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VPRAŠANJA POSLANCEV
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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij
- hitri postopek na 25. seji, dne 25. 10.

1994, na podlagi 173. člena poslovnika
državnega zbora sprejel naslednji
SKLEP

Predlog zakona o spremembah in dopo'"
nitvah zakona o ustanovitvi občin te'0
o določitvi njihovih območij - hitri P "
stopek, se ne sprejme.

UGOTOVITVENI SKLEP
državnega zbora ob obravnavi obvestila predsednika Vlade Republike Slovenije
o odstopu ministra za zunanje zadeve g. Lojzeta Peterleta
Državni zbor Republike Slovenije je na
25. seji, dne 25. 10. 1994, ob obravnavi
obvestila predsednika Vlade Republike
Slovenije, o odstopu ministra za zunanje zadeve g. Lojzeta Peterleta, na podlagi 166. člena poslovnika državnega

zbora sprejel naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP
Gospod minister Lojze Peterle je odstopil
in mu preneha funkcija ministra za zunanje zadeve z dnem 31. 10. 1994. Do ime-

novanja novega ministra bo predsednik
Vlade Republike Slovenije dr. Janez Dr!
novšek ravnal v skladu s pooblastili.
mu jih daje 20. člen v povezavi s 1'1
členom zakona o Vladi Republike Slov®"
nije.

UGOTOVITVENI SKLEP
državnega zbora ob ugotovitvi o prenehanju mandata poslancu, ki je v skladu s 14členom zakona o poslancih opravljal funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je
prevzel funkcijo v Vladi Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
ugotovitvi o prenehanju mandata poslancu, ki je v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravljal funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel
funkcijo v Vladi Republike Slovenije na
25. seji, dne 26. 10. 1994, na podlagi 166.

člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP
Gospodu Lojzetu Peterletu z dnem 31.
10.1994 preneha funkcija ministra za zu-

nanje zadeve in v skladu s prvim odsta£
kom 14. člena zakona o poslancih pono*'
no prične opravljati funkcijo poslan**:
Z dnem 31. 10. 1994 preneha opravi)®,1
funkcijo poslanke dr. Vida Cadon
- Špelič.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za
odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih
investicijskih del Slovenskih železarn
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za
trajna obratna sredstva In kreditov za
izvedbo nujnih Investicijskih del Sloven-
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skih železarn — tretja obravnava na 25.
seji, dne 26. 10. 1994, na podlagi 173.
člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji
SKLEP
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Vlada Republike Slovenije naj v
bah s člani nadzornega sveta in čl®
uprave zagotovi vzpodbude in sankdl
za uspešno izvajanje tega zakona.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varnostno obveščevalnih
dejavnostih
"ržavni zbor Republike Slovenije je ob
Uravnavi predloga zakona o varnostno
"bveSčevalnl dejavnosti — prva obravnava na 25. seji, dne, 26. 10. 1994, na
Podlagi 173. člena poslovnika državnega

zbora sprejel naslednji
SKLEP
Odločanje o predlogu zakona o varnostno obveščevalni dejavnosti se preloži na
naslednjo sejo Državnega zbora. Komisi-

ja za nadzor nad delom varnostnih in
obveščevalnih služb pred odločanjem
v Državnem zboru prouči predloge podane v razpravi ob prekinjeni prvi obravnavi
predloga zakona in pripravi nova stališča
in sklepe.

SKLEPI IN STALIŠČA
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o fundacijah
Državni zbor Republike Slovenije, je ob
Uravnavi predloga zakona o fundacijah
J" prva obravnava na 25. seji, 27. 10.
^94, na podlagi 185. člena poslovnika
davnega zbora sprejel naslednje
SKLEPE IN STALIŠČA
'■ Predlog zakona o fundacijah je ustrezna podlaga za pripravo zakona za drugo
Uravnavo.
Predlagatelj naj pri pripravi predloga
*akona za drugo obravnavo prouči in
Miselno upošteva naslednje predloge:
['določbi
2. člena doda besedico »pravilo
tia« - namen fundacije mora biti pragoma trajen
predlagatelj naj prouči možnost
ustreznega zmanjšanje pogoja ustanovljenega kapitala (10. člen) '
" prouči se možnost drugostopenjske
Pritožbe in vnese besedilo o »velikosti
Premoženja primerni za namen funda-

na, naj jih predlagatelj uredi v zakonu
o fundacijah.
4. Predlagatelj naj prouči in smiselno
upošteva:
- v 2. členu predloga zakona varianto
(invalidskega) vključi v predlog zakona:
- prouči možnost črtanja 4. člena predloga zakona:
- ponovno prouči možnost ustrezno
omejenega članstva koristnika v upravnem odboru;
- v 13. členu predvidi možnost pritožbe.
5. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči in
smiselno upošteva predloge Sekretariata
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve.
6. Predlagatelj naj do druge obravnave
ustrezno spremeni člene zakona, tako da
bodo imeli liberalnejši pristop do ustanavljanja in delovanja fundacij in drugih
neprofitnih organizacij.

proučita se prvi dve alinei 23. člena
Predloga zakona
"" vgradi v predlog zakona predlagano
v
arianto k 13. členu, zadnji odstavek, ne
Pa predlaganih variant k 15. in 16. členu
Predloga zakona o fundacjah.

7. Predlagatelj naj do druge obravnave
strokovno in praktično prouči primeren
izraz za pravno osebo, ki jo v zakonu
definira z izrazom fundacije, v izogib
pravni zmedi in nejasnostim pri poslovanju omenjenih pravnih oseb.

^ Državni zbor meni, da v pravni ureditvi
Potrebujemo
programske in operativne
'undacije. Predlagatelj naj za drugo
Uravnavo predloga zakona o fundacijah
Prouči ali je pravno sistemsko ustreznej®, da se ustanavljanje in delovanje programskih
in operativnih fundacij povezu{6 z zakonom o društvih, ali pa naj se
'željna vprašanja ustanavljanja ter preganja takih fundacij uredijo v tem zagonu in predlaga ustrezne rešitve.

8. Predlagatelj naj prouči možnost, da se
v naslovu in tekstu zakona besedo »fundacija« nadomesti s slovensko besedo
»ustanova«.

j' Primeru, da programske in operativne
'Undacije
ne bodo urejene v Zakonu
0
društvih pred predložitvijo tega zako-

9. Predlagatelj naj prouči možnost ali je
možno ustanavljanje fundacij za začasen
namen (namenske fundacije). V skladu
s tem naj v določbi 2. člena doda besedico »praviloma« - namen fundacije mora
biti praviloma trajen in splošno koristen
ali dobrodelen.
10. Predlagatelj naj v 2. člen zakona doda
cerkveni namen.
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11. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za
drugo obravnavo upošteva, da lahko le
uprava ter državni organ, pristojen za
fundacije, spremenita akt o ustanovitvi.
12. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo vanj vključi
določbo, s katero bi preprečil, da bi prezadolženi državljan ustanovil fundacijo
in na njo prenesel vse svoje premoženje
in s tem oškodoval svoje upnike.
13. Predlagatelj zakona naj prouči do
druge obravnave pristojnost organa, ki
bo imel pristojnosti v zvezi s fundacijami.
14. Predlagatelj zakona naj do druge
obravnave prouči možnost in morebitne
spremembe davčne ureditve, ki bo
vzpodbujala nalaganje premoženja
v splošno koristne in dobrodelne ustanove.
15. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za
drugo obravnavo črta varianto v 3. odstavku 23. člena, v katerem govori, da
morajo biti člani v upravi osebe, ki so
dedno nevredne ali, ki jih lahko ustanovitelj razdedini po določbah zakona o dedovanju oziroma naj jo natančneje opredeli z vidika sodbe Ustavnega sodišča UI-3/932.
16. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za
drugo branje prouči možnost obnovitve
nekdanjih fundacij s tem zakonom in jim
zagotovi vrnitev premoženja v skladu
z zakonom o denacionalizaciji.
17. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da do obravnave predloga zakona o fundacijah za drugo obravnavo
prouči, ali je možno del trošarine od prodaje tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač nameniti fundaciji, ki bi svoj trajen,
splošno koristen ali dobronameren namen vezala na preprečevanje bolezni odvisnosti.
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STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o upravnem sporu
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o upravnem
sporu - prva obravnava na 25. seji, dne
4.11. 1994, na podlagi 185. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednja
STALIŠČA IN SKLEPE
I.
1. Predlog zakona o upravnem sporu je
ustrezna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj naj upoštevajoč ustavno
opredelitev upravnega spora v 1. členu jasneje opredeli predmet upravnega spora ter zvezo oziroma razmerje
med 1. in 2. členom predloga zakona.
3. Predlagatelj naj zagotovi spoštovanje
določil sprejetih mednarodnih konvencij, ki terjajo ustrezno pravno varstvo oziroma odločanje v sporu polne
jurisdikcije.

4. Predlagatelj naj prouči pristojnosti
upravnih sodišč v 9. in 10. členu, ki se
nanašajo na spore med državo oziroma med lokalnimi skupnostmi oziroma na spore o zakonitosti aktov državnih organov in organov lokalnih
skupnosti ter predloži s pravno-sistemskega vidika jasnejše rešitve.

Dr;
ob
8. Predlagatelj naj prouči in ustre*' i*
upošteva konkretne pripombe VrM
nega sodišča in komisije Državni
sveta za politični sistem k določi"'
4., 6., 22., 24. 25., 28., 29., 31., 39 .41
63. in 965. členu predloga zakona,
katere menita, da bi lahko negatf'"
vplivale na praktično uporabo zako1*

5. Predlagatelj naj prouči predlagano rešitev v 33. členu, ker je ta nesistemska, določba o ugotovitveni tožbi pa
tudi ni konsistentno izpeljana v nadaljnjih določbah zakona.

9. Predlagatelj naj v nadaljnjem po'®J
zakonodajnega postopka upo5'°"1
roke določene v končnih določbah D
jih prilagodi njihovi časovni odvis1"
sti od uveljavitve zakona.

6. Predlagatelj naj z vidika spoštovanja
načela kontradiktornosti postopka
prouči določbe 4. oddelka o vzorčnem postopku.
7. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za
drugo obravnavo prouči in ustrezno
upošteva mnenje oziroma pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.

Predlagatelj naj hkrati s predlogom z^
na o upravnem sporu za drugo obraV®
vo pripravi še predlog zakona o spral0#
nem upravnem postopku za prvo ob
navo.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o obrambi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o obrambi
- druga obravnava, na 25. seji, dne 3.
11. 1994, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

SKLEP
1. Predlog zakona o obrambi za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije.

2. Državni zbor zadolžuje Vlado RePu ;J
ke Slovenije, da v tretji obravnavi
pripadnike slovenske vojske, -k'L
preneha delovno razmerje v ski
s tretjo alineo prvega odstavka 9' „|i
na, predvidi prioriteto zaposlena ^
v drugih državnih in javnih ustano*

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obra/navi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lokalni samoupravi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - prva obravnava, na 25. seji,
dne 3. 11. 1994, na podlagi 185. člena
poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

STALIŠČA IN SKLEPE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupra-
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vi je primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi za drugo obravnavo pripravita poslanca Državnega zbora dr. Ciril Ribičič in Breda Pečan v sodelovanju
z Vlado Republike Slovenije.
II.
Državni zbor zadolžuje Vlado Republike Slovenije, da do druge obravnave
predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samou-
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pravi pripravi na podlagi zakona o
kalni samoupravi, zakona o upra"'.
kona o organizaciji in delovnen] r,
dročju ministrstev ter posameznih
dročnih zakonov, projektno
pristojnosti med državo in lokalno
moupravo oziroma seznam pr'st0j|asti občin, ki jih imajo občine na P°n v
gi navedenih novo sprejetih zako
Predlog zakona o spremembah i*1
polnitvah zakona o lokalni samouP
vi gre lahko v drugo obravnavo KJ
sprejetju zakona o financiranju oo
po hitrem postopku v mesecu dec
bru, po razmejitvi pristojnosti obfi'
po opravljenih lokalnih volitvah.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o standardizaciji
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o standardizaciji - druga obravnava, na 25. seji,

dne 4. 11. 1994, na podlagi 173. člena
poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Predlog zakona o standardizaciji za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zdravilih
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o meroslovlu — druga obravnava, na 25. seji, dne 4.

11. 1994, na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

SKLEP
Predlog zakona o meroslovju za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo
za plačane
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih,
Pod katerimi se kmetom zmanjšani ali
odpisani prispevki štejejo za plačane
~ druga obravnava, na 25. seji, dne 4.

11. 1994, na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora spejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopol-

nitvah zakona o pogojih, pod katerimi se
kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki
štejejo za plačane za tretjo obravnavo
pripravita poslanca Državnega zbora Danica Simšič in Anton Peršak.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi preloga zakona o poroštvih Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o poroštvih
Republike Slovenije — prva obravnava,
Ja 25. seji Državnega zbora dne 4. 11.
^994, na podlagi 185. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1- Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije je primerna osnova za
pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.
2- Vlada Republike Slovenije naj
v predlog zakona za drugo obravnavo vključi določbo, ki bo predvidela
zaračunavanje provizije za izdajanje
državnih poroštev.
3- Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravna-

vo prouči in ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.
4. Predlagatelj zakona naj pri pripavi
predloga zakona za drugo obravnavo v predlog zakona vključi tudi okvirna merila, ki jih bo upošteval pri
dodeljevanju poroštev in med nje
vključi tudi posedovanje certifikata
o skladnosti sistema zagotavljanja
kakovosti s standardom ISO 9000.
5. Vlada Republike Slovenije naj
v predlog zakona vključi rešitve za
dodeljevanje poroštev države tudi
podjetjem, ki po kriterijih komercialnih bank nimajo najboljše bonitete
(A in B), imajo pa programe za prestrukturiranje in ohranjanje delovnih
mest (perspektivna podjetja).
6. V zakonu je potrebno opredeliti kriterije in pogoje za dodelitev poroštev, ki morajo biti znani že pred
razpisom (preglednost).
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7. Opustiti je rešitev, ki omogoča predpisovanje dodatnih dokazil o izpolnjevanju pogojev po razpisu (drugi
odstavek 3. člena).
8. V zakonu je potrebno opredeliti najkasnejši rok za objavo razpisa po
sprejemu letnega proračuna in najdaljši rok za odločitev o zahtevkih.
9. Vlada Republike Slovenije naj prouči
možnost, da za državna poroštva
kandidirajo tudi tista podjetja, ki jih
prizadenejo določila zakona o denacionalizaciji in ki bi si tudi na ta način pomagala pri ohranjanju delovnih mest.
10. Vlada Republike Slovenije naj prouči
in predlaga ustrezne rešitve, po katerih bi se določbe zakona uporabljale
tudi za dajanje poroštev preko Slovenske izvozne družbe, Sklada za
razvoj drobnega gospodarstva in
Sklada za znanost in razvoj.
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SKLEPI IN STALIŠČA
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu osebnih podatkov
Državni zbor Republike Slovenije, je ob
obravnavi predloga zakona o varstvu
osebnih podatkov - prva obravnava, na
svoji 25 seji, dne 8. 11. 1994, na podlagi
185. člena poslovnika državnega zbora
sprejel naslednje
SKLEPE IN STALIŠČA
1. Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov - prva obravnava je ustrezna
podlaga za pripravo zakona za drugo
obravnavo.
2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
zakona za drugo obravnavo natančneje opredeli zavarovanje osebnih podatkov in sicer z:

v mrežo podatkov oz. se jih ne sme
posredovati drugim uporabnikom oz.
upravljalcem zbirk podatkov;
- okrepitvijo inšpekcijske službe;
- predpisanjem uporabe pasivnih terminalov za vodenje vsake zbirke osebnih
podatkov.
3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči
možnost, da bi preprečil oziroma onemogočil povezovanje podatkov, ki se
zbirajo o državljanih.

notranjo zaščito evidenc z lastnimi
identifikacijskimi številkami:

4. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za
drugo obravnavo 7. točko 16. člena
spremeni tako, da bo upravljalec zbirke nosil tudi stroške v zvezi z izpisom
iz zbirke podatkov o posamezniku, ki
je vložil zahtevo.

opredelitvijo, katerih podatkov se pod
nobenim pogojem ne sme vključevati

5. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči vi-

šino kazni za prekrške, za katere s®
kaznuje upravljalec zbirke podatko*
oziroma odgovorna oseba pravn«
osebe oziroma odgovorna oseba d'"
žavnega organa ali organa lokali®
skupnosti.
6. Predlagatelj zakona o varstvu osebni
podatkov naj pri pripravi zakona #
drugo obravnavo upošteva, da upra"'0
Ijalca zbirke podatkov dopolnitev, P '
prava ali izbris podatkov ne rešuj«
morebitne kazenske ali materialne odgovornosti.
7. Predlagatelj naj v zakonu določi ve£|111e
pristojnosti inšpekcijske službe
možnost, da inšpektor posameznih
obvesti, da so mu bili kršeni oseb"
podatki.
8. Predlagatelj naj prouči in smisel'li1''
upošteva pripombe Sekretariata
zakonodajo in pravne zadeve.

SKLEPI IN STALISCA
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zdravilih
Državni zbor Republike Slovenije, je ob
obravnavi predloga zakona o zdravilih
- prva obravnava, na svoji 25. seji, dne
8. 11. 1994, na podalgi 185. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednje
SKLEPE IN STALIŠČA
1. Predlog zakona o zdravilih je ustrezna
podlaga za pripravo predloga zakona za
drugo obravnavo.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo:
- upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve;
- natančneje opredeli definicijo zdravilnih sredstev in uredi celoten postopek od
izdelave zdravilnega sredstva do njegove
izdaje v lekarni ali prosti prodaji po enakih načelih, kot je urejen postopek za
zdravila in medicinske pripomočke;
- prouči in natančneje vgradi določbe
o kliničnem preizkušanju zdravil tako, da
bo v tem postopku, ob učinkovanju zdravila, ugotovljeno tudi razmerje med koristnimi in škodljivimi učinki zdravila;
- naloži Ministrstvu za zdravstvo, da ob
upoštevanju smernic svetovne zdravstvene organizacije določi minimalno (esencialno) listo zdravil, ki so v zdravstvenem
varstvu potrebna;
- prouči utemeljenost predloga, da lahko izvedensko mnenje v okviru postopka
za izdajo dovoljenja za promet z zdravili
pripravi le domači strokovnjak;
- preveri in ustrezno prilagodi termino6

logijo, tako da se možnost vloge za registracijo zdravila ne bo omejevala na »izdelovalca« ali »zastopnika izdelovalca«,
saj izdelovalci niso nujno vedno tudi »nosilci registracije zdravila«;
- omogoči poleg veljavnosti evropske
farmakopeje tudi veljavnost drugih standardnih farmakopej (VPS, BP, nemška
farmakopeja), kot je to običajno v drugih
državah;
- uredi vprašanje preverjanja odškodninske odgovornosti, tako da zastopniki
tujih farmacevtskih podjetij ne bodo prisiljeni predložiti ministrstvu pogodb o zastopstvu v celoti;
- preveri smiselnost zahteve, da mora
biti literatura o preparatu, ki ga želi kdo
registrirati, stara največ dve leti, saj za
mnoge znane preparate take literature
velikokrat ni, ker so že dlje časa preverjeni;
- ponovno prouči zahtevo, da morajo
trgovci na debelo imeti stalno zaposlene
specialiste za preizkušnje zdravil, saj so
oni predvsem posredniki in skladiščniki,
ki posredujejo že analizirana zdravila:
- ponovno prouči smiselnost 64. člena
v zvezi z zahtevo po »dvojni kontroli«
med trgovci z zdravili;
- ponovno prouči smiselnost vseh navedenih zahtev glede natisa na ovojnini
v 66. členu;
- prouči smiselnost zahtev v 75. členu, ki
lahko posredno povzročijo tudi pomanjkanje zdravil v Republiki Sloveniji;
- ponovno prouči smiselnost določbe
98. člena:
- predlagatelj naj za zdravilo, izdelano
poročevalec, št. 45

v tujini, predpiše razen predložitve P0'.
dila pristojnega ministrstva, da je zdra
lo v državi izdelovalca v prometu najm* ■
leto dni, tudi ostale minimalne pogoje,
morajo biti izpolnjeni pred začetkom *
ničnega preizkušanja zdravila v Repu"
ki Sloveniji;
- predlagatelj naj opredeli način i" P
goje za pridobitev dovoljenja za daja™
zdravila v promet;
- za zdravila z znanimi učinkovinam'
v poznanih recepturah;
j
- za zdravila z znanimi učinkovit
v novih recepturah;
- za zdravila z novimi učinkovinami; n
predlagatelj naj količinsko in časo"
mnli luvoz nArA/iirtrimriih
-»Hrii/il IH
omeji
neregistriranih zdravil
in ^
sovno omeji rok, koliko časa po Pre,erfl.
registracije laho zdravilo še ostane v P
metu.
3. Predlagatelj naj prouči spodaj naved®
ne predloge sprememb in dopolnitev P'
sameznih členov ter pripravi za n|
ustrezne rešitve:
- dopolni 35. člen predloga zakona s f
to alineo, ki se glasi:
»Minister za zdravstvo imenuje stroKO^
njake, ki dajejo neodvisna ločena izve°0.
niška mnenja v postopku za izdajo do
Ijenj za promet z zdravili.«
t
- razširi drugo alineo 3. člena predlog
zakona tako, da se podpičje nadome
z vejico in doda besedo, ki se glasi: »d
statiki«;
n,
- dopolni tretji odstavek 6. člena zaKO

'ako, da se za besedo »v lekarnah« doda
besedilo »in specializiranih trgovinah«;
- prouči četrti odstavek 6. člena predlo9a zakona in nadomesti besedo »zdravila« z besedo »zdravilnimi sredstvi«, besedi »specializirane trgovine« pa z besedo
! »drogerija«;

- dopolni 44. člen predloga zakona tako,
da se za besedo »zdravljenja« doda besedilo: »uvozijo neregistrirana zdravila, za
katere izda minister za zdravstvo dovoljenje naknadno«;
- uvede nov 52. člen, ki se glasi: »Register zdravil se izdaja vsako leto. Register

zdravil vsebuje podatke, navedene v 52.
členu«;
- nadomesti v prvem odstavku 74. člena
predloga zakona besedi »stranske učinke« z besedama »klinično pomembne«.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prevozih v cestnem prometu
Državni zbor Republike Slovenije, je ob
obravnavi predloga zakona o prevozih
cestnem prometu - tretja obravnava
"a 25. seji, dne 8. 11. 1994, na podlagi
'73. člena poslovnika državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu
v

SKLEP
1

- Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da pripravi in Državnemu
zboru v roku treh mesecev predloži
poročilo o obsegu (številu tovornih
vozil in njihovi teži) cestnega tovornega tranzita preko ozemlja Republike
Slovenije (iz druge države preko Republike Slovenije v tretjo državo).

V poročilu naj Vlada Republike Slovenije
opredeli, koliko cestnih tovornih vozil,
ki so prevozila Republiko Slovenijo, je
bilo ob prehodu državne meje tehnično pregledano, ali ustrezajo tehničnim predpisom za cestna tovorna vozila v Republiki Sloveniji in koliko
cestnih meddržavnih prehodov je
opremljeno s tehtnicami za tovornjake, tako da se kontrolira morebitno
preobremenjenost tovornjakov v tranzitu?
2. Vlada Republike Slovenije naj poroča
o škodi na cestnem omrežju Republike Slovenij, ki jo povzročajo tovorna
cestna vozila (žlebovi na cestnih pa-

sovih za tovornjake, itd.), na okolju
(na zemljiščih ob cestah) in na zdravju
stanovalcev v 200 metrskem pasu ob
cestah.
.
3. Vlada Republike Slovenije naj tudi poroča o dosedanjih rezultatih ukrepov
za preusmeritev cestnega tovornega
tranzita na železnice.
4. Vlada Republike Slovenije naj določi
maksimalno količino cestnega tovornega prometa čez Slovenijo in predloži Državnemu zboru ukrepe za zniževanje njegovega obsega z uvedbo dovolilnic po načelu znižanja obsega.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga carinskega zakona
državni zbor Republike Slovenije, je ob
obravnavi predloga carinskega zakona
"•1 druga obravnava na 25. seji, dne 8.11.
994, na podlagi 173. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
I.

Predlog carinskega zakona za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
II.
1. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da pripravi predlog sprememb zakona o carinski službi in zakona o prehodu državne meje, s katerimi se bodo razširila pooblastila carinske službe na mejnih prehodih ta-

ko, da bo prevzela od Ministrstva za
notranje zadeve rutinsko kontrolo
prehoda meje. Predlog sprememb naj
Vlada Republike Slovenije predloži
Državnemu zboru v roku 6 mesecev.
2. Vlada Republike Slovenije naj sprejme
program zagotavljanja tehničnih, organizacijskih in kadrovskih pogojev
za izvajanje novega carinskega zakona in za prilagoditev poslovanja carinske službe evropskim standardom.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za soglasje k Statutu Agencije za trg
vrednostnih papirjev
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za soglasje k statutu
Agencije za trg vrednostnih papirjev na
25. seji, dne 9. 11. 1994, na podlagi 228.
'lena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Obravnava predloga za soglasje k statutu
Agencije za trg vrednostnih papirjev se
preloži na eno naslednjih sej Državneoa
zbora.

poročevalec, št. 45

Odbor Državnega zbora za finance in
kreditno-monetarno politiko naj pred ponovno obravnavo statuta pridobi tudi
mnenje nadzornega sveta agencije.
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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zaključnega računa o izvršitvi proračuna
Republike Slovenije za leto 1991
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zaključnega računa
o izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto 1991 na 25. seji, dne 9.11.1994,
na podlagi 228. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije sprejema zaključni račun o izvršitvi proračuna
Republike Slovenije za leto 1991.

II.
Vlada naj v roku treh mesecev raziS"
problematiko prometa z orožjem in o tei"
obvesti Državni zbor Republike Slovenje
Skladno z ugotovitvami iz te preiskav«
naj pri posameznih uporabnikih državnega proračuna popravi ustrezne knjigovodske listine.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zaključnega računa proračuna Republike
Slovenije za leto 1992
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zaključnega računa
proračuna Republike Slovenije za leto
1992 na 25. seji, dne 9. 11. 1994, na podlagi 228. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji

SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije sprejema zključni račun proračuna Republike
Slovenije za leto 1992.

Vlada naj v roku treh mesecev raziS#
problematiko prometa z orožjem in o te?1
obvesti Državni zbor Republike Slove" '
je. Skladno z ugotovitvami iz te preiskav®
naj pri posameznih uporabnikih državne*
ga proračuna popravi ustrezne knjig0'
vodske listine.

SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zaključnega računa proračuna Republike
Slovenije za leto 1993
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zaključnega računa
proračuna Republikega Slovenije za leto 1993, na 25. seji dne 9. 11. 1994, na
podlagi 228. člena poslovnika državnega
zbora sprejel naslednje
SKLEPE
I.
1. Državni zbor Republike Slovenije
sprejema zaključni račun proračuna
Republike Slovenije za leto 1993.
2. Neporavnane proračunske obveznosti, ki se ne pokrivajo s preostankom
sredstev na računih proračuna iz leta
1993, se pokrijejo v okviru razpoložljivega obsega sredstev posameznega
proračunskega uporabnika v letu
1994.
3. Neporabljena sredstva proračunskih

uporabnikov na posamezni proračunski postavki po stanju 31. decembra
1993 se nakažejo v proračun v letu
1994. Enako"velja za pozitivno razliko
med neporabljenimi sredstvi in danimi avansi.
4. V primeru negativne razlike med neporabljenimi sredstvi in danimi avansi
so proračunski uporabniki dolžni
opraviti inventuro, pripraviti poročilo
ter predlog za pokritje manjkajočih
sredstev v skladu z razpoložljivim obsegom sredstev posameznega proračunskega uporabnika. Sklep mora biti
izvršen v 45 dneh po sprejetju v Državnem zboru Republike Slovenije.
Državni zbor pooblašča Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora in Ministrstvo za finance,
da pripravita končno redkacijo zaključnega računa proračuna Republike

Slovenije za leto 1993 za objav°
v Uradnem listu Republike Slovenije2. Državni zbor ugotavlja, da zakljuf'
račun proračuna za leto 1993 v nob®'
nem delu ni bil revidiran s strani Kat®*
rekoli neodvisne nadzorne institucij®-1
Zato zbor ugotavlja, da je po spreje"
_
zaključnega računa potrebno nakn8
fj
0
no opraviti vsaj delne revizije P ' ?,
državnih proračunskih sredstev, v let"
1993 in po potrebi opraviti tudi n®'
knadne spremembe v knjigovodsKjJ1
podatkih posameznih proračuns*
porabnikov.
3. Delovna telesa Državnega zbora fljjj
publike Slovenije, ki so matična 1
posamezna področja, naj pregledajI.
namenskost porabe po področjih. *
jih pokrivajo in o tem podajo po roj1'
Odbortu za nadzor proračuna in o'"1
gih javnih financ ter Državne"
zboru.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 4. člena
zakona o igrah na srečo
Državni zbor Republike Slovenije je ob sprejel naslednji
obravnavi predloga za sprejem obvezne
SKLEP
razlage 4. člena zakona o Igrah na srečo
na 25. seji, dne 9. 11. 1994, na podlagi Državni zbor Republike Slovenije ne
173. člena poslovnika državnega zbora sprejema predloga za obvezno razlago 4.
8
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člena zakona o igrah na srečo, ki d
podala skupina poslancev s prvo P? P0
sanim g. Ivom Hvalico in z dopolniti
z dne 8. 11. 1994.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi obvestila Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani,
Enota v Ljubljani v zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoper poslanca državnega
zbora
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi obvestila Temeljnega javne9a
tožilstva v Ljubljani, Enota v Ljubljani
v
zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoPer poslanca Državnega zbora, po tretiem odstavku 83. člena Ustave Republike
Slovenije na 25. seji, dne 9. 11. 1994, na
Podlagi drugega odstavka 36. člena po-

slovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave
Republike Slovenije ter tretjega odstavkla 22. člena zakona o poslancih v zvezi

z obvestilom Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani, Enote v Ljubljani opr. št.
KT 400/94-DG/SN z dne 22. 9.1994 v zvezi
z vloženo kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja žaljive obdoižitve po členu
108/111, II in I K Z Republike Slovenije prizna imuniteto poslancu Državnega zbora
Republike Slovenije Zmagu Jelinčiču in
ne dovoli začetka kazenskega postopka.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi obvestila Temeljenga javnega tožilstva v Ljubljani,
Enota v Ljubljani v zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoper poslanca državnega
zbora
državni zbor Republike Slovenije je ob
Obravnavi obvestila Temeljnega javnetožilstva v Ljubljani, Enota v Ljubljani
v
zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoPer poslanca Državnega zbora, po dru9em odstavku 83. člena Ustave Republike
Slovenije na 25. seji, dne 9. 11. 1994,
n
a podlagi drugega odstavka 36. člena

poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave
Republike Slovenije ter tretjega odstavka
22. člena zakona o poslancih v zvezi z ob-

vestilom Temeljnega javnega tožilstva
v Ljubljani, Enote v Ljubljani opr. št. KT
2275/94-3 z dne 10. 10. 1994 v zvezi,
s sproženim kazenskim postopkom zaradi kaznivega dejanja izdaje uradne skrivnosti po prvem odstavku 194. člena KZ
Republike Slovenije prizna imuniteto poslancu Državnega zora Republike Slovenije Zmagu Jelinčiču in ne dovoli kazenskega postopka.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi obvestila Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani,
Enota v Ljubljani v zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoper poslanca državnega
*bora
Državni zbor Republike Slovenije je ob
Uravnavi obvestila Temeljnega javne98
tožilstva v Ljubljani, Enota v Ljubljani
v
zvezi z vloženo kazensko ovadbo zoPer poslanca Državnega zbora, po tretj®"! odstavku 83. člena Ustave Republike
Slovenije na 25. seji, dne 9. 11. 1994, na
Podlagi drugega odstavka 36. člena pomnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave
Republike Slovenije ter tretjega odstavka
22. člena zakona o poslancih v zvezi z obvestilom Temeljnega javnega tožilstva
v Ljubljani, Enote v Ljubljani opr. št. KT
2185/94-DG/SN-2 z dne 10.10.1994 v zvezi s sproženim kazenskim postopkom za-

radi kaznivega dejanja razžalitve po členu 106/11 in I KZ Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 114. člena KZ
Republike Slovenije in žaljive obdoižitve
po členu 108 KZ Republike Slovenije
v zvezi z drugim odstavkom 114. člena KZ
Republike Slovenije prizna imuniteto poslancu Državnemu zbora Republike Slovenije Zmagu Jelinčiču in ne dovoli kazenskega postopka.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi zahteve Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enota
v
Ljubljani v zvezi z vloženo zasebno tožbo zoper poslanca državnega zbora
Držav,' zbor Republike Slovenije je ob
Jbravnavi zahteve Temeljnega sodišča
Mubljani, Enota v Ljubljani v zvezi
*#v'oženo zasebno tožbo zoper poslan? Državnega zbora, po tretjem odstav83. člena Ustave Republike Slovenije
5aru 25. seji, dne 9. 11. 1994, na podlagi
° Qega odstavka 36. člena poslovnika
davnega zbora sprejel v naslednjem

besedilu
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave
Republike Slovenije ter drugega in tretjega odstavka 22. člena zakona o poslancih v zvezi z zahtevo Temeljnega sodišča
poročevalec, št. 45

v Ljubljani, Enote v Ljubljani z dne 5. 10.
1994 zaradi vložene zasebne tožbe v kazenski zadevi opr. št. II K 116/92 zaradi
kaznivega dejanja žaljive obdoižitve po
členu 108/1 - lil KZ Republike Slovenije
prizna imuniteto poslancu Državnega
zbora Republike Slovenije gospodu Igorju Bavčarju in ne dovoli kazenskega postopka.
9

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije
za leto 1994
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 1993 na
20. izredni seji, dne 11. 11. 1994, na podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel naslednji

stanje vozil v lasti in uporabi državnih
organov oziroma uporabnikov proračuna, vključno z ministrstvom za
obrambo in notranje zadeve ter dostavi akte vlade in posameznih ministrstev, ki urejajo uporabo službenih
vozil.

SKLEP
1. Državni zbor pooblašča Ministrstvo za
finance in poslance Janeza Kopača,
Staneta Frima in Jožefa Kopšeta ter
Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, da opravijo, na podlagi sprejetih amandmajev, notranje prerazporeditve sredstev med postavkami in
skupnega obsega - bilance prihodkov ter račun financiranja v rebalansu
proračuna Republike Slovenije za leto
1994.
2. Državni zbor zadolžuje Vlado Republike Slovenije, da do 31. decembra 1994
Državnemu zboru dostavi inventurno

3. Državni zbor zadolžuje Vlado Republike Slovenije, da se pri pripravi proračuna za leto 1995 občinam, ki se jim je
skupen obseg proračunske porabe,
oblikovane po merilih resornih ministrstev, skladno s 50. členom zakona
o izvrševanju proračuna za leto 1994,
zaradi plačil odškodnin po sodnih
sklepih in odškodnin po zakonu o denacionalizaciji znižal pod 90% povprečne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji, zagotovi obseg porabe
v taki višini, ki zagotavlja vsaj 88%
povprečne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji.

4. Državni zbor Republike Slovenije i*
laga Vladi Republike Slovenije, ®
ugotovi, zakaj se niso porabila sf®®
2
stva namenjena Republiški upravi
'
ceste, v okviru Ministrstva za PrornJ,
in zveze za cesto M 10-8/1260 H"''
luknja v višini 30 mio SIT?
5. Državni zbor nalaga vladi, da žago'0'
realizacijo proračunske posta'*
M 10-8/1260 Huda luknja, za kat«rr°
so bila zagotovljena sredstva v p'°
čunu za leto 1994.
6. Državni zbor pooblašča Vlado
blike Slovenije, da realizira sreds'
požarnega sklada v višini, kot je d°'
čena v proračunu za leto 1994.
7. Državni zbor Republike Slovenije 0li
vezuje Vlado Republike Slovenije*
poskuša letošnje proračunsko l®'.|
ob določenih predpostavkah, ko^3
brez proračunskega primanjkljaja

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi Deklaracije o odnosih Slovenije z Italijo in Evrops*0
unijo
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi Deklaracije o odnosih Slovenije z Italijo in Evropsko unijo na 20.
izredni seji, dne 15. 11. 1994, na podalgi
173. člena poslovnika državnega zbora
sprejel naslednji
SKLEP

1. Vlada Republika Slovenije, zgodovinska komisija pri Ministrstvu za zunanje zadeve in Odbor Državnega zbora
za mednarodne odnose naj v čim krajšem času pripravijo in objavijo »belo
knjigo« o težavni zgodovini slovensko-italijanskih odnosov.

2. Vlada Republike Slovenije in 0
Državnega zbora za mednarodne
nose, naj pred nadaljevanjem P°L
|anj predložita Državnemu zboru
glavje zunanjepolitične strategij® ^
zadeva Italijo in odnose z EvroP
unijo.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Pošti Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o Pošti Slovenije - hitri postopek na 20. izredni
seji, dne 15. 11. 1994, na podlagi 173.
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člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednjji
SKLEP
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M«
Preselitev uprave Pošte Slovenije v ^
bor se opravi najkasneje do konca
1995.

