ki je po oceni vseh državnih 
organov najrealnejša opcija učinkovitega zagotavljanja nacionalne obrambe in 
varnosti. Referendum je smiseln le po povabilu v članstvo. 

- Sprejem potrebnih sprememb zakonskih in drugih dokumentov, ki bodo 
omogočili nemoteno izvajanje preoblikovanja obrambnega sistema. 

- Koordinirano nastopanje poslancev Državnega zbora v mednarodni skupnosti 
in v dvostranskih stikih zaradi podpore in postopkov, ki so potrebni za 
članstvo Republike Slovenije v NATO. 

28. maj 2002 
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I NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   

i Naslov:    _  

i Telefon: Poštna številka:   

Podjetje:  

I Davčna številka:   

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:      

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:     

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA 
ŠUBIČEVA 4; TEL: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I^Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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