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Predlog zakona o NAJETJU KREDITA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
OBVEZNOSTI IZ POGODBE O NAJETJU KREDITA EVROPSKE BANKE
ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA IZGRADNJO ODSEKA HITRE CESTE
PESNICA-ŠENTILJ - EPA 617 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 12. aprila 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ POGODBE O NAJETJU KREDITA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA
IZGRADNJO ODSEKA HITRE CESTE PESNICA - ŠENTILJ,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku, za sejo zbora v mesecu aprilu
1994.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po

hitrem postopku zaradi izrednih potreb države, ker sp
jem zakona pomeni takojšnji začetek modernizacije s
venskega cestnega križa vzhod - zahod.
Vlada Republike Slovenije je na podalgi 65. člena pos^J
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176.
člena poslovnika Državnega zbora Republike SI oven8r
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah D«
nega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja Gaspari, minister za finance,
,
- Božo Jašovič, državni sekretar v Ministrstvu za fin3™*'
- Dušan Hočevar, svetovalec vlade Republike Slove"!
v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o najetju kredita Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe
o najetju kredita Evropske banke za obnovo in razvoj za izgradnjo odseka hitre ce
Pesnica-Šentilj
UVOD
1. OCENA STANJA
Povečanje domačega in mednarodnega prometa po cestah
v smeri vzhod-zahod, povzroča velike prometne zastoje,
dotrajanost obstoječe cestne infrastrukture pa zahteva takojšen začetek gradnje prvih odsekov avtoceste vzhod-zahod.
2. RAZLOGI
Začetek gradnje prvega odseka avto ceste vzhod-zahod
(Pesnica-Šentilj) je v skladu z nacionalnim programom
izgradnje avtocest v Sloveniji.
3. CILJMN NAČELA
Začetek gradnje prvega odseka avtoceste vzhod-zahod in
s tem hitrejše vključevanje Slovenije v evropski integralni
cestni koridor preko smeri vzhod-zahod.
4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o poroštvu
se zagotavljajo v proračunu Republike Šlovenije in se bodo
nadomestila z vnovčenjem regresne pravice.
5. POSLEDICE
Drugih posledic iz pogodbe ni.

se v času trajanja kredita lahko obresna mera.
plačilu stroškov konverzije;
[(fl
- rok odplačila - 15 let z vključenim štiriletnim moj®.
na odplačilo glavnice, začetek odplačevanja april l=Jy
- drugi stroški - provizija za odlog črpanja, odpoveo <
provizija za konverzijo valute ali konverzijo obrestne
zamudne obresti, največ v višini 2,75% od vrednost
letno;
n|«
- stroški priprave kredita 1% vrednosti kredita, r,
v enkratnem znesku v sedmih dneh ko pogodba si h
Ijavo;
, „ nhf6
- marža za deželni rizik 1% na variabilno ali fiksno o
mero.
.. v pej
Skladno s prvim odstavkom bo Republika Slovenija j?
rih, ko DARS, d.d., zaradi svoje neplačevitosti ne bo P° ^
svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi, in n
ben poziv EBRD, plačala te obveznosti namesto DAr>
2. člen
Pogodbo o poroštvu v imenu in za račun Republike Sn
podpiše z Evropsko banko za obnovo in razvoj rm
finance.
Ministrstvo za finance skrbi za uresničitev tega za^jj
vseh pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo, K'
izhajajo.
3. člen
Sredstva za plačilo obveznosti DARS d. d. v primo^^t
gega odstavka 1. člena se zagotovijo v proračunu u y
Slovenije.

BESEDILO ČLENOV
l.člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za
avtoceste v republiki Sloveniji d. d. (DARS), iz naslova kredita,
ki ga ta najame pri Evropski banki za obnovo in razvoj
(EBRD), za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica Šentilj in
sicer pod naslednjimi pogoji:
- znesek kredita - 32,7 mio USD, kredit se črpa v USD;
- obrestna mera - variabilna 6 mesečni LIBOR, z opcijo, da

V primerih, ko Republika Slovenija plača obvezno9'' g|c
ditne pogodbe namesto DARS d. d., pridobi repubU jj
nija v razmerju do DARS d. d. pravico do regresa r
zneskov in vseh stroškov, ki so s tem v zvezi nastal'4. člen
.Ogo'
Republika Slovenija uresniči pravico do regresa z nw j
ga izda minister za finance v breme sredstev zo
porot6^

do
DA!
bllt
PO!

Podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za izgradnjo
"»cestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS 46/93).
v na prvi odstavek ima Republika Slovenija
do izteka
,x !
:
5reditne
" —'
"
.... Kpogodbe
vyuuuo iz
i L 1.i. člena pravico uresničiti
svojo pravico
resa v
DADo®
breme
kateregakoli
vira
sredstev
ali
prihodkov
bliir' eSloveniji
' ^ 'z (Ur.člena
o Družbi
za prenos
avtoceste
v RepuI. RSzakona
57/95) in
zahtevati
sredstev
iz
Jeznih virov v dobro proračuna RS.

V roku 30 dni po veljavnosti kreditne pogodbe iz 1. člena
skleneta ministrstvo z finance in DARS d. d. pogodbo,
s katero uredita podrobneje medsebojna razmerja v zvezi
z uresničevanjem tega člena.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
aFle
Put>like Slovenije je ustanovitelj podjetja Družbe za
fjc ffs'8 v Republiki Sloveniji d. d., DARS d. d. (Uradni list
dm?!;
na list
osnovi
184. člena zakona o gospodarskih
"toah^/93)
(Uradni
št. 30/93.)
Pos/0"8anZBa kredit EBRD—DARSu d. d. je izvedba programa
\iih?X i DARS d. d., kjer je prioriteta izgradnja avtoceste
cev v Jafl°d. kot del nacionalne strategije izgradnje avtoSloveniji, ki pa še ni dokončno definirana.
n/ca ra,rf za '*9radnjo avtocest v katerem je tudi odsek Pesi/n."
Šentilj, ki ga financira EBRD, je bil julija 1993 sprejet
2av
nem zboru Republike Slovenije.
vk
toDB>el<
'Mevanja
r

EBRD v projekt izgradnje avtoceste
njg ~i-8ndava, bo za DARS d. d. tudi referenca za sodelovaiYSf: '°stalimi bančnimi ustanovami, od katerih bo prva na
ie v letošnjem letu.
fel'
je sestavljen iz kreditne pogodbe med EBRD in
Po
avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. ter garancijske
6 med
'"aja o m Republiko Slovenijo in EBRD. Znesek kredita
''hm ter
t
'° USD, na '5 let z vključenim štiriletnim moratobilg , ,az variabilno obrestno mero za USD (januarja 1994 je
3,34%). Začetek odplačevanja glavnice april 1998.

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o poroštvu
se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
S tem zakonom se določi obveznost DARS-a d. d., da sklene
z ministrstvom za finance pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike Slovenije.
V imenu in za račun Republike Slovenije bo poroštveno
pogodbo med EBRD in Republiko Slovenijo podpisal minister
za finance.
Predlagamo, da se predlog zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o najetju
kredita EBRD za izgradnjo odseka hitre ceste Pesnica-Šentilj
sprejme po hitrem postopku, da bi se tako zagotovil začetek
gradnje predvidenega odseka že v letošnjem letu. Zakon naj
se obravnava po hitrem postopku v skladu s 1. odstavkom
201. člena Poslovnika Državnega zbora, ker je začetek gradnje bodoče hitre ceste vzhod-zahod prioriteta ter izredna
potreba države.
V skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah (UL RS št.
1/91) zakon o poroštvu sprejme Državni zbor Republike Slovenije.

Predlog zakona o NAJETJU KREDITA REPUBLIKE SLOVENIJE PRI
EVROPSKI BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA PROJEKT PRENOVE
OBSTOJEČIH MAGISTRALNIH CEST - EPA 618 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 12. aprila 1994
določila besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O NAJETJU KREDITA REPUBLIKE
SLOVENIJE PRI EVROPSKI BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA PROJEKT PRENOVE OBSTOJEČIH MAGISTRALNIH CEST,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku, za sejo zbora v mesecu aprilu
1994.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru

Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon P°
hitrem postopku zaradi izrednih potreb države, ker spr®'1 1
jem zakona pomeni takojšnji začetek prenove obstoječ '
magistralnih cest.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenk
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Drža"'
nega zbora in delovnih teles sodelovali:
- Mitja Gaspari, minister za finance,
- Božo Jašovič, državni sekretar v Ministrstvu za financ®'
- Dušan Hočevar, svetovalec vlade Republike Slovenij®
v Ministrstvu za finance

Predlog zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo
in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest
za namene prenov obstoječih magistralnih cest v smeri vzW
- zahod, pod naslednjimi pogoji:

UVOD:
1. OCENA STANJA
Povečanje domačega in mednarodnega prometa na obstoječih magistralnih cestah v smeri vzhod - zahod, povzroča
velike prometne zastoje, dotrajanost obstoječe cestne infrastrukture pa zahteva takojšno prenovo obstoječih magistralnih cest skupaj z gradnjo prvih odsekov hitre ceste vzhod
- zahod.
2. RAZLOGI
Začetek prenove obstoječih magistralnih cest je v skladu
s cestnim programom, ki opredeljuje tudi prenovo obstoječe
cestne infrastrukture.
3. CILJI IN NAČELA
Prenova obstoječe cestne infrastrukture pomeni odpravo
obstoječih ozkih grl na cestnem prometnem križu vzhod
- zahod in hitrejše vkjučevanje Slovenije v evropski cestni
koridor preko smeri vzhod - zahod.
4. OCENA FINAČNIH SREDSTEV
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o najetju
posojila se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

- znesek kredita - 30,00 mio USD, kredi se črpa v USD<
- obrestna mera - fiksna, z opcijo, da se v času
kredita lahko določi variabilna obrestna mera ob plačilu
škov konverzije;

■ii
- rok odplačila - 15 let z vključenim štiriletnim mora^fl'
na odplačilo glavnice, začetek odplačevanja marec '
- drugi stroški - provizija za odlog črpanja, odpoved
provizija za konverzijo valute ali konverzijo obrestne m0' ,
zamudne obresti, največ v višini 2,75% vrednosti
letno;
{C
- stroški priprave posojila 1% vrednosti' kredita, P'Lj
v enkratnem znesku v sedmih ko postane pogodba efe*'
- marža za deželni rizik 1% na variabilno ali fiksno obr0'
mero.
2. člen
Pogodbo o najetju kredita v imenu Republike Slovenij0^
piše z Evropsko Banko za Obnovo in Razvoj minis'6'
finance.

5. POSLEDICE
Drugih posledic iz pogodbe ni.

3. člen
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o ?n#
kredita se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenij0,

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Republika Slovenija najema kredit po pogodbi sklenjeni med
Republiko Slovenijo in Evropsko Banko za Obnovo in Razvoj

4

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne1"
Republike Slovenije.

porote

II#

OBRAZLOŽITEV
s
niih deva
<f©nom ustave in 58. členom zakona o zunaL^ a h Republika Slovenija najema kredit pri Evropski
* obnovo razvoj, za prenovo obstoječih magistralnih

" skladu z
strategijo izgradnje avtocest v Slovet ki Pa šenacionalno
dokončno definirana, je opredeljen tudi proS'sm, m nujnonizahteva
prenovo obstoječih magistralnih cest.
p
'em0 3
sefej " Stoječih magistralnih cest bo zajela naslednje ode ova
- ^Ve
^ ska ~ Lendava;
~- Znu(e
P - Domžale.
Bistrica - Ptuj;
Pbnu prenove bi bil projekt končan 31. decembra 1997.
R0 e
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pa se1994
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kredita zamenja za variabilno, ob plačilu določenih stroškov
konverzije). Začetek odplačevanja glavnice marec 1998.
V imenu in za račun Republike Slovenije bo kreditno pogodbo
med EBRD in Republiko Slovenijo podpisal minister za finance.
Predlagamo, da se predlog zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za
prenovo obstoječih magistralnih cest sprejme po hitrem
postopku, da bi se tako zagotovil začetek prenove že v letošnjem letu. Zakon naj se obravnava po hitrem postopku
v skladu s 1. odstavkom 201. člena Poslovnika Državnega
zbora, ker začetek prenove obstoječih magistralnih cest sodi
med izredne potrebe države.
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o najetju
kredita se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
Za sprejetje zakona niso potrebne spremembe ostalih zakonskih predpisov.

Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SKLADj
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESIJO - EPA 622 - HITRI POSTOPg
Vlada Republike Slovenije je na 78. seji dne 14. aprila 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
SUKCESIJO,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku, za sejo zbora v mesecu aprilu
1994.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po
hitrem postopku, zaradi tega, da bi Sklad za sukcesijo
lahko začel prevzemati terjatve in obveznosti upravičencev. Med temi upravičenci so tudi podjetja, ki so v letošnjem letu pričela s postopki lastninskega preoblikovanja,
v katerih lahko v skladu s predpisi prenesejo na Sklad
terjatve ali obveznosti vezane na odnose z nekdanjo federcijo. S prevzemom terjatev in obveznosti na Sklad lahko
pred postopkom lastninskega preoblikovanja očistijo
svoje bilance težko izterljivih terjatev ter s tem realnejše
nastavijo svoje otvoritvene bilance.
V kolikor bi se ta postopek zavlekel, bi to lahko vplivalo na
upočasnitev procesa lastninskega preoblikovanja podjetij
oziroma na nerealno izkazovanje otvoritvenih bilanc.
Predpisi, izdani na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij so zato tudi predvideli, da težko izterljive
terjatve iz odnosov z nekdanjo federacijo, podjetja odstopajo državi v nadaljnjo izterjavo. Na tej podlagi podjetja že
zahtevajo prenos terjatev na Sklad. Sprejemanje zahtev-

kov podjetij po pogojih obstoječega zakona močno
čuje možnosti za nastanek dodatnega javnega dolga tu0
na podlagi terjatev, ki so, kar zadeva javni dolg urejene'
z drugimi zakonskimi predpisi. Postopek izterjave W1
seveda dolgotrajen, ker je vezan na dogovore nasled"
nekdanje federacije o'delitvi premoženja in obvezno®
nekdanje države, ki potekajo v okviru mednarodne konference o nekdanji Jugoslaviji v Ženevi.
Sprejetje predloga zakona o spremembah in dopolni'"^
zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo
I
potrebno tudi zaradi spremenjenih okoliščin v p°s'°P,e"
sukcesije nekdanje SFRJ. Spremenjene okoliščine zan
vajo spremembo zakona zato, da bo mogoč vsebin®
pričetek dela Sklada.
Izpolnjevanje določb sedanjega zakona, bi lahko privedlo
do povečanega javnega dolga, gospodarska škoda Pa 11
lahko nastala tudi v primeru daljšega odloga priče'
vsebinskega delovanja Sklada.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poszt'°«
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in j.e
člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Drz°
nega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARIj minister za finance,
t,
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za
nance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu
finance,
jj
- Blanka PRIMEC, direktorica Sklada Republike Slove"1
za sukcesijo.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu Republike Slover#
za sukcesijo
^
UVOD
1. Ocena stanja
Zakon o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo je bil sprejet
februarja 1993. Zakon definira štiri vrste upravičencev do
sukcesijskega premoženja:
-

državo in njene organe (11. člen),
javnopravne osebe (13. člen),
druge pravne osebe (15. člen),
fizične osebe (15. člen).

Zakon predvideva za vsako vrsto upravičencev različen način
prenosa in poravnave terjatev in obveznosti do nekdanje
države. Za pravne in fizične osebe je predvidel tudi možnost
izterjave terjatev oziroma poravnave obveznosti na podlagi
pooblastila Skladu. Tak pristop izvira iz dejstva, da je vrednotenje premoženja nekdanje države v okviru Mednarodne konference o nekdanji Jugoslaviji takrat potekalo ločeno po
posameznih nekdanjih zveznih institucijah in da je konferenca pristopila k oblikovanju splošnega sporazuma o nasledstvu na podlagi parcialnih dogovorov o posameznih vprašanjih.
Vendar je zakon tudi v takem kontekstu sukcesijskih razprav
različno obravnaval plačilo terjatev in poravnavo obveznosti
posameznih vrst upravičencev. Nekaterim vrstam upravičencev je omogočal izterjavo konkretnih terjatev do nekdanjih
zveznih institucij, druge pa je napotil na čakanje. Jasno je, da
je izterjava ali poravnava obveznosti do nekdanjih zveznih
institucij možna samo v Skladu samem, saj zvezne institucije

po razpadu nekdanje Jugoslavije kot naslovnik za i:
obstajajo več. Izterjava oziroma poravnava bi lahko
v Skladu preko identifikacije premoženja posamezne
institucije v nanj prenešeni aktivi, kar je parcialni pristoP
v načelu omogočal.
Sčasoma so se okoliščine, iz katerih je izšla vsebina >
skega teksta bistveno spremenile.
V nadaljevanju sukcesijskih razprav, ki temeljijo na kons j
je zaradi nasprotovanja srbske in črnogorske delegacij
cialni pristop (reševanje problemov posamično) k obW°u
končnega sukcesijskega sporazuma blokiran. Novi pr® ^
nik delovne skupine za sukcesijo, ki je prevzel '"fL/
septembra 1993, je z zadnjimi predlogi, ki so bili na de V1
redu skupine v marcu 1994, podprl agregatni pristop * J
navi premoženja in obveznosti nekdanje države. Z aQ'n0eyif
pristopom k obravnavi premoženja in obveznosti re|[f
Jugoslavije tudi načelne možnosti za izterjavo kon 0
terjatev ni. Tako je postal Sklad edini naslovnik za ta*
J
jave. Ker pa Sklad deluje v imenu in za račun R0P KJ
Slovenije, vsaka njegova obveznost do upravičence**
stavlja javni dolg.
kC^':
Trenutno ni upravičeno pričakovati, da bi mednarodna a
renca, ne glede na stališča Badinterjeve arbitražne ko'J
: * a: srbske
l.^1/q j P „i
omogočila štirim naslednicam brez prisotnosti
gorske delegacije doseči dogovor. Nasledstvo n ^
države je še vedno element, ki je vključen v globalna P'mI
vanja mednarodne skupnosti za doseganje miru v BiH- *■ jI
trenutek mednarodna konferenca o nekdanji SFRJ, u
na zadnjem zasedanju sukcesijske komisije
porode^

^ssecu marcu posebej poudarjeno, ne podpira izločitve ene
naslednic
iz nasledstvenih pogajanj, ne glede na težave, ki
n
)eno ravnanje pozvroča ostalim naslednicam.
JtojBči zakon s predvidenimi postopki postavlja upravip,ce f10 premoženja nekdanje Jugoslavije v neenakopraven
(izt - j ^ar 2acleva plačilo. Nekaterim ga omogoča v celoti
ji ?r)ava Po pooblastilu za pravne in fizične osebe), drugim
tretirecijsk0
(P°P'a^i,a za javnopravne osebe po pogodbi),
o nL"1? Pa prepušča ostanek, ko bo sprejet sporazum
nara
(država). Tak pristop tudi ne upošteva različne
fjn ve Poplačil, odvisno od vrste premoženja (realno,
no
na v , )' ki naj bi bilo po eventuelnih parcialnih dogovorih
uvoii°iavitev
■" zakonskih
dodatno zapleta
postopke, ki bi bili potrebni za
možnosti.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (Uradni
list RS, št. 10/93) se v 11. členu črta zadnji odstavek.
2. člen
Črta se 12. člen
3. člen
Črta se 13. člen.

Načela in predlagane rešitve
J,?onu o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo je
Janj neje urejen odnos do določenih vprašanj odprtih vpra^i^dročja sukcesije, ki so delno že urejena tudi v drugih
Zakonu• 0o °dkupu
odkupu terjatev
ftton
terjatev do
do Iraka,
Iraka, Kube
Kube in
in LR
LR Angole
Angole ter
ter
nami16 direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega
3 (Ur L RS št 55/92)
-S
'
'
obveznice,
'dlan Zara 0 iamstvu Republike Slovenije za
1~ ?»!
di nrtrovmoiionii
sanacije bank
in hranilnic
(Ur.
I RS št. 57/92),
■k * aKOnU
Ct
i
r>Kiimn
neti
i
-T
na
nlh viogniy0 Poravnavan
iu obveznosti iz neizplačanih devizRS št. 7/93).
2ak,
nit, .
ni
nosti

ne

daje več možnosti različnega obravnavanja istovrstin obvez
nosti, zato postavlja v enakopraven polobiekte, ki bodo uveljavljali svoje terjatve in obvez-

4. člen
V 14. členu se črtajo besede »iz prejšnjega člena« in nadomestijo z besedami »po tem zakonu«.
5. člen
V 15. členu se pred besedo »oziroma« postavi pika in črta
besedilo do konca stavka.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Pravne in fizične
osebe ne morejo prenašati terjatev ali obveznosti na Sklad po
tem zakonu, če so že uveljavljale pravice na podlagi drugih
zakonov, ki urejajo vprašanja terjatev in obveznosti so subjektov nekdanje federacije.«
6. člen

su

Za 15. členom se dodajo 3 novi členi, ki se glasijo:
sui?novaniu upravnega odbora Sklada Republike Slovenije
Prev>er ste'i° v decembru 1993 in po pripravi metodologije za
jaSrio " rjatev in obveznosti iz naslova sukcesije, je postalo
osn yv' da mora biti metodologija pravni akt, ki ima svojo
° v zakonu.
Sttlisol _ re
sui<r.r.rP
memb Zakona o Skladu Republike Slovenije za
es,
|o je torej:
r vice
2}!>
subjektov do sukcesijskega premoženja uskladiti
26 .?
prejeto zakonodajo,

V8ePUnlači,° iz sukcesijskega premoženja urediti enotno za
Pravičence, ki jih navaja zakon,
''ločiti izterjavo po pooblastilu,
met

kot
odologijo za prevzem terjatev in obveznosti
na{jn °nsk° pooblastilo upravnega odbora in precizirati
objave javnega razpisa.
2
spremembami zakona bodo onemogočeni
doiaa &bi lahko privedli do bistveno povečanega javnega
"epublike Slovenije.
®na finančnih sredstev Iz državnega proračuna
obve>»ne,'em

spremembe tega zakona ne bodo nastale nove
°sti za proračun Republike Slovenije.

'očeval,ec

»15.a. člen
Sklad sprejme metodologijo za prevzem terjatev in obveznosti
iz nasledstva nekdanje SFRJ in jo objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Metodologija ureja zlasti vrste terjatev in obveznosti, dokumentacijo, vrednotenje, postopek in način prevzema ter
druga vprašanja, povezana s prevzemanjem terjatev in obveznosti po pogojih iz zakona.
.

15.bčlen

Sklad vodi evidenco o terjatvah in obveznostih, prevzetih po
tem zakonu.
15.C člen
Obveznosti Sklada do subjektov po tem zakonu se uredijo
s posebnim zakonom v skladu z ureditvijo terjatev in obveznosti iz nasledstva Republike Slovenije do nekdanje SFRJ.«
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

F

OBRAZLOŽITEV
Vlada Republike Slovenije zaradi spremenjenih okoliščin
v postopku sukcesije nekdanje SFRJ predlaga sprejem predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu
Republike Slovenije za sukcesijo.
S črtanjem 11. člena in novim 15.C členom se predvideva za
vse vrste upravičencev zakonsko urejanje terjatev in obveznosti iz nasledstva nekdanje SFRJ.
S črtanjem 12. člena in novim 15.b členom je predvideno, da
Sklad vodi evidenco o vseh terjatvah in obveznostih, prevzetih
po tem zakonu in ne le za terjatve in obveznosti Republike
Slovenije, njenih organov in organizacij ter Banke Slovenije.

Besedilo členov, ki se spreminjajo
11. člen
Na Sklad se s tem zakonom prenesejo terjatve in obveznosti
Republike Slovenije, njenih organov in organizacij ter Banke
Slovenije do subjektov nekdanje federacije in sicer:
- terjatve in obveznosti po stanju na dan 31. 12. 1990, ki niso
bile poravnane do uveljavitve tega zakona;
- terjatve in obveznosti, nastale po 31. 12. 1990, ki niso bile
poravnane do uveljavitve tega zakona, po stanju na dan uveljavitve tega zakona.
Način poravnavanja obveznosti Sklada do subjektov iz prejšnjega odstavka se uredi s posebnim zakonom po ureditvi
terjatev in obveznosti Republike Slovenije do subjektov nekdanje federacije.
12. člen
Sklad vodi evidenco o terjatvah in obveznostih iz prejšnjega
člena.

Sprememba 15. člena pomeni zaradi spremenjenih obje& '
nih okoliščin prenehanje možnosti iz\arjave konkretnihoot
W
tev do nekdanjih zveznih institucij s strani Sklada po P r
stilu posameznih pravnih in fizičnih oseb. Prav tako je
členu predpisano, da pravne in fizične osebe po tem zrtr
ne morejo prenašati terjatev ali obveznosti, na podlagi ktffl
so uveljavljene pravice na podlagi drugih zakonov, ki urefl
vprašanja terjatev in obveznosti do subjektov nekdanje W
racije.
n
Nov 15.a člen daje Skladu zakonsko pooblastilo za pnaS
P'f',
metodologije za prevzem terjatev in obveznosti iz
sukcesije, kot pravni akt, ki se objavi v Uradnem listu W
blike Slovenije.

13. člen
Pravne osebe javnopravnega značaja, razen oseb iz 10- ^
tega zakona, lahko prenesejo terjatve in obveznosti do
jektov nekdanje federacije na Sklad na podlagi p°9
s Skladom, s katero uredijo medsebojne pravice in obvez
ter način poplačila prenošenih terjatev in obveznosti'
14. člen
Sklad javno objavi poziv za prijavo terjatev in obvezno1
prejšnjega člena.
15. člen
Pravne in fizične osebe, ki imajo na dan uveljavitve JJ
zakona neporavnane terjatve in obveznosti do subjektov (l
danje federacije, lahko sklenejo s Skladom pogodbo, s "L
prenesejo na Sklad svoje neporavnane terjatve in obvezL
oziroma pooblastijo Sklad, da v njihovem imenu in za
račun opravi izterjavo in poravnavo obveznosti.

i Iv
i)
(\

0
h
j C:

!'<
s
l(")
poročil

Pr

edlog zakona o PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA - EPA 484
druga obravnava
■

nm

Republike Slovenije je na 78. seji dne 14. aprila 1994
°iila besedilo:

ol

NARJADL0GA ZAK0NA 0 PREPREČEVANJU PRANJA DEln 93 Pošiljamo
v drugo obravnavo na podlagi stališč
Zdn o 0V 1®' sein
ie 1Državnega
zbora Republike Slovenije
7
ena
ReDhi^'
^
®
'
"
poslovnika
Državnega
Publike Slovenije, za sejo zbora v mesecu
aprilu zbora
1994.
Republike Slovenije predlagana Državnemu zboru
U Publike Slovenije na podlagi 179. člena poslovnika
ne9a z ora
2drv
^ inRepublike
Slovenije zakonodajnega
skrajšanje rokovpoin
„oj 'tev druge
tretje obravnave

Hkrati je Vlada Republike Slovenije določila besedilo
amandmajev k predlogu zakona o preprečevanju pranja
denarja in besedilo amandmaja k 251. členu predloga
kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki vam jih pošiljamo v obravnavo in sprejem.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. 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 delovnih telesih sodelovala:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstavu za finance.

[2log zakona o preprečevanju pranja denarja
NE DOLOČBE
1. člen
vanjT z®^on°m se določajo ukrepi za odkrivanje in preprečel<r
no tpr
r ' |vanja izvora denarja, ki je bil pridobljen z organizi9ovino z mamili, z nedovoljenim prometom z orožjem
takšno drugo prepovedano dejavnostjo (v nadaljnjem
"" pranje denarja).
2. člen

Identifikacijo stranke je treba opraviti tudi pri več med seboj
povezanih transakcijah, ki skupno presegajo vrednost iz
prvega odstavka tega člena
Pri zavarovalnicah se opravi identifikacija strank le pri poslih
življenjskega zavarovanja, kadar posamezna premija presega
vrednost 145.000 tolarjev.
4. člen

"ta
jo p.j Odkrivanje
in preprečevanje pranja denarja se izvaaiju ®Prejemanju, zamenjavi, razpečevanju ali drugem rav«n«llu-1, 'farnimi zneski velikih vrednosti (v nadaljnjem bese„I ' ,r®nsakcije) pri:

Identifikacija stranke se opravi z vpogledom v njene uradne
osebne dokumente in s pridobitvijo podatkov iz 25. člena tega
zakona.
5. člen

- i,,..
in hranilnicah,
poljskih skladih, investicijskih družbah in drugih
or
- Orno'i acganizacijah,
- oro«n • aci'ia^, k' opravljajo plačilni promet,
- jau= '' iah, ki opravljajo postopke privatizacije,
- bor!r°Valnicah,
z
vrecir.8 'n drugih organizacijah, ki opravljajo promet

Če opravlja transakcijo v imenu stranke njen pooblaščenec,
pridobi organizacija podatke iz 25. člena tega zakona iz pisnega pooblastila stranke, v imenu katere nastopa pooblaščenec.
6. člen

:

pirl1

$fir '
" igra^|'^cah in zastavljalnicah,

osebah in fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
a)
Posli,
in nakupa terjatev
c| up^0ringa
^()aio'ania Premoženja za tretje osebe
ea .—•i= plačilnih in kreditnih kartic in poslovanja z njimi
'loro ,9a
0 6 potovani
hSniett
'' r
'
SarnK3Vnesetih
P emičnin,
pCm®
'
naoai'n Plemenitih kovin in draguljev ter izdelkov iz le-teh,
l iem besedilu: organizacija).

Organizacija mora hraniti podatke, ki jih je pridobila na podlagi 4. in 5. člena tega zakona, najmanj 5 let po opravljeni
transakciji.
Po opravljeni transakciji mora organizacija hraniti najmanj
5 let tudi drugo dokumentacijo, na podlagi katere je bila
opravljena transakcija.
III. NALOGE URADA ZA PREPREČEVANJE PRANJA
DENARJA
7. člen
Določene naloge po tem zakonu opravlja Urad za preprečevanje pranja denarja kot organ v sestavi Ministrstva za finance (v
nadaljnjem besedilu: Urad).
8. člen

II. N

*lOG E ORGANIZACIJ
3. člen

r^Oon
ci
Ciia ^
io,

mora ri vsaki
P
transakciji,
tolarjev, identificirati
stranko, kiki presega
zahteva vrednost
transak-

a
»ika
Hcij
e °'ia stranke se opravi tudi, kadar je vrednost tran% prJT®niSa od 2,200.000 tolarjev, če obstajajo razlogi za
^^"ia denarja.

Sevalec

Urad sprejema, zbira, posreduje in analizira podatke, ki jih
prejme od organizacij v skladu z določbami tega zakona.
Urad najmanj enkrat letno o svojem delu poroča Vladi Republike Slovenije.
9. člen
Organizacije morajo sporočati Uradu podatke iz 4. in 5. člena
tega zakona o vsaki gotovinski transakciji, ki presega vrednost 3,600.000 tolarjev.

Organizacije morajo sporočiti Uradu podatke iz 4. in 5. člena
tega zakona tudi o gotovinskih transkacijah, katerih vrednosti
so nižje od 3,600.000 tolarjev in drugih transakcijah, pri katerih obstajajo razlogi za sum pranja denarja.
Podatke iz prejšnjih odstavkov pošiljajo organizacije Uradu
na način, ki ga predpiše minister za finance.
10. člen
Organi carinske službe morajo Uradu sporočiti podatke o vsakem prenosu gotovine čez državno mejo, ki presega vrednost
2,200.000 tolarjev.
11. člen
V primerih iz prvega in drugega odstavka 9. člena tega zakona
mora organizacija obvestiti Urad še pred izvršitvijo transakcije in v obvestilu navesti rok, v katerem naj bi se opravila
transakcija.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka se lahko da tudi po telefonu,
vendar mora biti pozneje pisno potrjeno.
Urad mora pisno potrditi prejem obvestila takoj po prejemu.
Če organizacija v primerih prvega in drugega odstavka 9.
člena tega zakona zaradi naravne transakcije ne more obvestiti Urada pred izvršitvijo transakcije, obvesti Urad o tem po
opravljeni transakciji, vendar najkasneje v 3 dneh po opravljeni transakciji.
12. člen

19. člen
Organizacija svoji stranki ali tretji osebi ne sme razkrili '
bil ali da bo podatek o njej sporočen Uradu.
20. člen
Pri dajanju informacij Uradu po tem zakonu za organi#®
njihove delavce ne velja obveznost varovanja ban'
poslovne tajnosti.
21. člen
Urad in organizacije smejo podatke, ki so jih pridobili^
zakonu, uporabljati samo za namene, določene s
konom.
IV. EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
22. člen
Osebne podatke iz tega zakona pridobi Urad iz urad"'
dene organizacij.
O zbranih podatkih Urad ne sme obvestiti osebe, n3"3"
nanašajo.
Oseba iz prejšnjega odstavka ima pravico do
v osebne podatke po preteku 5 let. Po tem roku se f
arhivirajo.

Urad lahko odredi začasno ustavitev izvršitve transakcije,
vendar najkasneje do preteka roka iz prvega odstavka 11.
člena tega zakona, če oceni, da je podan utemeljen sum, da
gre za pranje denarja.

Po enem letu od ahriviranja se podatki uničijo.

Začasna ustavitev izvršitve transakcije iz prejšnjega odstavka
lahko traja največ 48 ur.

Oelavci v Uradu in organizacijah lahko up
podatke iz evidenc le pri opravljanju aktivnosti za o
in preprečevanje pranja denarja po tem zakonu.

23. člen

13. člen
Urad lahko od organizacije zahteva podatke iz 25. člena in
druge informacije v zvezi s transakcijami, pri katerih so
podani razlogi za sum pranja denarja, ter informacijo o opravljanju njihovih nalog po tem zakonu.
14. člen
Če Urad v roku iz drugega odstavka 12. člena tega zakona
oceni, da niso podani razlogi za sum pranja denarja, obvesti
o tem organizacijo, ki lahko takoj opravi transakcijo.
Če Urad v rokih iz 11. in 12. člena tega zakona ni ukrepal,
lahko organizacija takoj opravi transakcijo.
15. člen
Organizacije morajo zagotoviti notranjo kontrolo nad opravljanjem njihovih nalog po tem zakonu.
16. člen
Urad sme posredovati pridobljene podatke mednarodnim
organizacijam na njihovo zahtevo ob pogoju dejanske vzajemnosti.

24. člen
Organizacije vodijo evidence o transakcijah iz 3 ^'
zakona, Urad pa evidence o transakcijah iz 9> e
zakona.
•
.uj
Organi carinske uprave vodijo evidence o transaKd
člena tega zakona.
25. člen
3
Evidence transakcij iz prvega odstavka 24. člena teg
obsegajo naslednje podatke:
- firma in sedež pravne osebe, ki opravlja trans3"
roma za katero se opravlja transakcija
- ime, priimek, stalno prebivališče, rojstne Pocla!?y|jl
delavca ali pooblaščenca, ki za pravno osebo op'3
sakcijo in številko dokumenta ter naslov izdajate!)
- ime, priimek, stalno prebivališče, rojstne po1
fizične osebe, ki opravlja transakcijo oziroma za
opravlja transakcija in številko dokumenta ter nas
telja.
4
- namen transakcije ter ime oziroma firmo in se■1del
ki ji je transakcija namenjena

17. člen

- datum transakcije

Če Urad na podlagi podatkov oceni, da so pri posamezni
transakciji podani razlogi za sum pranja denarja, obvesti
o tem pristojne organe.

- znesek transakcije

18. člen
Podatke iz 9., 11. in 13. člena tega zakona sporoča Uradu
pooblaščeni delavec organizacije.
10

- valuta, v kateri se opravlja transakcija
- način izvedbe transakcije
Podatki iz prve alineje prejšnjega odstavka za doma ^
osebe se vnesejo v evidence na podlagi podatkov1
registra.
pO'ro&

iti,' Jj^nce transakcij iz drugega odstavka 24. člena obsegajo
'""""is podatke: ime, priimek, stalno prebivališče.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

26. člen

29. člen

J«nce o strankah, ki so položile več zneskov do skupne
ki znaža
kou i12 25.'"■ člena
tolarjev,
obsegajo
poleg
podattega2.200.000
zakona tudi
podatke
o številu
pologpv.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek delavec v Uradu ali organizaciji, če uporablja osebne
podatke v nasprotju s tem zakonom (23. člen).

27. člen

30. člen

Jak? 9,Republike Slovenije spremeni tolarske zneske iz tega
ECU r. č® se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti
Po srednjem tečaju Banke Slovenije.

Pooblaščeni predlagatelj za prekrške po tem zakonu je Urad.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen

ženske določbe
28. člen
Prek1arno ^i'jo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
sam Os, Pravna oseba oziroma posameznik, ki opravlja
°jno dejavnost, če:
i<S - ne
Identificira stranke, ki zahteva transakcijo (3. člen)

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi v organizacijah,
v katerih se izvajajo postopki v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij:
- nakup
- notranji odkup
- dokapitalizacija podjetij
za transakcije v zvezi z lastninjenjem družbenega kapitala.
32. člen

ne pošlje podatkov v določenih rokih (1. in 4. odst.
sabljo
podatke, pridobljene s tem zakonom v nasprotju
em
zakonom (21. člen)

Organizacije morajo prilagoditi svoje poslovanje določbam
tega zakona najkasneje v 6 mesecih po njegovi uveljavitvi.

n v

® odi evidenc (24. člen)

*atana6nC0

33. člen

ne vse

^ujejo podatkov iz 25. in 26. člena tega

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

OBRAZLOŽITEV
°P'avi/**>or Republike Slovenije je na 18. seji dne 28. 2. 1994,
Pran._ Mo obravnavo predloga zakona o preprečevanju
Po<j/»0 "enarja in sprejel predloženo besedilo kot primerno
9° za pripravo zakona za drugo obravnavo.
Predu' *bor i° predlagatelju naložil, da pripravi besedilo
"r/sp/®? ttkona za drugo obravnavo v skladu s stališči in
Pr/po' *'e /"» je sprejel ter da prouči in ustrezno upošteva
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
drugo 0 Predloga zakona, ki ga je predlagatelj pripravil za
iborg Poravnavo, je dopolnjeno s stališči in sklepi Državnega
^riavne9areda
^°iisko
izboljšano.
Pri tem sonačin:
stališča in sklepi
zbora
upoštevani
na naslednji
>a,

je proučil vse pripombe Sekretariata za zakonoPravne zadeve. Upošteval je večino njegovih pripomb.

S Ce

mogel v c
' ^pfo'l;f/y e narave
®'°"daupoštevati
pripombe,
je bila
in sicer,
je potrebno
v zakonukivgraditi
ktivnlh
'"•ktlJn
okoliščin kot osnove za uvedbo ukrepov, ter
") pr9D "Porabljenih rešitev, ki bi zagotavljale učinkovitost
9
t rieizvajanje zakona ali pa celo zlorabo zakona.
®°iIda,! a ai se s to pripombo sicer strinja, vendar pa
\ đ9 r 5? je področje preprečevanja pranja denarja novo
f.e"e. p, 'fve, ker je zakonodaja nova, še niso v celoti doreagate ,e skuial
'n kyosnovo
'i za
vključiti čim več objektivnih oko"Vhicii
uvedbo
ukrepov,
poudarja,
da
% pa j® sumljive transakcije tudi
v tujinivendar
ne obstaja.
Vpraša1 ne
e
' sumljivo transakcijo sploh mogoče definirati
S( ko a i
Jrn„ i*P'ošno
definicijo. Zato je uporabil izraza »razlogi za
Pa
"utemeljen sum« in jih s tem skušal vključiti kot

Sevalec

objektivno okoliščino pri ugotavljanju, kaj je sumljiva transakcija. Oba izraza sta poznana v praksi organov za notranje
zadeve in sodnih organov saj jih vsebuje tako veljavni zakon
o kazenskem postopku kot tudi predlog novega zakona
o kazenskem postopku. Izraz razlogi za sum predpostavlja
obstoj določenih okoliščin, ki kažejo na možnost da je neka
transakcija povezana s kaznivim dejanjem. Izraz »utemeljen
sum- pa predpostavlja določeno stopnjo večje verjetnosti, da
gre za kaznivo dejanje (do te bo na primer Urad prišel s preverjanjem podatkov o posamezni transakciji že iz obstoječih
evidenc). Izraz »utemeljen sum« v praksi uporabljajo poleg
tožilstva in sodišč tudi drugi organi kot na primer organi za
notranje zadeve. Glede na navedeno predlagatelj meni, da je
v 12. členu pravilno uporabljen izraz »utemeljen sum«, saj je
za zaustavitev izvršitve transakcije potrebna določena višja
stopnja suma nenazadnje tudi zaradi posledic, ki jih taka
zaustavitev lahko ima za stranke in zavezance.
Predlagatelj je v zakonu predvidel uporabo zbranih podatkov
izključno za namene preprečevanje pranja denarja. S tem je
z zakonom, samo za ta namen izključil element protipravnosti, ki ga neupravičena uporaba oziroma zloraba podatkov kot
kaznivo dejanje ali prekršek sicer vsebuje. Na ta način je
zloraba podatkov ostala kazniva kot je to veljalo do sedaj,
uporaba podatkov za namen preprečevanje pranja denarja pa
je dovoljena in ker nima elementa protipravnosti torej ne
more biti kaznivo dejanje ali prekršek.
Predlagatelj prav tako ni mogel upoštevati pripombe o neusklajenosti 5. člena z drugo alineo 25. člena, ker je v 5. členu
določeno, da mora pooblaščenec, ki za drugega opravlja
transakcijo poleg svojih osebnih podatkov skladno s 25. členom predložiti tudi vse podatke o osebi, za katero opravlja
transakcijo.
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Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati pripomb k 6. členu
zakona glede roka 5 let za shranjevanje podatkov. Predlagatelj poudarja, da je ta rok povzet iz Direktive Evropske skupnosti. Rok bi bilo možno tudi podaljšati. Vendar pa glede na
to, da bodo s hranjenjem podatkov pridobljenih z identifikacijo, organizacije v vsakem primeru že precej obremenjene je
predlagatelj mnenja, da bi daljši rok od 5 let za organizacijo
pomenil še večjo dodatno obremenitev. V ostalem delu pa je
pripombe k 6. členu upošteval.
Upoštevane tudi niso pripombe k 23. členu zakona v delu, ki
se nanaša na varovanje in zavarovanje osebnih podatkov, ker
morajo vsi, ki vodijo evidenco osebnih podatkov, zavarovati
podatke v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list FIS št. 8/90 in 1/91-1).
2.
Predlagatelj je na podlagi 3. točke stališč in sklepov uskladil
dikcijo 1. člena predloga zakona s predlogom kazenskega
zakona.
V skladu s četrto točko stališč in sklepov Državnega zbora
predlagatelj ni mogel v celoti opredeliti postopkovnih določb
za delo Urada. Predlagatelj ni posebej predvidel možnosti
pritožbe na zaustavitev izvršitve transakcije, ker skladno
z določili zakona, oseba katere podatki so predmet zaustavitve izvršitve sploh ne sme vedeti, da so njeni osebni podatki
bili posredovani Uradu. Ni pa smiselno, da bi se organizacija
pritožila zoper lastne informacije posredovane Uradu. Akt
o začasni zaustavitvi izvršitve transakcije namreč nima narave
akta v upravnem postopku temveč gre za akt oblasti pristojnega organa.

5.
Predlagatelj na podlagi 6. točke stališč in sklepov v — ^
tvi predloga zakona navaja, da je zakon usklajen z Din*"'
Evropske skupnosti.

V skladu s 7. točko stališč in sklepov je predlagate// "ur Sp
besedilo s preciznejšo opredelitvijo posameznih P% tiii
v zvezi z opravljenimi transakcijami. V skladu s to
stališč in sklepov je tudi opredelil zavarovalne posle
je vključil samo posle življenjskega zavarovanja.
Predlagatelj je ob upoštevanju 8. točke stališč in sffl.
o predlogu zakona izvedel razlikovanje med pojmornsP^,
tek in dokumentacija. Izraz dokumentacija pomeni
listine potrebne za rekonstrukcijo transakcije.
Predlagatelj je skladno z 9. točko stališč in sklepov v
členu uvrstil med organizacije, na katere se ukrepi ns"'
poleg borz tudi druge organizacije, ki opravljajo P
z vrednostnimi papirji.
9.
,
u*
V zvezi z 10. točko stališč in sklepov je predlagatelj up0'. j
pripombo, da se v zakonu predvidi obveznost organizacijJ
organizirajo notranjo kontrolo nad izpolnjevanjem 0,
nalog po tem zakonu. Obveznost nadzornih in inšpe*
organov v zvezi s prijavljanjem ugotovljenih nepravilnos
izhaja iz številnih predpisov o navedenih organov zato P"
Ijanje takšne določbe v tem zakonu ni potrebno.

4.
Predlagatelj je v skladu s 5. točko stališč in sklepov v kazenske določbe vključil sankcije za zlorabo osebnih podatkov.

10.
Predlagatelj je upošteval tudi 11. točko stališč in sklep0",^
vsebinsko opredelil v 31. členu predloga zakona tako. ^
kontrolo transakcij opravi tudi v organizacijah, kjer so» ;
postopki za privatizacijo oziroma lastninjenje podjetij-aj\:(
postopki ne predstavljajo trajnega procesa je predlag '
določbo vključil v prehodne in končne določbe.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
i.
K1. členu

»ali premoženja«.
Črtajo se besedi »velikih vrednosti«.

V tem členu se za besedama »izvora denarja« vključi naslednje besedilo
»ali premoženja, ki je bilo pridobljeno...«
Ostalo besedilo tega odstavka ostane nespremenjeno.
V 1. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ukrepi iz prejšnjega odstavka obsegajo tudi druga ravnanja,
ki bi omogočala takšno pranje denarja zlasti:
- zamenjava ali kakršenkoli prenos premoženja, ki izhaja iz
prepovedane dejavnosti
- prikrivanje ali zatajitev izvora ali kraja, kjer je denar naložen, namena uporabe premoženja in vseh iz tega izvirajočih
pravic, ki izhajajo iz prepovedane dejavnosti
- nakup, posest ali uporaba premoženja, ki izhaja iz prepovedane dejavnosti
Obrazložitev:
Predlagatelj je vključil v 1. člen poleg denarnih zneskov tud
premoženje, kar pomeni, da se z ukrepi za odkrivanje in
preprečevanje pranja denarja spremlja tudi premoženje. Prav
tako je v predlog zakona vključil nekatera ravnanja, ki bi lahko
omogočila pranje denarja, ki pa so sicer že pokrita z izrazom
»prepovedana dejavnost« v besedilu kaznivega dejanja 251.
člena kazenskega zakona. Primeri ravnanj so vzeti iz Direktive
Evropske skupnosti.
2.
K 2. členu
Za besedo denarni zneski se dodajajo besedi:
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Obrazložitev:
^
Predlagatelj je besedilo 2. člena vskladil z amandr^J
„
1
1 in v ukrepe za spremljanje transakcij po določ ^
zakona vključil poleg denarnih vrednosti tudi premoz®
črtal besedi »velikih vrednosti«. Predlog novega kazen •
zakonika je v členu 251 opredelil pranje denarja kot i
stojno kaznivo dejanje. Iz besedila tega člena izhaj^'
kaznivo dejanje nanaša na zneske velikih vrednosti. preDbesf
telj meni, da je smiselno v predlogu zakona črtati1 J
»velikih vrednosti«, ker predlog zakona obravnava p
tiko preprečevanja pranja denarja širše od kaze^
zakona, saj kaznivo dejanje predstavlja sam vrh kaznj'
Zneski, ki so navedeni v tem zakonu, ne predstavljal®
vrednosti po kriterijih kazenskega zakona. Velika vredn j
kazenskem zakonu predstavlja znesek 50-kratnega P°
nega neto osebnega dohodka.
3.
K 4. členu
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»V primeru, ko transakcije potekajo na podlagi - ,b9i
pogodb, se opravi identifikacija ob sklenitvi pog0"^
posameznih transakcijah pa se evidentira le znesek.
v kateri se opravi transakcija ter način izvedbe transa*
Obrazložitev:
»kjC
Predlagatelj meni, da je smiselno poenostaviti iden^ (0f
;a stalne stranke tako, da se jih identificira samo ob 1 tf
v poslovno razmerje z organizacijo. Pri ostalih stranka*
identificira vsaka posamezna transakcija.
poročef*''

naslov
"Nalon9e6"!inseobveznosti
poglavja
II. in se
glasi:
organizacij
in organov«

gjaaitov:
3 nas
binnK^^.
lova je redakcijske narave in ne posega v vsee
sedila členov predloga zakona.
5.
K6
tlenu
zv^.^ku se za besedo »transakciji« pika nadomesti
d0da besedilo:
'OZirom Po
prenehanju veljavnosti pogodbe«.
^"^ložitev:
•C™™«
i® smiselna
dopolnitev glede na besedilo
""omaja številka
4.
S.
4rt
'Jrania6denarj)V '30^'av'a
Naloge Urada za preprečevanje
Obi
5*ttltlev:
Jiaaa ?a mer,i. da je naloge in obveznosti organizacij in
^nistrst\,Preprečevan
'e Prania denarja kot organa v sestavi
za
memba 'inance smiselno obravnavati v istem poglaviu.
je le redakcijske narave.
?
Klo

eienu

^10

U se 23

;aln?,
"eje v trehbesedo
dneh«»morajo« vključi naslednje besedilo:
n
e bil rc k za
kovine
l za
podatkov
prenosu
sovine f'i*cezi'vijo
'1° 'le DMmejo
roK
prem
državno
dansporočanje
tudi carinskim
organom.

*15, 'lenu
J

oda Sp „
rt0rla9ania7°-6ods,avek
. ki se glasi:
mora
Vcev • S'opravljajo
jo poskrbeti
za strokovno
naloge, določene
s tem usposabljanje
zakonom.«
■'Sjoži,ev: e v
r^'avka'?'',0,' kerključil
v predlog zakona besedilo tega
EvroncfJ sku nta obveznost izhaja neposredno iz Direk'iuiiti JV if
P osti. Hkrati pa je smiselneo to besedilo
p
ker se s ,em or an
d6nar
°sablian ■'
9 'zacijam nalaga obveznost
uslužt)
n keia S t e u encev
za postopke preprečevanje pranja
a
?
r sni" ' P°
d rjena pomembnost takega izobraževa'•'losti Posameznega
P°s,°Pki v delovnega
glavnem vezani
na posebnosti in
področja.
*25. čle
■nu
.dru n
kli
' tretji alineji prvega odstavka se črta beseda »po^r ^rUgj j
* °i®tne Podatke«« a,ine
P^ega »EMŠO«.
odstavka se za besedama
dodai' beseda
Pr

^9aS'IV: meni, da se v evidencah lahko črta podatek

o poklicu, ker ne predstavlja podatka take narave, da bi ga
bilo možno kontrolirati. Zato ga ni potrebno vključevati v evidenco osebnih podatkov. Pač pa predlagatelj meni, da je
potrebno med osebne podatke vključiti tudi EMŠO. Podatek
o EMŠO je po mnenju strokovnjakov s področja računalniškega vodenja podatkov, nujno potreben za računalniško
spremljanje podatkov po tem zakonu.
10.
K 26. členu
Člen 26. se črta.
Obrazložitev:
Predlagatelj meni, da je ta člen nepotreben, ker se identifikacija ne opravlja, ob transakcijah z manjšimi zneskii, temveč
šele v primeru, ko le ti presežejo v zakonu določeni limit. Po
predlaganem besedilu bi bilo namreč treba opraviti identifikacijo ob vsak transakciji ne glede na znesek, ker obstaja
možnost, da bo ista stranka s poznejšimi transakcijami dosegla predvideni limit.
11.
K 27. členu
Člen 27 postane novi 2. a člen.
Obrazložitev:
Ta člen po svoji naravi spada med splošne določbe in ne
v poglavje v evidencah.
12.
K 29. členu
29. člen se črta.
Obrazložitev:
Zloraba osebnih podatkov oziroma njihova nepravilna uporaba je sankcionirana kot prekršek v zakonu o varstvu osebnih podatkov. Zato kazenska določba za omenjene prekrške
v tem zakonu ni potrebna.
13.
K 30. členu
Člen 30 se črta.
Obrazložitev:
Predlagana rešitev ni potrebna, ker je vprašanje sprožitve in
vodenja postopkov za prekrške podrobno urejeno v zakonu
o prekrških.
14.
K 32. členu
V 32. členu se za besedo »določbam« dodajo naslednje besede:
»15., 18. in 24. člena.«
V istem členu se rok »6 mesecih« spremeni v »3 mesecih«.
Ostalo besedilo člena ostane nespremenjeno.
Obrazložitev:
Določbe tega zakon stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaradi prilagajanja pa
bodo organizacije le obveznosti, ki so povezave s šolanjem,
nadzorom in vzpostavljanjem evidenc, morale izvesti v treh
mesecih.

e
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Predlog CARINSKEGA ZAKONA - EPA 621 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 78. seji dne 14. aprila 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA CARINSKEGA ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. in
183. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. 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 Drž3
nega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu
finance,
fi.
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
nance,
.
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenj
v Ministrstvu za finance,
- Marjeta VRANIČAR, svetovalka ministra za finance.

Predlog carinskega zakona
i. UVOD
1. ocena stanja
Zakonski okvir carinskega sistema v Republiki Sloveniji predstavljajo carinski zakon, zakon o carinski tarifi, zakon o carinski službi in podzakonski akti, izdani na njihovi podlagi.
V skladu z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije se
v Sloveniji Se vedno uporablja carinski zakon bivše Jugoslavije.
Trenutno veljavni carinski zakon je bil oblikovan v letu 1976,
kasneje pa z manjšimi ali večjimi spremembami dopolnjevan
in spreminjan, zadnjič leta 1990. Kljub temu, da zakon na
določenih področjih povzema mednarodno uveljavljena pravila, pa je na nekaterih področjih zastarel, predvsem pa ne
omogoča elastičnega prilagajanja carinske službe novim
nalogam, ki jih dobiva s spreminjanjem njene vloge v mednarodni menjavi.
2. razlogi za sprejem zakona
V skladu z ustavnim zakonom za izvedbo ustave Republike
Slovenije je treba zakone bivše Jugoslavije nadomestiti s slovenskimi predpisi.
Nov zakon bo določil zakonske okvire carinskega postopka,
prilagojenega sodobnim potrebam čim hitrejšega pretoka
blaga čez državne meje ob istočasnem upoštevanju zahtev po
preprečevanju zlorab v carinskem postopku.
3. cilji In načela zakona
Carinski zakon temelji na naslednjih načelih:
1. izrecno izpostaviti in uveljaviti primarno zaščitno funkcijo
carine;
2. maksimalno uskladiti carinski sistem s sistemi sosednjih
držav in pravili Evropske skupnosti, vendar ob upoštevanju
nujnih posebnih rešitev ter upoštevati priporočila Sveta za
carinsko sodelovanje;
3. čimbolj poenostaviti carinski postopek in ga uskladiti
z novimi tehničnimi rešitvami (uvedba enotnega administrativnega dokumenta, nove možnosti prenosa podatkov in
dokumentov, računalniška tehnika itd.);
4. v zakonu opredeliti le pravice in obveznosti udeležencev
v carinskem postopku ter odstopanja tega postopka od splošnega upravnega postopka; natančna opredelitev postopka
z vsemi posebnostmi v različnih oblikah prometa pa naj se
opredeli v podzakonskem aktu. Pri opredeljevanju položaja
posameznih subjektov v carinskem postopku je treba izhajati
iz potrebe po enakopravnem obravnavanju različnih pravno
organizacijskih oblik podjetij in drugih subjektov ter fizičnih
oseb, ki opravljajo z zakonom dovoljeno dejavnost;
5. zaradi primarnosti zaščitne funkcije carine je treba oprostitve in olajšave pri plačevanju le-te določiti zelo restriktivno ob
upoštevanju mednarodno dogovorjenih izjem in olajšav;
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1
6. primarno omogočiti delovanje sistema odloga P0
carine, sistema vračila carine (»draw back«) za uvoz
proizvodnjo za izvoz pa podredno, za določene vrste "i
oziroma primere, ko možnost izvoza ni jasna že ob uvoz
z uvedbo drugih možnih carinskih postopkov opredeli'1 PJ
mezne stimulativne ukrepe za pospeševanje gospodah
sodelovanja s tujino;
7. opredeliti pristojnosti vlade republike Slovenije ter ^
meznih ministrstev tako, da bo zagotovljena ustrezna ,
trola, medsebojna usklajenost in racionalnost pri de'u
nepotrebnega administriranja in zavlačevanja postopa j
8. na področju sankcioniranja kršitev v carinskem post°P.i,f
treba skrčiti število kršitev glede na obstoječe število K
ter postaviti kazni tako, da bodo dosegle svojo prevent"
represivno funkcijo;
.u
9. zagotoviti zadosti dolgo prehodno obdobje med sPr0)%
zakona in začetkom njegove uporabe, tako da se bo 19%
darstvo uspelo brez večjih zapletov prilagoditi novic
vam carinskega postopka.

Ob teh načelnih izhodiščih je treba pri oblikovanju za
J!f
skega teksta in iskanju rešitev za posamezna vprašanj3 1 *
števati tudi priporočila in konvencije Sveta za carinskovrw^
lovanje, predpise in prakso tujih držav ter pravo E
skupnosti.
1
4. ocena potreblh finančnih sredstev In finančne po*'*idK'
zakona
Za začetek izvajanja zakona bo treba zagotoviti sreds^j
- modernizacijo carinske službe (dokup ustrezne rac" p
ške opreme je nujen predpogoj za uvedbo enotnega1 ^
skega dokumenta in poenostavitev carinskega postop "
ploh),
- tiskanje novih carinskih obrazcev.
$
Finančne posledice zakona je nemogoče ocenjevati in
števanja novega zakona o carinski tarifi. Določene < %j
posledice bo zakon imel na carinske zavezance, ki so v® t
z doslej veljavnim carinskim zakonom oproščeni PlaC
rine.
|j)i
Ce za okvirno oceno upoštevamo podatke o uvozu L
v letu 1993 in carinske obremenitve v letu 1993, lahko%
vimo, da je bila realna stopnja uvoznih dajatev zaradi 0 j
nja različnih olajšav na področju plačila uvoznih %r
znatno nižja od nominalne. Nominalna stopnja uvozf""S i
tev je znašala približno 12%, medtem ko je realna 'Z:
znašala 5,9%. Največ je k tej razliki prispeval institu'n a
zaradi izvoza (68%). Glede na to, da v predlogu ca" ;t!
zakona ohranjamo ta institut in kot osnovni isntruf«^
naprej predvidevamo odlog plačila carine, je mogoče P' 9
vati, da bo tudi po sprejemu tega carinskega zafc<j!«•P
novega zakona o carinski tarifi ostal podoben razkol
nominalno in realno stopnjo uvoznih dajatev.
Poleg tega bo imel zakon na carinske zavezance
tivne finančne učinke - zakon na novo uvaja nekateri
nosti odloga plačila carine ter možnosti za povračilo c
poročeW*

y Primeru, da je uvoženo blago vgrajeno v drug proizvod, ki se
izvaža.

- posebne dajatve, ki se plačujejo pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil v skladu s posebnim zakonom;

^ednostna ocena teh učinkov ni mogoča, ker se istočasno
prerninja zakon o carinski tarifi, zato ocene dodatnih ali
manjšanja obstoječih carinskih obremenitev glede na trenutno veljavno tarifo ne bi bile pravilne. Pri tem pa je treba
Poštevati tudi učinke, ki jih imajo mednarodni sporazumi
carinskih olajšavah (sporazumi o conah proste trgovine;
^ciacijski sporazum z Evropsko unijo).

4. izraz »izvozne dajatve« pomeni:
- carino in druge dajatve z enakim učinkom, ki se plačujejo
ob izvozu,
- posebne dajatve, ki se plačujejo pri izvozu kmetijskih proizvodov in živil v skladu s posebnim zakonom;

^ druge posledice zakona
^*kon bo pozitivno vplival na hitrost in kvaliteto izvajanja
d°ir'nst<ega postopka. Uvaja nekatere nove postopke, ki bodo
odatno stroškovno razbremenile uvoz blaga; širše so možI, " "porabe sistema povračila plačanih uvoznih dajatev.
. °casno pa se z zakonom uvaja strožja kontrola izvajanja
•opisov in večja disciplina pri plačevanju dajatev.
Be

$EDILO členov
'• DEL
Splos

ne določbe

Poglavje
"ne določbe In definicije
Področje carinskega zakona
l.člen
parinski 2akon
car'
ureja pravice in obveznosti udeležencev
v '"skem postopku ter pooblastila carinskih organov
S r
bliko cji P °metom blaga med carinskim območjem Repuaiovenije in tujimi carinskimi območji.
Določitev carinskega območja
2. člen
nsko

carini'
območje Republike Slovenije (v nadaljevanju:
rn0ri ° območje) obsega ozemlje Slovenije, teritorialno
1 in zračni prostor nad ozemljem in teritorialnim
"im 'Slovenije
m ■
zračni prostor naa ozem
sko j!?r'erT1 ®,oven'je- Carinsko območje je omejeno s carinki e identiCna 2
ik«onu o nadzoru
'
mejno
je ta definirana
državne
meječrto,
(Ur. I.kakor
RS, št. 1/91-1).

5. izraz »carinski dolžnik« pomeni osebo, ki je odgovorna za
plačilo carinskega dolga;
6. izraz »carinski nadzor« pomeni ukrepe carinskih organov,
s katerimi se preprečuje neupravičeno ravnanje s carinskim
blagom in zavaruje njegova istovetnost, dokler ni blago sproščeno v prost promet kakor tudi zagotavlja spoštovanje drugih
predpisov v zvezi s carinskim blagom;
7. izraz »carinska kontrola« pomeni izvajanje specifičnih
ukrepov, kot npr. pregled in preiskava blaga, prevoznih in
prenosnih sredstev, preverjanje obstoja, verodostojnosti in
točnosti dokumentov, preverjanje obstoja, verodostojnosti in
točnosti poslovnih knjig in drugih evidenc, pregled prtljage in
stvari, ki jih potniki nosijo s seboj in izvajanje uradnih preiskav z namenom, da se zagotovi pravilna uporaba carinskih
predpisov in drugih določb glede blaga, ki je predmet carinskega nadzora;
8. izraz »carinsko dovoljena uporaba oziroma raba blaga«
pomeni:
a. predložitev blaga v carinski postopek,
b. vnos blaga v prosto carinsko cono,
c. ponoven izvoz blaga iz carinskega območja,
d. uničenje blaga pod carinskim nadzorom,
e. prepustitev blaga carinskim organom v prosto razpolaganje;
9. izraz »carinski postopek« pomeni:
a. sprostitev blaga v prost promet,
b. carinsko skladiščenje,
c. uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz,
d. proizvodnja pod carinsko kontrolo,
e. začasni uvoz,
f. začasni izvoz na predelavo,
g. izvoz,
h. tranzit;
10. izraz »carinska deklaracija« pomeni vlogo, s katero oseba
v predpisani obliki in na predpisan način zahteva izvedbo
določenega carinskega postopka;

0&!08" zakon se izvaja enotno na celotnem carinskem
nim,za [u Ropublike Slovenije, če ni s tem zakonom, poseb*onom ali mednarodno pogodbo določeno drugače.