Predlog zakona o OBRAMBI - EPA 334 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 114. seji dne 17. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O OBRAMBI,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepov 25. seje Državnega zbora Republike Slovenije
z dne 3/11-1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
obravnava predlog zakona o obrambi - tretja obravnava
na novembrskem zasedanju, ker je potrebno zakon sprejeti v letu 1994. S 1/1-1995 Ministrstvo za obrambo prevzame vse občinske upravne organe, pristojne za
obrambne zadeve, zakon pa ureja način prevzema teh
organov. Prav tako ima Ministrstvo za obrambo in Generalštab Slovenske vojske obveznosti na mednarodnem
področju že takoj v začetku leta (partnerstvo za mir ipd.),

zato je sprejem zakona nujen. V primeru, da bo zakon
obravnavan šele na decembrskem zasedanjgjlgp začel
veljati realno šele konec januarja 1995.
Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republika Slovenije k predlogu zakona o obrambi
- tretja obravnava.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podalgi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Jelko KACIN, minister za obrambo,,
- mag. Boris ŽNIDARIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo,
- Miran BOGATAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za obrambo.

Predlog zakona o obrambi
>■ SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon ureja vrsto, organizacijo in obseg obrambe
države.
2. člen
(namen obrambe)
(1) Temeljni namen obrambe je odvračanje napada na državo
ter obramba neodvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti driave.
3. člen
(obrambni sistem)
(1) Obrambo države sestavljata vojaška in civilna obramba
(2) Vojaško obrambo izvajajo obrambne sile. ki jih sestavlja
Slovenska
vojska (v nadaljnjem besedilu: Slovenska vojska ali
v
ojska).
(3) Civilna obramba obsega ukrepe državnih organov in organov lokalne samouprave za delovanje v vojni, gospodarsko in
Psihološko obrambo ter druge nevojaške oblike obrambe, ki
jih izvajajo državljani, samoupravne lokalne skupnosti,
državni organi, podjetja, zavodi in druge organizacije.
(4) Vojaška in civilna obramba države tvorita celoto.
(5) Obrambne zadeve so v državni pristojnosti.
4. člen
(spoštovanje mednarodnega vojnega prava)
(1) Vse oblike vojaške in civilne obrambe temeljijo in se
'zvajajo v skladu z načeli mednarodnega vojnega prava oziroma sprejetimi mednarodnimi obveznostmi.
5. člen
(pomen pojmov)
(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1

- Vojaška obramba je obramba države z orožjem in drugimi
vojaškimi sredstvi, izvaja pa jo Slovenska vojska.

2. Civilna obramba je celota ukrepov in dejavnosti državnih
organov, organov lokalne samouprave, podjetij, zavodov in
drugih organizacij ter državljanov, s katerimi se z nevojaškimi
sredstvi in načini podpira in dopolnjuje vojaška obramba
države, zagotavlja delovanje oblasti ter preskrba, zaščita in
preživetje prebivalstva v vojnem stanju.
3. Varstvo pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami je
sistem, ki obsega varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne
dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Naravne nesreče so tiste, ki jih povzročijo naravne sile, druge
nesreče pa so tiste, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo
in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje in druge oblike
množičnega nasilja.
4. Izredno stanje se razglasi, kadar velika ali splošna nevarnost ogroža obstoj države. Izredno stanje se lahko razglasi, če
grozi povečana nevarnost napada na državo oziroma nastane
neposredna vojna nevarnost.
5. Vojno stanje se razglasi ob neposrednem napadu na
državo. Vojaški napad na katerikoli del države in s kakršnimi
koli vojaškimi sredstvi in načini se šteje za napad na celo
državo.
6. Ukrepi za pripravljenost so celota organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in drugih ukrepov ter aktivnosti, s katerimi se
zagotovi načrtno, pravočasno in organizirano povečanje pripravljenosti za obrambo države in organiziran prehod v vojno
stanje.
7. Slovenska vojska so organizirane formacijske in druge
kadrovske sestave, namenjene za izvajanje vojaške obrambe
države, ki so pod enotnim poveljstvom, z enotnimi oznakami
pripadnosti Slovenski vojski in ki odkrito nosijo orožje.
8. Stalna sestava vojske je formacija, ki jo sestavljajo poklicni
pripadniki vojske.
9. Mirnodobna sestava vojske je formacija, ki jo sestavljajo
poklicni pripadniki vojske, vojaški obvezniki na služenju vojaškega roka in pripadniki rezervne sestave, kadar so vpoklicani
v vojaško službo.
10. Vojna sestava vojske je formacija, ki jo sestavljajo pripadniki stalne sestave, vojaški obvezniki na služenju vojaškega
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roka in pripadniki rezervne sestave, ki so razporejeni v vojno
sestavo vojske.

8. člen
(vojaška dolžnost)

11. Rezervna sestava so vsi vojaški obvezniki, ki niso pripadniki mirnodobne sestave in so dolžni služiti v rezervni sestavi.

(1) Vojaško dolžnost ureja poseben zakon.

12. Formacija je seznam funkcionalnih in kadrovskih dolžnosti, pogojev za njihovo opravljanje ter potrebnih materialnih
sredstev in opreme za vojaško poveljstvo, enoto ali zavod
v stalni, mirnodobni in vojni sestavi ter njena kadrovska in
materialna popolnitev.

(1) Delovna dolžnost se izvršuje v vojnem stanju ali v izredni (2) <
izos
stanju, če tako odloči Državni zbor.

13. Vojaška služba je opravljanje vojaških in drugih del v vojaških poveljstvih, enotah in zavodih ter drugih sestavah vojske
in na določenih delovnih mestih v Ministrstvu za obrambo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
14. Vojaška oseba je oseba, ki opravlja vojaško službo.
15. Upravne zveze so posebej organiziran sistem zvez za
vodenje obrambe, ki povezuje državne organe, podjetja,
zavode in druge organizacije, katerih dejavnost je posebnega
pomena za obrambo, ter državne organe in Slovensko vojsko.
16. Obrambne priprave so celota organizacijskih, kadrovskih,
tehničnih in drugih ukrepov ter dejavnosti za zagotovitev
potrebne pripravljenosti vojaške in civilne obrambe ter za
njuno izvajanje.
17. Vodja priprav civilne obrambe je predstojnik državnega
organa, poslovodni organ podjetja, zavoda ali druge organizacije, katere dejavnost je posebnega pomena za obrambo,
oziroma drugega podjetja, zavoda ali organizacije, ki je
dolžna opravljati proizvodnjo ali storitve v vojnem stanju,
župan oziroma predsednik pokrajine.
II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE DRŽAVLJANOV PRI OBRAMBI
DRŽAVE
6. člen
(vrste obrambnih dolžnosti)
(1) Pri obrambi države imajo državljani v skladu z ustavo
naslednje dolžnosti:
- vojaško dolžnost, ki jo uresničujejo v Slovenski vojski in
v enotah za zveze:
- delovno dolžnost, ki jo uresničujejo z opravljanjem del, ki
so nujna za oskrbo Slovenske vojske, prebivalstva, delovanje
državnih organov, organov lokalne samouprave in druge
obrambne potrebe;
- materialno dolžnost, ki jo uresničujejo z dajanjem vozil,
strojev, objektov in drugih sredstev za vojsko, državne organe
ter druge obrambne potrebe.
(2) Državljan, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti,
sodeluje pri obrambi države tako, da nadomestno civilno
službo praviloma opravi v Civilni zaščiti ali v drugih silah za
zaščito, reševanje in pomoč oziroma se usposobi za zaščito in
reševanje ter te dolžnosti opravlja tudi v vojni.
7. člen
(pravica do samoobrambe)
(1) Državljani imajo v vojnem stanju pravico, da se samoorganizirajo in vključijo v obrambo države.
(2) Državljani iz prejšnjega odstavka so se dolžni podrediti
najbližjemu vojaškemu poveljstvu ali enoti, do tedaj pa zagotoviti enotno poveljevanje, nošenje oznak pripadnosti Slovenski vojski, odkrito nošenje orožja in spoštovanje mednarodnega vojnega in humanitarnega prava.
(3) Za državljane iz prvega odstavka tega člena smiselno
veljajo določbe, kot jih ta zakon določa za pravice in dolžnosti
vojaških oseb.
12

9. člen
(Izvrševanje delovne In materialne dolžnosti)

doli
Dole
Pod

(2) Materialna dolžnost se izvršuje v vojnem ali v izredni*
stanju, če tako določi Državni zbor, v miru pa le zara°
pregledov in vaj.
10. člen
(delovna dolžnost)
ali
!Ut
(1) Delovno dolžnost izvajajo državljani, ki so stari najmanj'®
in ne več kot 63 (moški) oziroma 55 let (ženske) in so zd'a sto
stveno sposobni za delo.
P
(2) Med izvajanjem delovne dolžnosti delavci nimajo pravih ko
do stavke.
(3) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Via1"'
podrobneje uredi izvajanje delovne dolžnosti.

<r
ali
Pc
d<
1
(1) Državljan, ki je zavezan materialni dolžnosti, ima pra*ivic°
' Pi
do nadomestila za uporabo sredstev, ki jih je predal
obrambne potrebe.
11. člen
(materialna dolžnost)

(2) Materialna dolžnost se lahko naloži tudi pravnim oseb^;
razen za sredstva in opremo, ki je namenjena zaščiti in
nju, zdravstvenemu varstvu ter delovanju organov za notr"
zadeve.
(3) Za materialno dolžnost se šteje tudi začasna upo^
zemljišč ali objektov, na katerih se izvaja mobilizacija vo|S
ali vojaške vaje.
(4) Vlada določi vrsto sredstev in opreme, za katero pristoj^
organizacijska enota Ministrstva za obrambo (v nadaljuj®
besedilu: upravni organ, pristojen za obrambne zadeve) lan
naloži materialno dolžnost, višino nadomestila za uporabo
način ugotavljanja in izplačevanja škode.
12. člen
(razporejanje)
(1) K opravljanju vojaške in delovne dolžnosti državljaneraZ
poredi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.
(2) Državljan, ki je razporejen k opravljanju vojaške dolžno8"
ne more biti razporejen na drugo dolžnost.
(3) Državljan, ki je razporejen na delovno dolžnost ali v Civ''^
zaščito, oziroma, ki opravlja operativne dolžnosti v dru!L
silah za zaščito, reševanje in pomoč, praviloma ne more D
razporejen na vojaško dolžnost.
(4) Vlada podrobneje predpiše kriterije za razporejanje
obrambne dolžnosti.
13. člen
(dolžnost usposabljanja)
(1) Državljan, ki je razporejen na vojaško ali delovno dolžn°fj
se je dolžan usposabljati za opravljanje te dolžnosti v skia0
s predpisi.
14. člen
(dolžnost varovanja skrivnosti)
(1) Državljan, ki se seznani pri opravljanju obrambnih dol*n®
sti z državno, vojaško, uradno ali poslovno skrivnostjo, j°'
dolžan varovati v skladu s predpisi.

poročevalec, št. 45

15. člen
(dolžnost zglasitve)

škodo, ima pravico do njenega povračila po splošnih predpisih.

") Državljan, ki je zavezan vojaški, delovni ali materialni
jjolžnosti, se je dolžan zglasiti na določenem kraju in ob
^ločenem času, oziroma dostaviti materialno sredstvo, na
Podlagi poziva pristojnega organa.

(2) Državljan ali pravna oseba imata pravico do povračila
dejanske škode, ki sta jo utrpela zaradi vojaških vaj.

n^<2) Če se vpoklicani ne odzove na poziv in ne opraviči svojega
postanka, lahko upravni organ, ki je izdal poziv, izda nalog,
ga privede policija.
16. člen
(omejitev prostega gibanja)
(1)
Poveljnik pokrajine ali območja, oziroma poveljnik brigade
a
'i višji starešina, v vojnem stanju lahko praviloma v spora^mu s pristojnim organom za notranje zadeve prepove pro«o gibanje prebivalcev na območju, kjer potekajo boji.
») Omejitev iz prejšnjega odstavka sme trajati le toliko časa,
*olikor je to nujno potrebno.
17. člen
(varstvo pri opravljanju obrambnih dolžnosti)
Ia1) Poškodba ali bolezen, ki nastane pri opravljanju delovne
'i materialne dolžnosti, se šteje kakor poškodba pri delu ali
poklicna bolezen. Državljan, ki se pri opravljanju vojaške
dolžnosti poškoduje ali zboli, ima pravice po posebnih predpisih.

(3) Državljan, ki je med izvajanjem obrambnih dolžnosti ali
v zvezi z njimi povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti
škodo, odgovarja po predpisih, ki urejajo odškodninsko
odgovornost delavcev v državni upravi.
(4) Minister za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister)
predpiše postopek za ugotavljanje škode in izplačilo odškodnine iz drugega odstavka tega člena.
20. člen
(zbiranje in varstvo osebnih podatkov)
(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, zbira, obdeluje, uporablja in hrani naslednje osebne podatke:
1. o državljanih, ki bodo v tekočem letu dopolnili sedemnajst
let starosti, podatke o enotni matični številki, o imenu in
priimku, datumu in kraju rojstva, stalnem in začasnem prebivališču, zdravstvenem stanju, družinskem stanju, šolski izobrazbi, zaposlitvi in poklicu, vojaško strokovni usposobljenosti in znanjih pomembnih za vojaške dolžnosti, zato, da se
ugotovi njihovo sposobnost za vojaško službo, izvajanje vojaške dolžnosti ter jim določi razpored v vojski;

(2) Za poškodbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi
Poškodba,
ki jo je utrpel državljan na poti z doma ali delovne
ga mesta na zbirališče oziroma pri povratku po običajni
Poti do doma ali delovnega mesta.

2. o državljanih, ki želijo delati v stalni sestavi Slovenske
vojske ali poklicno opravljajo delo na obrambnem področju,
poleg podatkov iz prejšnje točke, še podatke o predkaznovanosti v skladu z zakonom o delavcih v državht upravi, da se
zagotovi izvrševanje njihovih pravic in dolžnosti v skladu
s tem zakonom;

p) Družinski člani državljana, ki je izgubil življenje pri oprav'lanju obrambnih dolžnosti, imajo po njem pravico do pokojnine ter pravico do povračila stroškov prevoza in pogrebnih
storitev, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem
Zavarovanju oziroma zdravstvenem zavarovanju.

3. o državljanih, ki vodijo priprave civilne obrambe o imenu in
priimku, rojstvu in podatke o zaposlitvi ter prebivališču zato,
da se zagotovi ažurnost priprav civilne obrambe;

(4) Osnova za odmero pravic po tem členu je povprečna
Mesečna plača na zaposlenega delavca v državi v zadnjem
Mesecu
pred nastankom poškodbe, če je to za državljana
u
9odneje.
'5) Stroške za zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje in pravice iz prejšnjih odstavkov tega člena krije država,
državljan ni zavarovan na drugi podlagi.
18. člen
(telesna okvara)
'1)
s,i

Državljan, ki se je v miru pri opravljanju obrambnih dolžnoPoškodoval brez svoje krivde tako, da je njegov organizem
Zvarjen najmanj za 20% po predpisih o vojnih invalidih, ima
Pravico do enkratne denarne pomoči.
(2) Do enkratne denarne pomoči po prejšnjem odstavku je
^Pravičen državljan tudi v primeru, kadar je njegov organizem
Varjen najmanj za 20% zaradi bolezni, ki je nastala ali se
Poslabšala neposredno zaradi opravljanja obrambnih dolžnosti.
(3)
Do enkratne denarne pomoči iz prvega odstavka tega
c
'ena so upravičeni tudi družinski člani državljana, ki je pri
°Pravljanju obrambnih dolžnosti izgubil življenje.
jj)
Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne more
6|,
i nižja od dvanajstih zajamčenih plač, ter postopek za
Uveljavljanje pravic iz 17. člena tega zakona in tega člena.
19. člen
(odškodninska odgovornost)

4. o družinskih članih pripadnikov Slovenske vojske in enot za
zveze podatke o imenu in priimku, rojstvu, prebivališču in
zaposlitvi zaradi izplačila preskrbnin v vojnem stanju;
5. o osebah, ki jih na zahtevo organov, podjetih, zavodov in
drugih organizacij, razporedi na delovno dolžnost, o imenu in
priimku, rojstvu , prebivališču in delovnem mestu oziroma
dolžnosti na katero so razporejene, zato, da zagotovi ažurnost
priprav za izvajanje delovne dolžnosti;
6. o vrsti, zmogljivostih, stanju transportnih in drugih sredstev
ter o imenu in priimku ter prebivališču lastnikov in uporabnikov teh sredstev oziroma zemljišč in objektov, zaradi popolnitve vojske ter drugih obrambnih potreb.
(2) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, vodi
v skladu s prejšnjim odstavkom zbirke osebnih podatkov
o vojaških obveznikih, pripadnikih Slovenske vojske in štipendistih, pripadnikih enot za zveze, lastnikih ali uporabnikih
materialnih sredstev, ki jim je naložena materialna dolžnost,
vodjih priprav civilne obrambe, upravičencih do preskrbnin in
razporejenih na delovno dolžnost.
(3) Upravni organ iz prejšnjega odstavka je odgovoren za
varstvo osebnih podatkov iz prvega odstavka tega člena
v skladu z zakonom.
(4) Ministrstvo vodi zbirne podatke v skladu s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
21. člen
(posredovanje osebnih podatkov)
(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, lahko
osebne podatke iz prejšnjega člena posreduje:

Državljan, ki je pri opravljanju obrambnih dolžnosti utrpel

1 voiaškemu poveljstvu, enoti ali zavodu ter organu v kate-
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rega je državljan razporejen na podlagi vojaške dolžnosti,
oziroma službi pristojni za izplačilo preskrbnin;
2. organu, podjetju, zavodu in drugi organizaciji kamor je
državljan razporejen na podlagi delovne dolžnosti;
.•vdo iri£
3. vojaškemu poveljstvu, enoti ali zavodu, organu, podjetju,
zavodu in drugi organizaciji v katero je razporejeno transportno ali drugo sredstvo, zemljišče ali objekt na podlagi
materialne dolžnosti.
(2) Vojaško poveljstvo, enota ali zavod, organ, podjetje, zavod
in druga organizacija ter služba iz prejšnjega odstavka je
odgovorna v skladu z zakonom za varstvo osebnih podatkov,
ki jih je sprejela od upravnega organa, pristojnega za
obrambne zadeve.
22. člen
(zbiranje osebnih podatkov in pravica do vpogleda)
(1) Organi in službe, ki zbirajo osebne podatke iz 20. člena
tega zakona, so jih dolžni dati na razpolago upravnemu
organu, pristojnemu za obrambne zadeve, na njegovo zahtevo.
(2) Upravni organ iz prejšnjega odstavka zbira neposredno
osebne podatke iz 20. člena tega zakona le, če jih ni mogoče
pridobiti iz obstoječih zbirk podatkov.
(3) Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih
o njem vodi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.

2. Mobilizacija
25. člen
(mobilizacija)
(1) Mobilizacija obsega postopke in aktivnosti s katerimi Slovenska vojska in državni organi preidejo v skladu z načrti na
delovanje v vojnem stanju, ostali izvajalci civilne obrambe in
Civilna zaščita pa v stanje pripravljenosti za izvajanje nalog
v vojni.
(2) Mobilizacija je po obsegu delna ali splošna, po načinu
izvedbe pa tajna ali javna.
(3) O splošni mobilizaciji odloča Državni zbor na predlog
Vlade. O mobilizaciji Slovenske vojske odloča predsednik
republike na predlog Vlade.
(4) O mobilizaciji državnih organov in drugih izvajalcev civilne
obrambe ter Civilne zaščite odloča Vlada. O preverjanju mobi'
lizacijske pripravljenosti odloča minister.
(5) Ministrstvo skrbi za usklajenost mobilizacijskih priprav ter
prenos povelj za izvajanje mobilizacije.
(6) Vlada podrobneje uredi postopek in način izvajanja mobiii'
zacije.
26. člen
(kurirska služba)

(4) Upravni org«n iz prejšnjega odstavka je dolžan v osmih
dneh od dneva vložitve pismenega zahtevka seznaniti vsakogar z osebnimi podatki, ki jih o njem vodi.

(1) Ministrstvo ureja in organizira kurirsko službo za izvajanje
mobilizacije.
(2) Kurirska služba se popolnjuje praviloma z vojaškimi obvezniki, ki so izenačeni s položajem pripadnikov enot za zveze-

(5) Osebni podatki iz 20. člena tega zakona se uničijo, ko
preneha rok in namen za katerega so se zbirali.

(3) Organi lokalne samouprave so dolžni pomagati pri organizaciji kurirske službe in izvajanju mobilizacije.

23. člen
(prijava spremembe osebnih podatkov)

27. člen
(odgovornost za izvedbo mobilizacije)

(1) Vojaški obvezniki, državljani ali pravne osebe, ki jim je
naložena materialna dolžnost, obvezniki delovne dolžnosti in
vodje priprav civilne obrambe so dolžni sporočiti upravnemu
organu, pristojnemu za obrambne zadeve, spremembo osebnih podatkov iz 20. člena oziroma uničenje ali odtujitev materialnega sredstva, za katero jim je naložena materialna dolžnost, v petnajstih dneh po nastanku spremembe.

(1) Za izvedbo mobilizacije so odgovorni minister, vojaški
poveljniki, vodje priprav civilne obrambe in poveljniki Civilne
zaščite.
3. Varovanje obrambnih podatkov
28. člen
(varovanje obrambnih podatkov)
(1) Obrambne podatke, ki so državna, vojaška ali uradna
skrivnost, je potrebno varovati z izvajanjem predpisani^
splošnih in posebnih ukrepov. Vrsto in stopnjo zaupnostj
obrambnih podatkov določi tisti, ki je podatke prvi zbral 8"
posredoval.

III. OBRAMBNI UKREPI
1. Ukrepi za pripravljenost
24. člen
(ukrepi za pripravljenost)

(2) Dolžnost varovanja obrambnih podatkov iz prejšnjega
odstavka velja tudi po prenehanju dela ali opravljanju dolž"
nosti.

(1) S pripravami za izvajanje ukrepov za pripravljenost se
zagotavlja postopen in organiziran prehod Slovenske vojske
in izvajalcev civilne obrambe na delovanje v vojnem stanju.
Priprave za izvajanje ukrepov za pripravljenost obsegajo tudi
priprave Civilne zaščite.

(3) Vlada predpiše merila za določanje obrambnih podatko".
ki so zaupni ter splošne in posebne ukrepe za njihovo varovanje ter tiste podatke, ki se ne smejo vnašati v javne publika*
cije.

(2) Vlada določa priprave za izvajanje ukrepov za pripravljenost.

29. člen
(obrambni objekti in okoliši)

(3) Ob povečanju nevarnosti napada na državo ali v neposredni vojni nevarnosti Vlada predlaga Državnemu zboru uveljavitev potrebnih ukrepov za pripravljenost. Ob neposredni
vojni nevarnosti Vlada lahko predlaga tudi razglasitev izrednega stanja, mobilizacijo in uporabo Slovenske vojske ter
druge nujne ukrepe.

(1) Minister določi objekte in okoliše objektov, ki so posebnega pomena za obrambo in predpiše ukrepe za njihovo
varovanje ter daje soglasje za meritve, snemanje in raziskave
v teh objektih in okoliših.

(4) Ministrstvo skrbi za prenos in seznanjanje z ukrepi za
pripravljenost ter usklajuje priprave za njihovo izvajanje.
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(2) Okoliš iz prejšnjega odstavka je funkcionalno, ograjeno ali
neograjeno zemljišče vojaškega ali drugega objekta, ki j®
posebnega pomena za obrambo, in je potrebno za uporab o
takega objekta.
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30. člen
(dela posebnega pomena za obrambo)
') Minister določi dela v vojaških poveljstvih in enotah ter
Ministrstvu,
ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepe
19
njihovo varovanje.
31. člen
(aerosnemanje in raziskave)
") Aerosnemanja za izdelavo kartografskih publikacij, lahko
"Pravljajo le pravne osebe, ki jih pooblasti Vlada.
®)Tuje fizične in pravne osebe, ki opravljajo raziskovanja na
Področjih, za katera je predpisano, da so pomembna za
"hrambo, morajo predhodno pridobiti soglasje ministrstva ter
Ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost in tehnoloWo.

' Strokovne obveščevalne, protiobveščevalne In varnostne
^loge obrambe
32. člen
(obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne naloge)
j])r Strokovne obveščevalne naloge na področju obrambe
" *ave obsegajo zbiranje, dokumentiranje in analiziranje
formacij in podatkov o tujini, ki so pomembni za obrambne
'^terese države.
®) Strokovne protiobveščevalne in varnostne naloge na
Področju obrambe države obsegajo:
' r odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje dejavnosti tujih
Jaru
*av, njihovih obveščevalnih služb, varnostnih organov ter
gih tujih organov in organizacij, ki ogrožajo obrambne
lr|
terese države, Slovensko vojsko in ministrstvo;
^s odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje ogrožanja varno'i določenih oseb, delovnih mest, objektov in okolišev, ki so
p
°sebnega pomena za obrambo, vojaških poveljstev, enot in
!
^odov, podatkov o razvoju ali proizvodnji vojaškega orožja
a
'' določene vojaške opreme ter podatkov v obrambnem
istemu, ki so državna, vojaška ali uradna skrivnost v skladu
Zakonom;

ocene, izdelavo načrtov uporabe vojske in drugih obrambnih
priprav, opravljanje štabno varnostnih nalog v vojski ter načrtovanje in izvajanje obrambnih ukrepov. S pomembnejšimi
ugotovitvami obveščevalno varnostna služba seznanja predsednika Vlade, predsednika republike in po odločitvi predsednika Vlade druge organe.
(4) Če pri opravljanju svojih nalog iz 32. člena organi obveščevalno varnostne službe ministrstva ali vojaške policije zaznajo
oziroma odkrijejo kaznivo dejanje, storjeno izven ministrstva
ali Slovenske vojske, o tem brez odlašanja obvestijo pristojne
organe za notranje zadeve oziroma civilno obveščevalno varnostno službo in zadevo predajo v nadaljnji postopek.
(5) Če organi za notranje zadeve ali civilna obveščevalno
varnostna služba, pri opravljanju svojih nalog, odkrijejo kaznivo dejanje, ki ga je storila vojaška oseba, o tem brez odlašanja obvestijo obveščevalno varnostno službo ministrstva. Če
vojaško osebo zalotijo pri kaznivem dejanju, ki ga v skladu
z zakonom preiskuje obveščevalno varnostna služba, ali če
pri kaznivem dejanju zalotijo vojaškega obveznika, ki služi
vojaški rok, ga pridržijo do prihoda vojaške policije.
(6) Obveščevalno varnostna služba ministrstva pri opravljanju
svojih nalog sodeluje z organi za notranje zadeve in civilno
obveščevalno varnostno službo.
(7) Vlada podrobneje uredi organizacijo, delovanje in določi
pravila za izvajanje strokovnega dela obveščevalne in protiobveščevalne službe ter izvajanje pooblastil vojaške policije.
34. člen
(posebne operativne metode in sredstva)
(1) Pooblaščene osebe iz prejšnjega člena, imajo pri opravljanju strokovnih varnostnih nalog pravico in pooblastilo uporabljati posebne operativne metode in sredstva na način in po
postopku kot ga določa zakon za civilno obveščevalno varnostno službo in kriminalistično službo.
(2) Posebne operativne metode in sredstva iz prejšnjega
odstavka lahko uporabljajo tudi osebe, ki jih določi minister
in, ki opravljajo strokovne obveščevalne naloge iz prvega
odstavka 33. člena tega zakona.

^n Preprečevanje, odkrivanje in v skladu z zakonom preiskovai® kaznivih dejanj v ministrstvu in Slovenski vojski.

(3) Pri dajanju in izvajanju pooblastil iz prejšnjega člena in
uporabi posebnih operativnih metod in sredstev iz tega člena
ima minister pooblastila, kot jih zakon določa ministru za
notranje zadeve oziroma predstojniku civilne obveščevalno
varnostne službe za opravljanje obveščevalne dejavnosti.

Strokovne obveščevalno varnostne naloge opravljata
°bveščevalno varnostna služba ministrstva in vojaška policija.

35. člen
(varnostno preverjanje oseb)

33. člen
(obveščevalno varnostna služba)

(1) Za uresničevanje varnostnih nalog iz 2. točke drugega
odstavka 32. člena tega zakona, delavci obveščevalno varnostne službe ministrstva, ki imajo pooblastila iz prvega
odstavka 34. člena tega zakona, lahko opravljajo varnostno
preverjanje oseb kot posebno obliko zbiranja osebnih in drugih podatkov, zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja:

'')r Obveščevalno varnostna služba iz prejšnjega člena se
l 9anizira kot organizacijska enota ministrstva, ki ima svoje
^Postave v vojaških teritorialnih poveljstvih ter v enotah Slomške vojske.
Obveščevalno varnostna služba ministrstva opravlja:
!:6nstrokovne obveščevalne naloge iz prvega odstavka 32.
' a tega zakona;
p
' strokovne protiobveščevalne in varnostne naloge iz dru*®.9a odstavka 32. člena tega zakona v ministrstvu in Slovenci vojski ter pri varovanju obrambnih podatkov v obrambnem
'stemu;
•J
* strokovno usmerja delovanje vojaške policije kadar vojaška
™licija sodeluje pri opravljanju nalog obveščevalno var°stne službe.
'3ar' Podatki zbrani pri opravljanju strokovnih obveščevalno
nostnih nalog so podlaga za analitične in operativne

1. ogrožanja oseb, delovnih mest in dolžnosti, za katere se
v skladu s tem zakonom lahko sklene delovno razmerje brez
predhodne javne objave;
2. ogrožanja oseb in del ter dolžnosti v vojaških poveljstvih in
enotah ter ministrstvu, ki so določena kot posebnega pomena
za obrambo;
3. ogrožanja vojaških poveljstev, enot in zavodov ter objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo.
(2) Kadar pooblaščeni delavci obveščevalno varnostne službe
ministrstva zbirajo v skladu s prejšnjim odstavkom podatke iz
obstoječih zbirk podatkov, so jih organi, službe in druge
organizacije, ki te zbirke vodijo, dolžni posredovati obveščevalno varnostni službi ministrstva na njeno pisno zahtevo.
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36. člen
(zbirke podatkov)

(5) Zavodi se organizirajo praviloma v vojni za izvajanje vojaškega usposabljanja in opravljanje drugih nebojnih vojaških
nalog.

(1) Obveščevalno varnostna služba ministrstva vodi zbirke
osebnih podatkov, v zvezi z opravljanjem strokovnih obveščevalno varnostnih nalog iz svoje pristojnosti, pod pogoji ter na
način in v obsegu, ki je predpisan za področje javne varnosti
in za civilno obveščevalno varnostno službo.

(6) Poveljstva, enote in zavode ustanavlja, organizira, popolnjuje in opremlja ministrstvo v skladu s splošnim dolgoročnih
programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske, ki g®
sprejme Državni zbor.

(2) Dostop do arhiviranih podatkov iz prejšnjega odstavka je
dopusten po pisni odločitvi ministra, odločitvi delovnega
telesa Državnega zbora pristojnega za nadzor nad delom
varnostnih in obveščevalnih služb ali na zahtevo posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

40. člen
(organizacija enot)

IV. SLOVENSKA VOJSKA

(1) Slovensko vojsko sestavljajo združene taktične in opera'
tivne enote, organizirane in opremljene za delovanje na
območju celotne države in za izvajanje vseh oblik in vrst
bojnega delovanja, ter enote organizirane po teritorialnem
načelu.
(2) Enote, ki se organizirajo po teritorialnem načelu, so nam?"
njene zlasti za bojni nadzor določenega širšega območja i"
izvajanje določenih vrst bojnega delovanja. Organizirajo s®
lahko tudi kot skupine za bojni nadzor določenega ožjega
območja.

1. Naloge in organizacija
37. člen
(naloge vojske)
(1) Naloge Slovenske vojske so:
- izvaja vojaško usposabljanje za oborožen boj in druge
oblike vojaške obrambe;

(3) Organizacija vojske je enotna in se ne deli na zvrsti,
obsega pa rodove pehoto, oklepne enote, letalstvo, pomo'*
stvo, artilerijo, zračno obrambo, inženirstvo, radiološko
kemično in biološko obrambo ter zveze.
(4) V vojski so prištabna služba, služba informatike, sanitetna'
intendantska, tehnična in prometna služba.

- zagotavlja bojno pripravljenost;
- izvaja vojaško obrambo ob napadu na državo;
- sodeluje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih
nesrečah v skladu s svojo organizacijo in opremljenostjo;
- izvršuje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih
organizacijah.

(5) Materialne, zdravstvene in druge zaledne potrebe voj®k®
se zagotavljajo v vojnem stanju zlasti z delovanjem civiin®
obrambe.
(6) Minister določa specialnosti v rodovih in službah ter f°r'
macijo poveljstev, enot in zavodov.
41. člen
(zastave, himna In oznake v vojski)

(2) Slovenske vojske ni dovoljeno uporabljati za politično ali
strankarsko dejavnost ali namen.
(3) O sodelovanju vojske pri zaščiti in reševanju odloča Vlada,
v nujnih primerih pa minister na predlog poveljnika Civilne
zaščite Republike Slovenije.
38. člen
(sestav vojske)
(1) Slovenska vojska ima stalno, mirnodobno in vojno
sestavo.
(2) Vojna sestava obsega pripadnike stalne in mirnodobne
sestave ter pripadnike rezervne sestave razporejene v vojsko
in materialna sredstva iz popisa.

(1) Slovenska vojska ima svojo zastavo in himno.
(2) Bojno zastavo in svečano pesem imajo lahko tudi vojaška
teritorialna poveljstva, operativna poveljstva, brigade, sam"'
stojni bataljoni in njim enake ali višje enote.
(3) Himno, obliko zastav ter oznako pripadnosti Slovenci
vojski določi Vlada, druge oznake v Slovenski vojski pa min
ster.
(4) Nihče ne sme reproducirati ali uporabljati oznake PriP.a(<
nosti in drugih oznak, ki se uporabljajo v Slovenski vojski2. Vodenje in poveljevanje

(3) Vojna sestava se organizira in pripravlja v miru.

42. člen
(vodenje vojske)

39. člen
(organizacija poveljstev)
(1) Slovensko vojsko sestavljajo Generalštab kot organ
v sestavi ministrstva, vojaška teritorialna poveljstva, operativna poveljstva, enote in njihova poveljstva ter zavodi.
(2) Generalštab opravlja vojaške strokovne naloge, ki se nanašajo na organizacijo, usposabljanje in delovanje Slovenske
vojske.
(3) Vojaška teritorialna poveljstva se organizirajo kot pokrajinska in območna poveljstva. Območje odgovornosti posameznega poveljstva določi minister.
(4) Operativna poveljstva se lahko organizirajo za poveljevanje z večjimi združenimi enotami ali za poveljevanje na
območju dveh ali več pokrajinskih poveljstev.
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(1) Minister preko Generalštaba odreja potrebne razvojn®'
organizacijske, tehnične in druge ukrepe ter usmeritve, ki I
izvršujejo načelnik Generalštaba in podrejeni poveljn'Kj
Poveljniki so ministru odgovorni za izvajanje teh ukrepov
usmeritev preko svojih nadrejenih.
(2) Minister določa planiranje in opremljanje, vrsto oborožil®
in druge vojaške opreme, ki jo uporablja vojska, organizacij
materialne in zdravstvene oskrbe, programe usposablja"! •
vojaško strokovno literaturo, izdaja strokovna navodila
ureja druga upravna in strokovna vprašanja organizacije
dela vojske.
(3) Minister določa po predhodnem mnenju predsednik®
republike Generalštabu praviloma letne usmeritve za nač za
vanje operativnih, materialnih in organizacijskih priprav
uporabo vojske.
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43. člen
(poveljevanje)

3. Vojaška služba

(M Vojaško poveljevanje s podrejenimi poveljstvi, enotami in
zavodi je v pristojnosti načelnika Generalštaba in drugih poveljnikov.
(2) Vojaško poveljevanje temelji na načelih enostarešinstva,
Subordinacije in obveznega izvrševanja povelj.
(3) Vsaka vojaška oseba mora biti vselej seznanjena katera
"ojaška oseba ji je nadrejena in katera podrejena.
(4) Vsak poveljujoči mora imeti namestnika, če tega ni, pooblasti vojaško osebo, ki ga nadomešča.
15) Vsaka enota mora biti vselej seznanjena, kdo ji neposredno poveljuje.
(6) Poveljujoči mora nadzorovati, da se njegova povelja izvršujejo.
(7) Nihče ne sme izdati, niti ni dolžan in ne sme izvršiti povelja,
ta je očitno, da bi s tem storil kaznivo dejanje ali kršil določbe
Mednarodnega vojnega prava.
44. člen
(odgovornost poveljnikov)
(1) Načelnik Generalštaba je odgovoren za bojno pripravljenost, delo in uporabo vseh poveljstev, enot in zavodov
"vojski.
(2) Poveljnik operativnega poveljstva je odgovoren za bojno
Pripravljenost,
delo in uporabo vseh podrejenih poveljstev,
e
not in zavodov.
(3) Poveljnik pokrajine je odgovoren za bojno pripravljenost,
delo in uporabo vseh podrejenih poveljstev, enot in zavodov.
(4) Poveljnik območja je odgovoren za bojno pripravljenost,
delo in uporabo vseh podrejenih poveljstev, enot in zavodov.
(5) Poveljniki enot in zavodov so odgovorni za bojno priprav'ienost, delo in uporabo svojih enot oziroma zavodov.

47. člen
(opravljanje vojaške službe)
(1) Vojaško službo opravljajo pripadniki stalne sestave, vojaški obvezniki, ki so na služenju vojaškega roka ter pripadniki
rezervne sestave, kadar so vpoklicani v vojaško službo.
(2) Za vojaško službo se šteje tudi opravljanje nalog v obveščevalno varnostni službi ministrstva in v vojaških šolah.
(3) Minister lahko določi, da se vojaška služba opravlja tudi na
določenih delovnih mestih v ministrstvu in, da se opravljanje
določenih pomožnih ali vzdrževalnih del v stalni sestavi vojske, ne šteje za vojaško službo.
48. člen
(vojaške osebe)
(1) Kdor opravlja vojaško službo je vojaška oseba in je podrejen vojaški disciplini.
(2) Pripadnik stalne sestave postane vojaška oseba z dnem,
ko nastopi delo v stalni sestavi vojske ali drugo delo na
katerem se opravlja vojaška služba in preneha biti vojaška
oseba, ko preneha opravljati tako delo.
(3) Vojaški obveznik, ki je na služenju vojaškega roka, postane
vojaška oseba z vstopom v vojaško enoto ali zavod in preneha
biti vojaška oseba z odpustom iz vojaške enote ali zavoda.
(4) Vojaški obveznik, pripadnik rezervne sestave, postane
vojaška oseba z vstopom v vojaško enoto ali zavod in preneha
biti vojaška oseba z odpustom iz enote ali zavoda.
49. člen
(prisega)
(1) Kdor prvič nastopi vojaško službo mora dati prisego.
(2) Prisega se glasi:
»Slovesno prisegam, da bom branil samostojnost, neodvisnost, svobodo in ozemeljsko celovitost svoje domovine Republike Slovenije ter vestno in odgovorno izvrševal dolžnosti pri
njeni obrambi.«.
50. člen
(pooblastila in prepovedi)

45. člen
(Imenovanje poveljnikov)
(1) Načelnika Generalštaba imenuje Vlada na predlog ministra.
(2) Poveljnike in namestnike poveljnikov v mirnodobni
sestavi, poveljnike in namestnike poveljnikov samostojnih
bataljonov, njim enakih in višjih enot vojne sestave imenuje
nninister na predlog načelnika Generalštaba. Za imenovanje
drugih starešin minister pooblasti poveljnike.
(3) Pristojnost za imenovanje iz tega člena obsega tudi pristojnost za razrešitev.
46. člen
(akti vodenja in poveljevanja)
(1) Vodenje vojske se izvaja s predpisi in z akti vodenja kot so
smernice, obvezne usmeritve, odredbe, pravila in navodila, ki
jih izdaja minister razen pravil službe, ki jih izdaja Vlada.
(2) Poveljevanje v vojski se izvaja z akti poveljevanja kot so
direktive, odločitve, načrti, ukazi ali povelja.
(3) Akti vodenja in poveljevanja so obvezni za vse, na katere se
nanašajo.
(4) Akti vodenja in poveljevanja, razen povelj, se praviloma
Izdajajo pismeno.

(1) Vojaška oseba med opravljanjem službe nosi službeno
izkaznico ali vojaško knjižico, uniformo in orožje v skladu
s pravili službe.
(2) Vojaška oseba se ne sme v uniformi udeleževati shodov
političnih strank.
(3) Prepovedana je strankarsko delovanje, propaganda ali
shodi strank v vojaških objektih ter v vojaških poveljstvih,
enotah in zavodih.
51. člen
(uporaba orožja)
(1) Vojaška oseba lahko uporabi orožje pri opravljanju stražarske, patruljne, požarne ali druge podobne službe, če ne
more drugače:
1. zavarovati življenja moštva, ki ga varuje;
2. odvrniti napad na objekt ali druga sredstva, ki jih varuje;
3. odvrniti neposreden napad s katerim je ogroženo njeno
življenje.
(2) Vojaške osebe, ki službo opravljajo pod neposrednim
vodstvom nadrejenega, smejo orožje uporabiti le po njegovem povelju.
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(3) Pri opravljanju bojnih nalog vojaške osebe uporabljajo
orožje po pravilih za bojno delovanje.

56. člen
(kazenska in odškodninska odgovornost)

(4) V skladu s prejšnjim odstavkom ravna tudi poveljstvo ali
enota, ki je napadena v miru.

(1) Vojaške osebe kazensko odgovarjajo po kazenskem zakoniku.

52. člen
(varstvo človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter ugovor)

(2) Vojaške osebe odškodninsko odgovarjajo po predpisih, ki
urejajo odškodninsko odgovornost delavcev v državni upravi.

(1) Vojaška oseba lahko da pobudo za začetek postopka pri
varuhu človekovih pravic, če meni, da so ji med vojaško
službo te pravice ali temeljne svoboščine omejene ali kršene.
•
(2) Vojaška oseba ima pravico do ugovora zoper prejeto
povelje v skladu s pravili službe. Ugovor ne zadrži izvršitve
dobljenega povelja, razen v primeru iz sedmega odstavka 43.
člena tega zakona.
53. člen
(posebne pravice med vojaško službo)
(1) Vojaški obvezniki, ki služijo vojaški rok, in pripadniki
rezervne sestave, imajo med vojaško službo pravico do brezplačnega zdravstvenega varstva, denarnih prejemkov in
povračil stroškov nastalih v zvezi z vojaško službo. Pripadniki
stalne sestave imajo pravico do brezplačne nujne zdravstvene
pomoči med vojaško službo.
(2) Stroške zdravstvenega varstva in zavarovanja iz prejšnjega
odstavka krije država, če vojaškim obveznikom zavarovanje ni
zagotovljeno na drugi podlagi.
(3) Pripadniki rezervne sestave imajo med vojaško službo
v miru pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega
zaslužka v višini in pod pogoji, ki jih določi Vlada.
(4) Družinski člani pripadnika vojne sestave Slovenske vojske,
ki jih je dolžan preživljati, imajo po razglasitvi vojnega stanja
pravico do preskrbnine toliko časa, dokler se pripadnik ne
vrne iz vojaške službe. Pogoje in višino preskrbnine določi
Vlada.
5) Minister predpiše vrsto in obseg pravic iz prvega odstavka
tega člena ter postopek za uveljavljanje teh pravic, nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka in preskrbnin.

57. člen
(disciplinska odgovornost)
(1) Vojaške osebe so disciplinsko odgovorne nadrejenemu za
kršitev vojaške discipline.
(2) Kršitve vojaške discipline so:
1. neupravičena zapustitev ali nepravočasna vrnitev v vojaško
enoto ali zavod;
2. uživanje alkohola ali drugih omamnih sredstev, ki onemogoča opravljanje vojaške službe;
3. opustitev varnostnih in drugih ukrepov, ki lahko ogrozijo
varnost moštva ali vojaškega premoženja;
4. malomarno izvrševanje dolžnosti;
5. odklonitev, neizvršitev ali nepopolna izvršitev dobljenega
povelja;
6. napačno poročanje ali prikrivanje podatkov v zvezi z voja*
ško službo ali opravljanjem določenih dolžnosti v zvezi z njo;
7. neupravičeno sprejemanje daril ali kakršnihkoli koristi od
podrejenih in drugih oseb v zvezi z vojaško službo;
8. namerno povzročanje škode na vojaškem premoženju;
9. žaljivo ali nasilno obnašanje do podrejenih, predpostavljenih ali drugih vojaških oseb na istem položaju oziroma do
civilnih oseb.
(3) Za pripadnike stalne sestave, se kot kršitve vojaške discipline štejejo tudi vse kršitve delovne dolžnosti, predpisane za
delavce v državni upravi.
(4) Disciplinska odgovornost za pripadnike stalne sestave se
ugotavlja po postopku, predpisanem za delavce v državni
upravi, v kolikor ni s pravili službe določeno drugače.

54. člen
(priznanja)

58. člen
(disciplinski ukrepi)

(1) Vojaške osebe so lahko pohvaljene za zasluge in hrabrost
ter uspehe pri opravljanju vojaške službe.

(1) Za kršitev vojaške discipline se lahko vojaškemu obvezniku na služenju vojaškega roka izreče naslednje disciplinske
ukrepe:
- opomin;
- javni opomin;
- prepoved izhoda iz vojaške enote ali zavoda v prostem
času;
- podaljšano opravljanje dolžnosti v notranji službi;
- premestitev v drugo enoto.

(2) Pohvala oziroma priznanje za zasluge in hrabrost ter
uspehe pri opravljanju vojaške službe se lahko podeli tudi
osebi, ki ni državljan Republike Slovenije oziroma tujemu
organu ali organizaciji.
(3) Vrste priznanj, ki se podeljujejo vojaškim in drugim osebam, organom in organizacijam za zasluge in krepitev
obrambe države, predpisuje minister.
55. člen
(hramba vojaške oborožitve in opreme)
(1) Vojaškim osebam se lahko da osebno vojaško oborožitev
in opremo v hrambo.
(2) Osebna vojaška oborožitev in oprema se lahko da
v hrambo tudi vojaškim obveznikom, ko ne opravljajo vojaške
službe.
(3) Kdor izgubi, poškoduje, odtuji ali uniči osebno vojaško
oborožitev ali opremo, ki mu je dana v hrambo, mora pokriti
nastalo škodo.
(4) Vojaška oseba oziroma vojaški obveznik mora osebno
vojaško oborožitev in opremo, ki mu je dana v hrambo,
skrbno varovati ter hraniti v skladu z navodili in na lastne
stroške.
18

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka razen podaljšanega oprav"
Ijanja dolžnosti, se lahko izrečejo tudi pripadniku rezervne
sestave, kadar je v vojaški službi.
(3) Pripadnika rezervne sestave se lahko v miru zaradi kršita®
vojaške discipline, kadar je vojaški službi, predčasno odpus"
iz enote.
(4) Vojaški osebi se kot disciplinski ukrep za kršitve vojaške
discipline lahko odvzame čin ali se razporedi na drugo
nižjo dolžnost.
(5) Pripadniku stalne sestave se za kršitve vojaške disciplin®
lahko izrečejo disciplinski ukrepi, predpisani za delavo®
v državni upravi in ukrepi iz prejšnjega odstavka.
(6) V vojnem stanju se izrekajo le tisti disciplinski ukrepi, ki s°
smotrni in uresničljivi. Kot poseben disciplinski ukrep s®
lahko v vojnem stanju izreče zapor do 30 dni.

poročevalec, št. 45

i

59. člen
(varstveni ukrepi)

63. člen
(poviševanje podčastnikov in častnikov)

(1) Vojaški osebi, pripadniku stalne sestave, ki krši vojaško
disciplino ali pravila službe tako, da neposredno ogrozi varnost moštva ali vojaškega premoženja, se lahko izreče poleg
disciplinskega ukrepa tudi eden od naslednjih varstvenih
ukrepov:

(1) Podčastnik in častnik oziroma mornariški častnik je lahko
povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje naslednje pogoje:
- da ima predpisano splošno izobrazbo;
- da je imenovan na dolžnost, na kateri se opravlja vojaška
služba in za katero se zahteva višji čin;
- da je dolžnost opravljal določen čas;
- da je uspešno končal vojaške vaje ali drugo vojaško usposabljanje;
- da je od zadnjega povišanja preteklo najmanj eno leto.

1
prepoved samostojnega opravljanja dolžnosti do treh mesecev;

2- prepoved samostojnega upravljanja vojaškega vozila, stroja
N plovila do šestih mesecev;

a

3- razporeditev na drugo ali nižjo dolžnost do šestih mesecev.
(2) Vojaški osebi, kateri je bil izrečen varstveni ukrep, pripadajo med trajanjem ukrepa pravice glede na dolžnost, kot jo
opravlja po izreku varstvenega ukrepa.
(3) Pri kršitvah, ki so nastale namenoma ali zaradi velike
Malomarnosti
in ki so povzročile hude posledice, je izrek
v
arstvenega ukrepa obvezen.
60. člen
(odnosi, red In notranje službe)
1

( ) Vlada podrobneje uredi odnose v vojaški službi, red in
Notranje službe, pristojnosti in postopek za uveljavljanje disciplinske
in odškodninske odgovornosti, za izrekanje varstven
'h ukrepov ter druga vprašanja vojaške službe.

(2) Vojaškemu obvezniku se v vojnem stanju ali zaradi vojnih
izkušenj, pridobljenih v miru, lahko podeli čin ali se ga poviša
v neposredno višji čin, če je postavljen na dolžnost, za katero
se zahteva neposredno višji čin.
(3) Častnike do vključno brigadirja in kapitana povišuje minister na predlog načelnika Generalštaba. Generale in admirale
povišuje predsednik republike na predlog ministra in po predhodnem soglasju Vlade.
(4) Minister pooblasti načelnika Generalštaba in druge poveljnike za poviševanje podčastnikov.
(5) Vlada podrobneje predpiše pogoje in postopke za podeljevanje činov, poviševanje vojakov, podčastnikov in častnikov
ter odvzem činov.
5. Vojaške šole
64. člen
(vrste vojaških šol)

Čini, podeljevanje činov In poviševanje

(1) Ministrstvo organizira :

61. člen
(vrste činov)
(1) V Slovenski vojski so naslednji čini:
- za vojake in slušatelje vojaških šol poddesetnik in desetnik;
~ za podčastnike, slušatelje šole za častnike ter šole za
'astnike vojnih enot vodnik, višji vodnik, štabni vodnik in
Praporščak;- za častnike in generale podporočnik, poročnik,
stotnik, major, podpolkovnik, polkovnik, brigadir, generalPodpolkovnik in generalpolkovnik.
(2) Mornariški častniški in admiralski čini so podporočnik,
Poročnik korvete, poročnik fregate, kapitan korvete, kapitan
'regate, kapitan bojne ladje, kapitan, viceadmiral in admiral.
(3) Podčastniki in častniki, ki imajo nižji čin, kot je predpisan
'a dolžnost, ki jo opravljajo v stalni ali v vojni sestavi, imajo
Pravico do naslovnega čina, ki preneha, ko prenehajo oprav'iati dolžnost. Pravica do naslovnega čina ni izenačena s praV|
cami imetnikov činov iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena.
62. člen
(poviševanje vojakov In podeljevanje činov)
H) V čin poddesetnika ali desetnika se lahko poviša vojak ali
'ušatelj vojaške šole.

s

-

šolo za podčastnike;
šolo za častnike;
šolo za častnike vojnih enot;
šolo za poveljniško-štabno usposabljanje.

(2) V šole iz prejšnjega odstavka se lahko vpišejo kandidati, ki
izpolnjujejo pogoje za poklicno delo v stalni sestavi vojske.
(3) Šolo za častnike vojnih enot kandidati opravijo med služenjem vojaškega roka. Zanje ne velja prepoved članstva v političnih strankah.
(4) V poveljniško-štabni šoli se šolajo častniki stalne in vojne
sestave.
(5) Šola za častnike se ne glede na prvi odstavek tega člena
lahko organizira kot visokošolsko izobraževanje v skladu z zakonom.
(6) Vojaške osebe se lahko za opravljanje določenih vojaških
dolžnosti šolajo v tujini oziroma tuje vojaške osebe se lahko
šolajo na vojaških šolah iz prvega odstavka tega člena.
(7) Podrobneje pogoje za vpis in programe za vojaške šole
določa minister.
6. Vojaška policija

(2) Vojaškemu obvezniku se lahko podeli čin vodnika, če
'zpolnjuje predpisane pogoje in je opravil predpisano vojaško
»olanje.

65. člen
(naloge vojaške policije)

(3) Podčastniku se lahko podeli čin podporočnika, če izpolnjuje predpisane pogoje in je opravil predpisano vojaško
šolanje.

(1) Vojaška policija skrbi za vojaški red in disciplino, varnost
vojaškega prometa ter opravlja določena opravila v zvezi
s preprečevanjem in odkrivanjem kaznivih dejanj v vojski,
varovanjem objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo.

H) Vojake povišuje poveljnik bataljona ali njemu enak starešina oziroma predstojnik vojaške šole.
(5) Čine podeljuje minister.

(2) Vojaška policija skrbi tudi za varovanje poveljstev in enot
ter varnost vrhovnega poveljnika v vojnem stanju oziroma
kadar se nahaja v vojaških poveljstvih, enotah ali zavodih
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oziroma v objektih in njihovih okoliših, ki so posebnega
pomena za obrambo.
(3) Organizacija vojaške policije se določa s formacijo.
(4) Poveljniki enot vojaške policije so podrejeni in odgovorni
za svoje delo poveljnikom poveljstev ali enot, pri katerih se
organizira vojaška policija v skladu s prejšnjim odstavkom.
66. člen
(pravice In pooblastila vojaške policije)
(1) Vojaška policija ima pod pogoji, ki so predpisani za policijo, pravico in pooblastila, da:
1. opozarja ter daje navodila;
2. legitimira, napoti, vabi, privede, pridrži, omeji gibanje ali
odvzame prostost;
3. opravlja osebne preglede in preiskave, preglede prevoznih
sredstev, prtljage ter objektov in njihovih okolišev, ki so
posebnpga pomena za obrambo;
4. zaseže predmete;
5. uporablja prisilna sredstva razen vodnega curka, konjenice
in lesene palice;
6. ureja in nadzoruje vojaški promet;
7. zbira obvestila, zahteva podatke od oseb in ugotavlja istovetnost oseb in predmetov.
(2) Vojaška policija lahko pridrži vojaško osebo, ki pod vplivom alkohola ali drugih omamnih sredstev moti javni red in
mir ali vojaško disciplino do iztreznitve, vendar ne dalj kot 24
ur.
(3) Pripadniki vojaške policije vojne sestave imajo pravice in
pooblastila vojaške policije le, kadar opravljajo vojaško
službo.
67. člen
(območje pristojnosti)
(1) Pravice in pooblastila iz prejšnjega člena vojaška policija
uporablja le:
- v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za
obrambo;
- na območju tabora, če je enota ali zavod izven vojašnice;
- zoper vojaške osebe.
(2) Vojaška policija lahko uporablja vozila s prednostjo.
(3) Pri urejanju vojaškega prometa v javnem prometu vojaška
policija svoje delo usklajuje s policijo.
(4) Vojaška policija lahko ugotovi istovetnost osebe, ki nosi
uniformo ali dele uniforme Slovenske vojske ne glede na to,
kje se taka oseba nahaja oziroma istovetnost voznika in potnikov, če uporabljajo vozilo z oznakami Slovenske vojske.
68. člen
(ukrepanje vojaške policije)
(1) Če vojaška policija v objektu ali okolišu, ki je posebnega
pomena za obrambo oziroma na območju tabora, pri kaznivem dejanju ali nepooblaščenem zadrževanju zaloti civilno
osebo, o tem obvesti policijo. Zoper tako osebo vojaška
policija lahko uporabi le najnujnejše ukrepe in prisilna sredstva, da jo pridrži do prihoda policije oziroma uspešno odvrne
napad na moštvo, osebe ali objekte in premoženje, ki ga
varuje.

(3) Vlada podrobneje predpiše postopek izdelave in vsebino
obrambnih načrtov ter načrtovanja proizvodnje in storitev
v vojni, organizacijo upravnih zvez in kriptografskega ter
protielektronskega zavarovanja prenosa podatkov na
področju obrambe.
70. člen
(naloge državnih organov)
(1) Državni organi določijo v obrambnih načrtih svojo organizacijo in način dela v vojnem stanju tako, da zagotovijo
nepretrgano opravljanje dejavnosti iz svoje pristojnosti.
(2) Ministrstva so odgovorna za stanje priprav za delovanje
v vojni dejavnosti na področjih iz njihove pristojnosti.
(3) Delovanje organov za notranje zadeve v vojnem stanju,
njihovo opremljanje in usposabljanje v ta namen ureja zakon.
(4) Ministrstvo strokovno usmerja in usklajuje ukrepe in priprave za delo državnih organov v vojni ter zagotavlja pogoje
za delo predsednika republike, Vlade in Državnega zbora
v vojnem stanju.
71. člen
(organi lokalne samouprave)
(1) Občinski in pokrajinski organi določijo svojo organizacijo
in način dela v vojnem stanju tako, da zagotovijo nepretrgano
opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.
2) Župan oziroma predsednik pokrajine v vojnem stanju sprejema potrebne ukrepe in akte, če se občinski oziroma pokrajinski svet ne more sestati in jih predloži v potrditev svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
(3) Občinam in pokrajinam lahko Vlada v vojnem stanju
naloži, da opravljajo določene naloge v zvezi z izvajanjem
civilne obrambe.
(4) Župan oziroma predsednik pokrajine lahko predlaga
upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, da se
na delovno dolžnost razporedijo občinski oziroma pokrajinski
delavci potrebni za delo v vojni.
72. člen
(upravne zveze In varstvo prenosa podatkov)
(1) Ministrstvo organizira za vodenje obrambe upravne zveze
s katerimi se zagotavlja zveze za državne organe, podjetja'
zavode in druge organizacije, katerih dejavnost je posebnega
pomena za obrambo države po odločitvi Vlade ter zveze
sodelovanja med državnimi organi in Slovensko vojsko.
(2) Upravne zveze se uporabljajo tudi za obveščanje organov
lokalne samouprave ter po potrebi za delovanje službe za
opazovanje in obveščanje.
(3) Za potrebe upravnih zvez se lahko uporablja tudi dele
drugih sistemov zvez.

V. CIVILNA OBRAMBA
1. Ukrepi državnih organov In organov lokalne samouprave
za delo v vojni
69. člen
(naloge Vlade)
(1) Vlada sprejema oceno ogroženosti države pred napadom
ter za delovanje gospodarstva in drugih dejavnosti v vojni.
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(2) Vlada sprejema obrambni načrt države. Načrt sestavljajo
načrt uporabe Slovenske vojske, načrt Vlade in ministrstev ter
Štaba za civilno zaščito Republike Slovenije. Upravitelj
obrambnega načrta države je ministrstvo.

(4) Delovanje upravnih zvez v vojni zagotavljajo enote za
zveze, ki jih po načelih, ki veljajo za vojaške enote, organizira
ministrstvo. Za pripadnike teh enot se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki urejajo pravice in dolžnosti vojaških
oseb.
(5) Ministrstvo organizira tudi kriptografsko in protielektronsko zavarovanje prenosa podatkov v sistemih zvez, ki se
uporabljajo za obrambne potrebe.

poročevalec, št. 45

predhodnem mnenju župana tiste lokalne skupnosti na
območju katere se evakuacija izvaja.

Gospodarska obramba
73. člen
(gospodarska obramba)
v')

Gospodarska obramba obsega priprave in delovanje
vojni podjetij, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je po odločitvi Vlade posebnega pomena za obrambo, ter
Materialno in zdravstveno oskrbo Slovenske vojske, prebivalca, državnih organov in druge obrambne potrebe.
12) Gospodarska obramba obsega tudi priprave državnih in
"rugih organov za preprečevanje gospodarskih in drugih
"krepov proti državi v vojni, ki bi oslabili njeno obrambno
Hoč.
®) Sestavni del gospodarske obrambe je proizvodnja in pro"tot z vojaškim orožjem ter opremo,
74. člen
(materialna In zdravstvena oskrba)
'')
Pristojni državni organi na podlagi potreb Slovenske vojsk
e, prebivalstva in drugih obrambnih potreb v vojnem stanju,
določijo vrsto in obseg proizvodnje ter storitev v vojni.
Na podlagi potreb iz prejšnjega odstavka pristojni državni
j>r9ani določijo katera podjetja, zavodi in druge organizacije
"Odo
v vojnem stanju opravljale proizvodnjo in storitve ter
11
kakšnem obsegu. Pristojni državni organi z izbranimi
todjetji, zavodi in drugimi organizacijami sklenejo pogodbe.
'v3) Izbrana podjetja, zavodi in druge organizacije so dolžne
Tiiru izvršiti kadrovske in druge priprave za določeno proizvodnjo
in storitve v vojni. Priprave, ki presegajo njihovo redno
e
" iavnost, financira država.
I*) Organi lokalne samouprave so dolžni pomagati pri priprah in organizaciji proizvodnje ter storitev v vojni.

Va

") Državni organi iz drugega odstavka tega člena, lahko
"Porabijo podatke o poslovnih subjektih za namene iz prvega
^stavka
tega člena, ki so zbrani z nacionalnim programom
s
'atističnih raziskovanj, za določitev nosilcev proizvodnje in
s,
°ritev v vojnem stanju.
75. člen
(zagotovitev pogojev za delo v vojni)
I')
Podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je
1)0
odločitvi Vlade posebnega pomena za obrambo države ter
0r
9anizacije
iz prejšnjega člena, lahko predlagajo upravnemu
°r9anu, pristojnemu za obrambne zadeve, da razporedi na
Plovno
dolžnost potrebno število njihovih delavcev ter sreds
'ev iz popisa, da bi lahko opravljale zahtevano proizvodnjo
al
' storitve v vojnem stanju.
76. člen
(racionirana preskrba in drugi ukrepi)
'1r)

Vlada lahko v vojnem stanju zaradi zagotavljanja oskrbe
jj ebivalstva in drugih obrambnih potreb poleg omejitev, ki jih
"oiočajo predpisi o varstvu konkurence in drugi predpisi:
uvede racionirano preskrbo z določenimi izdelki in starinami ter določi merila za njeno izvajanje;
~ omeji prosto prodajo določenih proizvodov in surovin;
odredi obvezen odkup določenih proizvodov;
" odredi utesnitev za sprejem in nastanitev evakuirancev;
odredi posebne ukrepe za delovanje določenih podjetij,
*avodov in drugih organizacij, katerih dejavnost bi lahko
°9rozila prebivalstvo zaradi vojnih dejstvovanj.
'^) Vlada lahko v vojnem stanju odredi evakuacijo, omeji
Pravico do prostega gibanja prebivalcev na določenih območij ter omeji ali prepove prost vstop in čas bivanja tujcev
v
državi. Evakuacijo državljanov Vlada odredi praviloma po

(3) Z razglasitvijo vojnega stanja pripadniki vojne sestave
vojske lahko odpotujejo iz države le s soglasjem upravnega
organa, pristojnega za obrambne zadeve.
77. člen
(promet z vojaškim orožjem in opremo)
(1) Vojaško orožje in opremo lahko prodaja, izvaža ali uvaža le
podjetje, zavod ali druga organizacija, ki pridobi koncesijo
Vlade.
(2) Za vsak izvoz, uvoz ali za tranzit vojaškega orožja in
opreme čez državno ozemlje, je potrebno predhodno dovoljenje ministrstva.
(3) Minister najmanj enkrat letno poroča Vladi o izdanih
dovoljenjih za izvoz, uvoz in tranzit vojaškega orožja in
opreme.
(4) Vlada predpiše kaj se šteje za vojaško orožje in opremo.
78. člen
(proizvodnja vojaškega oroija In opreme)
(1) Kdor želi proizvajati vojaško orožje ali opremo mora poleg
izpolnjevanja pogojev določenih s splošnimi predpisi predhodno pridobiti soglasje ministrstva.
(2) Za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme se šteje tudi
proizvodnja posameznih sklopov ali sestavnih delov vojaškega orožja in opreme.
(3) Ministrstvo določi v skladu s 74. členom tega zakona
naloge podjetij, zavodov in drugih organizacij iz 77. in tega
člena v vojnem stanju ter izda podrobnejše predpise v zvezi
s preizkušanjem, označevanjem, transportom in skladiščenjem vojaškega orožja in opreme.
3. Psihološka obramba in druge nevojaške oblike obrambe
79. člen
(namen in obseg)
(1) Psihološka obramba obsega organizacijo, priprave in
delovanje informativno propagandne dejavnosti ter medijev
za obveščanje javnosti v vojnem stanju.
(2) Priprave psihološke obrambe ureja Vlada.
(3) Načrt psihološke obrambe je sestavni del obrambnega
načrta države.
80. člen
(druge nevojaške oblike obrambe)
(1) Državljani imajo pravico organizirati in izvajati v vojnem
stanju različne nevojaške oblike obrambe kot so bojkot, sabotaža, nespoštovanje odredb napadalca in druge.
(2) Državljani se seznanjajo in usposabljajo za nevojaške
oblike obrambe iz prejšnjega odstavka na neobvezen način.
(3) Za usposabljanje iz prejšnjega odstavka skrbijo ministrstva
vsako v okviru svojih pristojnosti.
(4) Državni organi po potrebi usmerjajo in usklajujejo nevojaške oblike obrambe iz prvega odstavka tega člena.
81. člen
(zaščita In reševanje)
(1) Zaščito in reševanje prebivalstva, živali, premoženja in
drugih dobrin v vojnem stanju opravljajo organi, službe, enote
in organizacije, ki to dejavnost opravljajo v miru.
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(2) Organom, službam, enotam in organizacijam iz prejšnjega
odstavka v vojnem stanju ni dovoljeno nalagati nalog
v nasprotju z mednarodnim vojnim in humanitarnim pravom.

(4) Operativni štabi obrambe iz prvega in drugega odstavka
tega člena nimajo pravice odločanja v zadevah, ki so z zakonom dane v izrecno pristojnost posameznih državnih organov.

VI. VODENJE IN NADZOR OBRAMBE DRŽAVE
- /BJebo k
82. člen
(Državni zbor)

85. člen
(nadzor nad obveščevalno varnostno službo in vojaško
policijo)

(1) Državni zbor določa temeljne usmeritve za organizacijo in
izvajanje obrambe in pri tem zlasti:
1. razglasi izredno stanje na predlog Vlade kadar velika in
splošna nevarnost ogroža obstoj države predvsem, če grozi
povečana nevarnost napada na državo oziroma nastane
neposredna vojna nevarnost;
2. razglasi vojno stanje na predlog Vlade, če je izvršen napad
na državo;
3. odloči o uveljavitvi delovne in materialne dolžnosti v izrednem stanju, ki je razglašeno zaradi povečane nevarnosti
napada na državo oziroma neposredne vojne nevarnosti;

(1) Minister je dolžan omogočiti stalen nadzor nad delo"1
obveščevalno varnostne službe ministrstva in vojaške policij®
delovnemu telesu Državnega zbora, pristojnemu za nadzor
nad delom varnostnih in obveščevalnih služb.
(2) Minister pošlje v januarju za preteklo leto redno letno
poročilo delovnemu telesu iz prejšnjega odstavka o del"
obveščevalno varnostne službe ministrstva in vojaške policij®
ter o uporabi posebnih operativnih metod in sredstev.

VII. INŠPEKCIJA
86. člen
(inšpektorat za obrambo)

4. odloči o splošni mobilizaciji in uporabi Slovenske vojske
v izrednem stanju, če je to razglašeno zaradi povečane nevarnosti napada na državo oziroma neposredne vojne nevarnosti;

(1) Inšpekcijo na obrambnem področju opravlja Inšpektora'
za obrambo, ki je organ v sestavi ministrstva.

5. sprejema splošne dolgoročne programe razvoja in opremljanja Slovenske vojske;

(2) Inšpektorji za obrambo nadzirajo izvrševanje predpisov na
obrambnem področju in pri tem zlasti:

6. preko pristojnega delovnega telesa določa strateške smeri
delovanja obveščevalno varnostne službe ministrstva kot
sestavnega dela varnostno obveščevalne dejavnosti države.

- preverjajo stanje priprav civilne obrambe;
- preverjajo stanje in usposobljenost za izvajanje ukrepov za
pripravljenost in mobilizacijo;
- preverjajo izvajanje vojaškega usposabljanja;
- preverjajo in ocenjujejo bojno pripravljenost in delo vojaških poveljstev, enot in zavodov;
- preverjajo opravljanje upravnih in strokovnih zadev
področju obrambe.

(2) Šteje se, da je z razglasitvijo vojnega stanja sprejeta tudi
odločitev o izvedbi splošne mobilizacije in uporabi Slovenske
vojske.
(3) Državni zbor nadzira organizacijo, priprave in izvajanje
obrambe države neposredno in preko pristojnih delovnih
teles.
83. člen
(predsednik republike)
(1) Predsednik republike na predlog Vlade:
1. razglasi izredno stanje, če se Državni zbor ne more sestati;
2. razglasi vojno stanje, če je izvršen napad na državo in če se
Državni zbor ne more sestati;
3. sprejema v izrednem ali vojnem stanju uredbe z zakonsko
močjo, ki se nanašajo na obrambo, če se Državni zbor ne
more sestati;
4. odloči o uporabi Slovenske vojske, uvedbi delovne in materialne dolžnosti ter splošni mobilizaciji v izrednem stanju, če
se Državni zbor ne more sestati, v skladu s tem zakonom.
84. člen
(operativni štab obrambe)
(1) Za operativno usklajevanje vojaške in civilne obrambe,
varnostnih nalog, izvajanje zaščite in reševanja ter za izvajanje obrambe v skladu z usmeritvami Državnega zbora v vojni,
Vlada imenuje državni operativni štab obrambe, ki ga sestavljajo predstavniki vojaške in civilne obrambe, notranjih in
zunanjih zadev, varnostno obveščevalnih služb, varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi.
(2) Vlada lahko imenuje operativne štabe obrambe tudi za
posamezna območja države, ki so odgovorni državnemu operativnemu štabu obrambe.
(3) Odločitve in ukrepi, ki jih sprejme državni operativni štab
obrambe so obvezni za vse, na katere se nanašajo.
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(3) Glavni inšpektor za obrambo lahko odredi za uresničit^5
smotrov inšpekcije iz prejšnjega odstavka praktični preizk"8
ali vajo. Če vaja ali preizkus obsega tudi preverjanje mobiliz '
cije mora inšpektor predhodno pridobiti soglasje ministra.
(4) Inšpektorji za obrambo se pri izvajanju inšpekcije izkaz"'
jejo s službenimi izkaznicami.
(5) Minister podrobneje predpiše način in postopek za opraV"
Ijanje inšpekcije na obrambnem področju.
(inšpekcijski ukrepi)

87. člen

(1) Inšpekcija iz prejšnjega člena ima poleg splošnih poobla*
stil predpisanih za inšpekcije, pravico in dolžnost:
1
- naložiti, da se v določenem roku ali na določen nać'J
|S
odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladja s predp '
načrti ali akti vodenja in poveljevanja;

- odrediti, da se do odločitve pristojnega organa odstrajjj
z dela delavec oziroma pripadnik vojne sestave, ki s svoj''"
delom ogroža varnost ljudi in premoženja;
- odrediti, da se do odločitve pristojnega organa ustavil0
dejanja ali aktivnosti, ki bi lahko ogrožale ljudi ali prem"
ženje;
- predlagati uvedbo postopka za razrešitev z deta ali dolin°
sti oziroma za ugotovitev odgovornosti.
(2) Zoper odločitev inšpektorja iz prejšnjega odstavka je doy°
Ijena pritožba ministru v roku petnajst dni. Pritožba ne zad'
izvršitve naloženega ukrepa, če gre za ukrep iz druge ali tretj
alinee prejšnjega odstavka.
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' VIII. POKLICNO DELO NA OBRAMBNEM PODROČJU
88. člen
(posebni pogoji)
(1) Za delavce na obrambnem področju veljajo predpisi
o delavcih v državni upravi, če s tem zakonom ni določeno
drugače.
(2) Kdor želi poklicno opravljati delo na obrambnem področju
mora biti državljan Republike Slovenije. Osebe z dvojnim
državljanstvom ne morejo poklicno opravljati dela na obrambnem področju.
(3) Kdor želi poklicno opravljati vojaško službo, mora poleg
Pogoja določenega v prejšnjem odstavku, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
- da je telesno in duševno sposoben za poklicno opravljanje
vojaške službe in da je odslužil vojaški rok;
- da ima ustrezno splošno izobrazbo;
~ da izjavi, da z dnem nastopa vojaške službe ne bo član
nobene politične stranke.
(4) Služenje vojaškega roka ni pogoj za sklenitev delovnega
razmerja za ženske.
(5) Ustrezna splošna izobrazba iz tretjega odstavka tega člena
je za vojaka praviloma končana poklicna šola, za podčastnika
^ednja in za častnika višja ali visoka šola.
(6) Minister določi kriterije za ugotavljanje sposobnosti iz prve
alinee tretjega odstavka tega člena.
89. člen
(sklenitev delovnega razmer|a brez ob|ave)
(1) Delovno razmerje na obrambnem področju se lahko
sklene brez javne objave za delovna mesta:
~ višjih upravnih in upravnih delavcev oziroma strokovno
tehničnih delavcev, ki opravljajo operativna dela civilne
obrambe, upravnih zvez, informatike in telekomunikacij, kriptozaščite in protielektronske zaščite, tehnične zaščite, vojaške, razvojne in strokovno varnostne zadeve;
~ poveljnikov vojaških teritorialnih poveljstev in njihovih
namestnikov, poveljnikov bataljonov in drugih njim enakih ali
višjih položajev;
- starešin, ki opravljajo operativne dolžnosti v vojski;

stva ter določenih notranjih organizacijskih enot, načelnik
Generalštaba, namestniki in pomočniki, poveljniki pokrajin in
območij, operativnih poveljstev, brigad, njim enakih ali višjih
enot med poklicnim delom v obrambi ne smejo sodelovati
v upravljanju podjetij, zavodov oziroma gospodarskih družb.
(2) Minister določi delovna mesta iz prejšnjega odstavka.
92. člen
(pogodba o zaposlitvi)
(1) Kdor izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške
službe lahko sklene z ministrstvom pogodbo o zaposlitvi kot
kandidat za vojaka, podčastnika ali častnika. Pogodba se
sklene:
- za vojaka za 5 let in se nato lahko podaljšuje za enako
časovno obdobje, vendar ne dalj kot do 45 let starosti;
- za podčastnika za 10 let in se nato .lahko podaljšuje za
časovno obdobje po 5 let, vendar ne dalj kot do 55 leta
starosti;
- za častnika za 10 let in se nato lahko podaljšuje za časovno
obdobje po 5 let.
(2) Kandidat, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi iz prejšnjega
odstavka, mora uspešno opraviti vojaško strokovno usposabljanje in sicer:
- kandidat za vojaka osnovno vojaško strokovno usposabljanje v enem letu od sklenitve pogodbe;
- kandidat za podčastnika šolo za podčastnike v enem letu
od sklenitve pogodbe;
- kandidat za častnika šolo za častnike v dveh letih od
sklenitve pogodbe.
(3) Kandidatu iz prejšnjega odstavka, ki ne opravi uspešno
vojaško strokovnega usposabljanja, se pogodba o zaposlitvi
prekine.
(4) Kandidat, ki je uspešno opravil šolo za častnike organizirano kot visokošolsko izobraževanje, lahko sklene pogodbo
o zaposlitvi brez dodatnih pogojev, določenih v drugem
odstavku tega člena.
(5) Ženskam se všteva v pripravniško dobo stažiranje v vojaških enotah pred ali po končani vojaški šoli iz drugega
odstavka tega člena.
93. člen
(pravice In dolžnosti med trajanjem pogodbe o zaposlitvi)

~ inšpektorjev.
(2) Delovna mesta iz prejšnjega odstavka se določijo s sistematizacijo in formacijo.
90. člen
(štipendisti za delo v vojski)
(1) Štipendisti na srednjih, višjih in visokih šolah, ki imajo med
Šolanjem sklenjeno štipendijsko pogodbo z ministrstvom, po
Šolanju opravijo vojaški rok v skladu z zakonom.
(2) Štipendist, ki po svoji volji ne sklene pogodbe o zaposlitvi
jz prejšnjega odstavka, mora ministrstvu vrniti prejemke, ki jih
je prejel v času štipendiranja in služenja vojaškega roka,
v
času, ki je enak času štipendiranja in opravljanja vojaškega
roka.