11. izraz »carinski deklarant« pomeni osebo, ki vloži carinsko
deklaracijo v svojem imenu ali v imenu druge osebe pri
carinskem organu, na podlagi katere se izvede carinski postopek;

Definicije splošnih pojmov tega zakona

12. izraz »predložitev blaga carinskemu organu« pomeni
obvestilo carinskemu organu, ki se opravi na predpisan način,
da je blago prispelo k carinskemu organu oziroma na kraj, ki
ga je carinski organ določil;

3. člen
u

pija Porabo tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi
9' imajo naslednji izrazi naslednji pomen:
i,
ia
ciicL ~car
'nskikiorgan« pomeni carinarnico ali njeno organienot
(Ur»H
• list
°. jo v skladu z zakonom o carinski službi
c
RS 5t 1/91
arins J e a ' H 58/93 in 65/93) pristojna za vodenje
stj jn , 9 postopka in postopka za ugotavljanje odgovornokaznovanje za carinske prekrške na prvi stopnji;
2, |> 2
t6ga T ena
"carinski dolg« pomeni obveznost osebe iz 5. točke
uvo * ' da plača v skladu z zakonom obračunan znesek
daiat 8v dajatev (carinski dolg ob uvozu) oziroma izvoznih
(carinski dolg pri izvozu);
3. i?._a
- c * »uvozne dajatve« pomeni:
Ob u^° in druge dajatve z enakim učinkom, ki se plačujejo
Por

°čevalec

13. izraz »prepustitev blaga« pomeni dejanje, s katerim carinski organ dovoli uporabo blaga v zahtevanem carinskem
postopku;
14. izraz »upravičenec« pomeni osebo iz prve točke tega
člena, ki ji je priznana katera od ugodnosti v skladu s tem
zakonom;
15. izraz »carinski zavezanec« pomeni osebo v imenu katere
je bila carinska deklaracija vložena ali osebo na katero so bile
prenešene pravice in obveznosti prve osebe v zvezi z določenim carinskim postopkom;
16. izraz »proizvodne operacije« pomeni:
(a) obdelavo blaga, vključno z montažo, sestavljanjem in
pritrjevanjem blaga na drugo blago;
(b) predelavo blaga;
15

(c) popravilo blaga, vključno z montažo, obnavljanjem in
usposabljanjem blaga;
(d) uporabo določenega blaga, ki ni vdelano v pridobljene
proizvode, vendar omogoča proizvodnjo tega blaga in se
popolnoma ali delno porabi v tem proizvodnem procesu.
17. izraz »pridobljeni proizvodi« pomeni vse proizvode, ki so
rezultat proizvodnih operacij iz prejšnje točke;
18. izraz »enakovredno blago« pomeni domače proizvode, ki
se uporabijo namesto uvoženih za proizvodnjo pridobljenih
proizvodov;
19. izraz »normativ« pomeni količino ali odstotek pridobljenega proizvoda, ki se proizvede iz določene količine uvoženega blaga.
Carinsko blago
4. člen
(1) Carinsko blago v smislu tega zakona so:
- vse stvari, ki se uvažajo na carinsko območje, do sprostitve
v prost promet,
- vse stvari, za katere se vloži carinska deklaracija za izvoz iz
carinskega območja ter
- vse blago, ki se v okviru tranzitnega carinskega območja
prevaža čez carinsko območje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za carinsko blago ne
štejejo:
1. javne listine,
2. pisemske pošiljke, ki ne vsebujejo carinskega blaga in
druge poštne pošiljke, ki vsebujejo knjige,
3. trgovska korespondenca, poslovne knjige, blagovna,
pravna in finančna dokumentacija,
4. efektivni denar, čeki, menice, delnice in drugi vrednostni
papirji, ki se uporabljajo kot plačilno sredstvo.
(3) Blago, ki ni zajeto v prvem odstavku tega člena je domače
blago.

(3) Potrdilo iz prvega odstavka je veljavno eno leto od dne"
izdaje.

(4) Minister, pristojen za finance predpiše na,an'''Ž
m
pogoje, način izdaje in prenehanja veljavnosti potro111 '1
prvega odstavka tega člena ter pogoje in način njihove UF
rabe in nadomestila za izdajanje potrdil iz prvega odsta
tega člena.
^
ia
da
3. poglavje
va
Druge splošne določbe
8. člen

2.

P(
Za izvajanje carinskih predpisov je vsaka oseba,
posredno ali neposredno vključena v posle v zvezi z blag^
dolžna carinskim organom na njihovo zahtevo predložiti
potrebne dokumente in pojasnila, ne glede na obliko "I P
vega zapisa, ter zagotoviti carinskim organom p°'r®
pomoč.
!

9. člen

>'
ra

(1) Osebe so dolžne dokumente iz prejšnjega člena h " l
zaradi izvajanja carinske kontrole tri leta od dneva, ko:
(a) je bila sprejeta deklaracija za sprostitev blaga v Pr<^ '
promet oziroma deklaracija za izvoz blaga, vendar le, c
gre za primere opredeljene v alinei (b) tega odstavka;
(b) je bilo blago, ki je bilo sproščeno v prost promet,capij ji,
pa oproščeno plačila carine oziroma mu je bila
m
stopnja znižana zaradi namena za katerega se blago u»
sproščeno izpod carinskega nadzora;

d

(c) je bil kateri drug carinski postopek v zvezi z blaf"
zaključen;

(

(d) je bilo blago, vnešeno v prosto carinsko cono ali izn0®
iz nje.

Uporaba določb mednarodnih pogodb
S. člen

Odločbe carinskih organov

Določbe tega zakona se ne uporabljajo pri plačevanju carine
za uvoženo blago ali vodenje carinskih postopkov, če je
plačevanje carine ali vodenje carinskih postopkov blaga drugače urejeno z mednarodno pogodbo, ki jo je Slovenija uveljavila.

(1) Če carinski organ z odločbo v celoti ugodi zahtevk^ ^ J
odločba lahko izda v obliki uradnega zaznamka na vlog1

Uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek

10. člen

(2) Če oseba zahteva, da carinski organ odloči o zat^?jn»
zadeva izvajanje carinskih predpisov, je ta oseba on a
carinskemu organu predložiti vse potrebne dokume
druge podatke, ki jih potrebuje za sprejem odločbe.

6. člen
(1) Če s tem zakonom ni drugače določeno, vodi carinski
organ carinski postopek v skladu z zakonom, ki ureja splošni
upravni postopek.
(2) Zoper odločbo, ki jo izda carinski organ v upravnem
postopku, je mogoča pritožba na Republiško carinsko
upravo.
2. poglavje
Informacije o carinskih predpisih
7. člen
(1) Republiška carinska uprava izdaja na pismeno zahtevo
oseb potrdila o uvrstitvi blaga v carinsko tarifo.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka je zavezujoče za osebo in
carinske organe samo glede razvrstitve blaga v nomenklaturo
carinske tarife.
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II. DEL
PODLAGE ZA DOLOČITEV VIŠINE
UVOZNIH OZIROMA IZVOZNIH DAJATEV TER
DRUGIH UKREPOV TRGOVINSKE POLITIKE
1. poglavje
Carinske stopn|e In razvrstitev blaga v carinsko tarifo
Carinske stopnje
11. člen
(1) Carina se plačuje v primerih, ki so predvideni 5
zakonom po stopnjah, ki so določene v carinski tarifi.
s tem zakonom drugače določeno.

tei"
fll

(2) Carinsko tarifo določa poseben zakon.
poročevdeC

Plačilo drugih dajatev pri uvozu in izvozu blaga
12. člen
I') Druge uvozne dajatve, ki jih določajo posebni predpisi, se
v skladu s
{enUle
predpisi, ki veljajo za plačevanje carine,
ls '°
posebnimi predpisi drugače določeno.
$ Izvozne
skladu s preapisi,
predpisi, ki auiudolo{ji„
, "B dajatve
aajatve se plačujejo v sKiaau
hJ:a . IV dajatve. Če ti predpisi nimajo določb o plačevanju
" iatev,' se
p
■
"
se primerno uporabljajo predpisi, ki veljajo za plače,an
ie carine

3. poglavje
Carinska vrednost
16. člen
(1) Določbe tega poglavja določajo način ugotavljanja carinske vrednosti blaga, ki predstavlja osnovo za uporabo stopenj
iz carinske tarife in izvajanje drugih ukrepov trgovinske politike.

pPog'avle
r
®klo blaga
13. člen
d

z rezanjem ali ustekleničenjem;
(d) etiketiranje in zaznamovanje blaga;
(e) konzerviranje blaga za transport oziroma skladiščenje;
(f) zlaganje blaga v skupine;
(g) zakol uvožene žive živine pred potekom treh mesecev od
dneva uvoza.

'eporekla
P|ači'0 carineki alie
blaga. i
a

° visn
določitev carinske stopnje
P°rekl°
zavezano
plačilučecarine,
se
gim Dr
°
.
'?9
ugotavlja
v
skladu
s
tem zakonom,
ni z drup ed
Pisom ali mednarodno pogodbo določeno drugače.
s
Poreklom iz določene države se šteje:
J.v J državi v celoti pridobljeno ali proizvedeno blago ali
I državi zadosti predelano blago.
0) Šteia se
ie je J lla ,a. da je blago zadosti predelano v določeni državi,
Se„a °
m izvršena zadnja bistvena ekonomsko upravi0|)
rede ava oziroma
<lelav '
obdelava, pri čemer predelava ali
bistvo^nea PorTieni pridobitev novega blaga oziroma njegovega
9a elementa.

Nsidj k^0'0'' Pogoje za ugotavljanje in način dokazovanja
14. člen
Se Se . so
0i?v/oj . v
naslednji proizvodi v celoti pridobljeni ali
(a) rnin„en
' , določeni državi:
ra ni roizvoc)
(b) rasti ' P
'. pridobljeni v tej državi,
(c) ijv'lr)ski proizvodi, ki so v tej državi nabrani,
')
2Vod skotene in vzrejene v tej državi,
(e) pProi
r0j Vodij. pridobljeni iz živih živali, vzrejenih v tej državi,
(f) proj * . pridobljeni z lovom in ribolovom v tej državi,
rriori '0<2Ven
^ morske9a ribolova in drugi proizvodi, pridobljeni
bistri rane
'
teritorialnih voda te države z ladjami, ki so
(g) b|a
v tej državi in plujejo pod zastavo te države,
Pr
pridobl
ieno ali proizvedeno na ladjah - tovarnah iz
f °i2voH' V
anaV) ? ' omenjenih v točki (f), če je takšna ladja registriIh)proi'8' državi in pluje pod njeno zastavo,
Storj | ?di pridobljeni iz oziroma izpod morskega dna izven
voda te države
' P°d tega
pogojem,
da ima
ta država
0| od °Pravic° za izkoriščanje
morskega
dna,
Cr

D

°Perarf n r'n ostanki proizvodov, ki izvirajo iz proizvodnih
'Nn0 J ' a .abljeni proizvodi, če se zbirajo v tej državi izk(i) biaQ di reciklaže surovin,
vl
e
°čkah''
Proizvedeno izključno iz blaga, omenjenega
n
(a) do (i) ali iz njihovih proizvodov.

17. člen
(1) Vrednost uvoženega blaga, ki pomeni carinsko vrednost,
je dogovorjena cena (transakcijska vrednost). Dogovorjena
cena je dejansko plačana cena ali cena, ki jo je treba plačati
za blago, kupljeno zaradi uvoza v Slovenijo, če ustreza pogojem, navedenim v naslednjem odstavku.
(2) Z dogovorjeno ceno, ki pomeni carinsko vrednost, je
mišljeno:
1. da so vključeni vsi stroški in drugi izdatki (21. člen) v zvezi
s prodajo in dobavo blaga v mejnem pristanišču, oziroma tam,
kjer prihaja blago na carinsko območje;
2. da so izključeni vsi stroški, davščine in takse, ki se zaračunavajo na carinskem območju;
3. da ni omejitev za kupce glede razpolaganja ali uporabe
blaga, razen omejitev, ki so določene s slovenskimi predpisi,
omejitev, ki se nanašajo na prepoved nadaljnje prodaje
v tretje države ali omejitev, ki bistveno ne vplivajo na vrednost
blaga;
4. da v pogodbi o nakupu in prodaji ni pogojev ali obveznosti,
katerih vrednost se ne more ugotoviti glede na vrednost
blaga, ki se carini;
5. da prodajalec ne bo neposredno ali posredno prejel nobenega dela prihodka od kupčeve nadaljnje prodaje ali kakšnega drugačnega kupčevega razpolaganja ali od kupčeve
uporabe blaga, razen v primerih iz 21. člena tega zakona;
6. da kupec in prodajalec nista vzajemno povezana oziroma,
če sta povezana, da na dogovorjeno ceno ni vplivalo trgovinsko, finančno ali kako drugo razmerje med kupcem in prodajalcem.
(3) Carinska vrednost za blago, ki se izvaža, je fakturna vrednost blaga, dobavljenega na slovenski meji (klavzula DAF).
18. člen
(1) Če carinske vrednosti za uvoženo blago ni mogoče ugotoviti na podlagi prvega odstavka 17. člena tega zakona, se
vzame za carinsko vrednost dogovorjena cena za blago enake
kvalitete in enakih lastnosti, kupljeno za uvoz v Slovenijo in
uvoženo v istem ali v približno istem času kQt blago, ki se
carini.

(1)
15. člen
j® po o®0, katerega proizvodnja zajema več držav, se šteje, da
Listvena ek iz <is,e države' v kateri je bila opravljena zadnja
katerQ r
°nomsko upravičena obdelava ali predelava
Pr6d$taw|ZUltat
i® bil pridobitev novega proizvoda oziroma, ki
a ornem
Proi^ P
ben postopek v proizvodnji določenega

(2) Če carinske vrednosti za uvoženo blago ni mogoče ugotoviti na podlagi prvega odstavka 17. člena tega zakona in
prvega odstavka tega člena, se vzame za carinsko vrednost
dogovorjena cena za podobno blago, kupljeno za uvoz v Slovenijo in uvoženo v istem ali v približno istem času kot blago,
ki se carini.

IStzaH |a
■
^lavVa iz
- prejšnjega
bistvena odstavka
ekonomsko
upravičena
obdelava ali
se ne
more šteti:
«)
i ' Pakiraan
ie ali prepakiranje blaga, ne glede na to, kje je bila
(b) ra,a embalaža;
levanje večjih količin na manjše ali združevanje
0 ičin v
(C) sortj*ar
'
večje;
" >|e, klasiranje, izpranje ali razdeljevanje blaga

(3) Za ugotovitev carinske vrednosti na podlagi prvega in
drugega odstavka tega člena se uporabi dogovorjena cena za
enako ali podobno blago, prodano v enaki obliki nakupa in
prodaje (prodaja na drobno ali na debelo) in v približno enaki
količini, kot blago, ki se carini. Če ni takšnih prodaj, se
uporabi dogovorjena cena za enako ali podobno blago, prodano v drugačni obliki nakupa in prodaje ali v drugačnih
količinah.
(4) Če je več dogovorjenih cen za enako oziroma podobno

Sevalec
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blago, se uporabi za ugotovitev carinske vrednosti za uvoženo blago najnižja dogovorjena cena.
19. člen
(1) Če carinske vrednosti za uvoženo blago ni mogoče ugotoviti na podlagi 17. in 18. člena tega zakona, je treba ravnati
takole:
1. če se uvoženo blago oziroma enako ali podobno uvoženo
blago prodaja v Sloveniji v enakem stanju, kot je bilo uvoženo,
se carinska vrednost za uvoženo blago ugotovi na podlagi
cene za mersko enoto, po kateri se uvoženo blago oziroma
enako ali podobno uvoženo blago prodaja v takem stanju
osebam, ki niso vzajemno povezane z osebami, od katerih
kupujejo to blago, v največji skupni količini v istem ali približno istem času, ko se uvaža blago, ki se carini, pod pogojem, da se ta cena zmanjša za znesek:
- običajnih provizij, stroškov prometa in drugega dobička
v zvezi s prodajo enakega ali podobnega blaga, uvoženega
v Slovenijo;
- carine in uvoznih davščin ter drugih davščin in taks, ki se
zaračunavajo pri prodaji blaga v Sloveniji.
/
Če se uvoženo blago oziroma enako ali podobno blago ne
prodaja v Sloveniji v enakem stanju kot je bilo uvoženo in če
to zahteva carinski zavezanec, se carinska vrednost za uvoženo blago ugotovi na podlagi cen za mersko enoto, po kateri
se uvozno blago po oplemenitenju prodaja v največji skupni
količini osebam v Sloveniji, ki niso povezane z osebami, od
katerih kupujejo to blago, pogoj pa je, da se ta cena zmanjša
za znesek vrednosti oplemenitenja in za stroške iz prvega
odstavka te točke:
2. če carinske vrednosti ni mogoče ugotoviti po prejšnji točki,
se ugotovi na podlagi obračunane vrednosti, ki ustreza
znesku:
- vrednosti materiala in stroškov, nastalih pri proizvodnji
uvoženega blaga;
- dobička, ki ga pri uvozu v Slovenijo običajno dosežejo
proizvajalci enakega ali podobnega blaga iz države izvoza,
kot je blago, ki se carini, in stroškov, ki jih imajo pri takem
uvozu;
- stroškov in drugih izdatkov iz 21. člena tega zakona.
(2) Če se carinska vrednost ne da ugotoviti v skladu s 17.
oziroma 18. členom tega zakona, se ugotovi v skladu s 1.
točko prejšnjega odstavka, če pa se ne da ugotoviti niti
v skladu s 1. točko, se ugotovi v skladu z 2. točko prejšnjega
odstavka, razen če je na zahtevo carinskega zavezanca spremenjen vrstni red uporabe 1. in 2. točke prejšnjega odstavka.
20. člen
(1) Če se carinska vrednost za uvoženo blago ne more ugotoviti na podlagi 17., 18. in 19. člena tega zakona, se ugotovi na
drugačen ustrezen način v skladu z zakonom na podlagi
podatkov, ki so na razpolago.
(2) Carinske vrednosti iz prejšnjega odstavka ni mogoče ugotavljati na podlagi:
1. prodajne cene blaga proizvedenega na carinskem območju
Slovenije;
2. postopka, po katerem je mogoče za carinsko vrednost
uporabiti višjo od dveh alternativnih vrednosti;
3. prodajne cene blaga na domačem trgu države izvoznice;
4. proizvodnih stroškov, razen običajnih prevoznih, zavarovalnih in drugih stroškov, ki nastanejo v Sloveniji (prva alinea 1.
točke prvega odstavka 19. člena tega zakona);
5. cene blaga za izvoz v tretje države;
6. najnižjih carinskih vrednosti ali
7. poljubnih ali fiktivnih vrednosti.
21. člen
(1) Pri ugotavljanju carinske vrednosti v skladu s 17. členom
tega zakona se v carinsko vrednost prištejejo naslednji stroški
18

in izdatki, če le-ti še niso zajeti v dejansko plačani ali Plal
ceni:
1. provizije posrednikov in druge provizije, razen pr°da
provizij;
,
2. stroški posebne embalaže, ki jo je mogoče obravnava"
del blaga;
3. stroški embalaže in sicer stroški za material in delo:
4. naslednji stroški prevoza do mesta vnosa na car«
območje:
(a) stroški prevoza in zavarovalnine za uvoženo blago n
(b) stroški skladiščenja ter stroški obdelave, ki so nastal'
prevozom uvoženega blaga;
u
5. sorazmerni del vrednosti surovin, reprodukcijskega"^
ala in delov za vdelavo, kupljenih v tujini, ki jih je^
zagotovil brezplačno ali po znižani ceni in so bili upoi
pri proizvodnji uvoženega blaga;
^
6. sorazmerni del vrednosti drugega blaga, ki ga je K ^
zagotovil brezplačno ali po znižani ceni in je bilo upor*
pri proizvodnji uvoženega blaga;
7. sorazmerni del vrednosti orodja, kalupov, matric in I- „j
nih proizvodov, ki jih je kupec zagotovil brezplačno»
znižani ceni in so bili uporabljeni pri proizvodnji uvof
blaga;
^
8. nadomestila in stroški v zvezi s pravicami do ,ruP^
patentov, modelov, znakov ali tuje tovarniške ali 9 ^
znamke, ki jih kupec plača neposredno ali posredno,
prodaja pogojena s takšnim plačevanjem;
^
9. del zneska, dosežen z nadaljnjo prodajo, odstopoS0
uporabo uvoženega blaga, ki se neposredno ali P
plača prodajalcu;
.. . ki
10. sorazmerni del vrednosti storitev, opravljenih v tujin'kupec posebej plača in so potrebne za proizvodnjo b'%
se uvaža. Vrednost storitev ne obsega stroškov raZ
opravljenih v tujini.
(2) Ne glede na 9. točko prejšnjega odstavka se nad 00",
in stroški ne vštevajo v carinsko vrednost, če se blago
s pravico do reprodukcije.
22. člen
(1) Če se uvaža blago, za katero je dogovorjena obvez" ,
9. do 11. točke prejšnjega člena, mora carinski zavezan
označiti v carinski deklaraciji.
(2) Carinski zavezanec mora naknadno prijaviti Prist%if)
carinskemu organu prodajo, odstop ali uporabo uvo* ,
blaga, iz katere izhaja obveznost doplačila določene?n J
ska prodajalcu, najpozneje v 30 dneh od dneva, ko °
takšna obveznost.
(3) Na podlagi vložene prijave izda carinarnica °^\
s katero obračuna carino in druge uvozne davščin01
mora carinski zavezanec plačati.
23. člen
(1) Če je v posamezni pošiljki več vrst blaga, ki se
c» „
raznih carinskih stopnjah, se celotni stroški, ki se nanaS,st
nakup blaga, ter stroški s prevozom, zavarovanjem in " ^
obračunavajo v sorazmerju z vrednostjo posamezne
blaga.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski o'9^
zahtevo deklaranta celotne stroške, ki se nanašajo na v ^
blaga v posamezni pošiljki, doda vrednosti tistega bla9
uvršča v tarifno številko, katere carinska stopnja je n8'
24. člen
(1) Za carinsko vrednost se vzame vrednost blaga, ki)%
dena v prodajalčevi fakturi, če ta vrednost ustreza d°
tega zakona, ki se nanašajo na dogovorjeno ceno.
(2) Carinski organ sme v carinskem postopku zan,eV®j!
deklaranta vse podatke, ki so potrebni za ugotavljanj®
ske vrednosti po 17. do 20. členu tega zakona.
poroči

®) te je v fakturi navedena vrednost blaga izražena v tuji
valuti, se valuta preračuna v domačo valuto, po tečaju, ki
»skladu z zakonom, ki
r\i ureja
uioja devizno
ucvi^nt poslovanje, velja na dan
na.. n
*a obveznosti plačila carine.
[efe,a^,ura iz opravičenih vzrokov ni predložena oziroma
Car nski
glede na vokoliščine
da
t»red nos' 'blaga,organ
ki je navedena
fakturi, ne uvoza
ustrezamnenja,
določbam
eq

III. DEL
RAVNANJE Z BLAGOM, KI JE VNEŠENO NA
CARINSKO OBMOČJE PREDEN JE ZANJ V CARINSKEM
POSTOPKU
DOVOLJENA RABA ALI UPORABA
1. poglavje
vnos blaga na carinsko območje

cen u 0t0vi
»sklad 1 s 17.°dodogovorjeni
'' zakona.
9
carinsko vrednost
20. členom tega

(5) Na ahtevo carinske a
°bveštf
9 zavezanca izda carinarnica pisno
u
0
9otav|'Janja.
° v'^ini carinske vrednosti in o načinu njenega
25. člen
8

»tuiini/f kredite in stroški za zagotovitev idenarnih sredstev
uvoženega
blana' "s lnančni stroški), ki se nanašajo na plačilo
|
e ne vštevajo v carinsko vrednost, če je finančni
sestavljen pisno, pod naslednjima pogojema:
'•Ce 0 ot r
jo j
> esti ločene od dejansko plačane cene ali cene, ki
,<> plačati za blago, kupljeno za uvoz v Slovenijo; ali
ieDla^°
bresti
kupec
pa lahko
dokaže,
da
foa 'ana
cena vsebovane
ali cena, ki vjoceni,
je treba
plačati,
približno
enaka
'ieno h ° zpla4ani ceni za istovrstno ali podobno blago, kup»okv ru ''nančnega sporazuma, in da je obrestna mera
ljen ^ "ier za takšne transakcije v državi, v kateri je zagotov-

26. člen
(1) Za rt0|.
%tku ° otav
očitev carinske vrednosti blaga, za katerega v trebi|a pu? ana 'ianja carinske vrednosti dogovorjena cena še ni
cena L|Kl
. se kot carinska vrednost praviloma upošteva
' bi morala biti plačana za izpolnitev obveznosti.
<ak^anja cene in kasa skonto se upošteva pri določitvi
Vr
Vredn
r edn0s» e °sti blaga, če so v času ugotavljanja carinske
oLr,5 u * določeni in bodo uveljavljene v predpisanem
vozu blaga.
(3j ^
liji, n vmontažnih del, ki se opravljajo v Republiki Slove"aprau
ave ® števajo v carinsko vrednost za stroje, aparate in
. ki se uvažajo.
27. člen
vridi^ska
vrednost za blago, ki se uvaža brez plačila proti2? ju in za rabljeno blago se ugotavlja na podlagi 17. do
U
a t69a zak
v
P°rabr
postopkuali carinjenja
., .J® Podatke oona.
cenah enakega
podobnegacarinarnica
ali istoveta a
'ia na ' 9 - če se carinska vrednost za rabljeno blago ugotavagi cen za novo
"Ost liw°*
blago, se pri tem upošteva izrabljeuv
oženega blaga.
(2) v n .
Spr
°stit r-meru' da se blago, ki se uvaža poškoduje pred
Hoiofi . blaga v prost promet, se carinska vrednost blaga
da se us,rezna
Odstotek
dogovorjena cena zmanjša za
s
Cem^|0pošk
°dbe. Odstotek poškodbe ugotovi carinarnica
V
Novo r ena
' Primeru pa, da je bila na podlagi dobropisa
*ai(0n J a nova cena, ki ustreza pogojem iz 17. člena tega
• ' cena predstavlja novo carinsko vrednost.
28. člen
Ner pris, en za
>iih 'iln načinu
°i ugotavljanja
finance izda
predpise
o natančnejših
carinske
vrednosti.

Vnos na carinsko območje
29. člen
(1) Carinsko blago je dovoljeno vnesti ali iznesti iz carinskega
območja le preko carinskih mejnih prehodov.
(2) Carinske mejne prehode in njihovo klasifikacijo določi na
predlog ministra za finance in ministra za notranje zadeve
Vlada.
(3) Promet blaga, ki je zavezano fitopatološki, veterinarski ali
drugi predpisani kontroli je dovoljen le preko tistih carinskih
mejnih prehodov, ki so v skladu s posebnimi predpisi določeni za promet takšnega blaga.
(4) Čas, v katerem se sme uvoziti oziroma izvoziti blago
oziroma smejo osebe prestopiti mejo določi direktor Republiške carinske uprave v soglasju z ministrom, pristojnim za
notranje zadeve in to javno objavi. Pri tem upošteva kategorizacijo carinskega mejnega prehoda, gostoto prometa preko
tega carinskega mejnega prehoda, kadrovske zmožnosti in
uskladitev z delovnim časom mejnih služb sosednje države.
Pri določitvi delovnega časa na carinskih mejnih prehodih,
kjer so poleg carinske še druge inšpekcijske službe, se upoštevajo tudi delovni časi teh služb.
(5) Direktor Republiške carinske uprave da soglasje za gradnjo, rekonstrukcijo ipd. objektov na mejnih prehodih v delu, ki
je namenjen carinskim organom oz. carinski kontroli in nadzoru.
Carinsko nadzorstvo nad carinskim blagom
30. člen
(1) Blago, ki se uvaža je pod carinskim nadzorstvom od vnosa
na carinsko območje dokler ni blago sproščeno v prost promet oziroma dokler ni blago vnešeno v prosto cono, ponovno
izvoženo oziroma uničeno pod carinskim nadzorom.
(2) Niso pod carinskim nadzorstvom:
1. domače in tuje ladje, ki plovejo pod vojaško pomorsko
zastavo,
2. ladje organov za notranje zadeve,
3. domača in tuja vojaška letala in helikopterji.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek so pod carinskim nadzorstvom 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 letal in
helikopterjev iz 3. točke prejšnjega odstavka, kakor tudi pristajanje vojaških letal in helikopterjev na domačih letališčih.
Pod carinskim nadzorom je tudi blago, ki ga nosijo s seboj
osebe, ki se vkrcajo ali izkrcajo na ladje oziroma letala iz
prejšnjega odstavka.
(4) Blago, ki je namenjeno izvozu, začasnemu izvozu, začasnemu izvozu na predelavo, tranzitu ali carinskemu skladiščenju, je pod carinskim nadzorom od trenutka sprejema carinske deklaracije do trenutka, ko zapusti carinsko območje, je
uničeno ali pa je deklaracija razveljavljena.
Carinska pot
31. člen
Vlada lahko določi primere in poti, po katerih mora določeno

blago potovati od mejnega prehoda do pristojnega carinskega organa.

kasneje kot prvi delovni dan po dnevu, ko je bilo b
predloženo pristojnemu carinskemu organu.

Posebnosti carinskega nadzora glede
na obliko transporta

(4) Skupne prijave v skladu s prvim do tretjim odstavkom
člena ni potrebno vlagati za blago, ki ga potnik nosi s sem
v poštnem prometu, če je drugače zagotovljena usu
carinska kontrola.

32. člen
(1) Posebnosti carinskega nadzora glede na obliko transporta
(cestni, železniški, letalski, pomorski, poštni) določi minister,
pristojen za finance v soglasju z ministrom za promet in
zveze.
2. poglavje
predložitev blaga carinskemu organu
Predložitev blaga
33. člen

(5) Skupno prijavo predloži oseba iz prvega odstavka M1 *
člena ali oseba, ki jo je le-ta pooblastila za to.
Vsebina in oblika skupne prijave
h
36. člen
(1) Skupna prijava mora vsebovati vse podatke, potreL-■
ugotovitev istovetnosti blaga. Podpisati jo mora oseba,
izpolni.

(1) Oseba, ki je blago vnesla na carinsko območje mora to
blago kakor hitro je mogoče predložiti carinskemu organu
bodisi ga prepeljati na drugo mesto, ki ga je določil carinski'
organ in o tem takoj obvestiti carinski organ.

(2) Skupna prijava se izpolni na obrazcu, ki ga Pre
minister, pristojen za finance. Kot prijava se lahko,
pogoji, ki jih določi minister, pristojen za finance, upore
tudi komercialni in drugi dokumenti, ki vsebujejo p<"
potrebne za ugotovitev istovetnosti blaga.

(2) Za izvršitev obveznosti iz prejšnjega odstavka je odgovorna tudi oseba, na katero je prešla obveznost prevoza blaga
po vnosu na carinsko območje.

(3) V skladu s pogoji iz drugega odstavka 48. ^'®na rjpr ke
zakona lahko carinski organ dovoli uporabo tehničnih P r «oi
močkov za elektronsko izmenjavo podatkov.

(3) Obveznost iz prvega odstavka se ne uporablja za blago, ki
ga potniki nosijo s seboj v potniškem prometu, maloobmejnem prometu, blago v poštnem prometu ali v prometu blaga
neznatne vrednosti, če sta carinska kontrola in nadzor zagotovljena na drug primeren način.
(4) Če oseba iz prvega oziroma drugega odstavka ne more
izvršiti svojih obveznosti zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih okoliščin, mora takoj obvestili najbližji carinski organ
o razlogih za neizpolnitev obveznosti, sporočiti, kje se blago
nahaja ter v kakšnem stanju je.

Potrditev skupne prijave In njena hramba
37. člen
(1) Carinski organ potrdi sprejeto skupno prijavo v sikl»*
'
s predpisom iz drugega odstavka prejšnjega člena.
ia
(2) Carinski organ zadrži en izvod skupne prijave t"• *
naknadnega preverjanja, ali je bila za blago, na kate'
skupna prijava nanaša viožena carinska deklaracij®
izvedbo določenega carinskega postopka v roku, ki ga "
38. člen tega zakona.

Prekladanje, raztovarjanje in premeščanje blaga
34. člen
(1) Prekladanje in raztovarjanje, kakor tudi premeščanje predloženega blaga je možno le ob predhodnem soglasju carinskih organov.
(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka ni potrebno v primeru
nenadne nevarnosti. V tem primeru je treba carinske organe
obvestiti o prekladanju, raztovarjanju ali premeščanju kakor
hitro je mogoče.
(3) Zaradi pregleda blaga in prevoznega sredstva sme carinski
organ kadarkoli zahtevati, da se blago razloži in/ali razpakira.

bl«9'

38. člen
ckUP11^1
(1) Če je blago predloženo carinskemu organu 3 j ^
s skupno prijavo, mora deklarant vložiti carinsko dekla ^
za začetek carinsko dovoljene rabe aii uporabe blaga
neje v:
(a) 30 dneh po sprejemu skupne prijave, če gre za
pripeljano v pomorskem prometu;
(b) 10 dneh po sprejemu skupne prijave, če gre za
pripeljano z drugimi transportnimi sredstvi.
ro*'
(2) V posebej upravičenih primerih lahko carinski or9an0(j(1i.
prejšnjega odstavka podaljša, vendar najdalj še za 20

3. poglavje
skupna prijava
Predložitev skupne prijave carinskemu organu
35. člen
(1) Če oseba, ki je vnesla blago na carinsko območje oziroma
oseba, na katero je prešla obveznost za prevoz blaga po
vnosu na carinsko območje ob predložitvi blaga carinskemu
organu ne vloži tudi carinske deklaracije, predloži skupno
prijavo.
(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka predloži carinskemu
organu skupno prijavo, jo mora predložiti istočasno, ko predloži blago.
(3) Carinski organ lahko dovoli, da oseba iz prvega odstavka
tega člena predloži skupno prijavo tudi naknadno, vendar ne
20

Rok za določitev carinsko dovoljene rabe ali uporabe

4. poglavje
Začasna hramba blaga

S

Pojem in pogoji začasne hrambe blaga
39. člen

i
^

(1) Carinsko biago se lahko od vstopa na carinske |a p
do začetka carinsko dovoljene rabe ali uporabe b 9,'
predložitvi blaga pristojnemu carinskemu organu v
s 33. členom tega zakona, začasno hrani pod carinski"1
zorom.
(2) Carinsko blago se lahko začasno hrani v skladu s PrL'rjp:
odstavkom le v prostorih in pod pogoji, ki jih odobri ca
organ.
porode&1

bla9C

^Carinski
lahko od osebe, ki hrani uvozno blago,
ahteva predlorgan
,ev
au
sklad s 153.°2'
členomzavarovanja
tega zakona.možnega plačila carine

n teg'
iboj'
trezK

Ravnanje z začasno shranjenim blagom

40. člen
taj' 'edtem l 6 bla
istih od '
9° začasno hranjeno, je lahko predmet le
«m sta^301ne
!' ki zagotavljajo ohranitev blaga v nespremenjeHrairt.
da bi se spreminjal njegov izgled ali tehnične
'Tistike.
^^ojnosti carinskih organov v zvezi z začasno hrambo
blaga
41. člen
tem eak 0r9an sme sPrejeti potrebne ukrepe v skladu
"'"nik h|0nom' vk|jučno z odvzemom in prodajo blaga, če
X>stnr.i.fa> v 9a ne opravi formalnosti za začetek carinskega
rokih, predvidenih v 38. členu tega zakona.
I$ta^ir)skiremest
organ lahko v okviru ukrepov iz prejšnjega
Poj ni ?
' carinsko blago v drug poseben prostor, ki
ov
^ se °Pravi
' ? na
kontrolo.
v skladu
s tem
odstavstrošek Premestitev
in odgovornost
imetnika
blaga.

«56*

(2) Izjemoma lahko Vlada za določene vrste blaga prepove ali
omeji katero od vrst carinsko dovoljene rabe ali uporabe
blaga zaradi interesov javne morale, varnosti, varovanja
zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja nacionalnih vrednot umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti ali zaradi varovanja industrijske lastnine.
(3) Vlada lahko določi, da določene vrste blaga zaradi svojih
specifičnih lastnosti lahko v zvezi z odobritvijo carinsko dovoljene rabe oziroma uporabe blaga obravnavajo le posebej
določeni carinski organi.
2. poglavje
carinski postopki
Splošno
Kaj obsega carinski postopek
46. člen •
Carinski postopki obsegajo sprejem carinske deklaracije, pregled blaga, razvrstitev blaga po carinski tarifi, ugotovitev
carinske vrednosti ter zneska carine, ki v danem primeru
bremeni blago ter zaračunavanje ugotovljenih zneskov ca-

Začetek carinskega postopka
42. člen

la*

ac u s
"a "arnemKV ?k'ra
' tranzitnim
carinskim postopkom prispe
mora bi,i v sklaclu s tem
j'e(ll°žen carin
^ '
postopkom
Poaia>,i°
skemu organu, se uporabljajo določbe 3. in
Va
' teaa dnla raknna

43. člen
6
Urinski o
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47. člen
Carinski postopek se začne na podlagi vložene carinske
deklaracije, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Oblika carinske deklaracije
48. člen
(1) Carinski deklarant mora izpolniti carinsko deklaracijo
v pismeni obliki na predpisanem obrazcu.
(2) Če tehnične možnosti to dopuščajo, se lahko namesto
pismene deklaracije uporabi tehnične pripomočke za elektronsko izmenjavo podatkov, pod pogojem, da uporabo takšnih pripomočkov odobri Republiška carinska uprava.
(3) Obliko in način izpolnjevanja carinske deklaracije določi
minister, pristojen za finance.
(4) V predpisu iz prejšnjega odstavka minister, pristojen za
finance določi tudi, v katerih primerih je mogoče carinski
postopek začeti na podlagi ustne deklaracije.
Carinski deklarant

IV.

&
"Sko

49. člen
dovoljena raba ali uporaba blaga

1

'"Si' *
Načelo nedlskriminatornosti
45. člen
r

ai2.0a''' *ahto eklarant
lahko, če so izpolnjeni predpisani
' bia ''v UDork odobr
bla aitev katere koli vrste carinsko dovoljene
rstr, f ?. 9 , ne glede na naravo, količino, poreklo
Pošiljke ali njen namembni kraj.

(1) Carinski deklarant je lahko katerakoli oseba s sedežem
v Sloveniji, ki predloži ali lahko predloži blago carinskim
organom skupaj z vsemi drugimi dokumenti, ki so potrebni za
izvedbo določenega carinskega postopka.
(2) če sprejem carinske deklaracije naloži določeni osebi
kakršnekoli dolžnosti, mora, ne glede na prejšnji odstavek,
siti carinski deklarant ta oseba ali oseba, ki izpolni deklaracijo
j imenu te osebe.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko carinski
deklarant tranzitnega blaga ali blaga, ki se začasno uvaža tudi
sseba, ki nima sedeža v Sloveniji, če carinski organ šteie

t0Č

*^
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takšno deklaracijo za primerno. Carinski deklarant blaga, ki
se uvaža neobrtoma, je prav tako lahko tudi oseba, ki nima
sedeža v Republiki Sloveniji, če carinski organ šteje takšno
deklaracijo za primerno.
1. oddelek:
Pismena carinska deklaracija
A. običajen postopek
Vložitev deklaracije
50. člen
(1) Carinski deklarant izpolni carinsko deklaracijo v skladu
s predpisom iz tretjega odstavka 48. člena, tako da izpolnjena
deklaracija vsebuje vse tiste podatke, ki so potrebni glede na
izbran carinski postopek. Carinska deklaracija mora biti podpisana.
(2) Carinski deklarant v. carinski deklaraciji navede, katera
vrsta carinskega postopka naj se izvede za blago, navedeno
v deklaraciji.
(3) Deklaraciji mora deklarant priložiti vse druge dokumente,
ki so potrebni za izvedbo zahtevanega carinskega postopka
oziroma dokazila o tem, da je bila izvršena predpisana veterinarska, fitopatološka ali druga predpisana kontrola.

Razveljavitev sprejete deklaracije
53. člen
(1) Carinski organ lahko na podlagi zahtevka deMJ
v skladu z zakonom, ki ureja sploni upravni postopek
Ijavi že sprejeto deklaracijo, če deklarant predloži za
dokaz o tem, da je bilo blago deklarirano za določen
postopek zaradi nenamerne napake ali da zaradi
okoliščin, izpeljava deklariranega carinskega postopa
bila več upravičena.
(2) Če je carinski organ že obvestil deklaranta o namera''
pregledu blaga, o zahtevi za razveljavitev deklaracij®
šele po pregledu blaga.
(3) Razveljavitev deklaracije praviloma ni več mogoča ^!
ko je bilo blago sproščeno v izbrani carinski postopekdoloči Minister, pristojen za finance.
Preverjanje sprejete deklaracije
54. člen

51. člen

aA
(1) Zaradi preverjanja točnosti in pravilnosti sprejet00
cije lahko carinski organ:
Mt
1. pregleda dokumente, ki spremljajo deklaracijo. %
organi lahko zahtevajo od deklaranta, da predloži S
listine in dokumente, da bi se preverila točnost nave°
klaraciji;
2. pregleda blago, vzame vzorce za analizo ali P0'dro""
pregled.

(1) Carinski organ mora popolno deklaracijo skupaj s prilogami in dokazili iz tretjega odstavka prejšnjega člena sprejeti
takoj, pod pogojem, da je blago, na katero se deklaracija
nanaša, predloženo temu carinskemu organu.

(2) Rezultati preverjanja deklaracije so namenjeni
določb o carinskem postopku, katerega je deklarant* ^
Če se preverjanje deklaracije ne izvede, se za uporab".,
o carinskem postopku upoštevajo podatki, ki jih j®
deklarant navedel v deklaraciji.

Sprejem deklaracije

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko carinski
organ sprejme carinsko deklaracijo za izvoz blaga preden je
blago predloženo carinskemu organu, če so izpolnjeni pogoji,
ki jih določi Vlada.
(3) Če carinski organ ob sprejemu deklaracije ugotovi
pomanjkljivosti v deklaraciji, jo vrne skupaj s prilogami deklarantu in navede na njej, v čem je pomanjkljivost, z namenom,
da bi deklarant odpravil ugotovljene pomanjkljivosti.
(4) Če se deklarant ne strinja s popraviki, ki jih zahteva
carinski organ, carinski organ izda sklep, s katerim zavrže
carinsko deklaracijo kot pomanjkljivo.
Naknadno spreminjanje sprejete deklaracije
52. člen
(1) Carinski organ lahko na podlagi zahteve deklaranta dovoli,
da deklarant spremeni posamezne podatke v deklaraciji, ki jo
je že sprejel, vendar se deklaracija tako ne sme razširiti še na
drugo blago, razen tistega, na katerega se je že prvotno
nanašala.
(2) Spreminjanje deklaracije ni več mogoče dovoliti po tem,
ko je carinski organ:
1. obvestil deklaranta o tem, da namerava pregledati blago ali
2. ugotovil, da so podatki, ki jih deklarant želi spremeniti,
netočni ali
3. sprostil blago izpod carinskega nadzora.
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Pregled blaga
55. člen
(1) Pregled blaga in vse drugo ravnanje z blagom,
zaradi pregleda ali odvzemanja vzorcev, se opravi n
vornost deklaranta. Stroške nosi deklarant.
hl3V
(2) Deklarant ima pravico, da je prisoten pri pregled",/
jemanju vzorcev. Carinski organ sme zahtevati od de*
^
da je sam ali njegov zastopnik prisoten pri preQ*e,r
oziroma jemanju vzorcev, če je njegova pomoč p°
bi se olajšal pregled blaga ali odvzemanje vzorcev(3) Carinski organ ni dolžan deklarantu plačati nadoi"®5^
vzorce blaga, če je količina oziroma vrednost teg1
vzeta kot vzorec v okviru vzorčnih količin, ki o"
normalno izvedbo kontrole.
risf
(4) Pogoje in način jemanja vzorcev določi minister. P1
za finance.
Delni pregled blaga
56. člen
(1) Carinski organ lahko pregleda le del blaga,
s posamezno deklaracijo. Ugotovitve delnega pregl0fl
za celotno pošiljko.
M^
(2) Deklarant lahko zahteva nadaljnji pregled blaga- ip
da rezultati delnega pregleda blaga niso ustrezni 9
preostalo blago.
pOfO'

/01 z
'fclićnih® ena sPreie,a carinska deklaracija nanaša na več
tega a, vrst blaga, se šteje, za izvajanje prvega odstavka
deklaracija ^ '6 Z3 vsako vrst0 blaga vložena samostojna
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Prodaja blaga in razdelitev sredstev pridobljenih
s prodajo blaga v carinskem postopku
60. člen
Blago, ki je odvzeto po določbah tega zakona, se praviloma
da na prodaj. Prodaja se izvrši z javno licitacijo. Izjemoma
lahko Vlada odvzeto blago brezplačno odstopi upravnim
organom, človekoljubnim organizacijam ali pristojnemu
organu za spomeniško varstvo, če gre za predmete zgodovinske, arheološke etnografske, kulturne, umetniške ali znanstvene vrednosti.

Sre

Prepustitev blaga
58. člen
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B. poenostavljen postopek
61. člen
(1) Carinski organ lahko v primerih in na način, ki ga določi
Vlada, odobri eno od naslednjih poenostavitev:
1. opustitev navedbe določenih podatkov v deklaraciji, ki bi
morali biti navedeni v skladu s 50. členom tega zakona ali
opustitev predložitve določenih dokumentov, ki bi morali biti
v skladu s 50. členom predloženi skupaj z deklaracijo;
2. predložitev komercialnega ali drugega uradnega dokumenta, skupaj s prošnjo za izvedbo določenega carinskega
postopka namesto deklaracije iz 50. člena tega zakona;
3. če mora deklarant zaradi izvedbe določenega carinskega
postopka za blago voditi predpisano evidenco, lahko carinski
organ oprosti deklaranta obveznosti predložitve blaga v pregled;
4 us,no

'
carinsko deklaracijo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, morajo predloženi dokumenti vsebovati vsaj podatke, potrebne za evidentiranje blaga
in ugotavljanje njegove istovetnosti. Če deklarant za blago
vodi predpisano evidenco, mora vsak tak vpis opremiti z datumom vpisa.

(3) Razen v primerih, ki so posebej določeni v predpisu iz
prvega odstavka tega člena, mora deklarant kljub odobreni
poenostavitvi, predložiti carinskim organom dopolnilno carinsko deklaracijo. Način vložitve in obliko te deklaracije določi
predpis iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona.
(4) Dopolnilna carinska deklaracija in dokumenti iz prvega
odstavka tega člena tvorijo enoten nedeljiv dokument, ki
učinkuje od dneva sprejema poenostavljene deklaracije ali
dokumenta iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
(5) Vpis v evidenco iz 3. točke prvega odstavka te točke ima
enak učinek kot sprejem deklaracije iz 48. člena tega zakona.
2. oddelek
Druge deklaracije
62. člen
Če je carinska deklaracija narejena z uporabo tehničnih sredstev za prenos podatkov ali je bila dovoljena ustna deklaracija, se zanje primerno uporabljajo 48. ter 50. do 58. člen tega
zakona.
Obveznosti drugih državnih organov v zvezi
s carinskim blagom
63. člen
(1) Državni organi (sodišča, inšpekcijski organi, organi za
notranje zadeve itd.) so dolžni takoj prijaviti in predložiti
najbližjemu carinskemu organu vsako carinsko blago, ki se
znajde pri njih, če gre za blago, ki so ga ti organi začasno ali
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dokončno odvzeli in je utemeljen sum, da gre za carinsko
blago, nad katerim ni bil opravljen carinski postopek v skladu
s tem zakonom.
(2) Carinskega blaga ni dovoljeno izročiti drugemu, preden ni
plačana carina. Državni organi iz prejšnjega odstavka so
dolžni vplačati carino preden izročijo carinsko blago kupcu
ali drugi osebi, ki so ji odstopili blago.

Skupna carinska stopnja
67. člen

(3) Carina se v skladu s prejšnjim odstavkom plača po poravnavi stroškov, nastalih v zvezi z blagom iz prejšnjega odstavka
(hramba, prodaja ipd.).

(1) Če je pošiljka sestavljena iz blaga, ki se razvršča v razl^j
tarifne številke, izpolnjevanje deklaracije z razvrščanjsi11a
obračunavanjem carine po vsaki od teh tarifnih številk P '
povzročilo delo in stroške, ki bi bili v nesorazmerju z obrac
nano carino, lahko carinski organ na zahtevo deklafjjj
sklene, da se carina obračuna za celotno pošiljko na po"■
razvrstitve v tarifno številko tistega blaga, katerega carins
stopnja je najvišja.

3. oddelek
Naknadno preverjanje deklaracij

(2) Skupno carinsko stopnjo je mogoče uporabiti le za bMj
katerega skupna vrednost ne presega vrednosti, ki jo <"*
Vlada.

64. člen

Enotna carinska stopnja

(1) Carinski organi lahko po svoji lastni iniciativi ali na zahtevo
deklaranta preverijo deklaracijo tudi po prepustitvi blaga deklarantu.

68. člen

(2) Carinski organ lahko tudi po prepustitvi blaga deklarantu,
zaradi preverjanja točnosti podatkov v deklaraciji, naknadno
pregleda komercialne, tehnološke in druge dokumente in
podatke, ki se nanašajo na uvozne ali izvozne postopke
v zvezi s tem blagom ali na kasnejše komercialne postopke
v zvezi s tem blagom. Ti postopki se lahko izvedejo v prostorih
deklaranta ali druge osebe, ki je neposredno ali posredno
poslovno vključena v omenjene operacije ali v prostorih katerekoli druge osebe, ki poseduje omenjene podatke in dokumente v poslovne namene. Carinski organ lahko prav tako
pregleda blago, če je to še vedno mogoče.
3 podpoglavje
Sprostitev blaga v prost promet
Sprostitev blaga v prost promet
65. člen
(1) S sprostitvijo blaga v prost promet pridobi carinsko blago
status domačega blaga.
(2) Za sprostitev blaga v prost promet mora deklarant izvesti
formalnosti glede uvoza blaga in carinski dolžnik plača,:
uvozne dajatve.
(3) Blago sproščeno v prost promet izgubi status domačega
blaga, če je plačana carina, ki se plačuje za takšno blago,
povrnjena ali plačilo odpuščeno:
- v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz
v obliki povračila plačane carine ali
- v skladu z osmim odstavkom 159. člena tega zakona zaradi
poškodb na blagu oziroma ker blago ne ustreza določbam
pogodbe;
- v drugih primerih, navedenih v 159. členu tega zakona, kjer
je povrnitev ali odpustitev carine pogojena z izvozom oziroma
ponovnim izvozom blaga oziroma odobritvijo kakšnega drugega carinskega postopka.
Nižja carinska stopnja
66. člen
(1) Ne glede na določbo 152. člena tega zakona se, v primeru,
da je blago, ki se uvaža, zavezano plačilu carine, njena stopnja pa se zniža po dnevu sprejema deklaracije za sprostitev
blaga v prost promet, vendar pred prepustitvijo blaga, lahko
na zahtevo deklaranta uporabi nižja carinska stopnja.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja v primerih, ko
hitrejša prepustitev blaga ni bila mogoča zaradi razlogov,
nastalih na strani deklaranta.
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(1) Ne glede na prvi odstavek 11. člena tega zakona nl
naslednje blago uporabi enotna carinska stopnja v viš'
% od carinske vrednosti blaga:
^
1. za blago, ki ga ena fizična oseba pošilja drugi fizični os®"
ali
2. za blago, ki ga potnik prinese s seboj,
.w
vendar le pod pogojem, da takšno blago ni komerc'8^
narave in pod pogojem da vrednost posamezne pošilp®
blaga, ki ga potnik prinese s seboj ne presega
vrednosti.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za blago, za kate'— fJ.
z zakonom o carinski tarifi predpisana carinska stopnja »P.,
sto« in za blago, ki je v skladu s tem zakonom opr°'c
plačila carine.
(3) Šteje se, da blago ni komercialne narave:
1. če gre za pošiljko blaga fizične osebe dru<Ji fizični osem*
taka pošiljka:
- ni namenjena preprodaji ali opravljanju druge Prid0%)
dejavnosti in vsebuje le blago, izključno za osebno ur0P°Lt
prejemnika ali njegovih družinskih členov, ki živijo s P %(
kom v istem gospodinjstvu, ter po naravi in količini ne
komercialnega namena ter
- je poslana brezplačno:
2. če gre za blago, ki ga potnik prinese s seboj in le*to:hjtn(
- ni namenjeno preprodaji ali opravljanju druge pridof
dejavnosti in
j
- je namenjeno izključno za osebno rabo potnika in njeS (zl
družinskih članov, ki z njim živijo v istem gospodinjstvu®1
darila, če njegova narava in količina ne odraža komercia"
namena.
$
(4) Ne glede na prvi odstavek lahko potnik zahteva,
blago carini po stopnji, ki je predpisana v carinski tarif1(5) Pogoje za uporabo enotne carinske stopnje, n a
katero se ne more uporabljati enotna carinska stop l
vrednost blaga določi Vlada.
Ohranitev carinskega nadzora
69. člen
(1) Če je bilo določeno blago sproščeno v prost promet
tem oproščeno plačila carine ali je bila carinska stoP^
znižana zaradi namena, zaradi katerega se blago Pr0^ir
v prost promet, ostane takšno blago pod carinskimoZf&Jt
rom. Carinski nadzor preneha, ko se izpolnijo pogoji '.nSKi
potečejo roki za oprostitev plačila carine ali znižanje
stopnje ali ko je takšno blago izvoženo ali uničeno ali *_jj
zaradi uporabe, ki se ne sklada z namenom, za kater®9
bila odobrena carinska oprostitev ali olajšava, ci
naknadno obračuna in plača.
poročevdeC

dolofh"e drugega
®° iz Preinižn
)e9a odstavka
primerno
uporabljajo
tretjega
dostavkase72.
člena tega
zakona.
ai\P
ljem' pJ^jPoglavje
K pa —^Elpoitopki 7 ekonomskim učinkom
»brai*
laran« Uddeiek
Pn
® določbe
lodla!
irinsM
70. člen
blag«: 1 finski postopki z ekonomskim učinkom so:
dolo" 2
skladiščenje,
0p
3*4 Drni
ek uvoza
proizvodnje
za izvoz,
>a,asn°dnja
pod zaradi
carinskim
nadzorom,
5; ^ asnj uvoz blaga,
i izvoz blaga na dodelavo.
^8Qa'er' ko'' od postopkov z ekonomskim učinkom iz prejšsk&n ods,avka
je mogoč z dovoljenjem pristojnega carin°r9ana, ki se praviloma izda v skladu z 10. členom tega
luster, pristojen za finance določi, za katere postopke iz
odstavka tega člena ni mogoče izdati dovoljenja
skladu s prejšnjim odstavkom.
Splo&nl pogoji za odobritev carinskega postopka
z ekonomskim učinkom
71. člen
kre Splošni pogoji za
isnjega člena so:

odobritev posameznega postopka iz

po^a. ki zaprosi za odobritev mora dati vsa jamstva, ki so
2 o* k Za
P^vilnozaizvajanje odobrenega postopka,
sane p 9 ki ezavProsi
odobritev izpolnjuje vse druge predpizv
Post ° °i
ezi s poslovanjem v okviru posameznega
. pod katerimi se izda dovoljenje, morajo biti v njem
upravičenec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu
1
lam "'I
dovoljenjem, mu carinski organ dovoljenje odv2adrv Pri,°žba na izdano odločbo o odvzemu dovoljenja ne
njene izvršitve.

(2) Carinski postopek z ekonomskim učinkom se konča tudi
z odvzemom dovoljenja za izvajanje carinskega postopka
z ekonomskim učinkom ali s potekom roka za izvedbo
postopka, ki je bil določen z dovoljenjem.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka carinski organ določi rok,
v katerem mora carinski deklarant vložiti novo carinsko deklaracijo za blago, ki je predmet carinskega postopka z ekonomskim učinkom.
(4) Rok iz prejšnjega odstavka ne more biti daljši od 15 dni.
Izjemoma carinski organ lahko rok podaljša, vendar najdalj za
15 dni.
(5) Če carinski deklarant ne konča carinskega postopka
v skladu s predpisanimi pogoji ali ne vloži nove carinske
deklaracije v skladu s tretjim odstavkom tega člena v predpisanem roku, ali ne predloži dokazov o končanem odobrenem
carinskem postopku z ekonomskim učinkom v predpisanem
roku, carinski organ ukrepa v skladu z 59. členom tega zakona.
Podrobnejši predpisi
74. člen
Vlada določi natančnejše pogoje in način izvajanja carinskih
postopkov z ekonomskim učinkom.
2. oddelek
Carinsko skladiščenje
Pojem carinskega skladiščenja blaga
75. člen
V carinskem skladišču se lahko v skladu z določbami
postopka o carinskemu skladiščenju blaga, pod carinskim
nadzorom shrani:
1. carinsko blago, ne da bi bilo pri tem zavezano plačilu carine
ali bilo predmet drugih ukrepov trgovinske politike;
2. domače blago, ki v skladu s posebnimi predpisi pridobi
s hrambo v carinskem skladišču status izvoženega blaga.
Prostori, kjer se hrani blago
76. člen

Obveznosti upravičenca
72. člen

(1) Carinsko skladišče je lahko kateri koli prostor, ki ga odobri
carinski organ in je pod njegovim nadzorom, v katerem je
lahko shranjeno blago v skladu s predpisanimi pogoji.

čene^08, kateri je dovoljenje izdano (v nadaljevanju: upraviki n.^{ ^ora carinski organ sproti obveščati o vseh dejstvih,
ognejo po izdaji dovoljenja in so pomembni za vsebino
"ia veljavnost dovoljenja.
(2)
Ustre>r'"ski or9an lahko zahteva, da upravičenec predloži
Ce bj v instrument zavarovanja za zavarovanje plačila carine,
zvezi z blagom lahko nastala obveznost plačila carine.
(3) r vice
p0q^ ®
in obveznosti upravičenca, je ob predpisanih
DobJ • mogoče prenesti na drugo osebo, ki izpolnjuje
Predpisane za to vrsto carinskega postopka.

(2) Carinski organ lahko v posebej upravičenih primerih
dovoli skladiščenje blaga v drugih prostorih, ki niso prvenstveno namenjeni carinskemu skladiščenju blaga, če so zagotovljeni potrebni pogoji za izvajanje carinskega nadzorstva.
t
(3) Če so za spravljanje kakšnega blaga in ravnanje z njim
predpisani posebni pogoji, carinski organ dovoli, da se blago
shrani v carinskem skladišču ali drugem prostoru le, če so
izpolnjeni ti pogoji.

Konec carinskega postopka z ekonomskim učinkom

77. člen

73. člen
^®rin<iL'-nsk' P°s,0Pek z ekonomskim učinkom se konča, ko
ali u o^gan dovoli drugo obliko carinsko dovoljenje rabe
n
°Tisk-rabe bla9a' ki i® bil° deklarirano za postopek z ekopr
ali za
?izved u6inkom
nadomestno
blago
za blago,
v času trajanja
postopka
z ali
ekonomskim
uti
nkom. °
"°ro čevalec

Vrste carinskih skladišč
(1) Carinsko skladišče je lahko javno ali zasebno.
(2) Javno carinsko skladišče pomeni carinsko skladišče,
v katerem lahko v skladu s predpisanimi pogoji hrani blago
katera koli domača ali tuja oseba.
(3) Zasebno carinsko skladišče je carinsko skladišče, namenjeno za hrambo blaga imetnika carinskega skladišča.
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IV
ovo
lostl

Imetnik carinskega skladišča in
depozitar carinskega blaga

Izjemna dovoljenja za poslovanje carinskih
skladišč

78. člen

81. člen

(1) Imetnik carinskega skladišča je oseba, ki ji carinski organ
v skladu z 79. členom tega zakona dovoli poslovanje s carinskim skladiščem.

(1) Carinski organ lahko izjemoma dovoli:
.^
1. hrambo drugega domačega blaga, kot je tisto, nav 1
v 2. točki 75. člena tega zakona, v prostorih carinskega s
dišča,
k!t
2. predelavo carinskega blaga v prostorih carinskega s 1)<
dišča v skladu s postopkom uvoza zaradi proizvodnjec |a^
izvoz, če so izpolnjeni pogoji za takšen postopek in "k.i.
carinsko skladišče v skladu s posebnimi predpisi ureje
opravljanje takšne predelave;
3. predelavo carinskega blaga v prostorih carinskega s
dišča v skladu s postopkom proizvodnje pod carinsko
trolo, če so izpolnjeni pogoji za takšen postopek in ,
carinsko skladišče v skladu s posebnimi predpisi ureje"
opravljanje takšne predelave.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko imetnik carinskega
skladišča tudi carinski organ.
(3) Depozitar je oseba, ki mora blago na podlagi deklaracije za
carinsko skladiščenje dati v hrambo v carinsko skladišče ali
oseba, na katero so bile prenešene pravice in obveznosti
v zvezi s hranjenim blagom.
Dovoljenje za odprtje carinskega skladišča
79. člen
(1) Dovoljenje za upravljanje carinskega skladišča se, v primerih, ko carinskega skladišča ne upravljajo carinski organi
sami, izda na podlagi pisne prošnje, ki vsebuje vse podatke,
potrebne za pridobitev dovoljenja, predvsem pa podatke, ki
dokazujejo ekonomske učinke obstoja takšnega skladišča,
podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za izvajanje
carinskega nadzorstva ter podatke o vrstah blaga, ki bi ga
želel hraniti v carinskem skladišču.
(2) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena lahko pridobi le
oseba, katere sedež je na carinskem območju in izpolnjuje
druge predpisane splošne in posebne pogoje.
(3) Carinski organ izda dovoljenje za odprtje carinskega skladišča z odločbo. V odločbi mora biti navedeno za kakšno
vrsto carinskega skladišča se dovoljenje izdaja, pogoji, pod
katerimi imetnik lahko odpre carinsko skladišče, vrste blaga,
ki se v skladišču lahko hranijo in druge obveznosti imetnika
carinskega skladišča do carinskih organov.
(4) Oseba iz drugega odstavka tega člena mora zahtevku za
odobritev carinskega skladišča priložiti dokazila, iz katerih je
razvidno, da izpolnjuje pogoje, predpisane s posebnimi predpisi v zvezi s hrambo določenih vrst blaga, opravljanjem
posameznih dejavnosti ali v zvezi z ravnanjem z blagom, ki se
carinsko skladišči v takšnem skladišču.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka lahko carinski ofj|(J
izda le, če ni ogrožen carinski nadzor nad poslovanjem d
skega skladišča.
Si
(3) Blago iz prvega odstavka tega člena ni predmet posi10P
'
carinskega skladiščenja.
(4) Carinski organ lahko zahteva, da se o blagu iz P rve9>
odstavka vodi posebna evidenca v skladu s predpisom |Z K
dis
člena tega zakona.
Poi
ter
Evidence
82. člen
(1) Imetnik carinskega skladišča mora voditi evl^
o blagu, ki se nahaja v carinskem skladišču v oblik'1
način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.
(2) Carinski organ lahko v skladu s predpisom iz Pr0i^'$
odstavka oprosti imetnika carinskega skladišča vodeni8 j
dene, če je za izpolnjevanje obveznosti, navedenih v 1točki prvega odstavka 80. člena tega zakona odgovore" ^
ljučno depozitar in če je bilo blago carinsko skladišč®^
podlagi pismene deklaracije ali dokumenta iz 2. točke pnK1
odstavka 61. člena tega zakona (poenostavljen postop® '
Čas skladiščenja
83. člen

Dolžnosti Imetnika carinskega skladišča
in depozitarja
80. člen
(1) Imetnik carinskega skladišča mora:
1. zagotoviti, da blago, ki je shranjeno v carinskem skladišču,
ostane pod carinskim nadzorom;
2. zagotoviti, da se izpolnijo obveznosti, ki izhajajo iz hrambe
blaga v postopku carinskega skladiščenja in
3. izpolnjevati in stalno preverjati izpolnjevanje pogojev, navedenih v dovoljenju za odprtje carinskega skladišča.
(2) Carinski organ lahko zahteva, da imetnik carinskega skladišča predloži ustrezen instrument zavarovanja za zavarovanje obveznosti iz prvega odstavka tega člena.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko v dovoljenju
za javno carinsko skladišče navedeno, da je samo depozitar
odgovoren za obveznosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka
tega člena.
(4) Depozitar je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti, ki
izhajajo iz zahtevanega postopka carinskega skladiščenja
blaga.
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(1) Praviloma se blago lahko hrani v carinskem skia°A0
najdalj eno leto.
(2) V upravičenih primerih lahko carinski organ rok za
čenje blaga podaljša.
(3) Če carinski deklarant po preteku roka carinskega sk'jjjj
čenja blaga, ne vloži zahteve za podaljšanje carinskegac i(r
diščenja oziroma ne vloži carinske deklaracije za drug *
ski postopek, carinski organ postopa z blagom v sklad"
členom tega zakona.
Ravnanje z blagom na carinskem skladiščenju
84. člen
(1) Uvozno blago je v carinskem skladišču lahko Prb"ori
običajnih postopkov in ravnanja, ki se opravljajo z nam®r
da se blago pripravi za trg oziroma prodajo.
. f»
(2) Carinski organ mora vnaprej odobriti postopek °zl 0
ravnanje z blagom v skladu s prejšnjim odstavkom; |ff
organ mora v dovoljenju določiti pogoje, pod katei"
omenjeni postopki lahko opravljajo.
poročev8^

3)
|°V()li n"s Podpisom iz 74. člena tega zakona določi listo
i°stoDki P°st°Pkov in ravnanj ter primere, v katerih so
prejšnjega odstavka prepovedani.
,n a odatra
nitev blaga iz carinskega skladišča,
9 es .
,e de* *'n?
'avljanje blaga v drugo carinsko skladišče

85. člen

3 sklJ | j ^
n
« i la9o6 kr0"^'1?6 Posameznega primera tako zahtevajo, se
oZiNskea16 ?arinsko
skladiščeno, lahko začasno odstrani iz
•'carinskKl organ
'ad'^ina'določiti
kakšnopogoje
odstranitev
moraravnanja.
vnaprej dovotakšnega
i#
,1#
0 ba
n v
)in9°
carinskem skladišču, je lahko predv 0e Jstn p l!
rav '
nanj iz prejšnjega člena, če je to navein «ji novH?
Vdov ,
I
°l|enju iz prejšnjega odstavka.
3) CarjncLi or
finsko«
9an lahko dovoli premestitev blaga iz enega
nsk9
Sa skladišča v drugo.
Carinska vrednost skladiščenega blaga
86. člen
11
iCari
& je u Vezi z
v
nski
i *in carinska
blagom
p|a»d 0'9
vrednostcarinskem
tega blaga skladišču
temelji na
ceni

2. voditi predpisane evidence o blagu, ki ga ima v prodajalni in
izpolnjevanje vseh ostalih pogojev, ki so določeni v dovoljenju za odprtje proste carinske prodajalne.
(4) Za hrambo blaga v prosti carinski prodajalni se uporabljajo
določbe o postopku carinskega skladiščenja blaga.
(5) Vlada določi natančnejše pogoje za odprtje in poslovanje
prostih carinskih prodajaln.
Oskrbovanje prevoznih sredstev
v mednarodnem prometu
89. člen
(1) Tuje ladje, tuje jahte in čolni, namenjeni za šport ali
razvedrilo, ki so v domačih pristaniščih ali marinah, tuja
plovila na popravilu v domačih ladjedelnicah ali marinah, tuja
letala na domačih letališčih, domače ladje in letala v prometu
na tujih relacijah se smejo tisti čas, ko se mudijo v Sloveniji,
pod carinskim nadzorstvom v specializiranih carinskih skladiščih oskrbovati z živili in drugimi potrebnimi proizvodi.
(2) Za blago iz prvega odstavka tega člena se ne plačuje
carina, pod pogojem da se porabijo v skladu z namenom in
pogoji, pod katerimi so bili prodani.

nastal
dejan^'Iučuie «!'
oziroma ceni, ki jo je treba plačati in ta
e
se
°^
skladiščenja
in ohranjanja
med blaga
sklaN p0
ti stroški ne vštevajo
v carinskoblaga
vrednost
n
em da so
ma
* eo, l ' cene, kiprikazani
jo je trebaločeno
plačatiodzadejansko
to blago. plačane

(3) Z namenom oskrbovanja prevoznih sredstev iz prvega
odstavka tega člena sme carinski organ osebi s sedežem
v Sloveniji dovoliti odprtje specializiranega skladišča pod
pogoji in na način, kot je določen za postopek carinskega
skladiščenja blaga.