(1) Med trajanjem pogodbe o zaposlitvi ima pripadnik stalne
sestave:
- dolžnost, da se udeležuje dopolnilnega vojaško strokovnega usposabljanja po predpisanih programih;
- pravico, da opravi osnovno ali dopolnilno vojaško strokovno usposabljanje po programih, ki niso obvezni, če izpolnjuje zahtevane pogoje.

91. člen
(konkurenčna prepoved)

(2) Pripadnik stalne sestave lahko pogodbo o zaposlitvi
odpove enostransko, pri čemer mora vrniti ministrstvu glede
na čas trajanja pogodbe o zaposlitvi sorazmerno višino stroškov osnovnega vojaško strokovnega usposabljanja. Povračila stroškov usposabljanja je oproščen, če je moral pogodbo
o zaposlitvi odpovedati zaradi zdravstvenih razlogov.
(3) Pripadnik, ki mu je iztekel pogodbeno dogovorjeni rok
dela v vojski in pogodbe o zaposlitvi ni podaljšal, ima pravico
do povprečne plače zadnjih šestih mesecev še:
- vojak dva meseca;
- podčastnik tri mesece;
- častnik štiri mesece.

0) Vodje uprav in samostojnih organizacijskih enot ministr-

(4) Po izteku vsakega nadaljnjega pogodbeno podaljšanega

(3) Prejemke, ki jih je štipendist prejel med služenjem vojaškega roka, je dolžan v primeru iz prejšnjega odstavka vrniti
v višini, ki presega prejemke drugih vojaških obveznikov med
služenjem vojaškega roka.
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roka se pravica iz prejšnjega odstavka podaljša še za en
mesec, vendar skupno ne več kot za dva meseca.
94. člen
(odpoved pogodbe o zaposlitvi)
(1) Ministrstvo lahko pripadniku stalne sestave enostransko
odpove pogodbo o zaposlitvi v primeru:
- če preneha izpolnjevati posebne pogoje iz 88. člena ali se
ne udeležuje obveznih oblik dopolnilnega vojaškega strokovnega usposabljanja;
- če je kršil vojaško disciplino;
- če preneha potreba po dolžnosti, ki jo opravlja ali če se
zmanjša stalna sestava, pa ni mogoča njegova razporeditev
na drugo delo.
(2) Če vzrok za prenehanje pogodbe o zaposlitvi ni na strani
pripadnika, mu pripadajo pravice iz tretjega in četrtega
odstavka prejšnjega člena, če je opravil najmanj dve tretjini
pogodbeno dogovorjenega časa za katerega je sklenil
delovno razmerje.
95. člen
(usposobitev za civilni poklic)
(1) Pripadnik stalne sestave, ki je v Slovenski vojski delal
najmanj 15 let, ima po prenehanju delovnega razmerja poleg
pravic iz 93. člena tega zakona tudi pravico do usposobitve za
civilni poklic ne glede na vzrok prenehanja delovnega razmerja.
(2) Pravica iz prejšnjega odstavka obsega pokritje stroškov
šolanja ali druge vrste usposabljanja, ki traja največ dve leti
po prenehanju delovnega razmerja.
(3) Medsebojne obveznosti med ministrstvom in upravičencem do pokritja stroškov usposabljanja za civilni poklic se
uredijo s posebno pogodbo.
96. člen
(posebni delovni pogoji)
(1) Delavec, ki poklicno opravlja delo na obrambnem
področju, je dolžan po odločitvi nadrejenega zaradi potreb
službe opravljati delo v posebnih delovnih pogojih.
(2) Posebni delovni pogoji so:
- delo ob nedeljah ali praznikih;
- delo v deljenem delovnem času;
- delo daljše od polnega delovnega časa;
- dežurstva kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se
odreja izjemoma;
- delo v terenskih razmerah na določenem kraju in času;
- pripravljenost za delo;
- bivanje v vojaški enoti ali zavodu oziroma drugem določenem mestu;
- izraba ali prekinitev dopusta v skladu s potrebami službe.
(3) Če delavec med dežurstvom ali pripravljenostjo za delo
dela, se čas dejanskega dela šteje za delo v podaljšanem
delovnem času.
(4) Če opravljeno delo delavca presega predpisano mesečno
delovno obveznost oziroma tedensko delovno obveznost, se
razlika šteje kot delo preko polnega delovnega časa.
97. člen
(odrejanje dela v posebnih delovnih pogojih)
(1) Delo v posebnih delovnih pogojih se odredi, če to terjajo
varnostne razmere, oziroma kadar je le tako mogoče opraviti
določene naloge, ki jih ni mogoče odlagati, opravljene pa
morajo biti v določenem roku.
98. člen
(razporeditev na drugo delo)

99. člen
(pravica do stavke)
(1) Vojaške osebe med opravljanjem vojaške službe nimajo
pravice do stavke.
(2) Delavci, ki opravljajo upravne in strokovne zadeve na
obrambnem področju, uresničujejo pravico do stavke pod
pogoji, ki jih določa zakon za delavce v državni upravi.
(3) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo delavci med
stavko zagotoviti:
- nemoteno opravljanje vojaških zadev ter drugih zadev
povezanih z uresničevanjem temeljnih dolžnosti državljanov,
podjetij, zavodov in drugih organizacij na obrambnem področju;
- nemoteno opravljanje zadev civilne obrambe;
- neprekinjeno pripravljenost za izvajanje ukrepov za pripravljenost, kurirske službe in mobilizacije;
- neprekinjeno delovanje dežurnih služb, informacijskega ter
telekomunikacijskega sistema;
- nemoteno in neprekinjeno opravljanje vseh zadev in nalog
povezanih z materialno in zdravstveno oskrbo vojske, vzdrževanjem sredstev, objektov in opreme, transportom in skladiščenjem za vojaške potrebe.
(4) Vojaške osebe in delavci, ki opravljajo upravne in strokovne zadeve na obrambnem področju, nimajo pravice do
stavke, če grozi povečana nevarnost napada na državo ali če
je nastala neposredna vojna nevarnost oziroma, če je razgla;
šeno izredno ali vojno stanje, toliko časa, dokler tako stanje ni
odpravljeno. Prepoved stavke velja tudi za druge razmere, te
je ogrožena varnost in obramba države in take razmere ugotovi Vlada.
100. člen
(varnost in zdravje pri delu)
(1) Pri opravljanju dela v upravnih prostorih, ambulantah,
v kuhinjah, okrepčevalnicah, splošnih delavnicah ter skladiščih, v katerih se ne skladišči vojaško orožje in oprema, se
uporabljajo splošni predpisi o varstvu pred požarom ter o varnosti in zdravju delavcev pri delu.
(2) Minister predpiše ukrepe in postopke za zagotavljanje
varstva pred požarom, varnosti in zdravja delavcev pri delu za
dela na področju obrambe pri katerih se ne uporabljajo
splošni predpisi.
IX. UPRAVNE IN STROKOVNE ZADEVE OBRAMBE
101. člen
(organizacija in pristojnosti)
(1) Upravne in strokovne zadeve na področju obrambe opravlja, če z zakonom ni določeno drugače, ministrstvo.
(2) Upravne in strokovne zadeve na področju obrambe na
določenih urbano in geografsko povezanih območjih države
opravljajo uprave ministrstva za obrambo, ki imajo svoje izpostave za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Uprave za
obrambo in njihove izpostave določa minister.
(3) Uprave za obrambo iz prejšnjega odstavka skrbijo za
priprave civilne obrambe in odločajo v upravnih zadevah na
prvi stopnji v zvezi z dolžnostmi državljanov, podjetij, zavodov
in drugih organizacij, določenih s tem zakonom.
(4) V upravnih zadevah na drugi stopnji odloča minister oziroma predstojnik pristojnega organa v sestavi.

(1) Delavec je lahko razporejen po službeni potrebi na nižje
vrednoteno delovno mesto za najdalj eno leto ali na delo
v drug kraj.
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(2) Delavec iz prejšnjega odstavka obdrži enako plačo, kot jo
je imel pred razporeditvijo, če je to zanj ugodnejše ter druge
pravice v skladu z zakonom.

(5) Minister predpiše obliko in vsebino službenih in drugih
izkaznic določenih s tem zakonom ter merila in kriterije za
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zagotavljanje osebne oborožitve in opreme, ki jo uporabljajo
državni organi in drugi izvajalci civilne obrambe v vojnem
stanju.

6. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem opravlja meritve, snemanja ali raziskave v objektih oziroma okoliših objektov, iz 29. člena tega zakona;

102. člen
(Informacijski in telekomunikacijski sistem)

7. če brez pooblastila ali v nasprotju s pooblastilom opravlja
aerosnemanja ali druge vrste raziskav iz prvega odstavka 31.
člena tega zakona;

(1) Ministrstvo za opravljanje upravnih in strokovnih zadev
organizira enoten in avtonomen informacijski ter telekomunikacijski sistem, ki obsega tudi potrebe vojske.
(2) Minister predpiše na katerih ravneh organiziranja sistema
iz prejšnjega odstavka delujejo dežurne službe in s kakšnimi
nalogami.
103. člen
(usposabljanje)
(1) Za usposabljanje državljanov, ki organizirajo in izvajajo ali
so odgovorni za priprave civilne obrambe, ter delavcev, ki
opravljajo upravne in strokovne zadeve na področju obrambe,
ministrstvo organizira usposabljanje v ustrezni izobraževalni
organizacijski enoti.
(2) Programe usposabljanja iz prejšnjega odstavka predpisuje
minister. Če usposabljanje organizira drugo ministrstvo, daje
minister soglasje k programu usposabljanja.
(3) Ministrstvo v skladu s programi pomaga Združenju slovenskih častnikov in drugim organizacijam, katerih dejavnost je
posebnega pomena za obrambo.
(4) Stroške usposabljanja krije tisti, ki je usposabljanje organiziral.
104. člen
(prepoved pridobitne dejavnosti)
(1) Kot pridobitne ali profitne dejavnosti ni dovoljeno opravljati:
- priprav civilne obrambe in usposabljanja za njeno izvajanje;
- vojaško strokovnega usposabljanja;
- delovanja informacijskega in telekomunikacijskega sistema
na področju obrambe;
- kriptografskega in protielektronskega varovanja
prenosa podatkov na področju obrambe.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na izvedbo
posameznih projektov ali del, ki jih naroči ministrstvo pri
zunanjih izvajalcih.

X. KAZENSKE DOLOČBE

8. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem pristojnega
organa opravlja raziskovanja na področjih iz drugega
odstavka 31. člena tega zakona;
9. kdor reproducira ali uprablja oznako pripadnosti in druge
oznake Slovenske vojske v nasprotju s četrtim odstavkom 41.
člena tega zakona;
10. če ne izvrši kadrovskih in drugih priprav za določeno
proizvodnjo in storitve v vojni v skladu s tretjim odstavkom 74.
člena tega zakona;
11. če preizkuša, označuje, opravlja transport ali skladiščenje
vojaškega orožja in opreme v nasprotju s predpisi iz tretjega
odstavka 78. člena tega zakona;
12. če ne ravna v skladu z inšpekcijskim ukrepom Inšpektorata za obrambo iz 87. člena tega zakona;
13. če kot pridobitno ali profitno dejavnost opravlja dejavnost
iz prvega odstavka 104. člena tega zakona;
14. če ne uskladi priprav in organiziranosti v roku iz 114. člena
tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
106. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik:
1. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju
vojaške, delovne ali materialne dolžnosti iz 6. člena oziroma
usposabljanju za te dolžnosti iz 13. člena tega zakona;
2. če ne varuje državne, vojaške, uradne ali poslovne skrivnosti v skladu s 14. členom tega zakona;
3. če se na poziv pristojnega organa brez opravičenega
razloga ne zglasi na določenem kraju in ob določenem času
oziroma ne dostavi materialnega sredstva v skladu s prvim
odstavkom 15. člena tega zakona;
4. če se kljub prepovedi iz 16. člena tega zakona prosto giblje
na območju, kjer potekajo boji;

105. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju
materialne dolžnosti iz drugega in tretjega odstavka 11. člena
tega zakona;
2. če na zahtevo upravnega organa, pristojnega za obrambne
zadeve, ne da podatkov iz 20. člena v skladu s prvim odstavkom 22. člena tega zakona;
3. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu sprememb podatkov v skladu s 23. členom tega zakona;

5. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu sprememb podatkov v skladu s 23. členom tega zakona;
6. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem opravlja meritve, snemanja ali raziskave v objektih oziroma okoliših objektov, iz 29. člena tega zakona;
7. če opravlja aerosnemanja ali druge vrste raziskav za
namene iz prvega odstavka 31. člena brez pooblastila oziroma
v nasprotju s pooblastilom pristojnega organa;
8. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem pristojnega
organa opravlja raziskovanja na področjih iz drugega
odstavka 31. člena tega zakona;

4. če ne varuje državne, vojaške ali uradne skrivnosti v skladu
s prvim in drugim odstavkom 26. člena tega zakona;

9. če reproducira ali uporablja oznako pripadnosti in druge
oznake Slovenske vojske, v nasprotju s četrtim odstavkom 41.
člena tega zakona;

5. če vnese zaupne podatke v javne publikacije v nasprotju
z drugim odstavkom 28. člena tega zakona;

10. če nosi vojaško uniformo ali dele te uniforme v nasprotju
s pooblastilom iz 50. člena tega zakona in pravili službe;
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11. če ne hrani osebne oborožitve in vojaške opreme v skladu
s četrtim odstavkom 55. člena tega zakona;
12. če je bil kot pripadnik rezervne sestave v miru zaradi
kršitve vojaške discipline predčasno odpuščen iz enote
v skladu s tretjim odstavkom 58. člena tega zakona;
13. če se ne ravna v skladu z omejitvami prostega gibanja ali
prehajanja čez državno mejo iz drugega oziroma tretjega
odstavka 76. člena tega zakona;
14. če organizira stavko ali stavka v nasprotju s 99. členom
tega zakona.
^
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
107. člen
(vrednotenje posebnih delovnih razmer)
(1) Do sprejema predpisov, ki bodo uredili vrednotenje posebnih delovnih razmer in odgovornosti za delavce v državni
upravi, se uporabljajo za delavce, ki poklicno delajo na
obrambnem področju, predpisi, ki so veljali na dan uveljavitve
tega zakona.
108. člen
(dodatno zavarovanje In zavarovalna doba s povečanjem)
(1) Do sprejema predpisov o dodatnem zavarovanju oziroma
predpisov, ki bodo enotno uredili štetje zavarovalne dobe
s povečanjem, se uporabljajo za delavce, ki poklicno delajo
na obrambnem področju, predpisi, ki so veljali na dan uveljavitve tega zakona.
109. člen
(uporaba zakona za zaposlene)
(1) Določbe tega zakona, ki določajo ustrezno stopnjo
splošne izobrazbe za poklicno delo v vojski, se ne uporabljajo"
za tiste, ki so bili pripadniki stalne sestave Teritorialne
obrambe na dan 18. 7.1991 in če so ob uveljavitvi tega zakona
imeli najmanj petnajst let skupne zavarovalne dobe.
(2) Pripadniki stalne sestave iz prejšnjega odstavka, ki ne
izpolnjujejo pogoja skupne zavarovalne dobe morajo manjkajočo stopnjo splošne izobrazbe pridobiti v desetih letih po
uveljavitvi tega zakona.
(3) Določbe tega zakona, ki urejajo zaposlovanje v Slovenski
vojski s pogodbo o zaposlitvi, se uporabljajo za pripadnike
stalne sestave, ki so zaposleni v stalni sestavi ob uveljavitvi
tega zakona tako, da se šteje kot da so sklenili pogodbo
o zaposlitvi za vojake 5, za podčastnike in častnike pa 10 let
šteto od uveljavitve tega zakona.
(4) Pripadniki stalne sestave iz prejšnjega odstavka imajo med
trajanjem in po izteku rokov določenih v prejšnjem odstavku
pravice in dolžnosti kot jih ta zakon določa za pogodbe
o zaposlitvi.
110. člen
(prevzem sredstev in opreme)
(1) S 1.1.1995 ministrstvo prevzame po stanju na dan 31. 12.
1993 opremo in oborožitev enot za zveze, centrov za obveščanje, oborožitev ter opremo namenjeno za delo občinskih
upravnih in drugih organov, podjetij, zavodov in drugih organizacij za delo v vojni, arhive ter drugo dokumentacijo za
izvrševanje temeljne dejavnosti upravnih organov na
področju obrambe ter zaščite.
'
(2) Oborožitev in oprema iz prejšnjega odstavka z dnem
uveljavitve tega zakona postane državna last.
(3) Iz opreme iz prvega odstavka tega člena je izvzeta oprema
namenjena zaščiti in reševanju ter organom za notranje zadeve.
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(4) Za uporabo poslovnih in drugih prostorov v katerih s®
poslovali upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, o®
uveljavitvi tega zakona, in opreme teh prostorov, ministrstvi
sklene z občinami oziroma mestom ustrezne pogodbe.
111. člen
(prevzem delavcev)

,
,

(1) Ministrstvo v roku iz prejšnjega člena prevzame tud' '
delavce občinskih in mestnih upravnih organov, pristojnih z»
obrambne zadeve.
(2) Z dnem prevzema delavcev upravnih organov, pristojnih #
obrambne zadeve, so predstojniki teh organov dolžni ministrt
ponuditi svoj odstop.
112. člen
(prevzem pristojnosti)
(1) Po izteku roka iz 110. člena tega zakona nadaljujejo
dosedanji občinski in mestni upravni organi, pristojni #
obrambne zadeve, delo kot izpostave uprav za obrambo min'strstva in opravljajo tiste upravne in strokovne zadeve kot s"
jih opravljali do tega roka.
(2) Upravni postopki, ki so v teku, se dokončajo v skladu s teC
zakonom.
(3) Ministrstvo in občine s pogodbo uredijo način opravljani®
zadev s področja zaščite in reševanja v prehodnem obdobj"
oblikovanja samoupravnih lokalnih skupnosti.
113. člen
(premoženje za potrebe obrambe)
(1) Premoženje s katerim upravlja ministrstvo, postane z uvfl"
Ijavitvijo tega zakona, državna lastnina.
(2) Vlada podrobneje uredi evidence in način upravljanj'
premoženja iz prejšnjega odstavka ter postopek za izkazov«'
nje v katastru in prostorskih aktih.
114. člen
(uskladitev priprav in predpisov)
(1) Priprave in organizacijo obrambe je treba uskladiti s te«1
zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.
(2) Organi določeni s tem zakonom so dolžni izdati izvršim®
predpise v 6 mesecih po uveljavitvi zakona.
115. člen
(veljavnost zakona)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določb®
zakona o obrambi in zaščiti (Ur. list RS št. 15/91), ki ureja)"
obrambni sistem in sicer:
- določbe 1. in 2. člena, 4. člena, 8. člen, 21. in prvefl*
odstavka 22. člena, 23. člena, 26. člena, 28. do 30. člena, %
do 35. člena, 39. do 75. člena, 77. do 82. člena, 126. in 1*''
K
člen, 132. do 134. člena, od 1. do 3. točke in 5. do 12. toč
prvega odstavka 142. člena, od 2. do 5. točke 143. člena,14118,
in 145. člena, od 4. do 6. točke prvega odstavka 146 čle
147. in 148. člena prenehajo veljati v celoti;
- določbe 5. člena, 6. in 7. člena, 13. do 20. člena, dru{J®0a
odstavka 22. člena, 24. in 25. člena, 27. člena. 31. in 32. čl en«'
36. do 38. člena, 76. člena, 128. do 131. člena, 138. do 1^
člena, 1. točke 143. člena in 1. do 3. točke prvega odstavK
146. člena prenehajo veljati kolikor se nanašajo na obramb"
sistem.
Določbe 135., 136. ter 141. člena zakona o obrambi in za^|!|
prenehajo veljati z dnem uveljavitve predpisov iz 112., H"114. člena tega zakona.
116. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem l's,u
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je 3. 11. 1994 sprejel predlog zakona o obrambi
V 65. členu je črtan tretji odstavek, ki je določal, da strokovno
v drugi obravnavi in naložil Vladi Republike Slovenije, da ga
delo vojaške policije usmerja obveščevalno varnostna šlužba.
Pripravi za tretjo obravnavo. Predlagatelj je predlog zakona
Pripravil za tretjo obravnavo in pri tem upošteval vse v drugi
V drugem odstavku 76. člena je črtan izmik kot eden od
obravnavi sprejete amandmaje:
možnih ukrepov v vojnem stanju.
Dopolnjena je 3. točka 5. člena z amandmajem, ki pomeni
Črtan je 86. člen iz predloga zakona za drugo obravnavo, ki je
Uskladitev z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi
določal pristojnosti Vlade, ker v drugi obravnavi ni bil sprejet
nesrečami (Ur. I. RS št. 64/94). Podobno je dopolnjen drugi
z zadostno večino.
odstavek 6. člena in tretji odstavek 12. člena.
V skladu s sprejetim amandmajem je nadomeščen prejšnji 87.
Prvi odstavek 10. člena je dopolnjen s sprejetim amandmačlen (druga obravnava) z novim besedilom (operativni štab
jem, ki določa zgornjo starostno mejo za delovno dolžnost.
obrambe). Upoštevana (prvi odstavek) je tudi uskladitev
z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V 28. členu je dodan nov drugi odstavek, ki ureja dolžnost
Spremenjena je tretja alinea tretjega odstavka 88. člena,
varovanja obrambnih podatkov po prenehanju dela ali dolžv zvezi s prepovedjo članstva v političnih strankah, kot posebnosti.
nim pogojem za delo v stalni sestavi vojske.
V 29. členu je dodan nov drugi odstavek, ki določa kaj se šteje
V 90. členu je črtan drugi odstavek, ki je določal, da se šteje
za okoliš posebnega pomena za obrambo.
v pripravništvo vojaški rok štipendistu, ki je po končanem
šolanju sklenil pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi vojske.
V prvem odstavku 31. člena je v skladu s sprejetim amandmaDodan je četrti odstavek, ki ureja obveznosti štipendista v prijem določeno posebno pooblastilo le za aerosnemanje za
meru, če ne sklene pogodbe o zaposlitvi v stalni sestavi
izdelavo kartografskih publikacij.
vojske.
Spremenjen (dopolnjen) je naslov 4. oddelka III. poglavja
Konkurenčna prepoved v 91. členu je razširjena tudi na
zakona in v skladu s tem popravljena terminologija v 32. in 33.
namestnike in pomočnike načelnika Generalštaba.
členu. V 2. točki drugega odstavka 32. člena je vključeno
varovanje podatkov pri namenski proizvodnji, v 3. točki pa je
V 92. členu je dodano besedilo novega tretjega in četrtega
besedilo usklajeno z določbo zakona o kazenskem postopku.
odstavka, glede na sprejete amandmaje, pri čemer je v četrV 33. členu je glede na sprejete amandmaja dopolnjeno besetem in petem odstavku izvršen redakcijski popravek besedila,
dilo 3. točke drugega odstavka (natančnejša razmejitev prina kateri (drugi) odstavek tega člena se določbe nanašajo.
stojnosti med obveščevalno varnostno službo in vojaško policijo). Novo, v skladu s sprejetim amandmajem, je besedilo
Dodan je nov 98. člen, ki ureja razporeditev na nižje vrednoČetrtega odstavka ter dopolnjeno besedilo petega in sedmega
teno delovno mesto ali v drug kraj delavcev Ministrstva za
odstavka 33. člena. Izpuščeno je besedilo (34. člena v predobrambo.
logu zakona za drugo obravnavo), ki je določalo del pooblastil
delavcev in pripadnikov obveščevalno varnostne službe.
Določba 99. člena (pravica do stavke) je razširjena s tretjim in
četrtim odstavkom glede na sprejete amandmaje.
Dodano je besedilo novega 35. člena, ki je bil sprejet v drugi
obravnavi.
Črtana je določba (103. člen predloga zakona), ki je kot
sistemska rešitev predvidevala dodatno zavarovanje za
Dopolnjeno je besedilo drugega odstavka 41. člena in dodan
delavce, ki opravljajo določena dela na obrambnem področju.
četrti odstavek, ki ureja varstvo oznake pripadnosti in druge
oznake v Slovenski vojski.
V 103. členu je dodan nov tretji odstavek, ki ureja pomoč
Ministrstva za obrambo Združenju Slovenskih častnikov in
V 2. oddelku IV. poglavja sta izpuščeni določbi o vrhovnem
drugim organizacijam katerih dejavnost je posebnega
pomena za obrambo.
poveljniku in dolžnosti do vrhovnega poveljnika, ki nista bili
sprejeti v drugi obravnavi predloga zakona (42. in 43. člen
V 105. členu je dodana 9. točka kot posledica amandmaja
v predlogu zakona za drugo obravnavo).
k 41. členu (zaščita oznake pripadnosti in drugih oznak v Slovenski vojski). V 11., 12., 13. in 14. točki pa so preštevilčeni
Razširjena je določba sedmega odstavka 43. člena glede na
členi
v skladu z amandmaji, ki jih je sprejel Državni zbor (35. a.
sprejeti amandma.
člen, 87. člen in drugi).
V 45. členu je črtan drugi odstavek (obveznost načelnika
Črtana je določba 109. člena iz predloga zakona za drugo
Generalštaba, da ob menjavi ministra ponudi odstop), v druobravnavo, ki je urejala odgovornost odgovornih oseb državgem odstavku pa je dodano besedilo, da imenovanje poveljninega organa za prekrške.
kov in namestnikov predlaga načelnik Generalštaba.
V 106. členu je dodana nova 9. točka (amandma k 41. členu
V 51. členu je dodan nov četrti odstavek, ki ureja ravnanje
zakona). Dodana je tudi nova 12. točka glede na amandma
poveljstva ali enote, ki je napadena v miru.
k 58. členu zakona (predčasen odpust pripadnika rezervne
sestave zaradi kršitve vojaške discipline). V 10., 11., 13. in 14.
V 58. členu je dodan nov tretji odstavek, ki ureja predčasen
točki pa so glede na sprejete amandmaje preštevilčeni členi
odpust pripadnika rezervne sestave zaradi kršitve vojaške
na katere se kazenske določbe nanašajo.
discipline iz enote, zadnji trije odstavki so preštevilčeni.
Črtana sta 111. in 114. člen (administrativna upokojitev, carinDrugi odstavek 59. člena je dopolnjen in dodan je nov tretji
ske olajšave), ker določbi v drugi obravnavi nista bili sprejeti.
odstavek, ki določa kdaj je izrek varstvenega ukrepa obvezen.
Glede na sprejeti amandma (črtanje 103. člena, ki je urejal
V tretjem odstavku 63. člena je besedilo dopolnjeno s tem, da
dodatno zavarovanje) je popravljena določba 108. člena.
predloge za poviševanje častnikov daje načelnik GeneralČrtan je prejšnji 120. člen (prevedba činov in drugo), ki ni bil
štaba ter izvršena je redakcija drugega stavka.
sprejet v drugi obravnavi.
V 64. členu je v skladu z amandmajem črtano besedilo »razen
v šolo za častnike vojnih enot« ter dodan nov peti odstavek
Izvršeno je prešteviičenje členov od 34. člena dalje v skladu
s sprejetimi amandmaji in zakonskimi določbami.
(visokošolsko izobraževanje častnikov).
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Amandmaji Vlade Republike Slovenije

Odstavki od prvega do sedmega se preštevilčijo.

ZADEVA: Predlog zakona o obrambi - tretja obravnava,
usklajevalni amandmaji
Državni zbor je sprejel v drugi obravnavi 3. 11. 1994 predlog
zakona o obrambi. V skladu s sprejetimi amandmaji in upoštevaje dejstvo, da nekateri predlagani členi niso bili sprejeti.
Vlada Republike Slovenije predlaga naslednje usklajevalne
amandmaje:
1. k 33. členu
Za tretjim odstavkom 33. člena se vstavi nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»(4) Delavci stalne in pripadniki vojne sestave obveščevalno
varnostne službe, ki opravljajo obveščevalno varnostne
naloge in ki jih določi minister, imajo pri opravljanju nalog iz
158. člena zakona o kazenskem postopku pravice in pooblastila kot uradne osebe s policijskimi pooblastili«.
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek se preštevilčijo.

V drugi obravnavi niso bili sprejeti amandmaji niti dolo'
o vrhovnem poveljniku in dolžnostih do vrhovnega povelj"'
(42. in 43. člen predloga zakona za drugo obravnavo). S te«
v predlogu zakona prišlo do praznine, ne glede na to, da
posamezne pristojnosti predsednika republike kot vrhovn«
poveljnika določajo v drugih delih predloga zakona (npr. 2
33., 42., 43. člen in drugi) in da so v 83. členu razdelanet'
pristojnosti predsednika republike na področju obrambe '
se Državni zbor ne more sestati.
Zato je potrebno in smotrno v uvodni določbi 43. člena p"
loga zakona (poveljevanje) ponoviti ustavno določbo o vrW
nem poveljniku ter določiti obveznosti ministrstva do vrhi
nega poveljnika. Po vzoru na rešitve, ki jih poznajo tudi drti!
države parlamentarne ureditve (npr. Italija), se v amandtf'
predlaga, da se le-te podrobneje uredijo v podzakonsk'
aktu.
3. k 84. členu
V 84. členu se spremeni podnaslov člena tako, da se v
»(Vlada)« in na začetku besedila se dodajo trije novi odsta
ki ise glasijo:

Utemeljitev:
V drugi obravnavi je bil amandmiran tudi 34. člen, ki je
določal, da imajo delavci in pripadniki vojne sestave obveščevalno varnostne službe za opravljanje varnostnih nalog pooblastila kot uradne osebe s policijskimi pooblastili. Določba
v Državnem zboru ni bila podprta. Sprejete pa so bile dopolnitve 3. točke drugega odstavka 32. člena in petega odstavka
33. člena, ki določajo v katerih primerih imajo delavci in
pripadniki obveščevalno varnostne službe tudi pristojnosti
v zvezi z preprečevanjem in odkrivanjem kaznivih dejanj.
V tem času je bil sprejet tudi zakon o kazenskem postopku
(Ur. I. RS št. 63/94), ki v 158. členu določa pristojnosti v zvezi
s kaznivimi dejanji v vojaških objektih oziroma v zvezi s kaznivimi dejanji iz sedemindvajsetega poglavja kazenskega zakonika (kazniva dejanja zoper vojaško dolžnost).
V 34. členu predloga zakona so tako delavcem, ki opravljajo
obveščevalne kot protiobveščevalne in varnostne naloge
dana pooblastila za uporabo posebnih operativnih metod in
sredstev.
Da bi bila ureditev konsistentna in da bi bilo zagotovljeno
izvajanje 158. člena zakona o kazenskem postopku, je
potrebno dati določenim delavcem stalne in pripadnikom
vojne sestave obveščevalno varnostne službe, ki opravljajo
protiobveščevalne in varnostne naloge, pooblastila kot jih
imajo uradne osebe s policijskimi pooblastili. S predlaganim
amandmajem se zato določa, da imajo omenjeni določeni
pripadniki (ki jih določi minister) tudi pooblastila uradnih
oseb s policijskimi pooblastili vendar le za izvajanje nalog iz
158. člena zakona o kazenskem postopku. Predlagana ureditev bi bila tako usklajena z zakonom o kazenskem postopku
kot drugimi določbami predloga zakona o obrambi, pri čemer
pa v ničemer ne posega v ureditev, ki bo določena z zakonom
o javni varnosti oziroma obveščevalno varnostni dejavnosti.

»(1) Vlada usklajuje organizacijo, priprave in vodi izvaj^
vojaške ter civilne obrambe države.
(2) Vlada neposredno vodi civilno obrambo usklajeno z vol'
ško obrambo ter skrbi za izvajanje nujnih ukrepov po razg^
tvi izrednega ali vojnega stanja.
(3) Vlada odloča o sodelovanju Slovenske vojske pri izvrše''
nju obveznosti prevzetih v mednarodnih organizacijah «
Odstavki v nadaljevanju se preštevilčijo.
Utemeljitev:
V drugi obravnavi predloga zakona zaradi amandmai*!n
v zvezi s Svetom za nacionalno varnost in na drugi stra
zaradi dvomov v ustavnost Sveta za nacionalno varnost
bila podprta določba o Vladi (86. člen predloga zakona*
drugo obravnavo), ki določa temeljne pristojnosti Vlade'
področju obrambe, ki so značilne za vse parlamentarne ure"
tve. Gre za odgovornost vlade, da usklajuje organizacjl1
priprave in vodi izvajanje vojaške in civilne obra"|a".
Podobne določbe ni v predlogu zakona in takšna vloga V
neposredno izhaja iz ustavnih določb in zakona o Vladi Rep
blike Slovenije (Ur. I. RS št. 4/93). S predlaganim amand"^
jem se predlaga, da se ta določba v zakon ponovno vklju
v 84. člen predloga. S tem je povezana tudi določba, da ra j
vodi civilno obrambo usklajeno z vojaško obrambo (za
pomena vojaške obrambe v celotni obrambi države) ter od9
vornost za izvajanje nujnih ukrepov. Predlagana dopolnite^,
vsebinsko vključuje v določbo 84. člena. Svet za naciona1^,
varnost ne glede na resolucijo o izhodiščih zasnove v j
onalne varnosti (Ur. I. RS št. 71/93), v amandmaju ni
omenjen.
4. k 90. členu
Za prvim odstavkom 90. člena se doda nov drugi odstavek
se glasi:

2. k 43. členu
V 43. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Vrhovni poveljnik Slovenske vojske je predsednik republike.«
Na koncu besedila se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(9) Minister podrobneje določi po predhodnem soglasju
predsednika republike pogoje in postopke seznanjanja vrhovnega poveljnika s stanjem bojne pripravljenosti vojske in
drugimi zadevami, pomembnimi za obrambo države, zagotavljanje nastanitve, zavarovanja, protokolarnih zadev, straže ter
drugih pogojev za opravljanje funkcije vrhovnega poveljnika
v miru in v vojni.«
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Obrazložitev:

»(2) Štipendisti iz prejšnjega odstavka po končanem šoia^
sklenejo z ministrstvom pogodbo o zaposlitvi v stalni ses"
vojske«
Sedanji drugi postane tretji in tretji četrti odstavek.
Utemeljitev:
V drugi obravnavi je bil sprejet amandma s katerim se je
določba, v kateri je bilo predvideno, da se vojaški
štipendistih šteje v pripravniško dobo, češ, da se s tem a
stavlja neenakopraven položaj med državljani. Spejete P
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bile druge določbe omenjenega člena, ki pa po sprejemu
amandmaja niso več vsebinsko povezane. Zato je potrebno
določbo dopolniti, pri čemer so v predlogu amandmaja
v celoti upoštevani razlogi na katerih je temeljil amandma
sprejet v drugi obravnavi.
5. k 105. členu
V prvem odstavku 105. člena se:
- v 4. točki besede »s prvim in drugim odstavkom 28. člena«
nadomesti z besedami »z 28. členom «;
- v 5. točki se besedi »z drugim« nadomestita z besedama »s
tretjim«;
-v 7. točki se črta besede »ali druge vrste raziskav«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

Pokojnina se jim odmeri v višini 85% pokojninske osnove, ki
jo predstavlja njegova povprečna mesečna plača v zadnjem
koledarskem letu oziroma primerljiva plača za zaposlenega
delavca v teritorialni obrambi z enako izobrazbo kot delavca,
ki je bil zaposlen brez razporeditve do upokojitve, če je to zanj
ugodneje.
\ :AV30j
(3) Odločbo o prenehanju delovnega razmerja,« pravico do
pokojnine izda minister. Odločba je dokončna.
(4) Pokojnino odmeri in izplačuje Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
»(5) Sredstva za razliko med pokojnino po splošnih predpisih
in pokojnino po tem zakonu se zagotavljajo iz državnega
proračuna«.
Utemeljitev:

»(3) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorno osebo državnega organa, ki stori
prekršek iz 4., 5. in 12. točke prvega odstavka tega člena.«
Utemeljitev:
V 28. členu je bil v drugi obravnavi sprejet amandma s katerim
je treba uskladiti besedilo 4. in 5. točke prvega odstavka 105.
člena. Prav tako je bil sprejet amandma k prvem odstavku 31.
Člena, s katerim je treba uskladiti 7. točko prvega odstavka
105. člena. Amandma, ki je bil dan k 109. členu predloga
zakona za drugo obravnavo, ki je določal odgovornost oseb
državnih organov, ni bil sprejet, prav tako ni bil podprt celoten
člen. Da bi se zagotovila konsistentnost kazenskih določb se
zato predlaga dopolnitev 105. člena z novim tretjim odstavkom.
6. k 106. členu
V 7. točki prvega odstavka 106. člena se črta besede »ali
druge vrste raziskav«.
Utemeljitev:
Z v drugi obravnavi sprejetim besedilom prvega odstavka 31.
člena je treba uskladiti tudi kazenske določbe.

K določbi o predčasni upokojitvi je bilo v drugi obravnavi
danih več amandmajev, ki niso bili podprti, niti ni bilo sprejeto
osnovno besedilo omenjene določbe. Državni zbor je sicer
sprejel sklep s katerim je določeno, da se delavci, ki so zajeti
z omenjeno določbo prednostno prezaposlujejo, vendar taka
določba nima zakonske prisile.
Glede na probleme, ki nastajajo pri razreševanju statusa in
zaposlitve delavcev, ki so pristopili v Teritorialno obrambo
oziroma so bili zaposleni v njeni stalni sestavi, 18. 07. 1991
Vlada predlaga z amandmajem k 108. členu, da se ta problem
vsaj delno reši. Pri tem (drugi odstavek) je s predlaganim
dopolnilom kot dodaten pogoj določeno, da je predčasna
upokojitev možna le, če delavca ni mogoče ustrezno zaposliti
niti izven državne uprave. Ni pa več predvidena možnost
predčasne upokojitve za pripadnike stalne sestave v določenem predhodnem obdobju ampak gre izključno za enkratno
dejanje.
Po drugem odstavku predlaganega amandmaja bi lahko predčasno upokojili največ 125 delavcev od več kot 1400, ki so
pristopili v Teritorialno obrambo in jim je zagotovljeno
ustavno varstvo. Med pripadniki stalne sestave na dan 18. 7.
1991 pa je takih upravičencev največ 13.

7. k 108. členu

8. k 115. členu

Podnaslov 108. člena se spremeni tako, da se glasi »zavarovanje«.

Besedilo 115. člena se spremeni tako, da se glasi:

Na koncu besedila se dodajo štirje novi odstavki, ki se glasijo:
»(2) Delavcem, ki so pridobili varstvo zatečenih statusnih,
socialnih in drugih pravico po 14. členu ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 1/91-1) s pristopom
v Teritorialno obrambo Republike Slovenije in delavcem/ki so
bili pripadniki stalne sestave Teritorialne obrambe na dan 18.
7. 1991, pa jih v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona ni
mogoče razporediti na delo oziroma jim zagotoviti druge
ustrezne zaposlitve niti izven državne uprave, preneha
delovno razmerje s pravico do pokojnine, če imajo najmanj 25
(moški) oziroma 20 let (ženske) skupne pokojninske dobe.

»(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon
o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) razen določb
135. in 136. člena, ki prenehajo veljati z dnem uveljavitve
predpisov iz 107. in 108. člena tega zakona.«
Utemeljitev:
*
Spremembe so potrebne zaradi uskladitve 115. člena z prehodnimi določbami sprejetimi v drugi obravnavi predloga
zakona in preštevilčenja členov. Poleg tega je Državni zbor
sprejel zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 64/94) s katerim so bile razveljavljene
določbe zakona o obrambi in zaščiti, ki se nanašajo na zaščitni sistem.
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Predlog zakona o MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV
PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
- EPA 319 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 113. seji dne 10. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA,
ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 20. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 1/6-1994 in 187. 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 Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socilane zadeve,
- Marko ŠTROVS, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja

I. TEMELJNE DOLOČBE

Državna statistika in zdravstveno zavarovanje imata pravic"
do individualnih podatkov, ki jih vsebuje matična eviden^
Podatke lahko uporabljata za tvorjenje registrov in izvaja"!
nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

1. člen
(Smoter zakona)
S tem zakonom se ureja matična evidenca zavarovancev in
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(v nadaljnjem besedilu: matična evidenca), ki vsebuje
podatke, ki so potrebni za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Način uporabe podatkov matične evidence ne sme b'"
v nasprotju s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

V matični evidenci se vodijo podatki o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
drugi podatki, potrebni za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja na način, ki je predpisan s tem zakonom.

V matično evidenco se vnesejo podatki:

2. člen
(Upravljalec matične evidence)
Upravljalec matične evidence je Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Zavod).
Za opravljanje posameznih nalog pri vodenju matične evidence lahko Zavod pooblasti drugo službo ali zavod.
3. člen
(Enotna metodologija)
Matična evidenca se vodi po enotnih metodoloških načelih, ki
jih določi minister, pristojen za delo po predhodnem mnenju
centralnega statističnega urada v Republiki Sloveniji, Zavoda,
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Republiškega
zavoda za zaposlovanje.
Podatki se vnašajo v matično evidenco po enotnih nacionalnih standardih.
Matična evidenca se vodi tako. da se podatki, določeni s tem
zakonom, vpisujejo v predpisane obrazce, vnašajo na sredstva za avtomatsko obdelavo podatkov in druga sredstva za
vodenje evidenc.
4. člen
(Uporaba podatkov matične evidence)
Podatki, ki jih vsebuje matična evidenca, se uporabljajo za
izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
30

S. člen
(Subjekti matične evidence)

• o osebah, ki so zavarovane po Zakonu o pokojninskem
invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 12/92 in 5/94 - v
Ijevanju: ZPIZ) - v nadaljnjem besedilu: zavarovanci;
• o osebah, ki trenutno niso vključene v zavarovanje, pa ji"1'
pokojninska doba priznana z odločbo pristojnega organa'
oziroma jim je čas, ki so ga prebili v zavarovanju, vpis«
v delovno knjižico ali v drugo javno listino ;
.
• o osebah, ki so uveljavile kakšno pravico iz pokojninske!!J.
in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji na podla?
ZPIZ oziroma po predpisih o nadomestilih za terjatve iz P°*°Ln
ninskega in invalidskega zavarovanja, nastale v tuj'
( v nadaljnjem besedilu: uživalci pravic);
• o zavezancih za plačevanje prispevkov za pokojninsko '
invalidsko zavarovanje ( v nadaljnjem besedilu: zavezanci2
prispevek).
6. člen
(Dajalci podatkov)
Podatki se vnesejo v matično evidenco na podlagi prijav, ki
vložijo naslednji poslovni subjekti in fizične osebe, ki imajo P
tem zakonu dolžnost sporočanja podatkov (v nadaljuj®
besedilu: dajalci podatkov):
• gospodarske družbe, banke, zavarovalnice, agencije, sklaC!'
in druge finančne organizacije, zadruge, državni or9anj
zavodi, sindikati, društva, politične stranke in drugi pošlo*.
subjekti, razen zasebnikov, ki zaposlujejo delavce (v nadal
njem besedilu: poslovni subjekti);
(
• zasebniki in druge fizične osebe, ki zaposlujejo delav°
( v nadaljnjem besedilu: zasebni delodajalci);
• zavarovanci, ki so sami zavezanci za prispevek;
• upravljalec centralnega registra prebivalstva;
• upravljalci matičnih knjig;
• Zavod;
• Republiški zavod za zaposlovanje;
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'1 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
zavodi za izvrševanje kazenskih sankcij;
'1 Davčna uprava RS (v nadaljevanju: davčni organ);
stečajni upravitelj;
' centri za socialno delo.

• priimek in ime, EMŠO;
• sorodstvo z umrlim zavarovancem ali uživalcem pokojnine;
• iz 7. člena tega zakona za umrlega zavarovanca oziroma iz
7. in 8. člena za umrlega uživalca pokojnine, po katerem imajo
pravico do družinske pokojnine;
• datum in vzrok smrti zavarovanca ali uživalca pokojhine;
• datum pridobitve pravice do družinske pokojnine, datum
pričetka izplačevanja družinske pokojnine in datum prenehanja pravice do družinske pokojnine;
• znesek družinske pokojnine.

H. PODATKI MATIČNE EVIDENCE
7. člen
(Podatki o zavarovancih)
0 zavarovancih se vnesejo v matično evidenco naslednji podatki:
' priimek, ime, rojstni priimek;
' enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu:
EMŠO);
' naslov stalnega prebivališča;
' naslov začasnega prebivališča;
' poklic, ki ga opravlja;
' Šolska izobrazba;
' stopnja strokovne izobrazbe;
' stopnja strokovne usposobljenosti;
' podlaga za zavarovanje;
' ali je zavarovanec s telesno okvaro najmanj 70%, vojaški
lr
>valid I. do VI. skupine, civilni invalid vojne I. do VI. skupine,
s|
epa oseba, oseba, obolela za distrofijo in sorodnimi mišični
mi in živčnomišičnimi obolenji, paraplegijo, cerebralno in
otroško paralizo, multiplo sklerozo in ekstrapiramidnimi obolenji;
* datum vstopa v zavarovanje;
' o delu, ki ga je zavarovanec opravljal in za katero se mu
Zavarovalna doba šteje s povečanjem;
* o pokojninski dobi;
' o ugotovljeni plači oziroma zavarovalnih osnovah, od kater
'H se bili plačani prispevki (v nadaljnjem besedilu: plača
°z.osnove);
' število ur polnega delovnega časa poslovnega subjekta ali
Osebnega delodajalca (samo polne ure);
' število ur dejanskega delovnega časa zavarovanca (polne
Ure);
' Število ur na delu, za katere je zavarovanec prejel plačo
°ziroma za katere so plačani prispevki od zavarovalne oslove;
' število ur odsotnosti z dela, za katere je zavarovanec prejel
Nadomestilo plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo;
' Prvič zaposlen v Republiki Sloveniji;
' vrsta delovnega mesta;
' matična številka enotnega registra;
* datum in vzrok prenehanja zavarovanja;
8. člen
(Podatki o osebnih upokojencih)
0v uživalcih starostnih in invalidskih pokojnin se vnesejo
Matično evidenco poleg podatkov, ki so že zbrani v matični
®videnci zavarovancev, še naslednji podatki:
vrsta pokojnine, člen predpisa, ki je bil podlaga za določitev
Pokojnine, zmanjšanje oziroma povečanje pokojnine, datum
Poznanja pravice do pokojnine;
' datum pričetka izplačevanja pokojnine, datum prekinitve in
Ponovnega pričetka izplačevanja pokojnine ter datum prenehanja pravice do pokojnine;
vrsta, vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti ter
đi
agnoza;
datum ugotovitve invalidnosti;
Pokojninska osnova in leto pred letom, v katerem se uveJavljajo pravice, na katero so preračunane plače;
* znesek pokojnine.
9. člen
(Podatki o uživalcih družinske pokojnine)
J uživalcih družinske pokojnine se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov, ki so že zbrani v matični evidenci
^varovancev, še naslednji podatki:-

10. člen
(Pridobitev pravice po posebnem predpisu)
O uživalcih pokojnine se poleg podatkov iz 8. in 9. člena tega
zakona navedejo še podatki o tem, ali so udeleženci NOB,
španske revolucionarne in osvobodilne vojne, grške NOB,
vojni ujetniki s pravico do povečanja pokojnin do 30%, ali so
pridobili pravico do pokojnine po posebnih predpisih.
11. člen
(Podatki o uživalcih invalidnin)
O uživalcih invalidnin se vnesejo v matično evidenco poleg
podatkov iz 7., 8. oziroma 9. člena tega zakona, še naslednji
podatki:
• vrsta, vzrok in stopnja telesne okvare;
• datum nastanka telesne okvare, datum pridobitve in datum
prenehanja pravice do invalidnine;
• znesek invalidnine.
12. člen
(Podatki o uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo)
O uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo se vnesejo
v matično evidenco poleg podatkov iz 7., 8. oziroma 9. člena
tega zakona, še naslednji podatki:
• vrsta dodatka za pomoč in postrežbo;
• datum pridobitve in datum prenehanja pravice;
• znesek dodatka za pomoč in postrežbo.
13. člen
(Podatki o uživalcih kratkoročnih nadomestil)
O uživalcih nadomestil na podlagi preostale delovne možnosti se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov iz 7. člena
tega zakona, še naslednji podatki:
• vrsta nadomestila;
• osnova za odmero nadomestila;
• datum pridobitve in datum prenehanja pravice;
• znesek nadomestila;
• datum ugotovitve invalidnosti;
• vrsta, vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti ter
diagnoza.
14. člen
(Podatki o poslovnih subjektih)
O poslovnih subjektih, ki so zavezanci za prispevek, se poleg
registrske številke zavezanca za prispevek vnesejo v matično
evidenco naslednji podatki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ime poslovnega subjekta in firma;
naslov sedeža;
naziv dejavnosti;
šifra dejavnosti
matična številka enotnega registra;
razvrstitev zavezanca (sektor);
datum vpisa v sodni register;
datum pričetka poslovanja;
delovni čas;
številka žiro računa;
datum prenehanja poslovanja;
vzrok prenehanja poslovanja;
datum izbrisa iz sodnega registra.
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15. člen
(Podatki o samostojnih zavezancih za prispevek)
O subjektih iz druge in tretje alinee 6. člena tega zakona, ki
sami plačujejo prispevke za svoje zavarovanje oziroma za
zaposlene delavce, se poleg registrske številke zavezanca za
prispevek vnesejo v matično evidenco naslednji podatki:
• priimek, ime in rojstni priimek;
• EMŠO;
• naslov stalnega prebivališča;
• ime obrata oziroma poslovnega prostora;
• naslov obrata oziroma poslovnega prostora;
• naziv dejavnosti;
• šifra dejavnosti;
• matična številka enotnega registra;
• razvrstitev zavezanca (sektor);
• žiro račun oziroma drug račun, preko katerega posluje;
• katastrski dohodek oziroma drug dohodek od kmetijske
dejavnosti;
• datum pričetka poslovanja oziroma datum vpisa v register
ali vpisnik, če je predpisan;
• delovni čas poslovanja;
• datum prenehanja poslovanja oziroma datum izpisa iz registra ali vpisnika, če je predpisan;
• vzrok prenehanja poslovanja.
16. člen
(Določitev registrske številke zavezanca za prispevek)
Zavod določi zavezancem za prispevek registrsko številko
zavezanca za prispevek.
Registrska številka je sestavljena iz označbe registrske izpostave (4 mesta), tekoče zaporedne številke registra (5 mest) in
kontrolne številke (1 mesto).

III. UVEDBA MATIČNE EVIDENCE
17. člen
(Uvedba matične evidence)
Matična evidenca zavarovancev se uvede s tem, da se vanjo
vnesejo podatki o zavarovancih na podlagi prijav v zavarovanje, ki jih vložijo zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje.
Prvič vložena prijava v zavarovanje je hkrati prijava za uvedbo
matične evidence.
Za uživalce pravic se uvede in vodi matična evidenca na
podlagi podatkov iz matične evidence zavarovancev ter
odločbe o priznanju pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.

20. člen
(Vodenje matične evidence)
Matična evidenca se vodi tako, da se vanjo vnesejo:
• podatki o vseh osebah, ki pridobijo lastnost zavarovanca;
podatki o prenehanju zavarovanja oseb, katerih podatki so
vpisani v matično evidenco;
• podatki o zavarovalni dobi in plači oziroma osnovah, ki jih
je zavarovanec dosegel v prejšnjem koledarskem letu, ter
o nadomestilih plače oziroma osnov;
• podatki o pričetku poslovanja zavezanca za prispevek oziroma o vpisu v vpisnik ali register, če je določen z zakonom;
• podatki o uživalcih pravic;
• spremembe podatkov iz prve do pete alinee tega člena.
21. člen
(Krajevna pristojnost za vodenje matične evidence)
Za vodenje matične evidence je krajevno pristojna:
• za zavarovance, zaposlene pri poslovnemu ubjektu - enota
Zavoda, na območju katere je sedež poslovnega subjekta
oziroma poslovne enote, če je ta zavezanec za prispevek;
• za zavarovance, zaposlene pri zasebnem delodajalcu
- enota Zavoda, na območju katere je sedež obrata, podružnice oziroma poslovnega prostora delodajalca. Če zasebni
delodajalec ne opravlja pridobitne dejavnosti oziroma
poklicne dejavnosti oziroma nima ločenega obrata oziroma
poslovnega prostora za opravljanje dejavnosti, pa enota
Zavoda, na območju katere ima zasebni delodajalec prebivališče;
• za samostojne zavezance za prispevek - enota Zavoda, na
območju katere je sedež obrata oziroma poslovnega prostora,
v katerem zavezanec opravlja dejavnost; če nima ločenega
obrata oziroma poslovnega prostora za opravljanje dejavnosti, pa enota Zavoda, na območju katere ima zavezanec prebivališče;
• za osebe, ki so zavarovane na podlagi opravljanja kmetijske
dejavnosti - enota Zavoda, na območju katere je sedež davčnega organa, pristojnega za odmero in pobiranje davka od
dohodka iz kmetijske dejavnosti;
• za osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer
brezposelnosti in osebe, ki opravljajo javna dela v skladu
s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (zavarovance iz 17. člena ZPIZ) - enota Zavoda, na
območju katere je enota Zavoda za zaposlovanje, pri kateri je
zavarovanec prijavljen;
• za osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja ali redne likvidacije delodajalca v času, ko so na porodniškem dopustu - enota Zavoda, na območju katere je sedež
centra za socialno delo, ki izplačuje nadomestilo;
• za osebe na prestajanju zaporne kazni, ki delajo polni
delovni čas (zavarovance iz 18. člena ZPIZ) - enota Zavoda,
na območju katere je zavod za izvrševanje kazenskih sankcij,
kjer zavarovanec prestaja zaporno kazen;
• za uživalce pravic - enota Zavoda, pri kateri je uživalec
uveljavil kakšno pravico iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.

18. člen
(Prijava v zavarovanje)
Prijava v zavarovanje za zavarovanca vsebuje podatke iz 1. do
9. alinee in 15. do 16. alinee 7. člena tega zakona s stanjem na
dan njene vložitve in datum vstopa v zavarovanje.
19. člen
(Podatki o predhodno dopolnjeni pokojninski dobi)
Podatki o pokojninski dobi zavarovanca, dopolnjeni do dneva
vložitve prve prijave v zavarovanje, se vnesejo v matično
evidenco na podlagi podatkov iz delovne knjižice ali na podlagi pravnomočnih odločb, s katerimi so pristojni organi ugotovili pokojninsko dobo oziroma na podlagi drugih javnih
listin.
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IV. VLAGANJE PRIJAV MATIČNE EVIDENCE
22. člen
(Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje)
Za zavarovance iz 8. in 10. člena ZPIZ vložijo prijave v zavarovanje:
Poslovni subjekti;
Zasebni delodajalci:
• v zvezi z opravljanjem dejavnosti (zasebniki);
• izven dejavnosti, ki jo opravljajo (druge fizične osebe, ki
zaposlujejo delavce);

poročevalec, št. 45

a delavce, ki so izgubili zaposlitev zaradi stečaja poslovnega
Objekta ali zasebnega delodajalca vloži prijavo v zavarovanje
'»tajni
upravitelj, ki v primeru stečaja prevzame dokumente
'ajne vrednosti.

• prijavo pričetka in prenehanja poslovanja ter prijavo sprememb med poslovanjem;
• prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem.

^varovanci iz druge in tretje alinee 9. člena, zavarovanci iz
12., 16. in 24. člena ZPIZ ter kmetje - nosilci dejavnosti iz
člena ZPIZ, sami vložijo prijave v zavarovanje.

27. člen
(Prijave, ki jih vlaga Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije)
tjnv »lev
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vloži:

k člane kmečkega gospodarstva iz 13. člena ZPIZ vloži
Mjavo v zavarovanje nosilec kmetijske dejavnosti, ne glede
^ to, ali je sam zavarovan na drugi podlagi.
k zavarovance iz 17. člena ZPIZ vloži prijavo v zavarovanje
^istojna enota zavoda za zaposlovanje.
''zavarovance iz 18. člena ZPIZ vloži prijavo v zavarovanje
za izvrševanje kazenskih sankcij, kjer zavarovanec pre" ia zaporno kazen.

iJv
od
a

k9 delavce, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi steia ali redne likvidacije poslovnega subjekta ali zasebnega
Podajalca v času porodniškega dopusta pa vloži prijavo
Zavarovanje center za socialno delo.
23. člen
(Krajevna pristojnost za vlaganje prijav)
Rezanci za vlaganje prijav vlagajo prijave v zavarovanje,
?djave iz zavarovanja in druge prijave podatkov pri enoti
kvoda,
ki je pristojna za vodenje matične evidence po tem
!a
^onu, oziroma pri pooblaščenem organu na območju prisojne enote Zavoda.
^ enoti Zavoda iz prejšnjega odstavka vložijo zavezanci za
žganje prijav tudi prijavo sprememb podatkov oziroma sprememb med zavarovanjem.
^rijave
yf

podatkov in prijave sprememb podatkov se vložijo
okih, ki jih predpisuje ta zakon.

• prijavo podatkov o zavarovalni dobi za obdobja, za katera je
zavarovanec prejemal nadomestilo plače po prenehanju
delovnega razmerja, ter prijavo sprememb teh podatkov;
• prijavo podatkov o nadomestilih plače iz naslova zdravstvenega zavarovanja v obdobju po prenehanju delovnega razmerja ter prijavo sprememb teh podatkov.
28. člen
(Prijave, ki jih vlaga Zavod za zaposlovanje)
i
Zavod za zaposlovanje vloži za zavarovance iz petega
odstavka 22.člena tega zakona
• prijavo v zavarovanje, prijavo prenehanja zavarovanja in
prijavo sprememb med zavarovanjem;
• prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje in o zavarovalni
dobi, doseženi v zavarovanju po 17. členu ZPIZ v prejšnjem
koledarskem letu, ter prijavo sprememb teh podatkov.
29. člen
(Prijave, ki jih vlaga zavod za izvrševanje kazenskih sankcij)
Zavod za izvrševanje kazenskih sankcij vloži za zavarovance
iz šestega odstavka 22. člena tega zakona:
• prijavo v zavarovanje, prijavo prenehanja zavarovanja in
prijavo sprememb med zavarovanjem;
• prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje in o zavarovalni
dobi, doseženi v zavarovanju po 18. členu ZPIZ v prejšnjem
koledarskem letu, ter prijavo sprememb teh podatkov.

24. člen
(Potrdilo in obvestilo o vloženi prijavi In odjavi)

30. člen
(Prijave, ki jih vlaga organ, ki pobira prispevke)

tožniku prijave v zavarovanje, prijave spremembe med zavajanjem in odjave iz zavarovanja, potrdi vložitev prijave,
'Premembe oziroma odjave Zavod oziroma subjekt iz dru9®ga odstavka 2. člena tega zakona.

Za zavarovance iz druge točke prvega odstavka, tretjega in
četrtega odstavka 22. člena tega zakona, razen za zavarovance iz 12. člena ZPIZ, vloži organ, ki pobira prispevke,
prijavo podatkov o dobi, za katero je plačan prispevek.

^a samostojne zavezance za prispevek vroči subjekt iz prejš"foga odstavka en izvod prijave v zavarovanje, odjave iz zavajanja oziroma prijave spremembe med zavarovanjem, prisojnemu davčnemu organu zaradi obračunavanja, nadzora
plačevanjem ter prisilne izterjave prispevkov za pokojninsk
o in invalidsko zavarovanje.

31. člen
(Prijave, ki jih vlaga Zavod)

25. člen
(Prijave, ki jih vlagajo poslovni subjekti in zasebni
delodajalci)
Rezanci
iz prvega in drugega odstavka 22. člena tega
*akona vložijo:
Prijavo pričetka in prenehanja poslovanja ter prijavo sprememb v poslovanju;
' e|Prijavo v zavarovanje za vsakega novega zaposlenega
avca, odjavo iz zavarovanja za vsakega delavca, ki mu
^areneha delovno razmerje in prijavo sprememb med zavaro* ijem za vsakega delavca;
' aPrijavo podatkov o ugotovljeni zavarovalni dobi in plači ter
!J domestilih plače za vsakega delavca, ki je bil v prejšnjem
jOledarskem letu v delovnem razmerju in prijavo spremembe
podatkov.
26. člen
Prijave, ki jih vlagajo samostojni zavezanci za prispevek)
Rezanci
iz tretjega in četrtega odstavka 22. člena tega
a
^ona vložijo:

Na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, vloži Zavod za
uživalce kratkoročnih nadomestil na podlagi preostale
delovne zmožnosti:
• prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem;
• prijavo podatkov o nadomestilih iz invalidskega zavarovanja v prejšnjem koledarskem letu ter prijavo sprememb teh
podatkov.
32. člen
(Obvestilo o smrti)
Organi, pristojni za vodenje matičnih knjig so dolžni poslati
Zavodu obvestilo o vpisu smrti v mrliško knjigo.
33. člen
(Revizija prijav)
Zavod je pooblaščen preverjati pravilnost prijavljenih podatkov o zavarovancih in zavezancih za plačevanje prispevka.
Dajalci podatkov so dolžni Zavodu omogočiti vpogled v dokumentacijo, da preveri pravilnost prijavljenih podatkov.
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Za pravilnost prijavljenih podatkov odgovarjajo dajalci podatkov.

40. član
(Subsidlarna uporaba Zakona o varstvu osebnih podatkov)

34. član
(Ugotovitev plače oziroma osnov In zavarovalne dobe)

Zavarovanci in uživalci pravic imajo pravico do varstva osebnih podatkov po določbah Zakona o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom ni drugače določeno.

Plače oziroma osnove in nadomestila plače oziroma osnov, ki
so podlaga za ugotovitev pokojninske osnove ter zavarovalno
dobo ugotovi Zavod v skladu s predpisi o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju.
Podatke o plači oziroma zavarovalnih osnovah in nadomestilih plače za zavarovance v delovnem razmerju vpišejo
poslovni subjekti in zasebni delodajalci oziroma davčni organ
za samostojne zavezance za prispevek, v prijave na podlagi
z zakonom določenih evidenc oziroma dokončno ugotovljene
plače po zaključnem računu za preteklo leto.
Zavod preveri pravilnost podatkov ter način izpolnjevanja
prijav Iz prejšnjega odstavka.
35. člen
(Popravl|an]e prijav)
Če Zavod pri preverjanju podatkov iz prejšnjih dveh členov
ugotovi, da prijava ni bila pravilno izpolnjena, zahteva od
dajalca podatkov popravek v roku 30 dni od dneva vročitve
zahteve.

V. LASTNOST ZAVAROVANCA
41. člen
(Opredelitev lastnosti zavarovanca)
Lastnost zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja ima oseba, ki izpolnjuje pogoje za zavarovanje po ZPlZ
in je prijavljena v zavarovanje.
Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz druge in tretje alinee 9., 11«
12., 13., 16. in 24. člena ZPIZ in so prijavljene v zavarovanje,
imajo lastnost zavarovanca, če je zanje plačan prispeveK
oziroma se odpisani prispevki štejejo za plačane.
Lastnost zavarovanca za posebne primere zavarovanja im®
oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 21. ali 22. člena ZPIZ in je zanjo
plačan prispevek.
42. člen
(Pridobitev lastnosti zavarovanca)

36. člen
(Odločba o ugotovitvah revizije)

Lastnost zavarovanca pridobijo ob pogoju vložene prijave
v zavarovanje:

Če se dajalec podatkov z ugotovitvami revizije ne strinja in
podatkov ne popravi v roku iz prejšnjega člena, Zavod po
uradni dolžnosti izda odločbo o ugotovitvah revizije.

• osebe iz 8. in 10. člena ZPIZ - z dnem vstopa v delovno
razmerje;
• osebe iz 17. člena ZPIZ - z dnem pridobitve pravice do
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ozirom®
z dnem pričetka opravljanja javnih del;
• osebe iz 18. člena ZPIZ - z dnem pričetka dela s polnil"
delovnim časom;
• osebe iz 9. člena - z dnem zaposlitve pri tujem delodajalcu
na ozemlju Republike Slovenije oziroma z dnem zaposlitve prl
tujem delodajalcu v tujini oziroma z dnem vstopa v obvezno
zavarovanje pri tujem nosilcu zavarovanja;
• osebe iz 11. člena ZPIZ - z dnem vpisa v register, če j®
predpisan oziroma z dnem pričetka opravljanja dejavnosti
pričetka opravljanja pridobitne ali poklicne dejavnosti.
• osebe iz 12. člena ZPIZ - z dnem, ko pričnejo osebno vodi«
zasebno podjetje;
• osebe iz 13. člena ZPIZ - z dnem pričetka opravljanj®
kmetijske dejavnosti;
• osebe iz 16. člena ZPIZ - z dnem pridobitve lastnosti
vrhunskega športnika oziroma šahista;
• osebe iz 24. člena ZPIZ - z dnem vložitve prijave v zavarovanje.

Odločbo iz prejšnjega odstavka izda enota Zavoda, ki je
pristojna za vodenje matične evidence po 21. členu tega
zakona.
37. člen
(Sodno varstvo)
Zoper odločbo Zavoda iz prejšnjega člena je možno v 30 dneh
od njenega prejema vložiti pritožbo pri sodišču, ki je pristojno
odločati o sporih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
38. člen
(Poprava podatkov po uradni dolžnosti)
Če dajalec podatkov ne popravi podatkov v roku 30 dni po
pravnomočnosti sodne odločbe iz 37. člena tega zakona oziroma v roku 30 dni po prejemu odločbe iz 36. člena tega
zakona, zoper katero ni bila vložena pritožba, Zavod po
uradni dolžnosti vnese v matično evidenco podatke iz odločbe.
39. člen
(Naknadna sprememba podatkov)
Podatki, vnešeni v matično evidenco na način, ki ga ureja ta
zakon, se lahko naknadno spremenijo v naslednjih primerih:
• če pristojni organ naknadno na predpisan način ugotovi
spremembo podatkov;
• če so podatki o pokojninski dobi, lastnosti zavarovanca,
zavarovalni dobi in plači oziroma osnovah, ki so podlaga za
izračun pokojninske osnove, vpisani v matično evidenco na
podlagi lažnih listin;
• če se s preverjanjem podatkov ali kako drugače ugotovi, da
so v matično evidenco vpisani nepravilni, netočni ali nepopolni podatki;
• v drugih primerih, v katerih se po splošnem upravnem
postopku lahko uporabijo izredna pravna sredstva.
Podatki, vpisani v matično evidenco, se spremenijo na podlagi prijave spremembe podatkov na način, določen s tem
zakonom.
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43. člen
Osebe iz prejšnjega člena pridobijo skladno z določbo 451
člena tega zakona lastnost zavarovanca z dnem, določeni"
v prejšnjem členu tudi, če iz objektivnih vzrokov niso vloži)®
prijave v zavarovanje v rokih po tem zakonu, vložile pa so j°
v roku enega leta od dneva izpolnitve pogojev za vstop v zavarovanje.
Po preteku enega leta od dneva izpolnitve pogojev za vstop
v zavarovanje pridobijo osebe iz prejšnjega odstavka lastnost
zavarovanca z dnem vložitve prijave v zavarovanje.
44. člen
(Ugotavljanje pravice do pokojninskega In invalidskega
zavarovanja)
Oseba, kateri subjekt iz tretjega odstavka 2. člena tega zakon®1
odkloni sprejem prijave v zavarovanje, in oseba v delovne"
razmerju, za katero poslovni subjekt oziroma zasebni deloda;
jalec ni vložil prijave v zavarovanje, lahko zahteva, da se j1
prizna pravica do pokojninskega in invalidskega zavarovanj®
(lastnost zavarovanca).
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45. člen
(Ugotavljanje lastnosti zavarovanca)

VI. ROKI ZA VLOŽITEV PRIJAV IN VNOS PODATKOV
V MATIČNO EVIDENCO

Oseba, ki želi, da se ji za določeno obdobje ugotovi lastnost
Zavarovanca, vloži zahtevo za ugotovitev lastnosti zavarovanca pri enoti Zavoda, ki je pristojna za uveljavljanje pravic iz
Pokojninskega in invalidskega zavarovanja po ZPIZ.
Zavod z odločbo ugotovi lastnost zavarovanca, vendar največ
za eno leto pred vložitvijo zahteve iz prejšnjega odstavka.
46. člen
(Vpis podatkov o zavarovanju v tujini)
Državljanu Republike Slovenije, ki je bil pokojninsko in invalidsko zavarovan pri tujem nosilcu zavarovanja v državi,
• katero je sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju, Zavod ta čas evidentira v matični evidenci ob uveljavitvi pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po
ZPIZ.
Oseba iz prejšnjega odstavka vloži prijavo za uvedbo matične
evidence v smislu tega zakona.
47. člen
(Uporaba določb o postopku)
Za odločanje o zahtevi iz 45. člena se uporabljajo določbe
ZPIZ o postopku za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in
Invalidskega zavarovanja.
Način dokazovanja lastnosti zavarovanca predpiše minister,
Pristojen za delo.
48. člen
(Vložitev prijave po uradni dolžnosti)
Za osebo, ki ni sama zavezanec za vlaganje prijav v zavarovanje zase in ji je s pravnomočno odločbo priznana pravica do
Pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pa zavezanec za
vložitev prijave ni vložil prijave v zavarovanje v roku osem dni
Po pravnomočnosti te odločbe, vloži Zavod prijavo v zavarovanje po uradni dolžnosti.

53. člen
(Roki za vložitev prijav podatkov)
Prijave podatkov za matično evidenco je treba vložiti v naslednjih rokih:
• prijavo pričetka poslovanja, prijavo prenehanja poslovanja
in prijavo spremembe v poslovanju zavezanca za prispevek
- v osmih dneh od dneva pričetka poslovanja oziroma od
dneva prenehanja poslovanja oziroma od dneva nastanka
spremembe v poslovanju zavezanca za prispevek;
• prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem - v osmih dneh od dneva nastopa
dela ali izpolnitve pogojev za vstop v zavarovanje, ali od izdaje
odločbe o lastnosti zavarovanca oziroma od dneva prenehanja dela ali zavarovanja, oziroma od dneva nastanka spremembe med zavarovanjem;
• prijavo podatkov o ugotovljeni zavarovalni dobi in plači
oziroma osnovah ter prijavo podatkov o nadomestilih plače
- najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto;
• prijavo sprememb podatkov o zavarovalni dobi in plači
oziroma osnovah in prijavo sprememb podatkov o nadomestilih plače - v osmih dneh od dneva, ko je bila ugotovljena
sprememba poslanih podatkov;
• prijavo podatkov o pozneje ugotovljeni pokojninski dobi
oziroma povečanju zavarovalne dobe - v osmih dneh od
dneva, ko je postala odločba o pokojninski dobi pravnomočna, oziroma od dneva, ko je pristojni organ skladno
s posebnimi predpisi ugotovil, da se zavarovancu šteje zavarovalna doba s povečanjem;
• prijavo smrti - v osmih dneh od vpisa v mrliško knjigo.
54. člen
(Roki za vnos podatkov v matično evidenco)
Za zavarovance se vnesejo v matično evidenco:

Oseba iz drugega in tretjega odstavka 41. člena tega zakona,
za katero je bila vložena prijava v zavarovanje, izgubi lastnost
Zavarovanca v primeru, da za obdobje zavarovanja niso plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma se odpisani prispevki ne štejejo za plačane.

• podatki iz prijav v zavarovanje, odjav iz zavarovanja in prijav
sprememb med zavarovanjem naslednji dan po prejemu prijave;
• podatki iz prijav o plači oziroma osnovah, nadomestilih
plače in zavarovalni dobi, doseženi v preteklem letu ter iz
prijav o spremembah navedenih podatkov, v 60 dneh od
prejema prijave, najpozneje pa do konca tekočega leta za
preteklo leto.
• podatki iz 38. člena tega zakona naslednji dan po izteku
roka za popravo podatkov;
• podatki iz 45. člena tega zakona naslednji dan po pravnomočnosti odločbe.