K) Če je bi| sk a
lani' diščeno blago predmet običajnih postopkov
Jarant 12 • fena tega zakona, se, na zahtevo carinskega
•'lena t ^r' do
'0^anju višine carine, ne glede na določbo
2akona
* in kol !?93
' upošteva narava blaga, carinska vredna
"'h °bifaiJnih
''.' blaga, kot da le-to ne bi bilo predmet navedePostopkov in ravnanj.

3. oddelek:
uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz

Stroški skladiščenja
87 ćlen

i1Wk, ad .
le carjn
'Sčenja v carinskem skladišču, katerega imetnik
r an se
'° dolo*°
9 ' obračunavajo
v skladu s tarifo stroškov,
°ci minister,
pristojen za finance.
Prodaja blaga v
prostih carinskih prodajalnah
, >

88. člen
0Stfl arinske
Nobji0 5
prodajalne so prodajalne, katerih imetniki
k a0t|haia iz °''enie carinskega organa,in ki lahko potnikom,
9o h,
°arinskega območja in prihajajo nanj, prodajajo
ure
* Plačila carine.
p) Dovnisam Pod
j° iz Prejšnjega odstavka lahko carinski organ
v
■' ne
'°Žnik Zab,evka
naslednjimi pogoji:
•?' r je n 0ba s se in bodoči imetnik proste carinske proda}■' P eđviH
dežem v Sloveniji;
u,0d-"» prosta carinska prodajalna se nahaja na letaZa
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r^ednarodn mednarodni promet, v pristanišču, odprtem
Pr
n«h0đu 9 i Promet ali na mednarodnem cestnem mejnem
? ein0(. JJ 'okaciji, ki zagotavlja ustrezen carinski nadzor in
p°0očj ~ dostoP nepooblaščenim osebam;
"letnik proste carinske prodajalne predloži zadovo6rir la
Za ,0 da bodo
ni i^t?
'
spoštovani
pogoji, pod
hko poslujejo
prostelahko
carinske
prodajalne.
?> Ifrietnji, „
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)Pr

Sevalec

Splošne določbe
90. člen
V skladu s postopkom uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz (v
nadaljevanju »uvoz zaradi izvoza«) se lahko na carinskem
območju uporabi naslednje blago za eno ali več proizvodnih
operacij:
1. blago, sproščeno v prost promet, pri čemer se zanj lahko
zahteva povračilo plačanih ali odpustitev plačila uvoznih dajatev, če se blago izvozi iz carinskega območja v obliki pridobljenih proizvodov (sistem povračila carine - dravvback sistem);
2. carinsko blago, ki je namenjeno za ponoven izvoz v obliki
pridobljenih proizvodov, ne da bi bilo to blago zavezano
plačilu carine in ne da bi se zanj izvajali ukrepi trgovinske
politike (sistem odloga plačila carine);
3. začasno uvoženo blago, pri čemer začasno uvoženo blago
ni zavezano plačilu carine in ni predmet drugih ukrepov
trgovinske politike, če so pridobljeni proizvodi ali začasno
uvoženo blago ponovno izvoženi v določenem roku (začasen
uvoz blaga na predelavo).
Sistem odloga plačila carine In sistem povračila carine
91. člen
(1) Sistem odloga plačila carine v skladu z 2. točko prejšnjega
člena bo carinski organ odobril, če bo upravičenec izkazal
namen, večino pridobljenega blaga po opravljenih proizvodnih operacijah tudi dejansko izvozi in bodo izpolnjeni vsi
ostali predpisani pogoji za postopek uvoza zaradi izvoza.
V tem primeru carinski organ odobri odlog plačila carine za
vse blago, ki je.namenjeno proizvodnji za izvoz.
(2) Sistem povračila carine v skladu s 1. točko prejšnjega
člena bo carinski organ odobril, če so izpolnjeni pogoji iz 100.
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člena tega zakona in upravičenec Izkaže, da obstoji možnost,
da bo večina pridobljenih proizvodov tudi izvožena.
(3) Če obstojijo pogoji za uporabo prvega ali drugega
odstavka tega člena, lahko upravičenec sam izbere bodisi
sistem odloga plačila carine bodisi sistem povračila carine.
(4) Sistema odloga plačila carine ni mogoče odobriti za blago,
ki je predmet posebnih ukrepov kmetijske politike.
(5) Vlada določi še natačnejše pogoje za uporabo sistema
odloga plačila carine in sistema povračila carine.
Uporaba enakovrednega blaga
92. člen
(1) Vlada v predpisu iz 74. člena tega zakona določi primere in
pogoje, pod katerimi se lahko:
1. pridobljeni proizvodi proizvedejo iz enakovrednega blaga;
2. pridobljeni proizvodi iz enakovrednega blaga izvozijo iz
Slovenije pred uvozom blaga.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se uvozno blago šteje kot
enakovredno, enakovredno blago pa kot uvozno.
(3) Enakovredno blago, katerega uporaba se dovoli v skladu
s prvim odstavkom tega člena, mora biti enake kvalitete, imeti
enake lastnosti in biti razvrščeno v isto postavko carinske
tarifne številke kot uvoženo blago. Če tako določa predpis iz
74. člena tega zakona, pa lahko Republiška carinska uprava
dovoli, da se uporabi enakovredno blago, ki je obdelano bolj,
kot uvozno blago.
(4) Če se uporabi 2. točka prvega odstavka tega člena in je
pridobljeni proizvod, če ne bi bil izvožen oziroma ponovno
Izvožen v okviru postopka uvoza zaradi izvoza, zavezan plačilu izvozne dajatve, mora upravičenec priskrbeti ustrezno
zavarovanje za plačilo izvoznih dajatev za primer, da uvoz
blaga ne bil bil izvršen v predpisanem roku.
Pridobitev dovoljenja
93. člen
(1) Dovoljenje za uvoz zaradi izvoza iz 1. do 3. točke 90. člena
tega zakona izda carinski organ na podlagi zahtevka osebe, ki
izvaja proizvodne operacije ali osebe, ki organizira njihovo
izvajanje.
(2) Dovoljenje se lahko izda le pod naslednjimi pogoji:
1. če je prosilec iz prejšnjega odstavka oseba s sedežem
v Sloveniji;
2. če se uvoženo blago, razen v primerih iz alinee d. 16. točke
3. člena tega zakona, lahko prepozna v pridobljenem proizvodu oziroma, v primeru iz 92. člena tega zakona, če je
mogoče preverjati Izpolnjevanje pogojev za uporabo enakovrednega blaga;
3. če odobritev postopka uvoza zaradi izvoza lahko vpliva na
izboljšanje pogojev Izvoza ali ponovnega izvoza pridobljenih
proizvodov in če niso prizadeti osnovni interesi domačih
proizvajalcev (gospodarski pogoji), kakor jih določa predpis
iz 74. člena tega zakona.
Roki
»4. člen
(1) Carinski organ v dovoljenju prejšnjega člena določi rok,
v katerem morajo biti pridobljeni proizvodi izvoženi ali
ponovno izvoženi ali biti zanje odrejen drOg carinski postopek. Rok mora upoštevati čas, potreben za izvedbo proizvodnih operacij in prodajo blaga, vendar ne sme biti daljši od šest
mesecev.
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(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem,
odobren postopek uvoza zaradi izvoza. Rok se lahko P°°.
na podlagi upravičene pravočasne pismene prošnje UP
čenča.
(3) Kadar je izdano dovoljenje za uporabo enakovredjjj
blaga in so pridobljeni proizvodi izvoženi pred uvozom"
carinski organ določi tudi rok, v katerem mora biti tuje o j
prijavljeno za postopek uvoza zaradi izvoza. Ta rok tec
dneva sprejema izvozne deklaracije, ki se nanaša na PV.j
Ijene proizvode, proizvedene iz ustreznega enakovri
blaga.
(4) Vlada lahko za posamezne proizvodne operacije8
čene vrste uvoženega blaga določi posebne roke.
Normativi porabe uvoznega blaga
95. člen
(1) Upravičenec mora deklaraciji za uvoz zaradi izvoza Pjjj
žiti točne normative porabe uvoznega blaga v okvir" P
meznega proizvodnega procesa.
(2) Normativi, določeni v skladu s prejšnjim odstavkom®
člena so podlaga za obračun plačila oziroma povračili
(3) Carinski organ ob odobritvi postopka uvoza zaradi jjfj
overi normative, ki jih je predložil upravičenec v
s prvim odstavkom tega člena.
h p"
(4) Carinski organ lahko preveri točnost normativov o 1 ^
verjanju deklaracije ali naknadno v skladu s 64. členo"
zakona.
Sprostitev blaga v prost promet
96. člen
Uvoženo blago v nespremenjenem stanju ali začasno ^
ženo blago v nespremenjenem stanju in pridobljeni PVr051 '
se lahko sprostijo v prost promet na domačem trgu
z določbami tega zakona, ki veljajo za sprostitev t>|a9r08 ^
promet. Primere, ko sprostitev blaga v prost P ^
mogoča, določi Viada.
Proizvodne operacije Izven carinskega obmoćl8
97. člen
1)1"
(1) Posamezni ali vsi pridobljeni proizvodi ali uvožen" j
v nespremenjeni obliki, je lahko začasno izvoženo S
predelave zunaj carinskega območja, če to dovoli c°.^
organ v skladu s postopkom, ki je predviden za začasn
blaga na predelavo.
juj/
(2) Če nastane obveznost plačila carine za ponovno
proizvode, se obračuna:
,.y
1. carina za pridobljene proizvode ali nespremenjeno u
blago,
.
2. carina za proizvode, ponovno uvožene po predelav'
4
n8
carinskega območja v skladu z določbami, ki se na 1
postopek začasnega izvoza na predelavo, pod enakim P ((
kot bi bili upoštevani, če bi bili proizvodi izvoženi P'je
postopku in bili sproščeni v prost promet pred izvozom1
nega blaga.
Carinski dolg
98. člen
fl) Če v zvezi z uvoženim blagom v nespremenjenem -.
začasno uvoženim blagom v nespremenjenem stanju 88 •
dobljenimi proizvodi nastane carinski dolg, se višin
poroči*
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4. oddelek:
proizvodnja pod carinsko kontrolo
Pojem
101. člen
Postopek proizvodnje pod carinsko kontrolo omogoča upravičencu, da uporabi uvoženo blago na carinskem območju
v proizvodnji, ki spremeni njegovo naravo ali obliko, ne da bi
bilo uvoženo blago zavezano plačilu carine ali predmet drugih ukrepov trgovinske politike in dovoljuje, da proizvode, ki
so rezultat takšne proizvodnje, sprosti v prost promet pri tem
pa so ti proizvodi zavezani plačilu carine, po stopnji, ki je
predpisana zanje (v nadaljevanju: proizvedeni proizvodi).
Dovoljenje

trovanje carinskega dolga pri sistemu odloga plačila
carine
99. člen
p° <*lnski organ dovoli začasen uvoz blaga ali uvoz blaga
iuu jo
odloga plačila carine, mora upravičenec preden
v S|i®đublago prepuščeno predložiti ustrezno zavarovanje
s 153. členom tega zakona.
[prg|'žmn®re'

v katerih ni treba predložiti zavarovanja v skladu
i Jim odstavkom, določi minister, pristojen za finance.

Povračilo plačane carine
100. člen
°<ip£ravičenec 'ahko zfhteva povračilo plačane carine ali
v tren.carinskega dolga za vse blago, razen za tisto, ki je bilo
u s r
vam..
P ejenia carinske deklaracije za sprostitev blaga
- p°s' Promet:
16
- lah?" * kvantitativne omejitve uvoza ali
ali av» Predmet preferencialnega carinskega obravnavanja
°nomnega ukrepa znižanja carinskih dajatev.
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102. člen
(1) Dovoljenje za opravljanje proizvodnje pod carinsko kontrolo izda Republiška carinska uprava.
(2) Dovoljenje se lahko izda na zahtevo osebe, ki izvaja proizvodni postopek ali osebe, ki tak postopek organizira.
(3) Dovoljenje se lahko izda le:
1. osebam, ki imajo sedež v Sloveniji,
2. če se uvoženi proizvodi lahko identificirajo v proizvedenih
proizvodih,
3. če novo proizvedenega blaga ni mogoče ekonomsko upravičeno vrniti v stanje pred proizvodnjo ter tako ponovno
pridobiti sestave ali stanja blaga, v kakršnem se je uvozilo;
4. če se zaradi postopka proizvodnje pod carinsko kontrolo
ne bodo zlorabljali predpisi o poreklu blaga in količinskih
omejitvah uvoza, ki bi se nanašala na uvoženo blago;
5. če uporaba tega postopka pomaga ustvarjati oziroma ohranjati proizvodnjo v državi in ne ogroža bistvenih interesov
domačih proizvajalcev podobnega blaga v Sloveniji.
Uporaba drugih določb
103. člen
Za postopek proizvodnje pod carinsko kontrolo se primerno
uporabljajo določbe o postopku uvoza zaradi izvoza, ki se
nanašajo na roke in normative (94. in 95. člen tega zakona).
Obveznost plačila carine
104. člen
Če nastane obveznost plačila carine glede nespremenjenega
uvoženega blaga ali polproizvodov glede odobrenega proizvodnega postopka pod carinsko kontrolo, se višina carine
določi na podlagi elementov, ki veljajo za uvoženo blago
v času sprejema deklaracije za začetek postopka proizvodnje
pod carinsko kontrolo.
Uporaba preferencialnih carinskih stopenj
105. člen
(1) Če za uvoz določenega blaga veljajo preferencialne carinske stopnje v času, ko je odobren postopek proizvodnje pod
carinskim nadzorom in se preferencialne stopnje lahko uporabijo tudi za proizvode, enake proizvedenim proizvodom, ki
se sprostijo v prost promet, se carina za proizvedene proizvode določi z upoštevanjem teh preferencialnih carinskih
stopenj.
(2) Če se preferencialne carinske stopnje iz prejšnjega
odstavka glede uvoženega blaga uporabljajo le v okviru carinskih količinskih omeiitev. se Dreferencialne carinske stopnje
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glede proizvedenih proizvodov uporabijo le, če se takšne
stopnje lahko uporabijo za uvozno blago v času sprejema
deklaracije za sprostitev blaga v prost promet. V tem primeru
se količina uvoženega blaga, dejansko uporabljenega v proizvodnji proizvedenega proizvoda, sproščenega izpod carinskega nadzora, upošteva v okviru sprejete carinske količinske
omejitve v času sprejema deklaracije za sprostitev blaga
izpod carinskega nadzora, ne obremenjuje pa carinske količinske omejitve za proizvode, ki so enaki pridobljenim proizvodom.
5. podpoglavje
Izvoz blaga
Pojem
106. člen
Upravičenec lahko v postopku začasnega uvoza uporablja
uvoženo blago na carinskem območju s popolno ali delno
oprostitvijo plačila carine in ne da bi bilo predmet ukrepov
trgovinske politike, če je to blago namenjeno ponovnemu
izvozu, ne da bi bilo blago kakor koli spremenjeno, razen
normalnih sprememb, ki nastanejo zaradi uporabe oziroma
rabe tega blaga.

dajatev, ki bi jih bilo treba plačati za to blago, če bi bilo I«'
sproščeno v prost promet na dan, ko je bil zanj odoo
začasni uvoz. Omenjena višina se plača za vsak mesec a«
meseca, v katerem teče rok začasnega uvoza.

iztel
čari
3.b
mes
nos

(2) Višina carine, ki se plača v skladu s prejšnjim 0^s,aVf!j
ne sme preseči zneska dajatev, ki bi jih bilo treba plačati,c«
bilo blago sproščeno v prost promet na dan, ko je bl1
odobren začasni uvoz. Obresti se ne upoštevajo.

(2)'
prir
blai
sta'

(3) Ugodnosti v zvezi s plačilom carine, ki so priznane
čencu, se pri prenosu pravic in obveznosti na drugo o
ugotavljajo samostojno.
(4) Če je prenos iz prejšnjega odstavka narejen z delno OP^
stitvijo plačila carine pri obeh upravičencih v okviru i-1
meseca, je imetnik prvotnega dovoljenja zavezan za P
carine za ta celotni mesec.
(5) Upravičenec mora predložiti carinskim organom us|
instrument zavarovanja za plačilo carine v skladu s 4153.*
nom tega zakona.
.A
(6) Pogoje, pod katerimi ni treba predložiti instrumenta* ^
rovanja po prejšnjem odstavku, določi minister, pristop
finance.

Dovoljenje za začasen uvoz blaga
107. člen
(1) Začasen uvoz blaga se lahko dovoli na zahtevo osebe, ki
uporablja blago ali organizira njegovo uporabo.
(2) Carinski organ lahko zavrne sprejem carinske deklaracije
za začasen uvoz blaga, če bi bilo ob izvozu začasno uvoženega blaga nemogoče ugotoviti istovetnost uvoženega blaga,
razen če je glede na okoliščine posameznega primera
mogoče ugotoviti, da opustitev ugotavljanja istovetnosti ne
omogoča zlorabe tega carinskega postopka.
Roki
108. člen
(1) Carinski organ določi rok, v katerem mora biti uvoženo
blago ponovno izvoženo ali zanj določen kakšen drug carinski postopek.
(2) Pri določitvi roka mora carinski organ upoštevati namene,
zaradi katerih je bilo blago začasno uvoženo, vendar pa rok
začasnega uvoza ne more biti daljši od 12 mesecev.
(3) Carinski organ lahko, kadar tako zahtevajo upravičene
okoliščine, podaljša roke, določene v skladu s prvim in drugim odstavkom, da bi se izvršil namen začasnega uvoza.
Popolna ali delna oprostitev plačila carine
109. člen
(1) Vlada določi primere, ko upravičenec lahko zahteva
popolno oprostitev plačila carine pri začasnem uvozu blaga.
(2) Delna oprostitev plačila carine se lahko odobri pri začasnem uvozu blaga, ki ostane v lasti tuje osebe in ne gre za
primere iz predpisa, izdanega v skladu s prejšnjim odstavkom.
1
(3) V predpisu iz prvega odstavka tega člena se določi tudi
listo blaga, za katerega pri začasnem uvozu ni mogoče zahtevati popolno ali delno oprostitev plačila carine.
Obveznost plačila carine pri začasnem uvozu blaga
110. člen
(1) Višina carine, ki se plača pri začasnem uvozu blaga z delno
oprostitvijo plačila carine se določi v vrednosti 3 % od višine
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111. člen
(1) Če nastane obveznost plačila carine v zvezi z uvož ^
blagom, se ta obveznost določi na podlagi podatkov.
^
a n
veljali za to blago v času sprejema deklaracije za za^,aUkfl
® ' i((
blaga. Če pa tako določa predpis iz prvega —''*
člena tega zakona, se višina obveznosti plačila carine o „
na podlagi podatkov, ki so veljali na dan nastanka ca'
obveznosti.
(2) Če nastane obveznost plačila carine zaradi drugin
gov, ne pa zaradi postopka začasnega uvoza z delno oP ^
tvijo plačila carine, je višina te obveznosti za plačilo c
enaka razliki med višino obveznosti za plačilo carine, ot>
nano na podlagi prejšnjega odstavka in obveznostjo, Pla
na podlagi prvega odstavka 110. člena tega zakona.
6. oddelek
začasni izvoz na predelavo
Pojem
112. člen
(1) Postopek začasnega izvoza blaga na predelavo dov°'^
upravičencu, da domače blago začasno izvozi iz carin®
območja, da bi bilo predelano in da proizvode, ki so rez"r1 j
predelave, vrne na carinsko območje in sprosti v prost P
s popolno ali delno oprostitvijo plačila carine.
(2) Za začasno izvoženo domače blago se obračunajo
bitne izvozne dajatve ter uporabljajo ukrepi trgovinsk®^ f
tike in druge formalnosti, ki se uporabljajo za t>la9 '
zapušča carinsko območje.
(3) V skladu s tem zakonom se lahko blago začasno na
predelavo zaradi opravljanja proizvodnih dejavnosti,
nih v alineah (a) do (c) 16. točke 3. člena tega zakonaPrepovedi
113. člen
(1) Postopek začasnega izvoza blaga na predelavo ni
za naslednje domače blago:

i0>'

5 it*
1. blago, katerega izvoz povzroči povračilo ali odp" "
plačila carine;
2. blago, ki je bilo, pred izvozom, sproščeno v prost P3r j)
brez plačila carine zaradi narave končne uporabe blag

poročevd^
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kl s0 doloćeni za

uporabo te oprostitve plačila

nlesrP0 ^.a,ere9a izvoz povzroči pridobitev izvoznega nadohost 3'' 9'ede katerega se pridobi drugo finančno ugodDrlm ,'a^koto<nakezahtevo upravičenca v posebej upravičenih
blao na^ 'zprede,avo
- prejšnjega
odstavka odobri začasni izvoz
ne le
stavk
9 de na prepoved iz prejšnjega odoseC'

Oovoljenje
114. člen
(1)0 nns or an
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Pred met ^e' ki organizira proizvodne operacije, katerih
naj bi bilo začasno izvoženo blago.
ede na
Spra!6 ®'
P™' odstavek lahko Republiška carinska
i?v0 ? na podlagi sklepa Vlade izda dovoljenje za začasen
kater 6 avel,udi
drugi osebi (samo glede domačega blaga, za
da
? aii'a preferencialni carinski tretman), če gre za to,
u Sfi
vo?i
Proizvodi vdelajo v blago, proizvedeno v tujini in
Pira 11° da
k°-0nadomestni proizvodi, če takšen postopek pod'%s° ' izvoženega blaga, ne da bi se resneje prizadeli
voj^mačih
proizvajalcev istovrstnih ali podobnih proizV|
kot so pridobljeni proizvodi.
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Sloveniji,
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Roki in normativi
115. člen
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a, če za to obstojijo upravičeni razlogi.
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*ak0na a 1 v skladu s prvim odstavkom 112. člena tega
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čilsko '^°^oč
blago, če bi bilo to blago uvoženo na
Op6r )e
acii6°r
'e 'zproizvodne
države, kjeroperacije.
so bili predmet proizvodne
ali zadnje
(3) vred
doi°4i na°S1, se odšteje v skladu s prejšnjim odstavkom se
Podlagi količine in narave blaga na dan sprejema '

deklaracije za postopek začasnega izvoza blaga na predelavo
in na podlagi drugih podatkov na dan sprejetja deklaracije za
sprostitev pridobljenih proizvodov v prost promet.
(4) Vrednost začasno izvoženega blaga, ki se upošteva pri
določanju carinske vrednosti pridobljenega blaga, je vrednost, ugotovljena v skladu s 6. točko 21. člena tega zakona ali,
če se vrednost ne more ugotoviti na ta način, razlika med
carinsko vrednostjo pridobljenih proizvodov in proizvodnih
stroškov.
(5) Če je predmet proizvodne operacije popravjlo začasno
izvoženega blaga, je lahko to blago sproščeno v prost promet
s popolno oprostitvijo plačila carine, če se pristojnemu carinskemu organu dokaže, da je bilo popravilo brezplačno zaradi
obveznosti iz garancije. Ta ugodnost se ne more uporabiti, če
je bilo blago v okvari že ob prvi sprostitvi v prost promet.
(6) V primeru, da je bilo popravilo začasno izvoženega blaga
opravljeno proti plačilu, je lahko to blago predmet delne
oprostitve plačila carine. Le-ta se ugotovi tako, da se ugotovi
višina carine za pridobljene proizvode na dan sprejema deklaracije za sprostitev blaga v prost promet in z upoštevanjem
stroškov popravila kot carinske vrednosti, če ti stroški predstavljajo edino nadomestilo za popravilo in nanj ne vplivajo
kakršnekoli povezave med upravičencem in osebo, ki popravilo opravi.
Upoštevanje oprostitev plačila carine in preferencialnih
carinskih stopenj
117. člen
(1) Če bi začasno izvoženo blago pri sprostitvi v prost promet
lahko bilo oproščeno plačila carine zaradi namena uporabe
tega blaga, se to upošteva pri izračunu višine carinskega
dolga, če so bile izvršene proizvodne operacije med začasnim
izvozom v skladu z namenom uporabe tega blaga.
(2) Če se za pridobljene proizvode lahko upošteva preferencialna carinska stopnja v skladu z zakonom, ki ureja carinsko
tarifo in bi se preferencialna carinska stopnja lahko uporabila
tudi za blago, ki se razvršča v isto carinsko tarifno številko kot
začasno izvoženo blago, se za izračun višine carinskega
dolga v skladu z drugim odstavkom 116. člena tega zakona,
upošteva carinska stopnja, ki bi se uporabila, če bi začasno
izvoženo blago izpolnjevalo pogoje za preferencialno carinsko stopnjo.
Začasni izvoz blaga na predelavo po sistemu zamenjave
118. člen
(1) Sistem zamenjave omogoča, ob upoštevanju določb 112.
do 117. člena tega zakona, da uvožen proizvod (v nadaljevanju: nadomestni proizvod) nadomesti pridobljeni proizvod.
(2) Carinski organ lahko dovoli uporabo sistema zamenjave,
če gre za popravilo domačega blaga in to blago ni predmet
posebnih ukrepov kmetijske politike. Carinski organ lahko
dovoli uporabo sistema zamenjave le, če je mogoče kontrolirati izpolnjevanje pogojev iz šestega in sedmega odstavka
tega člena tudi naknadno.
(3) Pogoji, predpisani za pridobljene proizvode veljajo tudi za
nadomestne proizvode.
(4) Carinski organ lahko, pod pogoji, ki jih določi minister,
pristojen za finance, dovoli, da se nadomestni proizvodi uvozijo pred začasnim izvozom blaga (predhodni uvoz).
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka mora upravičenec predložiti ustrezen instrument zavarovanja za plačilo uvoznih
dajatev, če izvoz ne bo izvršen v določenem roku, ta rok pa ne
sme biti daljši od dveh mesecev, računano od dneva sprejema
deklaracije za sprostitev nadomestnega proizvoda v prost
promet. Le izjemoma se sme na podlagi prošnje upravičenca
in zaradi upravičenih okoliščin ta rok podaljšati.
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(6) Nadomestni proizvodi morajo imeti enako carinsko tarifno
številko, biti enake trgovske kvalitete in tehničnih karakteristik kot začasno izvoženo blago, ki bo predmet popravila.
(7) Če se je začasno izvoženo blago pred začasnim izvozom
uporabljalo, tudi nadomestni proizvod ne sme biti nov, ampak
mora biti rabljen, razen če je bil nadomestni proizvod dobavljen brezplačno zaradi garancije ali proizvodne napake.
Plačilo carine pri predhodnem uvozu
119. člen
Pri predhodnem uvozu nadomestnih proizvodov v skladu
s četrtim odstavkom prejšnjega člena, če se carina plača
v skladu s 116. členom tega zakona, se vrednost, ki jo je treba
odšteti določi na podlagi podatkov, ki veljajo za začasen izvoz
blaga na dan sprejema carinske deklaracije za začasen izvoz
blaga na predelavo.
Izključitev uporabe drugih določb
120. člen
Za izvajanje postopka začasnega izvoza blaga na predelavo
po sistemu zamenjave, se ne upoštevajo določbe drugega
odstavka in 2. točke tretjega odstavka 114. člena tega zakona.
izyoz blaga
Carinski postopek pri izvozu blaga
121. člen
(1) Izvozni carinski postopek pomeni izpolnitev formalnosti,
vključno z ukrepi trgovinske politike in plačilom izvoznih
dajatev, ki so predvidene, da domače blago lahko zapusti
carinsko območje.
(2) Izvozni carinski postopek se izpelje za vse blago, ki se
izvaža, razen tranzitnega blaga in blaga, ki se izvaža v skladu
s postopkom začasnega izvoza zaradi predelave.
(3) Izvoz blaga se lahko dovoli pod pogojem, da blago, za
katero je vložena izvozna carinska deklaracija, zapusti carinsko območje v enakem stanju, kot je bilo v času sprejema
izvozne carinske deklaracije.
(4) Blago deklarirano za izvoz je pod carinskim nadzorom od
sprejema izvozne carinske deklaracije do zapustitve carinskega območja.
(5) Carinska deklaracija za izvoz blaga se vloži pri carinskemu
organu, ki je pristojen za carinski nadzor v kraju, kjer ima
izvoznik sedež oziroma stalno prebivališče oziroma v kraju,
kjer je blago pakirano ali naloženo za izvoz, razen v primerih,
ki jih določi Vlada glede na specifične pogoje.

123. člen
Tranzitni postopek se začne s prepustitvijo blaga v ,r.a'j4tJ
postopek in se konča, ko je blago skupaj z ustreznimi °°
menti predloženo namembnemu carinskemu organu.
Carinski nadzor nad blagom v tranzitu
124. člen
(1) Carinski organ sme v zvezi z blagom, ki je v tranzitu ^
carinsko območje odrediti ukrepe carinskega nadzorstva'
se mu zdijo potrebni za ugotavljanje istovetnosti blag
izvajanje tranzitnega postopka v skladu s predpisi.
(2) Carinski organ, ki sprejme carinsko deklaracijo za tranZj,j
postopek lahko kot poseben ukrep carinskega naffljp,,
določi tudi posebno pot, po kateri mora blago potovati, a
rant pa mora blago prepeljati po tej poti.
Zavarovanje plačila carine
125. člen
(1) Deklarant mora pri vstopnem carinskem organu p"
ustrezno zavarovanje za plačilo carine za primer, če bi
carinski dolg.
(2) Pogoje, ob katerih ni treba predložiti instrumentov
vanja v skladu s prejšnjim odstavkom določi minister,
jen za finance.
Odgovornost carinskega zavezanca
126. člen
(1) Carinski zavezanec mora predložiti blago v nespre^JJ
nem stanju namembnemu carinskemu organu v predpisuj
roku in spoštovati ukrepe, ki jih je sprejel carinski orgafV ^
se ugotovila in zagotovila istovetnost blaga kakor tudi1 r
nevati druge obveznosti v tranzitnem postopku.
(2) Za izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka je o<
ren tudi prevoznik ali prevzemnik blaga, ki sprejme
vedoč, da je v carinskem tranzitnem postopku.
Prevoz domačega blaga Iz enega dela Slovenija v
drug del preko tujega carinskega območja
'■
127. člen
(1) Domače blago, ki se v tranzitnem postopku Pr®v^
enega dela Slovenije v drug del preko tujega carin®
območja, ostane domače blago.
(2) Za zagotovitev istovetnosti domačega blaga pri njefl®
J
prevozu v skladu s prejšnjim odstavkom carinski organ
jt
3 t8
merno uporablja določbe 122. do 124. in 126. člen
zakona.

Tranzi
Pojem
122. člen
(1) V okviru tranzitnega carinskega postopka se carinsko
blago pod carinskim nadzorom prenese:
(a) preko carinskega območja ali
(b) od enega do drugega kraja na carinskem območju, ne da
bi bilo to blago zavezano plačilu carine in bilo predmet drugih
ukrepov trgovinske politike.
(2) Tranzitni carinski postopek se lahko dovoli za blago,
katerega uvoz ni prepovedan.
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Začetek in konec tranzitnega postopka

3. poglavje:
Druge vrste carinsko dovoljene rabe oziroma uporab« b"'
1. podpoglavje
Proste carinske cone
Pojem
128. člen
Prosta carinska cona je del carinskega območja, ki je P%5<
ograjen od preostalega carinskega območja in v kater®
fttoio*
poro

ede |a a
Polit' ®'carinsko
P ^'' carine in drugih ukrepov trgovinske
Dod
blago
carinskem za
območju,
vendar
le
0 em
p P g°j , da to
blagoni ninadeklarirano
sprostitev
v prost
al ni or
DOa " ■ na
' naP inabljeno
ali uporabljeno drugače, kot pod
(b)d je
• domače
^ blago,
' kot 9aki določajo
predpisi;v prosto
je zaradi carinski
izvoza vnešeno
Car
|nsko cono, izvoženo že v trenutku, ko je vnešeno v prosto
Urinsko cono.

(3) Ustanovitelj mora na območju proste carinske cone zagotoviti prostore, potrebne za delo carinske službe.
(4) Gradnjo kakršnega koli objekta v prosti carinski coni mora
predhodno dovoliti carinski organ.
Uporabniki proste carinske cone

Ustanovitev

132. člen

129. člen

(1) Uporabniki proste carinske cone so lahko ustanovitelj,
druge domače in tuje pravne osebe ter podjetniki (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

teto carinsko cono lahko ustanovi ena ali več domačih
s0Q| °seb (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ki pridobi
sija
vlade in dovoljenje za začetek dela, ki ga izda komiskladu s 130. členom tega zakona.
Podlan*-3pisrr,ene
'Zda so9lasie u prejšnjega odstavka tega člena na
*"ieio
zahteve
ustanovitelja,
dokumentov,
u
nja '° Pravičenost
ustanovitve
proste carinske
cone kiin dokamnes
IS,rov
n
tuiin
Pristojnih
za
finance
in
ekonomske
odnose
i o v roku 30 dni od prejema popolnega zahtevka.
steg'ai?a 'ahko odvzame izdano soglasje za ustanovitev proPodlani^® cone' če prenehajo obstajati razlogi in pogoji na
"Porah n,l<
■
i® bilo soglasje izdano ali če ustanovitelj in
jev K| so
i ne,r izpolnjujejo oziroma ne izpolnjujejo več pogocarir,.i.
P° ebni za izdajo soglasja za ustanovitev proste
"iske cone.
način obravnavanja zahtevkov in dokumente,
n 0-bi,l Pr''oieni zahtevku ter način preverjanja izpolnjevan>
ia predpisanih pogojev, določi Vlada.
130. člen
0

dobSr!anovi,e,j,ahko začne z delom v prosti carinski coni oz.
coni k uP°rabnikom,
da začnejo z delom v prosti carinski
izda s |as e za
cone in
°9 i
ustanovitev proste carinske
In i#
ko komisija izda dovoljenje za začetek dela.
(2) k
jen 2gmisiio iz prejšnjega odstavka imenuje minister, pristonikj gospodarske
odnose s tujino. Sestavljajo jo predstavHinis,'"l®trstva. Pristojnega za gospodarske odnose s tujino,
varstvo' oko|
' Pristojnega
za finance, ministrstva, pristojnega za
Upra>,„,
ia in urejanje prostora, Republiške carinske
° ter predstavniki lokalnih oblasti.
iipo^'sija iz prvega odstavka tega člena preveri, ali so
stveni.Jeni
in * organizacijski, prostorski, energetski,
10»,, okoljevar^
Pogojj 'ennični pogoji za delo proste carinske cone in
i za delo carinske službe v prosti carinski coni.
(4) 1,
a iz prve a
Začetek rt''
9 odstavka tega člena izda dovoljenje za
da So j dela v prosti carinski coni v roku 15 dni po ugotovitvi,
'Zpolnjeni pogoji za začetek dela.
leii,S,an°vitelj je prisoten pri preverjanju izpolnjevanja pogoPrejšnjega odstavka.
ž D0
e
^ e č«!f"i.
iz prvega
odstavka cone
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se lahkopogoodv0
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Organizirani« proste carinske cone

(2) Uporabniki morajo za dejavnosti, ki jih opravljajo v prosti
carinski coni voditi knjigovodstvo ločeno.
(3) Uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost v prosti carinski coni na podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustanoviteljem
proste carinske cone.
Vnos blaga v prosto carinsko cono
133. člen
(1) Uporabnik lahko vnaša v prosto carinsko cono blago iz
128. člena tega zakona brez omejitev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ zahteva, da se blago, ki predstavlja nevarnost za drugo blago ali
blago, ki zaradi svoje narave zahteva posebno ravnanje in
posebne prostore za hranjenje, vnesejo le v prosto carinsko
cono, ki lahko zagotovi varno ravnanje z blagom oziroma
posebne prostore, ki so potrebni za hranjenje tega blaga.
(3) Blago vnešeno v prosto carinsko cono v skladu s tem
členom, lahko ostane v prosti carinski coni brez časovnih
omejitev, razen za kmetijske proizvode, ki jih določi Vlada
zaradi izvajanja kmetijske politike ter so vnešeni v cono
v skladu s točko b. 128. člena tega zakona.
Carinski nadzor pri vnosu, Iznosu ali zadrževanju blaga
v prosti carinski coni
134. člen
(1) Razen, če je to potrebno v skladu z drugim odstavkom 136.
člena tega zakona, blaga, ki se vnaša v prosto carinsko cono
ni potrebno predložiti carinskim organom niti zanj vložiti
carinske deklaracije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti blago predloženo
carinskim organom ter izpeljani predpisani carinski postopki,
če:
(a) se z vnosom blaga v prosto carinsko cono zaključi kateri
drug carinski postopek za to blago, razen če je z določbami za
ta postopek določeno, da blaga ni treba predložiti carinskim
organom;
(b) z vnosom blaga v prosto carinsko cono blago izpolni
pogoje za povračilo oziroma odpust plačila uvoznih dajatev;
(c) gre za blago iz b. točke 128. člena tega zakona.
(3) Carinski organ lahko zahteva, da uporabnik blago, ki je
v skladu s posebnimi predpisi zavezano plačilu izvoznih dajatev ali če za izvoz tega blaga veljajo drugi ukrepi trgovinske
politike, prijavi carinskemu organu.

131. člen
(1) p

rosta carinska cona mora biti ograjena in označena.

135. člen

H. t. carinska cona
wwiim oz.
Wb. njen
||JWM del morata
iiiviuiu biti
uiti opremljena
upi cinipi ta
Sr;oi_'.r0#,a
u
a le prr
doioL«'®
Promet blaga iz cone oz. v njo mogoč samo skozi
6
t)||ji p,.""
- . ®erIZhnHfl
in vhodi
whnHi far
izhc oz. uhnHo
izhode
vhode. Hnraia
Ograja in
ter izhodi m/\rai/\
morajo
no ureieni.
nsvntlinni
urejeni, zavarovani in osvetljeni.

(1) Dostopi, vstopi in izstopi iz proste carinske cone so pod
carinsko kontrolo.

® valeč

(2) V skladu s prejšnjim odstavkom so osebe in transportna
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sredstva, ki vstopajo ali odhajajo iz proste carinske kontrole
lahko podvržene carinskemu pregledu.
(3) Osebam, ki ne zagotovijo zadostnih jamstev, da bodo
postopale v skladu s tem zakonom, lahko carinski organ
prepove dostop do proste carinske cone.
(4) Ustanovitelj ali uporabnik mora carinskemu ali drugemu
pristojnemu organu omogočiti carinski ali drug nadzor.
136. člen
(1) Carinski organ lahko preverja blago, ki se vnaša, iznaša ali
zadržuje v prosti carinski coni.
(2) Z namenom, da se omogoči preverjanje v skladu s prvim
odstavkom tega člena morajo uporabniki proste carinske
cone predložiti oziroma zagotoviti carinskim organom kopijo
transportnega dokumenta, ki spremlja blago pri vsakem
vnosu oziroma iznosu iz proste carinske cone.

Izjemna dovoljenja za dejavnosti v coni
139. člen
(1) Domače blago, ki ni namenjeno izvozu ali predelavi v p<°"
sti carinski coni, sme uporabnik le izjemoma, ob soglasi"
pristojnega carinskega organa, skladiščiti v prosti carinsK
coni, ločeno od drugega blaga.
(2) Carinski organ ne dovoli skladiščenja blaga iz prejšnjeS®
odstavka, če bi to otežilo kontrolo poslovanja v prosti carins*
coni.
(3) Domače blago, ki ga uporabnik skladišči na območju
proste carinske cone, mora evidentirati v skladu s predpis01"
iz tretjega odstavka 137. člena tega zakona.
Iznos blaga iz proste carinske cone
140. člen

(3) Če se carinski organ odloči za preverjanje v skladu s prvim
odstavkom tega člena, so uporabniki dolžni omogočiti carinskim organom dostop do blaga in dokumentacije o blagu, ki
je predmet preverjanja.

(1) Blago, ki se iznaša iz proste carinske cone, je lahko, č®n'
s posebnimi predpisi drugače določeno:

137. člen

(2) Če je blago vnešeno na preostalo carinsko območje,
deklarant postopati v skladu z določbami lil. dela tega zakon <
razen če gre za domače blago iz 139. člena tega zakona.

(1) Uporabnik mora zaradi carinskega nadzora voditi evidence:
-

o
o
o
o

blagu, ki se vnaša v prosto carinsko cono,
blagu, ki se iz proste carinske cone iznaša,
blagu, ki se v prosti carinski coni porabi in
spremembah na blagu v coni.

(2) Uporabnik vodi evidence o blagu kronološko na podlagi
podatkov iz dokumentov, ki spremljajo blago pri izvozu in
uvozu ter na podlagi normativov pri proizvodnji blaga.
(3) Minister, pristojen za finance predpiše način vodenja evidence iz prvega odstavka tega člena in ukrepe carinskega
nadzora v prosti carinski coni.

Dejavnosti v prosti carinski coni
138. člen
(1) V prosti carinski coni sme uporabnik v skladu s tem
zakonom opravljati proizvodne in storitvene dejavnosti, tudi,
če se opravljajo na obrtni način, ki jih opredeli ustanovitelj
v ustanovitvenem aktu oz. pogodbi.
(2) Bančne in druge finančne posle, posle premoženjskega in
osebnega zavarovanja ter pozavarovanja sme uporabnik
v prosti carinski coni opravljati le v zvezi z opravljanjem
dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) V prosti carinski coni sme uporabnik opravljati promet
blaga na debelo. Promet blaga na drobno sme uporabnik
v prosti carinski coni opravljati le za druge uporabnike, za
njihovo uporabo v prosti carinski coni.

- ponovno izvoženo oziroma izvoženo s carinskega območJ8,
- vnešeno na preostalo carinsko območje.

(3) Pri izvozu oziroma ponovnem izvozu blaga iz proste carin
ske cone se carinski organ z ustreznimi ukrepi prepriča, a"®1
izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji za izvoz oziro"
ponovni izvoz biaga iz proste carinske cone.
141. člen
(1) Če v zvezi z blagom, ki je bilo iz proste carinske con
vnešeno na preostalo carinsko območje nastane carin®,
dolg, in se carinska vrednost za to blago določi na P°°: 1
dejansko plačane cene oziroma cene, ki jo je treba Pta6alrl.
to blago, cena pa vključuje tudi stroške skladiščenja in on'.
njanja blaga medtem, ko je bilo blago v prosti carinski con'. .
ti stroški ne vštevajo v carinsko vrednost blaga, če so izkazi
ločeno od dejansko plačane cene oziroma cene, ki jo je tr®
plačati.
(2) Če je bilo blago iz prejšnjega odstavka v prosti car"]®,
coni predmet običajnih postopkov in ravnanj iz P^6*
odstavka 84. člena tega zakona, se za določitev višine can
skega dolga upoštevajo narava blaga, njegova carinska vr®
nost in količina, ki bi se upoštevala za to blago v W11
nastanka carinskega dolga, če ne bi bili predmet običaj
postopkov in ravnanj. To pravilo se lahko upošteva I0 ;
predlog carinskega deklaranta in če je carinski organ vnaP
dovolil takšno ravnanje z blagom. Vlada določi izjeme od
pravila.
2. podpoglavje
Ponoven izvoz (reeksport), uničenje ali
prepustitev blaga carinskemu
organu
142. člen

(4) Dejavnost iz prvega do tretjega odstavka tega člena ne
sme ogrožati zdravega življenjskega in delovnega okolja.

(1) Carinsko blago je lahko:

(5) Carinski organ sme zaradi zahtev carinskega nadzora
prepovedati opravljanje katere od dejavnosti iz prvega do
tretjega odstavka tega člena.

- ponovno izvoženo iz carinskega območja,
- uničeno,
g
- prepuščeno pristojnemu carinskemu organu v prosto
polaganje.

(6) Carinski organ lahko osebam, ki ne predložijo zadostnih
jamstev za izvajanje dejavnosti v prosti carinski coni v skladu
s tem zakonom, prepove opravljati dejavnost v prosti carinski
coni.

(2) Pri ponovnem izvozu blaga se morajo, če ni drug j.
določeno s tem zakonom, izpolniti vse formalnosti, .Pr®ajo
dene za izvoz blaga, vključno s pogoji, ki jih predvide«
ukrepi trgovinske politike.
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poročevalk

nan< Veda izvoz oz'roma uničenje blaga je treba predhodno
ven i ti Pristojnemu carinskemu organu, ki zavrne ponooziroma uničenje blaga, če niso izpolnjeni pogoji iz
Pfejšnjega odstavka.
oiU2!tenierese °Pravi na stroške deklaranta. Odpadki in
carin l Pa °stanejo
po uničenju blaga se obravnavajo kot
m
Predvld9no carinsko
9° in sedovoljeno
orajo deklarirati
za s tem
zakonom
rabo ali uporabo
blaga.
se
'ai&Lbla90m
'
Popusti carinskemu organu v prosto
dan°
ie se ravna kot z b'a9om katerega uvoz je prepovek'
P®
9a
prevoznik
ali deklarant ne odpelje iz carinskega
0 oc
)a v predpisanem času.

"®vnan]e z blagom, katerega uvoz Je prepovedan
143. člen
0) K0
(jan carinski organ najde blago, katerega uvoz je prepoveod,oćbo s ka er0
' 9* osebi,
t
naloži
prevozniku,
njegovemu
vPoobi i
u ali dru
doin*
ki
je odgovorna
za blago,
da ga
dojenem roku odpelje iz carinskega območja. Ta rok se
9 ede na
vn0b' '
dejanske okoliščine posameznega primera,
Vr
očih!nem
od P"meru pa ne more biti daljši od pet dni od dneva
rolo,
'očbe. Blago se odvzame, če se v predpisanem
"e vrne v tujino.
|2|
st!o2?«e,° blago da carinski organ na prodaj ali pa na
"niti os°be iz prejšnjega odstavka, po veljavnih predpisih

146. člen
(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane tudi z nezakonito
odstranitvijo blaga, ki je zavezano plačilu carine, izpod carinskega nadzora.
(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastane v trenutku
odstranitve blaga izpod carinskega nadzora.
(3) Carinski dolžnik za carinski dolg iz prvega odstavka tega
člena je:

"•»tanek obveznosti plačila carine; carinski dolžnik
144. člen

147. člen

'DEl
iRAČiUNAVANJE in zaračunavanje carine

0|

1. poglavje
»ploino

> Cari,n

ski dolg pri uvozu blaga nastane s:

(fl)

(4) Carinski dolžnik za plačilo carinskega dolga iz prvega
odstavka tega člena je
- oseba, ki je nezakonito vnesla blago na carinsko območje
oziroma na preostalo carinsko območje
- oseba, ki je sodelovala pri nezakonitem vnosu blaga in se je
zavedala oziroma bi se morala zavedati, da je tak vnos blaga
nezakonit in
- oseba, ki je pridobila oziroma hranila takšno blago in se je
v času pridobitve oziroma hrambe blaga zavedala oziroma bi
se morala zavedati, da je bilo blago vnešeno na carinsko
območje oziroma preostalo carinsko območje nezakonito.

- oseba, ki je odstranila blago izpod carinskega nadzora,
- oseba, ki je sodelovala pri odstranitvi blaga in se je zavedala oziroma bi se morala zavedati, da je s tem dejanjem
blago odstranjeno izpod carinskega nadzora;
- oseba, ki je pridobila ali hranila takšno blago in se je v času
pridobitve oziroma hranjenja blaga zavedala oziroma bi se
morala zavedati, da je bilo to blago odstranjeno izpod carinskega nadzorstva in
- če je glede na okoliščine primera to primerno, oseba, ki je
bila zavezana izpolniti dolžnosti, ki izhajajo iz začasne
hrambe blaga oziroma carinskega postopka, ki je bil dovoljen
za to blago.

V

(1

(3) Carinski dolg iz prvega odstavka tega člena nastane v trenutku nezakonitega vnosa blaga.

ki je zavezano plačilu carine v prost

a
(b)
"
blagg^Pustitvijo takega blaga v postopek začasnega uvoza
oelno oprostitvijo plačila carine.
(2)
spr

nSl< do 9 iz
ma '
^em
' deklaracije
Prejšnjegazaodstavka
nastane
v trenutku
carinske
predvideni
postopek.

Člena ['n®kklara
' dolžnik za carinski dolg iz prvega odstavka tega
skir o2|jn .k
nt; v primeru indirektnega zastopanja je carinCa ins|^1 ' tudi oseba v imenu katere je deklarant vložil
deklaracijo.
!H 18
Prvega đs,avka
bila carinska deklaracija za carinski postopek iz
Zaradi katere
i?
tega člena vložena na podlagi informacije,
obrjj
zakonsko določene uvozne dajatve niso bile
C
in aćan
''° o?i
Pl
e, se oseba, ki je priskrbela to informaietainfr0r°ma oseba, ki je vedela oziroma bi morala vedeti, da
macija lažna, prav tako šteje za carinskega dolžnika.
145. člen
0) Carinski
dolg pri uvozu blaga nastane tudi:
(a) ^
na c^onitim vnosom blaga, ki je zavezano plačilu carine
otočje;
p
n,,lm
'oste
T
vnosom
blaga, zavezanega
plačilu carine iz
^
annske cone
na preostalo
carinsko območje.
blaga vP°trebe tega člena nezakonit vnos pomeni vsak vnos
Prveaa "asProtju z določbami 29., 33. do 36. in drugo alineo
dstavka 140. člena tega zakona.

(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane tudi z:
(a) neizpolnitvijo ene od dolžnosti, ki v zvezi z blagom, ki je
zavezano plačilu carine, izhajajo iz njihovezačasne hrambe
ali carinskega postopka, ki je bil dovoljen za to blago;
(b) neizpolnitve pogoja za prepustitev blaga v določen carinski postopek ali za odobritev carinske oprostitve ali olajšave
zaradi namena končne uporabe tega blaga,
če gre za primere, ki niso navedeni v 145. členu in če ni
ugotovljeno, da te napake niso imele pomembnega vpliva na
pravilno izvajanje začasnega skladiščenja ali carinskega postopka.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka carinski dolg nastane
v trenutku, ko bi morala biti izpolnjena obveznost, zaradi
neizpolnitve katere nastane carinski dolg ali v trenutku, ko je
za blago, sproščeno v določen carinski postopek ugotovljeno,
da ni izpolnjen predpisan pogoj za sprostitev v ta postopek ali
za odobritev carinske oprostitve ali olajšave zaradi namena
njegove končne uporabe.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena je carinski dolžnik
oseba, ki bi glede na okoliščine posameznega primera morala
izpolniti predpisane dolžnosti oziroma pogoje.
148. člen
(1) Carinski dolg pri uvozu nastane z uporabo ali rabo blaga,
zavezanega plačilu carine v prosti carinski coni v nasprotju
s predpisanimi pogoji. Blago, ki izgine in njegovega izginotja
ni mogoče zadovoljivo pojasniti carinskim organom, se šteje
kot da je bilo porabljeno oziroma uporabljeno v prosti carinski coni.

(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastane v trenutku, ko
je blago porabljeno oziroma prvič rabljeno v nasprotju s predpisanimi pogoji.

(4) Obveznost plačila izvoznih dajatev nastane tudi:

ra

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena je carinski dolžnik
oseba, ki je porabila ali rabila blago ali oseba, ki je sodelovala
pri porabi oziroma uporabi blaga, če se je zavedala ali bi se
morala zavedati, da je blago rabljeno ali uporabljeno
v nasprotju s predpisanimi pogoji.

(a) z iznosom blaga, ki je zavezano plačilu izvoznih dajatev^
carinskega območja, ne da bi bila zanj vložena carin*"
deklaracija,
. jj
(b) z neizpolnitvijo pogojev, ki bi morali biti izpolnjeni, da
blago lahko bilo iznešeno iz carinskega območja ter bilo P
tem v celoti ali delno oproščeno plačila izvoznih dajatev.

^
pj
v

(4) V primeru, da je carinski dolg nastal v zvezi z blagom, ki je
izginilo in ni mogoče ugotoviti carinskega dolžnika v skladu
s prejšnjim odstavkom, je carinski dolžnik oseba, ki je znana
carinskim organom kot zadnji imetnik blaga.

(5) Dolžnik za plačilo izvoznih dajatev iz tretjega odstavMj
točke (b) četrtega odstavka tega člena je carinski dekla1*
v primeru, da je deklarant vložil deklaracijo v imenu dw
osebe, je dolžnik za plačilo izvoznih dajatev tudi ose«*
v imenu katere je bila deklaracija vložena.

Kdaj obveznost plačila carine ne nastane

(6) Dolžnik za plačilo izvoznih dajatev iz točke (a) četrti
odstavka tega člena je oseba, ki je iznesla blago in oseba, * j
sodelovala pri takšnem iznosu, pri tem pa se je zavedala ®
se morala zavedati, da carinska deklaracija ni bila vlož®
čeprav bi morala biti.

149. člen
(1) Ne glede na 144. člen in točko (a) prvega odstavka 146.
člena se šteje, da carinski dolg za določeno blago ni nastal, če
oseba dokaže, da obveznosti, ki izvirajo iz:
(a) vnosa tega blaga na carinsko območje in prenosa blaga iz
proste carinske cone na preostalo carinsko območje,
(b) začasne hrambe tega blaga ali
(c) uporabe carinskega postopka, zaradi katerega je bilo
blago prepuščeno deklarantu,
niso bile izpolnjene zaradi popolnega uničenja ali nepovratne
izgube tega blaga; le-to pa je bilo posledica narave blaga,
nepredvidljivih okoliščin, višje sile ali posledica dovoljenja
carinskih organov.
(2) Šteje se, da carinski dolg pri uvozu ni nastal tudi v zvezi
z blagom, sproščenim v prost promet s carinsko oprostitvijo
zaradi namena končne uporabe tega blaga, če je bilo to blago
z dovoljenjem carinskih organov izvoženo ali ponovno izvoženo.
(3) Če se v skladu s prvim odstavkom tega člena šteje, da
carinski dolg ni nastal v zvezi z blagom, ki je bilo sproščeno
v prost promet s carinsko oprostitvijo zaradi namena končne
uporabe blaga, se ostanki oziroma odpadki, ki preostanejo po
uničenju blaga štejejo za carinsko blago.
(4) Če je v skladu s 145. in 146. členom tega zakona carinski
dolg nastal v zvezi z blagom, ki je bilo sproščeno v prost
promet z znižano carinsko stopnjo zaradi namena končne
uporabe tega blaga, se vrednost carine, ki je bila plačana ob
sprostitvi blaga odšteje od vrednosti carinskega dolga. Ta
določba se primerno uporablja tudi v primeru, če carinski
dolg nastane v zvezi z ostanki ali odpadki, ki preostanejo po
uničenju takšnega blaga.
Obveznost plačila izvoznih dajatev
150. člen
(1) Obveznost plačila izvoznih dajatev se določa v skladu
s predpisom, ki ureja plačevanje izvoznih dajatev.
(2) Če predpis iz prejšnjega odstavka nima določb o nastanku
obveznosti plačila izvoznih dajatev in načina plačila teh dajatev, se upoštevajo pravila določena s tem zakonom.
(3) Obveznost plačila izvoznih dajatev nastane, ko je sprejeta
carinska deklaracija za:
(a) izvoz blaga,
(b) carinsko skladiščenje izvozno ocarinjenega blaga,
(c) izvoz domačega blaga, ki je z namenom, da bo izvoženo
vnešeno v prosto carinsko cono v skladu s točko (c) drugega
odstavka 134. člena,
(d) začasen izvoz blaga na predelavo.
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Solidarna odgovornost več dolžnikov
151. člen
Če je več oseb odgovorno za plačilo carinskega dolga, so1'
plačilo odgovorne solidarno.
Predpisi, ki se upoštevajo za določitev višine
carinskega dolga
152. člen
(1) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se višina <j
skega dolga določi na temelju pravil, ki so v veljavi na
nastanka carinskega dolga.
(2) Če ni mogoče natančno določiti, kdaj je nastala
plačila carine, carinski organ pri določitvi višine carins0
dolga upošteva predpise, ki so veljali na dan ugo'
nastanka carinskega dolga.
Zavarovanje plačila carine
153. člen
(1) Carinski organ lahko zahteva zavarovanje plačila
skega dolga v vseh primerih, ko to predvideva ta zas ^j
Carinski organ lahko zahteva zavarovanje plačila carin j
dolga tudi v drugih primerih, če menijo, da je carinskiz j
nastal ali bi lahko nastal in ni gotovo, da bo dolžnik obve
tudi izpolnil v predpisanem roku.
i/tff
(2) Predložitev ustreznega zavarovanja se lahko zahtevac
nutku, ko so izpolnjeni pogoji za zavarovanje plačila ^
skega dolga, predpisani s tem zakonom ali v trenu^'-j
carinski organ ugotovi, da izpolnitev že nastalega ali ^
čega carinskega dolga ni gotova.
(3) Če carinski organ v skladu s tem zakonom zahteva za^i
vanje plačila carinskega dolga, mora le-to preskrbeti caf
(,
dolžnik oziroma oseba, ki bi lahko v zvezi z določenim bl"
postala carinski dolžnik.
(4) Vlada predpiše postopek zavarovanja in vrste instru
tov zavarovanja plačila carine.
Način plačila carinskega dolga
154. člen
„ k/
(1) Višino carinskega dolga obračuna carinski organ n
hitro pridobi za to potrebne podatke.
(2) Obračun se vroči dolžniku. Dolžnik mora poravnan ^
čunan carinski dolg v roku 8 dni od prejema obračuna,
tečejo zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi^^
po roče ^

p,
j
0

[^ačilĐ carinskega dolga se opravi v domači valuti z upo0
veljavnih plačilnih sredstev.
['Slede na drugi odstavek tega člena lahko Vlada s predJ eri
iz 61. člena tega zakona (poenostavljeni postopki),
pr™0 h, ko so izpolnjeni tudi drugi pogoji za uporabo
ju®"
Poenostavljenem postopku, določi daljši rok za pla0
Urinskega dolga. Ta rok ne sme biti daljši od trideset dni
°<l dneva nastanka carinskega dolga.

2. z odpustitvijo plačila carinskega dolga,
3. z razveljavitvijo carinske deklaracije, na osnovi katere je
nastal carinski dolg v skladu s 53. členom tega zakona,
4. če je blago pred prepustitvijo deklarantu, odvzeto ali zaplenjeno, uničeno na zahtevo carinskih organov, uničeno ali in
prepuščeno carinskim organom v skladu s 142. členom tega
zakona ali uničeno oziroma nepovratno izgubljeno zaradi
nepredvidljivih okoliščin ali višje sile;
5. če je bilo blago, v zvezi s katerim je carinski dolg nastal,
odvzeto zaradi nezakonitega vnosa na carinsko območje.
6. z zastaranjem pravice do izterjave carinskega dolga.

Naknaden obračun carine
155. člen
'^carinski organ izve oziroma ugotovi, da:
(»\ •
„ Jaradi
nezakonite rabe ali uporabe carinskega blaga
a
' carinski dolg ali
"^8 nastal carinski dolg ni bil obračunan ali
doli* obraCunan znesek carinskega dolga nižji, kot je to
ceno s tem zakonom,
fi nalpozneje v roku deset dni po ugotovitvi nastanka
na« al,s,i odločbo, s katero naložijo dolžniku, da poravna
° obveznost.
n 4ev
^ern3 u'2P°'
'
obveznosti iz prejšnjega odstavka se pritl6nna°,6 Porabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 154.
9a zakona.

I. ° 'e blago iz prvega odstavka še carinsko blago, se lahko
°dsta\jtPros'i v Prost Promet šele, ko je obveznost iz prvega
*en i ,e9a ć'ena poravnana oziroma zanjo položen ustre2a
rUmen zavarovan a v
na
kon'
' izdanimii na njegovi
skladu podlagi.
s 153. členom tega
m predpisi
Piieo knaden obračun carinskega dolga v skladu s točko (a)
č,ena se lahk0
nas, n\odscarinske
^ka ,ega
opravi v petih letih po
"oioa V skladu
9a dolga. Naknaden obračun carinskega
Pa je
s točkama (b) in (c) prvega odstavka tega člena
mogoč v enem letu po nastanku carinskega dolga.
3 d
naith^
den oloči višino obveznosti, za katero se ne opravi
obračun.

Prisilna izterjava neporavnanih obveznosti
156. člen
iCa1'Če
r
lžn
ne lača
' insk^°0r
'k
dolg« v/v clrlaHll
roku,
carinski
■P o ta carinski
,•predpisanem
a i -rinri
Ompn
Hnln nricilnn
"9 v/oliaunimi
Prednj
Opisi.
MISI.• 9 n izterja ta dolg prisilno v skladu z veljavnimi
J l^fšiini
naslov pri izvršbi oziroma prisilni izterjavi je:
(a)
l2Vr
šljiva odločba carinarnice;
de
klar'nska deklaracija,
po kateri je bilo blago ocarinjeno, če
c
v
' )ohr * caf
Podpisanem roku vložil ugovora;
na katoer
inskih in drugih davščin v potniškem prometu,

em je klavzula o izvršljivosti.
(3) Q . . teka
v $k|adQu'*
roka za plačilo dalje tečejo zamudne obresti
z veljavnimi predpisi.

°pravfda določi znesek carine ter obresti, za katere se ne
Prisilna izterjava.
Prenehanje obveznosti plačila carinskega dolga
157. člen
>0bv,eznost plačila carinskega dolga ugasne:
* Plačil,°rn carinskega dolga,

(1

"0ro6
®va/ec

Zastaranje pravice do izterjave carinskega dolga
158. člen
(1) Pravica do izterjave carinskega dolga zastara v petih letih
od dneva, ko je carinski dolg nastal.
(2) Zastaralni rok iz prejšnjega odstavka pretrga vsako uradno
dejanje pristojnega organa za izterjavo carinskega dolga.
(3) Pravica do izterjave je v vsakem primeru zastarana, ko
preteče deset let od dneva, ko je nastal carinski dolg.
2. poglavje
oprostitev plačila carine in povračilo plačane carine

Povračilo plačane carine in odpustitev dolga
159. člen
(1) Povračilo ali odpustitev carinskega dolga je lahko popolno
ali delno.
(2) Plačana carina se povrne, če se ugotovi, da znesek plačane carine ni bil dolgovan v skladu z zakonom oziroma, da je
bil znesek naknadno obračunan v nasprotju s 155. členom
tega zakona.
(3) Plačilo carine se odpusti, če se ugotovi, da carinski dolg ni
bil dolgovan v skladu z zakonom oziroma, da je bil znesek
plačan na podlagi naknadnega obračuna v nasprotju s 155.
členom tega zakona.
(4) Povračila oziroma odpustitev plačila carine ni dovoljeno
zahtevati, če je do napake pri obračunu prišlo zaradi namernega dejanja dolžnika.
(5) Dolg se odpusti oziroma plačana carina vrne na prošnjo
upravičenca pristojnemu carinskemu organu v roku enega
leta od pošiljatve obračuna carinskemu zavezancu. Rok se
lahko podaljša, če upravičenec priskrbi dokaz, ki mu je preprečeval vložitev prošnje v okviru omenjenega roka in je
rezultat nepredvidljivih okoliščin ali višje sile. Carinski organ
mora o vloženem zahtevku odločiti v 30 dneh od vložitve
popolnega zahtevka.
(6) če carinski organi v roku enega leta sami odkrijejo napako
v obračunu carine, opravijo povračilo oziroma odpustijo dolg
po uradni dolžnosti.
(7) Plačana carina se vrne tudi, če je bila deklaracija, na
podlagi katere je carinski dolg nastal, razveljavljena v skladu
s 53. členom tega zakona. Povračilo mora zahtevati upravičenec s prošnjo, ki jo vloži v rokih predvidenih za razveljavitev
deklaracije.
(8) Plačana carina se lahko povrne ali dolg odpusti tudi če
blago, sproščeno v določen carinski postopek, uvoznik zavrnje, ker je bilo v času sprejema deklaracije blago poškodovano ali ni ustrezalo določbam pogodbe, na podlagi katere je
bilo blago uvoženo. Kot poškodovano se šteje tudi blago, ki je
bilo poškodovano pred prepustitvijo blaga deklarantu. Povračilo plačane carine oziroma odpustitev dolga v primeru, opi37

sanem v tem odstavku, se lahko dovoli le, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
1. blago se ni uporabljalo oziroma rabilo, razen kolikor je bilo
potrebno, da bi se ugotovila njihova poškodovanost oziroma
neskladnost s pogodbenimi določbami;
2. blago se izvozi iz carinskega območja Na prošnjo zadevne
osebe lahko carinski organ dovoli tudi, da se blago uniči ali
vnese, zaradi naknadnega izvoza, v prosto carinsko cono ali
carinsko skladišče.
(9) Povračilo ali odpustitev dolga v skladu s prejšnjim odstavkom se ne more odobriti za blago, ki je bilo pred uvozom
predmet začasnega uvoza zaradi preizkušanja, razen če se
ugotovi, da poškodb ali neskladnosti s pogodbenimi določbami v normalnih pogojih ni bilo mogoče ugotoviti v času
trajanja preizkušanja.
(10) Zahtevek za odpustitev plačila carine ali povračilo plačane carine v skladu z osmim odstavkom tega člena se lahko
vloži v enem letu od dneva, ko je bil obračun poslan dolžniku.
(11) Če je bila odpustitev plačila carine ali povračilo odobrena
pomotoma, se lahko obveznost plačila carine ponovno vzpostavi pod predpisanimi pogoji.
(12) Vlada določi vrednosti plačane carine, za katere se ne
izvede postopek za povrnitev plačane carine.
Oprostitve plačila carine
160. člen
(1) Plačila carine so oproščeni:
1. šefi tujih držav in odposlanci šefov tujih držav v posebni
misiji ter člani njihovega spremstva - za predmete, namenjen
za njihove službene potrebe in osebno rabo;
2. mednarodne in meddržavne organizacije s sedežem v Sloveniji oziroma predstavništvom v Sloveniji oziroma v času
opravljanja svoje dejavnosti v Sloveniji - za predmete, namenjene za njihove službene potrebe;
3. diplomatska in konzularna predstavništva tujih držav v Sloveniji - za predmete, namenjene za njihove službene potrebe;
4. šefi tujih diplomatskih predstavništev v Sloveniji in njihovi
ožji družinski člani - za predmete, namenjene za njihovo
osebno rabo.
(2) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu s prvim
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 carine v skladu z 2. in 3.
točko prvega odstavka, tri leta od dneva uvoza ni dovoljeno
odtujiti ali dati v uporabo drugemu, razen če je plačana
carina.
161. člen
(1) V mejah vzajemnosti so plačila carine oproščeni:
1. diplomatsko osebje tujih diplomatskih predstavništev v Sloveniji z njihovimi ožjimi družinskimi člani - za predmete,
namenjene za njihovo osebno rabo;
2. konzularno osebje tujih konzularnih predstavništev v Sloveniji z njihovimi ožjimi družinskimi člani - za predmete, namenjene za njihovo osebno rabo;
3. osebje tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev
v Sloveniji - za gospodinjske predmete, ki jih uvozijo v 12
mesecih do prihoda v službo v Slovenijo.
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(2) Ugodnosti iz prejšnjega odstavka ne morejo u|
državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki imajo
ljenje za stalno bivanje v Sloveniji.

,

(

(3) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu s P"J
odstavkom, ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo druge^
preden niso prijavljeni carinskemu organu in preden ni opra
Ijen carinski postopek.
(4) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu z 2. i"J
točko prvega odtavka tega člena, tri leta od dneva uvoza
dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, razen cel
plačana carina.
162. člen
Plačila carine so oproščeni:
1. domači in tuji potniki, ki prihajajo iz tujine - za pre^ n
namenjene za njihove osebne potrebe med potovan]116
(osebna prtljaga), ne glede na to, ali jih nosijo s seboj, a "
so jih dali na prevoz prevozniku;
2. domači potniki - za predmete osebne prtljage in Pole^
za predmete, ki jih prinašajo iz tujine, če ti predmeti m»
namenjeni za nadaljnjo prodajo.
Vlada predpiše v kolikšni količini ter do katere vrednost'
*
lahko oproščeni plačila carine predmeti iz prvega ods,a^jl|!
točke ter kateri predmeti ne morejo biti oproščeni P'%
carine v skladu s to točko.Za domače potnike se ne $'1 1)
posadka in vozno osebje prevoznih sredstev;
K0»
3. državljani Republike Slovenije , ki so bili na kakršne"1
delu v tujini in tuji državljani, ki dobijo dovoljenje zare si „
bivanje ali prebežališče v Republiki Sloveniji - za p %)
za svoje gospodinjstvo, če jih pripeljejo iz tujine oZ'L|fi
dobijo iz tujine v enem letu od dneva vrnitve z dela v tu)i
ne presegajo vrednosti, ki jo določi Vlada, če so izpolnjs"
naslednji pogoji:
- predmete, ki jih pripeljejo, razen v upravičenih PrirTier
'gi;S
uporabljali oziroma so bili v njihovi lasti najmanj šestme® eSepred preselitvijo; - v tujini so bili zdržema najmanj 12
cev;
„lajilJ
V skladu s to točko ni mogoče zahtevati oprostitev p1" ^
carine pri uvozu alkohola, tobaka, komercialnih vozil. P0 ^
metov, ki bi se lahko uporabljali za izvajanje trgovin
poklica, razen za prenosne glasbene instrumente;
4. državljani Republike Slovenije , ki so na kakršnem kollarri«v tujini - za predmete, ki jih prinesejo s seboj in niso n®
njeni nadaljnji prodaji; enkrat letno (darila družini ipd );
5. državljani Republike Slovenije in tuji državljani - za P ^
mete, ki jih priložnostno prejmejo iz tujine v pošiljk®"
vrednosti, ki jo predpiše Vlada;
|fW
6. državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki st®
živijo v Sloveniji - za predmete, ki jih podedujejo v tuji"'
7. državljani Republike Slovenije in tuji državljani - za
vila za osebno uporabo, ki jih prejmejo iz tujine v poš"lK
8. invalidi - za specifično opremo in tehnične pripomoć*®:
jih neposredno uporabljajo za življenje in delo, ter za "®
mestne dele za uporabo te opreme in pripomočkov,
prinesejo ali dobijo iz tujine za osebno rabo;
9. znanstveniki, književniki, umetniki - za lastna dela, ki
prinašajo iz tujine;
o#'
10. vozniki motornih vozil - za gorivo in mazivo v reze^'
jih, ki so tovarniško vdelani v motorna vozila;
poročev^eC

»iay,.'an' Republike Slovenije, ki živijo v obmejnem pasu
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V
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7. farmacevtski proizvodi za zdravstveno oziroma veterinarsko uporabo, ki se uporabljajo pri mednarodnih športnih
manifestacijah, organiziranih na carinskem območju;
8. društva, zveze društev ter invalidske organizacije - za
specifično opremo, priprave in instrumente (tehnične pripomočke) ter za nadomestne dele in potrošni material za to
opremo, priprave in instrumente, pod pogojem, da se takšna
oprema, priprave in instrumenti ne izdelujejo v Sloveniji;

fportne •n druod,
'kovanj ipd. - za medalje, spomenice,
' a ,e^movan
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oziroma in
predmetov,
jih dobijo
egtujini
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9. invalidska podjetja in zavodi za usposabljanje ter zaposlovanje invelidov - za opremo in tehnične pripomočke, ki jih
uporabljajo pri svoji dejavnosti usposabljanja in zaposlovanja
invalidov ter pripadajoče rezervne dele, če se ta oprema in
tehnični pripomočki ne izdelujejo v Sloveniji.

»gaJS?'.!1' se uvaža preko humanitarnih ali človekoljubnih
^enar ' namenieno Pa 'e za brezplačno razdelitev med
la^iha nesreč,
vojn ipd. ali ostane last teh organizacij,
5. mat!,'® ? zarazPolago prej omenjenim žrtvam;
kidali postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spomin-

(2) Vlada določi natančnejše pogoje, pod katerimi je mogoče
uveljavljati oprostitev plačila carine v skladu s prejšnjim
odstavkom. Vlada določi tudi količine in vrste predmetov, ki
so lahko oproščeni plačila carine v skladu s tem členom.
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164. člen
plaCila

carine so oproščeni.
1. vzorci blaga neznatne vrednosti;
2. tiskovine, kot so katalogi, ceniki, navodila za uporabo in
brošure in reklamni material;
3. proizvodi, namenjeni uporabi na sejmu, razstavi ali podobnem dogodku,
4. proizvodi, uvoženi zaradi preizkušanja, raziskovanja, analiziranja ali testiranja, ki se v celoti porabijo pri preizkušanju,
raziskovanju, analiziranju ali testiranju ali pri tem v celoti
uničijo, tako da nimajo več uporabne vrednosti:
5. turistična informacijska dokumentacija, če je namenjena za
brezplačno razdelitev in katere glavni namen je predstaviti
tujo turistično ponudbo; tuji hotelski listi in letopisi, ki jih
izdajajo uradne turistične agencije, če so namenjeni za brezplačno razdelitev; reklamni turistični material, namenjen pooblaščenim zastopnikom ali korespondentom uradnih nacionalnih turističnih agencij, ki ni namenjen za nadaljnjo razdelitev;
6. blagovne znamke, patenti, modeli in njihovi spremljajoči
dokumenti, kot tudi vloge za priznanje patenta ali inovacije, ki
se pošiljajo organizacijam za zavarovanje avtorske in industrijske lastnine;
7. voda in krma za živali med transportom; materiali potrebni
za zavarovanje blaga med transportom.
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(2) Vlada določi natančnejše pogoje, pod katerimi je mogoče
uveljavljati oprostitev plačila carine v skladu s prejšnjim
odstavkom. Vlada določi tudi količine in vrste predmetov, ki
so lahko oproščeni plačila carine v skladu s tem členom.
165. člen
(1) Plačila carine so oproščeni:
1. dokumenti, ki se brezplačno pošiljajo državnim organom,
2. brezplačne publikacije tujih državnih organov in uradnih
mednarodnih organov in organizacij, ki jih pošiljajo slovenskim državnim organom,
3. obrazci, ki jih državni organi potrebujejo za izvajanje svojih
javnih pooblastil,
4. predmeti, ki služijo kot dokazi v sodnih postopkih ali
drugim državnim organom Republike Slovenije;
5. primerki podpisov in tiskane okrožnice, ki se pošiljajo kot
del običajne izmenjave informacij med javnimi službami ali
bančnimi ustanovami;
6. uradne tiskovine, ki jih prejema Banka Slovenije;
7. dokumenti, arhivi, obrazci in drugi dokumenti, ki se bodo
uporabljali za mednarodna srečanja, konference ali kongrese,
poročila takšnih zasedanj;
8. načrti, tehnične slike, modeli, opisi in drugi podobni doku-

menti, Ki se uvažajo z namenom, da bi zadovoljili pogoje za
sodelovanje na mednarodnem natečaju, ki se organizira na
carinskem območju;
9. tiskani obrazci, ki se v skladu z mednarodnimi konvencijami uporabljajo kot uradni dokumenti v mednarodnem prometu vozil ali blaga;
10. fotografije, diapozitivi, ki se pošiljajo tiskovnim agencijam
ali časopisnim hišam.
(2) Vlada določi natančnejše pogoje, pod katerimi je mogoče
uveljavljati oprostitev plačila carine v skladu s prejšnjim
odstavkom. Vlada določi tudi količine in vrste predmetov, ki
so lahko oproščeni plačila carine v skladu s tem členom.
166. člen
(1) Vlada lahko oprosti plačila carine opremo in drugo blago,
uvoženo zaradi doseganja razvojno pomembnih ciljev, ki jih
določa Vlada z večletnimi oziroma letnimi programi v skladu
z zakonom.
(2) Vlada določi podrobnejše kriterije za oprostitev plačila
carine v skladu s prejšnjim odstavkom in način vlaganja
zahtevkov za oprostitev plačila carine v skladu s prejšnjim
odstavkom.
(3) Zahtevek, na podlagi katerega Vlada odloči o oprostitvi
plačila carine v skladu s tem členom mora vsebovati vse
podatke, ki so potrebni za odločitev o oprostitvi plačila carine,
predvsem pa mora izkazati predviden obseg nameravanega
uvoza in predviden obseg carinske oprostitve.
167. člen
(1) Blaga, ki je bilo oproščeno plačila carine na podlagi 3. do
14. točke 162. člena ter 163. do 166. člena tega zakona v roku
treh let od dneva uvoza, ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo
drugemu ali kako drugače uporabiti za druge namene, ne pa
za tiste, zaradi katerih je bilo oproščeno plačila carine. Teh
predmetov prav tako ni mogoče zastaviti, posoditi ali drugače
izročiti kot zavarovanje za druge obveznosti.
3. poglavje
Ponoven uvoz blaga

VI. DEL
KAZENSKE DOLOČBE
Gospodarski prestopki
169. člen
(1) Z denarno kaznijo od dvojnega do dvajsetkratnega -■■■1
prikrajšane carine oziroma od enkratne do osemkratne*
nosti blaga, če blago ni bilo zavezano plačilu carin®'
kaznuje za gospodarski prestopek pravna oseba, ki:
1. ravna v nasprotju s prvim, drugim ali četrtim odstavkom^
ena
^'
2. ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 34.".|enJ
3. ravna v nasprotju s petim odstavkom 58. člena
^
4. ne predloži dopolnilne carinske deklaracije v skladu s
jim odstavkom 61. člena
,.j
5. v nasprotju z drugim odstavkom 65. člena ravna, kot"
bilo blago sproščeno v prost promet, čeprav niso bile
dene formalnosti za sprostitev blaga v prost promet in
bile plačane uvozne dajatve
j|f
6. ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z izdanim do" J,
njem za carinski postopek z ekonomskim učinkoi
odstavek 71. člen)
^
7. ne izpolnjuje oziroma ne zagotovi izpolnjevanje obvezn^
v skladu z zakonom in dovoljenjem za odprtje carins
skladišča (prvi odstavek 80. člena)
, ,^
8. ne vodi proste carinske prodajalne v skladu z iz"8
dovoljenjem (88. člen)
9. ne pelje blaga po poti, ki jo določi carinski organ (
odstavek 124. člena)
10. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 126. člena
^
11. ne omogoči carinskemu ali drugemu organu nac^zlClJeiii
poslovanjem proste carinske cone (četrti odstavek 135- j,
12. opravlja dejavnost v prosti carinski coni v nasp
s prvim, drugim in tretjim odstavkom 138. člena
13. kljub prepovedi carinskega organa opravlja kater ^
dejavnosti v prosti carinski coni (peti in šesti odstavek
člena)
,9
14. hrani domače blago v prosti carinski coni brez so9
carisnkega organa (prvi in drugi odstavek 139. člena) 0|8
15. v nasprotju z drugim odstavkom 140. člena prenese
iz proste carinske cone na preostalo carinsko območj®
(2) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se za 9^
darski prestopek kaznuje tudi odgovorna oseba P'
osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

168. člen
(1) Domače blago, ki je bilo izvoženo iz Slovenije in se
v nespremenjeni obliki v roku dveh let po izvozu ponovno
uvozi na carinsko območje ter je sproščeno v prost promet, je
na zahtevo deklaranta oproščeno plačila carine.
(2) Če je bilo zadevno blago pred izvozom uvoženo na carinsko območje in sproščeno v prost promet, pri čemer pa je bila
uveljavljena popolna ali delna carinska oprostitev zaradi
namena končne uporabe tega blaga, se ugodnost iz prejšnjega odstavka lahko uveljavi le, če je blago ponovno uvoženo zaradi istega namena, zaradi katerega je bilo ob prvem
uvozu popolno ali delno oproščeno plačila carine.
(3) Če ob ponovnem uvozu blaga v skladu s prejšnjim odstavkom nastane carinski dolg, se od obračunane višine carinskega dolga odšteje carina, ki je bila plačana za to blago ob
prvi sprostitvi v prost promet.
(4) Oprostitve plačila carine v skladu s prvim odstavkom tega
člena ni mogoče odobriti za blago, ki je bilo izvoženo v okviru
postopka začasnega izvoza blaga na predelavo, razen če
blago ostane v državi, v katero je bilo izvoženo. Prav tako ni
mogoče odobriti oprostitve plačila carine za blago, ki je
predmet posebnih ukrepov trgovinske ali kmetijske politike.
(5) Vlada določi natančnejše pogoje za oprostitev plačila
carine v skladu s tem členom.
40

Prekrški
170. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznwe
prekršek pravna oseba, ki:
1. ne vodi predpisane evidence v skladu z drugim odstfl"*'
61. člena
.. p)
2. ne obvešča carinskega organa o dejstvih, ki nastop1!,
izdaji dovoljenja in so pomembni za vsebino oziroma "el
nost dovoljenja (prvi odstavek 72. člena)
m
3. ne vodi evidence o blagu, ki se nahaja v carinskem
dišču v skladu s 82. členom
4. ne izvozi začasno uvoženega blaga v določenem roku I
člen)
5. kot uporabnik proste cone ne ravna v skladu z nrugf
odstavkom 132. člena,
|e„t
6. ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 134-c0jjr
7. ne predloži carinskemu organu kopij transportnih ^
mentov ali mu ne omogoči dostopa do blaga in drug®
mentacije o blagu (drugi odstavek 136. člena)
8. ne vodi predpisane evidence v skladu s 137. členorn
9. ne evidentira domačega blaga v skaldu s predpis°
tretjega odstavka 137. člena (tretji odstavek 139. člena)
,
10. v nasprotju s 167. členom odtuji blago, da v uP°„
il
e
drugemu ali kako drugače uporabi blago, razen za neT>r
katere je bilo blago oproščeno plačila carine,
poročev*'

1LV nasPr°tju s 167. členom blago, ki je bilo oproščeno
ciia carine zastavi, posodi ali kako drugače izroči za zavade obveznosti.
^narn° |<aznjj0 najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek
I prv
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori dejanje
ega odstavka tega člena.
171. člen
^ denar
aznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
sarTleznik ki v zvezi z
stor'n 5BK
P°
dejavnosti,
dejanje iz prvega. odstavka 169.opravljanjem
člena tega zakona.
172. člen
arno

(2) Drugi prostori, kjer se je v skladu s carinskim zakonom
hranilo carinsko blago, poslujejo naprej kot carinska skladišča, če izpolnjujejo pogoje, predpisane s tem zakonom.
(3) V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona imetnikom skladišč iz prvega in drugega odstavka tega člena izda
carinski organ dovoljenja za poslovanje carinskih skladišč
(razen v primerih, ko carinska skladišča vodijo sami) v skladu
s tem zakonom.
(4) V roku iz prejšnjega odstavka morajo carinski organi izdati
tudi odločbe o zaprtju objektov iz prvega odstavka, ki ne
izpolnjujejo pogojev za carinsko skladišče, predpisanih s tem
zakonom.
Kontinuiteta poslovanja prostih in carinskih con

Prek }
kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
Stor'dejanje
Hk Posameznik,
ki v zvezi170.
z opravljanjem
dejavnosti,
iz prvega odstavka
člena tega zakona.

176. člen
(1) Proste in carinske cone, ustanovljene na podlagi zakona
o prostih in carinskih conah (Ur.l.SFRJ, št. 3/90) nadaljujejo
z delom kot proste carinske cone po tem zakonu.

173. člen
(1)2 narn
DrouKr ?®
° kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
sek fizična oseba, ki:

(2) V enem letu od uveljavitve tega zakona morajo ustanovitelji con iz prejšnjega odstavka uskladiti organizacijo in delovanje prostih carinskih con z določbami tega zakona in dokazila
o tem predložiti Republiški carinski upravi.

s ro
bil^ P tju z drugim odstavkom 65. člena ravna, kot da je
de e ,9°
sproščeno v prost promet, čeprav niso bile izvebi|e ,ormalnosti za sprostitev blaga v prost promet in niso

j P'ačane uvozne dajatve,
(jru nasProtju s 167. členom odtuji blago, da v uporabo
mu ali kako
drugače
uporabi
blago,
razen za nemene za
3kate^e ie bilo blago
oproščeno
plačila
carine,
v

rot u s 167 členom
carin^
blago, ki je bilo oproščeno plačila
2as '
otw
>avi, posodi ali kako drugače izroči za zavarovanje
ve
*nosti.

IJoel
e
H0DNE in končne določbe
Uveljavljanje pravic, ki so bile carinskim zavezancem
odobrene pred uveljavitvijo tega zakona
174. člen
r

ce

Carj» ?y' v zvezi z oprostitvijo plačila carine, ki so bile
m zavezancem
*ako
u na. pa niso bile ali odobrene
niso bile vpred
celotiuveljavitvijo
izkoriščenetega
do
Ve|

vitvj Ve zakona, se lahko izkoristijo tudi po njegovi uvelja^ndar najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
h\ A
Platj® i® carinski zavezanec že izkoristil pravico do oprostitve
do|'a ncarine,
ni pa še potekel rok prepovedi razpolaganja,
Carj_ s carinskim zakonom (Uradni list SFRJ, št. 34/90), se
tega
nadzorstvo nad blagom izvaja še naprej, do poteka
(3)" r nsko
koit, rf '
nadzorstvo se izvaja v skladu s prejšnjim odstavil^, preteka rokov, ki so določeni s tretjim odstavkom 25.
tre m
*'' odstavkom 26. člena, dvanajstim odstavkom 27.
{L.®a1 drugim odstavkom 29. člena in tretjim odstavkom 32.
carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 34/90).
^0|i- v

°nje carinskih skladišč, razkladališč, magacinov,
konsignacijskih skladišč In drugih prostorov
za skladiščenje carinskega blaga
175. člen

(1) n r nska
8ka S, '
razkladališča, skladišča, magacini, konsignacijp0s, Kladjšča. ustanovljena v skladu s carinskim zakonom,
Po
na r0 kot carinska
9<yI®. °predpisane
R i s tem zakonom
skladišča,
če skladišča.
izpolnjujejo
za carinska
p0r

o čevalec

(3) Cone, ki v enem letu od uveljavitve tega zakona ne uskladijo organizacijo in delovanje z določbami tega zakona, prenehajo poslovati kot proste carinske cone. Republiška carinska uprava izda o tem ugotovitveno odločbo.
Poslovanje prostih carinskih prodajaln, ki ne
poslujejo na območjih, določenih s tem zakonom
177. člen
(1) Proste carinske prodajalne, ki so bile ustanovljene
v skladu s carinskim zakonom, po novem zakonu pa ne
izpolnjujejo več predpisanih lokacijskih pogojev, smejo nadaljevati poslovanje v skladu s predpisi, ki veljajo za proste
carinske prodajalne v pristaniščih, na letališčih, odprtih za
mednarodni promet in na mednarodnih cestnih mejnih prehodih, najdalj še dve leti od uveljavitve tega zakona.
(2) Če prodajalne poslujejo še naprej po roku iz prejšnjega
odstavka, lahko prodajajo blago le po plačilu uvoznih dajatev.
Dokončanje upravnih postopkov, ki so bili začeti pred
uveljavitvijo tega zakona, vendar niso bili še dokončani
178. člen
Upravni postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega
zakona se dokončajo po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.
Delno plačilo dajatev pri začasnem uvozu blaga
179. člen
Če je blago, ki je bilo začasno uvoženo v skladu s predpisi, ki
so veljali do uveljavitve tega zakona, zavezano plačilu carine
v skladu z 297. členom carinskega zakona, se carina obračuna in plača v skladu s predpisi, ki so veljali v času sprejema
carinske deklaracije za začasen uvoz blaga.
Dokončanje postopkov v zvezi s storjenimi kaznivimi
dejanji, gospodarskimi prestopki in prekrški, ki so bili začeti
pred uveljavitvijo tega zakona
180. člen
(1) Vsi postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega
41

zakona, nevarnost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom ne spreminja, se dokončajo po predpisih, ki so veljali
pred uveljavitvijo tega zakona.
(2) Vsi postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega
zakona, nevarnost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom zvišuje, se dokončajo po predpisih, ki so veljali pred
uveljavitvijo tega zakona.
(3) Vsi postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega
zakona, nevarnost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom zmanjšuje, se dokončajo po tem zakonu.
(4) Vsi postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega
zakona, inkriminirana dejanja pa so z novim zakonom dekriminirana, se ustavijo.

12., 13. do 15., šesti in sedmi odstavek 16. člena ter drug1
odstavek 17., 26. in 27. člen zakona o zunanjetrgovinske"1
poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93 in 7/94) ter poti*
konski akti, izdani na njihovi podlagi.
(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo upot&
Ijati:
1. zakon o prostih in o carinskih conah (Uradni list SFRJ.3
90),
2. zakon o plačevanju posebne davščine za izravnavo davil*
obremenitve uvoženega blaga (Uradni list SFRJ, št. 63/80)
3. zakon o posebni taksi na uvoženo blago (Uradni list Sr^
št. 31/70).
184. člen

Izdajanje podzakonskih aktov na podlagi tega zakona
181. člen
Podzakonske akte za izvajanje carinskega zakona pristojni
organi izdajo najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
Uveljavitev novih carinskih dokumentov

(3) Z dnem, ko začne veljati ta zakon preneha veljati 50.
zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) v delu, W *
nanaša na plačilo carine.
Prenehanje veljavnosti carinskega zakona in podzakon*''"'
aktov
185. člen

182. člen
Novi carinski dokumenti se bodo kot uvozni dokumenti začeli
uporabljati najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.'

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabi
carinski zakon (Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79,
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) in P0<JZ
konski akti, izdani na njegovi podlagi.

Prenehanje veljavnosti predpisov

Uveljavitev carinskega zakona

183. člen

186. člen

(1) Z dnem, ko začne vejati ta zakon, prenehajo veljati 5., 7.,

Carinski zakon začne veljati 1. januarja 1995.

OBRAZLOŽITEV
Pri pripravi predloga carinskega zakona je predlagatelj upošteval predvsem zakonodajo Evropske unije na področju
carinskega sistema ter mednarodne pravne akte s tega
področja. Med slednjimi je v prvi vrsti treba omeniti Sporazum
o uporabi VII. člena GATTo carinski vrednosti blaga, Mednarodno konvencijo o poenostavitvi in uskladitvi carinskih
postopkov (t. im. Kyoto konvencija) ter druge mednarodne
konvencije ter priporočila Sveta za carinsko sodelovanje
v Bruslju. Ti predpisi bodo tudi temelj za oblikovanje nadaljnjih podzakonskih aktov, ki bodo dogradili carinski sistem,
katerega temelje predstavlja prav predlog carinskega zakona.

zagotovljeno še dodatno ekspertno mnenje o usklajuj
predlaganih rešitev z evropskim carinskim pravom in P0^,.
pri zagotavljanju ustrezne pravne podlage za normalno
nje predpisa v praksi.
I. splošne določbe
Splošne določbe določajo področje carinskega zakona,
čajo vsebino nekaterih pojmov, ki se uporabljajo v cari^J.,,
postopku ter določajo alternativne pravne vire za vode
carinskega postopka.

Med pravnimi predpisi Evropske unije je predlagatelj upošteval predvsem Evropski carinski kodeks (Council Regulation
(EEC) NO. 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code, objavljen v OJ L No. 302 z dne 19.
oktobra 1992) ter v določeni meri tudi izvedbene predpise
k temu kodeksu (Commission Regulation (EEC) NO. 2454/93
of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation
of Council Regulation (EEC) No. 2913/92 establishing the
Community Customs Code, objavljen v OJ L 253 z dne 11.
oktobra 1993). Slednji dokument bo predlagatelj v večji meri
uporabil tudi pri pripravi podzakonskih aktov za izvedbo predlaganega carinskega zakona. Poleg teh predpisov je predlagatelj pri pripravi poglavja zakona o carinskih opcostitvah in
olajšavah upošteval še Council Regulation (EEC) No. 918/83
setting up a Community system of reliefs from customs duty,
skupaj z veljavnimi spremembami tega predpisa.

3. člen določa vsebino nekaterih pojmov, ki se uporabJj%
v carinskem postopku. Njihovo definiranje je potrebno, &L
uveljavili enotno terminologijo v carinskem zakonu in P°°
konskih aktih, izdanih na njegovi podlagi.
4. člen določa definicijo carinskega blaga, torej blaga, ki
predmet carinskih postopkov. Zaradi odprave dvomov v s ^
terih mejnih primerih je v drugem odstavku določeno, k Lc
ne šteje za carinsko blago. V vseh ostalih primerih, ko bi,sV
prišlo do dvoma, se o tem odloči v konkretnem postopa

Pri pripravi predloga zakona so sodelovali tudi eksperti
Evropske unije za področje carin (EURODUANNE in v tem
okviru predstavnik nemške carinske službe), ki nudijo strokovno pomoč v okviru PHARE programa, s čimer je bilo

Slovenija je že pristopila k številnim mednarodnim k°nve!!/
jam, ki se lahko neposredno uporabljajo v carins"
f
postopku oziroma, ki se neposredno uporabljajo pri u9 prr
Ijanju oprostitve plačila carine. Takšne pogodbe so np(•
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Carinski zakon se uporablja enotno na carinskem obiJ>%
Republike Slovenije, ki je identično z državnim ozemlj
poleg kopnega zajema tudi teritorialno morje in zračni
P.
štor, razen če je z zakonom drugače določeno. Tak Pr'rneP
npr. proste carinske cone, kjer velja poseben carinski '

potoček

s razumu 0
S; neo
uvozu predmetov prosvetnega, kultura ^n P°
n,° ' znanstvenega značaja, sporazum o olajševanju med3
rea znanstvenega
^ kroženja in
vizualnih
in audio
gradiv
izobraževalkulturnega
značaja,
dunajska
diplom
. 1 v's*a konvencija, dunajska konzularna konvencija, TIR konkarn'13' konvencija
o začasnem uvozu blaga z uporabo ATA
C/is tem
'Pd' V skladu s 5. členom predloga zakona te konven3 do/' ?°arr) ko so uveljavljene v skladu z lastnimi končnimi
tf0l . i in zakonom o zunanjih zadevah, pridobijo status
3 prava n se
ii kon
'
uporabljajo namesto carinskega za-

^

!;1
18

postopek je poseben upravni postopek; v njem so
splTa ,e tista postopkovna vprašanja, ki se razlikujejo od
h
ost' vprašanj, kakor jih določa zakon o splošnem
upra urepien
°pku. Zato se v skladu s 6. členom vedno,
^finski zakon ne nudi ustrezne rešitve, le-ta išče
0nu
o splošnem upravnem postopku.
oC^sW or9ani so v skladu s svojimi pristojnostmi po zakonu
„finski službi dolžni udeležencem v carinskem postopku
>re ne
Po m nP°
informacije v zvezi s postopkom. Poseben
irr ^
>ajo informacije o razvrstitvi blaga v carinsko tarifo,
k°
e
40J Podlaga tako za določitev carinske stopnje kot tudi za
0r
os 'h, dru9'h ukrepov trgovinske politike (npr. količinske
"ainn Zclauvoza
ipd-)- S tem namenom zakon v 7. členu določa
(jije ,a
! ianja potrdil o uvrstitvi blaga v carinsko tarifo, ter
- c rtr kšnim potrdilom zavezujoč značaj za obe strani
>ske organe in udeleženca v carinskem postopku.
v

nadaljevanju določa splošno dolžnost udeležencev
kirn'n$l(em
Postopku,
y zvezi
s carinPostopki
tri leta da
terhranijo
jih dajodokumente
na razpolago
carinskim
m
e
8(/„ ° > č® i to potrebno zaradi izvajanja carinske kontrole
"oazora (8. in 9. člen).
s

prosti carinskega postopka je predvideno, da carinski
lahko
sfceo ' zavezan
v primeru, da v celoti ugodijo zahtevku carin"9'°9i
w (10. člen).
ca, odločbo
v oblikibo
uradnega
Takšnoizdajo
postopanje
možno zaznamka
predvsem
v
v °ss(avnih zadevah, kot je npr. postopek za sprostitev blaga
,° ' promet, kjer bo odločba lahko izdana v obliki uradjj, ® zaznamka na carinski deklaraciji, pa tudi pri enostavnejPnmerih postopkov z ekonomskim učinkom.
"»i«dla9e za določitev višine uvoznih oziroma Izvoznih
* ter drugih ukrepov trgovinske politike
dajatve se plačujejo od carinske vrednosti blaga po
k
' i'h določa poseben zakon - zakon o carinski
s pQ
ge uvozne ali izvozne dajatve se lahko določijo le
°"azakoni.
Le-ti morajo vsebovati tudi določbe
bij0 !nu plačevanja teh dajatev, če jih ne, se primerno uporaoločila o plačilu carinskih dajatev (11. in 12. člen).
n*'
Dru

&Sto' največkrat pa takrat, ko se blago uvaža na podlagi
fajpcialnega ali avtonomnega carinskega tretmaja
%'s a odzakon o carinski tarifi), je višina carinske stopnje
1oi0xen
porekla blaga. Pojem porekla blaga in kdaj se
tfrja£e ° blago lahko šteje za blago s poreklom iz določene
<far a največkrat določajo že mednarodne konvencije. VenssP. se lahko pojavi situacija, ko mora država v skladu
'3.
avtonomnimi predpisi ugotavljati poreklo. Določbe
p0° 15. člena določajo osnovne kriterije za ugotavljanje
""oonlf bla
9a: uporabljajo
pa sedoločenih
lahko le,z kadar
ne bo
Pog°5®
uporabiti
drugih pravil,
mednarodno
°o ali drugim predpisom.
c$
"o'o^3 stopnja, predpisana z zakonom o carinski tarifi
^a^a carinsko dajatev v odstotku od vrednosti blaga, ki je
T° pla6ilu
carine.
Vendar
pa poljubno.
ni mogočeV vrednosti,
ki
iij0 javlja
carinsko
osnovo
določiti
svetu obsto'"eijn6dnarodno uveljavljena pravila, kako se določi carinsko
oziroma osnovo uvoznega in izvoznega blaga, ki jih
6 a
Podr ?n tudi predlog zakona v 16. do 28. členu. Ta pravila in
tlijo !! °sti, ki bodo urejene s podzakonskim aktom, teme/8, (j3 sporazumu o uresničevanju VII. člena G ATT. Znano pa
v te, u postopek za pristop Slovenije k sporazumu GATT
in v tem okviru bo Slovenija dolžna upoštevati tudi
^°r<3 čevalec

kodeks o določanju carinske vrednosti blaga. Pravila se vsebinsko ne razlikujejo od doslej uveljavljenih pravil za določanje carinske osnove.
III. ravnanje z blagom, ki je vnešeno na carinsko območje
Slovenije, preden je zanj v carinskem postopku dovoljena
raba ali uporaba
Sam vnos blaga na carinsko območje Slovenije je treba ločiti
od carinskih postopkov, v okviru katerih se določi, kakšno
ravnanje z blagom je dovoljeno (npr. sprostitev v prost promet, proizvodnja blaga za izvoz, začasni uvoz, tranzit). Carinsko blago je mogoče vnesti v državo le preko za to določenih
carinskih prehodov (29. člen).
Carinsko blago je pod carinskim nadzorstvom vse od vstopa
na carinsko območje Slovenije, pa dokler ni sproščeno
v prost promet, ponovno izvoženo, uničeno pod carinskim
nadzorom oziroma vnešeno v prosto carinsko cono z namenom kasnejšega izvoza. Pod carinskim nadzorom je tudi
blago, ki se izvaža, dokler ne zapusti carinskega območja
Slovenije (30. člen). Ena od možnih oblik carinskega nadzora
je tudi določitev poti, po kateri mora določeno blago potovati
do carinskega organa (npr. pri tranzitu blaga). Posebnosti
glede carinskega nadzora in prijavljanja blaga ob vstopu na
carinsko območje Slovenije glede na posebne oblike transporta, določa podzakonski akt (32. člen).
Po vstopu blaga na carinsko območje Slovenije mora biti
blago takoj predloženo carinskemu organu. Pri tem carinski
deklarant lahko takoj vloži carinsko deklaracijo za izvedbo
določenega carinskega postopka, ali vloži pri carinskem
organu skupno prijavo (33. do 35. člen). Če se vloži pri
carinskem organu skupna prijava, to ne pomeni, da je s tem
že začet kateri od carinskih postopkov, ampak pomeni le
evidentiranje, da je blago prišlo na carinsko območje Slovenije in da je npr. prejemnik blaga dolžan v določenem roku
vložiti ustrezno carinsko deklaracijo. V času do vložitve carinske deklaracije se blago začasno hrani; aktivnosti, ki jih je
mogoče izvajati v zvezi s tem blagom pa so določene zelo
restriktivno (36. do 41. člen). Če carinski deklarant ne vloži
deklaracije v predpisanih rokih ali drugače postopa
v nasprotju z zakonskimi pogoji, imajo carinski organi pravico
ukrepati; lahko tudi odvzamejo ali uničijo blago.
IV. carinsko dovoljena raba ali uporaba blaga
V 45. členu se poudarja načelo nediskriminatornosti pri carinskem obravnavanju blaga ne glede na naravo, količino, poreklo, vrsto pošiljke ali namembni kraj blaga. Izjemoma se lahko
za določene vrste blaga prepove ali omeji uporabo katere od
vrst carinskega postopka, vendar le iz razlogov, ki so opredeljeni v drugem odstavku. Tretji odstavek pa daje Vladi pooblastilo, da zaradi racionalizacije dela carinske službe določi
carinske organe, pri katerih se lahko opravi carinski postopek
(ne glede na njegovo vrsto) z določenimi vrstami blaga, ki
zaradi svojih karakteristik zahtevajo bodisi posebno znanje
carinskih delavcev bodisi posebno tehnično opremo, ki zagotavlja ustrezen carinski nadzor in kontrolo.
Carinski postopek, ki obsega sprejem carinske deklaracije,
pregled blaga, razvrstitev blaga po carinski tarifi, ugotovitev
carinske osnove ter zneska carine, ki bremeni blago ter zaračunavanje ugotovljenih zneskov carine, se začne na osnovi
vložene carinske deklaracije. Praviloma mora biti vložena
pismena deklaracija, če pa tehnične možnosti to dopuščajo,
zakon omogoča poenostavljeno vlaganje carinskih deklaracij
s pomočjo elektronske izmenjave podatkov.
Carinsko deklaracijo vlaga carinski deklarant, ki je opredeljen
v 49. členu. Praviloma je carinski deklarant lahko oseba
s sedežem v Sloveniji, le izjemoma je to lahko tudi tuja oseba.
Deklarant, ki pri pristojnem carinskem organu vloži carinsko
deklaracijo, določi carinski postopek, ki naj se izvede za
blago, na katerega se deklaracija nanaša. Natančno vsebino
in obliko carinske deklaracije bo določil podzakonski akt, ki
ga izda minister za finance, povzela pa naj bi obliko enotnega
administrativnega obrazca, ki se v omejenem obsegu že upo43

rablja kot ECL obrazec (48. člen). Pristojni carinski organ, pri
katerem deklarant vloži carinsko deklaracijo, te-to pregleda
in jo, če je pravilno izpolnjena in so ji priloženi vsi potrebni
dokumenti, sprejme. Posebej je pomembno, da so deklaraciji
priloženi dokumenti o izvršenih drugih predpisanih kontrolah
- npr. veterinarski, fitopatološki, sanitarni, tehnični atesti itd.
Šele na osnovi tako sprejete deklaracije se postopek carinjenja lahko nadaljuje. V nadaljevanju 51. člena je opredeljen
postopek v primeru, da carinski organ deklaracijo zavrže
zaradi pomanjkljivosti, deklarant pa s tem ne soglaša. Sprejeta carinska deklaracija se načeloma ne bi smela več spreminjati, vendar pa lahko carinski organ spremembo podatkov
v deklaraciji vseeno dovoli, če seveda glede na okoliščine
primera sodi, da spreminjanje deklaracije nima nedovoljenega namena (52. člen). Spremembo podatkov v deklaraciji je
treba ločiti od zahteve za razveljavitev deklaracije (53. člen) ali
zahteve po spremembi odobrenega carinskega postpka, ki je
obravnavan v nadaljevanju.
Po sprejemu deklaracije se delavec carinskega organa, pri
katerem je deklaracija vložena odloči, ali bo sprejel podatke
v deklaraciji za resnične ali pa bo vsebino deklaracije preveril
in pregledal blago oziroma sprejel druge ukrepe, ki mu jih
dovoljuje zakon (54. do 56. člen). Kakor hitro je preverjanje
podatkov v deklaraciji končano oziroma takoj, ko je sprejeta
odločitev o opustitvi preverjanja podatkov, carinski organ
odobri izvedbo izbranega carinskega postopka (58. člen). Na
kakšen način se odobritev izda ter kateri pogoji morajo biti
izpolnjeni, je določeno s kasnejšimi določbami zakona, ki se
ukvarjajo s posameznimi carinskimi postopki. Če določenega
blaga ni mogoče sprostiti v deklariran postopek ali blago ni
v razumnem času odstranjeno z začasnega skladiščenja po
odobritvi postopka, carinski organ postopka v skladu z 59. in
60. členom.
Zakon v naslednji točki (poenostavljen postopek) omogoča
različne vrste poenostavitev postopka v zvezi s carinsko
deklaracijo (61. člen). Pri tem lahko dovoli opustitev navedbe
določenih podatkov v deklaraciji aH predložitev dodatnih
dokumentov, lahko dovoli, da deklarant namesto carinske
deklaracije vloži pri carinskem organu komercialni ali drug
uradni dokument, ki vsebuje zadostne podatke za izvedbo
carinskega postopka ali dovoli ustno carinsko deklaracijo.
Zaradi enotnosti postopanja carinskih organov, Vlada določi
primere oziroma kriterije, na podlagi katerih lahko carinski
organi v konkretnih postopkih dovolijo katero od poenostavitev.
Ne glede na načelo, v skladu s katerim je vloženo carinsko
deklaracijo mogoče spreminjati le izjemoma, pa zakon omogoča carinskim organom in deklarantu, da v primeru, ko se pri
naknadnem pregledu deklaracije ugotovi v njej napaka, to
napako s spremembo deklaracije tudi odpravi. Prav tako
smejo carinski organi še po sprostitvi blaga pregledovati
dokumente v zvezi z blagom in na osnovi ugotovitev spreminjati deklaracijo (64. člen).
1. sprostitev blaga v prost promet

merih, ko deklarant uvaža več vrst blaga v manjših vrednosti,
zato bi bili stroški ugotavljanja carinskih vrednosti in stop™
za vsako vrsto blaga posebej v nesorazmerju z obračuni"
carino. V tem primeru carinski organ na zahtevo dekla'^'
lahko za vse blago uporabi eno carinsko stopnjo - najvm1
med tistimi, ki so določene za blago, ki se uvaža;
;
3. enotna carinska stopnja (68. člen) se lahko uporabi v po
škem prometu za blago nekomercialnega značaja, ki S
fizične osebe dobijo po pošti ali ga prinesejo s seboj iz
Tudi v tem primeru so vrednosti omejene, določi jih Waw
S sprostitvijo blaga v prost promet carinsko nadzorstvo p?10,
loma preneha. Vendar pa carinski organi ohranijo mot" ,
carinskega nadzora nad blagom, ki je bilo sproščeno v P'°
promet brez plačila carine zaradi uveljavljanja carinske op
stitve ali pa je bila carinska stopnja znižana zaradi namena,.
katerega se je blago uvozilo. V teh primerih se carinski naoz
ohrani vse dotlej, dokler obstojijo razlogi zanj (69. člen)2. carinski postopki z ekonomskim učinkom:
Carinski postopki z ekonomskim učinkom, navedeni v
členu omogočajo deklarantu oziroma končnemu uporabni
carinskega blaga določeno vrsto carinskih ugodno
- bodisi odlog plačila carine bodisi povračilo plačane ca<
v primeru izvoza blaga, bodisi le delno plačilo carine ipd-*
ugodnosti so vezane na redno in vestno izpolnjevanje op'
nosti, ki jih imajo carinski zavezanci, deklaranti °z"°j.p
končni uporabniki do carinskih organov, zato je carini..
organQm dana možnost presoje, ali določenemu
odobrijo določen carinski postopek ali ne. Zaradi prep: - t
nja zlorab in povsem arbitrarnega odločanja carinskih 0'9
nov so v 71. členu in kasneje ob vsakem postopku oS,0
P° .e\
določeni pogoji, pod katerimi se lahko posamezni P %
dovoli. Za dodatno enotnost postopanja carinskih organojr
bodo poskrbeli podzakonski akti, ki jih bo v zvezi s '
postopki izdala Vlada in v njih natančneje določila paa
dovoljevanja posameznih postopkov in ravnanje carin'
organov pri tem.
70. člen predvideva, da se carinski postopek z ekonom^
učinkom lahko začne le na podlagi dovoljenja carip&®
organa, ki se izda v obliki uradnega zaznamka na vlogi (da ^
raciji). Le, kadar bo to posebej dolčil minister, pristofii.
finance, bo treba za posamezen postopek izdati PoS%jt
dovoljenje. Takšni bodo predvsem zapletenejši primeri,
npr. odprtje carinskega skladišča, proste carinske prodal>
ali opravljanje proizvodnje pod carinsko kontrolo.
Postopek z ekonomskim učinkom se zaključi (73. člen),
odobren drug carinski postopek za blago, ki je Pre<;ed
postopka z ekonomskim učinkom, ali odvzemom dovoli" Jt
oziroma potekom roka, ki je bil določen z dovoljenje<"
carinski postopek.
ti
V okviru carinskih postopkov z ekonomskim učinkom ^
izpostavljamo posebej primera začasnega uvoza
predelavo in začasnega izvoza blaga. Prvi primer je
v okviru postopka uvoza zaradi izvoza; problem začasn%
izvoza blaga pa je rešen z možnostjo vrnitve izvožen™
domačega blaga, pri čemer ni potrebno plačati carine■

Sprostitev blaga v prost promet ali reden uvoz je najenostavnejši in najobičajnejši med različnimi carinskimi postopki, ki
jih deklarant lahko izbere. S tem carinskim postopkom
uvozno blago pridobi status domačega blaga, zanj nastane
obveznost plačila carine v skladu z zakonom o carinski tarifi
ter postane predmet drugih ukrepov trgovinske politike (npr.
pridobitev uvoznega kontingenta, če je le-ta predpisan za to
vrsto blaga) (65. člen).

Carinsko skladiščenje
a
Ob obravnavi postopka carinskega skladiščenja je treba'
dve situaciji:
1. izdajo dovoljenja za odprtje carinskega skladišča in
2. izdajo dovoljenja za carinsko skladiščenje blaga.

Praviloma se za plačilo carine pri rednem uvozu upoštevajo
carinske stopnje, predpisane z zakonom o carinski tarifi, ki so
bile v veljavi na dan sprejema carinske deklaracije. Ne glede
na to pravilo pa se v primerih, ko ekonomičnost postopka
tako zahteva lahko uporabijo tudi druge stopnje. Carinski
zakon omogoča tri takšne izjeme:
1. znižana carinska stopnja (66. člen) se lahko uporabi v primerih, ko je prišlo do znižanja carinske stopnje, predpisane
s carinsko tarifo, v času po sprejemu carinske deklaracije,
vendar pred pregledom blaga v prost promet;
2. skupna carinska stopnja (67. člen) se lahko uporabi v pri-

Zakon se v tem podpoglavju ukvarja predvsem z izdajaj
dovoljenj za odprtje carinskega skladišča. Z vprašanjem* ■ #
diščenja blaga se ukvarja veliko manj podrobno o pojmu carinskega skladiščenja blaga (75. člen) in °° ^it
nostih, ki jih ima depozitar blaga, ki se hrani v carin' ^
skladišču (80. člen). Takšna opredelitev zakona je P°\.egt
razumljiva, če vemo, da je v prvi vrsti imetnik carinS"
skladišča tisti, ki napram carinskim organom odgovairj
^
hrambo carinskega blaga in za plačilo carine. oS
Gle"negl
takšno opredelitev zakona bo torej predmet P !l\(il'
postopka in dovoljenja carinsko skladišče; blago, ki bo de \
rirano za postopek carinskega skladiščenja blaga, pa bo P
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poročev'"

Upravičenec mora spoštovati pogoje in roke, ki so bili določeni za izvedbo postopka uvoza zaradi izvoza v skladu s 93. in
94. členom.

"!?'
enostavnega in hitrega postopka, brez izdajanja posebn
'h Odločb.
finsko skladišče je lahko javno ali zasebno. Javno sklakjer je shranjeno blago različnih depozitarjev, lahko
oprejo carinski organi, lahko pa je imetnik tudi druga oseba,
1
i' carinski organi izdajo potrebno dovoljenje. Zasebno
finsko skladišče je skladišče v katerem hrani carinsko
9° le imetnik skladišča. Tudi za takšno skladišče je
Potrebno dovoljenje carinskih organov (77. do 79. člen).

Pri uvozu blaga zaradi proizvodnje za izvoz mora carinski
zavezanec oziroma upravičenec carinskemu organu predložiti normative porabe uvoženega blaga, ki so podlaga za
morebitni kasnejši obračun carine. Carinski organ te normative sprejme in overi, vendar jih ima pravico v okviru pravice
do naknadnega preverjanja dokumentov in blaga preverjati in
ugotavljati njihovo točnost. Če ugotovi, da so bili normativi
napačno deklarirani in je zato nastal carinski dolg, ga obračuna naknadno (95. člen).
Blago, ki je bilo deklarirano za uvoz zaradi izvoza, ali pridobljeno blago je mogoče sprostiti v prost promet na carinskem
območju Slovenije, vendar le ob plačilu dajatev in kompenzacijskih obresti (oziroma brez pravice do povračila, če so bile
že plačane) (96. člen). Carinski organi lahko dovolijo tudi
začasen izvoz blaga na predelavo, ki je bilo deklarirano za
uvoz zaradi izvoza, seveda, če so izpolnjeni pogoji za izvedbo
tega postopka (97. člen).

do doslej veljavnih pravil o skladiščih v katerih se
«"ko hrani carinsko blago, zakon omogoča, da se izjemoma
carinskih skladiščih lahko opravljajo tudi določene proizhria' le,dečei*™osti.
Dovoljenje
za tozabo
carinskicarinskih
organ lahko
bodo izpolnjeni
pogoji
ustrezen
nad0f
'n ne bo zaradi tega motena hramba ostalega blaga. Za
^ianje
teh proizvodnih dejavnosti se uporabljajo določila
"eznih drugih razdelkov carinskega zakona (81. člen).
!^s skladiščenja carinskega blaga je praviloma omejen na
v
dm 'e'0, če
upravičenih
primerih
se lahko
rok tudi
Wa//Sa.
carinski deklarant
po pa
preteku
roka tacarinskega
„ 'čiščenja blaga ne vloži prošnje za podaljšanje carinskega
^Učenja ali ne vloži deklaracije za drug carinski postoZJ»rinski organi sprejmejo potrebne ukrepe za odstrani"tega izpod carinskega nadzora (83. člen).
Me<j
QL.ltacarinskim skladiščenjem
«>A
JjeC7 UVU4.IIW
K'0"'"1"
uvozno blago ionov
lahko predmet
inih
postopkov
za
pripravo
blaga
za
trg.
Dovoljenje,
ki
J volskladu s 84. členom izda carinski organ, se nanaša na
r ienje. ki se izda imetniku carinskega skladišča, ne na
*>lienje za posamezno carinsko deklaracijo. Vprašanje
ljuske vrednosti blaga v tem primeru je rešeno v skladu
členom zakona.

Način povračila plačane carine pri izvozu blaga, so opredeljeni v 100. členu. Pravico do povračila plačane carine upravičenec dobi, če je bilo uvoženo blago izvoženo oziroma
postavljeno pod carinski nadzor zaradi izvoza.
proizvodnja pod carinsko kontrolo
Za razliko od postopka uvoza zaradi izvoza omogoča postopek proizvodnje pod carinsko kontrolo, da upravičenec uvozi
določeno blago brez plačila carine, porabi to blago v proizvodnji drugega blaga in nato plača carino za pridobljeno
blago po stopnji, predpisani za to blago. Carinsko osnovo
predstavlja vrednost pridobljenega blaga (101. in 104. člen).
Za uporabo te ugodnosti je potrebno posebno dovoljenje
Republiške carinske uprave (102. člen), sicer pa se uporabljajo določila, ki urejajo uvoz zaradi izvoza (103. člen).

g3 rWlko
do sedaj veljavnih predpisov, novi zakon govori le
(jufr'nskem skladišču in ne več o različnih vrstah teh skla-, - Takšna poenostavitev je bila na mestu glede na to, da
0mo
ski °rgan
da imetnik
skladišča
v prošnji
nato carinv9oča,
dovoljenju
natančno
določi,
kakšnoinblago
in na
način se bo hranilo v konkretnem skladišču in kakšne
'nosti v zvezi s tem blagom so dovoljene - lahko je to le
u
blago, lahko tranzitno, lahko izvozno, lahko vse carin0
blago itd. Carinski zakon v 88. in 89. členu določa le dve
°n°sti - proste carinske prodajalne in oskrbovanje prev
snih sredstev v mednarodnem prometu. Druge posebnosti,
ien8 vvPra§8nje konsignacijskih skladišč bodo podrobneje urePodzakonskih aktih.

V proizvodnji pod carinsko kontrolo se lahko uporabi tudi
blago, ki uživa preferencialni tretman glede plačila carine. Če
bi preferencialni tretman uživali tudi proizvodi, ki se pridobijo
v proizvodnji pod carinsko kontrolo, se lahko pri obračunu
carine za to blago, uporabi preferncialna carinska stopnja.
Vendar pa se v primeru, da je blago (uvoženo ali proizvedeno)
deležno preferencialnega tretmaja le v okviru določene količinske omejitve, obremeni le kvota oziroma plafon za dejansko uvoženo blago, ne pa tudi kvota ali plafon za proizvedeno
blago (106. člen).

Sjfe/aga za proizvodnjo za izvoz

začasni uvoz
Začasni uvoz dovoljuje uvoz blaga z delno ali popolno oprostitvijo plačila carine in njegovo uporabo na carinskem
območju Slovenije, ne da bi bilo to blago kakor koli spremenjeno, razen kolikor so te spremembe posledica uporabe
oziroma rabe tega blaga (106. člen).
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Rok začasnega uvoza določi carinski organ glede na okoliščine posameznega primera, nikakor pa ne more biti rok daljši
od 12 mesecev. To seveda ne omejuje upravičencev, da ne bi
po preteku tega roka ponovno vložili deklaracije za začasen
uvoz blaga, če so pogoji še vedno izpolnjeni in če izrecno ni
določena prepoved podaljšanja začasnega uvoza (108. člen).
Praviloma je tudi začasno uvoženo blago zavezano plačilu
carine, vendar pa veljajo za te primere določene ugodnosti.
Vlada lahko tako določi primere, v katerih so upravičenci
popolnoma oproščeni plačila carine; sam zakon pa določa,
da se v vseh ostalih primerih carino plača le deloma. Vlada
lahko določi listo blaga, za katero ni mogoče zahtevati niti
delne oprostitve plačila carine (109. člen). Način obračuna
carine pri delni oprostitvi je določen v 110. členu. V skladu
s to določbo se najprej določi višina carinske obveznosti,
kakršna bi bila, če bi bilo blago sproščeno v prost promet;
delno plačilo carine za vsak začet mesec začasnega uvoza
znaša 3 % tako obračunane carinske obveznosti. Tako obračunana in plačana carina ne sme preseči zneska carinske
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obveznosti, kakršnega bi bilo treba plačati, če bi bilo blago
sproščeno v prost promet.
začasni izvoz na predelavo
Pojem začasnega izvoza na predelavo (112. člen) se ne razlikuje bistveno od pojma začasnega izvoza blaga zaradi obdelave, predelave ali oplemenitenja, kakor smo ga poznali
v dosedanji zakonodaji. V skladu s 113. členom so določene
nekatere omejitve za izvajanje predelovalnih postopkov
v tujini, vse z namenom, da se preprečijo zlorabe.
Praviloma bi moral upravičenec pri ponovnem uvozu začasno
izvoženega blaga plačati uvozne dajatve za pridobljene proizvode. Vendar pa mu zakon (116. člen) omogoča uporabo
določenih ugodnosti, seveda če dokaže, da izpolnjuje predpisane pogoje. Višina carinske obveznosti upravičenca se
določi v skladu s 116. členom tako, da se določi višina carinske obveznosti za pridobljene proizvode, ki se uvažajo, od nje
pa odšteje višina carinske obveznosti za začasno izvožene
proizvode, če bi bili ti uvoženi iz iste države, kjer se je vršila
predelava. Popolno oprostitev plačila carine lahko upravičenec doseže, če dokaže, da je bilo blago začasno izvoženo
zaradi popravila v garancijskem roku.
Posebej je v 118. členu opredeljen postopek začasnega izvoza
po sistemu zamenjave. Ta postopek je analogen postopku
uvoza zaradi izvoza, kjer Republiška carinska uprava dovoli
uporabo enakovrednega blaga. Sistem zamenjave pa
dopušča, da upravičenec namesto začasno izvoženega blaga
uvozi drug enakovrsten proizvod. Uporaba tega sistema je
dovoljena v primeru, ko se blago začasno izvozi zaradi popravila. Običajen postopek začasnega izvoza po sistemu zamenjave izvede pristojni prvostopni carinski organ. Če pa upravičenec zaprosi za predčasen uvoz (torej za uvoz nadomestnega proizvoda pred izvršenim začasnim izvozom), dovoljenje
za to izda Republiška carinska uprava.

prenapotitev blaga iz enega carinskega organa do drugeS'
(npr. prenapotitev z meje na carinjenje v notranjo carinamW ^
ali prenapotitev izvozno ocarinjenega blaga iz notranje cS"' c
narnice na mejni prehod).
r
Analogno tranzitnemu postopku se postopa tudi v primež
ko se domače blago prevaža preko tujega carinske}'
območja iz enega v drug kraj na slovenskem carinskem
območju (127. člen). Gre v bistvu za izvoz in ponoven uvo'
domačega blaga v nespremenjenem stanju (za tujo carinsM
službo pa za tranzit), pri katerem izvoženo in ponovno uvoženo blago ni zavezano plačilu carine (pri uvozu) ali event"'
etno izvoznih dajatev (pri izvozu), seveda slednje le, t* Iw
v določenem roku blago ponovno uvoženo. Prav tako se za
blago ne uporabljajo drugi ukrepi trgovinske politike.
3. druge vrste carinsko dovoljene rabe ali uporabe blagi
Proste carinske cone
Prosta carinska cona je del carinskega območja Slovenije^'
jer velja poseben carinski režim (128. člen), za ustanovi'61
proste carinske cone je treba pridobiti soglasje Vlade
dovoljenje za začetek dela, ki ga izda komisija, ustanovile"
v skladu s 129. členom.

Za uvoz in izvoz blaga iz proste carinske cone veljajo poseb&
ugodnosti glede izpolnjevanja formalnosti in vlaganja car'"
skih deklaracij (134. člen); blago, ki se uvaža ali izvažae 1
prostih carinskih con ni zavezano plačilu carinskih daja'
prav tako ni predmet ukrepov trgovinske politike.
Podrobno so urejene še obveznosti uporabnikov proste ca
ske cone in način izvajanja carinskega nadzora.

izvoz blaga

V 142. in 143. členu načelno urejen še postopek ponovneg*
izvoza blaga ali njegova prepustitev carinskim organom, ^
pravice do odškodnine ter način ravnanja z blagom, kater™
uvoz je prepovedan.

tranzit
Tranzitni postopek dovoljuje upravičencu, da preko carinskega območja Slovenije ali od enega do drugega kraja na
carinskem območju Slovenije prepelje carinsko blago, ne da >
bi bilo to blago zavezano plačilu carine ali izvedbi drugih
ukrepov ekonomske politike, seveda le pod pogojem, da
blago v določenem roku dejansko zapusti carinsko območje
Slovenije oziroma je zanj odobren drug carinski postopek
(npr. carinsko skladiščenje), s čimer se postopek tranzita
konča (122. in 123. člen). Glede na to, da blago med tem, ko
potuje preko carinskega območja Slovenije ni pod neposredno carinsko kontrolo, mora upravičenec praviloma pri
vstopu na carinsko območje predložiti ustrezno zavarovanje
za primer, da bi blago ostalo na carinskem območju Slovenije
in bi bilo zato treba plačati carino. Zavarovanje se vrne, ko
blago zapusti carinsko območje Slovenije.
Določbe tega oddelka se uporabljajo tako za tranzit carinskega blaga preko carinskega območja Slovenije kot tudi za
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Proste carinske cone so praviloma namenjene opravljaj
gospodarskih dejavnosti, namenjenih izvozu blaga in stori'6'■
Bančni posli in posli zavarovanja pa se lahko opravljajo6 l
v zvezi z opravljanjem prej omenjenih dejavnosti. Prort '
blaga na drobno v prosti coni praviloma ni dovoljeno op:'s
Ijati.