50. člen
(Odločba o izgubi lastnosti zavarovanca)

Podatki za uživalce pravic se vnesejo v matično evidenco v 30
dneh po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice.

49. člen
(Izguba lastnosti zavarovanca)

0 izgubi lastnosti zavarovanca v primerih iz prejšnjega člena
Zavod izda odločbo.

VII. SHRANJEVANJE PODATKOV MATIČNE EVIDENCE

^a
odločba učinkuje od dneva, ko niso več izpolnjeni pogoji
ž
a zavarovanje.
51. člen
(Odjava po uradni dolžnosti)
j*®
ni zavarovanec, za katerega je vložena prijava v zavarovanje,
ma več pravice do zavarovanja po ZPIZ, in zanj ni vložena
°djava
iz zavarovanja, vloži odjavo iz zavarovanja Zavod po
Ur
adni dolžnosti.

55. člen
(Rok za hrambo dokumentacije)
Dokumentacijo, potrebno za uvedbo in vodenje matične evidence, se hrani najmanj 30 let, računano od dneva pridobitve
pravic, ugotovljenih na njeni podlagi, vendar ne manj kot 10
let od smrti uživalca pravic odroma njihovega prenehanja ali
izgube.
'M

52. člen
(Ničnost prijave v zavarovanje)

Dokumentacija o osebah, o katerih se vodijo podatki v matični
evidenci in ki niso pridobile pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se hrani najmanj 40 let, računano od
zadnjega vpisa podatkov v matično evidenco.

prijava v zavarovanje, vložena na podlagi lažnih podatkov ali
Ponarejenih listin, je nična.

56. člen
(Uporaba mikrofilmov in fotokopij)

ličnost ugotovi Zavod po uradni dolžnosti.

Namesto izvirnih prijav se lahko hranijo prijave, posnete na
poročevalec, št. 45
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mikrofilmih, če je z mikrofilmi zagotovljena reprodukcija prijave na izviren format ob popolni skladnosti z izvirnikom.
Za dokazovanje dejstev, vpisanih v matično evidenco se lahko
uporabi foto kopija prijave, ki jo overi Zavod.
ovt.rv.

57. člen
(Uničenje dokumentacije)

Po izteku rokov iz 55. člena tega zakona uniči dokumentacijo,
ki je rabila za uvedbo in vodenje matične evidence, strokovna
komisija, ki jo imenuje Zavod. Predsednik komisije je predstavnik Arhiva Republike Slovenije.
Komisija iz prejšnjega odstavka uniči tudi izvirne prijave po
njihovem snemanju na mikrofilm.
58. člen
(Roki za hranjenje zbirk podatkov)
Zbirke podatkov matične evidence se hranijo 100 let od prejema zadnje prijave podatkov.

VIII. ZAVAROVANJE PODATKOV

• če ne vloži prijave spremembe podatkov o zavarovalni dobi
in plači oziroma osnovah ter nadomestilih plače, ali če jo vloži
po izteku predpisanega roka.
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
zasebni delodajalec, ki zaposluje od 1 do 5 delavcev in stori
prekršek iz prve ali druge alinee prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek dajalec podatkov, ki pooblaščeni osebi Zavoda pri
preverjanju pravilnosti prijavljenih podatkov ne omogoči vpogleda v dokumentacijo.
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje samostojni zavezanec za prispevek, ki stori prekršek iz prve ali
druge alinee prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pri poslovnem subjektu oziroma zasebni
delodajalec, ki ne zaposluje delavcev in ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek dajalec podatkov oziroma odgovorna oseba pri
poslovnem subjektu, če so v prijavah podatkov za matično
evidenco vpisani nepravilni podatki.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
oseba, ki ravna v nasprotju z 59. členom tega zakona.

59. člen
(Dolžnost varovanja uradne tajnosti)
Osebe, zaposlene v Zavodu, in osebe, ki občasno, na podlagi
pogodbe, opravljajo določene posle za Zavod, ki pri svojem
delu izvedo za vsebino osebnih podatkov zavarovancev in
uživalcev pravic, morajo to varovati kot uradno tajnost.
Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega odstavka
traja tudi po prenehanju delovnega razmerja ali dela pri Zavodu.
60. člen
Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov
matične evidence in za notranji nadzor določi Zavod s splošnim aktom.
IX. NADZORSTVO
61. člen
(Nadzor nad izvajanjem zakona)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za delo.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
(Določitev tehnoloških načel, šifrantov, definicij in
obrazcev)
Minister, pristojen za delo, predpiše po poprejšnjem mnenju
zavodov in organov iz 3. člena tega zakona enotna metodološka načela za vodenje matične evidence (obeležja, definicije,
klasifikacije idr.), enoten način določanja kontrolne številke
ter enoten kodeks šifer za vpisovanje podatkov v matično
evidenco.
Obrazce prijav, določenih s tem zakonom, predpiše minister,
pristojen za delo v sodelovanju z zavodi in organi iz prejšnjega odstavka.
64. člen
(Uporaba dosedanjih predpisov)
\
Matična evidenca, ki je bila uvedena in vodena po predpisih,
veljavnih do uveljavitve tega zakona, se bo vodila dalje na
način, ki ga določa ta zakon.
Do izdaje aktov iz prejšnjega člena tega zakona se uporabljajo
predpisi, ki so veljali do izdaje tega zakona.

X. KAZENSKE DOLOČBE

65. člen
62. člen

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek poslovni subjekt in zasebni delodajalec, ki zaposluje
delavce:
• če ne vloži prijave pričetka poslovanja, prijave prenehanja
poslovanja ali prijave sprememb v poslovanju poslovnega
subjekta oziroma zasebnega delodajalca ali če jo vloži po
izteku predpisanega roka;
• če ne vloži prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja ali
prijave sprememb med zavarovanjem ali če jo vloži po izteku
predpisanega roka;
• če ne vloži prijave podatkov o ugotovljeni zavarovalni dobi
in ugotovljeni plači oziroma osnovah ter nadomestilih plače,
ali če jo vloži po izteku predpisanega roka;
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Do vzpostavitve nove davčne službe v Republiki Sloveniji
vlaga prijave iz 30. člena tega zakona Republiška uprava za
javne prihodke.
66. člen
(Vzpostavitev evidenc po tem zakonu)
Zavod mora vzpostaviti evidenco vseh podatkov po tem
zakonu v roku dveh let od uveljavitve tega zakona.
67. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
tevni zbor je na svoji 20. seji, dne 1. junija 1994, opravil prvo
"avnavo predloga zakona o matični evidenci zavarovancev
Mivalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarova® 'er sprejel predloženo gradivo kot primerno podlago za
IPravo predloga zakona za drugo obravnavo.
lavni zbor je predlagatelju naložil, da pripravi besedilo
Odloga zakona za drugo obravnavo in pri tem upošteva
''Pombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ter

Odbora za zdravstvo, delo, družino in socialne zadeve ter
odpravi pomankljivosti redakcijsko-tehnične narave.
V predlogu zakona, ki je pripravljen za drugo obravnavo, so
skladno s sklepom Državnega zbora odpravljene redakcijskotehnične pomankljivosti, ki so bile ugotovljene v delovnih
telesih Državnega zbora pri prvi obravnavi. Besedilo je bilo
tudi usklajeno z rešitvami v zakonu o varstvu osebnih podatkov in v zakonu o gospodarskih družbah. Upoštevane so
novosti na podtočju davčne ureditve in statistike.
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Predlog zakona o PRAVICAH INDUSTRIJSKE LASTNINE IZ DELOVNEGA
RAZMERJA - EPA 590 - DRUGA OBRAVNAVA

- PREDLOGA ZAKONA O PRAVICAH INDUSTRIJSKE
LASTNINE IZ DELOVNEGA RAZMERJA,

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 njegovih delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 23. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 20/7-1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo.
- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Vlada Republike Slovenije je na 114. seji dne 17. novembra
1994 določila besedilo:

Predlog zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja
. SPLOŠNE DOLOČBE

Prenehanje delovnega razmerja
1-člen

4. člen

Ta zakon ureja pravice in obveznosti delodajalcev in delojemalcev, ki izhajajo iz inovacij ustvarjenih v delovnem razmerju.

Prenehanje delovnega razmerja nima učinka na pravice in
dolžnosti iz tega zakona.

Inovacije

Prednostna kupna pravica

2. člen

5. člen

Inovacije po tem zakonu so:
a) izumi, ki izpolnjujejo po predpisih o industrijski lastnini
pogoje za patentno varstvo ali za varstvo s patentom s skrajšanim trajanjem;
b) nove oblike teles, slike in risbe, ki izpolnjujejo pogoje po
predpisih o industrijski lastnini za varstvo z modelom oziroma
vzorcem;
c) tehnične izboljšave, s katerimi se dosega večja delovna
storilnost, boljša kakovost proizvodov, prihranek pri materialu in energiji, boljše izkoriščanje strojev in naprav ter boljši
nadzor proizvodnje in boljša varnost del.

(1) V primeru prodaje službenega izuma ima delojemalece
prednostno kupno pravico do izuma, ki ga je ustvaril in ga i
delodajalec popolno prevzel.
(2) V stečaju se zahtevki delojemalcev do nagrade iz 15., 16. i"
20. člena tega zakona, poravnajo kot stroški stečajnega pc
stopka.

II. VZAJEMNE PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELODAJALCEV iN
DELOJEMALCEV
Dolžnosti obvestila pri službenih izumih

Izumi delojemalcev

6. člen

3. člen
(1) izumi, ki jih ustvarjajo delojemalci so lahko službeni ali
prosti izumi.
(2) Službeni izum je izum, ki je ustvarjen v času trajanja
delovnega razmerja ali v teku šestih mesecev od dneva, ko je
delojemalcu prenehalo delovno razmerje. Službeni izum je
lahko:
a) neposredni službeni izum, ki je ustvarjen pri izpolnjevanju
pogodbe o zaposlitvi, na izrecno zahtevo delodajalca ali na
podlagi posebne pogodbe med delodajalcem in delojemalcem;
b) posredni službeni izum, ki je ustvarjen pri opravljanju
poklica, če so imele za nastanek izuma pretežno vlogo izkušnje, ki si jih je delojemalec pridobil na delovnem mestu ali
sredstva, ki mu jih je delodajalec dal na razpolago.
(3) Drugi izumi, ki so ustvarjeni v času trajanja delovnega
razmerja, so prosti izumi.
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(1) Delojemalec, ki je ustvaril izum, mora o izumu brez odlaM'a
nja pisno obvestiti delodajalca In pri tem jasno označiti, °
gre za obvestilo o izumu. Če je pri ustvaritvi izuma sodelovalo
več delojemalcev, lahko obvestilo o izumu oddajo skupaj.
(2) Delodajalec mora pisno potrditi delojemalcu prejem obvestila o izumu.
(3) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati-n
a) natančen opis izuma, to je njegove tehnične naloga '
njeno rešitev, ter risbe, ki so potrebne, da bi bil izum razuC*
Ijiv;
b) podatke, kako je do izuma prišlo in izjavo, da gre
neposredni ali posredni službeni izum:

zS

c) podatke o osebah, ki so sodelovale z delojemalcem Pri
ustvaritvi izuma, z opisom njihovega prispevka.
(4) Obvestilo o izumu, ki ne vsebuje vseh podatkov iz prejS*
njega odstavka, se šteje za pravilno, če delodajalec v rok"
enega meseca od njegovega prejema ne zahteva njegove
dopolnitve.
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prevzemu prijavi pri Uradu Republike Slovenije za varstvo
industrijske lastnine (v nadaljnem besedilu: urad) za patent ali
za patent s skrajšanim trajanjem.

Prevzemna izjava delodajalca
7. člen
j19c) S sprejemom obvestila o službenem izumu ima delodajapravico do popolnega prevzema izuma ali do prevzema
'urna z omejitvami.
(2) Delodajalec mora najkasneje v treh mesecih od prejema
obvestila o izumu, obvestiti delojemalca, katero pravico do
«uma uveljavlja ter ga hkrati obvestiti ali se z opredelitvijo
fcuma strinja.
13) Će delodajalec o službenem izumu ni bil pisno obveščen,
točne teči rok iz prejšnjega odstavka od dneva, ko je za izum
toedei.
Dolinoat varovati Izum v tajnoatl
S.člen
p) Delodajalec mora varovati izum, o katerem ga je delodaja'®c obvestil, v tajnosti tako dolgo, kot to zahtevajo interesi
"®lojemalca.
fi) Delojemalec mora varovati službeni izum v tajnosti, dokler
[^polaganje
z Izumom ne postane prosta v smislu 10. člena
,B
9a zakona.
p) Osebe, ki so izvedele za Izum, ne smejo tega znanja
"koristiti in ga tudi ne objaviti.

(2) Delodajalec mora posredni službeni izum, ki ga je
popolno prevzel, v roku enega mesec od prevzema prijaviti pri
uradu za patent, oziroma za patent s skrajšanim trajanjem,
razen če se z delojemalcem drugače dogovori ali če so izpolnjeni pogoji iz 14. člena tega zakona.
_ .
:jefl sbsiu
(3) Ce delodajalec ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom,
sme delojemalec posredni službeni izum v imenu in na stroške delodajalca sam prijaviti za patent ali za patent s skrajšanim trajanjem.
(4) Delodajalec ima pravico, da posredni službeni izum, ki ga
je popolno prevzel, prijavi za patent ali za drugo ustrezno
pravico industrijske lastnine tudi v tujini.
(5) Če delodajalec ne uveljavi pravice iz prejšnjega odstavka
ali je ne uveljavi v določenih državah, mora dati izum za te
države na prosto razpolago delojemalcu in mu na njegovo
zahtevo omogočiti, da tam pridobi patente oziroma ustrezne
pravice industrijske lastnine. Izjava, s katero da delodajalec
na razpolago izum za vse ali določene države, mora biti dana
pravočasno, da lahko delojemalec izkoristi prednostne roke,
ki so določeni v mednarodnih pogodbah s področja industrijske lastnine, vendar najkasneje v roku šestih mesecev od
vložitve prijave po drugem odstavku tega člena ali od vložitve
prijave delojemalca po tretjem odstavku tega člena.

9. člen

(6) Če se delodajalec in delojemalec ne sporazumeta ali je
izum, ki ga je delodajalec popolno prevzel, neposredni ali
posredni službeni izum, delodajalcu ni potrebno prijaviti
izuma, če sporno vprašanje predloži v rešitev poravnalnemu
svetu.

I ) 2 vročitvijo pisne izjave delodajalcu, s katero delodajalec
Popolno prevzema službeni izum, preidejo na delodajalca vse
Pravice na izumu.

Vzajemne pravice In dolžnosti pri pridobivanju patentov In
drugih ustreznih pravic industrijske lastnine

Pravne poaledlce prevzemne Izjave
1

(?) Z vročitvijo pisne izjave delodajalcu, s katero delodajalec
Povzema
službeni izum z omejitvami, preidejo na delodajalca
9
tiste pravice, ki jih je delodajalec izrecno določil s prev6r
* »ino izjavo.
(3) Če prevzem posrednega službenega izuma z omejitvami
?v'ra izkoriščanje posrednega službenega izuma, lahko deloromalec zahteva od delodajalca, da v roku dveh mesecev od
Prevzema, izum popolno prevzame ali mu ga da na prosto
®zpolago.

12. člen
(1) Delodajalec mora hkrati z vložitvijo prijave službenega
izuma za petent ali za patent s skrajšanim trajanjem poslati
delojemalcu prepis prijave in vloženih prilog. Delodajalec
mora delojemalca obveščati o poteku postopka za priznanje
patenta pri uradu.
(2) V postopku pri uradu mora delojemalec delodajalcu
nuditi pomoč s pojasnili o izumu ter dajati potrebne izjave.

Službeni Izumi a katerimi delojemalec prosto razpolaga

Opustitev prijave ali varstvene pravice

10. člen

13. člen

S službenim izumom delodajalec prosto razpolaga:
a

) če se je delodajalec izumu pisno odpovedal,

I1) če pri prevzemu službenega izuma z omejitvami delodajalec ni prevzel pravice prostega razpolaganja s službenim
Murnom;

(1) Če delodajalec po izplačilu nagrade iz 16. člena tega
zakona opusti prijavo posrednega službenega izuma za
patent ali za patent s skrajšanim trajanjem ali pa podeljenega
patenta za tak izum noče več vzdrževati, mora o tem obvestiti
delojemalca in mu na njegovo zahtevo in na njegove stroške
prenesti pravico in predati za varstvo te pravice potrebno
dokumentacijo.

če delodajalec ni v roku treh mesecev od prejema pravilna
obvestila iz 6. člena tega zakona, ali v roku dveh mese£8v v primeru od prevzema iz tretjega odstavka 9. člena tega
<8kona izjavil, da popolno prevzame izum.

(2) Delojemalec lahko zahteva prenos pravice od delodajalca
v roku treh mesecev od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka.
„>

(2) S službenimi izumi, ki so postali prosti po prejšnjem
^■stavki) tega člena, delojemalec razpolaga brez omejitev iz
člena tega zakona.

Poslovne tajnosti

Pravica in dolžnost patentne prijave

(1) Če je v interesu delodajalca, da ostane posredni službeni
izum v tajnosti, delodajalcu ni potrebno izuma prijaviti za
patent ali za patent s krajšanim trajanjem, če delojemalcu
pripozna, da izum izpolnjuje pogoje za patent ali za patent
s skrajšanim trajanjem.

11. člen
1

' ) Delodajalec ima pravico, da neppsredni službeni izum po

14. člen
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(2) Če delodajalec ne pripozna, da izum izpolnjuje pogoje za
patent ali za patent s skrajšanim trajanjem, mu ni potrebno
prijaviti izuma za patent samo v primeru, če sporno vprašanje
predloži v rešitev poravnalnemu svetu.
(3) Pri odmeri nagrade za izum iz prvega odstavka tega člena
je potrebno upoštevati izgube, ki delojemalcu nastanejo zato,
ker na službeni izum ni bil podeljen patent ali patent s skrajšanim trajanjem.

(5) Če je pri ustvaritvi izuma sodelovalo več delojemalcev, ima
vsak delojemalec pravico do ugovora v skladu s prejšnjim
odstavkom.
Prosti izumi

Nagrada s prevzemom neposrednega službenega izuma

19. člen

15. člen

(1) Delojemalec, ki je ustvaril, prosti izum, mora o izumu pisno
obvestiti delodajalca. Obvestilo mira vsebovati toliko podatkov o izumu, da delodajalec lahko presodi ali gre za prosti
izum.

(1) Pri popolnem prevzemu neposrednega službenega izuma
ima delojemalec pravico do nagrade, če njegov osebni prispevek pri ustvaritvi izuma ali pomen izuma za delodajalca očitno
presegata vsebino nalog delojemalca po pogodbi o zaposlitvi
ali izrecnih zahtev delodajalca ali pa vsebino med delodajalcem in delojemalcem sklenjene posebne pogodbe.
(2) Če delodajalec neposredni službeni izum prevzame z omejitvami, delojemalec nima pravice do nagrade.
(3) Pravica delojemalca iz prvega odstavka tega člena nastane
s prejemom izjave delodajalca, da popolno uveljavlja svojo
prevzemno pravico.

(2) Delodajalec mora delodajalcu pisno potrditi prejem obvestila o prostem izumu.
(3) Delodajalec lahko v roku dveh mesecev od prejema obvestila o prostem izumu pripozna delojemalcu, da gre za prosti
izum, ali prostemu izumu ugovarja pri poravnalnem svetu.

(4) Višina in vrsta nagrade iz prvega odstavka tega člena se
določita na podlagi kolektivnih pogodb in pogodbe o zaposlistvi.

(4) Delojemalec mora pred začetkom uporabe proste izuma
pisno ponuditi delodajalcu odkup pravice do uporabe prostega izuma. Če delodajalec ponudbe ne sprejme v roku dveh
mesecev do prejema ponudbe, ponudba ugasne. Če delodajalec ponudbo sprejme, ne strinja pa se s ponujenimi pogoji,
lahko sproži postopek pri poravnalnem svetu v roku dveh
mesecev od prejema ponudbe.

Nagrada s prevzemom posrednega službenega izuma

Tehnične Izboljšave

16. člen

20. člen

(1) Pri prevzemu posrednega službenega izuma ima delojemalec pravico do nagrade.

(1) Za tehnične izboljšave ima delojemalec pravico do
nagrade od trenutka, ko je delodajalec začel izboljšavo uporabljati. Za tehnične izboljšave se uporabljajo določbe 16., 18.
in 19. člena tega zakona.

(2) Če delojemalec popolno prevzame izum iz prejšnjega
odstavka, nastane pravica do nagrade s prejemom izjave
delodajalca; pri prevzemu z omejitvami pa z začetkom uporabe izuma.
(3) Za odmero nagrade so predvsem odločilni gospodarska
uporabnost posrednega službenega izuma, naloge in položaj
delojemalca pri delodajalcu in delež delodajalca pri ustvaritvi
izuma.
Pravilnik o nagradah
17. člen
(1) Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, v soglasju
z ministrom, pristojnim za delo, izda pravilnik o nagradah.
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka se uporablja pri neposrednem službenem izumu samo, če je za delojemalca ugodnejši
kot določbe kolektivnih pogodb ali pogodbe o zaposlitvi.
Sporazum ali določitev nagrade
18. člen
(1) Višino in vrsto nagrade določita delodajalec in delojemalec v pogodbi, ki jo skleneta v roku enega meseca od prevzema službenega izuma.
(2) Če je pri ustvaritvi izuma sodelovalo več delojemalcev,
določi delodajalec skupno višino nagrade in jih o tem obvesti.
Posamezne deleže od skupne nagrade si določijo posamezniki sami na podlagi vsebine obvestila o izumu.
(3) če delodajalec in delojemalec ne skleneta pogodbe iz
prvega odstavka tega člena, mora delodajalec določiti in
izplačati nagrado najkasneje v roku treh mesecev od podelitve patenta ali patenta s skrajšanim trajanjem za posredni
službeni izum.
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(4) Delojemalec ima pravico, da v roku enega meseca od
določitve nagrade ugovarja višini in vrsti nagrade pri poravnalnem svetu.

Izumi visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev In
visokošolskih sodelavcev ter raziskovalcev v javnih
visokošolskih zavodih in javnih raziskovalnih zavodih
21. člen
(1) Za izume, ki jih ustvarijo visokošolski učitelji, znanstveni
delavci in visokošolski sodelavci v javnih visokošolskih zavodih in raziskovalci v javnih raziskovalnih organizacijah, se
uporabljajo določbe tega zakona, razen določb 15. do
vključno 19. člena tega zakona, če javni visokošolski zavod ali
javna raziskovalna organizacija, v kateri so te osebe zaposlene:
a) s sredstvi iz proračuna zagotavlja organizacijsko infrastrukturo, opredeljeno s statutom, potrebno za obravnavanje izumov po določbah tega zakona in za njihovo učinkovito izkoriščanje;
b) s pravilnikom ureja postopek prevzema službenih izumov
na način, ki je prilagojen potrebam znanstvenega raziskovalnega dela in objave znanstvenih dosežkov;
c) s pravilnikom določa deleže, ki pri izkoriščanju izuma
pripadajo organizaciji, enoti organizacije, v kateri je izumitelj
zaposlen in izumitelju. Pri tem delež izumitelja, če je izumiteljev več, ne sme znašati manj kot dvajset odstotkov bruto
licenčnine, ki jo dobi organizacija od izkoriščanja izuma.
(2) Sredstva za organizacijsko infrastrukturo iz točke a) zagotavlja država posebej, če so izpolnjeni pogoji iz točke b) in c)
prejšnjega odstavka. Ministrstvo, pristojno za znanost jn tehnologijo, ugotavlja izpolnitev pogojev.
(3) Če niso izpolnjeni pogoji iz točk a) in b) prejšnjega
odstavka, so izumi oseb iz prvega odstavka tega člena prosti
izumi brez omejitev iz 19. člena tega zakona.
(4) Če je dala organizacija osebam iz prvega odstavka tega
člena sredstva za raziskovalno delo, v okviru katerega je bil
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"stvarjen izum, ki je prost izum po prejšnjem odstavku tega
"sna, morajo le-te organizacijo o izumu obvestiti in na njeno
khtevo tudi poročati o izkoriščanju izuma in doseženih
tohodkih. Organizacija je upravičena, da v roku treh mesecev
to prejemu pisnega obvestila zahteva primeren delež na
tohodkih iz izuma. Ta delež ne sme presegati višine sredstev,
jih je dala organizacija na razpolago.
S)! Javni visokošolski zavod in javna raziskovalna organizacija
raziskovalno in pedagoško politiko ter individualnimi
Zgodbami o zaposlitvi skrbi za to, da je prenos znanja
•prakso dolžnost visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavter visokošolskih sodelavcev.

IV. PORAVNALNI POSTOPEK
Mirna rešitev sporov
24. člen
isdiui.
(1) V vseh sporih o inovacijah je postopek pred poravnalnim
svetom obvezen.
(2) Poravnalni svet si prizadeva, da pride do sporazumne
rešitve spora.
(3) Poravnalni svet sprejema sklepe z večino glasov.
Poravnalni svet

^umi, ustvarjeni v javnih visokošolskih zavodih in Javnih
raziskovalnih zavodih s tujimi sredstvi

25. člen
Poravnalni svet se ustanovi pri uradu.

22. člen

Sestava poravnalnega sveta
I') V pogodbah, ki jih javni visokošolski zavodi in javni razi^ovalni zavodi sklenejo s tretjimi osebami glede financiranja
''' sofinanciranja raziskovalnega dela, se določi, komu pripalio izumi, ustvarjeni v okviru takega raziskovalnega dela,
^edi vprašanje pravic do uporabe teh izumov in višina ter
Modalitete morebitnega posebnega plačila. Ob tem se prizmo upoštevajo pogodbene obveznosti vseh sodelujočih.
®) V pogodbah za financiranje raziskovalnega dela, ki jih
'klene država z javnimi visokošolskimi in javnimi raziskoval"'"li zavodi, se določi, da se država odpove pravicam do
kovačij, ki bi pri tem raziskovalnem delu nastale.
p) Zavodi iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjujejo pogoje iz
°čk a) in c) prvega odstavka prejšnjega člena, zagotavljajo
®°Pogodbenikom njihove pravice do izumov v skladu s statuin pravilnikom. Zneski, ki se dolgujejo organizaciji po
"pgodbi za raziskovalno delo kot tako, ne štejejo za licenčno v smislu točke c prvega odstavka prejšnjega člena.
če niso izpolnjeni pogoji iz točk a) in c) prvega odstavka
^fijšnjega
člena, velja njegov drugi odstavek, razen če ni
!
Posebno pogodbo, ki jo zavod sklene z visokošolskimi
žitelji, znanstvenimi delavci in visokošolskimi sodelavci in
'a*iskovalci, ki so v delovnem razmerju na zavodu, drugače
"oločeno ali če se te osebe v pogodbi o raziskovalnem delu
"'so neposredno drugače dogovorile.

26. člen
(1) Poravnalni svet sestavljajo predsednik, namestnik predsednika, predstavnik Zveze inovatorjev Slovenije in štirje
člani.
(2) Predsednika in namestnika predsednika imenuje minister,
pristojen za znanost in tehnologijo, za dobo treh let. Lahko
sta ponovno imenovana.
(3) Dva člana poravnalnega sveta, ki morata imeti strokovne
izkušnje na področju, na katero se inovacija nanaša, imenuje
direktor urada iz vrst delavcev urada ali iz vrst oseb, vpisanih
v register zastopnikov pri uradu za vsak posamezen spor.
(4) Predstavnika Zveze inovatorjev Slovenije imenuje direktor
urada na predlog Zveze inovatorjev Slovenije.
(5) Po enega člana imenuje vsaka stranka v postopku.
Postopek pred poravnalnim svetom
27. člen
(1) Udeležence v sporu pred poravnalnim svetom lahko zastopajo tudi fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register
zastopnikov pri uradu.
Začetek postopka

^OSEBNE DOLOČBE ZA NOVE OBLIKE TELES, SLIKE IN

28. člen

Savica do vzorca oziroma modela in do posebne nagrade

(1) Postopek pred poravnalnim svetom se začne na pisno
zahtevo, ki se vloži pri poravnalnem svetu v dveh izvodih.

23. člen
Ne
nova oblika telesa, slika ali risba spadajo v delovno
l^?ročje delodajalca in jih je delojemalec ustvaril v času
jianja delovnega razmerja, pri izpolnjevanju pogodbe
Zaposlitvi, na izrecno zahtevo delodajalca ali na podlagi
6bne
mecl
Part
P°90dbe
in delojemalcem,
prišla pravica
do varstva zdelodajalcem
modelom oziroma
vzorcem delodaCu
. . razen če ni s pogodbo o zaposlitvi ali s posebno
Sodbo drugače določeno.
J'Delojemalec ima pravico do nagrade za novo obliko telesa,
J*o ali risbo, ki je zavarovana z modelom oziroma vzorcem,
, liegov
osebni prispevek pri ustvaritvi omenjenih predmeri i a'i njihov pomen za delojemalca očitno presega vsebino
De °9 delojemalca po pogodbi o zaposlitvi ali izrecnih zahtev
J°dajalca ali pa vsebino med delojemalcem in delodajalcem
- hijene posebne pogodbe, razen če ni s temi pogodbami
9ače določeno.
jjjj *a določitev višine in vrste nagrade iz prejšnjega odstavka
"Porabljajo določbe tretjega odstavka 16. člena in 18. člen.

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati kratek opis
spornih dejstev in kaj se z zahtevo uveljavlja. V zahtevi morata
biti navedena tudi ime in naslov nasprotnega udeleženca.
(3) Predsednik poravnalnega sveta vroči zahtevo nasprotnemu udeležencu in ga pozove, da se v določenem roku
o zahtevi izjavi.
Predlog za sporazumno rešitev
29. člen
(1) Vsakemu udeležencu postopka mora biti v postopku zagotovljeno, da se ustno izjavi o sporni zadevi.
(2) Poravnalni svet mora vsakemu udeležencu vročiti obrazložen predlog za sporazumno rešitev spora z določitvijo roka za
ugovor.
(3) Vsak udeleženec lahko pisno ugovarja predlogu za sporazumno rešitev spora, v roku enega meseca od vročitve predloga za sporazumno rešitev spora.
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(4) Predlog za sporazumno rešitev spora je sprejet, ko udeleženci pisno sprejmejo predlagano sporazumno rešitev.

(2) Brez predhodnega poravnalnega postopka je sodno varstvo dovoljeno samo:

(5) Sporazum iz prejšnjega odstavka je izvršilni naslov.

a) če je delojemalcu prenehalo delovno razmerje ali če je izum
nastal v šestih mesecih po prenehanju delovnega razmerja;
b) če se s tožbo zahtevajo začasne odredbe ali izdaja plačilnega naloga.

Neuspeh poravnalnega postopka
'oleoc! er

30. člen

Pristojnost sodišč

(1) Postopek pred poravnalnim svetom je neuspešen:
a) če se nasprotni udeleženec ni izjavil v roku, ki mu je bil dan
po tretjem odstavku 27. člena tega zakona;
b) če so od trenutka, odkar je bil sprožen poravnalni postopek, potekli trije meseci:
c) če je nasprotni udeleženec izjavil, da v poravnalnem
postopku ne bo sodeloval;
d) če udeleženci ne sprejmejo predlagane sporazumne rešitve.

33. člen
Za spore v zvezi z izumi, tehničnimi izboljšavami, novimi
oblikami teles, slikami ali risbami je pristojno odločati
delovno sodišče.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(2) Predsednik poravnalnega sveta obvesti udeležence, da se
je poravnalni postopek neuspešno končal.
Stroški poravnalnega postopka
31. člen
Vsak udeleženec poravna svoje stroške postopka, razen če se
sporazumejo drugače.

34. člen
Določbe 24. do vključno 33. člena tega zakona veljajo tudi za
izume in tehnične izboljšave, ki so bile ustvarjene pred uvelja*
vitvijo tega zakona, sodni postopki v zvezi z njimi niso bili
začeti.
35. člen

Pogoji za sodno varstvo

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati
določbe 146. do 172. člena zakona o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja (Uradni list SFRJ, št. 37/
81, 3/90 in 20/90).

32. člen

36. člen

(1) Sodno varstvo pravic je dovoljeno samo ob pogoju, da je
bil poravnalni postopek predhodno sprožen, pa ni bil
uspešen.

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

V. SODNO VARSTVO

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 23. seji dne 20. 7.
1994 ob prvem branju predloga zakona sprejel stališča in
sklepe, s katerimi podpira uvrstitev predloga zakona v drugo
branje. Od sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve zbora
smo dne 19. 5. 1994 prejeli predvsem redakcijske pripombe
na zakon.
Predlog zakona za drugo obravnavo je usklajen s pripombami
sekretariata ter upošteva vse sklepe Državnega zbora.
V skladu s splošnimi pripombami je poglavje IV. (Posebne
določbe za nove oblike teles, slik in risb) uvrščeno za II.
poglavjem. Tako sta poglavja III. in V. (Sodno varstvo in
poravnalni postopek) smiselno zaokrožena.
Kar zadeva priporočila, da naj predlagatelj do druge obravnave prouči možnost, da bi bil inovator (posameznik) v poravnalnem postopku v boljšem položaju, smo 30. člen (sedaj 31.)
dopolnili z -razen, če se ne sporazumejo drugače«. Ugotovili
smo, da je praksa pri poravnavanju stroškov pred poravnavalnimi sveti, da vsak udeleženec krije svoje stroške.
Glede na sklepe ter stališča, ki jih je Državni zbor sprejel in
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora so v zakonu spremenjeni naslednji členi:
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v 23. členu (sedanji 24. člen)
Beseda »mirne- je nadomeščena z besedo »sporazum«,
v 28. členu
V petem odstavku je beseda »Predlog« nadomeščeni
z besedo »sporazum«.
v 29. členu
Ta člen je dopolnjen z dvema alinejama ter je na ta način
odpravljena nejasnost v zvezi s 23. ter 32. členom zakona.
v 33. členu
Določitev tega člena je usklajena glede na določbe zakoni
o delavnih in socialnih sodiščih.
v 34. členu
Z dopolnitvijo je ta člen bolj precizen. Menimo, da je retroak'
tivna veljavnost posameznih določb tega zakona upravičena.
saj se nanaša na izume in tehnične izboljšave, ki so bilo
ustvarjene pred uveljavitvijo tega zakona pa sodni postopa
v zvezi z njimi niso še začeti.
Menimo, da se z obvezno uvedbo poravnalnega postopka tudi
v teh primerih udeležencu omogoča hitrejša rešitev spora.
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Predlog zakona o ODPISU TERJATEV IZ NASLOVA ZAMUDNIH OBRESTI
- EPA 350 - DRUGA OBRAVNAVA

Vlada Republike Slovenije je na 114. seji dne 17. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ODPISU TERJATEV IZ
NASLOVA ZAMUDNIH OBRESTI,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov 22. seje državnega zbora Republike Slovenije z dne 21/6-1994 in 187. 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 bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance.

Predlog zakona o odpisu terjatev iz naslova zamudnih obresti
1.člen
Fizičnim osebam, ki so v času od 7. decembra 1991 do 31.
decembra 1992 opravljale dejavnost in bile vpisane v ustrezni
register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zasebniki) in zaradi neugodnih gospodarskih prispevkov, se odpišejo zamudne obresti iz
naslova nepravočasno plačanih davkov in prispevkov do profačuna Republike Slovenije, do Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Republike Slovenije in do Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: zamudne obresti), za sebe in za pri njih zaposlene
delavce, obračunane v obdobju od 7. decembra 1991 do 31.
decembra 1992 pod pogoji in na način, določen s tem zakonom.
2. člen
Ta zakon se nanaša na zamudne obresti pri naslednjih nepravočasno plačanih davkih in prispevkih:
- davek od dohodkov iz dejavnosti,
~ davek od osebnih prejemkov za zaposlene delavce,
~ prispevek za zaposlovanje za zasebnika in za pri njem
zaposlene delavce,
~ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
zasebnika in za pri njem zaposlene delavce,
- prispevek za zdravstveno zavarovanje za zasebnika in za pri
njem zaposlene delavce (v nadaljnjem besedilu: obveznosti).
3. člen
Zamudne obresti za obveznosti iz 2. člena tega zakona se
ugotovijo na dan 31. decembra 1992.
4. člen
Za neugodne gospodarske razmere se šteje, če je imel zasebnik na dan 31. decembra 1992:
~ neporavnane zapadle terjatve do pravnih oseb iz drugih
republik bivše SFRJ;
- neporavnane zapadle terjatve do pravnih oseb, ki so v stečaju;
~ neporavnane zapadle terjatve do pravnih oseb s področja
elektrogospodarstva, premogovništva, železniškega gospodarstva, PTT in cestnega gospodarstva;
~ neporavnane zapadle terjatve do pravnih oseb, ki so družbeni kapital prenesle na Sklad Republike Slovenije za razvoj.
5. člen
Zasebniku se zmanjša obveznost plačila zamudnih obresti za
razliko med zneskom obračunanih zamudnih obresti po
zakonu o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št.
^4/92, 13/93), ki niso bile plačane do dneva uveljavitve tega
zakona in zneskom odpisanih zamudnih obresti po tem zakonu.