Določila o začasnem uvozu in izvozu blaga, bodisi zaradi
uporabe bodisi zaradi predelave bodo nadomestila določila
o začasnem uvozu in izvozu, ki so v veljavni zakonodaji zajeta
v carinskem zakonu, zakonu o zunanjetrgovinskem poslovanju ter podzakonskih aktih, izdanih na njegovi podlagi.

Izvozni carinski postopek je v zakonu opredeljen sorazmerno
skromno - tekom postopka morajo biti izpolnjene vse
potrebne formalnosti, da bi blago lahko zapustilo carinsko
območje Slovenije. Med te formalnosti sodi vložitev carinske
deklaracije in izvedba postopka carinjenja v skladu s splošnimi določbami (124. člen), plačilo izvoznih dajatev, če so te
predpisane ter ugotavljanje, ali so izpolnjeni drugi pogoji, ki
jih določajo ukrepi trgovinske politike države (npr. ali ima
izvoznik odobren izvozni kontingent ipd.). V zvezi s carinskim
nadzorom nad izvoznim blagom se upoštevajo splošna določila o carinskem nadzorstvu.

s

Ponoven izvoz (reeksport), uničenje ali prepustitev bleji
carinskemu organu

V. obračunavanje In zaračunavanje carine
Del zakona -Obračunavanje in zaračunavanje carine« zafflj'
zadnji stadij postopka carinjenja, vključno s pogoji za de
ali popolno oprostitev plačila carine.
Obveznost plačila carine praviloma nastane s spreje
ustrezne carinske deklaracije, vendar obstajajo neka'j.
posebnosti, ki jih je v specifičnih primerih treba upošteV',
O vseh možnostih, v katerih carinski dolg nastane ter o '*'j
kdo je dolžan tako nastal carinski dolg poravnati, pa tudi k
carinski dolg ne nastane, govorijo 144. do 149. člen.
Načeloma je urejeno tudi vprašanje nastanka in dolžnika1*
plačilo izvoznih dajatev (150. člen) za primer, da z3"
o izvoznih dajatvah ne bi imel o tem svojih določb.
Blago, ki je zavezano plačilu carine je carinskim organojjj
garancija, ki zagotavlja, da bo carinski zavezanec carino ^
druge stroške poravnal. To pomeni, da praviloma blago
n%
smelo biti sproščeno v deklariran postopek, dokler car njn
dolžnik carinskemu organu ne predloži dokazila o poravna*L
carinskih obveznosti. Mimo tega pravila zakon omogoča ('.j,
člen), da carinski organi lahko sprostijo blago tudi pred p1*
lom dajatev, če carinski zavezanec predloži ustrezno zav*
vanje za plačilo dajatev.
Plačilo carine je treba izvršiti v 8 dneh po prejemu obračaj
(154. člen). Vlada sme izjemoma, kadar /e to potrebno zar
poročevalk

poenostavitev iz 61. člena zakona podaljšati rok
Pkilla carine, vendar ne dalj kot do 30 dni.

V tem času je blago v skladu z 69. členom pod carinskim
nadzorom.

J^rih, ki jih predvideva 155. člen je mogoče carinske
«* obračunati tudi naknadno, v roku petih let (če je šlo za
bla a
sk&n ol vnos
9 ) oziroma enega leta po nastanku carinttit? ? 9abilTa člen obravnava le primere, ko zakonit carin*em
obračunan oziroma je bil obračunan v prenizina lnesl(u:
primere, ko je bil dolg obračunan v previsokem
obravnavamo
car,ne oziroma odpustu
posebej
v poglavju
carinskega
dolga.o povračilu plačane

ponoven uvoz domačega blaga

lenih""""10 obveznosti,
ki se ne morejo poplačati iz predlo' 'ifler a,2avarovan
i (nPr■ Pačilo dajatev z nepokritimi čeki), se
v
' obJtonosti
° skladu
s predpisi,
veljajo
za prisilno izterjavo
dolžnikov
do državeki(156.
člen).
3
oote'0™sf
obveznost plačila carine preneha z izvršitvijo
'flotlh
° ' ~ Plačilom. Obveznost pa lahko preneha tudi
tnm
drugih plačila
primerih,
ki jih veljajo
določa daljši
157. člen.
zasta■ 1 obveznosti
carine
roki,Zakot
so
ro za
toni™v 158.^'členu.
zastaranje obveznosti, zato so posebej oprede-

^SMtev plačila carine in povračilo plačane carine
Jkin^erih' ki so predvideni s carinskim zakonom lahko carinZanec zah,0va
t»imTl
plačane
V teh
istih
$8.
lahko zahteva povračilo
tudi odpustitev
že carine.
nastalega,
vendar
pri* Poravnanega dolga z naslova plačila carine. Način in
Hoint niOpustitve
dolgazakona.
oziroma povračila plačane carine so
s 159. členom
so določbe o oprostitvi plačila carine. Primeri so
%d' V 160 do 166' č,enu m so razvrščeni v vsebinske
"'Plo
členu so zajete ugodnosti, ki veljajo za
"iBdd f1tsl<a
konzularna predstavništva ter mednarodne in
ne
Preji,
organizacije mednarodnega javnega prava ter
l'Ćev
•n"c®teh predstavništev oziroma organizacij. Za ureslt0nteh oprostitev smo zavezani s pravili mednarodnih
hn*ncc'l.e0 diplomatskih oziroma konzularnih odnosih ter
cij u iV0
. 'l o privilegijih in imunitetah mednarodnih organizactrj " So rzalnega značaja. Tudi ostale oprostitve plačila
oi9, Pa usklajene s podobnimi rešitvami drugih držav, zajePr0i
primere, ko strogo vztrajanje na zaščiti domače
t>^°dnje ne bi bilo, glede na okoliščine posameznega
'i oiTs' pr'memo. Tako 162. člen določa carinske oprostitve
i/e„
za fizične osebe ter humanitarne organizacije, 163.
"o'ođ
^e oprostitve, ki so namenjene izvajanju posebej
dejavnosti. 164. člen vsebuje primere oprostitev, ki
%»»»
®ea"e na posamezne osebe in 165. člen vsebuje primere
r
**lik dol<urn0
ntacije,
publikacij določila
in podobnih
gradiv. Za
lfy°
od veljavne
zakonodaje,
o oprostitvah
ne
đfu

0o blago.
h° ošabnih
vozil, obravnavajo
se enako
v£
Prav motornih
tako so izpuščene
oprostitve,
ki so kot
jih
2 vel
9an
iavno zakonodajo deležni različni upravni
'lil'- Glede na zaščitno funkcijo carine namreč ne vidimo
kj(e
ti organi ne bi v primeru, ko uvažajo blago,
%att9a uvoz i0 om0i0n s predpisano carinsko stopnjo, te
0pf ® tudi poravnali, v primeru pa, ko gre za specifično
tki1"]0' ki se v državi ne izdeluje, se lahko v zakonu o carinkgan ' Veljavi ustrezna rešitev. V okviru oprostitev je predaj ,lnv
.'di ohranitev sedanjega stanja pri ugodnostih, ki jih
đopg'P.'
alidske organizacije in invalidska podjetja, ki so
ni6ne
so $icer v skladu s predlogi teh organizacij. Te oprostitve
nekoliko širše kot jih poznajo druge države.
®y '66 ■ določen
Postopek v skladu s katerim Vlada lahko
e
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c?." i upravičenih primerih naložb oziroma pri zasledova6 ki so
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s predmeti, ki so predmet carinske oprostitve,
1
bila prej plačana carina in druge predpisane dajatve.
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Določba 168. člena omogoča ponoven uvoz izvoženega slovenskega blaga brez plačila carine, če je blago uvoženo
v nespremenjenem stanju in v določenem roku. Ta določba
nadomešča doslej poznani postopek začasnega izvoza blaga.
VI. kazenske določbe
Kazenske določbe vsebujejo gospodarske prestopke pravnih
oseb ter prekrške pravnih in fizičnih oseb, dodatno bodo
določbe dograjevane glede na nove rešitve kazenske zakonodaje in zakonodaje s področja prekrškov. Denarne sankcije so
opredeljene v skladu z veljavno zakonodajo v primeru gospodarskih prestopkov kot mnogokratniki vrednosti blaga ali
utajene carinske obveznosti, v primeru prekrškov pa f različnih razponih, ki segajo do splošnega maksimuma.
Takšna opredelitev sankcij pri gospodarskih prestopkih omogoča prilagajanje višine kazni dejanski povzročeni škodi, saj
ima lahko posamezno dejanje v zvezi z blagom večje vrednosti ali višje carinske stopnje, povsem drugačne posledice kot
isto dejanje v zvezi z blagom manjše vrednosti ali z manjšo
carinsko stopnjo. Žal enakega principa glede na veljavno
zakonodajo o prekrških ne moremo uveljaviti, bo pa to vprašanje treba še dodatno razrešiti v nadaljevanju zakonodajnih
postopkov.
Poleg denarne kazni je treba upoštevati tudi vse druge
ukrepe, ki jih pozna zakon o gospodarskih prestopkih in
zakon o prekrških (odvzem blaga, ki je predmet prekrška, kar
vključuje tudi odvzem prevoznega ali prenosnega sredstva,
s katerim je bilo npr. pretihotapljeno blago; prepoved opravljanja dejavnosti; obročno plačevanje kazni). Istočasno predvidevamo tudi, da bo nova kazenska zakonodaja, tudi na
področju odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja pripomogla k dodatni učinkovitosti preganjanja nedovoljenih ravnanj, tudi na carinskem področju.
VII. prehodne In končne določbe
Prehodne določbe najprej urejajo zatečeno stanje na dan
uveljavitve novega zakona - kakšne pravice in obveznosti
imajo udeleženci v carinskem postopku. V nadaljevanju so
opredeljeni roki, v katerih morajo udeleženci v dosedanjih
carinskih postopkih uskladiti svoje poslovanje z določili
novega zakona (carinska skladišča, proste cone, proste carinske prodajalne). Določba o načinu plačila uvoznih dajatev pri
začasnem uvozu blaga omogoča pri obračunu carinskih dajatev upoštevanje predpisov, ki so veljali ob odobritvi začasnega uvoza in s tem preprečuje, da bi novi zakon veljal
retroaktivno.
Ob koncu so opredeljeni še roki za uveljavitev posameznih
podzakonskih aktov in novih carinskih dokumentov. Zadnje
določbe opredeljujejo še, kateri predpisi bodo z uveljavitvijo
tega zakona prenehali veljati. Poleg carinskega zakona in
podzakonskih aktov, izdanih na njegovi podlagi, bo razveljavljen še zakon o prostih in o carinskih conah ter posebej
določena določila zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju.
Predlagamo tudi razveljavitev člena zakona o gasilstvu, ki se
nanaša na oprostitve plačila carine. Na ta način bi sledili
splošno uveljavljeni praksi, ki ne dopušča urejanje posameznih carinskih vprašanj izven sistemskega carinskega zakona.
Rok za uveljavitev novega carinskega zakona je sorazmerno
dolg. Začetek njegove velavnosti je usklajen z rokom uveljavitve novega zakona o carinski tarifi. Vendar pa lahko pričakujemo, da bo zakon resnično zaživel 1. januarja 1995 le, če bo
v Državnem zboru postopek sprejemanja zakona zaključen do
konca septembra 1994. Tako bomo pridobili približno trimesečni rok za spoznavanje sprememb, ki so predvidene
z novim zakonom ter dodaten čas za pripravo podzakonskih
aktov, ki bodo morali biti prav tako uveljavljeni s 1. januarjem
1995.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU - EPA 620
- PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 78. seji dne 14. aprila 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za de[o, družino in socialne zadeve,m
- Marko ŠTROVS, svetovalec Vlade RS v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju
i. UVOD
1. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI NAJ BI GA UREDILI
Z ZAKONOM IN RAZLOGI ZA SPREMEMBO ZAKONA
1.1. Pravna ureditev
V letu 1992 je bil sprejet nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS št. 12/92), ki se je pričel
uporabljati 1. aprila 1992. S tem zakonom je enotno urejeno
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je bilo
v nekdanji SFRJ urejeno z zveznimi in republiškimi predpisi.
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja se s tem
zakonom ni bistveno spremenil v primerjavi s prejšnjo ureditvijo. Še vedno temelji na zavarovalskih načelih ob upoštevanju vzajemnosti in solidarnosti zavarovancev. Pri pravici do
pokojnine se upošteva pokojninska doba in poprečje plač, od
katerih so bili obračunani prispevki. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje se financira po načelu medgeneracijske
pogodbe, torej tako, da se sredstva za izplačevanje pokojnin
in drugih dajatev zagotavljajo s prispevki zavarovancev, ki so
trenutno vključeni v zavarovanje.
V enotno zavarovanje so vključeni delavci in druge osebe, ki
v Republiki Sloveniji poklicno opravljajo samostojne dejavnosti.
Nekatere skupine zavarovancev in uživalcev pravic pridobivajo in uživajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po posebnih predpisih. Določena vprašanja izvajanja
pokojninskega in invalidskega zavarovanja so urejena
s splošnimi akti, ki jih je po zakonskem pooblastilu sprejel
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v
nadaljevanju: zavod).
S spremembami in dopolnitvami zakona (Uradni list 5/94) je
bila spremenjena sestava skupščine zavoda tako, da imajo
predstavniki delodajalcev, ki so prej sestavljali polovico
skupščine, le še eno četrtino sedežev v skupščini zavoda,
zmanjšalo se je tudi zastopstvo aktivnih zavarovancev, medtem ko se je za trikrat povečalo zastopstvo upokojencev in
invalidov.
1.2. Osnovni podatki o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju
V letu 1993 je v poprečju uživalo pokojnine 430.291 uživalcev.
K temu moramo prišteti še 21.517 uživalcev pokojnin po
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, 4.995 uživalcev
akontacij vojaških pokojnin, 722 uživalcev akontacij civilnih
pokojnin in 1.862 uživalcev dodatkov k pokojninam, ki jih
slovenski državljani prejemajo iz drugih republik nekdanje
SFRJ. Skupno število uživalcev pokojnin je doseglo 459.387.
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Poleg pokojnin je zavod v letu 1993 v poprečju vsak m®«
izplačal tudi po 45.074 invalidnin za telesne okvare, '»•
dodatkov za pomoč in postrežbo in 21.414 nadomes"
invalidskega zavarovanja za delovne invalide II. in I
rije.'
V istem obdobju je bilo v zavarovanje vključenih v . 26ire«?
741.604 aktivnih zavarovancev. Med njimi je bilo 6 ' j,
delavcev v družbenem sektorju, 36.920 delavcev v z®*
nem sektorju, 47.117 zasebnikov In 30.685 kmečkih zflV j
vancev. Poleg njih je bilo zavarovanih še 28 vrhun0 ^
športnikov, 35.247 brezposelnih oseb, 468 zapornikv .
8.412 prostovoljnih zavarovancev. Razmerje med ® «
aktivnimi
zavarovanci in uživalci pokojnin je dosegalo
1.6:1.2
Struktura plačnikov prispevkov za pokojninsko in
zavarovanje se bistveno razlikuje od strukture vseh za* ,
vancev. Tako so zavarovanci in delodajalci iz družben^
sektorja plačali za delavce, ki jih je med vsemi
zavarovanci le 79%, kar 94,3% vseh prispevkov, zasebn^
pri njih zaposleni delavci, ki jih je skupaj 11% vseh zavar° .
cev, so plačali 4,8% vseh prispevkov, kmetje in pri njih
sleni zavarovanci pa 1% vseh prispevkov.
V letu 1993 so upravičenci v poprečju vsak mesec preje''{
- starostne in predčasne pokojnine, ki so v poprečju z"3,Mgjl;l
34.433
- invalidske pokojnine, ki so v poprečju znašale 28.500 |};
- družinske pokojnine, ki so v poprečju znašale 24.43"
- kmečke starostne pokojnine, ki so v poprečju znašale j g^
12.30

Po,
' v tabeli 3 prikazujemo število uživalcev pravic iz pokojnins'
invalidskega zavarovanja. Zaradi primerjave so navedeni P00"'
2nekaj prejšnjih let.
Po podatkih ZPIZ-a so v pokojninsko in invalidsko zavaf
vključene naslednje skupine zavarovancev
jjJ1 ' |
Število zavarovancev p°
(stanje september 1993 - vl
Vrsta zay aro van cev.
Delavci v družbenem sektorju
Delavci pri zasebnikih
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Kmetje
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31.707 SIT
»Donri
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'A "'Inki
novega zakona
2ak< 1
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0st'i a k3terega je prišlo zaradi povečanja minimalne
tve po * Poznanje pravice do starostne pokojnine, določiM® minimalne starosti tudi za zavarovance s polno
n
®Preso* dobo in omejile predčasnega upokojevanja le
lati sn.?
delavce, nezaposlene in delovne invalide. Rezul40
Pomembni:

minimalno starostno mejo. V letu 1992 veljavna starostna
meja 50 let za ženske in 55 let za moške se bo do leta 1998
postopno povečala na 53 leta za ženske in na 58 let starosti za
moške. Hkrati so se zavarovancem in delodajalcem povečale
prispevne stopnje za financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja; določene obveznosti pa so bile prenešene
na financiranje iz državnega proračuna.
Z novim zakonom so bile ohranjene vse do takrat pridobljene
pravice s tem, da je bil tudi zanje uveden ugodnejši način
usklajevanja kot je bil določen po poprej veljavnih predpisih.
Ugodneje kot poprej se valorizirajo tudi druge pravice iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Še aktivni zavarovanci, za katere se obračunavajo prispevki za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 31% bruto
plač, kar je toliko kot 50% njihovih neto plač, bodo po navedenih spremembah pridobili pravico do pokojnine pri višji starosti in z daljšo pokojninsko dobo kot sedanji upokojenci, ki so
tekom svoje zavarovalne dobe v poprečju plačevali prispevke
v višini 13% bruto plač oziroma 20% neto plač.5
1.4. Nesorazmerja pri izvajanju zavarovanja
Po podatkih zavoda se večina samozaposlenih zavarovancev,
ki imajo možnost proste izbire zavarovalnih osnov (obrtniki,
prevozniki, gostinci, odvetniki, zasebni podjetniki in drugi
zavezanci, ki opravljajo samostojne poklice, ter kmetje in
prostovoljni zavarovanci) zavaruje od najnižjih možnih osnov
v višini zajamčene plače. Tudi delavci, zaposleni pri zasebnikih, so zavarovani od plač, ki so bistveno nižje od plač
delavcev, zaposlenih v podjetjih.

"»Ijjjj 1990 se je na novo upokojilo
42.516 zavarovancev;
"V|etu
se je na novo upokojilo
45.508 zavarovancev;
se
- v |etu
je na novo upokojilo
29.287 zavarovancev;
"3 se je na novo upokojilo
18.593 zavarovancev.
bolj
y
ty
« Vr!5naćilna je primerjava med prirastom novih upokojenJprve,*,
Polletju 1992 in v prvem polletju 1993. Tako se je
Prv«m „ lu 1992 na novo upokojilo 16.987 zavarovancev,
Polletju leta 1993 pa le še 8.335 zavarovancev.

Po podatkih zavoda so bile v obdobju l.-IX./93 v obvezno
zavarovanje vključene naslednje skupine zavarovancev, ki so
v poprečju plačevale vsak mesec naslednje prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

predčasne starostne pokojnine je v letu 1992 na
^'ar°VancVi'°
zavarovancev, v letu 1993 pa le 8.140

. _Šieviio_zayarwanceyjDpyrsiaJi^
Vrsta zavarovancev
Število Znesek prispev.
I.—Xll/93
Delavci v podjetjih in org.
626.806 181,156.017,117
Delavci pri zasebnikih
37.003 4,488.730,117
zasebniki
47.120 4,460.475,657
6
Kmetje
30.690
872.196.330
Prostovoljni zavarovanci
8.411
698.002.263
7
Brezposelne osebe _ _
_36^03_ __64J .007683

odnh1 letu so se zavarovanci upokojevali z daljšo pokoj-vS) °° in pri višji starosti kot v letu 1992, ko je poprečna
let . arovanca ob starostni upokojitvi znašala manj kot
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24.084
10.108
7.888
2.368
6.915
1.467

Med navedenimi zavarovanci sta pri plačevanju prispevkov
razvidni dve skupini:
- delavci v družbenem sektorju, ki so v poprečju vsak mesec
plačali za pokojninsko in invalidsko zavarovanje poprečno po
22.979 SIT
- drugi zavarovanci, ki so v istem obdobju v poprečju vsak
mesec plačali za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po
nekajkrat nižje prispevke.
Navedeni zavarovanci kljub temu, da so večinoma zavarovani
od minimalnih osnov, praviloma ne bodo prejeli ustrezno
5

5
i2' pok
Prikazujemo

poprečne zneske plač, pokojnin in drugih
ojninskega in invalidskega zavarovanja po mesecih v letu
1
e prikazujemo prirast novih pokojnin v letih od
9soŠtevila zavarovancev, ki so na novo uveljavili

1988 do
pravico
ns s "'iski-d Prikazani tudi podatki o njihovi starosti in poprečni
Pr°lj °bi ob upokojitvi. Opozarjamo na to, da se v zadnjih letih
%llri- s splošnim mnenju upokojenci niso upokojevali s krajšo
dobo.
Poprečna starost ob upokojitvi je v letih 1991 in
|r Pad
la, vendar se je zaradi učinkov novega zakona v letu
Pokoli
ln| Popravilo tako, da že presega poprečje teh obeležij pri
nah, ki se izplačujejo.
*valec

V obdobju od leta 1958 do 1982 so znašali poprečni prispevki za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje toliko kot 18% do 20% čiste
plače zavarovanca, v letih od 1983 do 1986 so porasli na 24,9%, od leta
1986; ko so se pokojnine realno povečale, do 1989. so prispevki znašali
28,5% čistih plač, po letu 1989 so prispevki strmo rasli in v letu 1991
dosegli 43,3% čistih plač, v letu 1993 pa so znašali že toliko kot
polovica čiste plače. V letu 1994 ostaja prispevna stopnja nespremenjena, ker zavod ni predlagal Državnemu zboru ustrezne spremembe.
VIR: letna poročila o poslovanju zavoda.
6
kmetje plačujejo samo prispevek zavarovanca - prispevek delodajalca, ki znaša ravno toliko kot prispevek zavarovanca, bi zadnje
morala plačevati država iz proračuna.
7

prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje teh zavarovancev bi morala plačevati država
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nižjih pokojnin, ker so bili v najbolj ugodnem desetletnem
obdobju zavarovani od višjih plač ali zavarovalnih osnov.
Osnove, od katerih so bili zavarovani v ostalem obdobju
zavarovanja, ne vplivajo na odmero njihovih pokojnin.
Menimo, da takšen položaj ni ustrezen, saj so delavci v družbenem sektorju nesorazmerno bolj obremenjeni od zasebnikov, ki lahko prosto izbirajo zavarovalne osnove.
Če bi se 47.927 zasebnikov, ki so zdaj v poprečju zavarovani
od bruto zavarovalne osnove v višini 30.000 SIT, zavarovalo
vsaj od osnove
v višini poprečne bruto plače delavca, to je od
79.076 SIT8, bi na leto plačali za 8.750 milijonov SIT več
prispevkov, kot jih plačujejo sedaj. Zaradi tega se izdatki za
izplačevanje njihovih pokojnin ne bi povečali. Sorazmerno bi
se zmanjšale obremenitve ostalih zavarovancev. To pa bi bilo
možno doseči le z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za
ugotavljanje njihovih čistih dohodkov ter za obračunavanje in
izterjavo njihovih prispevkov. Dokler ne bodo pripravljene
podlage za določanje zavarovalnih osnov za zavarovance, ki
niso v delovnem razmerju, bo zanje prišla v poštev druga
predložena sprememba, po kateri bodo lahko prosto izbirali
zavarovalne osnove, vendar najmanj v višini zneska najnižje
pokojninske osnove, povečanega za prispevke in davke po
poprečni republiški stopnji.
Nesorazmerja so se pojavila tudi pri usklajevanju pokojnin in
pri valorizaciji plač in zavarovalnih osnov, ki jih je zavarovanec prejel v prejšnjih letih, na raven iz zadnjega koledarskega
leta pred upokojitvijo. Kot edino merilo zdaj služi poprečna
plača na zaposlenega delavca v podjetjih in drugih organizacijah v državi oziroma njeno letno ali mesečno gibanje.
Poprečna plača na zaposlenega se izračunava samo na podlagi podatkov o plačah 620.3279 delavcev v podjetjih, ki so
podvržene strogi kontroli in zato ustrezajo dejanskim izplačilom. Za september 1993 je tako izračunana plača znašala
75.771 SIT. Gibanje poprečne plače na zaposlenega delavca
v tkim. združenem delu oziroma v podjetjih je edino merilo za
usklajevanje pokojnin in za valorizacijo plač in osnov iz preteklih koledarskih let, ki se upoštevajo pri izračunu pokojninske
osnove.
V zadnjih letih se je poprečna plača na zaposlenega delavca
povečala bistveno bolj od mase vseh plač, od katerih se
obračunavajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Do tega je prišlo predvsem zato, ker se je število
delavcev, katerih plače se upoštevajo pri izračunu navedenega poprečja, znižalo od 838.294 v letu 1987, na le 620.327
v septembru 1993. Na gibanje poprečne plače na zaposlenega
je vplivala tudi sprememba strukture preostalih delavcev. Kot
presežni delavci so bili praviloma odpuščeni delavci na najbolj enostavnih in podpoprečno plačanih delovnih mestih,
medtem ko so ostali v zaposlitvi strokovni delavci z višjimi
plačami.
Pri izračunu poprečne plače se ne upoštevajo osnove, od
katerih plačuje prispevke 162.245 ostalih zavarovancev, ki so
po upokojitvi tudi upravičeni do usklajevanja pokojnin. Njihove bruto zavarovalne osnove so nekajkrat nižje.
Zlasti v zadnjem obdobju so po podatkih zavoda nekatera
podjetja izplačala svojim delavcem velike zneske (večkratnike
njihovih plač) v vrednostnih papirjih, namensko zato, da bi jih
uporabili za interno lastninjenje. Navedeni zneski so bili izplačani v breme substance podjetja, saj ie-to ni imelo niti likvidnih dredstev niti dohodka, da bi te plače dejansko izplačalo.
Takšna izredno visoka izplačila so nesorazmerno povečala
pokojninsko osnovo zavarovancem iz teh podjetij, posebno
zaradi tega, ker se pri izračunu pokojninske osnove upošteva
samo deset najugodnejših let.
8
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glejte preglednico v začetku tega poglavja.
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Načelno menimo, naj se pri izračunu pokojninskeIZos
upoštevajo izključno zneski plač, ki so bili delavcu P j/to
po merilih za delitev plač, ne pa tudi deleži, ki jih je f m
v procesih lastninjenja podjetij mimo meril za delitev p >up
neodvisno od dejanskega dohodka podjetja, če je jkk
neposredno po izplačilu plače kupil vrednostne papTOii
celo, če je izplačevalca pooblastil, da mu iz plače odteg j»al
za nakup takšnih papirjev, pa z vidika pokojninskegaza fpr
vanja ni pomembno.
P'
dflC
V predlogu zakona je zato predvidena ponovna
pokojnin delavcev v podjetjih, kjer so bile z revizijo la» f'a\
nja ugotovljena preplačila plač.
Celoten sistem usklajevanja pokojnin in drugih .
pokojninskega in invalidskega zavarovanja je prilagoj i,,
meram visoke inflacije, zato v sedanjem obdobju, ko sep^avi
plač umirila, prihaja do velikih nesorazmerij.
Poleg navedenih nesorazmerij, je bilo pri izvajanju po*
skega in invalidskega zavarovanja ugotovljenih še vec
panj od načela enakopravnega obravnavanja vseh zav
cev in upokojencev.

Že ob sprejemu zakona o pokojninskem in inva'!f(i)
zavarovanju je takratna Skupščina Republike Slovenj
nila, da sprejete rešitve samo povzemajo ureditev
nje SFRJ in ohranjajo dotakratna načelna izhodišča' (
sprejela sklep, naj se pripravi sistematična revW f
nega sistema, in da se pri tem upoštevajo izkušnje (|
dardi razvitih držav. Delo na tem projektu se je w
Ker so pravice iz pokojninskega in invalidskega
nja izrazito dolgoročne narave in ne prenesejo hl'%
bratov, toliko časa, dokler ne bodo proučene vse ^ lo,
sprememb in njihove posledice, ni primerno «%
v temeljna načela sedanje ureditve pokojninskega
"d
lidskega zavarovanja.
JJ®

V času do sprejema navedene celovite rešitve, 'Lj jjjji |
doseči spremembo določb sedanjega zakona,
nesorazmerja med rastjo pokojnin in plač, ter
pokojninami, uveljavljenimi v posameznih časoivnif
%
jih. Nesorazmerja bi bilo kasneje težko odpravitiH■
2. PREDLOG REŠITEV
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zavarovanju bi odpravili pomanjkljivosti in nekonsj
131# «i
sedanje ureditve, ki so bile ugotovljene pri izvaLMi*
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zakona. Predvidene spremembe bi prispevale tuđi ^
nju izdatkov za pokojninsko in invalidsko zavarovan) S
Ser
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ev L
Sloveniji je zasnovano na načelu medgeneracijsk ^ !5
Pokojnine in druge pravice sedanjih upravičencev j
načinu zagotavljajo iz prispevkov, ki jih mesečno K^
sedanji zavarovanci v upanju, da se bodo kasneje tu ^ .a
pokojnine zagotavljale na enak način. Zato se tudi
^
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Ijajo na novo upokojenim zavarovancem. Drugac® ^ ^'a\
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nih prispevkov."
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Snina ')0'<0inine- ® tem bi se mu Prenehala izplačevati
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se
S ^rov i
Pokojnine odmerile glede na njihove plače
'™^avar0v . osnove iz celotne zavarovalne dobe, praviK
ali od najnižjih možnih zavarovalnih osnov.
2avoda
1j
je večina
od navedenih
ln e
'*i
možne
zavarovalne
osnove. zavarovancev
Zaradi tega
■i,'Isko> plaću
iejo
manjše
prispevke
za pokojninsko in
Var
,! [plavci dru°vanje
ter druge vrste socialnega zavarovanja
OsnQ^ ^benih podjetjih, ki ne morejo izbirati zavaro-

zavarovanje kot nosilec obveznega zavarovanja ne sme biti
hkrati tudi nosilec prostovoljnega dodatnega pokojninskega
in invalidskega zavarovanja. Zato se po predloženi rešitvi
predlaga črtanje določbe 25. člena zakona. Še vedno pa bo
kot druga možnost obstajalo dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 2. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Takšno dodatno zavarovanje bi organizirali samostojni pokojninski skladi, organizirani kot delniške
družbe. V posebnem zakonu, ki je že v pripravi in je usklajen
s predlaganimi rešitvami iz predloga zakona o zavarovalnicah, bodo urejeni pogoji, ki jih bodo morali izpolnjevati
nosilci dodatnega zavarovanja, oblike nadzora, način financiranja, oblike zagotovljenih pravic in druga vprašanja tako, da
bodo v celoti zavarovani interesi udeležencev takšnih zavarovanj.
2.4. Določitev pokojninske osnove osebam, ki po 1.1.1970
niso bili zavarovani pri slovenskemu nosilcu zavarovanja
Po sedanjih predpisih se zavarovancem, ki po 1. 1. 1970 niso
dosegli nobenega leta zavarovanja pri slovenskem nosilcu
zavarovanja, odmeri pokojnina od najnižje pokojninske
osnove ne glede na njihov poklic oziroma strokovno izobrazbo, ki so jo imeli v času predhodnega zavarovanja na
območju Slovenije. Takšno rešitev je Ustavno sodišče ocenilo
kot neustavno, zato se v predloženi zakonski rešitvi predlaga,
naj bi tem zavarovancem pokojnino odmerili glede na izhodiščne plače, ki bi jih dosegli po svoji strokovni izobrazbi.
2.5. Pri izračunu pokojninske osnove se plače in
zavarovalne osnove iz prejšnjih let valorizirajo glede na
gibanje poprečja plač in zavarovalnih osnov
Številni delavci se po prenehanju delovnega razmerja
v podjetjih ali v organizacijah, v katerih Zavod za statistiko
upotavlja gibanje poprečnih mesečnih plač na delavca, zaposlijo pri zasebnikih oziroma se zavarujejo kot zasebniki, ki
prosto izbirajo zavarovalne osnove. Med vsemi zavarovanci se
zato manjša delež zavarovancev v delovnem razmerju, ki
plačujejo prispevke od svojih brutto plač, hkrati pa se povečuje delež zavarovancev, ki se zavarovani od zavarovalnih
osnov.
Glede na te spremembe v strukturi zavarovancev, bi bilo
nujno spremeniti oziroma dopolniti določbo 43. člena zakona,
v kateri je opredeljena pokojninska osnova, tako da bi bilo
izrecno določeno, da se pri izračunu pokojninske osnove
upoštevajo plače in zavarovalne osnove.
Določbo 50. člena zakona, v kateri je urejena valorizacija plač
iz preteklih let, ki se upoštevajo pri izračunu pokojninske
osnove, bi morali spremeniti tako, da se bo nanašala na
gibanje plač in zavarovalnih osnov. Zaradi praktičnih razlogov
bi bilo nujno določiti, da se za preračun plač iz obdobja pred
uveljavitvijo te spremembe, še naprej uporabljajo količniki,
izračunani po prejšnjem predpisu.
«
2.6.Usklajevanje pokojnin
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Z navedeno spremembo bi odstopili od avtomatizma pri
usklajevanju pokojnin, ki velja po sedanjem zakonu. Po
določbi 160. člena zakona se pokojnine povečajo vsak mesec
glede na gibanje poprečne plače na zaposlenega delavca
v zadnjem mesecu, za katerega je objavljen uradni statistični
podatek. Pri tem prihaja do nesorazmerij. Poprečna plača na
zaposlenega delavca se namreč v zadnjih letih povečuje tudi
na račun spreminjanja strukture delavcev po izobrazbi in
višini njihovih plač. V propesih prestrukturiranja gospodarstva so izgubili delo predvsem delavci ozkega profila z nizkimi
plačami, medtem ko se je število strokovnih delavcev v strukturi vseh zaposlenih povečalo.

doda,no
''"^nje'i.se110uredi
pokojninsko
In invalidsko
v posebnem
zakonu
s
in v
25. člena zakona organizira dodatno pokojihV
alidsko zavarovanje.
"i 2^ .
s
PreiIi,e pri P^em branju predloga zakona o zavarovalsklep, da zavod za pokojninsko in invalidsko

Iz podatkov, ki smo jih dobili za večino držav, je možno
ugotoviti, da je slovenski sistem mesečnega usklajevanja
pokojnin z gibanjem poprečnih plač, edinstven v svetu celo,
če ne upoštevamo dvomesečnih poračunov ob vsaki uskladitvi. Večina držav usklajuje pokojnine le enkrat letno, nekatere
pa jih usklajujejo polletno, le izjemoma v krajših periodah.
Večina držav usklajevanja pokojnin ne prepušča avtonomnim
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odločitvam organov zavodov ali drugih samoupravno organiziranih nosilcev zavarovanja. Odločitev o uskladitvi pokojnin
običajno sprejme parlament ali vlada. Odstotek uskladitve se
navadno določi glede na porast poprečnih plač ali(in) življenjskih stroškov v preteklem koledarskem letu v primerjavi
z letom pred tem. Takšna rešitev je veljala na ozemlju Slovenije v času pred nastopom hiperinflacije, do katere je prišlo
v začetku osemdesetih let.
V Republiki Sloveniji se je stopnja inflacije že znižala na
raven, ki ne odstopa bistveno v primerjavi z drugimi državami,
zato bi bilo upravičeno nadomestiti sedanji način usklajevanja pokojnin, ki je napravljen za razmere hiperinflacije, s sistemom usklajevanja pokojnin po vzoru drugih držav.
V tem predlogu zakona je kot osnovna rešitev predvideno
usklajevanje pokojnin v začetku vsakega koledarskega leta.
Uskladitev se opravi tako, da poprečna starostna pokojnina,
preračunana na znesek za polno pokojninsko dobo, doseže
85% poprečja plač in zavarovalnih osnov za november preteklega leta, to je za zadnji mesec, za katerega so v januarju
tekočega leta objavljeni uradni statistični podatki. Glede na
to, da je poprečje starostnih pokojnin, preračunano na znesek
za polno pokojninsko dobo, že zdaj enako 85% poprečne
plače na zaposlenega delavca v republiki, bi se morale pokojnine tudi kasneje, v začetku vsakega koledarskega leta uskladiti za toliko odstotkov, za kolikor bi poraslo poprečje plač.
Do sorazmerno majhnih razlik bi prišlo le zaradi spremembe
metodologije za določanje poprečja plač, ki sedaj obsega le
plače delavcev v podjetjih in zavodih, po predloženi rešitvi pa
naj bi obsegalo poprečje plač vseh delavcev in zavarovalnih
osnov, od katerih so zavarovani zasebniki, razen kmetov,
prostovoljnih zavarovancev, zapornikov, brezposelnih oseb in
vrhunskih športnikov.
Med letom bi se pokojnine usklajevale tako kot je določeno
po kolektivnih pogodbah za usklajevanje plač. To pomeni, da
bi se pokojnine usklajevale glede na rast cen življenjskih
potrebščin tako, da se do rasti teh cen, ki bi bila nižja od 3%,
ne usklajevale, nato pa bi se usklajevale za 70% porasta cen
osnovnih življenjskih potrebščin nad 3-odstotnim porastom.
Medletne uskladitve pokojnin bi opravljala vlada.
Vprašanje, kaj storiti v primeru, če bi se cene osnovnih življenjskih potrebščin v posameznem tromesečju povečale za
manj kot 3%, bi se rešilo tako, da bi se povečanje v navedenem tromesečju, upoštevalo pri povečanju pokojnin v naslednjem tromesečju.
Do posebnega položaja bi prišli v začetku posameznega leta,
ko bi bile pokojnine najprej usklajene glede na povečanje
življenskih stroškov, potem pa bi bile usklajene še za toliko
odstotkov, da bi poprečna starostna pokojnina, preračunana
na znesek za polno pokojninsko dobo, dosegla 85% poprečja
plač in zavarovalnih osnov zasebnikov.
Z navedenimi spremembami bi bili odpravljeni dvomesečni
poračuni pokojnin, ki bi jih bilo treba skladno s sedanjim
besedilom 160. člena zakona izplačevati ob vsaki uskladitvi
pokojnin.
Pogosto se pojavljajo zahteve nekaterih skupin upokojencev
za sorazmerno večje uskladitve podpoprečnih pokojnin oziroma pokojnin, ki ne dosegajo zneska najnižje pokojnine za
polno pokojninsko dobo. V primeru povečanja življenskih
stroškov naj bi po vzoru nekaterih drugih pokojninskih sistemov uvedli »draginjske doklade« oziroma druge oblike povečanja pokojnin v enakih zneskih in ne v odstotkih, kot velja po
sedanjem zakonu.
V predloženih rešitvah je še vedno predvideno linearno usklajevanje vseh pokojnin v enakih odstotkih. Če bi sledili drugačnim predlogom, bi morali odstopiti od načela, da je pokojnina
odvisna od dosežene pokojninske dobe in višine plač ali
osnov, od katerih je zavarovanec plačeval prispevke. S tem bi
se spremenila sedanja razmerja med pokojninami oziroma bi
se v toku uživanja pokojnin ob vsaki uskladitvi spreminjala
razmerja med pokojninami, kakršna so veljala v času njihove
prve odmere.
52

V sedanjem sistemu je že dan dokaj velik Pou^arel<z!2vs(
Ijanju socialne varnosti upokojencem, ki so v času
zavarovanja prejemali nizke plače
oziroma so bili zav» ^
od nizkih zavarovalnih osnov.12
L
%
2.7. Prva uskladitev pokojnin po odmeri
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omogoča, če so neposredno pred vložitvijo zahtevka za upokojitev zavarovani v Republiki Sloveniji, čeprav le za en dan, je
nujno spremeniti zakon tako, da se jim bo pri odmeri pokojnine upoštevala le zavarovalna doba, dosežena v zavarovanju
pri slovenskem nosilcu.
Vprašanja v zvezi s priznavanjem in odmero pravic zavarovancev, ki so del skupne zavarovalne dobe dosegli v Republiki
Sloveniji, del pa v drugih republikah nekdanje SFRJ, se bo
celovito razrešilo v meddržavnih sporazumih o izvajanju socialnega zavarovanja z državami, ki so nastale na njihovem
ozemlju.
2.12. Kapitalski in stanovanjski sklad sta javnopravni osebi
z lastnimi organi upravljanja in ločenim finančnim
poslovanjem.
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je
bil uzakonjen z novim zakonom v letu 1992. S tem zakonom
so bili določeni glavni viri kapitalskega sklada ter temelji
njegove vsebine in organizacije. Glavni vir premoženja kapitalskega sklada se oblikuje na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS št.55/92, 7/93), ki
določa, da morajo podjetja v obliki navadnih delnic prenesti
10% družbenega kapitala na Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja. Na kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja se prenese tudi 10% kupnin od prodaje družbenih podjetij, do katere pride v procesih
lastninjenja. Po zakonu o denacionalizaciji se v sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja prenese tudi premoženje nosilcev obveznega socialnega zavarovanja, ki je bilo po
9. maju 1945 brez nadomestila podržavljeno ali na uporabnike
izven sistema socialnega zavarovanja in vloge fizičnih oseb.
Namen kapitalskega sklada je, da z gospodarjenjem s prejetim premoženjem ustvarja dobiček, iz katerega se zagotavlja
del sredstev za pokrivanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in s tem omogoči znižanje prispevnih stopenj.
Zaradi lažje in bolj ekonomične izvedbe organiziranja Kapitalskega sklada in velikega števila začetnih aktivnosti ter zakonskih, strokovnih in drugih nedorečenosti je bil v letu 1993
v okviru zavoda ustanovljen Sektor Skladov v ustanavljanju, ki
povezuje kapitalski sklad, stanovanjski sklad in sklad dodatnega zavarovanja.
Sklad ta podjetja že ustrezno analizira, vrednoti in razvršča
v posamezne kakovostne razrede. Z njimi še ne more prosto
razpolagaiti, saj ta podjetja še niso registrirana kot novonastala lastninjena podjetja niti še niso ustanovljeni vsi ostali
subjekti (predvsem pooblaščene investicijske družbe), ki
bodo udeleženi v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij.
Skupna akumulacija teh podjetij, po zaključnih računih iz leta
1992, s katerimi razpolaga SDK, znaša 4,7 milijonov SIT,
skupna izguba pa 11 milijonov SIT. Omenjeni podatki kažejo,
da bo tržna vrednost Kapitalskega sklada vsaj v začetku
svojega poslovanja, manjša od vrednosti sklada po otvoritvenih bilancah podjetij.
Zavod je v dosedanjem obdobju na podlagi veljavnih zakonskih določil pripravil vse potrebne podlage, da bi Kapitalski
sklad lahko pričel prejemati pripadajoči del že lastninjenega
premoženja. S pričetkom trgovanja pa bi na podlagi strokovno opravljenih analiz, postavljeni naložbeni politiki in strategiji, lahko pričel z oblikovanjem optimalnega portfelja svojega premoženja.
Pri delovanju kapitalskega sklada prihaja do zapletov, ker
v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni zadosti opredeleljen status in koncept organizacije ter delovanja
kapitalskega sklada. Zlasti manjkajo določbe, da je kapitalski
sklad posebna javnopravna oseba, katere finančno poslovanje poteka popolnoma ločeno od finančnega poslovanja
s sredstvi iz prispevkov za obvezno pokojnsko in invalidsko
zavarovanje. Ker je bil zakon o pokojnskem in invalidskem
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zavarovanju uveljavljen prej kot zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij ter zakoni, s katerimi je urejeno poslovanje
z vrednostnimi papirji, ga je nuino dODolniti tako, da se bo
delovanje kapitalskega "sklada pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v celoti homogeniziralo z navedenimi predpisi.
Po predloženih spremembah in dopolnitvah je predvideno, da
se kapitalski sklad oblikuje kot javnopravna oseba in da
posluje kot delniška družba. Organi upravljanja kapitalskega
sklada bi bili skupščina, upravni odbor in nadzorni svet.
Dokler bi kapitalski sklad razpolagal le s premoženjem, ki bi
izhajalo iz lastninjenja ter denacionalizacije, bi funkcijo
skupščine opravljla Vlada Republike Slovenije tako kot že
velja za razvojni in odškodninski sklad.
Kapitalski sklad bi upravljal upravni odbor kapitalskega
sklada, ki bi ga imenovala skupščina kapitalskega sklada iz
vrst ekonomskih in drugih strokovnjakov s tem, da bi pet
članov predlagala Vlada Republike Slovenije, štiri člane pa
skupščina zavoda
V stanovanjskem skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja so stanovanja in stanovanjske hiše, zgrajene s sredstvi nosilcev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, stanovanja zgrajena namensko za upokojence in stanovanja,
zgrajena za potrebe borcev NOV. Večina teh stanovanj je
prešla v last zavoda na podlagi stanovanjskega zakona iz leta
1991. V stanovanjskem skladu so tudi poslovni prostori v stanovanjskih hišah, namensko zgrajenih za razreševanje stanovanjskih vprašanj upokojencev.
Stanovanjski sklad razpolaga tudi s sredstvi, pridobljenimi iz
privatizacije stanovanj in s sredstvi najemnin na podlagi stanovanjskega zakona iz leta 1991. V stanovanjskem skladu so
tudi poslovni prostori v stanovanjskih hišah, namensko zgrajenih za razreševanje stanovanjskih vprašanj upokojencev.
Stanovanjski sklad razpolaga tudi s sredstvi, pridobljenimi iz
privatizacije stanovanj in s sredstvi najemnin. Glede na
določbo 219 člena zakona, po kateri se sredstva za uresničevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
zagotavljajo tudi iz lastninjenja in gospodarjenjem s stanovanji, posluje stanovanjski sklad z namenom ustvarjati dobiček.
V stanovanjskem skladu je bilo ob koncu leta 1993 2500
stanovanj, denarna sredstva pa so znašala 1.500 mio SIT.
2.13. Oseba, ni dosegla najmanj 20 let pokojninske dobe ali
najmanj 15 let zavarovalne dobe, lahko uveljavi pravico do
starostne pokojnine pri zavodu, če je v zadnjih 10 letih pred
vložitvijo zahtevka dopolnila pri zavodu 80 mesecev,
oziroma v zadnjih petih letih, 40 mesecev zavarovalne dobe.
Z navedeno določbo bi preprečili pridobitev slovenske pokojnine osebam, ki so bile samo neposredno pred upokojitvijo
zavarovane v Republiki Sloveniji. Izseljenci in drugi zavcarovanci, ki so že pridobili najmanj 15 let zavarovalne dobe pri
slovenskemu nosilcu, oziroma v državi, s katero je sklenjena
konvencija o socialnem zavarovanju, ne bi bili prizadeti.
3. FINANČNE POSLEDICE
Predloženi zakon ne bi imel neposrednih posledic za državni
proračun.
Odhodki za financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja bi se zaradi učinkov predloženih sprememb zmanjšali. V nadaljevanju prikazujemo določbe, ki bi imele največje
finančne učinke.
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Pri ocenjeni rasti poprečne plače na zaposlenega v r®lpo"
bi se zaradi predloženega usklajevanja pokojnin
nov, zmanjšali izdatki zavoda v letu 1994 za 5,145
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Ocenjujemo, da bi zaradi upoštevanja prejemkov voj%
civilnih invalidov vojne pri ugotavljanju premoženjsK' ^
jev za priznanje pravice do varstvenega dodatka
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pravico do varstvenega dodatka do 700 vojnih inva' „Jijo
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SIT.
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Po podatkih ZPIZ-a uživa slovenske pokojnine 43.9° ' ^
jencev, ki so del skupne zavarovalne dobe dopolnil' cj
republikah nekdanje SFRJ. Navedeni upokoje ^ ^
v poprečju dosegli na ozemlju Republike Slovenije ^ ^
zavarovalne dobe, v drugih republikah pa 6,32 let za^j ^
dobe. Njihova poprečna pokojnina znaša 34,382 Si j ^
pokojnine bi na delež poprečne zavarovalne dobe,
n8rri
v drugih republikah, odpadlo 21,4% njihovih P0^01!m >1]
roma v poprečju po 7.348 SIT. Skupni znesek d®
pokojnin, ki odpade na zavarovalno dobo, dopolni®"e i
gih republikah, znaša 3.877 milijarde SIT na leto. *
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Plačevanje prispevkov za zdravstveno varstvo upok0-i'^f
urejeno
določbah Lar\una
zakona \jo Luiavoivcucii'
zdravstvenem —
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urajoiiv po uuiv/vunii
Zavod že plačuje
prispevke
za obvezno zdravstveno^,,
•
■
•
nje uživalcev pokojnin s stalnim prebivališčem v,
Sloveniji. S sprejemom dopolnitve zakona, po kat®rv'^ la(a
plačeval prispevke za obvezno zdravstveno zavaro ^ t'
uživalcem pokojnin, ki jim pokojnine izplačuje1 $#ik!|<0
skladno z mednarodnimi sporazumi ali na podlag
|„
nosti, bi bilo vzpostavljeno stanje, kakršno je ve'a|ids
uveljavitvijo novega zakona o pokojninskem in
zavarovanju in kakršno se predpostavlja v mednar°
razumih o izvajanju socialnega zavarovanja.

Računamo, da ima pogoje za upokojitev že preko 3.000
zasebnikov, ki še opravljajo svojo dejavnost in se jim pokojnina ne izplačuje. Če se bodo poslužili navedene možnosti, bi
za izplačevanje njihovih pokojnin letno šlo preko 1.152 milijonov SIT. Hkrati bi navedeni zavarovanci prenehali plačevati
prispevke za socialno zavarovanje, kar bi celo v primeru, da
so zavarovani od najmanjših možnih osnov, predstavljalo
preko 450 milijonov SIT zmanjšanja prihodkov socialnega
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stopnjo dejanske strokovne izobrazbe, ki jo je imel v zadnjem
letu zavarovanja pri zavodu, določena po kolektivni pogodbi
dejavnosti ali po splošni kolektivni pogodbi za zadnje koledarsko leto pred letom, v katerem zavarovanec uveljavi pravico do pokojnine.
Ministrstvo, pristojno za delo, objavi višino poprečnih izhodiščnih plač iz prejšnjega odstavka.
Na način, določen v prejšnjih odstavkih, se določi pokojninska osnova tudi zavarovancu, za katerega ni mogoče ugotoviti plače, nadomestila plače oziroma zavarovalne osnove.«
9. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Plače in zavarovalne osnove iz prejšnjih let, ki se upoštevajo
za ugotovitev pokojninske osnove, se valorizirajo s količniki,
ki se določijo vsako leto tako, da se primerja poprečje plač in
zavarovalnih osnov zavarovancev iz 11. in 12. člena zakona
v zadnjem koledarskem letu pred letom, v katerem zavarovanec uveljavi pravico do pokojnine, s poprečnimi plačami in
zavarovalnimi osnovami zavarovancev iz 11. in 12. člena
zakona v koledarskih letih, iz katerih se vzamejo plače in
zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove.
Pri določanju valorizacijskih količnikov iz prejšnjega
odstavka se za obdobje do vključno leta 1994 upoštevajo
poprečne plače vseh zaposlenih v republiki, dosežene v posameznem koledarskem letu.«
Količnike iz prvega odstavka tega člena določi zavod.
10. člen
Prvi in drugi odstavek 53. člena se spremenita tako, da se
glasita:
»Pokojnina se odmeri od najnižje pokojninske osnove, kadar
odmerjena pokojnina glede na dopolnjeno pokojninsko dobo
s pripadajočimi uskladitvami, izračunana na podlagi plač oziroma zavarovalnih osnov, ne dosega zneska pokojnine,
odmerjene od pokojninske osnove, določene v drugem in
tretjem odstavku tega člena.
Najnižja pokojninska osnova se od prvega dne naslednjega
meseca po uveljavitvi tega zakona določi v višini 64%
poprečne mesečne plače na zaposlenega v republiki, ugotovljene po uradnih statističnih podatkih za januar 1994, zmanjšane za davke in prispevke po poprečni stopnji iz 44. člena
zakona.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Znesek najnižje pokojninske osnove se spreminja v višini in
rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin po 14. in 15.
členu tega zakona.«
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
11. člen
Prvi in drugi odstavek 54. člena se spremenita tako, da se
glasita:
»Pokojnina se odmeri od najvišje pokojninske osnove, kadar
odmerjena pokojnina s pripadajočimi uskladitvami, izračunana na podlagi plač oziroma zavarovalnih osnov, presega
znesek pokojnine, odmerjene od pokojninske osnove, določene v drugem in tretjem odstavku tega člena.
Najvišjo pokojninsko osnovo se od prvega dne naslednjega
meseca po uveljavitvi tega zakona določi v višini 3,1 kratnika
poprečne plače na zaposlenega v republiki, ugotovljene po
uradnih statističnih podatkih za januar 1994, zmanjšane za
davke in prispevke po poprečni stopnji iz 44. člena zakona.«
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Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Znesek najvišje pokojninske osnove se spreminja v višini in
rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin po 14. in 15.
členu tega zakona.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
12. člen
Drugi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je zavarovancu čas študija upoštevan v zavarovalno
dobo, se mu starost iz prejšnjega odstavka zniža za toliko
mesecev, kolikor znaša njegova zavarovalna doba, dosežena
v času rednega študija.«
13. člen
135. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pokojninska osnova, ki se upošteva pri odmeri nadomestil
po 109., 125., 132. in 134. členu zakona, se uskladi na način,
kot je določen v 16. členu tega zakona za prvo uskladitev
pokojnin.«
14. člen
Prvi odstavek 159. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pokojnine se od začetka vsakega koledarskega leta uskladijo tako, da je poprečna starostna pokojnina za polno pokojninsko dobo enaka 85% poprečja plač in zavarovalnih osnov
zavarovancev iz 11. in 12. člena zakona za mesec november
preteklega leta.«
Četrti in peti stavek drugega odstavka se spremenita tako, da
se glasita:
»V poprečju plač in zavarovalnih osnov zavarovancev iz 11. in
12. člena zakona se upoštevajo plače in zavarovalne osnove
zavarovancev iz 11. in 12. člena zakona, ki se vzamejo za
izračun pokojninske osnove.
Upoštevajo se uradni statistični podatki o plačah in zavarovalnih osnovah zavarovancev iz 11. in 12. člena zakona za določen mesec, zmanjšanih za prispevke in davke po poprečni
stopnji iz 44. člena zakona«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Višino uskladitve določi zavod ob upoštevanju mesečnih
plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjega odstavka, zmanjšanih
za prispevke In davke po poprečni stopnji iz 44. člena zakona.
Usklajena pokojnina pripada upokojencu od začetka meseca,
v katerem je objavljen uradni statistični podatek iz prvega
odstavka tega člena.«
15. člen
160. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pokojnine se med letom usklajujejo četrtletno za naprej na
podlagi uradnih podatkov Zavoda Republike Slovenije o rasti
cen življenskih potrebščin, če rast cen življenskih potrebščin
v posameznem tromesečju, preseže 3%. Pokojnine se uskladijo za 70% rasti cen nad 3%.
Sklep o uskladitvi pokojnin iz prejšnjega odstavka sprejme
Vlada Republike Slovenije in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
16. člen
161. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pokojnina, uveljavljena v tekočem letu, se ob odmeri preračuna z odstotkom, izračunanim ob upoštevanju poprečja plač
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zaposlenih v republiki za oktober 1990, povečanegaza%
tek vseh uskladitev pokojnin od 1. 1. 1991 do de#
v koledarskem letu pred letom uveljavitve pravice do P . ^
nine, in dejanskim poprečjem plač in zavarovalnin % g
zavarovancev iz 11. in 12. člena zakona v navedenem K° ,,
skem letu.
Pri preračunu po prejšnjem odstavku se ne upoštevajo us*
ditve po 17. členu tega zakona.
Uskladitev pokojnin po prejšnjem odstavku opravi zavW'
17. člen
162. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar se spremenijo predpisi tako, da se spremefll .
odmere ali usklajevanja pokojnin, zavod v 90 dneh P° ^
vitvi teh sprememb pripravi pregled zneskov pokojnj
Ijavljenih v posameznih koledarskih letih od 1. 1.198
V primeru, če se ugotovi, da starostna pokojnina
j-ii
se je upokojil v določenem obdobju in je v polni za'kri
dobi prejemal plače v višini poprečne plače na
delavca v republiki, zaostaja za starostno pokojnino, ^ ^
bi mu bila za enako pokojninsko dobo in pokojninsko j|9r
odmerjena v tekočem letu, se vse pokojnine, uv0''
v navedenem obdobju, ustrezno povečajo.
Če se ugotovi, da starostna pokojnina delavca, ki se I®., idr
jil v določenem obdobju in je v polni zavarovalni o°v% 'oj
mal plače v višini poprečne plače na zaposlenega
v republiki, presega starostno pokojnino, kakršna t" ^
za enako pokojninsko dobo in pokojninsko osnovo
jena v tekočem letu, se vse pokojnine, uveljavljene v <
nem obdobju, ne usklajujejo po 160. členu zakona,
ne izenačijo s starostnimi pokojninami, kakršne bi
rovancem z enako pokojninsko dobo in pokojninsko
odmerjene v tekočem letu.
'0S
6
Uskladitev pokojnin po prejšnjih odstavkih °Pra%^
oy Cnl
z veljavnostjo od prvega dne naslednjega meseca P
roka iz prvega odstavka tega člena.«
18. člen
:

Prvi odstavek 163. člena se spremeni tako, da se g ias' *ayc
H
»Zaradi zagotovitve socialne varnosti imajo uživalci 1
predčasne, invalidske in družinske pokojnine s stalf ' ^ <%
vališčem v Republiki Sloveniji, katerih pokojnina n® nna
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko 5o® jj
vico do varstvenega dodatka, če skupaj z družil* *8
nimajo drugih dohodkov, ki bi zadoščali za preživi ^

s
,A
V prvem odstavku 164. člena se za besedama it
dodajo besede
hii^Ai
»invalidnine in druge dajatve po predpisih o vojaški" I ^h
in civilnih invalidih«.
Si
V drugem odstavku se črta besedilo za besedo »P°
19. člen

20. člen
Za drugim odstavkom 177. člena se dodata nov trs')'
odstavek, ki se glasita:

t J na
»Uživalec varstvenega dodatka mora zavodu do u
v vsakem koledarskem letu po letu, v katerem je J
pravico, predložiti dokazila o dohodkih iz 164. člen
prejetih v prejšnjem koledarskem letu.
<.
y {i
Uživalcu, ki ne ravna skladno s prejšnjim odštet
varstveni dodatek preneha izplačevati s 1. maje"1
leta«.
V
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek

21. člen

ška družba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s tem zakonom.«

odstavka 202. člena se za besedo »se«
jSbeS!)PrVe9a
'lavlji'lanu Republike Slovenije«.

Kapitalski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od
svojih naložb ter z drugimi prihodki.

da

is*

se novi drugi odstavek 202. člena, ki se glasi:

n ma držav
»zavaro valno
'
ljanstva Republike Slovenije, se šteje
do 3i „ 1992dobo čas, dopolnjen v zavarovanju pri zavodu
datUm razen . po predpisih, ki so veljali do navedenega
Ce ni s tem zakonom ali z mednarodnim spora*0ni drugače določeno.«
j anii drugi odstavek postane tretji odstavek.

'A

22. člen

r> 219. "enu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se
iro«|
Jfrijejo », !v za uresničevanje pravic po prejšnjih odstavkih se
d "talcev PrisPevkin' za
obvezno zdravstveno zavarovanje
už va
flS^ovanPOkoinin
' 'cev nadomestil iz invalidskega
ki n so
.J'sr stro*. 1
' zdravstveno zavarovani na drugi podlagi
/
'dajanja zavarovanja.
2avi'od
prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje
poko n
pf((idravstveno
in« s stalnim prebivališčem v tujini, Zavodu za
>„0 ® zavarovanje Slovenije, če z zakonom ali z medna9°dbo ni drugače določeno.«
23. člen
lilo °dstavku 230. člena se pred številko »11
druge in tretje alinee 9. člena«.

doda

drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
1

m0rg j° izbere zavarovanec iz 11. in 12. člena zakona,
JjKlino
*' nižia od izhodiščne plače za tarifno skupino
s
ena e
® iavnost. 2 roma
^ stopnje
zahtevnosti po kolektivni pogodbi
po s lošn
1 ni sIfP '
P
i kolektivni pogodbi, če za dejavn ena
ovei, i® i
kolektivna pogodba, vendar ne nižja od
'«=31. člena zakona.
^Vl'Od
s
^>iter Hdelovan
pristojnimi republiškimi upravnimi
en 'u
'fl jjitii ia\z
''' zt>ornicami, društvi ali drugimi organizaarovancev ki
rninn,ni
,
opravljajo posamezne dejavnosti,
iatjn ,I6r
alne zavarovalne osnove iz prejšnjega odstavka
merila za razvrščanje zavarovancev.
>ovan
.v'Sini i2l?C' ki s sv°i° dejavnostjo ne dosega dohodkov
rU9ega
feVar?avarnVa,na
odstavka tega člena, lahko zahteva, da se
. ; 0vain
osnova zniža, vendar tudi v tem primeru
0ria., osnova ne more biti nižja od osnove iz 231. člena
K DRUGEMU ODSTAVKU 23. ČLENA:
J* Odstavek 230. člena se črta.
24. člen
i" lfo ^em d
8
2akona
^9'a&i' "Skladi«;
se naslov
III. poglavja
spremeni tako,
naslov
IV. poglavja
se črta.
j F Ijjl
Voni
III. poglavja se doda 1. oddelek »Kapitalski

4 'lei
•en Se
^

26. člen
Zadnji odstavek 247. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Premoženje se vrne praviloma v naravi. Če vrnitev v naravi ni
možna iz razlogov, ki jih določa zakon o denacionalizaciji se
lahko določi le odškodnina z vzpostavitvijo lastninskega
deleža na pravni osebi, v katere premoženje je prešlo premoženje iz prvega odstavka tega člena, razen če se zavezanec in
zavod ne sporazumeta drugače«.
27. člen
V četrtem odstavku 249. člena se besedi »S pravili« nadomesti
z besedami »S finančnim načrtom«.
28. člen
Organi kapitalskega sklada so skupščina, upravni odbor, nadzorni svet in direktor.
Skupščina:
- sprejema finančni načrt, poslovno politiko ter naložbeno
politiko kapitalskega sklada:
- sprejema letno poročilo na predlog direktorja kapitalskega
sklada in na podlagi mnenja nadzornega sveta;
- imenuje predsednika in člane upravnega odbora kapitalskega sklada;
- odloča o drugih zadevah, določenih s statutom in zakonom;
- daje soglasje k imenovanju direktorja kapitalskega sklada.
Dokler je Republika Slovenija edini delničar kapitalskega
sklada, opravlja vlogo skupščine kapitalskega sklada Vlada
Republike Slovenije.
Kapitalski sklad upravlja Upravni odbor, ki ima predsednika in
osem članov iz vrst strokovnjakov.
Pet članov se imenuje na predlog Vlade Republike Slovenije,
štiri člane pa na predlog Skupščine zavoda.
Upravni odbor lahko upravljanje naložb kapitalskega sklada
delno ali v celoti s pogodbo zaupa v upravljanje domači ali tuji
pravni osebi, specializirani za upravljanje s skladi.
Kapitalski sklad ima nadzorni svet, ki šteje pet članov in jih
imenuje Državni zbor Republike Slovenije.

iiA
V,

,,

Kapitalski sklad mora imeti vsaj 30% svojih prostih finančnih
naložb v državnih vrednostnih papirjih ali v vrednostnih papirjih, izdanih v postopkih izvajanja zakona o lastninskem problikovanju podjetij (Uradni list RS št. 55/92 in 7 /93).«

25. člen
spremeni tako, da se črta druga alinea.

'rije novi odstavki, ki se glasijo:
sklad je javnopravna oseba, ki posluje kot delni-

Kapitalski sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor
kapitalskega sklada, ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje
upravni odbor kapitalskega sklada.

29. člen
Kapitalski sklad ima statut, s katerim se podrobneje določi
zlasti:
- način poslovanja in notranja organizacija;
- pristojnosti upravnega odbora ter mandat članov upravK
nega odbora;
pristojnosti direktorja, način njegovega imenovanja in
razrešitve in mandat direktorja;
- pooblastila za zastopanje;
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem kapitalskega sklada.
57

K statutu, ki ga sprejme upravni odbor kapitalskega sklada,
daje soglasje skupščina kapitalskega sklada.«
30. člen
Za 250. členom se doda 2. oddelek »Stanovanjski sklad«.
31. člen
Za 251. členom se doda nov 251 .a'člen, ki se glasi:
»251 .a člen
Stanovanjski sklad je pravna oseba s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi, določenimi s tem zakonom.
Stanovanjski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od
svojih naložb in z drugimi sredstvi.
Stanovanjski sklad mora imeti vsaj 30% svojih finančnih
naložb v državnih vrednostnih papirjih.«
32. člen
Drugi odstavek 252. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stanovanjski sklad ima statut, s katerim se podrobneje
določi zlasti:
- način poslovanja in notranja organizacija;
- pristojnosti upravnega odbora;
- število, način izvolitve in mandat članov upravnega odbora;
- pristojnosti, način imenovanja in razrešitve in mandat direktorja;
- pooblastila za zastopanje;
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem stanovanjskega sklada.
K statutu, ki ga sprejme upravni odbor stanovanskega sklada,
daje soglasje skupščina zavoda.«
33. člen
Za prvim odstavkom 254. člena zakona se doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi pravico do starostne
oziroma predčasne pokojnine pri zavodu, če ima 20 let pokojninske dobe oziroma 15 let zavarovalne dobe, ali je v zadnjih
10 letih pred vložitvijo zahtevka za priznanje pravice do pokojnine dopolnila v zavarovanju pri zavodu najmanj 80 mesecev
zavarovalne dobe ali v zadnjih petih letih najmanj 40 mesecev
zavarovalne dobe.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji,
četrti, peti in šesti odstavek.
»
V šestem odstavku se črta besedilo za besedo »zakona«.
34. člen
V prvem odstavku 290. člena se doda nova zadnja alinea, ki se
glasi:
»- če ne sporoči podatkov iz 40. člena tega zakona«.
Številko »50.000« se nadomesti s številko »1.000.000«.
V drugem odstavku se številka »5.000« nadomesti s številko
»80.000«.
35. člen
V 291. členu se številka »5.000« nadomesti s številko
»80.000«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Uživalec pokojnine, ki ne vloži prijave iz 35. člena tega
zakona, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 80.000 SIT.«
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36. člen
Zavarovancu iz 11. ali 12. člena zakona, ki je ob uve,iavjj
tega zakona zavarovan po 19. členu zakona, se od prvepa^
naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona, Pr'sP^!
obračunavajo od zneska iz 231. člena zakona, če sam
izbere višje osnove.

Do določitve najnižjih osnov iz 23. člena tega zakona, zafljj ij
vanci iz 11. in 12. člena zakona prosto izbirajo zavaro«
osnove skladno z določbo 231. člena zakona.
37. člen
Uživalec pokojnine, ki osebno vodi zasebno podjetji
zavod, mora v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona, vl°
prijavo v zavarovanje.
38. člen

fed

Zavarovancu, katerega zahtevek za pridobitev pravic«te# Vji
pokojnine ni bil pravnomočno rešen do uveljavitve
zakona in bi se mu pokojninska osnova določilaznese
po 8.'- ^
tega zakona, se za pokojninsko osnovo vzame
^ep
prečne izhodiščne plače, ki bi mu šla glede na stopnjo ^
ske strokovne izobrazbe, ki jo je imel v zadnjem letu zavs jj
nja pri zavodu, po kolektivni pogodbi dejavnosti ali
P° f ^ J
kolektivni pogodbi za leto 1993. Znesek se Pr®ra
vrednost koledarskega leta pred letom uveljavitve P
glede na gibanje poprečnih plač zaposlenih v državi v icih
meznem letu.
ICil
'k
39. člen
Hi
f|
Pokojnina, odmerjena od zneska najvišje P^jl^V
osnove, in pokojnine odmerjene po posebnih predpisi",-'
prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi tega za* *
usklajujejo po 15. členu tega zakona, dokler skupai s
ninskimi dodatki presegajo znesek pokojnine, ki bi bi i ^
vičencu odmerjena glede na njegovo skupno pok°J j| "dobo od zneska najvišje pokojninske osnove po 'litega zakona.
*5
40. člen
>ir
Zaradi vzpostavitve enakopravnega položaja med uP°up|ili 4»
ki so pokojnine uveljavili v različnih časovnih obdora
pokojnine, uveljavljene v obdobju

- od 1. 1. 1991 do 21. 3. 1991, od prvega dne na® %(
meseca po uveljavitvi tega zakona, ne usklajujejo o°a ^ ^1
ostale pokojnine, razen pokojnin iz druge alinee teg ^
ne uskladijo za 10,43%.
.
- od 1. 1. 1992 do 31. 3. 1992, od prvega dne đ
meseca po uveljavitvi tega zakona, ne usklajujejo n
'
ostale pokojnine, razen pokojnin iz prejšnje alinee,
dijo za 7,61%.
Phijj
i0|»ii
41. člen
fiO 31.to
ii I
Pok ..line, uveljavljene od uveljavitve tega zakona
19*4, se uskladijo po 16. členu tega zakona tako, da s1 ^ ^
uskladitve določi ob upoštevanju dejanske povpreC
na zaposlenega za leto 1993.
Cog

Pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 1994 do uveljavi'^ oCfe
7aknna se na novo odmeriio
b«,
zakona,
odmerijo na način, določen v P
odstavku
Na novo odmerjena pokojnina gre upravičencu od P1
naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona
42. člen

S
Ar

Delodajalec mora zavodu v 30 dneh po pravnomoW°
nem postopku lastninskega preoblikovanja sporočiti Pj
o spremembah plač delavcev, ki so posledica op'
.
revizije.
> "Cg
poro

,6j( .v 8 dneh po vložitvi zahtevka povrne delodajalcu iz
«raiu naz odstavka preveč plačane prispevke oziroma jih
njegovimi tekočimi obveznostmi.
fe
iz
rve a
%ovn'°a9odmeri
' poda,kov
9 odstavka
uživalcu
pokojnino.P Preveč
izplačani zavod
zneski se
porar
od dneva uveljavitve pravice do pokojnine.

44. člen
Evidence iz četrtega odstavka 14. člena tega zakona se zagotovijo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do vzpostavitve evidenc iz četrtega odstavka 14. člena tega
zakona se pokojnine usklajujejo glede na gibanje plač.
45. člen

43. člen

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

odstavek 319. člena.

OBRAZLOŽITEV
K1. členu
d o6be
novega zakona o gospodarskih družbah, se
1?l
\$* va®®đ//o
f0v„ '.«• člena zakona o pokojninskem in invalidskem
len- Sedlih (Uradni list RS št. 12/92, 5/94 - v nadaljnjem
pO' irivgiij^Oh)
spremeni tako, da se v obvezno pokojninsko
zavar
!|3r 9sos»h 0 voc
°vanje vključi lastnik zasebnega podjetja,
n* lem../'
*'' čeprav je uživalec pokojnine. Ker se osebi,
'kojoinji se vpo
obvezno zavarovanje, v tem času ne izplačuje
-jviti. ifili] %n zavodov
toj
spremembi
tudi lastnikom
ne bi
več izplačevala
pokojnina. zasebnih

»cu 0n° Osebnega podjetja samo na sebi ne bi upraviuživanja pokojnine. Zato bi tudi upokoes ra
' 'astn/{i, dele
'' '' svoja sredstva v svoja podjetja ali kupohotni
že- Le če bi bili v lastnem podjetju registri,rs* %J°s'°vodja, oziroma če bi z lastnim delom opravljali
avnost
tega podjetja, bi se bili dolžni vključiti
ni* 'a"ye.
K 2. In 3. členu
p

il6

^niifj Ur
°ditvi obrtniki, prevozniki, odvetniki, samostojni
%r
jJa.rn°stojni kulturniki in drugi samozaposieni zava-

dio, ' Ustniki zasebnih podjetij in zavodov, ki jih osebno
j®/o o '° Obirajo zavarovalne osnove. Od teh osnov
lim/ £r'sPevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
. ® obvezno zdravstveno zavarovanje. Pri tem ne
osnove, ki bi bila nižja od zneska najnižje
h pr/ P'ače. če se zavarujejo od najnižje možne osnove,
Si|
evkl za
■i "iain
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne
'i. s,°vgnrcePo st°pnji 31% brutto osnove kot velja za ostale
!'
. temveč le po stopnji 26,66% brutto osnove.
y-%>„.
1
'"i itog bilnse zavarovancem, ki so bili zavarovani od
4<<f )f6 toV
? 'h osnov, odmerile tudi nizke pokojnine.
<18' iie0. Vol!a 'e delno, ker se pokojnina odmeri glede na
u
n zavar
/ '
ovalnih osnov v najugodnejših zapored"aiifi
zavarovanja, medtem ko zavarovalne osnove
%Pfj J"1 ne vplivajo na odmero pokojnine. Ob izredno
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
N p dosegajo polovico čiste plače ali zavarovalne
1
3 Sru , ' se zavarovanci, ki imajo možnost izbire, tudi
V' L^ar,!, ® se pokojnine odmerile glede na njihove plače
12
'arolan
"•osnove
od najnižjihcelotne
možnihzavarovalne
zavarovalnihdobe,
osnov.pravive V4'3 og-jj *avoda je večina od navedenih zavarovancev
moine
zavarovalne osnove. Zaradi tega
ue
i i° manjšo prispevke za pokojninsko ii

čem se samozaposieni zavarovanci, razen kmetov, ne morejo
več zavarovati le za ožji obseg pravic (sprememba 19. in 20.
člena zakona).
K 4. členu
Po sedanjem besedilu zakona se lahko vključijo v prostovoljno zavarovanje le državljani Republike Slovenije, ki bivajo
v tujini kot zakonci ali izvenzakonski partnerji zavarovancev,
ki so bili poslani na delo v tujino kot delavci družb ali delodajalcev s sedežem v Republiki Sloveniji. S predloženim besedilom bi takšno zavarovanje omogočili tudi zakoncem zavarovancev, ki so bili poslani na delo v tujino v podjetja v mešani
ali popolni lastnini slovenskih oseb, na študij ali podobno.
V meddržavnih pogodbah o izvajanju socialnega zavarovanja
bi bilo možno določiti, da se lahko v prostovoljno zavarovanje
vključijo tudi tuji državljani.
K S. členu
Dodatno prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
bo urejeno v posebnem zakonu. Ker bo to zavarovanje urejeno po zavarovalskih načelih in financirano na podlagi kapitalizacije vplačanih prispevkov, ni primerno, če se izvaja
v zavodu, ki je nosilec obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki se financira iz prispevkov zavarovancev
in delodajalcev. Ta rešitev je skladna s sklepi, ki jih je Državni
zbor sprejel ob prvem branju predloga zakona o zavarovalnicah.
K 6. členu
Sprememba je redakcijske narave. Že po dosedanji ureditvi se
pri izračunu pokojninske osnove poleg plač upoštevajo tudi
osnove, od katerih so bili zavarovani samozaposieni zavarovanci.
K 7. členu
Po spremembah zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS
št. 71/93) je omejeno trajanje dela preko polnega delovnega
časa. Časovne omejitve nadurnega dela so bile določene tudi
po poprej veljavnih predpisih o delovnih razmerjih. Kršitev teh
omejitev ni primerno upoštevati pri odmeri pokojnine.
K 8. členu

' ^rUžb0nih Podj&jih, ki no morejo izbirati zavaro-

Po sedanji ureditvi se zavarovancu, ki po 1. 1. 1970 ni prejemal plač, ali ni bil zavarovan od zavarovalnih osnov, od
katerih se izračuna pokojninska osnova, pokojnina odmeri od
najnižje pokojninske osnove.

'cfy j*al<ona je zato, da bi zmanjšali razlike v položaju
^o^nozaposlenih zavarovancev, določeno, da
zavarovanci sicer še naprej izbirajo
s
^?n*°re
°ove ne glede na svoje dejanske dohodke,
"°. io izbrati zavarovalne osnove, ki bi bila nižja
•jo pokojninske osnove. Skladno s tem stališ-

Nekateri zavarovanci, ki so do odhoda v tujino pred letom
1970, prejemali v Sloveniji sorazmerno visoke plače, so uspeli
s pobudo za oceno ustavnosti te določbe. Ustavno sodišče je
z odločbo z dne 15. julija 1993 razveljavilo določbo 49. člena
zakona, kolikor se nanaša na zavarovance, za katere obstajajo
podatki o plačah za obdobje pred 1. 1. 1970 in kolikor se
nanaša na zavarovance, za katere ne obstajajo navedeni
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podatki in jim je zavod odmeril pokojnino od najnižje pokojninske osnove.
V predloženi spremembi se skladno z odločbo ustavnega
sodišča za upokojence, ki so plače prejemali v času pred 1. 1.
1970, dopušča odmera pokojninske osnove glede na plače, ki
so jih prejeti po 1. 1. 1966. Za upokojence, ki po tem datumu
niso prejemali plač, ali niso bili zavarovani, je v predlogu
določeno, da se jim pokojnina odmeri od pokojninske
osnove, ki se določi glede na njihovo dejansko strokovno
izobrazbo v času zavarovanja. Ta rešitev vsebinsko ustreza
ureditvi odmere pokojnin v takratnem obdobju.
K 9. členu
Pri odmeri pokojnin se upoštevajo plače in osnove, od katerih
so zavarovanci plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zato je nujno te plače in zavarovalne osnove
iz prejšnjih let valorizirati glede na gibanje plač in zavarovalnih osnov, ne pa le glede na gibanje plač, kot velja po sedanji
ureditvi. Upoštevajo se le zavarovalne osnove samozaposlenih zavarovancev, ki so se dolžni zavarovati najmanj od zneska najnižje pokojninske osnove; osnove, od katerih so zavarovani kmetje, vrhunski športniki, brezposelni zavarovanci,
prostovoljni zavarovanci in zaporniki, pa se ne upoštevajo.
Ta sprememba se bo uporabljala le za valorizacijo plač in
zavarovalnih osnov po 1. 1. 1995. V prehodnih določbah je
predvideno, da se bo ta ureditev pričela dejansko uporabljati
šele potem, ko bo organiziran in zgrajen sistem za zbiranje
podatkov in pripravo evidenc za določanje poprečja plač in
zavarovalnih osnov samozaposlenih zavarovancev.
K10. In 11. členu
V 53. členu zakona je določeno, da znaša najnižja pokojninska osnova 64% poprečne plače na zaposlenega delavca
v republiki. Ob uskladitvi v marcu 1994, ko so se upoštevali
podatki o gibanju plač za januar tega leta, je moral zavod
skladno z navedeno določbo na novo določiti znesek najnižje
pokojninske osnove. Zaradi tega je prišlo do razlike med
uskladitvami pokojnin, odmerjenih od tega na novo določenega zneska najnižje pokojninske osnove in ostalimi pokojninami. Ta razlika je nastala predvsem zato, ker so bile tudi
najnižje pokojnine v preteklem letu zaradi učinka nesorazmernega povečanja pokojnin, uveljavljenih v obdobju od 1. 1.
1992 do 31. 3. 1992 na razmerje med poprečno starostno
pokojnino za polno pokojninsko dobo in poprečno plačo,
usklajene manj od celotnega porasta plač. Da v prihodnje ne
bi več prihajalo do nesorazmerij, je predlagano, naj se kot
osnova določi enako razmerje med zneskom najnižje pokojninske osnove in poprečno plačo na zaposlenega, kot bo
veljalo ob uveljavitvi tega zakona, nato pa naj se znesek
najnižje pokojninske osnove usklajuje enako kot pokojnine.
Vsebinsko enaka rešitev je predložena tudi v spremembi 54.
člena, v katerem je določen znesek najvišje pokojninske
osnove.
K12. členu
S spremembo besedila drugega odstavka 58. člena zakona bi
v samem zakonu rešili vprašanje, kako šteti delovna leta
zavarovancu, ki je del časa rednega šolanja dokupil. Že iz
sedanje dikcije je sicer možno ugotoviti, da se zavarovancu
poveča starost, od katere se štejejo delovna leta, le za čas
rednega šolanja, ki mu ni štet v zavarovalno dobo, torej se ne
upošteva obdobje rednega šolanja, ki se mu že všteva v zavarovalno dobo na podlagi dokupa, vendar zavod te rešitve ni
sprejemal.
K13. členu
Na enak način kot osnova za odmero nadomestila zaradi
manjše plače na drugem ustreznem delu in osnova za nadomestilo za čas čakanja na razporeditev na drugo ustrezno
delo ali na drugo zaposlitev, se uskladita tudi osnova za
nadomestila delovnim invalidom - samostojnim zavarovancem in osnova za nadomestilo za čas čakanja na poklicno
rehabilitacijo in za čas poklicne rehabilitacije.
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K14. členu

Po sedanji ureditvi se izračunava razmerje med P°P'
starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo in P°faš
plačo na zaposlenega v republiki. V to poprečje P 'a
upoštevane samo plače delavcev, ki se gibljejo bisffl m
gače kot vse plače in osnove, od katerih se obra^3,
prispevki in odmerjajo pokojnine. Pri izvajanju te
'
zato prihaja do nesorazmerij med poprečnimi preje^'j"
zavarovancev in poprečnimi pokojninami. Zato se
^
naj bi pri izračunu navedenega razmerja upoštevali^
vseh zaposlenih tudi osnove, od katerih so zavarovanih w
vanci iz 11. člena (zasebniki) in zavarovanci iz
i.
(lastniki zasebnih podjetij)
V 159. členu je določen tudi način uskladitve
v začetku vsakega koledarskega leta. Pokojnine se i
tako, da poprečna starostna pokojnina, preračunani
sek za polno pokojninsko dobo, doseže 85% popwj*r£l
zavarovalnih osnov, ki je znano v začetku koledarski * 6
to je znesek za november prejšnjega leta.
P

Uskladitev pokojnin glede na razmerje med poprej
rostnih pokojnin, preračunanim na znesek za polno
1
sko dobo, in poprečjem plač ter zavarovalnih osno^
(
zavod z veljavnostjo začetka posameznega koledars■
Ta uskladitev bi se izvedla poleg oziroma namesto f ^ (£
uskladitve po 15. členu tega predloga zakona, ki bi jo S >
porast cen osnovnih življenskih potrebščin v zadnje"'^.
'
sečju preteklega leta, z veljavnostjo od začetka lets's n0,
vlada. V praksi bi se pokojnine v začetku leta najprer j 3,
glede na rast življenskih stroškov. Nato bi zavod ^ j j
razmerje med na naveden način povečanimi
pokojninami, preračunanimi na polno pokojnins^■■
)»>9,
poprečjem plač in nato pokojnine dodatno povećat1
odstotkov, da bi navedeno razmerje znašalo 85%-

K15. členu
^
Z navedeno spremembo bi bili odpravljeni dvomeč ^ ta, j
čuni pokojnin, ki jih bi bilo treba skladno s
jVi
zakona izplačevati ob vsaki uskladitvi pokojnin
'H
veljavnost zakona o usklajevanju pokojnin v letu
%
od 1. 1. 1994 dalje.
J$
l0to
Po predloženi spremembi bi se pokojnine med
^aiif.
ove
vale na enak način, kot je dogovorjeno za P s nMii ,/"«i
v obeh splošnih kolektivnih pogodbah - za g° P"L nI %
negospodarstvo. Usklajevanje bi se izvajalo za nap A o
lagi uradnih podatkov Zavoda Republike Sloven'l ^
stiko o rasti cen življenskih potrebščin v posameZp f% sečju.
K16. členu
.jc*
Navedena sprememba 161. člena zakona je nujna, p
pokojnine, ki jih bodo zavarovanci uveljavili °"nCj!>
1994 dalje, večje od pokojnin, ki so jih zavarovan ^
pokojninsko dobo in enako pokojninsko osnovo, 0
' Po
tega datuma. Replika bi nastala zato, ker so s Utf "91
v letu 1993 povečale nekoliko manj kot so
se
.y"rn
0l
povečale poprečne plače, medtem ko bo za uPc nrij>ji?<1ij
bodo upokojili po 1. 1. 1994, pri valorizaciji plač iz0P
na raven plač za leto 1993, upoštevan celoten P ' %0
leto 1993.
j%
fi6<
S predloženo spremembo bi dosegli, da bi razrne'r^
predvideno v zakonu o pokojninskem in invalids" ^ ,e p<
vanju in po istem obrazcu izračunano po podat* 'J
za leto 1991, ostalo enotno, ne glede na kasnejše
načina uskladitev pokojnin.
Upoštevati velja tudi sekundarni učinek te anom^L \ ^
vanci se zavedajo, da takšne neupravičene
pokojnine ne bo možno trajno prenašati, in da
odpravljena. Zato so v letu 1993 odlašali z upo* U aj.'
upokojili takoj po Novem letu. Podoben položaj IJ
1992, ko se je v prvih treh mesecih starostno
f
upokojili več zavarovancev kot v ostalih
t
istega leta. To bo dodatno povečalo odhodke &
f
1 °Č6|
por"$

K17. členu
besedilu
i j ^ f)3 na/t' vu,,D
u" 162. člena je določeno, da se v primerih
ki aa d
mliavi:'
I Jelenih Vv raž I i,°loči zavod, opravi
~ usklajevanje pokojnin,
Kiav u otrazličnih obdobjih. Zavod tega doslej ni storil,
0", m'tdohf0(f9 °vljeno, da upokojenci, ki so se upokojili
U J) '• 1. 1991 do 21. 3. 1991, uživajo pokojnine, ki so
idil5 **yečje, upokojenci, ki so se upokojili v času od 1. 1.
/en • 3 1992, uživajo za 7,61% večje pokojnine in
ine, h
upokujejo od 1. 1. 1994 dalje, uživajo pokoj2W ol J
Jlf,
WPok('oilll w dobo 'n pokojninsko osnovo pridobili, če bi se
u h
h n lrneru
9' obdobjih.
Po splošnem pravnem stališču bi
b s
po J
'
' svojim splošnim aktom znižal navena raven
# rt:ls,0inosrn'ne
pokojnin, prekoračil svoje
SXW usfaVo il' ?aJ t>i posegel vostalih
temeljne pravice, ki jih je skladno
nožno urejeti le z zakonom.
plfj
Jreme(n?' Podložene spremembe, bi zavod po uveljavitvi
okojn/n ? zakona, ki bi vplivale na odmero ali usklajevanje
°fies0ra merda lahko zaradi spremenjenih razmer prišlo
^ojnjn7jr 'i med pokojninami, ki ne bi izhajala iz različne
oW 'sodobe ali različnih plač zavarovancev, odpravil ta
i/of Sa/e «»■. *o/ merilo, glede na katero bi se prilagodile
1 u
iS'
' *a en°ln'neoko
' nveliale pokojnine, uveljavljene v tekočem
l9 al
j ' "nu b uporabl
P iali
insko dobo in pokojninsko osnovo. Pri
kvarni 00 s i standardno pokojnino, kakršno bi prePolno pokojninsko dobo, ki je ves čas
"jj S» 'f Prejemal
plačo v višini republiškega poprečja. Če
wn
■ m ' '. da bi tu
za turui
zavarovance,
ki jl/
so se upokojili
A [jgi/rui
ni
ufj\-/rwjui
Ujl )Jt(ro/n/n
obdobju, na ta način določena in valorizirana
Wobju .Propala
od pokojnine, uveljavljene v zadnjem
S te
povečale za odstotek zaostajanja
#• I'Pase
se nnp'p Lh-• P°kojnine
<-avoiajanja
"i vValorizirale*
runa nnknininn
lor
a,or zira,etnlikn
kacr'jami
.dosegle
' enako
toliko
časa,Ha
dahibiHdruge
pokojnine
raven.
K18. členu
r|/Pth*
'CQ w
t!i C8,la jo°if>Va[S,vene
acln ga dodatka je socialno-varstvena praei/ !5 'oo-va stven o z ustavnimi načeli in z ureditvijo drugih
" Wsn0r!
'h pravic nujno zagotoviti le slovenskim
™ m drugim osebam s stalnim prebivališčem na
"oPublike Slovenije.
K19. členu
"iS "Od/oieni
y,l spremembi bi se med skupne dohodke uživalca
e ovih
!fZ°noD--l
? dodat
družinskih članov vštevale tudi invalidr
K!!
^pfsih
ki, invalidski dodatki in drugi prejemki
ih ' <t J? 0 vojaških
invalidih in civilnih invalidih vojne,
0d a
pomoč in postrežbo.
am e
so vr primerjavi
pravicami iz pokojninI lf>\.al..i?mki »v
imej!javi os fjiavi
'dskega zavarovanja visoki.u
K 20. členu
p"t' Po9oievSe Predlaga vsakoletno preverjanje premoženjt v J! °8o,en *a priznanje pravice do varstvenega dodatka.
mora/
^>aD,l1
upravičenec vsako leto do roka, v kate^ So doka i 0 ' Podatke za odmero dohodnine, predložiti
»da
Prejemkih, ki so jih imeli on sam in člani
u* ^ nJl? " Prejšnjem koledarskem letu. Če zahtevanih
3 predložil
rrieJ ' a u
do roka, bi mu zavod z začetkom
fji'tllf
/j®^
ifljgJUB«
P° pficfvu
poteku ivyct
tega iLfi\a
roka uoidvu
ustavil ićfjićlUtfValiJt}
izplačevanje
oda,r
ka. Zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje, bi
tf, ° Pon0v^
' 9 do dati?10*'1 zafltevel( za Poznanje pravice do varK 21. členu
w6f)
^'en Se
9 ia°o, Predlaga, naj bi čas prebit do 31. 3. 1992
nek
»a , 3
danje SFRJ, šteli v zavarovalno dobo
e ub,
92 P
ti
/qq
ike
Slovenije. Tujcem
bi iz
obdobja
rt'S'h 0,, mašteli kot zavarovalno
dobo po
slovenskih
..t % S/° en Po tem zakonu, le čas prebit na območju
ije. Kot to obdobje se šteje ves čas, prebit
"0 Dri
c/«„
/<- pokojninskega•in inva.
Pri slovenskemu
nosilcu
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lidskega zavarovanja. Za izpolnitev pogojev se upoštevajo
tudi obdobja zavarovanja v državah, s katerimi so sklenjene
konvencije o socialnem zavarovanju.
K 22. členu
V 219. členu je treba določiti, da se iz prihodkov zavoda krijejo
tudi prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje upokojencev.
Ker tako ni izrecno določeno v nobenem zakonu, sedaj zavod
ne plačuje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za upokojence, tudi slovenske državljane, ki stalno prebivajo v tujini.
Zaradi tega so navedeni upokojenci ostali brez zdravstvenega
zavarovanja, saj njihovega zdravljenja ne plačujejo niti tuje
države, kjer prebivajo, saj nimajo pokritja s prispevki, niti
slovenski zavod za zdravstveno zavarovanje, ki zanje ne dobi
prispevkov od ZPIZ-a. Takšne situacije ni možno rešiti niti
z meddržavnimi sporazumi, saj bi bilo tudi v teh primerih
treba plačati prispevke.
K 23. členu
Po sedanji ureditvi obrtniki, gostinci, prevozniki, odvetniki,
zdravniki, kmetje in drugi samozaposleni zavarovanci prosto
izbirajo zavarovalne osnove. Od teh osnov plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za zdravstveno zavarovanje ter druge prispevke.
Navedeni zavarovanci kljub temu, da so večinoma zavarovani
od minimalnih osnov, ne prejemajo manjših pokojnin, ker so
bili v najugodnejšem desetletnem obdobju zavarovani od
višjih plač ali zavarovalnih osnov.
Menimo, da takšen položaj ni ustrezen, saj so delavci v družbenem sektorju nesorazmerno bolj obremenjeni od zasebnikov, ki lahko prosto izbirajo zavarovalne osnove.
Če bi se 47.927 zasebnikov, ki so zdaj v poprečju zavarovani
od bruto zavarovalne osnove v višini 30.000 SIT, na podlagi te
spremembe zavarovalo od osnove v višini poprečne plače
delavca v družbenem sektorju, to je od 75.000 SIT, bi na leto
plačali za 8. 022 milijonov SIT več prispevkov, kot jih plačujejo
sedaj. Zaradi tega se izdatki za izplačevanje njihovih pokojnin
ne bi povečali. Sorazmerno bi se zmanjšale obremenitve
ostalih zavarovancev.
V prehodni določbi 34. člena tega zakona je urejen prehod od
sedanje ureditve izbire zavarovalnih osnov. Dokler ne bodo
pripravljeni izvedbeni predpisi, zlasti razvrstitev zasebnikov
v določene minimalne zavarovalne osnove, bodo lahko zavarovanci iz 11. in 12. člena tega zakona še naprej prosto izbirali
zavarovalne osnove s tem, da se bodo morali zavarovati
najmanj od zneska najnižje pokojnske osnove, povečanega za
prispevke in davke po porečni republiški stopnji.
K 26. členu
Po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij sta zavod in
Slovenski odškodninski sklad upravičena do enakega, 10%
deleža družbenega kapitala, če se podjetje lastnini oziroma
preoblikuje na način, določen s tem zakonom. Zato je neprimerna sedanja rešitev v 247. členu zakona, po kateri bi moral
v določenih primerih zavodu plačati odškodnino za nacionalizirano premoženje nekdanjih nosilcev socialnega zavarovanja, Slovenski odškodninski sklad.
Po predloženi rešitvi bi v primeru, kadar vrnitev v naravi ni
možna, zavod pridobil lastninski delež na pravni osebi, na
katero je prišlo navedeno premoženje.
K24., 25., 27., 28., 29., 30., 31.In 32. členu
V posebnem poglavju se uredi ustanovitev, delovno področje,
poslovanje in organizacija kapitalskega in stanovanjskega
sklada, kolikor njihovo poslovanje ni že urejeno s posebnimi
predpisi za njihova področja. Pri tem je nujno zagotoviti, da

bodo sredstva za izvajanje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ločena od sredstev kapitalskega sklada
in stanovanjskega sklada To je možno sistemsko rešiti le tako,
da se vsak od teh skladov registrira kot pravna oseba z lastnim računom.
Kapitalski in stanovanjski sklad se ustanovita s tem zakonom.
Njun smoter je predvsem v tem, da s prevzemom in upravljanjem dela družbenega premoženja, ki se prenese nanju po
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij in po stanovanjskem zakonu ustvarjata dobiček, ki se porabi za financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pri tem je
zagotovljena njuna povezanost z zavodom, kot nosilcem
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovavanja.
Kapitalski sklad posluje skladno z zakonom o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje tako kot drugi republiški
skladi, ki so pooblaščeni za upravljanje z delom družbenega
premoženja, ki izhaja iz zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij in zanj veljajo enake omejitve poslovanja..
Kapitalski in stanovanjski sklad upravlja družba za upravljanje, ki jo za te naloge ustanovi zavod. Investicijske družbe se
namreč ne smejo same upravljati, temveč morajo za posle
upravljanja s pogodbo pooblastiti družbo za upravljanje.
Ta družba posluje po predpisih, ki veljajo za poslovanje in za
nadzor poslovanja podobnih družb za upravljanje investicijskih skladov. Financira se iz provizije za upravljanje, ki se
plačuje v višini in v rokih, določenih s pogodbo. Skladno
z zakonom provizija ne sme presegati 2% poprečne letne čiste
vrednosti sredstev investicijske družbe.

K 33. členu
Že pred razpadom nekdanje SFRJ so se zavarovanci iz drugih
republik prizadevali pridobiti pravico do slovenske pokojnine,
ki je bila sorazmerno višja od pokojnin, ki so jih za enako
pokojninsko dobo in pokojninsko osnovo zagotavljali v Republiki Sloveniji zlasti zavarovancem z nizkimi plačami in borcem NOV.
Glede na to, da se zavarovanci iz drugih republik nekdanje
SFRJ še vedno upokojujejo v Republiki Sloveniji, kar se jim
omogoča, če so neposredno pred vložitvijo zahtevka za upokojitev zavarovani v Republiki Sloveniji, čeprav le en dan, je
nujno spremeniti zakon tako,da se bodo lahko upokojili le, če
bodo izpolnjevali gostoto zavarovanja v Republiki Sloveniji.
Z navedeno odločbo bi preprečili pridobitev slovenske pokojnine osebam, ki so bile samo neposredno pred upokojitvijo
zavarovane v Republiki Sloveniji. Izseljenci, ki so že pridobili
najmanj 15 let zavarovalne dobe pri slovenskemu nosilcu,
oziroma v državi, s katero je sklenjena konvencija o socialnem
zavarovanju, ne bi bili prizadeti.
K 34. In 35. členu
Skladno s spremembami zakona o prekrških in drugih predpisov o denarnih kaznih, se predlaga valorizacija denarnih
kazni za dosedaj določene kršitve zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju. Na novo se sankcionira opustitev
prijave sprememb plač, ki izhajajo iz postopkov revidiranja
lastninskega preoblikovanja podjetij in opustitev prijave
v zavarovanje, ki jo zagreši uživalec pokojnine, ki osebno vodi
lastno podjetje ali zavod.
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K 36. do 45. členu

l
5

V prehodnih določbah se ureja prehod na ureditev P '
noveli.
Zaradi sprememb načina usklajevanja na novo odme'!
pokojnin, ki so bile uveljavljene v zadnjih letih in so
veljale le za zavarovance, ki so se v posameznem
ji I i po uveljavitvi takšnih sprememb, so se med uživala1''
jih pokojnin izoblikovale naslednje značilne skupine:
- pokojnine uveljavljene do 31. 12. 1990 in
v obdobju od 22. 3. 1991 do 31. 12. 1991 se
odmerijo od zneska najvišje pokojninske osnove, ki je za januar 1994 znašala
- pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 1991 do
21. 3. 1991,se odmerijo od zneska najvišje
pokojninske osnove, ki je za jan uar 1994 znašala
- pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 1992 do
31. 3. 1992,se odmerijo od zneska najvišje
pokojninske osnove, ki je za januar 1994 znašala
- pokojnine, uveljavljene od 1. 4. 1992, se
odmerijo odzneska najvišje pokojninske osnove, ki je za januar 1994 znašal

7

154.587J
,,
170.71''"
„ ,i
166.5*0,*
1

S predloženo prehodno določbo bi bil po enaki17,010
predvidena v 20. členu tega zakona, neposredno °
način za odpravo navedenih razlik, ki ne izhajajo
ske dobe in pokojninske osnove, niti niso v skladu1
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Zlasti v zadnjem obdobju so po podatkih ZPlZ-a
podjetja izplačala svojim delavcem velike zneskezat0,
(ve jft
njihovih plač) v vrednostnih papirjih, namensko
ai
uporabili za interno lastninjenje. Navedeni zneski
so " ji
me
čani v breme substance podjetja, saj le-to ni i ^„n p
da bi te plače dejansko izplačalo. Takšna izrc
zplačila lahko nesorazmerno povečajo pokojninsko ^
posebno zaradi tega, ker se pri izračunu pokojninsM
upošteva samo deset najugodnejših let.
V postopkih revidiranja lastninskega preoblikovani^,
23
takšna izplačila ocenjena kot nezakonita. V tem
ureja dolžnost delodajalca, da zavodu sporoči n0^eew
o plačah delavcev, ki so bile zmanjšane zaradin < j
nova odmera pokojnine in rok, od katerega velja °1\f
pokojnine in od katerega se poračunajo prevet
zneski.
Na podlagi zakonov nekdanje SFRJ o temeljnih P p/
nosilcev Partizanske spomenice 41, odlikovanaJ ji
narodnega heroja ter udeležencev španske narodi ^
dilne in revolucionarne vojne so se upravičence«'
jf
dodatki k pokojninam v višini razlike med popretn0^i
so jo prejeli v zadnjem koledarskem letu in njihovo0P U
in se nato valorizirali tako kot pokojnine. Do konca ^
tih let so bili navedeni prejemki omejeni z najvišjiffl" ji
so bili bistveno nižji od zneskov najvišjih pokojnin
skih predpisih, neposredno pred razpadom nekdaPI"
so bile omejitve odpravljene.
Glede na spremembo osnov za valorizacijo plat
let, ki se upoštevajo pri izračunu pokojninske
nujno določiti, da se za valorizacijo plač iz ob'»a
uveljavitvijo te spremembe, še upošteva gibanje r
plač na zaposlenega v republiki.
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TABELA 2

Prirast uživalcev drugih dajatev v obdobju 1 -6/92,1 -12/92,
1-6/93 in 1-12/93
Obdobje
Vrsta dajatve
1-6/921-12/92 1-6/931-12/93
Dodatek za pomoč in po- 2197 4731
2583 5450
Invalidnine za telesno okVojaške pokojnine
Akontacije pokojnin
Dodatki k pokojninam

1808

3849

2048

4142

354
60*
-

636
128*
1463

123
5*
347

195
10
4:>1

Prirast uživalcev nadomestil plače (delovni invalidi)
v obdobju 1-6/92,1-12/92,1-6/93 in 1-12/93
Obdobje
Vrsta nadomestila
1-6/921-12/92 1-6/931-12/93
za čas čakanja in čas prek13
26*
28*
56*
za čas*čakanja na razporeditev na drugo ustrezno
delo
za skrajšan delovni čas
zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu
= je začasen podatek

337

750*

629*

869*

447
454

754*
850

420*
902

1144*
1666*

T

*BELA3
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Dopolnjen program dela družbe za avtoceste Republike Slovenije - DARS d. d. za
leto 1994
Program dela Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., za leto 1994 je pripravila in sprejela
Uprava družbe:
Jože Brodnik, dipl. ing., I.r.
Lado Prah, dipl. ing., I.r.
Metod Oi Batista, dipl. ing., I.r.
Gordana Višinski, dipl. ing., I.r.
UVOD
Letni program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
je narejen na podlagi določil 6. člena Zakona o družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji in na podlagi 22. člena Statuta
družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji.
Osnova za program izgradnje avtocest v letu 1994 so sklepi
11. seje Državnega zbora z dne 27. 7. 1993. Državni zbor je na
tej seji sprejel gradivo z naslovom »Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji (Poročevalec št. 20/93) katerega sestavni del sta
tudi terminski plan in dinamika porabe sredstev za posamezne avtocestne odseke v letih 1994 do 1999.
1. PROGRAM DELA DRUŽBE
Na podlagi v uvodu navedenega dokumenta je v letu 1994
predviden pričetek gradnje devetih novih avtocestnih odsekov.
Poleg pričetka gradenj novih avtocest bo potrebno v letu 1994
dokončati še avtocestni odsek Razdrto-Čebulovica.
Nadalje bo na nekaterih že zgrajenih avtocestnih odsekih
potrebno izvesti manjkajoča dela, ki so obvezna na podlagi
zahtev v lokacijskih odločbah ter dodatna dela na podlagi
ugotovitev pomanjkljivosti pri tehničnih pregledih.
Ob tem pa bo potrebno upravljati z vsemi do sedaj zgrajenimi
avtocestnimi odseki in na njih izvajati vzdrževalna dela.
1.1. GRADNJA AVTOCEST
1.1.1. AVTOCESTNI ODSEKI, KI SE PRIČNEJO GRADITI
LETA 1994
V letu 1994 se bo pričela gradnja naslednjih devetih avtocestnih odsekov:
1. Šentilj-Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,3 km
2. Hoče—Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina
46,9 km
3. Arja vas-Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9
km
4. Malence—Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 10,8
km
5. Zadobrova-Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina
4,2 km
6. Čebulovica - Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina 5,1
km
7. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km
8. Dane - Fernetlčl, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km
9. Selo - Šempeter, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,8 km
Skupno je to pričetek gradnje 74,3 km novih štiripasovnih
avtocest in 46,9 km dodatnih dveh pasov na že zgrajeni
dvopasovni avtocesti.
Poleg tega je predviden konec leta 1994 tudi pričetek gradnje
predora na Trojanah na odseku Blagovica - Vransko, vendar
samo v obsegu pripravljalnih del na portalu predora.
Vrednost in struktura finančnih sredstev za dela na teh odsekih je naslednja:
68

Vrednost del v
letu 1994 v Bencinski tolar
000 SIT
v 000 SIT
747jS^

Šentilj - Pesnica
Hoće - Arja vas
Arja vas - Vransko
Malence - Šentjakob"
Tomačevo - Zadobrova
Čebulovica - Divača
Divača - Dane
Dane • Fernetiči
Selo - Šempeter
11.8
Blagovica - Vransko
SKUPAJ
121,2

2.961.000
72*25630.000

Terminski plan in roki gradnje za odseke, ki se pričnei"
v letu 1994 so naslednji:
ODSEK
Šentilj - Pesnica
Hoče - Arja vas
Arja vas - Vransko
Malence - Šentjakob"
Tomačevo - Zadobrova
Čebulovica - Divača"
Divača - Dane
Dane - Fernetiči
šempeter~

limuni i

iiiiiimiiiiiiiiiliii'!jj|)S J
MiiimiiiiiiiimujjE ii«!jg"o
miiimiiiminME
miiiiimiiiiiiiiMiiE.
Illlll Illlll
IIIIIIIIIIIIIIIIIINIME ijS-a
minulimi tiiiiiiiiiiiiiiiimimn.w>
iiiiiiiiiiiiii iiMiHimjnMjffl.

5,1
8,4
3,8

"gradnja odseka Hoče - Arja vas bo trajala do konca N
1.1.2. KRITERIJI ZA DOLOČANJE PRIORITET V
Avtocestni odseki, ki se pričnejo graditi letos, so bili«
ko je Državni zbor lani poleti sprejel gradivo az ,
»Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji«. Od ' .g
konca leta 1993, ko je bila zaključena pripravaods6
teg°.^
se kriteriji in pogoji, ki so določali prioritete
ars<,
1994, niso prav nič spremenili. Zato v programu
^jpf
s0
letos predlagamo iste avtocestne odseke, kot
gani že lani poleti. Ob tem še enkrat ponavljamo

— celotna smer zahod - vzhod ima prvo
časno zelo kratek rok izgradnje (1994-1999);
- v tem kontekstu so prioritete posameznih o?ju#ji k
M,;
trasi zahod - vzhod, posebno v začetnem obd°'
odvisne predvsem od stanja izdelave projektne
„p
cije, usklajenosti v prostoru in stanja pri Prido"!0 p* -«
cijskih dovoljenj; v tem okviru imajo dodat" ^
odseki, kjer je na obstoječih cestah zelo ogrož®"/
varnost ter tisti odseki, kjer so stopnje ekonoms
nosti gradnje razmeroma visoke.
Interne stopnje donosnosti za posamezne avtoc®5"1
ki se pričnejo graditi letos, so naslednje:
ODSEK

Dolž.
v
km

INTERNA STOPNJA I
V%

Šentill - Pesnica
Hoće - Arja vas
Aria vas - Vransko
Malence - Šentjakob
Tomačevo - Zadobrova
Čebulovica - Divača
Divača - Dane
Dane - Fernetiči
Selo - Šempeter

9.3
46.9
20,9
10,8
4,2
5,1
8,4
3,8
11,8

14,98
18.99 _
14.11 _
14.44 _
14,44
8,48
8,48 _
2,16
2,85

SKUPAJ

121,2

*•> odsekih je donosnost pozitivna, vendar so opazne
Zan6rorna
nizke stopnje donosnosti na primorskih odsekih.
fUnEnmeriavo podajamo še interne stopnje donosnosti večjih
Cnaln
vred n0st 23ih odsekov na celotni trasi zahod - vzhod, ker
tir
' celot:
posamzne odseke včasih niso merodajne za
°ceo.no večjih
Inema st.
v%
4. pasovna AC
6,40
6,87

^2ŠT~K0De?

Inema st. donos, v %
2. pasovna AC v 1-fazi
5,35
9,60

- predlog sposobnih izvajalcev je bil posredovan Evropski
banki za obnovo in razvoj v soglasje;
- razpisan je bil informativni natečaj za investitorja objektov
in za parkirišče Dobrenja;
- odkupovala so se še preostala potrebna zemljišča in
objekti,
»
- izvedena so bila nekatera dela za pripravo elaborata za
razpis (grafične priloge in popis del s predizmerami);
- pripravljena je bila dokumentacija za potrebne razlastitve;
- izdelani so bili Splošni pogoji za pogodbo za izvajanje;

15,90

kot v7*e 16c razvidno, da imajo primorski avtocestni kraki tudi
in t0.'® elote razmeroma nizke interne stopnje donosnosti
v
Prvif ■ pr' variantnih primerjalnih možnostih, da bi gradili
■
dvopasovnice. Gradnja takojšnjih štiripasovih avtolri.Jako kaže tudi na teh odsekih kot smiselna, ker faznost
v
T
ak( Q n a čistem ekonomskem smislu ne prinese dovolj.
« ^ ' gradnja štiripasovnih avtocest pa po drugi strani
Sli
nosti n'naVelike
Prednosti glede prometne varnosti in propust,e
h odsekih.
(sll^EGLEO stanja priprav in obsega
®®ENlH DEL V LETU 1994
se
^odo na vseh v programu navedenih avtocestDtft ebnav sk,acllJ s terminskimi plani intenzivno izvajala
dela:
Predhodna dela. To so predvsem naslednja
v
i*d
,x Projektov za razpise In Izvedbo,
K- Ostal8 d ie zeml|i&č In
jjl ^
®la, ki so potrebna pred pričetkom gradnje.

Pred pričetkom gradnje se bodo na vseh odsekih
K- ohniv? ia pripravljalna dela:
<°Z - tlu. ® °»l ceste In postavitev profilov,
-■C' Padali
'«W62terena
9radb In objektov.

"'h Jeyaniu je podan pregled dosedanjih priprav In grad'994 a®'> ki bodo izvajana na posameznih odsekih v letu

^ ŠVkp^OJEKT 1 - ŠTAJERSKA
Jesnica - Šentilj, dolžina 9,3 km
ki
f
predstavlja nadaljevanje gradnje avtoceste
re
* ^ačoila P ^°da Šentilj proti Mariboru, se bodo v letu
izvajati naslednja dela:
>e
, k zajemajo odstranitev humusa, izkop
?e'a na amen
in, izdelavo nasipov in utrditev temeljnih t
v
a°dnja vanju ceste,
viadukta,
v
e
1ani6 .t
vetih objektov razpetine 5 - 50 m
p 0,
" °v za pilotno steno.
^ del je predviden v aprilu 1994, konec pa v juniju

v na gradnjo je naslednje:
e

'°i kt23 q ?Premembe prečnega profila je bil dopolnjen
y l{y pnc)obitev gradbenega dovoljenja;
y ivj^lcev? 'e b"° zbiranje ponudb za oceno sposobnosti
S S?|cev?a l2de,ano je bilo poročilo s predlogom sposobnih
S ™ aHfik ^r.adn)0 te9a odseka; to je bila mednarodna
y ^'Hačlh3' na kater0 se 'e Prjiavi,° 26 ponudnikov, od
c$

®va/e

- izdelana so bila Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
za izvajanje del;
- izdelana je bila razpisna dokumentacija in
- vsa razpisna dokumentacija je bila prevedena v angleščino.
NA ODSEKU POTEKAJO VSE AKTIVNOSTI SKLADNO
S POSTAVLJENIM TERMINSKIM PLANOM, RAZEN
POSTOPKOV PRIDOBIVANJA TUJIH FINANČNIH SREDSTEV
IN POSLEDNIČNO PRIPRAVA RAZPISA.
Postopek pridobivanja tujih posojil nekoliko zamuja zaradi
spremenjenega posojilojemalca (DARS namesto države).
POSTOPEK ZA IZBOR IZVAJALCA IN POSTOPEK ZA
PRIDOBITEV POSOJILA POTEKATA VZPOREDNO IN
ZAENKRAT ROK PRIČETKA DEL V LETU 1994 NI OGROŽEN.
Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih del bo v letu
1994 1.512.00.000 SIT. Od tega bo sofinanciranje s strani
Evropske banke za obnovo in razvoj v višini 747.522.000 SIT
(5,4 mio USD).
Odsek Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih pasov v dolžini
46,9 km
V letu 1994 se bo začela izgradnja dodatnih dveh pasov na
polovični AC med Hočami in Arjo vasjo. Izvajala se bodo
naslednja dela:
- preostala zemeljska dela na manjkajočih izkopih in
nasipih, ter na mestih, kjer se bodo gradili dodatni objekti;
- dela na odvodnjavanju avtoceste;
- gradnja petih objektov razpetine 5-50 m in
- začetek izkopov na dveh dodatnih predorskih ceveh.
Začetek del je predviden v aprilu 1994, konec pa v novembru
1998.
Stanje priprav na gradnjo je naslednje:
- pripravljen in zaključen je bil razpis za geodetska dela;
- pripravljen in objavljen je bil razpis za izdelavo projektov za
izvedbo objektov razpetine 5-50 m; delo je bilo tudi oddano;
- pripravljena In objavljena je bila domača predkvalifikacija
za izvajalce gradbenih del; prijavilo se je 23 ponudnikov od
tega 5 tujih;
- oprevljen je bil izbor sposobnih izvajalcev;
- v izdelavo je oddan projekt za pridobitev gradbenih
dovoljenj obeh predorov (zato je bil opravljen javni razpis);
- lokacijske odločbe, Izdane v letih 1971 do 1974, ostanejo
v veljavi, ker je bilo v tem času pridobljeno delno gradbeno
dovoljenje za polovično izgradnjo AC;
- izdeluje se študija upravičenosti za gradnjo tega odseka;
- izdeluje se obnova osi in posnetek terena;
- izdelan je bil popis del s količinami;
- izdelan je bil podrobnejši plan aktivnosti pripravljalnih in
gradbenih del po odsekih in objektih;
- pripravljen je bil tehnični del elaborata za razpis za
viadukte;

- izdelana je bila projektna naloga za projekt trase AC in
izvedeno zbiranje ponudb za ta dela ter delo oddano;
- pripravljen je bil razpis za oddajo del na viaduktih in
objektih razpetine 5-50 m in
- izveden je bil poziv ponudnikom (izvajalci, ki so dobili
sposobnost) za dvig dokumentacije za premostitvene
objekte na enem pododseku.
NA ODSEKU POTEKAJO VSE AKTIVNOSTI SKLADNO
S POSTAVLJENIM TERMINSKIM PLANOM
Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih del bo v letu
1994 2.961,000.000 SIT. Navedena sredstva bodo v celoti
domača (bencinski tolar).
1.1.3.2. PROJEKT 2 - CELJSKI DEL
Odsek Arja vas-Vransko, dolžina 20,9 km
Na odseku, ki predstavlja nadaljevanje AC od Arje vasi proti
Trojanam, se bodo v Idetu 1994 izvajala naslednja dela:
- zemeljska dela, ki zajemajo odstranitev humusa, izkop
zemljin in kamenin, izdelavo nasipov in utrditev temeljnih tal;
- dela na odvodnjavanju avtoceste;
- pričela se bodo dela na mostu preko Savinje, z deli na
temeljenju in pilotiranju;
- pripravljalna dela za gradnjo deviacij (zamejičenje, zakoličba osi, postavitev profilov in čiščenje terena).
Poleg tega se bodo izvajala še naslednja potrebna predhodna
dela:
- prestavitev železnice v Šempetru;
♦
- potrebna dela na osuševalnem in namakalnem sistemu;
- prestavitev elektrovodov in
- predstavitev plinovoda pri Vranskem.
Pričetek del bo oktobra 1994, konec pa novembra 1996.
Stanje priprav na gradnjo je naslednje:
- usklajevane so bile spremembe poteka trase (glede na
osnovno varianto) med občino Žalec, Ministrstvom za okolje
in prostor in Ministrstvom za promet in zveze, v Ločici pri
Šempetru in na Vranskem;
- izdelana je bila primerjalna ocena (s prometno tehničnih,
ekonomskih, prostorskih in okoljevarstvenih aspektov)
osnovne variante poteka trase s spremembami, ki jih je predlagalo Ministrstvo za okolje in prostor;
- potekalo je usklajevanje med Ministrstvom za okolje in
prostor in Ministrstvom za promet in zveze glede sistema
pobiranja cestnine in lokacije cestninske postaje;
- izdelana in dokončana sta bila osnutek lokacijskega načrta
in gradivo za spremembe občinskega prostorskega plana;
- izdelano je bilo gradivo za pripravo sklepa Vlade Republike
Slovenije za razgrnitev osnutka lokacijskega načrta;
- Vlada je sprejela osnutek lokacijskega načrta in ga posredovala v javno razgrnitev;
- istočasno je občina Žalec razgrnila osnutek sprememb
občinskega prostorskega plana;
- javne razprave so bile 4 in sicer za 10 krajevnih skupnosti;
- izdelana je bila študija upravičenosti za pridobitev kredita
za gradnjo pri Evropski investicijski banki (interna stopnja
donosnosti je 14,11% do 21,34% glede na pesimistično ali
optimistično prognozo) in bila poslana tej banki v potrditev;
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•i |&
- v delu so dodatni geodetski posnetki - topografski"?L
v merilu 1:1000, zaradi spremnembe poteka trase, ki I
pogojevalo Ministrstvo za okolje in prostor;
t Ph
- v delu je sprememba in dopolnitev idejnega projekta" (
s spremembo normalnih prečnih profilov in glede na f j
membi poteka trase v Šempetru in na Vranskem;
'|
- zakoličena je bila os trase bodoče AC na mestih, kier'jt;99i
potek trase na zahtevo Ministrstva za okolje in P'
naknadno spremenjen;
ret

- pripravljen je bil razpis za oddajo del za izdelavo
»Iti
načrta in zamejičenja parcel; izbran je bil tudi izvajalec.

- pripravljena je bila projektna naloga in razpis za odd# odii
za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovolj^ «e|
izveden je bil javni razpis in izbran izvajalec za
geoloških raziskav;

izve<:

pripravljen je bil razpis za pridobivanje zemljišč;
- pripravljali so se odgovori za pripombe, ki so jih
vale nevladne organizacije in posamezniki preko m«

kanj
t'5
od

*b|
"JA
®0v

- vsklajevale so se pripombe krajanov Vranskega in
- naročena je bila izdelava elaborata vplivnega o h moč
zaslišanje lastnikov zemljišč v postopku pridobivanj eprip
ske odločbe.
verj

SKLEP VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O JAVNI
^
TVI OSNUTKA LOKACIJSKEGA NAČRTA JE BIL =T 4 »tli,
V SKLADU Z ROKOM V TERMINSKEM PLANU, TOJ"Jf in0,
1993. JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA LOKAC^f *|b
NAČRTA IN OSNUTKA OBČINSKEGA PROSTOR prip|
PLANA STA BILA IZVEDENA V MESECU NOVEMBRU ^
CEMBRU.
Prip,
VSE AKTIVNOSTI NA TEM ODSEKU POTEKAJO SK- i<n,#
S TERMINSKIM PLANOM.

Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih dej
.^up;
1994 2.022.300.000 SIT. V navedenih finančnih S L
vključeno tudi sofinanciranje Evropske investicij®
«»»:»U i
(EIB) v višini 899.795.000 SIT (6,5 mio UŠD).
>
1.1.3.3. PROJEKT 3 - GORENJSKA - DOLENJSKA
Piti
Odsek Malence-šentjakob, 10,8 km
Na odseku, ki predstavlja gradnjo vzhodne obvoz"'®8 -ini
e
Ijani se bodo v letu 1994 izvajala naslednja dela:
: o
- zemeljska dela, ki zajemajo odstranitev hum"^
te
zemljin in kamenin, izdelavo nasipov in utrditev te
- dela na odvodnjavanju ceste;
- izkopna dela v predoru Golovec;
t s"
- izdelava temeljenja in podpor večjih objektov k J.3.4
P|
*6,
— viadukt Bizovik,
— most preko Ljubljanice,
— most preko Save,
— petih nadvozov v priključkih in
-,a\ot K
— prestavitev oz. deviacija železniških tirov v Z"
„a fl<
Začetek del je predviden oktobra 1994, konec P" ^ Ni«
1996.
K"al
Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih ,r0^ a (JvIl
1994 2.469.000.000 SIT. V navedenih finančnih ^
vključeno tudi sofinanciranje Evropske investi'c „£ str 01
(EIB) v višini 726.758.000 SIT (5,25 mio USD) in s o"
^h
Mesta Ljubljane.
*
Odsek Tomačevo-Zadobrova, dolžina 4,2 km
Odsek predstavlja povezavo vzhodne obvoznice z

!£l°u obvoznico v Ljubljani. V letu 1994 se bodo na tem
dajala naslednja dela:
^H»ka dela, ki zajemajo odstranitev humusa, izkop
amenin
Jela n3 odvodn
. izdelavo
nasipov in utrditev temeljnih tal;
u
lav
Mela a temeljenja
lavan
ceste treh
in nadvozov.
ini podpor
;K^96.,ek del 'e Predviden oktobra 1994, konec pa novembra
^nstedenih gradbenih in pripravljalnih del bo v letu
,ae '*'200.000 SIT. Navedena sredstva bodo v celoti
(bencinski tolar) in sofinanciranje Mesta Ljubljane.
fto?lence-šentiakobzato
'n Zadobrova—Tomačevo
se
vse priprave na gradnjo
,nVe8tiCi|a
l°«Cn0

lek8

* Pfprav na gradnjo obeh odsekov je naslednje:
ra se
»m
i° Počela javna razgrnitev osnutka
(J od 4in9a načrta, ki je trajala do 15. oktobra 1993;
«iih oh*?0za osamezne
10.1993 so se odvijale javne obravnave na
hirale s° se pripombe
P
skupnosti; načrta;
na krajevne
osnutek lokacijskega
va e
' so se nekatere pripombe iz javne razprave

J*&S »o se odgovori na pripombe Iz javnih razprav In
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fiVe
bile neka,ere
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4 Pređom) * '
i
razgrnitve (Bizovik, tropablla
'easibility študija (interna stopnja donos■6do 20,62% glede na pesimistično ali optimin, ln
b»nt? °) bila poslana v potrditev Evropski investi'jlMu" !?•
MkovV'iala.se j® dokumentacija za zaslišanje prizadetih
Prip^iKč in za samo pridobivanje teh zemljišč;
'zvedel se je postopek za oddajo del (razpis) za
P°trebnih zemljišč za gradnjo;
(
1
6ga (J Ljubljano so se začeli razgovori o sofinancira^ekaAcT;

^ ^sprejil3 ^esta Ljubljane je na svoji 24. seji dne 16. 12.
"a Lluhii 6lnzadopolnitve dolgoročnega plana občin in
%e0K Znic
obdobje 1986-2000 (v zvezi z gradnjo
,° °)ln
"v Pit„60 "Pjemembah In dopolnitvah odloka o varstvu
LS Liuhi- 8na Moste po, e in
L
- i plana.
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Začetek del je predviden junija 1994, konec pa julija 1995.
Stanje priprav na gradnjo na tem odseku je naslednje:
- izveden je bil razpis za pridobivanje zemljišč in izbran je bil
izvajalec,
- pridobivala so se zemljišča,
- dopolnjeval se je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in
- razpisana je bila predkvalifikacija za ugotavljanje sposobnosti izvajalcev in opravljen izbor sposobnih izvajalcev;
prijavilo se je 19 ponudnikov, od tega 6 tujih.
NE GLEDE NA ZAMUJANJE AKTIVNOSTI ZA PRIDOBIVANJE
ZEMLJIŠČ JE BILO OCENJENO, DA BO TO ZAMUDO MOŽNO
DO ZAČETKA GRADNJE NADOKNADITI, TAKO, DA SE BO
GRADNJA PRIČELA V PREDVIDENEM ROKU V LETU 1994.
Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih del bo v letu
1994 1.673.540.000 SIT. Navedena sredstva bodo v celoti
domača (bencinski tolar).
Odsek Divača-Dane, dolžina 8,4 km
Na odseku, ki predstavlja začetek gradnje AC od Divače proti
mejnemu prehodu Fernetiči, se bodo v letu 1994 izvajala
naslednja dela:
- zemeljska dela, ki zajemajo odstranitev humusa, izkop
zemljin in kamenin, izdelavo nasipov in utrditev temeljnih tal;
- dela na odvodnjavanju ceste;
- dela na deviacijah obstoječih cest;
- na treh podvozih se bodo izvajala dela na temeljenju,
spodnji konstrukciji in zgornji konstrukciji in
- na dveh nadvozih se bodo izvajala dela na temeljenju in
spodnji konstrukciji.
Začetek del je predviden Junija 1994, konec pa aprila 1996.
Stanje priprav na gradnjo Je naslednje:
- dopolnjeval se je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- izveden Je bil natečaj o sposobnosti izvajalcev za gradnjo
tega odseka; prijavilo se Je 17 ponudnikov od tega 4 tuji In
- pripravljali so se razpisni dokumenti za izvajanje del.
NA TEM ODSEKU JE BILO NAJPREJ PREDVIDENO SOFINANCIRANJE TUJIH FINANČNIH INŠTITUCIJ (ITALIJANSKIH).
V ZVEZI S TEM SE NI PRAVOČASNO PRIČEL POSTOPEK ZA
ODDAJO DEL. NE GLEDE NA TO PA OCENJUJEMO, DA SE
BO GRADNJA LAHKO PRIČELA Z ENOMESEČNO ZAMUDO
V JUNIJU 1994.
Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih del bo v letu
1994 1.638.000.000 SIT. Navedena sredstva bodo v celoti
domača (bencinski tolar).
Odsek Dane - Fernetiči, 3,8 km
Na zadnjem odseku AC proti mejnem prehodu Fernetiči se
bodo v letu 1994 izvajala naslednja dela:
- zemeljska dela, ki zajemajo odstranitev humusa, izkop
zemljin in kamenin, izdelavo nasipov in utrditev temeljnih tal;
- dela na odvodnjavanju ceste;
- dela na izkopu predorske cevi;
- na šestih podvozih se bodo izvajala dela na temeljenju,
spodnji konstrukciji in zgornji konstrukciji in
- na štirih nadvozih se bodo izvajala dela na temeljenju in
spodnji konstrukciji.
Začetek del je predviden Junija 1994, konec pa julija 1996.
Stan|e priprav na gradnjo je naslednje:
- pripravljena je bila nova varianta med Danaml In Sežano,
ki predstvlja za okolje bolj sprejemljivo In tudi cenejšo
rešitev,
- ta spremenjena varianta na področju med Danami in
Sežano se je usklajevala v prostorskem in tehničnem smislu;
- pričele so se aktivnosti za spremembo lokacijskega
načrta AC Razdrto — Fernetiči na odseku Dane — Fernetiči;
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- oddano je bilo delo za spremembo lokacijskega načrta;
- občini Sežana so bile posredovane tehnične osnove za
pripravo programskih zasnov, ki so potrebne za spremembo
občinskih planskih dokumentov;
- opravljena so bila usklajevanja z občino Sežana o nekaterih rešitvah na področju Sežane in
- preverjale so se dodatne rešitve kot npr. tropasovni predor.
GLEDE NA SPREMEMBO LOKACIJSKEGA DOVOLJENJA IN
NOV POSTOPEK ZA SPREJEM LOKACIJSKEGA NAČRTA JE
NASTALA NA TEM ODSEKU ENOLETNA ZAMUDA. OCENJENO JE, DA BO MOGOČE TO ZAMUDO V NADALJEVANJU
NADOKNADITI, TAKO, DA BI SE GRADNJA NA TEM ODSEKU
ZAČELA V LETU 1994.
Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih del bo v letu
1994 630.000.000 SIT. Navedena sredstva bodo v celoti
domača (bencinski tolar).
Odsek Selo — Šempeter, dolžina 11,8 km
Na tem odseku, ki predstavlja nadaljevanje gradnje avtoceste
od mejnega prehoda Vrtojba (oz. Šempetra) proti Selu, se
bodo v letu 1994 izvajala naslednja dela:
- zemeljska dela, ki zajemajo odstranitev humusa, izkop
zemljin in kamenin, izdelavo nasipov in utrditev temeljnih tal;
- dela na odvodnjavan|u ceste;
- tlela na devlacijah obstoječih cest;
- dela na zgornjem ustroju;
- dela na regulacijah vodotokov;
- na dveh viaduktih se bodo izvajala dela na temeljenju,
spodnji konstrukciji in polovici zgornje konstrukcije;
- na devetih mostovih se bodo izvajala dela na temeljenju in
spodnji konstrukciji, na štirih od njih pa tudi dela na zgornji
konstrukciji;
- na šestih podvozih se bodo izvajala dela na temeljenju in
spodnji konstrukciji, na štirih od teh pa tudi dela na zgornji
konstrukciji;
- na osmih nadvozih, se bodo izvajala dela na temeljenju in
spodnji konstrukciji, na štirih od teh pa tudi dela na zgornji
konstrukciji in
- zgradilo se bo pet ploščatih propustov.
Začetek del je predviden junija 1994, konec pa aprila 1996.
Stanje priprav na gradnjo je naslednje:
- pridobivalo se je dopolnilno lokacijsko dovoljenje za
obvoznico Črnlče;
- preko občine so se pridobivale odstopne izjave lastnikov
zemljišč za izgradnjo priključka Črniče;
- Izvedena je bila domača predkvalifikacija za ugotavljanje
sposobnosti Izvajalcev; prispelo je 20 prijav od tega 6 tujih
In
- dopolnjeval se je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo.
NA ODSEKU POTEKAJO AKTIVNOSTI PRETEŽNO SKLADNO
S POSTAVLJENIM TERMINSKIM PLANOM, TAKO DA ROK
ZAČETKA GRADNJE V LETU 1994 NI OGROŽEN.
Vrednost navedenih gradbenih in pripravljalnih del bo v letu
1994 2.041.200.000 SIT. Navedena sredstva bodo v celoti
domača (bencinski tolar).
1.1.4. NADALJEVANJE GRADENJ V AVTOCEST
Odsek Razdrto — Čebulovlca, dolžina 8,8 km
Ta avtocestni odsek je končan, manjkata še viadukta
Bandera in Goli vrh, ki bosta pospešeno grajena v letu 1994.
Na teh dveh objektih se bodo izvajala naslednja dela:
- temeljenje,
- spodnja konstrukcija in
- zgornja konstrukcija z zgornjim ustrojem.
V kolikor ne bo mogoče zgraditi obeh objektov v celoti do
konca leta 1994, bosta v tem času zgrajena polovična
viadukta (za dva vozna pasova), tako da bo promet do konca
leta 1994 na tem avtocestnem odseku zagotovo stekel.
Razpis za oddajo del za oba viadukta je v teku.
Vrednost del za oba objekta bo 1.008.000.000 SIT. Navedena
sredstva bodo v celoti domača (bencinski tolar).
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1.1.5. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH

Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod | ae
potrebno izvesti še nekatera zaključna in dodatna a '"'ipi
bila zahtevana pri izdaji lokacijskih odločb ali P ,jf!'f°(
zahtevana pri tehničnih pregledih. V preteklih letih v«>Sl
del zaradi prenizkih proračunskih sredstev ni bilo ij
izvesti in se je njihova realizacija odlašala iz leta v I«

Ta dela spadajo torej v sklop preteklih investicijv'
avtocest v naši državi in niso bila predvidena v P'-U
Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji v okviru SJ®
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ta dela.
SMER SEVER - JUG
6
Hrušlca-Vrba
*t
Malence-Šmarje
5!
Šmarje—Višnja Gora
ua4 k
skupaj
SMER ZAHOD-VZHOD
Koper—Ankaran
Razcep-Razdrto
Razdrto-Čebulovica (trasa)
Vrtojba-Šempeter
Šentilj—Pesnica
skupaj
VSE SKUPAJ

Navedena dela predstavljajo vsa evidentirana P0'j*]J
Vrsta in obseg teh del ponekod kažeta na komp[°|
je bilo v preteklosti potrebno sklepati z |oka'ninenl!,jj> st
s ciljem pridobivanja potrebnih soglasij in dovolJ
J<oj,
njo avtocest na njihovem območju.
t*o
itr^d.
Pred dejansko realizacijo navedenih del bo
enkrat perveriti ustreznost In umestnost nekat«--^!
^^
nih ukrepov v luči sedanjega časa in sedanjihwr»z j %
tega
projektne rešitve
licitacije ^
icya bodo
uuuu detajlne
ucicijiiie piujeruiie
resmvt; in iiuuei^'j
dejanska potrebna finančna sredstva za posame*
zato so predvidena sredstva za ta dela le okvirna' K
Podroben pregled je prikazan v prilogi 1.
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1.1.6. PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJ
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Obalna cesta
V primeru nestrinjanja MOP ter lokalnega prebivalstva z izdelanimi rešitvami bo v letu 1994 potrebno izvesti spremembe
obstoječih idejnih projektov.
1.1.7. PROJEKTNE STROKOVNE SLUŽBE
Strokovna služba, ki skrbi za izvedbo projekta, v nadaljevanju
PSS (v angleščini Project Implementation Unit - PIU, enota
za izvedbo projekta) je organizacija, ki za investitorja v skladu
z veljavnimi zakoni in predpisi opravlja vsa potrebna investicijska preddela od ideje do pridobitve gradbenega dovoljenja
ter vsa potrebna dela za oddajo izvajanja gradbenih del najugodnejšemu ponudniku.
Pri tem PSS sama investicijskih preddel (npr. projektiranja) in
gradbenih del ne izvaja, ampak opravi vsa potrebna strokovna
in organizacijska opravila in postopke, da investitor lahko
podpiše z izbranimi najugodnejšimi izvajalci teh del izvajalske
pogodbe. S pooblastilom investitorja PSS izvajanje vseh teh
del tudi nadzira. PSS torej opravlja posle »INŽENIRJA«
v skladu s FIDIC pogoji.
Stroški za to organizacijo so v letu 1994 predvideni v višini
520.000.000.SIT.
1.2. VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE AVTOCEST
1.2.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji v skladu s 3. členom
Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji organizira
in vodi tudi vzdrževanje že zgrajenih avtocest, ki obsega
redno vzdrževanje in obnavljanje vozišč in objektov.
Redno vzdrževanje obsega predvsem zimsko službo, košnjo
trave, obnovo talnih označb, krpanje udarnih jam, zalivanje
reg in razpok, barvanje in popravilo ograj itd.
Za vsakih ca 50 km avtocest je postavljena avtocestna baza,
v kateri je za vsa redna vzdrževalna dela na razpolago delovna
posadka in ustrezna mehanizacija.
V letu 1994 bo za redna vzdrževalna dela porabljeno ca 937
milijonov SIT.
Predvidena vzdrževalna dela bodo zagotavljala naslednje:
—
—
—
—
—

prometno varnost,
prevoznost,
ohranjanje in varstvo avtocest,
varovanje okolja in
urejen videz avtoceste.