Za razliko med zneskom obračunanih zamudnih obresti po
zakonu o obrestni meri zamudnih obresti, ki so bile plačane
do dneva uveljavitve tega zakona in zneskom odpisanih
zamudnih obresti po tem zakonu, se zmanjšajo druge obračunane zamudne obresti, ki jih zasebnik ni plačal do dneva
uveljavitve tega zakona.
Če zasebnik ne izkazuje drugih obračunanih in neplačanih
zamudnih obresti, se razlika med zneskom obračunanih in
plačanih zamudnih obresti po zakonu o obrestni meri zamudnih obresti in zneskom odpisanih zamudnih obresti po tem
zakonu, poračuna z drugimi dospelimi obveznostmi zasebnika.
Če zasebnik ne izkazuje neporavnanih dospelih obveznosti iz
prejšnjega odstavka, se lahko razlika med zneskom obračunanih in plačanih zamudnih obresti po zakonu o obrestni meri
zamudnih obresti in zneskom odpisanih zamudnih obresti po
tem zakonu, všteje v naslednja plačila obveznosti zasebnika
po tem zakonu ali v plačila drugih vrst obveznosti, za katere je
zadolžen pri izpostavi.
6. člen
Davčni organ ugotavlja, ali so izpolnjeni pogoji za odpis
zamudnih obresti po tem zakonu na podlagi pismenega zahtevka, ki ga zasebnik vloži najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi
tega zakona.
Pismeni zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
dokazila o razmerjih iz 4. člena tega zakona.
Davčni organ o zahtevku iz prvega odstavka tega člena odloči
najkasneje v 90 dneh od dneva, ki je v prvem odstavku tega
člena predviden kot zadnji dan za oddajo pismenega zahtevka.
7. člen
Zasebnik, ki ne izkazuje neporavnanih dospelih obveznosti,
lahko zahteva vračilo razlike iz četrtega odstavka 5. člena tega
zakona.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka predloži zasebnik davčnemu
organu v 30 dneh od dneva pozitivne rešitve zahtevka za
odpis zamudnih obresti.
8. člen
Za razliko med zneskom obračunanih in plačanih zamudnih
obresti po zakonu o obrestni meri zamudnih obresti in zneskom obračunanih zamudnih obresti po tem zakonu se ne'
obračunavajo revalorizacija in obresti.
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10. člen

9. člen
Zasebniki, ki poravnavajo zamudne obresti v skladu z uredbo
o poravnavanju zamudnih obresti za nepravočasno plačane
prispevke in davke (Uradni list RS, št. 13/93), lahko vložijo
zahtevek za odpis zamudnih obresti po tem zakonu v roku,
določenem v 6. členu tega zakona.

Podrobnejša navodila o poravnavanju obveznosti in o poda1;
kih, ki jih je potrebno predložiti davčnemu organu, po potr«'1
izda minister za finance.
11. člen

Zasebniku iz prvega odstavka tega člena z dnem vložitve
zahtevka za odpis zamudnih obresti po tem zakonu preneha
obveznost poravnavanja zamudnih obresti v skladu z uredbo
o poravnavanju zamudnih obresti za nepravočasno plačane
prispevke in davke.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis1"
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 22. seji zbora, dne 21.
6. 1994 prvič obravnaval predlog zakona o odpisu in poravnavanju terjatev iz naslova zamudnih obresti. Ob tem je sprejel
sklep, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo in zadolžil Vlado Republike Slovenije, da v sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije
pripravi predlog za drugo obravnavo.
Predlog zakona za drugo obravnavo je pripravljen na naslednjih izhodiščih:
1. Da bi ukrep prinesel bistveno razbremenitev zasebnikov, je
v zakonu predloženo, da se možnost odpisa zamudnih obresti
■nanaša tako na nepravočasno plačane davke in prispevke za
socialno varnost zasebnika kot pri njem zaposlene delavce, za
katere je dolžan odtegovati predpisane obveznosti.
2. V skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve je v 4. členu predloga zakona precizneje določeno, kaj
se šteje za neugodne gospodarske razmere, podobno kot je
opredeljeno v veljavni uredbi o poravnavanju zamudnih obresti. Upoštevani sta tudi pripombi sekretariata glede izkazovanja obveznosti (v 3. členu) tega glede navajanja davčnega
organa (v 6. členu).
3. V predlogu zakona je predvideno, da bo davčni organ
ugotavljal, ali so izpolnjeni pogoji za odpis obveznosti na
podlagi pismenih zahtevkov, vloženih najkasneje v 60 dneh
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po uveljavitvi tega zakona, kar pomeni, da pozneje vložek
zahtevkov davčni organ ne bo obravnaval. Pismeni zahtetf*
bo moral vsebovati dokazila o tem, da je v določeni"
obdobju zasebnik posloval v neugodnih gospodarskih
merah.
Predloženo besedilo predloga zakona je usklajeno z Obrt1*0
zbornico Slovenije. Le-ta pa je k predlogu zakona, ki 9* *
pripravilo Ministrstvo za finance, dodatno predlagala:
1. da se v 4. členu predloga zakona kot dodatni kriterij11
ugotavljanje neugodnih gospodarskih razmer, na podm
katerih bi se zasebnikom odpisale zamudne obresti, doda tu°
primere, ko so zasebniki na dan 31. decembra 1992
neporavnane terjatve do pravnih oseb, ki niso poravnaw
svojih obveznosti v roku 90 dni od dneva zapadlosti terjaj
Glede na to, da gre v tem primeru za poskus reševati'
problema zaščite upnikov, ki je splošen problem in ni vseb""
tega zakona menimo, da predlog ni sprejemljiv.
2. da se vsem zasebnikom odpiše zamudne obresti, obrat*
nane za čas moratorija, ki naj bi ga razglasilo Ministrstvo
finance za čas od 18. 8. do 30. 9. 1992. Glede na to, da I'
v skladu s priloženim dopisom Ministrstva za finance, deja~
sko šlo le za začasen odlog plačila zamudnih obresti in nel09
odpis zamudnih obresti za navedeni čas menimo, da pred'
ni sprejemljiv.
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Predlog zakona o POŠTNI DEJAVNOSTI - EPA 931
- PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 114. seji dne 17. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POŠTNI DEJAVNOSTI,
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Stanko PERPAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

Predlog zakona o poštni dejavnosti
UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Poštne storitve so bile do zdaj urejene z zakonom o poštnih,
telegrafskih in telefonskih storitvah (Uradni list SFRJ, št. 2/86
in 26/90) ter delno z zakonom o sistemih zvez (Uradni list
SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90). Opredeljene so bile kot storitve, ki se opravljajo z namenom uresničevanja posebnega
družbenega interesa. Podjetja, ki so opravljala to dejavnost,
so bila organizirana v skladu z zakonom o podjetjih (Uradni
list SFRJ, št. 77/88, 40/90 in 46/90). Vlada RS je z uredbo
o reorganizaciji podjetij, ki opravljajo dejavnost PTT prometa
(Uradni list RS, št. 38/93), reorganizirala takratna PTT podjetja
ter oblikovala PTT podjetje Slovenije, ki opravlja vse poštne in
telekomunikacijske storitve.
Slovenski poštni sistem je vključen v Svetovno poštno zvezo
(UPU), Konferenco evropskih pošt in telekomunikacij (CEPT)
ter Organizacijo evropskih javnih poštnih operatorjev (Posteurop).
Zakon o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/
93) določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih
služb, s katerimi se zagotavljajo materialne javne dobrine kot
proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno izvajanje
v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenja ali druga
lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar
in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Gospodarske
javne službe se določijo z zakoni, med drugim tudi z zakoni
o prometu in zvezah.
Ločitev poštne in telekomunikacijske dejavnosti je proces, ki
Poteka v vsej Evropi, saj imata obe dejavnosti, ki sta bili sicer
tradicionalno povezani, vedno manj skupnih interesov.
Obstoječa povezanost zato že ovira hitrejše prilagajanje posamezne dejavnosti njenim funkcionalnim potrebam na trgu.
Razlikovanje obeh dejavnosti se kaže v več pogledih. Tako je
z
a poštno dejavnost značilno, da je delovno ekstenzivna,
telekomunikacije pa so kapitalno in tehnološko zahtevne.
Poštna dejavnost ima umirjen razvoj, telekomunikacije pa so
skupaj z računalništvom med najhitreje razvijajočimi se dejavnostmi. Poštna dejavnost je večinoma nedonosna, medtem ko
so telekomunikacije zelo donosna dejavnost. Pošta opravlja
večino storitev samostojno, telekomunikacije pa so vedno
bolj raznovrstne in se dopolnjujejo z drugimi, predvsem računalniškimi storitvami. Takšno stanje zahteva od telekomunikacijske dejavnosti hitro odzivanje in prilagajanje, kar pa pri
sedanji organiziranosti, ki temelji na medsebojni povezanosti
obeh dejavnosti, ni mogoče.
2. NAČELA IN CILJI
Temeljno načelo zakona je, da država zagotavlja v obliki javne
službe le opravljanje tistih poštnih, katerih zagotavljanje po
'ržnih zakonitostih bi bilo v nasprotju z javnimi interesi, in

tiste, ki jih ni mogoče zagotoviti po tržnih zakonitostih, njihovo trajno in nemoteno opravljanje pa sta v javnem interesu.
Drugo načelo, ki ga upošteva zakon, je ločitev poštne in
telekomunikacijske dejavnosti in s tem omogočanje hitrejšega prilagajanja funkcionalnim potrebam trga.
Cilji, ki jih želimo doseči s predlaganim zakonom na podlagi
navedenih temeljnih načel, so:
- omogočiti državi dejanski vpliv nad tistim delom poštne
dejavnosti, ki se mora zaradi svojega vitalnega pomena izvajati v okviru državne politike, vendar tudi z dovolj avtonomije,
da pride do veljave stroka:
- omogočiti zagotavljanje čim več poštnih storitev po tržnih
zakonitostih in tako pospešiti razvoj dejavnosti;
- vzpostaviti pravno podlago za javno službo na področju
poštne dejavnosti.
3. POGLAVITNE REŠITVE
Za uresničitev zadanih ciljev so bile z upoštevanjem temeljnih
načel predvidene v zakonu rešitve, ki zagotavljajo združljivost
z evropskimi zakonodajami na tem področju, s čimer bo
Republiki Sloveniji omogočeno še kakovostnejše vključevanje v evropsko in svetovno poštno dejavnost.
3.1. Z javno službo na področju poštne dejavnosti se zagotavlja opravljanje tistih poštnih storitev, ki so v javnem interesu in
katerih zagotavljanje v skladu s tržnimi zakonitostmi bi bilo
v nasprotju z javnim interesom ali pa njihovega trajnega in
nemotenega opravljanja po tržnih zakonitostih ni mogoče
zagotoviti.
Storitve, ki se opravljajo v okviru javne službe, morajo biti
vsakomur dostopne pod enakimi, z zakonom določenimi pogoji.
Tako rešitev dopuščajo tudi usmeritve Evropske unije, s tem
da predvidevajo, da država obdrži še naprej določene
posebne pravice ali monopol kljub načelni usmeritvi, po
kateri naj se opravljanje poštnih storitev liberalizira in deloma
prepusti tržnim zakonitostim.
3.2. Zakon določa storitve, katerih zagotavljanje po tržnih
zakonitostih je v nasprotju z javnim interesom in ki jih opravlja
izključno javno podjetje.
Te storitve, ki imajo monopolno naravo, so:
- prenos navadnih in knjiženih pisemskih pošiljk do teže
2000 gramov, razen tiskovin, ter prenos dopisnic, odtisov za
slepe do teže 7000 gramov, prenos telegrafskih sporočil in
telegrafskih nakaznic v notranjem prometu;
- prenos vseh poštnih pošiljk v mednarodnem prometu do
teže, velikosti in označene vrednosti skladno z določili konvencije Svetovne poštne zveze.
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Opravljanje drugih poštnih storitev se bo zagotavljalo v okviru
javne službe le ob nezmožnosti njihovega trajnega in nemotenega zagotavljanja v skladu s tržnimi načeli.
S tako ureditvijo se omogoča uveljavitev tržnega gospodarstva v dejavnosti, ki je bilo do zdaj tradicionalno zaprto.
Država bo z javno službo poskrbela le za storitve, katerih
opravljanje mora zagotavljati na celotnem območju Republike Slovenije in v mednarodnem merilu trajno, nemoteno in
tehnično-tehnološko enotno. Vse druge storitve bodo ponujene v izvajanje gospodarskim subjektom, sposobnim za
opravljanje posameznih storitev iz poštne dejavnosti.
3.3. Zakon predvideva ustanovitev javnega podjetja Pošta
Slovenije, d.o.o.. Ob upoštevanju teženj ločitve poštne dejavnosti od telekomunikacijske se bodo sredstva za ustanovitev
podjetja zagotovila iz dela sredstev PTT podjetja Slovenije.
Gre za sredstva poštne infrastrukture oziroma za sredstva, ki
so bila financirana s sistemom samoupravnih interesnih skupnosti oziroma sistemom financiranja javne porabe in so
postala po zakonu o gospodarskih javnih službah premoženje
Republike Slovenije. Ustanoviteljica je država kot edina ustanoviteljica in kot edina lastnica.
4. FINANČNE POSLEDICE
Sedanje finančno stanje temelji na prelivanju sredstev med
telekomunikacijsko in poštno dejavnostjo PTT Slovenije, zato
je s tega vidika še možno delovanje poštne dejavnosti ob
ugotovitvi, da lastna cena poštnih storitev močno presega
prodajno ceno.
Kot izhaja iz že opisanih značilnosti poštne dejavnosti in
navedenega, je povsem realno pričakovati, da bo tako kot
v večini evropskih držav javno podjetje v poštni dejavnosti
poslovalo z izgubo, kar bo zahtevalo dodatna finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije.
Da bi bil delež proračunskih sredstev čim manjši, je treba ob
uveljavitvi tega zakona po eni strani povišati cene poštnih
storitev v skladu s proračunskim memorandumom za leto
1994, tako da se bo izboljšalo razmerje med lastno in prodajno ceno poštnih storitev, po drugi strani pa bodo zakonske
rešitve z ločitvijo telekomunikacijske in poštne dejavnosti
povzročile racionalizacijo pri njihovi organiziranosti in poslovanju, kar do zdaj v okviru skupne ptt - dejavnosti ni bilo
nujno. Na še bolj konkurenčno in tržno obnašanje javnega
podjetja pa bo vplivala tudi kunkurenca, ki jo bo država s tem
zakonom postopoma širila tudi na tem, do zdaj tradicionalno
monopolnem področju s podeljevanjem koncesij. Vse to bo
pripomoglo v kratkoročnem obdobju k finančni samostojnosti javnega podjetja.
5l VIRI ZA PRIPRAVO ZAKONA - primerjalni pregled zakonodaje
5.1. Republika Slovenija je podpisnica navedenih večstranskih mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na poštno dejavnost:
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5.2. Pri pregledu ureditev poštne dejavnosti v nemški, frand
ski, italijanski in britanski zakonodaji smo ugotovili, da zarai j,
drugačnega zgodovinskega razvoja ni mogoče neposredfl 0l
prevzemati njihovih ureditev. Vsem tem zakonodajam pa (j,
skupno to, da so pri ureditvi poštne dejavnosti upošteva
usmeritve, ki jih je v juniju 1987. leta sprejela komisija Evrof
ske skupnosti pod naslovom:
Green Paper on the Development of the Common Market f p
Telecommunications Services and Equipment.
Tako sama »zelena knjiga« kot na njeni podlagi izdane dire*
tive, smernice in priporočila temeljijo na:
- organizacijski ločitvi poštne in telekomunikacijske dejavfl'
sti, - največji možni demonopolizaciji poštnih storitev.
A) NEMČIJA

t

»
Pravni status: Pristojnosti zveznih oblasti na področju po5"
in telekoma so opredeljene z ustavo. Temelj pravnega urej*
nja poštne dejavnosti pa sta:
- poštni ustavni zakon, ki določa status nemške pošte,
- poštni zakon, ki ureja opravljanje poštnih storitev.
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Eden temeljnih elementov poštnega ustavnega zakona je 100
tev regulativnih pristojnosti od operativnega izvajanja poštn'
storitev. Te se izvajajo v treh ločenih operativnih enotah:
- DBP Postdienst - poštne storitve,
- DBP Postbank - bančne in denarne storitve,
- DBP Telekom - telekomunikacijske storitve.

s
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Vsaka od teh enot ima pravni status javnega podjetja, 1 * \
posluje po komercialnih načelih in z veliko prožnostjo gle * s
strategije poslovanja, ter so finančno in ekonomsko neo® v
visne.
{

Zvezni minister skrbi, da DBP (Deutsche Bundespost Post<* c
enst) posluje skladno z načeli, ki jih opredeli zvezna vlada, t*
določa srednjeročno in dolgoročno usmeritev poslovanj11 \
Minister ima pristojnost izdajati navodila, ki se nanašajo v
opravljanje poštnih storitev (monopol, tarife).
Splošne storitve: Poštni zakon določa okvirna merila spKjJ
nih storitev - vsakdo ima pravico do uporabe zmogljivo*
DBP, če so izpolnjeni pogoji, ki se zahtevajo za opravljaj
določene storitve. Poštni ustavni zakon opredeljuje sploS^
obveznost pošte, da zadovoljuje potrebe državljanov '
gospodarstva po poštnih, poštnobančnih in telekomunikac'
skih storitvah.
Pri določenih storitvah, ki prinašajo izgubo, predpisi določrf
navzkrižno financiranje med tremi enotami DBP, vendar r
tako financiranje ne sme vplivati na konkurenčnost posl"
vanja.

- Ustava Svetovne poštne zveze (UPU), sprejeta na Dunaju
10. 7. 1964, z dodatnim sklepnim zapisnikom, podpisanim
v Tokiu 14. 11. 1964 (Uradni list SFRJ - Mednarodne
pogodbe, št. 2-17/67 in št. 37-23/74);

Monopol: Funkcija monopola je opredeljena v poštnflj
zakonu, ki določa, da sta pravica do zagotavljanja zmoglji^
sti za opravljanje storitev prenosa pisanih komunikacij'
drugih osebnih sporočil ter samo opravljanje teh storit'
dovoljena izključno nemški pošti. Monopol pa ne vključ""
tehle sporočil:
4
- sporočila, ki so priložena drugim komunikacijam in *
nanašajo izključno na preostalo vsebino pisma,
- regularne periodične tiskovine.

- tretji dopolnilni protokol k Ustavi Svetovne poštne zveze in
drugi akti Svetovne poštne zveze, sprejeti v Hamburgu 27. 7.
1983 (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 10-71/
88);

Zvezni minister ima pristojnost, da v določenih posameZijJ
primerih izda licenco, ki pomeni izjemo od opredeljene?1
monopola. Taka licenca je lahko kombinirana z določeni '
pogoji, ki jih je treba izpolniti.

- četrti dodatni protokol k Ustavi Svetovne poštne zveze,
sprejet v VVashingtonu 14. 12. 1989 (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 5-27/93), ki vsebuje;
- splošni pravilnik Svetovne poštne zveze,
- svetovno poštno konvencijo s sklepnim protokolom,
- aranžma o poštnih paketih s sklepnim protokolom,
- aražma o poštnih nakaznicah,
- aranžma o službi poštnih čekov,
- aranžma o odkupnih pošiljkah.

Izjema od monopola, ki jo dovoljuje DBP, je tako imenovflfj
mestna pošta - city mail. Ta izjema temelji na posebnf
sporazumu med DBP in izvajalci teh storitev. Opravljanje c'
mail storitev se ne šteje za kršitev monopola, če je cena r
pošiljki vsaj 10 x višja od cene navadnega pisma do teže 20®
kot jo zaračunava DBP.
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Monopol, ki ga uživa DBP, torej ni zakonsko predpis«'
ampak izhaja iz opredelitve splošnih storitev in obvezno"
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opravljanja ie-teh. Varovanje podatkov je vključeno v nemško
ustavo, tako da so odpiranje pošiljk, sporočanje podatkov
o vsebini in podobna dejanja kazniva dejanja.
Jj Tarife: Tarife za pisemske pošiljke določa nadzorni odbor,
: odobri pa jih minister za pošto ob soglasju ministra za gospoji clarstvo.

Zakon pa tudi dovoljuje vsakomur, da opravlja sprejem, prenos in dostavo pisemske pošte, potem ko je pošiljka že
pravilno frankirana.
Tarife: Tarife se določijo z navodilom ministra za pošto
v sodelovanju s finančnim ministrom, razen kadar zakon
dovoljuje samostojno odločanje poštnega ministra.

$ »B) FRANCIJA
Francoska pošta deluje kot eden od sektorjev Ministrstva
Pošt, telekomunikacij in prostora.
Pravni statua: Poštna uprava Francije, La Poste, je eno od
it dveh samostojnih avtonomnih javnih podjetij z razmeroma
veliko operativno in finančno avtonomijo. Dejavnost La Poste
ie z zakonom opredeljana in obsega dve področji:
~ obveznost opravljanja javnih storitev, kot jih določa poštni
Zakon, in zajema vse vrste pošiljk ter prevoz in razdelitev
in 'asopisov,
~ opravljanje konkurečnih storitev, to je sprejem, prevoz in
razdelitev drugih vrst pošiljk in blaga.
p
ravna podlaga poslovanja tako za pošto kot telekom je
zakon o pošti in telekomunikacijah.

I Splošne storitve: Pravni status La Poste, ki ga določa zakon,
nalaga pošti izključne pravice in obveznosti javne službe.
Zakon tako določa, da pošta opravlja sprejem, prenos in
dnevno dostavo tistih vrst pošiljk, katerih prenos je dodeljen
Pošti. Zakon ne postavlja nobenih ozemeljskih omejitev niti
"e omejitev glede pogostnosti dostave.
f Monopol: Zajema prenos pisem, malih paketov in druge neti(ročno pisane) korespondence. Zakon prepoveduje
l£ skane
y
sem drugim, razen pošti, da bi opravljali prenose navedenih
Pošiljk. Monopol je impliciran v obveznost opravljanja splošj ni h storitev, t.j. sprejema, prenosa in dostave pošiljk vsak
.f deloven dan na celotnem ozemlju države.
|i darovanje podatkov je opredeljeno v kazenskem zakonu in ne
v poštni zakonodaji.
i
f
|
i
i
j

licence plačati določeno takso. Prenos pisem, malih paketov
in paketov brez vnaprej podeljene koncesije je kazniv.

Tarife: La Poste ima pravico sama določati tarife za tiste
storitve, ki se opravljajo kot konkurenčne in jih opravljajo tudi
fru9i operatorji. Dovoljena stopnja rasti cen za javne storitve,
*' jih opravlja pošta, pa se določa s posebnim vladnim odlo*om, ki ga potrdi Državni svet v soglasju s posebno Visoko
komisijo za pošto in telekomunikacije.

D) VELIKA BRITANIJA
Poštna služba Velike Britanije posluje kot javna korporacija,
podrejena vladi, organizirana pa je kot holding.
Pravni status: Temeljni zakon, ki ureja obravnavano področje,
je Zakon o telekomunikacijah, ki ločuje pošto in telekomunikacije na dve ločeni podjetji. Opravljanje poštnih storitev je
v pristojnosti Britanskega poštnega urada. Poseben predpis
opredeljuje posebno organizacijsko strukturo, obveznosti in
privilegije pošte.
Poštni zakon opredeljuje naloge in pristojnosti pošte; predvsem je to dolžnost opravljati poštne in telepost storitve,
poleg teh pa še bančne in druge storitve na zahtevo države,
lokalnih oblasti ali javnih telekomunikacijskih operatorjev.
Splošne storitve: Glavna obveznost britanske pošte je opravljanje storitev prenosa pisem po vsej državi ob takih pogojih,
da je mogoče zadovoljiti običajne potrebe uporabnikov po
storitvah. Pri tem mora pošta upoštevati merila:
- učinkovitosti in ekonomičnosti,
- potrebe državnega gospodarstva in socialne vidike,
- izboljševanje in razvoj operativnega sistema,
- razvoj novih storitev na področju komunikacij in bančništva.
Monopol: Monopol je omejen na pisemske pošiljke, opredeljene kot pisane komunikacije, ki:
- so naslovljene na določeno osebo ali naslov,
- se nanašajo na osebne, zasebne ali poslovne zadeve.
Zakon daje pravico ministru za industrijo in trgovino, da
suspendira omenjeni monopol ali pa da zaostri konkurenco
s podeljevanjem koncesij na določenih področjih države.

BESEDILO ČLENOV

c

) ITALIJA

' Kot
del državne administracije deluje italijanska poštna
u
' ay
Prava kot sektor javne službe brez upravne in finančne
tonomije.
' Pravni status: Italijanska pošta je del državne uprave in spada
| v resor Ministrstva pošt in telekomunikacij.
' Splošne storitve: V veljavnih predpisih obveznost opravljanja
i Univerzalnih storitev ni izrecno opredeljena, izhaja pa iz nekaterih določb, ki nalagajo državi obveznost zagotavljanja pošt' n,h storitev kot javnih storitev.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) S tem zakonom se opredeljujejo poštne storitve, določajo
pogoji in načini njihovega opravljanja ter postopek oblikovanja cen storitev ter določajo razmerja med uporabniki in
izvajalci poštnih storitev.
2. člen
(pomen pojmov, uporabljenih v tem zakonu)

Monopol: Poštni zakon daje državi izključno pravico do
°Pravljanja:
"" sprejema, prenosa in razdelitve pisemske pošte,
' " storitev prenosa malih paketov in paketov,
' - telekom storitev.

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo tale
pomen:

Poštna uprava je odgovorna tudi za opravljanje dodatnih
storitev, ki so določene z zakonom ali s predsedniškim navorom, ki temelji na predlogu poštnega ali finančnega ministra.

- POŠTNA INFRASTRUKTURA: so objekti, naprave oziroma
omrežja ter mobilna in druga sredstva, ki so medsebojno
povezani v enotno tehnično in tehnološko celoto, namenjeno
opravljanju poštnih storitev v notranjem in mednarodnem
poštnem prometu.

j^kon navaja tudi izjeme od monopola; kadar pošta podeli
Koncesijo za opravljanje določenih storitev, mora nosilec

- NOMENKLATURA POŠTNIH STORITEV: določa vrste poštnih storitev, stopnjo teže poštnih pošiljk, vrednostne lestvice
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vrednostnih pošiljk in določenih poslov blagajniških storitev
ter način zaračunavanja cen za poštne storitve v notranjem in
mednarodnem poštnem prometu.

ozemlju države tako, da so zagotovljene vsem uporabnik"
pod enakimi pogoji.

- PISMO: je vsako pisno sporočilo v zaprtem ovitku, na
katerem ni označene vrednosti, ter vsaka druga pošiljka, ki
glede velikosti in teže ustreza pogojem, določenim za pismo,
čeprav ne vsebuje pisnega sporočila.

(2) Poštne storitve iz prejšnjega odstavka so storitve pren'j
pisemskih pošiljk, paketnih pošiljk, poštnih in telegrafs'0 Pc
nakaznic ter telegrafskih sporočil v notranjem in medna' * sc
nem prometu in druge storitve poštne dejavnosti.
&ra<
,P
'bra
S. člen
(izvajanje gospodarske javne službe)
i) C
'Pra
(1) Javna gospodarska služba se zagotavlja z ustanovit"'
javnega podjetja oziroma s podeljevanjem koncesij (v nad« <>[
njem besedilu: izvajalec).
"Ve
ilo
(2) Javno gospodarsko službo lahko opravljajo poleg javm8 lo
podjetja le tiste pravne ali fizične osebe, ki jim je V' '
Republike Slovenije kot koncedent podelila koncesijo.

- ODTISI ZA SLEPE: so odprte pošiljke, ki vsebujejo tiskane
znake za slepe.

(3) Koncesije ni možno podeliti za opravljanje storitev iz 6-" "• P
38. člena tega zakona.

- VREDNOSTNO PISMO: je zaprta knjižena pošiljka z označeno vrednostjo, ki sme vsebovati vrednostne predmete,
denar, vrednostne papirje ali pisno sporočilo.

6. člen
(monopolne poštne storitve)

- PISEMSKE POŠILJKE: so pisma, dopisnice, tiskovine,
odtisi za slepe in mali paketi.
- NAVADNE POŠILJKE: so pisma, dopisnice, tiskovine, odtisi
za slepe, letalske zalepke, mali paketi in paketi brez označene
vrednosti.
- KNJIŽENE POŠILJKE: so EMS - pošiljke, priporočene
pisemske pošiljke, vrednostna pisma, paketi z označeno vrednostjo, poštne in telegrafske nakaznice, telegrafska sporočila.

- PAKET: je zaprta pošiljka z ali brez označene vrednosti, ki
sme vsebovati blago in predmete. Paket z označeno vrednostjo pa sme vsebovati tudi denar, vrednostne papirje ter
pisno sporočilo.
- POŠTNA IN TELEGRAFSKA NAKAZNICA: je knjižena
pošiljka, s katero pošiljatelj nakaže naslovniku določen
denarni znesek.
- EMS - STORITEV: je najhitrejša poštna storitev, opravljena
s fizičnimi sredstvi. Sestoji se iz zbiranja in prenosa pisnih
sporočil in blaga v najhitrejših možnih rokih.
- EMS - POŠILJKA: je zaprta knjižena pošiljka z ali brez
označene vrednosti, ki sme vsebovati blago in predmete,
denar, vrednostne papirje ter pisno sporočilo.
- POŠTNE VREDNOTNICE: so standardizirana pisma in
dopisnice z natiskano poštno znamko ter mednarodni kuponi
za odgovor.

<0rv
(1) Javno podjetje zagotavlja izvajanje naslednjih poštnih slT6c
ritev
!'OSI
»e;
1. v notranjem prometu:
.a
teZ
- prenos navadnih in knjiženih pisemskih pošiljk do <) I
2000 g, razen tiskovin,
- prenos dopisnic,
- prenos odtisov za slepe do teže 7000 g,
r
- prenos telegrafskih sporočil, poštnih in telegrafskih n >0S
kaznic,
"o
• ri
2. v mednarodnem prometu:
(l ■
- prenos vseh poštnih pošiljk do teže, velikosti in označili
vrednosti, skladno z določili konvencije Svetovne po®1
zveze.
7. člen
(cene poštnih storitev)
(1) Cene poštnih storitev iz prejšnjega člena določi V|a<)a
Republike Slovenije na predlog javnega podjetja.

- POŠTNE ZNAMKE: so sredstvo za označevanje plačane
poštnine. Poštne znamke so lahko redne ali priložnostne.
- PRILOŽNOSTNI BLOKI: so bloki s priložnostnimi poštnimi
znamkami.
- MEDNARODNI KUPONI ZA ODGOVOR: so vrednotnice,
zamenljive za poštno znamko v vrednosti poštnine za standardizirano pismo za tujino.
- TELEGRAFSKO SPOROČILO: je pisno ali grafično sporočilo, ki se se prenaša po telegrafsko-telefonskih vodih.

8. člen
(financiranje)
(1) Sredstva za financiranje opravljanja dejavnosti javn®98
podjetja se zagotavljajo:
jri
- s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem poštnih in dro9
storitev,
- iz proračuna,
- iz sredstev domačih in tujih vlagateljev,
- s posojili,
- iz drugih sredstev, pridobljenih v skladu z zakonom.
9. člen
(računovodstvo in revizija)

3. člen
(nacionalni program)
(1) Nacionalni program razvoja poštne dejavnosti, ki ga
sprejme Državni zbor, vsebuje dolgoročne razvojne programe
poštne dejavnosti.

(1) Izvajalci iz 5. člena tega zakona vodijo ločeno računo^jj
sko evidenco, ki omogoča ločen obračun za poštno W
strukturo, za poštne storitve in v njihovem okviru za storit"®
6. člena tega zakona.

II. GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA

(2) Pri izvajalcih iz 5. člena tega zakona se obvezno I0s"1'
revidirajo računovodski izkazi v skladu z zakonom o go "
darskih javnih službah.
10. člen
(zagotavljanje poštnih storitev ob stavki)

4. člen
(gospodarska javna služba)
(1) Poštne storitve zagotavlja republika kot obvezno gospodarsko javno službo v skladu s tem zakonom na celotnem
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(1) Javno podjetje mora med stavko zagotoviti prenos:
- nujnih telegrafskih sporočil,
- nujnih pisemskih pošiljk,
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14.člen
(prepovedi)

j EMS - pošiljk,
' zelo nujnih paketov do teže 2 kg.

(

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora javno
Ujetje opraviti prenos:
Poštnih pošiljk, ki so bile oddane pred pričetkom stavke,
sodnih pisem, pisem v upravnem postopku in postopku
Jr
adi prekrška,
pisemskih pošiljk in telegrafskih sporočil za potrebe
hrambe in zaščite.

Direktor javnega podjetja s sklepom določi delavce, ki
J Pravijo naloge prenosa iz prvega in drugega odstavka.
') Delavci iz prejšnjega odstavka, ki ne opravijo nalog iz
''"ega in drugega odstavka tega člena, storijo hujšo kršitev
^ovne discipline, za kar se jim izreče ukrep prenehanja
'lovnega razmerja.

(2) Poštne pošiljke, ki vsebujejo predmete iz prejšnjega
odstavka, se v nobenem primeru ne pošiljajo na cilj, niti se ne
vročajo naslovnikom, niti se ne vračajo v odhodni kraj. Če je
podan utemeljen sum, da vsebuje poštna pošiljka navedene
predmete, sme izvajalec komisijsko pregledati vsebino poštne
pošiljke.

T1 POŠTNE STORITVE
11. člen
(pogoji za opravljanje poštnih storitev)
') Poštne storitve se opravljajo v skladu s tem zakonom,
°ivencijo Svetovne poštne zveze in drugimi mednarodnimi
"®dpisi ter pravilnikom o splošnih pogojih za opravljanje
'°Stnih storitev, ki ga izda minister, pristojen za promet in
'^)VrPravilnik iz prejšnjega odstavka ureja:
ste in standarde poštnih storitev,
nomenklaturo poštnih storitev,
,h Pogoje, pod katerimi izvajalec opravlja prenos poštnih
'"oiiljk,
^odpravljanje
in vročanje telegrafskih sporočil,
~ roke prenosa poštnih pošiljk,
e ~ berila za določanje delovnega časa, ko gre za neposredno
n9^'° z uporabniki poštnih storitev,
' berila za določitev poštnih okolišev,
~ način dostave poštnih pošiljk,
^Postopke reševanja reklamacij uporabnikov poštnih stos

(1) Prepovedan je prenos poštnih pošiljk:
- ki vsebujejo eksplozivne in lahko vnetljive predmete ter
predmete, katerih prenos je nevaren za druge pošiljke, poštne
naprave in prevozna sredstva ali za zdravje in življenje ljudi ter
okolje;
- ki vsebujejo mamila, razen kadar sta pošiljatelj ali naslovnik
osebi, ki sta po zakonu pooblaščeni za promet oziroma uporabo mamil;
- ki vsebujejo žive živali v pisemskih pošiljkah, razen čebel,
pijavk ali sviloprejk;
- ki vsebujejo druge predmete, promet s katerimi prepoveduje zakon,
- ki so lahko glede na način, kako so pakirane, nevarne za
delavce ali objekte izvajalca in lahko umažejo ali poškodujejo
druge pošiljke ali poštno opremo.

druge zadeve, pomembne za opravljanje poštnih storitev.
12. člen
(izbira poštnih storitev)

Uporabniki imajo pravico in obveznost, da izberejo tisto
"Sti0 poštnih storitev, ki ustreza vrsti in vsebini oziroma
"ed nosti pošiljke.
13. člen
(tajnost poštnih storitev)

15. člen
(notranja zaščita pošiljke)
(1) Pošiljatelj mora poskrbeti za notranjo zaščito vsebine
pošiljke in odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi neustrezne
notranje zaščite pošiljke.
16. člen
(poštnina)
(1) Poštna storitev se praviloma plača vnaprej po veljavnem
ceniku, če pogodba med izvajalcem in uporabnikom ne
določa drugače.
(2) V primerih, ki jih določa poseben zakon, se poleg redne
cene plača še določen znesek za namene, določene s tem
zakonom.
(3) Poštnina za poštne storitve, ki jih opravlja izvajalec, se
plača z zakonitimi plačilnimi sredstvi. Na poštnih pošiljkah
mora biti plačana poštnina vidno označena.
17. člen
(neplačana poštnina)
(1) Izvajalec opravi prenos navadnega pisma in dopisnice tudi
takrat, ko poštnina ni bila plačana vnaprej ali je bila plačana
premalo. Neplačano oziroma premalo plačano poštnino in
stroške izterjave izvajalec izterja ob vročitvi take pošiljke od
naslovnika ali pri vračilu pošiljke od pošiljatelja.