V letu 1994 bo posebna pozornost posvečena racionalizaciji
vzdrževanja na račun povišanja delovnega učinka in znižanja cene.
Redno vzdrževanje avtocest opravlja sedaj po posebni
pogodbi z DARS d. d. Podjetje za vzdrževanje avtocest, ki je
bilo ustanovljeno izključno za vzdrževanje avtocest in pobiranje cestnine.
1.2.2. OBNAVLJANJE VOZIŠČ IN OBJEKTOV
NA AVTOCESTAH
Za obnovo cestišč in objektov na vseh avtocestah so za leto
1994 predvideni stroški v višini 840 milijonov SITG in sicer:
— za odpravo hudih poškodb na primarnih elementih nosilne
konstrukcije viadukta Ravbarkomanda;
— za izvedbo nove izolacije v predorih Pletovarje in Golo
rebro;
— za sanacijo poškodovanega nosilca in robnih vencev na
viaduktu Žepina;
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- za odpravo krušenja betona na robnih vencih, rjavenja
ograj in za odpravo poškodb na hidroizolaciji na objektih na
relaciji Brezovica-Razdrto;

PRILOGA 1 - PODROBEN PRIKAZ ZAKLJUČNIH DEL'"
AVTOCESTAH

- za sanacijo poškodb cestišča;

A. SMER SEVER - JUG
1. HRUŠICA - VRBA
(J
- dela na glavni trasi, deviacije, obračališče Breg, <e^
oprema ceste
18°
- podvoz na deviaciji 3-3a
- pobočja Mežaklje, zavarovanje pred plazovi
63
- oprema PVAC
)JJ (
- nedokončana dela v letu 1993 po pogodbi SCT
SKUPAJ 622.100.000
2. MALENCE - ŠMARJE SAP
- protihrupna zaščita
14-#
16.11*
- križišče Razdrto v Šmarju
- rekonstrukcija R - 331
11*
- kanalizacija v Šmarju
2
SKUPAJ 66.400.000
C
3. ŠMARJE SAP - VIŠNJA GORA
26. E
- protihrupne ograje
- rekonstrukcija ceste Zg. Duplica- Jerova vas
- dokončanje vozišča - cementno betonski zakljjj^ gj

- za sanacijo brežin in za večja dela na področju obcestne
vegetacije;
- za položitev cevne kanalizacije za električne kable
sistema klic v sili na relaciji Postojna-Razdrto.
1.2.3. POBIRANJE CESTNINE
OD 1.1. 1994 dalje se pobrana cestnina steka na račun DARS
d. d.
Sedanji način pobiranja cestnine obsega naslednje večje
vrste del:
— pobiranje cestnine v cestninskih kabinah,
— obračun gotovine pobrane cestnine,
— odvoz pobrane cestnine do ustrezne banke,
— prodaja abonentskih bonov, mesečnih in točkovnih kart.
Strokovnjaki DARS d. d. zato v letu 1994 intenzivno iščejo
možnosti za uvedbo alternativnih načinov pobiranja cestnine In možnosti za posodobitev sedanjega načina pobiranja, kar naj bi zmanjšalo škodljive vplive na okolje in racionaliziralo postopek pobiranja cestnine.
V mesecu februarju 1994 je potekalo pod pokroviteljstvom
Ministrstva za promet in zveze enodnevno strokovno posvetovanje »Cestnine na slovenskih avtocestah«. Iz zaključkov
navedenega posvetovanja, vseh dosedanjih študij s področja
cestnine in glede na prakso v državah, ki že pobirajo cestnino,
je razvidno, da je najbolj sprejemljiv način pobiranja cestnine
tisti, ki ne zahteva ustavljanja vozil, in pri katerem je višina
cestnine odvisna od prevožene razdalje.
Sklepa Državnega zbora, da se s 1. 7.1994 ukine neposredno
pobiranje cestnine in se uvede plačilo cestnine brez ustavljanja, zaradi objektivnih razlogov namreč v tem času ne bo
mogoče realizirati, zato je DARS d. d. zaprosila Državni zbor
za podaljšanje roka za pričetek uvajanja novega načina
pobiranja cestnine.
Stroški pobiranja cestnine bodo v letu 1994 znašali ca 400 mio
SIT.
1.2.4. UPRAVLJANJE AVTOCEST
Poleg upravljanja že zgrajenih avtocest bo DARS d.d. v letu
1994 opravljala celoten finančni inženiring ter pripravljala,
vodila in organizirala gradnjo in vzdrževanje avtocest v skladu
s 3. členom Zakona o družbi v Republiki Sloveniji.
Stroški naštetih dejavnosti bodo znašali predvidoma
175.000.000.SIT.
2. POVZETEK PROGRAMA DELA DRUŽBE
2.1. GRADNJA AVTOCEST
V 000 SIT
2.1.1. AVTOCESTNI ODSEKI, KI SE PRIČNEJO GRADITI LETA
1994
15.689.840
2.1.2. NADALJEVANJE GRADENJ AVTOCEST
1 008 000
2.1.3. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH
1 850 700
2.1.4. PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
531 000
2.1.5. PROJEKTNE STROKOVNE SLUŽBE
520 000
SKUPAJ GRADNJA AVTOCEST
19.599^540
2.2. VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE AVTOCEST
2.2.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST
937 000
2.2.2. OBNAVLJANJE VOZIŠČ IN OBJEKTOV NA AVTOCESTAH
840.000
2.2.3. POBIRANJE CESTNINE
400 000
2.2.4. UPRAVLJANJE AVTOCEST
174 970
2.2.5. STROŠKI NOVIH KREDITOV
108100
SKUPAJ VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE AVTOCEST
2.460.070
SKUPAJ PROGRAM DELA DRUŽBE
22.059.610
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- sanacija ukopnih brežin - delno
SKUPAJ 437.000.000
SKUPAJ SEVER - JUG 1.125.500.000

B. SMER ZAHOD - VZHOD
1. KOPER-ANKARAN
-

4

Z ?! ski
dokončanje osi 2 v Bertokih + voda, elektrika Ij'jjj
J °b(j(
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nije
ureditev parkirišč
23 >o<
'S S
ureditev pobeške ceste
sj W
protihrupni zid CP Koper
39-2
ureditev križišča Slavček
nadhod v km 6,00
SKUp«^l>

2. RAZCEP RAZDRTO
- zg. ustroj v useku Goli vrh v dolžini 400 m,
sloj, prometna oprema, odbojne in varovalne ogra'

,<g

- rekon. lok. ceste od naselja Razdrto do kanfino'0^« 's,!e
2-3 0rtor
,
- zaščita proti burji in snežnim zametom
.
pr
0r
SKUPAJ1 'i ^
N
RAZDRTO—ČEBULOVICA
(BREZ
VIADUKTOV)
3
V
9*5 *io De
predvideno za plačilo del iz leta 1993
- dodatna in zaključna dela na trasi v 1994
, l!** f'0rniee
lit
SKUPAJ *
3.
Oi,
tei
4. VRTOJBA-ŠEMPETER
I sil^Ci
M
- MMP Vrtojba, povezovalna cesta, uvoz v parKi^,
- gradnja obvoznice Šempeter v dolžini cca 1 fi K^|
SKUPAJ
5. ŠENTILJ—PESNICA (MMP ŠENTILJ)
- sanacija plazu v km 0,4

0>e

SKUP^
nT&
SKUPAJ ZAHOD-VZHO" X

VSE

SKUPAJ

(SEVER-JUG

IN

Pr

IU)GA 2 - FINANCIRANJE PROGRAMA DELA DRUŽBE

SLm/c»I° NA SKUPŠČINI DRUŽBE (VLADI REPUBLIKE
,ffilJE)
DNE 24. 2. 1994
11 wA.N.CNl VIRI ZA GRADNJO AVTOCEST
V 000 SIT
ENSKA
IBFuI!,.y
SREDSTVA ZA GRADNJO AVTOCEST
14.521.700
3.702.000
S
„'^ČA POSOJILA
32.910
cest cestnine za financiranje gradenj avto1.342.930

!

SKUPAJ FINANČNI VIRI ZA GRADNJO AVTOCEST
19.599.540
2. FINANČNI VIRI ZA VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE AVTOCEST
2.1. DEL CESTNINE ZA VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE
AVTOCEST
2.357.070
2.2. NAJEMNINE ZA SERVISNE OBJEKTE
103.000
SKUPAJ FINANČNI VIRI ZA VZDRŽEVANJE AVTOCEST
2.460.070
VSE SKUPAJ FINANČNI VIRI ZA PROGRAM DELA DRUŽBE
22.059.610
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. 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 delovnih telesih sodelovala:
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu
za okolje in prostor.

Situacija in idejne rešitve
- ureditvena situacija
- idejne rešitve infrastrukture
Gradbene parcele
Poročilo o vplivih na okolje
Osnutek lokacijskega načrta je izdelan v skladu z Zakonom
o urejanju prostora (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 Ur. list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in Navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih
aktov (Ur. list SRS, št. 14/85). Poleg tega upošteva tudi Zakon
o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/93), tako, da je vključeno
tudi poročilo o vplivih na okolje.
Osnutek je skladen z zasnovo cestnega omrežja v prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje
1986-2000 (Ur. list SRS, št. 1/86,41/87,12/89, in Ur. list RS, št.
36/90), v skladu s prostorskimi sestavinami družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (Ur. list SRS, št. 2/86, 41/
87, 23/89).
Zaradi spremembe oblik priključkov, počivališča in deviacije
lokalne ceste so ob osnutku lokacijskega načrta pripravljene
tudi manjše spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
planskih aktov občin Novo mesto, Sevnica, Krško in Brežice
v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta. V ostalem je lokacijski načrt skladen z dosedaj veljavnimi občinskimi plani.
Zato je potrebno sočasno s sklepom o javni razgrnitvi osnutka
lokacijskega načrta sprejeti tudi sklep, da Vlada Republike
Slovenije predlaga skupščinam občin Novo mesto, Sevnica,
Krško in Brežice v obravnavo in sprejem predlog sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov.
GLAVNE ZNAČILNOSTI REŠITEV OSNUTKA
LOKACIJSKEGA NAČRTA
Trasa
Odsek avtoceste Kronovo-Smednik-Krška vas predstavlja
del sedanje evropske ceste E-70 Fernetiči-Ljubljana-Ob-
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režje. Dolenjski krak te ceste med Ljubljano in mejnim prehodom Obrežje prevzema poleg mednarodnih povezav tudi
medregionalni promet med osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Poudarjen pomen ima tudi kot povezava med Ljubljano
in Zagrebom, dvema močnima urbanima in metropolitanskima območjema, ki sta hkrati državni prestolnici. Odsek te
avtoceste je tudi pomemben za gospodarsko integracijo širše
dolenjske regije in Posavja in hkratno povezavo izrazitih zdraviliških, kulturnih in izletniških potencialov.
Odsek Kronovo-Smednik-Krška vas obsega 26.765 km od
stacionaže km 72.160 do km 99.025 (izhodišče stacionaže je
km 0.000 v Kozarjah pri Ljubljani). Alternativ (variant) glede
trase same avtoceste ni bilo, ker ravninska trasa in relativno
ugodni elementi sedanje magistralne ceste skupaj z načeli
varstva okolja in urejanja prostora narekujejo, da je avtocesta
položena v koridor sedanje magistralne ceste.
Na odseku od Kronovega do Dobruške vasi poteka nova
avtocesta načeloma v koridorju obstoječe magistralne ceste
M-1, vendar pa zaradi izravnave neustreznih horizontalnih
elementov obstoječe ceste to traso izjemoma na krajšem
odseku (Bela cerkev) zapusti oziroma prečka. Od Dobruške
vasi do konca odseka (do Krške vasi) poteka nova avtocesta
neposredno v trasi obstoječe ceste in sicer tako, da je razširitev izvedena proti severu.
Priključki
Ob izdelavi osnutka so bile variantno preverjane zgolj rešitve
oblikovanja priključkov in deviacij lokalnih in regionalnih
cest. Izbrane variante predstavljajo optimalne rešitve tako
s stališča izrabe prostora kot tudi varstva okolja.
Priključki so locirani tako kot do sedaj na križanjih z regionalnimi cestami, in pri Smedniku z lokalno cesto.
Izvennivojski priključek Dobruška vas je izveden na križanju
z regionalno cesto R 332. Priključek je izveden v obliki polovične deteljice, pentlje so do največje možne mere prilagojene obstoječemu priključku, tako da bo nova rešitev zajela
čimmanj dodatnih zemljišč.
Izvennivojski priključek Smednik na križanju z lokalno cesto
L 3927 je izveden v obliki diamanta. Ta oblika je najustreznejša zaradi najmanjše porabe prostora, in je ustrezna za
pričakovane manjše prometne obremenitve.
Izvennivojski priključek Krško (pri Drnovem) na križanju
z regionalno cesto R 363 je izveden v obliki polovične deteljice. Obe pentlji sta izvedeni zahodno od regionalne ceste, na
prostoru, ki ga zaseda že tudi obstoječi priključek. S tako
izvedbo je dosežena najmanjša prizadetost dodatnih zemljišč.
Drugi sistemski elementi AC omrežja
Edino počivališče na tem odseku je locirano ob vzhodnem
vstopu v Krakovski gozd, ki je najustreznejša z vidika naslednjih kriterijev:
- senčnat ambient za počitek potnikov,
- rob gozda za čimmanjšo prekinjanje celote Krakovskega
gozda,
- izogibanje porabe kvalitetnih kmetijskih zemljišč.

Počivališče ima minimalni program, to je parkiranje, P°vrilf
za počitek in rekreacijo ter sanitarije.
Cestninske postaje na tem odseku ni.
Druga infrastruktura v območju
Vse regionalne in lokalne prometnice ter infrastrukturni^
ki jih avtocesta tangira, bodo ustrezno PresJJ
Pomembna lokalna prometnica med Belo cerkvijo
|n ^
njem bo za razliko od sedanjega stanja, ko je ta parale'a' ;
od magistralne ceste, prestavljena na severni del. Ta*
poraba prostora zmanjšana, zagotovljen bo večjih ^
zaščitenega območja Krke, prometnica bo bolje a 6
bližnje vasi, ki so vse severno od avtoceste, hkrati P mSj
to cesto uporabljeni sicer neizrabljeni odseki obstoječ
stralke.
Vplivi na okolje
Glede na pretekla leta, ko je bila sedanja magistralni^
obremenjena s celotnim tranzitom Srednja Evropa
Azija, je zaradi občutnega zmanjšanja prometne obre^
stanje samo po sebi že izboljšano, za zmanjšanje
vplivov avtoceste na okolje pa so predvideni zaščitni
sP'
Protihrupni ukrepi, ki jih danes ni, se pretežno izvedel0
tihrupnimi ograjami in v nekaterih delih z nasipiNa območju Krškega polja, kjer je podtalnica kot P°fflfl£
'$
vir pitne vode, bodo izvedeni ukrepi proti izlitju '1.
nevarnih snovi s cestišča v skladu z rezultati Stud'J®VK)rui
niče Krškega polja, ki je v teku in je pričakovati
rezultatov že v predlog LN.
liti®"
Avtocesta, ki bo grajena po sodobnih standardih bo'
j*
ra
razliko od sedanje magistralne ceste zaščitno og a'
bo preprečen vsakršen prehod živali, zato bodo n $
pogostejših dosedanjih prehodov izvedeni prehod' ^
po sodobnih dognanjih o lociranju in oblikovanju ten
dov (zlasti Krakovski gozd).

Kulturna dediščina v bližini avtoceste ne bo tan0i'®n?|'(J
arheološke dediščine, kjer se bodo pred gradnjo i^e
pavanja.
Jt
Avtocesta na tem odseku porabi zaradi izkoristka
Ljt
zern
sedanje ceste najmanjšo možno površino novih
A|j<j'
bo dodatno prerezala funkcionalnega prostora v o*®
j( <
poteka v koridorju sedanje ceste, je v največji f10 A
vklopljena v ambient, nikjer bistveno na načenl
1«
z ukopi in useki, tudi nasipi ne presegajo višine, ki je "
v izogib poplavljanju ceste.
hj|0'
Alternativ (variant) glede trase same avtoceste ni . a
ravninska trasa in relativno ugodni elementi sedf^jjf K
stralne ceste skupaj z načeli varstva okolja in ur0la^
štora narekujejo, da je avtocesta položena v korido
d
magistralne ceste. Ob izdelavi osnutka so bile varl
? jj P
eVI c 1
verjane zgolj rešitve oblikovanja priključkov in d Lo
nih in regionalnih cest. Izbrane variante predstavlja
malne rešitve tako s stališča izrabe prostora kot tu°
okolja.
I
i

76

poro"

riuiujui^uv
KRONOVO

priključek
DOBRUŠKA VAS

PRIKLJUČEK
SMEDN1K

POČIVALIŠČE
KRAKOVSKI GOZD
PRIKLJUČEK
KRŠKO

Je
P
*3
g. *

§
o
?8
|i

*1
il
1
&
2
i

&;2
oC< Sos3
BjLm
C<
,°c
OX *
O„
S2
e?c5
oW<
■flzž
z JO
i|
P1 73

Kako zaščititi naše gozdove?

O spremembah števila državljanov RepiifJ
Slovenije

IGOR BAVČAR, iz poslanske skupine Demokratov, Je na
pristojno ministrstvo naslovil naslednje vprašanje: »Pravkar
sprejet zakon o gozdovih določa, da pristojne državne institucije s podzakonskimi akti uredijo ustrezne predpise, ki
zadevajo nabiranje gozdnih sadežev. Primorske občine
opozarjajo, da je stanje v času gobarske sezone in sezone
nabiranja drugih gozdnih sadežev nevzdržno, saj doživljajo
naši gozdovi pravo »invazijo«. Pri tem zlasti prednjačijo
državljani sosednje Italije, ki iz popolnoma komercialnih
namenov oblegajo naše gozdove in prosto, brez omejitve in
kakršnegakoli nadzora, nabirajo gozdne sadeže. S takim
ravnanjem je gozd izpostavljen devastaciji in uničenju, niso
pa spoštovani tudi lastniški odnosi.

BRANE ERŽEN, poslanec iz samostojne poslanske Jn(
je 3. novembra lani, pristojne vprašal: »V ok,0'>r®,111i ^6
AGENS-a, časopisa za privatizacijo (št. 2), trdi g- J
Rop, državni sekretar na Ministrstvu za ekonom s k la
in razvoj, v svojem intervjuju, da se število JI" ^ la
spremeni za približno 10.000 državljanov vsakiln ^
dni, kar pomeni, da se vedno znova vnašajo v baprav!
kov tisti, ki na novo postajajo državljani Slovenije*
je poudarjeno v tekstu, da pri SDK imajo podatke o ^ ir,
nih že zbrane in da se ti podatki spreminjajo vsakiin ^ n
dni, ker pač vsak dan pridobivamo nove državi)«" 1 en

Sprašujem pristojno ministrstvo kdaj bo in kako namerava
urediti to področje.
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je pripravilo naslednji
odgovor:
V novih razmerah gospodarjenja z gozdovi, je ustrezna ureditev nabiralništva brez dvoma med pomembnimi vprašanji.
V primeru, ko govorimo o nabiralništvu pri nas, najprej pomislimo na nabiranje gob in na ureditev tega vprašanja, vendar
gre za precej širši vidik. Marsikje v naših gozdovih so ogrožena tudi rastišča zelnatih rastlin, rastišča mahov in podobno.
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo želi zato urediti
področje nabiralništva z nekoliko širšim pristopom. V pripravi
so vse strokovne podlage, da bi to vprašanje lahko ustrezno
razrešili. Res pa je, da je ob podobnem izbruhu gob in gobarjev, kot je bil v letu 1993, najbolj na očeh nabiralništvo - gobarjenje.
Vpliv nabiranja strosnjakov na vitalnost in na preživetje gliv
do danes še ni raziskan, prav tako ni ovrednotena pomembnost trosnjakov za gozdni ekosistem v celoti. Zato je tudi
odnos do omejevalnih predpisov na področju nabiralništva
v evropskem merilu zelo različen. Skandinavija praktično ne
pozna problema pretiranega nabiranja; na Finskem pospešujejo nabiranje in uživanje gob. V zapadni Evropi (Nizozemska,
Belgija...) vidijo glavni vzrok za propadanje gliv v onesnaževanju in s pomisleki gledajo na omejevanje nabiranja. V južni
in delu srednje Evrope, kjer je nabiralništvo najbolj prisotno in
kjer so tudi gozdovi ekološko najbolj obremenjeni, pa stopnjujejo omejitve za nabiranje gob. Kljub temu, da škodljive
povezave med nabiralništvom in ogrožanjem posameznih vrst
gob niso dovolj proučene, pa je jasno, da pretirano nabiralništvo negativno deluje na gozdne ekosisteme, saj povzroča
motnje predvsem njihovemu živalskemu delu. Ministrstvo za
kmetijstvo in gozdarstvo se zaveda, da je slovenska mikroflora ogrožena tudi zato, ker imajo sosednje dežele sprejete
omejitve za nabiranje, kar povzroča povečan pritisk na naše
gobje bogastvo. Odločeno je, da bo predlagalo ustrezne omejevalne podzakonske predpise. Izhodišča za sprejem takih
predpisov so v določilih 5. in 25. člena zakona o gozdovih in
v zakonu o varstvu naravne in kulturne dediščine.
Skupina za varstvo gob s strokovnimi sodelavci in komisija za
varstvo mikoflore pri Zvezi gobarskih družin Slovenije sta
obravnavali, inž. Andrej Piltaver pa je zbral in pripravil strokovno gradivo Smernice za zaščito samoniklih gliv, ki ga bo
uporabljala komisija, ki naj bi do polletja 1994 pripravila
podzakonski predpis za ureditev nabiralništva. Sestavi del
tega gradiva je tudi preliminarni rdeči seznam, ki prikazuje
različno stopnjo ogroženosti posameznih vrst gob. Iz njega je
razvidno, da je za nekatere vrste že potrebna prepoved nabiranja, za druge vrste, količine, načina, kraja in časa nabiranja
ali prepoved nabiranja v prvem polletju 1994, vsekakor pred
gobarsko sezono.
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Ministrstvo za notranje zadeve je odgovorilo.
»V oktobrski številki AGENS-a, časopisa za priva'it« *
trdi g. mag. Tone Rop, državni sekretar na "
ekonomske odnose in razvoj, v svojem intervjuju
v
državljanov spremeni za približno 10.000 državi,*
aio ltv
štirinajst dni, kar pomeni, da se vedno znova vn eJ,ije1 c
podatkov tisti, ki na novo postajajo državljani Slov $
tako je poudarjeno v tekstu, da pri SDK irnal
J
o državljanih že zbrane in da se ti podatki spremi"!> p f
štirinajst dni, ker pač vsak dan pridobivamo nove o
Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja:
(j

Po podatkih, ki jih vodi Ministrstvo za notranje ZjjjjjHc
državljane Republike Slovenije, s stalnim P9Jr® jjjjf r
v Republiki Sloveniji, je bilo konec novembra 19
nih 1.967,475 državljanov Republike Slovenije.
V letu 1993 je bilo evidentirano sledeče število
rešenih prošenj na podlagi Zakona o državljanstvu
Slovenije za državljanstvo po tromesečjih:

12/2. člen
12/1. člen
10. člen
14. člen
13. člen
13. a člen
40. člen

i. trom

li. trom.

lil. trom.

72
30
28
158
6
5
683

95
49
20
237
9
16
478

146
61
36
274
22
6
320

<

okt.
nov.
70
70
46
46
180
30
3
542

Na podlagi teh podatkov je razvidno, da se število
Republike Slovenije ne spreminja oziroma P°
številu, kot je to navedeno v poslanskem vprašanj
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Zahteva po pojasnitvi podatkov objavljenih v revij'^
N
morala biti po našem mnenju naslovljena na
takšno informacijo posredoval.
»tra
M
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Čigave so Mokrice? In kaj se tam dog^ 8Vi
fj, Ni
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 18. leb'U$
vpraša!:
uiniAR'
w
»Sprašujemo Vlado Republike Slovenije, za
zunanje zadeve in Ministrstvo za notranje J,i tui1 H
last je grad Mokrice, ter kdo kontrolira dejavnos ^
macije in njenih predstavnikov v Republiki Slo
V dnevnem časopisju je bila objavljena novica- ^
Mokricah sestali mirovni posrednik Stoltenbe'9' s
(
pO'rot

at
Wjor|Y*r<; °9
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Unproforja Akaši, ki so si to
b ali za
isebia '"osni
'
P°9ovor 0 varnosti humanitarnega
linist,., VU ,emi" ses,anl<u
Hercegovini.
Na slovenskem zunanjem
^ ijaviii rj °rac n ve na niso n'č vedeli, na Vladi pa so
i tem' s* ? * ' ^ ^- Slovenskim medijem je novico
sla,a hrva ka
^ ,rvatie M L nl<Uv P°
^ televizija. Očitno imajo
za svo e sa
Ppjavila i
i > i ie HTV na svojem teietekstu
o omenjenem srečanju med novicami iz
torej iz Hrvaške.
Vlade
4 ''i' Prodolavo rad
sprašujemo, kdaj je Republika Slovel/ojoče
d®
9
Mokrice? Sprašujemo tudi, kako je
e
e ,u ci ri nas
T^ iavno,|i? i P
sestajajo v zvezi z mednarodnimi
J
naša oblast pa o tem nič ne ve.«
ma a
''?
9 Jelinčič,
poslanca
Državnega zbora daje
Publike Slovenije
naslednje
odgovore:
alf "Grad mr.L .
,j
'DKrice« ni in ni nikoli bil v lasti Republike Slovenije.

^ ''la Herrl?\na s,avba) na pare. št. 34, k. o. Velika Dolina, hiša
Sfiljjjj. 9' "a pare. št. 33, iste k. o. ter drugi objekti in
S Novo ' razvidni iz priloženega zemljiško-knjižnega izpiska
E Brežice št
splošnem?'|u0,dskem
'
' - 503/94 z dne 8. 3. 1994, so bili
26|
Wiiškn0 knjigo
l. . na podlagi
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taki
uradnih
I. 1946 in
195g6 'e Pfi teh nepremičninah na podlagi uradnega akta
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u ravn or an
žiceZnam0Va'
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' 9 Gozdno gospodareči
;njjjj|e"J Pogodbe z dne 31. 12.1963 so se nepremičdružbena lastnina v upravi Gostišča Mokrice.
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^nji^p'od'°čb državnih organov iz 1.1976,1977 in 1979 se
a ne re
ni! ^ona noteh
.. P mičninah kot imetnik pravice uporabe DO
J
Ljubljana, TOZD Terme Čatež.
?Va'vdruiK°van' TOZD Terme Čatež se je 9. 2. 1990 preobliif TPa6r se iP 0 Podjetje Terme Čatež, o.o., Čatež ob Savi le: / nie i, P^oblikoval, kot eden od 12 soustanoviteljev,
d,d
t a'kih 2 n
'' ^atež ob Savi' Topliška 35, ki je po
. w 'lenro^ n n Ta imenik pravice uporabe prej naveli 2}'% Ts n V 'mest0
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tirnih 19 °
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i slovenska, sta pa dva od že
1° JantJi ~sous,anoviteljev fizični osebi (Anton Franovič,
3
"'°I-Đuran), iz Zagreba.
' 'ski kom s
[ ,^'avnj inp1'eultu
'< Mokrice je bil z odlokom na podlagi Zakona
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mi dediščini (Ur. I. SRS, št. 1/81) razglašen
e
*nih menitos* in kulturni spomenik ter so bile pri
ne rem
_ P ičninah - sestavnih delih omenjenega
iS"in■ 4)taa^Podrobrjo
razvidne iz priloženega z.k. izpiska (A2,
n
o lsane zaznambe, da tvorijo kulturni spomenik ali
znamenitost.
i ::SnarL6rne9aakci
delovnega
sestanka visokih mednarodnih
Jna Poslannca°
iah UNPROFOR-ja na gradu Mokrice
»?'ovensi,
^ Zmaga Jelinčiča opozoriti, da ni res, da
'TJ? tr|res rt-111 2un
anjem ministrstvu niso nič vedeli«, marmo še
ši, ediiDf,l
istega dne na novinarska vprašanja
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S?' ProcpH r s2vezo
UNPROFOR-ja seznanjeno po dogoasom n
Irn °^ih m ^ ' arodnih
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j. py rOR-ja
je bilo MZZ naprošeno, da obvestilo
av
n
Oa a z J - em delovnem sestanku na gradu Mokrice
vJ Se ie ®°
diskretnostjo, torej zaupno. Slovenska diplor$j. civi|L v l.em primeru držala norm, ki jih spoštujejo
w av
(! . losti
državah: zaupnega obvestila ni razglašala
' Mediji re pa ne more biti odgovorno za tQ, da so
Or •' 1 P d slovenskimi izvedeli za interni sestanek
'** na
Ha gradu
araHn Mnlrriro
Mokrice.
M
stiSi
°' da grad Mokrice ni v državni lasti RS, pa
9rada m6 rnore imeti nadzora nad tem, kdaj in komu
Mokrice dajejo na voljo svoje prostore in sto"a'ec

III. Ministrstvo za notranje zadeve je v skladu z mednarodnimi
obveznostmi, pristojnostmi in pooblastili organiziralo in izvajalo preventivne varnostne aktivnosti ob delovnem srečanju
visokih predstavnikov UNPROFOR, UNHCR in Združenih
narodov na gradu Mokrice, ki je bilo zaprto za javnost.
Urad posebnega pooblaščenca generalnega sekretarja Združenih narodov je z odstopljeno uradno pisno noto Protokolu
Vlade Republike Slovenije seznanilo Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Slovenije o načrtovanem neuradnem delovnem srečanju visokih predstavnikov UNPROFOR, Združenih
narodov in UNHCR na gradu Mokrice 14. februarja 1994. Tega
dne je Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
organizatorjem srečanja (poveljstvu UNPROFOR) sporočilo
tudi pogoje za vstop oseb in vozil UNPROFOR v R Slovenijo
v skladu z Zakonom o tujcih in Zakonom o nadzoru državne
meje ter v skladu z nalogami varovanja, ki jih v R Sloveniji
izvajajo ob takšnih aktivnostih organi za notranje zadeve.
Vzporedno s tem sta tudi pristojna služba Ministrstva za
zunanje zadeve R Slovenije in častnik UNPROFOR za zvezo
v R Sloveniji obvestila Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije z načrtovanimi aktivnosti in s predvidenim
prihodom ter zadrževanjem na gradu Mokrice generala Jana
Cota, g. Yasushi Akashija, ga. Sadako Ogate, g. Torvalda
Stoltenberga idr. Pri tem sta poveljstvo UNPROFOR in Urad
posebnega pooblaščenca generalnega sekratarja Združenih
narodov izrazila posebno željo, da delovno srečanje ostane
neuradno in v skladu z možnostmi tudi zaprto za javnost, kar
naj bi bilo tudi v posebnem varnostnem interesu.
Na podlagi posredovanih zaprosil in pooblastil ter pristojnosti
organov za notranje zadeve je Ministrstvo za notranje zadeve
- Urad za varnost in zaščito dovolil vstop predstavnikom in
vozilom UNPROFOR v R Slovenijo - vstop, bivanje in tranzit
funkcionarjev Združenih narodov in drugih mednarodnih
organizacij z diplomatskim statusom ni prepovedan - ter
odredil posebne preventivne varnostne aktivnosti in ukrepe
na območju potovanja in zadrževanja visokih funkcionarjev
UNPROFOR in mednarodnih organizacij. O teh ukrepih so
bile obveščene tudi vse operativne službe MNZ R Slovenije.
Navedena dejstva in podatki torej kažejo, da niso resnični
očitki in navedbe, da Ministrstvo za notranje zadeve R Slovenije ni ničesar vedelo o prihodu ali obisku ter delovni aktivnosti visokih predstavnikov UNPROFOR, UNHCR in organizacije
Združenih narodov na gradu Mokrice.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije so odgovore pripravili Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za zunanje
zadeve in Ministrstvo za notranje zadeve.
Kdaj bo urejeno dolžniško razmerje Investbanke
do slovenskih vlagateljev?
ZMAGO JELINČIČ, poslanec iz SNS je vlado decembra lansko leto vprašal:
»V Ljubljani, na Gradišču (zdaj Slovenska ulica), je imela
poslovalnico Investbanka iz Beograda, v kateri so imeli
vložena svoja sredstva tudi Slovenci. Tolarsko poslovanje
omenjene banke je prevzela A-banka, devizno poslovanje
pa še ni urejeno.
Po približnih ocenah je bilo slovenskih deviz v tej banki za
okoli 800.000 DEM, zato sprašujem ministrstvo za finance,
kaj je storilo na tem področju, oziroma kaj, kdaj in kako
namerava urediti dolžniško razmerje Investbanke do slovenskih vlagateljev.«
Odgovorilo mu je ministrstvo za finance:
Republika Slovenija je na podlagi 19. člena Ustavnega zakona
za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS št. 1/91-1) prevze a arT stV0
' j !
za devize na deviznih računih in deviznih hranilnih knjižicah, vložene v bankah na ozemlju Republike Slove79

nije, za katere je do uveljavitve tega zakona jamčila SFRJ in
sicer po stanju na dan uveljavitve omenjenega zakona, to je
25.6.1991.

O »redu« v parlamentu
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Investbanka d. d. Beograd, Poslovna enota Ljubljana je prenehala delovati dne 30. 6. 1992 na podlagi 86. člena zakona
o bankah in hranilnicah in odločbe Banke Slovenije z dne 26.
5. 1992, ker ni prilagodila svojega poslovanja določilom tega
zakona. Ker poslovna enota ni bila pravna oseba, zoper njo ni
bilo možno uvesti stečajnega postopka. Kljub temu pa velja,
da je Republika Slovenija skladno z 19. členom omenjenega
zakona prevzela jamstvo tudi za omenjene devizne vloge
vložene v poslovnih enotah na teritoriju Republike Slovenije.

IRENA OMAN, poslanka iz Samostojne poslanske s ,
je 18.11.1993 na vodstvo državnega zbora naslovila (
nji vprašanji:

Ministrstvo za finance je že začelo urejati način in pogoje
prenosa in prevzema deviznih računov in deviznih hranilnih
knjižic v Investbanki PE Ljubljana na Abanko d. d. Ljubljana,
s katero se že dogovarja, da bo izvršila jamstvo v imenu
države.

2. S kolikšno zalogo sladkorja v vrečkah, na
natisnjeni besedi sladkor in šećer, še razpolaga'* j ^
oz. restavracija? Zanima me tudi, ali namerava
On* j
po potrošnji
teh količin nabaviti sladkor v. vr® n
r
označen zgolj v slovenščini, ali sladkor v vrečkah,n ® ,|St
bo prevladoval kakšen svetovni jezik, ali pa P° ?ere^ no
kor, katerega ime bomo lahko prebrali v jeziku M® ^
bratskih republik?
|<vi

Izplačila omenjenih deviznih vlog se bodo izvršila po pogojih
zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih
vlog (Uradni list, št. 17/93).

1. Zakaj v veliki dvorani Državnega zbora na
grba, ne visi slovenska zastava? Po mojih skron"1' 1
macijah je slovenski parlament edini, ki se oćit"®
.0
izobesiti slovensko zastavo v prostor, kjer poteK 1 L
Državnega zbora.
^

Generalni sekretar zbora, Bogdan Biščak, ji je odg°v0

Ker je na podlagi prvega odstavka 26. člena poslovi^ 5rj,
nega zbora poslansko vprašanje mogoče zastaviti i |J( lrri
ministru, ne morem odgovoriti v formi odgovora na P j ^
vprašanje, vam pa pošiljam naslednja pojasnila:
|8
Kdaj bo urejeno dolžniško razmerje Investbanke
do slovenskih vlagateljev?
ZMAGO JELINČIČ, poslanec iz SNS je vlado decembra lansko leto vprašal:
»V Ljubljani, na Gradišču (zdaj Slovenska ulica), je imela
poslovalnico Investbanka iz Beograda, v kateri so imeli
vložena svoja sredstva tudi Slovenci. Tolarsko poslovanje
omenjene banke je prevzela A-banka, devizno poslovanje
pa še ni urejeno.
Po približnih ocenah je bilo slovenskih deviz v tej banki za
okoli 800.000 DEM, zato sprašujem ministrstvo za finance,
kaj je storilo na tem področju, oziroma kaj, kdaj in kako
namerava urediti dolžniško razmerje Investbanke do slovenskih vlagateljev.«
Odgovorilo mu je ministrstvo za finance:
Republika Slovenija je na podlagi 19. člena Ustavnega zakona
za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS št. 1/91-1) prevzela jamstvo za devize na deviznih računih in deviznih hranilnih knjižicah, vložene v bankah na ozemlju Republike Slovenije, za katere je do uveljavitve tega zakona jamčila SFRJ in
sicer po stanju na dan uveljavitve omenjenega zakona, to je
25. 6. 1991.
Investbanka d. d. Beograd, Poslovna enota Ljubljana je prenehala delovati dne 30. 6. 1992 na podlagi 86. člena zakona
o bankah in hranilnicah in odločbe Banke Slovenije z dne 26.
5. 1992, ker ni prilagodila svojega poslovanja določilom tega
zakona. Ker poslovna enota ni bila pravna oseba, zoper njo ni
bilo možno uvesti stečajnega postopka. Kljub temu pa velja,
da je Republika Slovenija skladno z 19. členom omenjenega
zakona prevzela jamstvo tudi za omenjene devizne vloge
vložene v poslovnih enotah na teritoriju Republike Slovenije.
Ministrstvo za finance je že začelo urejati način in pogoje
prenosa in prevzema deviznih računov in deviznih hranilnih
knjižic v Investbanki PE Ljubljana na Abanko d. d. Ljubljana,
s katero se že dogovarja, da bo izvršila jamstvo v imenu
države.
Izplačila omenjenih deviznih vlog se bodo izvršila po pogojih
zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih
vlog (Uradni list, št. 17/93).
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1. Zastava Republike Slovenije je dosedaj visela vravel^ ^
rani le med slavnostnimi sejami Državnega zbo
skupščine). Če bi želeli to prakso spremeniti, re
bi
moral sprejeti ustrezen organ (verjetno kolegij P ^~njP
2. Sladkorne vrečke z napisom »sladkor-šećei"" fjl sn<
v skladišču, pač pa jih sproti nabavljamo v P°d'® 0La, ure I
Ljubljana. Če bo takšna zahteva Državnega z"
fin
zaradi takega napisa zamenjamo dobavitelja.
liti
ton
V kolikor bi v zvezi s temi pojasnili želeli še kaj razjaSn %
to pripravljen kadarkoli storiti.

Kdaj bo ustanovljena obalna straža?

BREDA PEČAN, JADRANKA ŠTURM - KOCJA^ ^ «rs
JUG so na vlado in še posebej na ministrstvo zS -£61,
'"0:
ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za fi^n
strstvo za promet in zveze ter ministrstvo za °Ke°' <
stor naslovili vprašanje, kaj je bilo doslej sto«"J
lr
li
z zamislijo o obalni straži.?
J/tff
Nasprotujejo pa - do sprejetja ustreznega Jjt ,
- nabavi dodatnih vojaških plovil za potrebe
varovanja morja in obale. Ob tem namreč ne gr® pi
opredelitev treh obalnih občin (Koper, Izola api
ohranitev demilitariziranega statusa! Že komisij® [ajf«i
stvo v prejšnjem mandatu parlamenta je razmlsjl 8 A s
lagala ustanovitev »obalne straže« po vzoru * .j«; cv
pod poveljstvom urada za pomorstvo. Gre *a jeyi ij
operativno službo, ki bi smiselno prevzela, zeS 0pr'.
izvaiala na morju
moriu vse dejavnosti,
delavnosti, ki jih
iih dan
danes, f|iij
izvajala
pomorska policija, luška kapitanija, ribiški "nšP® 0<»' l
'9
in druge službe in ki bi služila tudi obrambnim P
,, Vi
♦ko
Vlada jim je odgovorila:
V razpravah pred sprejetjem Resolucije o pomo0rS'(uS!
A,
Republike Slovenije so bile dane pobude
»obalne straže«, ki so dobile s sprejemom nave^*^
cije temeljna izhodišča za nadaljnjo razpravo 0. (j
službe ali služb, ki bodo skrbele za nadzor mori®
varnostnem, plovbnem, ekološkem, sanitarno-^'
tt(
in fiskalnem področju. Ob tem je potrebno up°st. pef;
Dosti, ki so nastale po uveljavitvi samostojnost
Slovenije, predvsem mednarodne konvencije, k'' si
rala bivša federacija ter jih je Republika Slovenija

<11
, n J avne9a zakona
i °osti pn e
za izvedbo temeljne listine o samoRepublika Slovenije prevzela v svoj
-"toli' TBri M" odvisnosti
n imi e ncpuuiira oiuvciiijc picv^cld V bVUJ
rodov o
' ' Pomembnejša konvencija Združenih
:
«(*tavi|0sePOmorskem
mednarodnem pravu iz leta 1982.
)6 v a
itilirt tiadZlra Pf ^anje, s čim bo Republika Slovenija izvršeni 2a
la izvrševanje mednarodnih konvencij. Ob pria»evkona
fetu uo or9anizaciji in delovnem področju republiške
ie bila dana pobuda, da se dopolni oziroma
!e
' preim 6 1 •' delovno
področje Luške kapetanije Koper in
r<< ^embn " *® v uPravo za pomorstvo, kar pa bi zahtevalo
|D i morju oh
števila zakonov, ki urejajo varnost plovbe
kosi^mbo države na morju, nadzor meje na morju,
I^T
zdravstveno-sanitarno, veterinarsko službo
riti kovno ^>rernerr,
ba navedene zakonodaje zahtevala daljšo
P rav0 e bil
kil ?ani?acp .n delovnem
''
končni rezultat ob sprejetju zakona
n" Jim tudi p '
področju republiške uprave med
stavek
ar °?
Boh,'
17.
člena,
ki opredeljuje
l(jl
očje Pristaniške kapitanije
Koper. pristojnost in
io' tem
lifovano PriP°mniti, da del opravil, ki se nanašajo na tako
lorske Din KVnokon,ro
P°dročje
obalne straže, v okviru varnosti
»viru svn u
'e 'n reševanja na morju že opravlja
risto nos
i^ostai , P
i 'i Pristaniška kapitanija Koper in
4ia
'n P'ran s sv0''m' službami.
P: SritoriafJlpVi'° mor
S'ove
nije je obramba morskega akvatorija
sl* %neqa
ja postala nujni in sestavni del nalog
'^Jema
države. Vv or\iau
skladuu c.z i1materialnimi
in UI
dru'nOStrv*'
laici lan lil lil III
U"
'? akvatnr-1 dr*ava uveljavlja tudi koncept obrambe morlik' H mg 'Ja, ki temelji zlasti na kopenskih silah. Pri tem
(f °'je ra2„| Podpreti nekaterih predlogov,
da se obalno
ikiVya med d^' Za
demilitarizirano, sai obramba države ni
0 n
e$ "ost j, ^
' občinami, temveč gre predvsem za
ar i
„jf
žavne pristojnosti.
i* X ,
j,'Seje, h Z3, ki °Prav|Ja naloge na morju (varovanje
"'lobvejA0 lahko zagotovila permanentno službo opazot °^9ln f.an'a 0 vse'1 Pojavih na morju, ki bi bili v pristojni'1 ;0v|ienee n'r^e> ta Pa bi se takoj vključila v reševanje
ll's,6riaiior u ematike' Prvenstvena naloga slovenske
, aja Po ' i® torej varovanje državne meje, sekundarno
morske policije že sedaj opravlja naloge obalne
^5'lr|špekrko
!Je in prostor izvaja naloge varstva našega
h^rja, p^''sk'rni službami in s službo varstva teritoriali J' /rs °kviri. eventivna
dejavnost v morju in na obali se
. Var
*Va pot.'uavne
e 0 ekološke službe, tako da se v okviru
,((>' ,„ stva J '. ' programi in da se sofinancira delovanje
e
".u°stPomperiti?ria'.ne9a moria- Program oz. preventivna
j( 'nobaii tn' *or|tinuirano delovanje kontrole stanja na
ffobals •'n0bhodi z ekološkim plovilom vzdolž celotne
^Pekrii ' izvajanje preventivnih ukrepov v sodelovanj
iskimi službami.
id^i> b0 8lll5K
ter
)H«if< n6 oln °§ko he ■ avnost
itorialnega morja še bolj aktivirala
]
P ' ^T
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Ponovno o lastništvu zagrebškega Kraša na kmetijskih površinah v tolminski občini
SAŠO LAP, poslanec iz samostojne poslanske skupine, je,
13. 11. 1993, dopolnil že dopolnjena vprašanja v zvezi
z vknjiževanjem Kraš d.d. na kmetijskih površinah v tolminski občini. Sprašuje, kako se lahko kljub določbi drugega
odstavka 68. člena ustave Republike Slovenije podjetje
Kraš d.d. vknjiži na nepremičnine, ki so zadružna lastnina in
so zaradi napačnih odločitev s pripojitvijo TOK Tolmin pripadla Kraš-u, d.d. Ta se je kot tuja pravna oseba vknjižil tudi
na kmetijskih površinah, ki naj bi prešle v Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Sprašuje ali lahko
sodišče vknjiži Kraš d.d. še na ostalih zemljiščih.
Vlada Republike Slovenije daje na postavljena vprašanja
naslednji odgovor:
Statusni razvoj sedanjih podjetij Kraš-Planika, d.o.o. Kobarid
in Kraš-Kooperacija, d.o.o. Tolmin je bil obširneje pojasnjen
že v odgovoru Vlade Republike Slovenije, objavljenem v Poročevalcu št. 31, zato le na kratko povzemamo, da je bilo na
podlagi sklepa Temeljnega sodišča v Novi Gorici, enote v Novi
Gorici, opr. št. Srg 968/91 vpisano v sodni register »KrašPlanika«, podjetje za proizvodnjo in predelavo mleka, Kobarid, s sklepom istega sodišča opr. št. 969/91 pa podjetje
»Kraš«-Kooperacija, d.o.o. Tolmin. Nad slednjim je bil v letošnjem letu uveden stečajni postopek. Obe pravni osebi sta bili
ustanovljeni po pravu, veljavnem v Republiki Sloveniji in se po
17. členu zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih
držav v določenih razmerjih (Ur. I. SFRJ št. 43/82, 72/82 v zvezi
s prvim odstavkom 4. člena ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije, Ur. I. RS, št. 1/91-1) šteje, da imata našo
državno pripadnost. Ustanovitelj obeh pravnih oseb je
podjetje »Josip Kraš«, prehrambena industrija p.o. Zagreb, ki
je kot ustanovitveni kapital za obe podjetji vložilo denarna
sredstva.
Delovna organizacija »Josip Kraš«, Zagreb se je na podlagi
samoupravnega sporazuma o spremembah v organiziranju
DO »Josip Kraš«, sklenjenega 14. 7. 1989 organizirala kot
podjetje v družbeni lastnini. V tem postopku sporazumevanja
naj bi sodelovali tudi delavci tedanje TOZD Planika in TOK
Kooperanti Tolmin. Obe navedeni organizacijski obliki naj bi
tudi vsa sredstva, pravice in obveznosti prenesli na podjetje
»Josip Kraš«. To se je v letu 1993 organiziralo kot delniška
družba. Glede na dokumentacijo, s katero razpolagamo, je
podjetje »Kraš«, d.d. Zagreb še vedno formalni lastnik nepremičnin, katere so bile nanj prenešene z navedenim samoupravnim sporazumom.
Temeljno sodišče v Novi Gorici, enota v Tolminu je s sklepom
opr. št. Dn št. 374/93 z dne 24. 8. 1993 zaznamovalo spremembo imena upravičenca - imetnika pravice uporabe, sedaj
Kraš, d.d. Podlaga za ta zemljiškoknjižni vpis je bil sklep
registrskega sodišča o statusni spremembi upravičenca. Vpis,
ki se nanaša le na spremembo imena subjekta, katerega
kontinuiteta ni spremenjena, ne pomeni, da je to podjetje na
novo pridobilo lastnino. Določba drugega odstavka 68. člena
Ustave Republike Slovenije, oziroma že določba 16. člena
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/
91-1) prepoveduje pridobivanje lastninske pravice na zemljiščih, vendar v že pridobljeno lastninsko pravico ali druge
stvarne pravice ne posega. V konkretnem primeru pa zemljiškoknjižni upravičenec ni pridobil lastninske pravice, temveč
pravico uporabe in to že leta 1989. Zoper navedeni sklep sta
vloženi pritožbi, o katerih višje sodišče še ni razsodilo, zato ta
odločitev še ni pravnomočna.
Glede vračanja zadružnega premoženja in prenosa kmetijskih
zemljišč in gozdov, ki sedaj spadajo med sredstva Kraš, d.d.,
Zagreb na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije pa pojasnjujemo:
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Sekretariat za gospodarstvo občine Tolmin je s sklepom št.
464-2/93 z dne 19. 5. 1993 odločil, da se zavezancu Kraš, d.d.,
Zagreb začasno prepove razpolaganje z nepremičninami, vpisanimi pri vložku št. 824 katastrske občine Tolmin in, da se
vse premično in nepremično premoženje (poslovni prostori
z opremo in funkcionalnim zemljiščem) prenese v začasno
uporabo upravičencu Kmetijski zadrugi Tolmin z.o.o., Rutarjeva 35, Tolmin. Zoper to odločbo se je podjetje Kraš, d.d.,
Zagreb pritožilo, češ da omenjena kmetijska zadruga ni upravičenec, ki bi takšno zahtevo lahko vložil in da bi bila to
upravičena vložiti le Zadružna zveza Slovenije, poleg tega pa
naj bi bile tudi premičnine, za katere je bila izdana odredba,
v lasti druge pravne osebe. O pritožbi je odločalo Ministrstvo
za okolje in prostor in ugotovilo, da je bila vloga predlagatelja,
to je Kmetijske zadruge Tolmin, nepopolna, da niso bili predloženi dokazi, ki jih zahteva zakon za utemeljitev takšnega
zahtevka in da je o zahtevku odločal organ, ki ni bil pristojen.
V skladu s temi ugotovitvami je sklep Sekretariata za gospodarstvo občine Tolmin odpravilo in zadevo vrnilo v dopolnitev
postopka in ponovno odločanje.
Med postopkom se je Kmetijski zadrugi Tolmin pridružila pri
uveljavljanju vrnitve zadružnega premoženja tudi Zadružna
zveza Slovenije. Ta je namreč upravičena uveljavljati vrnitev
zadružnega premoženja po 66. členu zakona o zadrugah (Ur.
I. RS, št. 13/92 in 7/93) takrat, kadar ni upravičene zadružne
organizacije oziroma organizacije kooperantov, ki je po 9. 5.
1945 svoje premoženje brez nadomestila prenesla, vložila ali
združila z drugo pravno osebo ali ji je bilo to podržavljeno in ji
pravica do vračila tega še ni prenehala in tudi ni njenega
pravnega naslednika. Takšna pridružitev Zadružne zveze Slovenije je bila v danem primeru nujna, saj pravno nasledstvo
Kmetijske zadruge Tolmin iz dokumentacije, s katero zadruga
razpolaga, ni povsem izkazano. Kolikor Kmetijska zadruga
Tolmin ne bi mogla dobiti vrnjenega zadružnega premoženja
zaradi neizkazanega pravnega nasledstva, bo to še vedno
lahko dobila Zadružna zveza Slovenije in ga v skladu z zakonom o zadrugah izročila Kmetijski zadrugi Tolmin. Postopek
vračanja zadružnega premoženja je torej v teku in o zadevi
mora odločiti prvostopni organ, pristojen za stanovanjske in
komunalne zadeve.
Poleg postopka vračanja zadružnega premoženja pa teče tudi
postopek prenosa kmetijskih zemljišč in gozdov na Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ker
podjetje Kraš, d.d., Zagreb v roku, ki ga je določil zakon
o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
(Ur. I. RS, št. 10/93) skladu ni izročilo evidence zemljišč skupaj
s predpisano dokumentacijo, bo to za Sklad po dogovoru
z njim naredilo Soško gozdno gospodarstvo Tolmin.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za pravosodje.
O dokončanju izgradnje izolske bolnišnice
BREDA PEČAN, poslanka iz Združene liste, je na ministrstvo
za zdravstvo novembra lani naslovila naslednja vprašanja:
1. Kdaj bo bolnišnica Izola dokončana oz. kdaj bo preseljen
ginekološko-porodniški oddelek?
2. S koliko sredstvi, oz. na kakšen način misli Ministrstvo
dokončati objekt?
3. Ali misli Ministrstvo, da ginekološko-porodniški oddelek
v Kopru ustreza?
4. Kdaj bo Ministrstvo predložilo bolnici, občinam ter prebivalstvu program dokončanja bolnišnice?
Skupnost obalnih občin je namreč v času od leta 1975 prek
združevanja sredstev in posebne prispevne stopnje ter na
podlagi pridobljenih sredstev iz odprodaje starih bolnišničnih objektov začela graditi bolnišnični kompleks »Bolnica
Izola«. Objekt je v veliki večini že dokončan in v svoji
funkciji, razen ginekološko-porodniškega oddelka.
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Poslanka je prejela naslednji odgovor:
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Ministrstvo za finance občasno tudi preverja predračune, kot
tudi zahteva strukturo cene za dela, navedena v pogodbi in ali
so bila dela oddana v skladu z 31. členom. Ne nazadnje pa
preverja tudi skladnost proračunske postavke in pogodbenega dela. Sicer pa je v prvi vrsti predvideno, da za racionalnost porabe sredstev skrbijo porabniki (ministrstva,
uprave...)
Zakon pa ne dopušča vsebinske kontrole upravičenosti (ali je
predvidena poraba sploh potrebna, ali ustreza kriterijem, niso
izdelani kvalitativni niti kvantitativni kriteriji in s tem upravičenost neke porabe) porabe sredstev s proračunske postavke.
Smatra se, da je s sprejemom proračuna tudi odobrena
poraba sredstev, omejitev so le postopki, ki jih zakon predpisuje. Vendar iz izkušenj, ki smo si jih pridobili pri pregledu
pogodb, menimo, da je visok delež nalog, ki so upravičene in
so tudi izvedene racionalno.
Kljub temu pa so z »Odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil« v 4. členu postavljene omejitve, ki v pretežni meri vodijo v racionalnost porabe proračunskih sredstev. Zlasti pa je postopek javnih razpisov prinesel
bistvena znižanja cen in iskanje notranjih rezerv pri ponudnikih.
V kolikor pa pogodbe ne ustrezajo kriterijem, zavračamo
soglasja k pogodbam in zahtevamo popravke, dokler ne
ustrezajo zakonskim kriterijem, pa tudi zakonu o obligacijskih
razmerjih.
Vprašanja o izvajanju zakona o denacionalizaciji
MARJAN PODOBNIK, poslanec SLS, je 24. 11. 1993, na
odgovorne vladne službe naslovil naslednja vprašanja:
1. Zakaj se izvajanje Zakona o denacionalizaciji kljub pospešeni privatizaciji na vseh področjih ne pospeši?
2. Koliko premoženja je bivšim lastnikom vrnjeno po posameznih občinah po Sloveniji?
3. Kaj so odgovorni vladni resorji naredili doslej za Intenzivnejše izvajanje zakona?
4. Zakaj Vlada še vedno nasprotuje temu, da bi država
jamčila za odškodninski sklad?
5. Kolikšen je dosedanji dotok sredstev v odškodninski
sklad?
Na področje pristojnosti Ministrstva za pravosodje se nanašata vprašanji 1. in 2. in delno vprašanje 3.
Državnemu zboru RS, Komisiji za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine je bilo dne 21.12.
1993 posredovano poročilo Ministrstva za pravosodje z dne
20. 12. 1993 o uresničevanju zakona o denacionalizaciji za
obdobje od 1. 1. 1993 do 30. 9. 1993.
K vprašanju 1 je potrebno opozoriti na tisti dei tega poročila,
ki vsebuje grafične prikaze uresničevanja ZDEN in iz katerih je
razvidno, da se je dinamika izvajanja zakona v času od 1.1. do
30. 9. 1993, v primerjavi s časom do 31. 12. 1992, bistveno
povečala. Koliko se je ta dinamika povečala še v nadaljnjem
času, do 7. 12. 1993, bo upoštevano v naslednjem poročilu
o izvajanju ZDEN.
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K vprašanju pod 2 opozarjamo na tabelarne preglede, ki so
del cit. poročila z dne 20.12.1993 in iz katerih je specificirano
razvidno koliko premoženja je bilo bivšim lastnikom vrnjeno
po posameznih občinah v Sloveniji.
K vprašanju pod 3 lahko iz pristojnosti Ministrstva za pravosodje odgovorimo, da to ministrstvo dnevno sodeluje s pristojnimi organi po občinah in jim posreduje ustno in pisno
odgovore na številna vprašanja, ki se pojavljajo v postopkih
denacionalizacije. Posreduje neobvezna tolmačenja ZDEN in
drugih predpisov, ki prihajajo v poštev pri postopkih denacionalizacije.

O odgovornosti vlade za ravnanje SDK ob nepravilnostih v privatizacijskih postopkih

MARJAN PODOBNIK, poslanec iz SLS, je 24. 11. 1993 na
vlado naslovil vprašanje zakaj do poročila SOK o nepravilnostih pri privatizacijah ni reagirala na številna opozorila
o nepravilnostih in zakaj tudi po poročilu SDK predlaga
pomanjkljive, nepopolne in tudi izrazito sporne ukrepe?
S kakšnim ciljem je vlada problematizirala delovanje SDK in
skušala delovanje te institucije podrediti svojim interesom?
Vlado pa je tudi vprašal zakaj je brez obveznega razpisa
najela ameriško svetovalno firmo Marley Group?
Vlada je pripravila naslednji odgovor:

Po 49. čl. Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
postopek revizije v kontrolnem postopku opravi Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, izvedbo postopkov revizije pa predpiše Vlada RS.
Vlada RS je na osnovi 49. čl. Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij izdala Uredbo o načinu izvedbe postopkov
revizije (ur. I. RS št 9/93). V omenjeni uredbi je vlada RS, tako
kot to predpisuje Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, predpisala način izvedbe postopkov revizije, za izvajanje
katerih je po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij
pooblaščena SDK RS.
Pomemben obseg vprašanj v zvezi z izvajanjem Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki jih ni bilo moč učinkovito
razrešiti samo z podzakonskimi akti in namen, da se jasno in
eksplicitno opredelijo kriteriji za oceno oškodovanja družbene lastnine, so bili osnova za pripravo in sprejem Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Vlada RS je jasno in nedvoumno podprla
predlog sprememb zakona in pri njihovi pripravi tudi nudila
vso potrebno tehnično in strokovno pomoč. Pri čemer je
upoštevala številna opozorila o nepravilnostih pri lastninjenju
v podjetjih. Ravno sprejem meril za oceno oškodovanja družbene lastnine je omogočil, za izvajanje revizijskih postopkov
odgovorni in pooblaščeni instituciji, da te postopke začne
učinkovito izvajati.
Vlada RS in pristojna ministrstva v okviru svojih pristojnosti
vseskozi aktivno sodelujejo z SDK pri izvajanju Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Zato je vlada RS na osnovi prejetega poročila SDK v katerem
ta opozarja na probleme, ki jih ima v zvezi z izvajanjem svojih
zakonskih pooblastil, nemudoma pristopila k strokovnemu
razreševanju problematike, na katero je opozorila SDK. Vlada
RS je omenjeno problematiko obravnavala na večih sejah.
Tako je na svoji 53. seji dne 4.11. 93 sprejela naslednje sklepe
za pospešitev procesa lastninskega preoblikovanja podjetij in
odpravo ugotovljenih nepravilnosti:
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2. Vlada Republike Slovenije je sklenila predložiti D1#, ^
zboru Republike Slovenije v sprejem po hitrem
predlog zakona o spremembah zakona o valorizacij
kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestop«®
denarnih zneskov z namenom zvišanja največje m
ženih denarnih kazni.

3. Vlada Republike Slovenije je sprejela skle
P.?e
sklepa o kriterijih za izdajo dovoljenj za nalož1toyi
pravnih oseb v podjetja v tujini, s katerim se v 2.
žira druga alineja, in sicer, da Ministrstvo za 'in
dovoljenje podjetju, ki uporabi sredstva v _ mej Pub
dobička po plačilu davka na dobiček ustvarj
klem letu; in doda nova točka, ki določa, da se doklef kWč
"»ki,
izda podjetju, ki je v postopku lastninjenja,
avi
odobren program lastninskega preoblikovanja

''str
[(Hoj
In i
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredb® stu,
"if 'rit
izvedbe postopkov revizije, s katero se bo poveča
kvaliteta podatkov, ki bodo na voljo SDK pri izva'
skih postopkov in s tem tudi kvaliteta samih rev <tli»
%
stopkov.
4. Vlada Republike Slovenije je sklenila izdati:

- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o St,
giji za izdelavo otvoritvene bilance stanja, s ksa j
zagotoviti v otvoritvenih bilancah podjetij, ki ®' * ^r,
preoblikujejo realno vrednotenje materialnih re Jji 'is,
ročnih finančnih naložb in terjatev do ostalih fLp(l!'»t
Jugoslavije, ki je po dosedanji ureditvi bilo prepu°.„Mif'l>,
dualni presoji podjetja; in omogočiti dodatno koi
I
sti izkaza terjatev podjetij do tujine, in sicer r
V
podjetja dolžna skupaj z otvoritveno bilanco p
poseben obrazec.
5. Vlada Republike Slovenije je sklenila ustanovi
j ''ovi
cijsko komisijo za spremljanje izvajanja zakon1?' ^ jj 6
poslovanja s tujino in za predlaganje dodatno j/ •
preprečevanje odliva kapitala v tujino in za vrac»
'ern
nega kapitala.

i*l
6. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrski
^ ;
0
sodje, da v sodelovanju z Ministrstvom za ekon ^ ifi
6,
in razvoj, Ministrstvom za finance in Banko Slo $ ^:ir>) p
14 dni pripravi izhodiščne teze za razpravo
o morebitni predložitvi zakona s ciljem za9°'°^ s K^Ovn.
družbenega kapitala, ki je bil iz Slovenije °° t >
dejanji zoper upravljanje družbenih sredstev uo •
•ti
morebitne nedorečenosti upravnih predpisov.
še zlasti presodijo finančni učinki takega ukrepi'1
v
tem tudi iz podobnih izkušenj v drugih država" '
1
1
nvitl
"te
7. Vlada Republike Slovenije je sklenila ustan a(1j« kov
skupino, ki jo vodi predstavnik ministrstva za
$ r« '[
b|
in je sestavljena iz predstavnikov Službe druž*fM
_ z
vodstva, Ministrstva za finance, Ministrstva n)
f e i' kc
odnose in razvoj ter javnega tožilstva Slov®
predsednika Vlade Republike Slovenije.
»Ji i
Tvlaloga delovne skupine je sprotno spremlja'1)®^! !
!
ter po potrebi usmerjanje dokaznih postopkov:
časno vlaganje ustrezne kazenske ovadbe v tisti

Zat osten
i W■ Poglavja
utemeljen sum
o storitvi
kaznivega dejanja
n ?
kazanskega
zakona
Slovenije.

njene usmeritve na področju poslovanja s tujino v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij.

Kije H a vP^like Slovenije je zadolžila Ministrstvo za pravoinisjr , sodelovanju
z Ministrstvom za notranje zadeve,
• razvoi °rmanZazira
''nance, Ministrstvom za ekonomske odnose
Ja o na° rt n '
dodatno usposabljanje delavcev pravosov
ivn!
' problematiki ob upoštevanju tovrstnih izkudrugih državah.
v
lad; e
'^3 ^ Pbliko Slovenije je naložila Ministrstvu za pravoso»i, I pr^'aclu zz mednarodnimi konvencijami o pravni
pj !J°či
seznam podjetij, katerih ustanovitelji so
line ■
"iini. Pravne osebe iz Slovenije in ki so registrirane

Koordinacijska komisija je v času od ustanovitve do dneva
izdelave tega pregleda imela tri seje na katerih je bila obravnavana naslednja problematika:
- izvajanje Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o načinu izvedbe postopkov revizije in Uredbe o spremembah
in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene
bilance stanja;

^SdiRedav
rbiike S ovenije je naložila Ministrstvu za notravseh primerih, ko obstaja sum odliva kapitala
fJ ujin0 5.
'
taci drun9"1 kaznivih dejanj, neposredno in v okviru
d,,u9ih
. ' držav.
'erpol-a intenzivno sodeluje z varnostnimi

- nadzor zunanjetrgovinskega in deviznega poslovanja:

Slovenije je naložila Miistrstvu za finance
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odnose in razvoj, da proučijo
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j(L;vi*ije |3clu z določili uredbe o načinu izvedbe postops,
Uredbe
o metodologiji za izdelavo otvoritvene
3 ni! k? ania
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v
n r sto n
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' ' novih oz. spremembe in
sprejemanje
»«.J ih predpisov s področja poslovanja s tujino
V a
nSkim
Preoblikovanjem podjetij,
lf D*™' '' đrii e
% V|acjj R strokovne in koordinacijske naloge, ki omoP ^
Republike Slovenije zagotavljanje enotnosti

Člani komisije so se dogovorili za koordinirano in nemoteno
izvajanje navedenih uredb. S tem v zvezi je bila na drugi seji
komisije tudi usklajena končna vsebina Obrazca I. - prikaz
terjatev do tujine, ki ga v skladu z določili navedenih uredb
izda minister za finance;

Komisija je sklenila, da se predlagana dopolnitev zakona
o deviznem poslovanju, ki jo je predlagala SDK uvrsti
v davčno zakonodajo. Glede na navedeno je Ministrstvo za
finance pripravilo za naslednjo sejo Vlade in njenih delovnih
teles predlog amandmaja Vlade Republike Slovenije k predlogu Zakona o davku od dobička pravnih oseb, ki je vsebinsko
povzel predloge Službe družbenega knjigovodstva za spremembo Zakona o deviznem poslovanju, s čimer se krog
zavezancev, ki so dolžni Službi družbenega knjigovodstva
posredovati podatke za izterjavo davkov širi. Mednje pa se
zaradi novega statusa, ki naj bi se čimbolj približal ureditvam
v zahodnih razvitih državah in priporočilom Mednarodnega
denarnega sklada ni uvrstilo Banko Slovenije. Banka Slovenije bo sodelovala in posredovala vse podatke, ki so bili
zbrani doslej v kontrolne namene. Pomembno dejstvo je tudi
to, da bo ta nova določba veljala tudi za leto 1993.
- obvezno revidiranje zaključnih računov podjetij v tujino;
Ugotovljeno je bilo, da zakonodaja na navedenem področju
obstaja, da pa v določenih primerih ne zadostuje. Komisija je
bila mnenja, da mora v skladu s svojimi pristojnostmi, opredeliti strožji nadzor predvsem pri podjetjih, ki se ali se bodo
lastninsko preoblikovala. Zato je Komisija sprejela sklep, da
Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo pripravi predlog
sprememb 29. člena Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja, s katero bo zagotovljeno, da se tudi za
določene finančne naložbe v tujini manjše od 30 milijonov SIT
preskrbi potrjen zaključni račun oziroma na posebno zahtevo
revidiran zaključni račun.
Agencija je omenjeno uredbo že pripravila in bo predvidoma
sprejeta na 61. seji vlade dne 23. 12. 93.
Komisija je na Ministrstvo za pravosodje naslovila prošnjo za
ugotovitev pravnih možnosti za učinkovitejše sankcioniranje
nespoštovanja zakonskih in podzakonskih določb s področja
lastninskega preoblikovanja podjetij.
- pojavni obliki spornih odlivov kapitala domačih oseb
v tujino, ki niso zajeti oz. sankcionirani z obstoječimi sistemskimi rešitvami;
V zvezi z navedeno problematiko so bila Komisiji predložena
pisna gradiva Ministrstva za notranje zadeve, Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije ter Republiškega
deviznega inšpektorata. Po obravnavi predloženega gradiva
je komisija sklenila, da se na podlagi navedenega gradiva
izdela pregled navedene problematike s predlogi sistemskih
sprememb, v obliki, ki bo primerna za obravnavo na pristojnih
ministrstvih.
Komisija je naslovila na Ministrstvo za pravosodje prošnjo za
izdajo uradnega mnenja na predloge sistemskih sprememb
s tega področja, ki jih je posredovalo Ministrstvo za notranje
zadeve;
- analiza Službe družbenega knjigovodstva glede možnih
oškodovanj družbenega kapitala v letu 1993;
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Komisija je sklenila, da bodo vse pristojne inštitucije, ki so
seznanjene s primeri pojavov prenosa poslovnih funkcij na
zasebna by-pass podjetja, medtem ko zaposleni ostajajo
v družbenih podjetjih, ki poslujejo z izgubo in ne poravnavajo
obveznosti, menudoma obvestile družbenega pravobranilca
samoupravljanja, oziroma, v kolikor gre za kriminalna dejanja,
organe pregona. Komisija je sklenila, da zaprosi družbenega
pravobranilca samoupravljanja, da komisiji predloži poročilo
v katerem bo pojasnil probleme s tega področja, opisal aktivnosti, ki so bile podvzete za preprečevanje in reševanje
podobnih pojavov, ter njegove predloge za preprečevanje teh
pojavov v bodoče.
Ob obravnavi možnosti postopne odprodaje podjetja mimo
določil 44. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, na katerega opozarja Služba družbenega knjigovodstva, je
Komisija sklenila, da bo Služba družbenega knjigovodstva
o vsakem podobnem dejanju, s katerim je seznanjena, obvestila Agencijo RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter družbenega pravobranilca samoupravljanja. V kolikor je prišlo do
oškodovanja družbene lastnine, bo sprožen ustrezni postopek. Komisija je sklenila, da zaprosi družbenega pravobranilca samoupravljanja, da tudi o teh pojavih oškodovanja
družbene lastnine poroča Komisiji ter jo seznani z možnimi
postopki za preprečevanje in sankcioniranje teh pojavov.
Komisija je pri obravnavi navedene problematike tudi sklenila,
da zaprosi Službo družbenega knjigovodsta za pripravo pisanega uradnega mnenja glede obstoja problematike neupravičeno izplačanih regresov, osebnih dohodkov in drugih pavšalnih povračil stroškov zaposlenim v letu 1993.
- sodelovanje Službe družbenega knjigovodstva in Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo pri ugotavljanju suma
oškodovanja družbene lastnine pri oceni vrednosti podjetij
s strani pooblaščenih cenilcev, ko je ocenjena vrednost nižja
od knjigovodske vrednosti podjetja;
Pri obravnavi navedene problematike je bilo sklenjeno, da bo
Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo pripravila, na
podlagi prejetih zapisnikov Službe družbenega knjigovodstva
o opravljeni reviziji, pregled konkretnih primerov oškodovanja družbene lastnine pri spornih cenitvah podjetij s strani
pooblaščenih cenilcev Agencije. Navedene sume oškodovanja družbene lastnine bosta Služba družbenega knjigovodstva in Agencija skupno proučila in o rezultatih analize obvestila Komisijo. Komisija je tudi sklenila, da Služba družbenega
knjigovodstva in Agencija proučita razmejitev podatkov za
dejansko odpisane terjatve (iz naslova stečajev, likvidacij,
priznanih reklamacij in popustov ipd.), od odpisov terjatev, ki
jih podjetja morajo opraviti na osnovi 7. odstavka 50. člena še
veljavnega Zakona o računovodstvu v obliki popravka in vrednosti terjatev in finančnih naložb iz poslovnih razmerij in
o tem poroča Komisiji.
- lastninsko preoblikovanje podjetij, ki so v lasti bank;
V zvezi z navedeno problematiko je bilo Komisiji posredovano
mnenje Banke Slovenije, v katerem le-ta navaja, da imajo
navedena podjetja znane lastnike in se glede na navedeno
lastninijo v postopku lastninjenja bank.
Ne glede na podano mnenje, je Komisija sklenila, da Banko
Slovenije zaprosi za dodatno uradno mnenje glede v javnosti
znanih spornih lastninjenj podjetij, ki so v lasti bank.
Komisija je tudi sklenila, da bo o svojem delovanju korektno
in sproti obveščala javnost.
Ministrstvo za pravosodje je zaprosilo ustrezna resorna ministrstva v Belgiji, Cipru, Češkem, Madžarskem, Poljskem,
Avstriji in Italiji, prav tako pa tudi diplomatska konzularna
predstavništva Slovenije v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Madžarski,
Belgiji, Češkem, Švici, Franciji ter Cipru, da sporočijo katera
slovenska podjetja so v teh državah odprla svoja podjetja, saj
bi le na ta način v drugi fazi lahko prišli do podatka, s kakšnimi sredstvi operirajo podjetja ustanovljena s slovenskim
kapitalom.
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Ustanovljena je bila delovna skupina, ki jo vodi Prere
Ministrstva za notranje zadeve in je sestavljena iz P ° v
kov Službe družbenega knjigovodstva, Ministrstva za'.
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ter Javn«9
stva Slovenije in Urada predsednika Vlade RS.

Delovna skupina se je do sedaj dvakrat sestala. N
obravnavala način dela skupine, pri čemer Je
pomembno dejstvo, da so sestanki skupine pred«®'
tovalnega značaja, tako da predvsem koordinira ukrei
meznih institucij v zvezi z lastninskim preoblikovan ^
djetij.
Mt
l|(
Skupina tekoče spremlja revizije SDK, pri čemer0(je |V V
ksCvar
pozorna na vse primere, pri katerih gre tudi za ?' ^
v tujino. Glede na to, da je v nekaterih sporniji ^ «
potrebna aktivnost različnih institucij, in sicer taK®
stva za notranje zadeve, kot tudi SDK in devizne inSP^j 61
bil sklenjen dogovor, katere ukrepe bi izvajala P® . q
ustanova. Glede na lastninsko problematiko je ^
pina po opravljenih revizijah šele pristopila h komP',|ek* "8c
"jei
obravnavanju te problematike, tako da sistemske^ zadi
po mnenju skupine še niso potrebne

Glede na sklep o dodatnem izobraževanju delavca"dja, je Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju zX |
sodiščem pripravilo ustrezen program dodatnega jf.| Ust 1
nja za delavce pravosodja, prav tako pa je Ministrstv ^ s
njem dodatnih sredstev, za delavce prav
ustrezno strokovno literaturo. Program dodatneg3 „ ^
vanja za delavce pravosodja bo potekal v drug LNiJ
meseca decembra ter v prvi polovici januarja

4 h°'
Skladno s sprejetimi sklepi je v zvezi z lastninski"1^, |*H
vanjem podjetij tudi Ministrstvo za notranje zade*_ ^ i
oriteto vsem primerom, kjer gre za sum
v tujino. Ministrstvo za notranje zadeve zbira P°°a #
nem na področju Slovenije, v naslednji fazi P j
potrebi povezalo preko Interpola in neposredno i *0
nostnimi organi drugih držav. V nekaterih pri"10 f^Jp
preverke že v teku.

V teh dneh v organizaciji ministrstva za notf^jjj s Hi
poteka tudi seminar o pojavnih oblikah in načj^pl ,a 'av
v primerih suma storitve kaznivega dejanja v P°® J'dri
ninske transformacije podjetij. Na seminarju j® L s 5 ki
kriminalistov iz Slovenije, družbena pravobran1, ar0
pravljanja Slovenije, predstavnik SDK, predstav
vs„
škega tožilstva in svetovalka vlade dr. Alenl(
Sar
Kranjc.
h4h"°
Vlada RS je na svoji 60. seji 16. decembra
% f"Se
V
predlog Službe družbenega knjigovodstva v
niji za dopolnitev Zakona o deviznem poslovanj^ 0
se dopolni 68. člen, doda nov82. a člen in nov
L ,
b člen.
>111
B$i Sfar j
Vlada RS je sklenila predlagati Državnemu zbofU j
zakona o dopolnitvah zakona o deviznem P®' m) jj.'ato
hitrem postopku zato, da bo Službi družbenega
J« bc
olajšana kontrola zunanjetrgovinskega in deviz'1 » ( h
nja davčnih zavezancev.
'r»c

Vlada RS je v zvezi z predlogi Službe družbene^ st ;
stva za zagotovitev nadzora nad deviznim
V(
nadziranjem kapitala v podjetjih v tujini, nad
rQ,
bančnih podjetij in podjetij, ki so v lasti sklada
sklenila, da bo o njih razpravljala na eni prihod™ jv 'ce,
Vai
Vlada RS na svojih sejah ni problematizirala ,-var«'Hrč
M 8u(, !a <
u
družbenega knjigovodstva kot tudi ni skušala S' kIi , »Hi*,
nega knjigovodstva podrediti svojim interesom. |Uj! ^ ifn6|
meru revizijskih postopkov identični interesomi ^ )y » ^
benega knjigovodstva, pač pa je obravnavala Pre"j t !|a
družbenega knjigovodstva v zvezi z potrebn'^jl
učinkovito izvajanje Zakona o lastninskem Pr L
podjetij.

Prizart s' za
')0 tudi v prihodnje, v okviru svojih pristojnosti,
rffci*KixVala
učinkovito izvajanje Zakona o lastninskem
t »skla!l SVan
'u Poc)jetij, kot tudi revizijskih postopkov
tem zak
l revi? l
onom. Vlada RS bo zato vsem, za izvajanje
'' potrph Postopkov pooblaščenim institucijam, nudila vso
p
°dporo> tetln'^no' kadrovsko, finančno kot tudi sistemsko
iiC
m
»0 jl'Odgovi0r na poslansko vprašanje v zvezi z angažiranjem
spwl^ePut>like Slovenije je na svoji 30. seji 10. junija 1993
iMortev skleP št- 428-05/93-7/7-8, po katerem se g. Charles
pO nije0! na'anie kot zunanji sodelavec Vlade Republike Slove(»vanju 'roma ustreznih vladnih komisij za pomoč pri razrešeni Prepfgf^^P^ov,
povezanih z Elanom, Hitom itd., oziroma pri
u
0 denaria6Van
ln ' nelegalnega prenosa kapitala v tujini, pranju
i« %J
vzpostavitvi učinkovitega delovanja davčnega si#
)\ji Odlo5j*ft d
aspre
se g.
Charles Morley najame kot zunanji sodelaeH vec :
ieta predvsem zaradi prejšnjega poznavanja
reff njegovih
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Znano je, da delodajalci vse bolj pogosto in v vedno večjem
številu angažirajo delavce za delo po pogodbi in se s tem
izogibajo plačilu zavarovanja, ki je sicer obveza iz delovnega
razmerja.
Dejansko se je problem pogodbenega dela razrastel do stopnje, ko je bilo potrebno za razrešitev dopolniti zakonsko
regulativo. Novela Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (Ur. I. RS 5/91,17/91,12/92, 71/93) uvaja
operativno kontrolo pogodbenega dela. Delodajalci so dolžni
zavodu za zaposlovanje posredovati pogodbe o delu. Prejemniki denarnih nadomestil med brezposelnostjo, ki delajo po
pogodbi bodo, odvisno od višine prejetega honorarja, krajši
čas prejemali denarno nadomestilo. Zakon o posebnem
davku na določene prejemke (Ur. I. RS, št. 72/93) pa je za
delodajalce podražil delo po pogodbi o delu tako, da znaša
stopnja davka za to vrsto dela 25%.
Vsekakor pa bosta kontrola in sankcioniranje nezakonitega
pogodbenega dela in dela na črno nezaposlenih oseb, ki
nimajo osnove za zdravstveno in pokojninsko-invalidsko
zavarovanje, zaživela šele z uveljavitvijo Zakona o inšpekciji
dela, s katerim bo uveden poostren nadzor in učikovito sankcioniranje predvsem delodajalcev.
Ob vsem navedenem in ob doslednem izvajanju davčnih predpisov, bo sčasoma zmanjšan tudi problem na katerega opozarja poslanec Janez Podobnik.
O ravnanju pristojnih organov v zvezi s poslovanjem zavoda za vzajemno pomoč, Asista
Dr. JOŽE PUČNIK, poslanec SDSS je 16. 2.1994 ministrstvu
za pravosodje in ministrstvu za finance naslovil naslednji
vprašanji:
Obe pristojni ministrstvi prosim za pojasnitev ravnanja pristojnega sodišča, SDK, Banke Slovenije in tržne inšpekcije
v primeru »Zavoda za vzajemno pomoč« (alias Asista alias
VVolfcommerce) in sicer:
1. Zakaj je od ustanovitve tega t.i. »Zavoda« do ukrepanja
pristojnih organov minilo več kot dve leti?
2. Na kakšni podlagi lahko sodišče zavrne ugotovitve strokovnih finančnih organizacij (SDK in Banke Slovenije), da
pravna oseba (zavod) opravlja bančno dejavnost in zato ne
more biti registrirana kot neprofitna organizacija?
Vlada Republike Slovenije je poslala naslednji odgovor:
Zavod za organizacijo in izvajanje pomoči članom p.o., Ljubljana, Kersnikova 3 je bil vpisan v sodni register pri Temeljnem
sodišču v Ljubljani dne 30. 7. 1992. Vpis vsebuje opravljanje
naslednjih dejavnosti: organizacija in izvajanje vzajemne
pomoči svojim čalnom ter nuđenje brezplačnega svetovanja
o možnostih pridobivanja raznih oblik neodplačnih in odplačnih pomoči. V zvezi z dejavnostmi je sodišče vodilo postopek
za izbris dela dejavnosti, vendar je bil zahtevek za izbris
zavrnjen.
Registrsko sodišče odloča o vpisu v sodni register na podlagi
priglasitve za vpis, potem, ko ugotovi odločilna dejstva. Vlada
Republike Slovenije ni pristojna ocenjevati pravilnost sodne
odločitve o vpisu, saj bi to pomenilo poseg v ustavno zajamčeno neodvisnost sodnika pri opravljanju sodniške funkcije.
Sodnik je pri odločanju vezan na ustavo in zakone, sodna
odločba pa se lahko izpodbija samo s pravnim sredstvom,
predpisanim z zakonom, o katerem odloča pristojno sodišče.
Kot je navedeno, je sodišče v okviru svojih pristojnosti že
odločalo o izbrisu dejavnosti.
Če subjekt, ki je vpisan v sodnem registru, posluje izven
vpisanih dejavnosti, je takšno ravnanje predmet presoje
bodisi v civilnem postopku, ki ga sprožijo stranke, ali pa
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v kazenskem postopku. Kazenski postopek začne sodišče na
zahtevo upravičenega tožilca. Po podatkih Temeljnega
sodišča v Ljubljani je pred tem sodiščem v teku postopek za
gospodarski prestopek zoper zavod in njegovi odgovorni
osebi. Obtožni predlog je bil pri sodišču vložen v mesecu
oktobru 1993. Sodišče je glavno obravnavo razpisalo za 3.
marec 1994, ki pa jo je zaradi odsotnosti obtoženih oseb
preložilo na 7. april 1994.
Ministrstvo za finance je republiškemu tržnemu inšpektorju,
Službi družbenega knjigovodstva in Banki Slovenije posredovalo dne 9. septembra 1992 pobudo za kontrolo poslovanja,
v kateri je v skladu s svojimi pristojnostmi in na podlagi
vsebine tipizirane pogodbe med podjetjem in združevalcem
sredstev navedlo, da podjetje opravlja bančne posle, ki jih
glede na določila zakona o bankah in hranilnicah smejo
opravljati le banke in hranilnice, ki imajo dovoljenje Banke
Slovenije.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za pravosodje.
S kolikšnim delom sukcesijske mase razpolaga
obrambno ministrstvo?
Dr. DIMITRIJ RUPEL, je 23.11.1993, vlado prosil, da predloži
državnemu zboru izračun o tem, kolikšen del morebitne
dediščine predstavljajo objekti oziroma sredstva, ki jih je
dobilo v upravljanje ministrstvo za obrambo (vojašnice, stanovanja in oborožitev) in ki sodijo v sukcesijsko maso,
o kateri bodo tekla pogajanja!
Vlada Republike Slovenije je odgovorila:
Vojašnice, vojaška stanovanja in del oborožitve in vojaške
opreme bivše JA je prešel v upravljanje Republike Slovenije,
Ministrstvo za obrambo, na podlagi 9. v zvezi s 1. in 4. členom
ustavnega zakona o izvedbi temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 1/
90-I). Večina tega premoženja je bila pravzeta brez evidence
in ustrezne dokumentacije, ki jo je bivša JA že pred dokončanjem umika iz naše države odpeljala in je ni bilo moč pridobiti
niti v obdobju pogajanj o umiku JA. Celotno dokumentacijo in
evidenco je zato potrebno vzpostavljati na novo.
Vojaško premoženje bivše Jugoslavije do danes ni znano niti
ovrednoteno. Delo pri vrednotenju tega premoženja v delovni
skupini za sukcesijo v okviru Mednarodne konference o bivši
Jugoslaviji je namreč že vse od začetka tega leta v blokadi. Do
tedaj (januar 93) so bila sicer pripravljena določena gradiva
v katerih se je poskušalo ovrednotiti vojaško premoženje po
stanju 31. 12. 1990. Zbirno poročilo je pripravil CREST - Center za raziskovanje odnosov s področja strategije in tehnologije pri Politehnični šoli v Parizu. Poročilo je bilo neuporabno
tako z vidika količinskih in vrednostnih kazalcev kot tudi
tehnične izvedbe (napačni seštevki ipd.). Zato je več delegacij, vključno s slovensko zahtevalo novo vrednotenje. V Republiki Sloveniji smo poskušali samo obnoviti strukturo in vrednost tega premoženja, čeprav seveda ne razpolagamo s konkretno dokumentacijo. Sprva zaradi pomanjkanja sredstev,
kasneje pa zaradi načrtnega zavlačevanja s strani predstavnikov Srbije in Črne gore oziroma takoimenovane ZRJ do
ponovnega vrednotenja vojaškega premoženja ni prišlo. Zato
ni mogoče uveljavljati deleža »dediščine« Republike Slovenije iz tega naslova, znana je, samo ocena Republike Slovenije o našem deležu, ki temelji na vlaganjih Republike Slovenije v JLA skupaj (cca. 70 mr. S).
Nesporno je, da so vojaške nepremičnine (vojašnice, vojaška
stanovanja) na ozemlju Republike Slovenije tudi skladno
z načeli mednarodnega prava o nasledstvu držav (Dunajska
konvencija o nasledstvu držav glede državnega premoženja,
arhivov in dolgov iz leta 1983) in sprejetimi ustavnimi akti
prešle v premoženje Republike Slovenije. Vrednost tega premoženja je bila po 25. 10. 1991 bistveno nižja kot 31. 12. 1990,
saj je bivša JA med umikom številne objekte demolirala,
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onesposobila oborožitev in tehniko v Republiki Slfljtji
pustila večje količine povsem nerabnih sredstev i" 0!
Ker ni znana celotna' vrednost vojaškega premoženja i Jii
gova vrednost na ozemlju Republike Slovenije Pre° ,sl
1991 niso mogoči ustrezni argumentirani izračuni,
v poslanskem vprašanju navaja. Če bo kdaj postopek oi
sije v tem delu dokončan, bo možno operirati tudi z u oi
nimi podlagami, ki bodo omogočile izračun deleža Rep Ki
Slovenije v celotnem vojaškem premoženju bivše JA K |( 1is(
deleža vojaškega premoženja, ki je ostalo v Republik' ^
niji od celotnega vojaškega premoženja.
me,
u j tone
Ministrstvo za obrambo z vojaškimi nepremičninami jL ;na,
v skladu s kriteriji, ki jih je določila Vlada v decembru. ^
dopolnila v decembru 1992. Oborožitev in vojaška opf ^
je ostala v Republiki Sloveniji se je uporabila za ^"P^iihi
popolnitve obrambnih sil, zahtevnejša tehnika in sreo rav).
se poskušajo v zadnjih dveh letih usposobiti za upora^ jj6.
tako v obrambnih silah (remonti, generalna popravi!'®' J 5bn(
Ijanje uporabnih sredstev iz več demoliranih sredste ^
Teh sredstev Ministrstvo za obrambo ni uporabljalo 1z ^
njo in adaptacijo objektov, razen v obsegu, ki je P '«
(pohištvo in drugo notranjo opremo, rezervni deli,5 in ■" i,
ski material ipd.). Manjše količine nerabnih sredk<'®'' , jPov
pogodbeno prenešene gasilskim organizacijam ( ? l0t
deli, dopolnitev reševalne opreme ipd.), ki zagotavljal
^ ^urnr
požarno zaščito vojaških objektov. Za lastne P0 Mifi I *
uporabila tudi vsa uporabna intendantska sredstva,
%
• • - f 'v(1 Jin
stvo za obrambo vojaških objektov ni prodajal",
s kriteriji Vlade pa je v nekaterih primerih nan0
podlaS .^ni:
cenitev izvršena enakovredna zamenjava nepersP^strol
P . „/-ei u
lokacij za perspektivne. Te menjave vrednostne bila" a|i
škega premoženja ne spreminjajo.
((Jj.
Prihodki, ki se ustvarjajo z oddajanjem vojaških (n®^
tivnih) objektov v najemna in podobna razmerja,
so P ^
državnega proračuna in ne Ministrstva za °bra , h pfi'.
velja za odprodajo vojaških stanovanj. Zato višine te
kov ni možno niti smiselno primerjati s sredstvi,13 , j
memorandumu predvidena.za obrambne potrebe. IJ
tualne primerjave bi bile povsem enake kot, čev bir0 P s
obrambne izdatke s katerim koli proračunskim ' TrpP ^~
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovc
vilo Ministrstvo za obrambo.
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Koliko je spoštovan zakon o delavcih v
organih?

iS
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DANICA SIMŠIČ, poslanka iz demokratske strank®'1 ^ le
1993, Ministrstvo za šolstvo in vlado vprašala:
ir^

»Ministrstvo za šolstvo in Vlado RS sprašujem. '"J® *a
upoštevata določila zakona o delavcih v držav" ^
Zakon v drugem odstavku 27. člena namreč 0pi J( no>
lahko »delavci v državnih organih, razen v'»|' ^
delavcev, s pisnim dovoljenjem predstojnik®' t|t js. ,v
posamezna dela v drugem državnem organu, P° L/i6; <
organizaciji in skupnosti in pri zasebnem delo ( ih,
tisto samostojno osebno delo, ki ni neposredno j je «m
z delom v državnem organu«. Nekateri delavci ey
mestih Zavoda za šolstvo in šport in Skupnosti v j ov(
bodisi lastniki ali najožji sorodniki lastnikov zase3ć|u.
tij, ki sklepajo posle na istem delovnem pod" ^ keg,
njihova firma sklene celo pogodbo s šolsko
vodilno mesto zaseda njen lastnik. Spet drugi s (iijS v
z recenziranjem artiklov zasebnih podjetij in tr® v
'
terstvom za tuja podjetja. Vse to seveda P°'
m r^kc
Tolrnn/\rlo!f\ Moje
Unin vprašanje
nnrn^nnin pa
na Jip.' -& ^l/<Mf) '
z•9 UAliounA
veljavno zaKonoaajo.
dje, kot so, denimo svetovalec vlade in vodjai;9 )Vji °*it
svetovanje na Zavodu za šolstvo in šport, ali P .\\i> 3a a,
if
ljubljanske enote Zavoda in njegovi svetovale''
sii
niča direktorja Zavoda ali pa predsednica sku^ei|«' in
;Hh,
pismeno dovoljenje predstojnika za svoje P'
nedvoumno zahteva zakon.
pof0>

re'ita. ave|< 27. člen omenjenega zakona tudi pravi, da
n'toi Hnrav"' Plavci
in upravni delavci ter strokovno-teh5 nlsio
i"1 določi izvršni svet, ne morejo biti člani
.^Mitićnih
organizacij«.
Zato sprašujem tudi to, ali je
(J®, avr|ega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino
is' Sol« • zat'®ve' ie hkrati tudi član Strokovnega sveta
„[i |S|( *° 'n šport združljiva z njegovo funkcijo predsednika
komisije Slovenskih krščanskih demokratov.«
3l!
^ s|anskV° vZa *"°'stvo in šp°rt ji je odgovorilo:
mer
Prašanje poslanke Danice Simšič napotuje na
rjlanov'ii pod
Posamezni delavci, zaposleni v državni upravi
99 inanie111 in ie,ie ali privatni zavod ali opravljajo druga dela
„jlipJ.
informacijami, ki so si jih pridobili z delom
.pfeanih Jn or9anu- 27- člen Zakona o delavcih v državnih
a da ahl<0
tvii'huDr
'de| '
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' a liairfVnih
avcev, s pisnim
privoljenjem predstojnika
Pos mezna
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dela v drugem državnem organu,
jibnodoi
organizaciji ali skupnosti ter samostojno
'jilam, d i n' nePosredno povezano z delom v državnem
It itaai«
tega člena vsebuje tudi pogodba o delu, ki jo
z1 t |0vsi zaposleni v državnih organih.
sC ^ *akon 1 ki 93 ci,ira
^Poveduif ,
poslanka Simšičeva, eksplicitno ne
vrstne
abojnika
i?
dejavnosti,
pač pa
zahtevapač
soglasje
Ne
'"flerta _ ■
gre torej za absolutno
prepoved,
pa za
.?jlr2avnen^e0r'l,ev' Profesorju angleščine, ki bi bil zaposlen
%1er _
ganu, zakon ne more prepovedati, da - na
5 3 na:
\ ' da 3 zaPreva
ja tujo literaturo. Omejitev je torej
!h Sa
nipr! je ovn t0
soglasje predstojnika in da tega ne
s,r
rn
ce i °kovni ? 'na ' časom. Prav tako ni mogoče ljudem, ki
™'napJp 0 s svojem področju, prepovedati, da pripravi je Drods,0
®] |rokovne recenzije za knjigo, učilo ali igračo,
'oljenji za
® inik Ministrstva za šolstvo in šport izdal dve
opravljanje določenih del administrativnima

delavkama, vendar ta dejavnost ni imela nikakršne neposredne ali posredne zveze z delom ministrstva (popoldanska
drobna obrt, akviziterstvo). V nobenem primeru izdano
soglasje ni vplivalo na delo obeh delavk na njunem delovnem
mestu.
V enem primeru, ko je višji upravni delavec - svetovalec vlade
in vodja svetovanja na Zavodu RS za šolstvo in šport - solastnik podjetja z izobraževalno dejavnostjo, je ob ustanovitvi
predstojnik Zavoda dal soglasje. V trenutku ustanovitve
solastnik še ni bil višji upravni delavec. Ob imenovanju za
vodjo svetovanja je o tem obvestil novega predstojnika, mu
dokazal, da podjetje že eno leto ne posluje ter pričel postopek
za izbris podjetja iz registra.
Dejstvo je, da ima podjetja z registrirano izobraževalno dejavnostjo pet najožjih družinskih članov delavcev, ki so zaposleni
na Zavodu RS za šolstvo in šport. Zakon o delavcih v državnih
organih ne pozna omejitev, ko gre za opravljanje določene
dejavnosti s strani najožjih družinskih članov. Zaradi njihove
dejavnosti ni mogoče sankcionirati najožjih sorodnikov delavcev v državni upravi. Doslej ni bilo dokazov, da bi podjetje
družinskega člana opravljalo neko dejavnost s pomočjo zaposlenih družinskih članov v upravnem organu.
V primeru pa, da bi posameznemu delavcu dokazali zlorabo
pooblastil ali izdajo poslovne skrivnosti ali da s svojim delovanjem posredno ali neposredno škodi interesom ministrstva,
se to šteje kot hujša kršitev delovne obveznosti.
Kar zadeva državnih sekretarjev in njihovega razmerja do
političnih strank, je potrebno pojasniti, da državni sekretarji
niso višji upravni delavci, pač pa funkcionarji in za njih zakonske omejitve o delovanju znotraj političnih strank ne veljajo.
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vsekakor sodijo tudi ustrezno telekomunikacijsko omrežje
(omogoča hitro obveščanje in hitro ukrepanje policijskih
enot) in ustrezne cestne povezave.
Vzpostavitev ustreznih cestnih povezav in telekomunikacij na
obmejnem območju naj bi predvsem spremenila do sedaj
marsikje neugodne življenjske pogoje ob meji, pospešila razvoj demografsko ogroženih območij in ob ustrezni naselitvi
tega območja zagotovila tudi večjo stopnjo varnosti državne
meje.
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Ministrstvo za notranje zadeve se je že bo vzpostavitvi
državne meje z Republiko Hrvaško zavedalo medsebojne
povezanosti vprašanj gospodarske razvitosti, naseljenosti in
varnosti obmejnih območij ter zaradi tega dalo pobudo, ki je
bila formalizirana s sklepom o ustanovitvi projekta »Zelena
meja - varna meja«, ki jo je tedanji Izvršni svet sprejel na 121.
seji dne 27. 9. 1991.
Projekt, ki naj bi zagotovil ustrezen gospodarski razvoj, naselitev in s tem varnost območij ob celotni državni meji (predvsem pa ob meji z Republiko Hrvaško), je predvideval:
- izgradnjo cest in druge komunalne infrastrukture (tudi
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja);
- vzpodbujanje in razvoj turistične, kmetijske iri obrtne dejavnosti z ukrepi davčne, kreditne in razvojne politike;
- pospeševanje obmejnega sodelovanja s sklepanjem sporazumov z drugimi državami, revizijo dosedanjih sporazumov
o obmejnem prometu in odpiranje novih mejnih prehodov.
V delo projektne skupile so bili vključeni predstavniki Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora; za kmetijstvo,
gospodarstvo in prehrano; za planiranje; za finance; za promet in zveze; za obrambo; za zunanje zadeve; za turizem ter
Turistična in Planinska zveza Slovenije, za koordinatorja pro-
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jekta pa je bilo določeno Ministrstvo za notranje zadeve kot
pobudnik tega projekta.
Ministrstvo za notranje zadeve je organiziralo več sestankov
projektne skupine, na katerih so bila obravnavana stališča za
izdelavo koncepta razvoja obmejnih območij in naloge posameznih ministrstev na tem področju. Projektna skupina do
sedaj sicer ni izdelala celovitega koncepta razvoja in konkretnih nalog za njegovo izvedbo, kljub temu pa posamezna
ministrstva izvajajo nekatere aktivnosti oziroma naloge in
projekte, ki so predvidene v idejni zasnovi projekta »Zelena
meja - varna meja«. Stopnja njihovega uresničevanja je
dokaj različna, odvisna predvsem od obsega sredstev, ki ga
država oz. posamezno ministrstvo lahko nameni za tovrstne
potrebe.
2. Reševanje problematike cestnega in
telekomunikacijskega omrežja ter ostalih nalog
Člani projektne skupine so obravnavali tudi nekaj konkretnih
problemov, predvsem pri izgradnji cest, ki bi omogočile
dostopnost do naselij na slovenski strani meje brez prehoda
čez hrvaško ozemlje. Ureditev cestnih povezav, ki so bile
z vzpostavitvijo južne meje prekinjene, je ena izmed prioritetnih nalog slovenske države, saj so ti problemi posledica
slovenske osamosvojitve.
Ministrstvo za promet in zveze je kot nosilec nalog v zvezi
z izgradnjo cest koordinacijski komisiji Vlade Republike Slovenije predložilo gradivo z opisom omenjene problematike.
Komisija je gradivo obravnavala na 13. seji, dne 26. 10. 1992,
ter sprejela sklep, da sredstva za uresničevanje posameznih
nalog projekta »Zelena meja - varna meja« zagotovijo pristojna ministrstva iz svojih proračunskih sredstev.
V skladu z navedeno nalogo je Ministrstvo za promet in zveze
v predlogu plana za leto 1993 predvidelo 100 mio SIT za
reševanje cestne problematike iz projekta »Zelena meja«, kar
je manj kot 10% sredstev, ki bi bila potrebna za ureditev
problema cestnih povezav ob meji s Hrvaško (predvidena
vsota 1.301,7 mio SIT), ob tem pa velja omeniti, da so za to
vsoto okrnjena sredstva za redni cestni program.
Za telekomunikacijske povezave v letu 1993 (informacija Ministrstva za promet in zveze) ni predvidenih sredstev, ker so
v skladu z dosedanjo normativno ureditvijo za načrtovanje
financiranje in gradnjo telekomunikacijskega omrežja odgovorna PTT podtjetja. Ministrstvo za promet in zveze na tem
področju zaenkrat nima sistemskih pristojnosti, s sprejetjem
ustreznega zakona in preoblikovanjem PTT podjetij pa bo
vprašanje vpliva države na razvoj telekomunikacijskega
omrežja verjetno urejeno.
S problematiko razvoja demografsko ogroženih območij,
kamor sodi tudi večina obmejnih območij v Sloveniji, se je
v skladu z Zakonom o demografsko ogroženih območjih
v preteklih letih ukvarjalo Ministrstvo za planiranje, ki je
z novim Zakonom o Vladi Republike Slovenije združeno
v Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Zakon o demografsko ogroženih območjih že sedaj predvideva (informacija predstavnika Ministrstva za ekonomske
odnose in razvoj) višjo stopnjo sofinanciranja programov
obmejnih občin (50%, ostale občine 30%), v planu za leto 1992
in 1993 so bila sredstva za programe občin ob južni meji
povečana za 10% v primerjavi z ostalimi. Za razvoj vseh
demografsko ogroženih območij v Sloveniji je v letu 1993
predvideno 1.380 mio SIT, kar pomeni realno zmanjšanje teh
sredstev v primerjavi
z letom 1992.
<(
Ministrstvo za planiranje je v letu 1992 pripravilo izhodišča za
spremembo sistema za vzpodbujanje razvoja demografsko
ogroženih območij v Republiki Sloveniji in sistema državnega
intervencionizma nasploh. Izhodišča so po našem mnenju
vsebinsko ustrezna, zato bi jih lahko aplicirali tudi na razvoj
obmejnih območij.
Tudi v drugih ministrstviuh (članih projektne skupine »Zelena
meja - varna meja«) tečejo določene aktivnosti oziroma
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Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je, upoštevaje omenjeno pobudo, poslalo noto Veleposlaništvu Republike Italije v Ljubljani, v kateri je ponovno opozorilo na
problematiko cestnih oznak v obmejnem pasu ter predlagalo,
da se stare oznake (Jugoslavija) čimprej nadomestijo z novimi
(Slovenija).
ODGOVOR
Ministrstva za kmetijsko in gozdarstvo na pobudo
TONETA PERŠAKA čimprejšnjo izdelavo
načrta za ponovno poselitev in obuditev
kmetijstva tam, kjer je bilo to zelo zanemarjeno
Poslanec Tone Peršak je 2. 6. 1993 dal pobudo, da Vlada
Republike Slovenije v najkrajšem možnem času izdela načrt
za ponovno poselitev in obuditev kmetijstva na tistih območjih, kjer sta bili poselitev in kmetijstvo v zadnjih desetletjih
izrazito zanemarjeni. Posebno pozornost naj pri tem posveti
območjem današnjih občin Kočevje in Črnomelj, v katerih je
iz različnih, tudi političnih, in domnevno varnostnih razlogov
v desetletjih po II. svetovni vojni prišlo do izrazitega upada
poselitve, do zaraščanja kmetijskih zemljišč in padca kmetijske proizvodnje.
Načrt naj pripravi Ministrstvo za kmetijstvo v sodelovanju
z drugimi ministrstvi, občinama Kočevje in Črnomelj ter pristojnim Odborom Državnega zbora Republike Slovenije in pri
tem prouči različne možnosti spodbujanja poseljevanja kot
so: trajni najem z dedno pravico do najema, odprodaja zemljišč po izrazito znižanih cenah, davčne spodbude in olajšave
ter najnujnejša izgradnja infrastrukture kot pogoj za dostojno
življenje v teh krajih.
Odgovor ministrstva je:
Poslanska pobuda g. Toneta Peršaka je bila dana ob razpravi
in sprejemanju strategije razvoja slovenskega kmetijstva
v maju 1993. O vsebini pobude je tekla tudi razprava pri
oblikovanju in sprejemanju sklepov k omenjeni strategiji.
Pobuda je v celoti in še z nekoliko razširjeno vsebino sprejeta
v sklepih Državnega zbora, ki jih je sprejel na podlagi obravnave strategije razvoja slovenskega kmetijstva. V sklepih je
določeno, da naj Vlada Republike Slovenije izdela načrt za
ponovno poselitev in obuditev kmetijstva na tistih območjih,
kjer sta bili poselitev in kmetijstvo v zadnjih desetletjih izrazito
zapostavljeni in da naj načrt pripravi Ministrstvo za kmetijstvo
in gozdarstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi ter pristojnim odborom Državnega zbora. Na tej podlagi je Ministrstvo
za kmetijstvo že pristopilo k uresničitvi te naloge. V teku je
izdelava »Analize gospodarjenja na območjih z omejenimi
dejavniki za kmetijsko proizvodnjo.« Te strokovne podlage
bodo omogočale pripravo predlogov ukrepov, ki jih bo Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo skupaj z drugimi ministrstvi predlagalo v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

STALIŠČE
Vlade Republike Slovenije do pobude JANEZA
PODOBNIKA, da vlada zagotovi slepim in slabovidnim pravico do brezplačnih pripomočkov, ki
jih potrebujejo zaradi svoje invalidnosti
V zvezi s poslansko pobudo gospoda Janeza Podobnika, naj
bi Vlada Republike Slovenije zagotovila, da bodo imeli slepi in
slabovidni v Sloveniji pravico do brezplačnih pripomočkov, ki
jih potrebujejo zaradi svoje invalidnosti, tako to velja za druge
invalide, sporočamo naslednje stališče.
Pravice s področja zdravstvenega zavarovanja ureja zakon
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. I.
RS, štev. 9/92 in 13/93).
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Na podlagi 23. člena tega zakona je zagotovljeno zdravstveno
varstvo v celoti (vključno s potrebnimi standardnimi pripomočki) in brez doplačil otrokom, šolarjem in študentom, ki se
redno šolajo, na podlagi 24. člena zakona pa tudi vojaškim
invalidom in civilnim invalidom vojne, za katere morebitna
doplačila pokriva državni proračun.
Brezplačni so v skladu z zakonom tudi pripomočki, ki jih
potrebuje zavarovana oseba, kadar gre za zdravljenje in rehabilitacijo zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, malignih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne
bolezni, multiple skleroze in psoriaze.
Druge zavarovane osebe morajo k ceni pripomočka doplačati
določen del ali pa se za ta doplačila prostovoljno zavarujejo,
kar so v veliki večini tudi storile.
Po določbah 25. člena zakona lahko Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije v skladu s svojimi splošnimi akti odobri
nujen pripomoček brez doplačila tudi določenim drugim
zavarovanim osebam, ki niso prostovoljno zavarovane. Med
temi osebami zakon navaja invalide, ki jim je po posebnih
predpisih priznana pomoč druge osebe za opravljanje večine
ali vseh življenjskih funkcij, in tiste, ki imajo najmanj 70%
telesno okvaro po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.
Vlada Republike Slovenije je od Državnega zbora že dobila
nalogo, da pripravi analizo izvajanja veljavnega zakona in po
potrebi predlaga spremembe in dopolnitve. V okviru te naloge
bo skupaj z drugimi predlogi in pobudami proučila in vsestransko ocenila tudi navedeno pobudo.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenl|e je odgovor pripravilo Ministrstvo za zdravstvo.
ODGOVOR
VLADE Republike Slovenije na pobudo JANEZA
PODOBNIKA za razveljavitev prodaje ELANA
v stečaju
Poslanec Janez Podobnik je Vladi Republike Slovenije dal
pobudo, da v okviru svojih pistojnosti sproži postopke za
razveljavitev prodaje Elana v stečaju konec novembra 1991.
Prodaja Elana je bila namreč izvedena na sumljiv način in je
bila v nekaterih postopkih nezakonita.
Tovarna športne opreme Elan Begunje je pred stečajem
novembra 1991 zaposlovala 1430 delavcev. Obveznosti je
imela za nekaj nad 500 mio DEM, več kot polovica le-teh pa je
bila locirana pri hrvaških upnikih (komitenti Medžimurske
banke Čakovec, Keraprojekt Zagreb, INA Nafta Zagreb, Keramika Zagreb, itd). Tuje upnike (Intermerkuer Zuerich, ALKA
Toronto, DOIIDRI MAYI Tokio, itd.) zunaj tedanje Jugoslavije
je Elan poplačal pred stečajem podjetja (oktobra 1991).
Domačih upnikov pa Elan iz stečajne mase ni poplačal.
Tovarna Elan je bila prodana na dražbi v vrednosti 31,8 mio
DEM (= tečajna vrednost aktive) brez neto vrednosti kodificiranih dolgov.
Sam proces konvertiranja takratnih »domačih« dolgov Elanovih upnikov v lastniške deleže je omogočil po takrat veljavni
zakonodaji prehod večinskih delniških pravic v hrvaške roke.
Proces osamosvajanja je hrvaško lastnino na slovenskih tleh
(70% delež Elana) de facto kodificiral kot tujo lastnino, ki je
pridobila znanega lastnika.
Pobuda, ki jo predlaga Vladi poslanec g. Janez Podobnik ni
v skladu z zagotavljanjem varnosti tujih naložb v Republiki
Sloveniji in kot presedan lahko zelo negativno vpliva na kredibilnost o varnosti tujih naložb pri nas. Hkrati pomeni takšna
pobuda, če pride do njene realizacije, tudi dvom v kredibil92

nost dela naših pravosodnih organov pri vodenju s' on
postopkov.
Prodajo in ponovni morebitni nakup tega podjetjaje Pj5.
obravnavati izključno kot podjetniško potezo naših infe1 ^
poslovnih subjektov, ki imajo interes za takšno op« * jn.
pri tem popolnoma odmisliti dejstvo v čigavi »nacioi..
ts
lasti se to podjetje nahaja.
»al
ie i
Vlada Republike Slovenije ne razpolaga s podatki, 0» ri;
prodaja podjetja Elan v stečajnem postopku opra«! su;
arij
lv$
sumljiv način ali protizakonito.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgo»°"
vilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.

ODGOVOR
ot
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvoi naP
nar"j
MARIE POZSONEC v zvezi z odškodnino J
spremembe namembnosti kmetijskih zem'j fin
gozdov
'ne,
i.vi$
Na 8. seji Državnega zbora Republike Slovenije , po^kle
gospa Maria Poszonec podala pobudo v zvezi 18
proučitvijo višine odškodnine zaradi spremembe nac ™via&
sti kmetijskih zemljišč in gozda.
'Hc
Ministrstvo za kmetijstvo je proučilo pobudo in daje ^ ^
odgovor: Po programu dela Ministrstva za kmetijstv
■
darstvo v zvezi z uresničevanjem strategije razV Lfii
skega kmetijstva je v trejtem tromesečju 1994 1P ^, j,
poleg drugih zakonov tudi predložitev sprememb ( ^
tev zakona o kmetijskih zemljiščih. Pri tem bođ ^ rne
temeljnih vprašanj kmetijske zemljiške politike P<° $ avt
vsi predlogi in pobude, ki zadevajo odškodnino zaa (,
membe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozo
gane ustrezne rešitve.
roVa

STALIŠČE
vo o
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo
v Pr0l[
JANEZA ZUPANCA za uresničitev
»jaboičnik kot nacionalna pijača«
-Av,
j"inij

Na to poslansko pobudo so bili predstavniki
pravljeni odgovarjati ustno na sami seji DržavuV;^
vendar je dr. Zupanec izjavil, da omenjeno pob"1 „ji* JSNe glede na to pa je stališče ministrstva do pobu
p°bLide
o ri<^*Nj|
Rtriniamn
s« da
rta je
in predlagan
nradlanan projekt
nroinkt zanimiv, ve" '& p
Strinjamo se,
ljamo, da v letošnjem letu nihče ni prijavil razisko pj
oziroma projekta jaboičnik kot nacionlna P'j.aT,0niiifpo»
strani ugotavljamo, da industrijskih jabolk v SI" ^ <6
delamo dovolj niti za jabolčni koncentrat in s jjj 'dj
pridelovalna industrija jabolka;
jabolka za predelavo tudi
S
ugotavljamo, da večje tradicije pridelovanja iac?flv0|1") in
veniji ni, kar je verjetno posledica tega, da je S' Jj) la f
rodna država. V evropskih deželah, v katerih se P
%
se pridelava jabolčnika ni razvila.
^io
Hkrati bi želeli opozoriti tudi na dejstvo, da ^
trenutku cca 10 mio litrov večje zaloge slovensK » 0r0gra
v preteklih letih.
. let
ODGOVOR
n lih
Vlade Republike Slovenije na pobu^
ŠEŠERKA za sprejem odloka o najniži''^,
za sklenitev zavarovanja za škodo, P°
»H
tretjim osebam.
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 13. 1-n),jf,vP
besedilo Predloga zakona o obveznih zavarova

0„^a'a Državnemu zboru v prvo obravnavo. (Predlog
je objavljen v Poročevalcu Državnega zbora RS št. 4,
27
1.1994.)
a.„?ln?,n'ene9a zakona določa zavarovalne vsote, ki
""•Višjo od zdaj veljavnih (Ur. I. RS št. 17/92). Dolo^ Uličnih zneskih glede na obseg rizika, ki izhaja iz
v
sote Hamezn
i^ ka,e90r'i vozil. Poleg tega so zavarone: 23 škodo zaradi
fcdeta 2drav a ter za
smrti, telesne poškodbe
iastv r ■ amen
i te
škodo zaradi uničenja in poškom št ' ^
določbe je, da ne bi ena vrsta škode,
Koda na stvareh, izčrpavala zavarovalne vsote na
VrS,e kode k e
Pa dn|
' i praviloma
večja,
njeno ugotav2ava
°9?,raj^nejše.' Realno
vrednost
z zakonom
dolof
ovalne vsote zagotavlja določba o valorizaciji.
r Va

° njih°?-°
'zra*a ki se
"en
Predloga zakona o obveznih
v prometu,
glasi:
19. člen

bosti je avar
°valnice iz zavarovanja avtomobilske odgo3nega d°meiena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan

'vijj °9°dka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjos »kleni«Najnižja
zavarovalna vsota, na katero mora
0
po"
zavarovanje, znaša:
n«" Mkjfdo 7a
vja
«radi smrti, telesne poškodbe in prizadetega
o* rri6tovnf Vozila' ki prevažajo
o' ®VtobuoLSIT 120.000.000,00
a s« :(lrijga .l® !n tovorna vozila
SIT 60.000.000,00
ett
"Otorna vozila
SIT 30.000.000,00
liK'ikodo,
v
Nom, adi "ničenja ali poškodovanja stvari
r
^tov0lV02ila- ki Prevažajo
rad" avtoCl
SIT 80.000.000,00
»tSiZ?
tovorna
vozila
SIT
"Otorna vozila
SIT 40.000.000,00
20.000.000,00
»Ovai
0,e
/ ^k, |(0, ® iz prejšnjega odstavka se zvišajo za enak
Za
stati «a zvišanie maloprodajnih cen po ugotovitvi
-j! |'eSej6 iqS
Republike Slovenije vsakokrat, ko zvišastr
an
nj
stvii
^y'^
je vobjavi
Urad listu
za zavarovalni
ff
za finance
Uradnem
Republike nadzor
Slove-

itrs':

adi
KI:0 ^'
Republike Slovenije je odgovor prlprala
finance.

,
. FW
okiimi.1
pobudi SKUPINE
1 1 6 sloveni
UNcpv? '0*
je o
*ltJK j —
r'°tei(
dogovorjenih načelnih rešitvah
m a1žar,[.ase avtoceste odcep pri Mariboru
*
meja
r .j ina
^ w'^SlftuCe.y (Geza Džuban indr.) Državnega zbora
^ n'° Pobu^ni'e j® v,adi Republike Slovenije podala
*VNh, 2 radn e
lP[i«ne nL J?
i avtocest v Republiki Sloveniji so
pri
ne rešitve
MarK'
glede poteka trase za odsek
madžar a
tiil16 Prelim' narne~ ana
sk meja. Izdelane so bile tudi
lize, študije in prostorske prevere
Ud'1 t)J Podvar'
™dVari„ . °'iaiu
ZaKnic^'°ven
''e Posredujemo pobudo, da naloži
1,1
Aa vV Hailf
IVUIIIOIIOIVU I.CL
^ bk.
'n prostor in Ministrstvu
za glumci
promet III
in
n,:i * 'j®em
QL . -j^oiu rnožnem udt>u
i^onhH?^
čćisu (3 iiicacv/o;
mesece) ^mfjiuvi
pripravi
Oelavo (s tehničnimi elementi trase) v merilu

1:5000 ter potrebne strokovne podlage za pripravo prostorskih planov tangiranih občin in države (analiza vplivov na
okolje, programske zasnove). Tekom leta 1994 naj se pripravljajo lokacijski načrti ter idejni in nato glavni projekti. Ministrstvo za promet in zveze pa se naj posebej zadolži, da pripravlja vse potrebno (operativni program, izračuni idr.) za pripravo
investicije.«
Vlada Republike Slovenije je o navedeni pobudi sprejela
naslednje mnenje:
V prostorskih sestavinah veljavnih planskih aktov Republike
Slovenije avtocestna povezava v smeri proti slovensko-madžarski meji doslej ni bila opredeljena ne v »severnem«, ne
v »južnem« koridorju. Sprememba geostrateškega položaja
Slovenije po osamosvojitvi, njene nove usmeritve, ki morajo
vzpostaviti predvsem pogoje za skladen gospodarski in prostorski razvoj in povezavo vseh pomembnejših urbanih središč, so narekovale presojo zasnove cestnega omrežja. V zasnovi cestnega omrežja, ki je pripravljena v sklopu sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Republike
Slovenije, ki je v usklajevalnem postopku, je na novo predlagana avtocestna povezava v smeri proti slovensko-madžarski
meji v »severnem koridorju«.
Z vidika skladnega gospodarskega in prostorskega razvoja in
iz tega izhajajoče nujnosti povezave vseh večjih regionalnih
centrov Slovenije, so bile za natančnejšo opredelitev poteka
avtoceste izdelane študije in preveritve s prostorsko-razvojnega vidika, prometne učinkovitosti in z vidika varovanja
okolja. Na podlagi rezultatov omenjenih študij in načelnih
usmeritev Državnega zbora RS je stališče Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za promet in zveze, da bo avtocesta proti Madžarski potekala po prej omenjenem koridorju, t.
j. v smeri Maribor-Lenart-Murska Sobota-slovensko-madžarska meja, usklajeno.
Trenutno je že v izvedbi primerjava variantnih rešitev Mariborskega avtocestnega vozlišča, ki vključuje tudi avtocestni krak
mimo Lenarta do meje občine Murska Sobota. V regionalnem
merilu (1:50000) so proučeni tudi možni poteki avtoceste od
Lenarta mimo Murske Sobote do slovensko-madžarske meje
in s tem podane osnovne strokovne usmeritve za detajlnejše
načrtovanje obravnavane avtoceste.
Ne glede na to, da prostorske sestavine veljavnih republiških
in občinskih planskih aktov ne opredeljujejo avtocestne povezave med Mariborom in slovensko-madžarsko mejo, se
v skladu z določbami Zakona o dopolnitvah zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor, ki je bil sprejet decembra
1993, lokacijski načrti lahko pripravljajo sočasno s pripravo
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih in
republiških planskih aktov. Po določbah zgoraj navedenega,
t.i. »pospeševalnega zakona« pa se priprava lokacijskih načrtov za posamezne odsek avtocest lahko prične na utemeljen
in dokumentiran predlog ministrstva, v čigar delovno
področje spada avtocesta, tj. ministra za promet in zveze.
Dokumentacijo za obravnavani-avtocestni odsek bosta Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za promet in zveze
lahko pripravila v naslednjem obsegu in naslednjih rokih:
- Ministrstvo za promet in zveze bo na podlagi izhodišč
Ministrstva za okolje in prostor v roku šestih mesecev pripravilo utemeljen in dokumentiran predlog za pripravo lokacijskih načrtov;
- Po prejemu predloga iz prejšnje alinee bo Ministrstvo za
okolje in prostor v zakonsko določenem roku šestih mesecev
zagotovil pripravo osnutkov lokacijskih načrtov.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za promet in zveze.

93

J
Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Odgovorna urednica: Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije,
telefon (061) 12-61-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov in revij p.o.. Dunajska 5. Ljubljana - Cena Izvoda 150 tolarjev (brez poštnine) - Letna naročnin®z . jjr
obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana. 50100-645-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 12 61-222 (
(061) 12 58-173.
\
^