[.[izvajalec pri opravljanju poštnih storitev zagotavlja varova" tajnosti.
načela varovanja tajnosti poštnih pošiljk in telegrafskih
očil se sme odstopiti samo na podlagi sodne odločbe.

f

5 delavcem izvajalca je prepovedano:
. na kakršen koli način izvedeti za vsebino poštnih in teles ročil a,i
'ei9e
P°
zadržati ali prikriti ali poštno pošiljko ali
J 9rafsko sporočilo izročiti neupravičeni osebi;
p ^Poročiti neupravičenim osebam znano jim vsebino poštne
krt lke, čas' ko )e bila poštna pošiljka oddana ali je prispela,
tS| ie pošiljatelj oziroma naslovnik, obseg in težo poštne
. sljke, znano jim vsebino prejetega ali odpravljenega telei0Cl|
?: kega sporočila, od koga ali kdaj je bilo telegrafsko spov o prejeto oziroma komu ali kdaj je bilo dostavljeno;
^Opravičenim
osebam omogočiti dejanje iz prve ali druge
ne
e tega odstavka ali jim pri tem pomagati.
ijLPrepoved iz prejšnjega odstavka velja za delavce izvajalce
s,^. Potem, ko jim preneha delovno razmerje pri izvajalcu

18. člen
(razpolaganje s poštno pošiljko)
(1) Pošiljatelj ima pravico razpolagati z oddano poštno
pošiljko do njene vročitve naslovniku in lahko proti doplačilu
ustrezne poštnine zahteva:
- da se naslov na pošiljki spremeni ali dopolni,
- da se mu pošiljka vrne,
- da se knjižena pošiljka obremeni z odkupnino, da se odkupnina zviša ali zniža ali da se odreče odkupnini,
- da se pošiljka pošlje za naslovnikom ali da se ne pošlje za
njim.
19. člen
(vročitev)
(1) Poštne pošiljke se vročajo osebno naslovniku ali osebi, ki
jo ta pooblasti za njihovo sprejemanje, v njegovem stanovanju
oziroma poslovnem prostoru, z vložitvijo v hišni predalčnik ali
poštni predal v poslovnih prostorih izvajalca ter neposredno
v poslovnih prostorih izvajalca.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo:
- posamezne vrste poštnih pošiljk vročiti tudi odraslemu
članu gospodinjstva, osebi, ki je stalno zaposlena v gospodinjstvu naslovnika oziroma v njegovem poslovnem prostoru
ali po posredniku na način, ki ga določi pravilnik iz 11. člena
tega zakona;1
- navadne pošiljke vročiti tako, da se vložijo v hišni ali
izpostavljeni predalčnik naslovnika oziroma njegov poštni
predal v poslovnih prostorih izvajalca;
- knjižene pošiljke, ki jih ni bilo mogoče vročiti neposredno,
vročiti tako, da se vloži obvestilo o prispeli knjiženi pošiljki
v hišni predalčnik naslovnika oziroma poštni predal v poslovnih prostorih izvajalca, na katerem se označi, v kakšnem roku
in kje je možno prevzeti knjiženo pošiljko, ker bo sicer vrnjena
pošiljatelju.,

26. člen
(nevračljiva poštna pošiljka)
(1) Poštno pošiljko, za katero se ugotovi, da je ni mogof
vročiti naslovniku, niti vrniti pošiljatelju, izvajalec komisijsko
pregleda zaradi ugotovitve naslovnikovega ali pošiljatelj?
vega naslova.
(2) Če poštne pošiljke niti na podlagi komisijskega pregledaj*
prejšnjega odstavka ni mogoče vročiti naslovniku in ne vrnil
pošiljatelju, mora izvajalec:
- navadno pisemsko pošiljko, ki vsebuje samo pisna spore
čila, takoj komisijsko uničiti,
- druge pošiljke hraniti eno leto, računano od dneva komisil'
skega pregleda.

(3) Vročanje sodnih pisem in pisem v upravnem postopku in
postopku zaradi prekrška se opravi po predpisih, ki urejajo
vročanje takih pisem.

(3) Poštno nakaznico, za katero se ugotovi, da je ni mogoi®
vročiti, mora izvajalec hraniti tri leta, računano od dneva, Ko j®
bila ugotovljena njena nevročljivost.

20. člen
(sprememba naslovnikovega naslova)

27. člen
(nepoškodovana poštna pošiljka)

(1) Izvajalec mora pisemske pošiljke, razen pisem iz tretjega
odstavka prejšnjega člena, poslati za naslovnikom, ki je odpotoval ali se je preselil v drug kraj, če izve za njegov novi
naslov.
21. člen
(dostava)

(1) Po tem zakonu se poštna pošiljka šteje za nepoškodovano-18
- če se ob vročitvi knjižene pošiljke naslovniku oziro"
pooblaščencu ugotovi, da je njena teža enaka teži, ugotov
Ijeni ob oddaji pošiljke v prenos;
- če na njenem zunanjem ovoju ni vidnih znakov poškodb*
ter če so pečati in druga sredstva za zapiranje ali povezovali®
pošiljke nepoškodovani.

(1) Dostava se opravlja v naseljih oziroma tistim uporabnikom,
do katerih so poti prehodne oziroma prevozne.
22. člen
(hišni predalčnlki)
(1) Upravljavci v večstanovanjskih hišah ter lastniki družinskih
stanovanjskih hiš so dolžni ob vhodu v objekt na primernem
dostopnem mestu namestiti hišne predalčnike za vročanje
navadnih poštnih pošiljk.

28. člen
(reklamacija)
(1) Naslovnik ali pooblaščenec ima pravico vložiti pri izvajale"4
reklamacijo zaradi poškodbe ali zmanjšanja vsebine pošt"
pošiljke, in sicer:
- takoj ob njeni vročitvi, če so pomanjkljivosti na pošili*1
vidne od zunaj,
- v naslednjih dveh delovnih dneh po prejemu pošiljke, "
pomanjkljivosti od zunaj niso bile vidne.

23. člen
(izpostavljeni predalčnlki)
(1) Uporabnikom, katerih bivališče je zunaj strnjenega naselja
ali je od dostavljavčeve poti oddaljeno več kot 200 m, se
navadne pisemske pošiljke vročajo preko izpostavljenih predalčnikov za vročanje poštnih pošiljk, ki se namestijo na
primernem kraju ob dostavljalčevi poti.
24. člen
(1) Izpostavljeni predalčniki in hišni predalčniki morajo biti
oblikovani in postavljeni tako, da omogočajo varen dostop in
zagotavljajo varno vročanje poštnih pošiljk.

29. člen
(pisna reklamacija)
(1) Če pošiljatelj oziroma pooblaščenec meni, da poštn®
pošiljka oziroma telegrafsko sporočilo ni bilo vročeno našlo"'
niku ali da je bilo vročeno z zamudo ali da ni bila opravljen®
zahtevana posebna storitev, lahko pri izvajalcu vloži pisn
reklamacijo v treh mesecih po oddaji pošiljke.
(2) Reklamacija iz prejšnjega odstavka se vloži pri izvajale"'
pri katerem je bila poštna pošiljka oddana; če je ugodnejše*'
pošiljatelja, pa izjemoma tudi pri kateri koli drugi poslovaln|c
izvajalca.

(3) Če uporabnik ravna v nasprotju s členi 22 in 23 ter s prvim
odstavkom tega člena, izvajalec ni dolžan dostavljati poštnih
pošiljk.

(3) Izvajalec mora na reklamacijo glede poslovanja s pošt"0
pošiljko odgovoriti:
- v 30 dneh, kadar se poizveduje po pošiljki v notranje"1
prometu,
,
- v 5 mesecih, kadar se poizveduje po pošiljki v mednaro«'
nem prometu.

25. člen
(vračilo poštne pošiljke)

30. člen
(izguba pravice do reklamacije)

(1) Če pošiljatelj ni odredil drugače, se poštna pošiljka vrne
pošiljatelju:
- če je naslovnik noče sprejeti,
- če je naslovnik neznan,
- če pošiljke ni bilo mogoče vročiti zato, ker je naslovnik
odpotoval ali se je odselil, razen kadar se pošiljka pošilja za
naslovnikom po tem zakonu;
- če pošiljke ni bilo mogoče vročiti naslovniku zaradi nepopolnega naslova na njej,
- če naslovnik ne prevzame pošiljke v roku,
- če je naslovnik umrl, razen navadne pisemske pošiljke, ki se
lahko vroči članom gospodinjstva umrlega naslovnika.

(1) Če pošiljatelj ali pooblaščenec ne vloži reklamacije0 j*
prejšnjega člena tega zakona ali če naslovnik oziroma P ®"8,
blaščenec ne vloži reklamacije iz 28. člena tega zakon
izgubi pravice, določene v členih 31 do 33 tega zakona.

(2) Če varno vročanje ni možno, mora izvajalec o tem pisno
obvestiti uporabnika.
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31. člen
(odgovornost izvajalca)
(1) Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo zaradi izgube
poškodbe poštne pošiljke in zmanjšanja njene vsebine, p°P®
čenja vsebine telegrafskega sporočila in prekoračitve roka *
prenos in vročitev pošiljke.
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(2) Ob izgubi, poškodbi ali zmanjšanju vsebine pisma ali
Paketa z označeno vrednostjo ima pošiljatelj pravico do
odškodnine v višini dejanske škode. Znesek ne more biti višji
°d označene vrednosti pisma ali paketa.

izplačilu zneska, določenega s tem zakonom, ali po izplačilu
odškodnine, mora izvajalec o tem obvestiti pošiljatelja ali
pooblaščenca, ki mu je bil ta znesek oziroma odškodnina
izplačana.

(3)
Ob izplačilu nadomestila se pošiljatelju v ustreznem delu
Vr
ne tudi poštnina, zmanjšana za plačano poštnino za deklari'ano vrednost pisma ali paketa z označeno vrednostjo.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko pošiljatelj ali pooblaščenec zahteva, da se mu najdena poštna pošiljka oziroma
njen del izroči pod pogojem da vrne znesek, ki mu je bil
izplačan. To lahko stori v 15 dneh od dneva obvestila o najdbi.

32. člen
1

( ) Za škodo, nastalo zaradi izgube ali poškodbe navadne
Pošiljke ali zmanjšanja njene vsebine ali prekoračitve roka za
Prenos in vročitev take pošiljke, je izvajalec odgovoren samo,
'a
naslovnik ali pooblaščenec dokaže, da je bila škoda pov2|,
očena zaradi velike malomarnosti ali krivdnega ravnanja
delavca izvajalca.
(2) Izvajalec je oproščen odgovornosti, če dokaže, da je do
dogodkov iz prejšnjega odstavka prišlo zaradi zunanjih vzrokov, ki jih ni mogel predvideti in se jim tudi ne izogniti ali jih
odvrniti zaradi narave pošiljke ali po pošiljateljevi krivdi.
(3) Izvajalec ne odgovarja za posredno škodo in izgubljeni
dobiček.
33. člen
(višina odškodnine)
0) Izvajalec je dolžan pošiljatelju ali pooblaščencu izplačati
odškodnino v višini nastale škode, vendar največ do:
1

za izgubo ali popolno poškodovanje poštne pošiljke
~ za pošiljko z označeno vrednostjo do označene vrednosti,
~ za priporočeno pošiljko in EMS - pošiljko do 15-kratnega
zneska cene, plačane za njen prenos,
"* za nakaznico do višine zneska na tej nakaznici,
~ za navadno pošiljko do višine dokazane škode,
za delno poškodovanje poštne pošiljke ali zmanjšanje vsebine poštne pošiljke
~ za pošiljko z označeno vrednostjo do označene vrednosti,
~ za priporočeno pošiljko in EMS - pošiljko do 10-kratnega
Zneska cene, plačane za njen prenos,
"" za navadno pošiljko do višine dokazane škode,
3-s za popačenje telegrafskega sporočila do 15-kratnega zne^a cene, plačane za njegov prenos,
za prekoračitev roka prenosa in vročitve
~ za pošiljko brez nujne storitve 5-kratni znesek cene, plačane za njen prenos,
~ za nujno in zelo nujno pošiljko 10-kratni znesek cene,
Plačane za njen prenos,
"" za EMS - pošiljko 20-kratni znesek cene, plačane za njen
Pfenos,
~ za telegrafsko sporočilo 25-kratni znesek cene, plačane za
njegov prenos.
(2) V primerih iz prve in druge točke prejšnjega odstavka je
'zvajalec dolžan poleg odškodnine vrniti tudi plačano poštnino za prenos pošiljke, razen dela poštnine, ki je bila plačana
*a zavarovanje pošiljke.
34. člen
(odgovornost izvajalca za odkupno knjiženo pošiljko)
(r1) Če je odkupna knjižena pošiljka vročena naslovniku ozi°rna pooblaščencu, izvajalec odgovarja za odkupni znesek
Pošiljke.
(2) Če je odkupna knjižena pošiljka izgubljena, uničena,
Poškodovana ali se je zmanjšala njena vsebina, je izvajalec
odgovoren v mejah določil tega zakona.

(3) Če pošiljatelj ali pooblaščenec ne vloži zahteve za izročitev
najdene poštne pošiljke ali njenega dela v roku iz prejšnjega
odstavka, pridobi izvajalec pravico do razpolaganja z najdeno
pošiljko oziroma njenim delom.
36. člen
(zastaranje)
(1) Terjatve izvajalca do uporabnikov in terjatve uporabnikov
do izvajalca zastarajo:
>
- v šestih mesecih: terjatve zaradi premalo ali preveč zaračunane cene za poštne storitve ali druge stroške,
- v enem letu: preostale terjatve.
(2) Zastaranje začne teči:
- od dne plačila: za terjatve za premalo ali preveč zaračunano
ceno za poštne storitve ali za druge stroške,
- po poteku 15 dni od dne, ko je potekel rok za prenos poštne
pošiljke za terjatve, ki se nanašajo na odkupnino,
- od dne vročitve poštne pošiljke za terjatve zaradi delne
izgube ali poškodbe oziroma zmanjšanja vsebine pošiljke ter
zaradi prekoračitve roka prenosa poštne pošiljke,
- po poteku 30 dni od dne, ko je potekel rok za prenos
pošiljke za terjatve zaradi izgube knjižene pošiljke,
- po poteku 30 dni od dne, ko je potekel rok za vročitev
telegrafskega sporočila za terjatve zaradi izgube, popačenja
ali prekoračitve roka za posredovanje telegrafskih sporočil,
- od dne, ko je terjatev nastala za terjatve v vseh drugih
primerih.
(3) Za pretrganje teka rokov zastaranja veljajo predpisi
o zastaranju terjatev.

IV. POŠTNE ZNAMKE IN VREDNOTNICE
37. člen
(Izdaja poštnih znamk)
(1) Minister za promet in zveze letno določi program izdaje
poštnih znamk, poštnih vrednotnic in priložnostnih blokov ter
izda sklep, s katerim določi vrsto znamk, opis, tiskarsko
tehniko, nazivno vrednost serije in vsake poštne znamke
v seriji oziroma nazivno vrednost priložnostnega bloka ter
dan izročitve v obtok.
38. člen
(izključna pravica do izdajanja poštnih znamk)
(1) Javno podjetje ima izključno pravico do izdajanja poštnih
znamk in poštnih vrednotnic na podlagi sklepa iz prejšnjega
člena. V zvezi s tem javno podjetje:
- izdaja redne in priložnostne poštne znamke,
- izdaja poštne vrednotnice: dopisnice, ovitke z natiskano
znamko,
- notificira poštne znamke pri poštnih upravah članicah
Svetovne poštne zveze,
- prodaja in zamenjava mednarodne kupone za odgovor,
- izdaja soglasja k izdelavi in uporabi priložnostnih poštnih
žigov,
- prodaja poštne znamke in vrednotnice,
- izvoza poštne znamke.

35. člen
(najdena poštna pošiljka)
(1) Če se izgubljena poštna pošiljka ali njen del najde po
poročevalec, št. 45
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V. INŠPEKCIJSKI NADZOR

(2) Zapisnik se izroči oziroma pošlje izvajalcu, pri katerem je
bil opravljen inšpekcijski pregled

39.člen
(inšpekcijski nadzor)

45. člen

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona, na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter pravilnika
o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev opravlja
republiški poštni inšpektorat.
40. člen
(poštni inšpektor)

(1) V postopkih po tem zakonu se uporabljajo določbe
zakona, ki urejajo upravo, ter predpisi o splošnem upravnem
postopku.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
(prekrški)

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo opravlja poštni inšpektor.
(2) Pri opravljanju inšpekcije mora imeti poštni inšpektor
izkaznico, s katero dokazuje svoj status oziroma pooblastila.
41. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzora)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima poštni inšpektor pravico pregledati poslovne prostore izvajalca, poslovne
knjige, pogodbe, listine in drugo dokumentacijo in opraviti
preiskave ter vsa druga dejanja, potrebna za ugotavljanje
materialne resnice v inšpekcijskih zadevah.
(2) Ob začetku opravljanja inšpekcijskega nadzora mora
poštni inšpektor o svoji navzočnosti obvestiti izvaialca oziroma odgovorno osebo izvajalca.
(3) Izvajalec mora poštnemu inšpektorju omogočiti nemoteno
opravljanje inšpekcijskega nadzora.
(4) Izvajalec oziroma njegova odgovorna oseba je lahko prisoten pri opravljanju inšpekcijskega nadzora.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
- ki nepooblaščeno opravlja storitve iz 4. člena (drugi odstavek 5.člena),
- ki pri opravljanju poštnih storitev ne zagotavlja tajnosti
poštnih pošiljk v skladu s 13. členom,
- ki oblikuje cene v nasprotju s 7. členom.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
- ki ne opravi dostave poštne pošiljke, razen v primerih,
določenih v 24. členu (21. člen),
- ki ne upošteva rokov prenosa poštnih pošiljk, določenih
v pravilniku iz 11. člena,
- ki krši določbe o delovnem času izvajalcev poštnih storitev,
določene s pravilnikom iz 11. člena,
- ki obračunava poštnino v nasprotju s 16. členom,
- ki krši določbe o vročitvi poštnih pošiljk (19. člen).

(5) Poštni inšpektor mora kot uradno tajnost varovati podatke,
za katere izve pri opravljanju inšpekcije.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

42. člen
(pravice in dolžnosti poštnega inšpektorja)

(4) Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
drugega odstavka tega člena.

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima poštni inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti izvajalcu odpravo
kršitev pravic uporabnikov poštnih storitev, storjenih z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma aktom izvajalca v roku, ki ga
določi.
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za
izjemno nujne ukrepe, tudi ustna. Poštni inšpektor mora
izdati pisno odločbo najkasneje v osmih dneh od dneva po
opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu.
(3) Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je
dovoljena pritožba na Ministrstvo za promet in zveze v osmih
dneh od dneva njene vročitve.
(4) Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega
člena ne zadrži izvršitve odločbe.

47. člen
(prekrški uporabnikov)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek uporabnik:
- ki ne namesti hišnih ali izpostavljenih predalčnikov v skladu
z 22. in 23. členom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
(javno podjetje)

43. člen

(1) Za opravljanje poštnih storitev iz 6. in 38. člena tega
zakona ustanovi Vlada Republike Slovenije z uredbo kot edini
ustanovitelj javno podjetje Pošta Slovenije, d.o.o., najkasneje
v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.

(1) Če poštni inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora
ugotovi, da je kršen zakon ali na podlagi zakona izdan predpis, ima pravico in dolžnost predlagati uvedbo postopka
zaradi prekrška oziroma prijaviti kaznivo dejanje.

(2) Javno podjetje Pošta Slovenije, d.o.o., je pravni naslednik
Pošte Slovenije, d.o.o., ki z dnem ustanovitve Javnega
podjetja Pošte Slovenije, d.o.o., preneha, njegova sredstva Pa
postanejo sredstva Javnega podjetja Pošta Slovenije.

44. člen
(zapisnik o inšpekcijskem pregledu)

(3) Javno podjetje iz prvega odstavka tega člena opravlja vse
naloge in zadeve, ki po konvenciji Svetovne poštne zveze
zadevajo poštne uprave.

(1) O opravljenem inšpekcijskem pregledu sestavi poštni
inšpektor zapisnik, ki mora vsebovati zlasti podatke o:
-

dnevu in času inšpekcijega nadzora,
izvajalcu,
ugotovljenem stanju,
ukrepih ter o pravni podlagi za izrečene ukrepe.
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49. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma prenehajo
veljati)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati1
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zakon o poštnih, telegrafskih in telefonskih storitvah v delu,
'se nanaša na poštno dejavnost (Uradni list SFRJ, št. 2/86 in
j J*90),
'zakon o sistemih zvez v delu, ki se nanaša na poštno
»javnost (Uradni list SFRJ, št.41/88, 80/89 in 29/90).
!
) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon
^pravnem organu za opravljanje inšpekcije PTT prometa in
TT storitev v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 31/65), v delu,
se nanaša na poštnega inšpektorja.

50. člen
Odpisi, ki se uporabljajo oziroma ostanejo v veljavi do
izdaje novih)
^)Do izdaje novih predpisov se uporabljajo:
" člen 310 - 330 carinskega zakona - carinski postopek
'Poštnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 34/90 - prečiščeno
jedilo),
'Slen 107 - 108 zakona o prevozu nevarnih snovi (Uradni list
;FRJ, št. 27/90),
"Pravilnik o postavljanju in vzdrževanju poštnih, telegraftelefonskih in signalnih varnostnih naprav na zemljiščih

in objektih v družbeni in državljanski lastnini (Uradni list
FLRJ, št. 34/70).
(2) Do izdaje novih predpisov velja uredba o reorganizaciji
podjetij, ki opravljajo dejavnost PTT prometa (Uradni list RS,
Št. 38/93).
vi ipelbo
51. člen
(podzakonski predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih)
(1) Do izdaje novih predpisov uporablja javno podjetje iz 48.
člena tega zakona samoupravni sporazum o splošnih pogojih
za opravljanje poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev
(Uradni list, SFRJ 35/88 in 11/91) in na njegovi podlagi izdan
pravilnik o opravljanju storitev v poštnem prometu (PTT Vestnik, št. 28/89).
52. člen
(začetek veljavnosti zakona)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Temeljno načelo zakona je, da država zagotavlja v obliki
"ne službe opravljanje tistih poštnih storitev, katerih zago^ianje po tržnih zakonitostih bi bilo v nasprotju z javnimi
teres/, in tiste, ki jih ni mogoče zagotoviti po tržnih zakonitonjihovo nemoteno trajno opravljanje pa je v javnem
'teresu. Tako država poskrbi z javno službo za storitve,
*terih opravljanje se mora zagotoviti na celotnem območju
!<ave in v mednarodnem merilu trajno, nemoteno in tehtno - tehnološko enotno.
.Pregleda
ureditev poštne dejavnosti v drugih državah
, a/a, da večina obravnavanih držav zagotavlja opravljanje
\°^ev,
ki jih opredeljuje kot monopolne, v javnem podjetju.
5
*o ureditev predvideva tudi predlagani zakon, kar je
°9oče zagovarjati še z navedenimi argumenti:
Jawio podjetje se načeloma obravnava po istih merilih, kot
druga družba, njegova posebnost je le, da je pridobivaJe dobička podrejeno zadovoljevanju javnega interesa,
4riava si mora zagotoviti možnost vpliva na poslovanje in
Posrednega nadzora nad poslovanjem javnega podjetja, ki
Javlja primarno monopolno dejavnost.
Sta Slovenije je opredeljena kot javno podjetje, ki opravlja
naloge in zadeve iz pristojnosti poštne uprave, kot jo
Podeljuje konvencija Svetovne poštne zveze. S tem se
tvrti položaj Pošte Slovenije izenačuje s pravnim položajem
v drugih drfavah. To pomeni, da Pošta lahko ureja
Dr
*šanja o opravljanju mednarodnega poštnega prometa.

0®

se z zakonom dodeljuje izključna pravica do opravljanja
'tev prenosa pisemskih pošiljk. Taka ureditev je povzeta
p s/Modelih pravne ureditve zahodnoevropskih držav (članice
°a Europ in CBPT), ki so ravno tako določile področje rezernih storitev, ki jih opravljajo nacionalne poštne uprave.
r

0°

J*°stale poštne storitve opravljajo koncesionarji. Ker pa je
°'ošna ureditev koncesionirane javne službe predmet uredi-

tve drugega zakona, se s predlaganim zakonom ureja le
možnost za podeljevanje koncesij.
2. Drugo načelo, upoštevano pri pripravi zakona, je ločena in
samostojna obravnava poštne dejavnosti. Cilj take ureditve je
doseči evropske standarde, ki dosledno ločujejo poštno in
telekomunikacijsko dejavnost. Zakon tako posega v obstoječo organiziranost PTT podjetja Slovenije in predvideva izločitev Pošte Slovenije iz PTT podjetja Slovenije.
3. V zakonu so urejeni le temeljni elementi opravljanja poštnih
storitev. Pogoji za opravljanje poštnih storitev se podrobno
uredijo v pravilniku o splošnih pogojih za opravljanje poštnih
storitev, same poštne storitve se podrobno opredelijo
v nomenklaturi, organizacija poslovanja izvajalcev bo urejena
v njihovih internih aktih.
V Za
* r?"mus'etem
Podrobne
ie določbe
urejeno varovanje
poštnih
pošiljk
povezane
o ravnanjutajnosti
s pošiljko
ki je
m mogoče vročiti naslovniku ali vrniti pošiljatelju Z vročanjem pošiljk so povezane tudi določbe, ki nalagajo naslovniku
obveznost namestitve ustreznih hišnih predalčnikov ter možnost, da se pošiljke vročajo preko izpostavljenih predalčnikov
ali preko poštnih predalov. Ta določila omogočajo kakovostnejše vročanje poštnih pošiljk ter hkrati racionalizirajo dela za
izvajalca. Tudi nekatere zahodnoevropske zakonodaje, kot na
primer Danska, nalagajo uporabnikom enake obveznosti.

4. Zakon ureja odškodninsko odgovornost izvajalca ob izgubi,
poškodbah ali zmanjšanju vsebine pošiljke. Te določbe so
nedvomno potrebne, saj urejajo obligacijska razmerja med
izvajalcem in uporabnikom storitev. Odškodnine, ki jih izplača
izvajalec ob nastanku škode, so usklajene z določili konvencije Svetovne poštne zveze.
Ljubljana, 16. november 1994
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Predlog zakona o PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA BIVŠIH VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV - EPA 917
- PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Sovenije je na 110. seji dne 3. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA BIVŠIH VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV,
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem 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 njegovih delovnih teles sodelovali:
- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Marko ŠTROVS, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših
vojaških zavarovancev
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
1. 1. Ureditev po predpisih o pokojninskem In invalidskem
zavarovanju vojaških zavarovancev
Aktivne vojaške osebe in druge osebe, katerih status je bil
urejen v zakonih, ki so urejali službo v nekdanji JLA, so bile
pokojninsko in invalidsko zavarovane po posebnem zakonu.
V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev (Ur. I. SFRJ, št. 7/85, 74/87, 20/89) so bili za
vojaške zavarovance predpisani ugodnejši pogoji za priznanje in ugodnejši način odmere pokojnin, kot veljajo za zavarovance po splošnih predpisih. Vojaška pokojnina se upravičencu ni tako, kot velja za ostale upokojence, odmerila od
pokojninske osnove v višini povprečja mesečnih plač v najugodnejšem desetletnem obdobju, temveč od plače, kakršna
mu je šla glede na čin in posebne dodatke neposredno pred
upokojitvijo. Ugodnejša je bila tudi lestvica odstotkov za
odmero pokojnine glede na dopolnjeno pokojninsko dobo.
V primerjavi z ureditvijo po splošnih predpisih so obstajale
tudi razlike pri določanju pogojev za priznanje pravice do
predčasne pokojnine in nekaterih drugih pravic. V posebnostih pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev so se odražale značilnosti aktivnega opravljanja
vojaške službe, ki je bilo povezano s pogostimi premeščanji,
dežurstvom, terenskim delom in psihofizično zahtevnostjo
dela. Podobne ugodnosti so s posebnimi predpisi določene
tudi za delavce organov notranjih zadev.
Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev so bile vojaške pokojnine v začetku vsakega leta prevedene oziroma na novo odmerjene tako, da se
je kot nova pokojninska osnova za prej uveljavljene pokojnine
vzel osebni dohodek, ki je pripadal aktivnim vojaškim osebam
za ustrezen čin oziroma razred, od katerega so se odmerile
pokojnine, uveljavljene v prejšnjem letu. V času visoke inflacije so bile vojaške pokojnine usklajene tudi med letom.
Od leta 1.1. 1973 je bila nosilka pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev posebna samoupravna interesna skupnost oziroma fond s sedežem v Beogradu. Pred tem so bili tudi vojaški zavarovanci, ki so opravljali službo na območju Republike Slovenije, vključeni v splošen sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v tej
republiki.
Pri skupnosti vojaških zavarovancev s sedežem v Beogradu
so se zbirala sredstva za izvajanje zavarovanja na podlagi
prispevkov na plače vojaških zavarovancev, dopolnilna sred54

stva pa so se neposredno zagotavljala iz zveznega proračuna'
Zavarovanje je bilo organizirano enotno za območje nekdanj«
SFRJ. Aktivne vojaške osebe, ki so vojaško službo v nekdani'
JLA opravljale na ozemlju Republike Slovenije, niso bile vklju"
čene v zavarovanje po splošnih predpisih, ki ga je izvaja'
nosilec zavarovanja v Sloveniji, temveč so bile vključen®
v zavarovanje pri nosilcu vojaškega zavarovanja s sedeže"n1
v Beogradu. Civilne osebe, ki so bile zaposlene v kasarnah i11
v vojaških ter civilnih ustanovah nekdanje SFRJ na ozeml)
Republike Slovenije, so bile zavarovane pri slovenskem"
nosilcu zavarovanja.
t. 2. Izplačevanje vojaških pokojnin kot del nasledstva Pr>'
vic in obveznosti nekdanje SFRJ
Z razpadom SFRJ so obveznosti iz pokojninskega in invalid'
skega zavarovanja vojaških zavarovancev do zavarovanj
oseb, premoženje in arhivi, s katerimi je upravljal izvajaj
tega zavarovanja, postali predmet sukcesije držav. Po nače1'"
o sukcesiji držav morajo države naslednice SFRJ prevz®
obveznosti iz tega zavarovanja do zavarovanih oseb po krit®"
riju pripadnosti zavarovane osebe državi naslednici, ki I
lahko bodisi državljanstvo bodisi stalno prebivališče zavari
vane osebe. Kriterij prebivališča lahko pride v poštev zlas
v primerih dvojnega državljanstva ali še ne urejenega drža1
ljanstva. V skladu s prevzetimi obveznostmi do zavarovan
oseb pripada vsaki državi naslednici u streže g del premožen!
in arhivov, s katerimi je upravljal izvajalec tega zavarovanja
Prevzem teh obveznosti, premoženja in arhivov morajo dri**®
naslednice SFRJ urediti s sporazumom o pravnem nasledst»
SFRJ. Dokler tega sporazuma ni, Republika Slovenija sarn?0
stojno odloča o prevzemu obveznosti iz tega zavarovanjaeo
zavarovanih oseb, ki so njeni državljani ali imajo stalno p' °
vališče na njenem ozemlju.
Z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne lis''"®
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije se I
Republika Slovenija zavezala:
• da zagotavlja varstvo pravic uživalcev vojaških pokojn^
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji v obsegu in P° pogoji, ki so jih do uveljavitve tega zakona določali predp
SFRJ (18. člen);
0
• da zagotavlja aktivnim vojaškim osebam, vojakom 0P
pogodbi in civilnim osebam v službi JLA, ki nadaljujejo o
v Teritorialni obrambi Rrepublike Slovenije, statusne, socn
alne in druge pravice, pridobljene do uveljavitve tega zako .j
(25. 6. 1991) po zveznih predpisih (14. člen); v ta okvir so1
tudi priznanje zavarovalne dobe, dopolnjene do uveljavi *
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» 69a zakona po predpisih o pokojninskem in invalidskem
'varovanju vojaških zavarovancev, za pridobitev pravic iz
*>kojninskega in invalidskega zavarovanja po predpisih
^publike Slovenije.

'
•
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'

■

toločba 14. člena ustavnega-zakona se navezuje na 9. člen,
'katerem je bilo predvideno, da se enote JLA na ozemlju
°®publike Slovenije najkasneje do konca leta 1993 preimenuje* v enote Teritorialne obrambe Republike Slovenije. AgreJia JLA na Republiko Slovenijo je to možnost izključila,
^edsedstvo Republike Slovenije je že prvi dan agresije, 27. 6.
£91, z javnim pozivom na podlagi 14. člena ustavnega
'"(ona odpoklicalo iz JLA vse aktivne starešine in civilne
*6be v službi JLA iz Republike Slovenije. Po zlomu agresije
13
ie Skupščina Republike Slovenije zahtevala, da se JLA
"Hakne z ozemlja Republike Slovenije. Na to zahtevo je
'edsedstvo SFRJ dne 17. 7. 1991 sprejelo sklep, da se JLA
""'akne
z ozemlja Republike Slovenije v treh mesecih, to je
0
18. 10. 1991. S tem sklepom je bilo tudi omogočeno
lr
|padnikom stalne sestave JLA slovenske narodnosti kot tudi
''ipadnikom JLA drugih narodnosti, ki imajo prebivališče
'Republiki Sloveniji, da v tem roku zapustijo JLA.
'okviru
dogovorov o umiku JLA z ozemlja Republike Slove' e. ki sta jih vodili delegaciji Republike Slovenije in Zveze
, 9a sekretariata za ljudsko obrambo, je bilo dogovorjeno, da
,'vod
za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev izplaju)e pokojnine vojaškim upokojencem v Republiki Sloveniji
(° 31.10.1991. Delegacija Republike Slovenije je tudi zahtei'®, da ji Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo oziroma
£vod za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev izroči
°*nam vojaških zavarovancev in uživalcev vojaških pokojnin,
'"najo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, z vso dokumentacijo, ki je podlaga za zagotavljanje pravic. Ta zahteva ni
,'a izpolnjena. Zato se je Izvršni svet Skupščine Republike
'°venije odločil, da na podlagi pooblastila iz 21. člena ustavna zakona začasno z odlokom uredi izplačevanje akontacij
jaških pokojnin upravičencem iz 18. člena ustavnega
®*ona, in sicer tako, da se te akontacije določijo upravičenna njihovo zahtevo in na podlagi dokumentacije, ki jo
™ti predložijo.
K®nakega razloga, to je zaradi pomanjkanja dokumentacije,
ie potrebna za zagotovitev pravic osebam iz 14. člena
j avnega zakona, je vlada na podlagi pooblastila iz 21. člena
''avnega zakona sprejela uredbo o ugotavljanju in vpisova™ zavarovalne dobe osebam, ki so prestopile v Teritorialno
J°rambo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/92). S to
Sdbo je določeno, da zavarovalno dobo teh oseb, doseženo
izstopa iz JLA, ugotavlja Ministrstvo za obrambo,
delovno knjižico pa jo vpiše Zavod za pokojninsko in invalidzavarovanje Slovenije po predpisih o pokojninskem in
'alidskem zavarovanju in predpisih o delovni knjižici.
''3- Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin
^ni svet Skupščine Republike Slovenije je sprejel dva
Vni?ka 0 izplačevanju akontacij vojaških pokojnin: prvega
|6 Mobru 1991 (Uradni list RS, št. 21/91 -I), drugega, s katerim
l 1 "adojmestil prejšnjega, pa v januarju 1992 (Uradni list RS,
4/92).
k

k ° s prvim kot z drugim odlokom je Izvršni svet Skupščine
j Publike Slovenije določil, da Republika Slovenija
(i •' 1-1991 prevzame izplačevanje pokojnin in drugih dajatev,
na
ijvy
Podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem
arovanju vojaških zavarovancev pridobili:
v pavijani

Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče
^Publiki Sloveniji, in

$uru
9i upravičenci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki
Ve
hiji najpozneje od 25. 6.1991.
rv rT1 oc
!tejl®io
' osebe,
"ok°m
je Izvršni
svetpravico
določil,do
da vojaške
se za upravičence
ki so
uveljavile
pokojnine

najpozneje do 17. 7. 1991. Z drugim odlokom je krog upravičencev razširil in določil, da se za upravičence štejejo osebe:
• ki so do 18. 7. 1991 uveljavile pravico do pokojnine oziroma
do druge dajatve iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev;
• ki so bile po 18. 7. 1991 na razpolago, v suspenzu, na
dopustu ali v bolniškem staležu in so do 18. 10. 1991 vložile
zahtevek in izpolnile pogoje za priznanje pravice do pokojnine oziroma do druge dajatve po predpisih o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev;
• ki so pristopile k Teritorialni obrambi Republike Slovenije
in so do 1. 2. 1992 izpolnile pogoje za pridobitev pravice do
pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev.
Za upravičence se ne štejejo osebe, ki so kot pripadniki JA
sodelovale v agresiji na Republiko Slovenijo.
Odlok določa dva načina odmere akontacij: prvega za upravičence, ki imajo odločbo nosilca vojaškega zavarovanja
o odmeri pravic, in drugega za upravičence, ki jim pravice še
niso bile odmerjene:
• upravičencem, ki imajo odločbo o odmeri pravic, se določi
akontacija pokojnine oziroma druge dajatve v znesku, ki jim je
pripadal za september 1991, preračunanem v tolarje v razmerju 1:1. Najvišji znesek akontacije ne sme presegati zneska
najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo. S posebnim
tolmačenjem odloka je bilo kasneje sprejeto stališče, da se
omejitev najvišjih pokojninskih prejemkov ne nanaša na
dodatke za nosilce Partizanske spomenice 1941, za španske
borce in za narodne heroje.
• Upravičencem, ki jim pravice še niso bile odmerjene, se
določi pokojninska osnova tako, da se znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo pomnoži s koeficientom,
določenim glede na čin, za vojaške uslužbence pa glede na
stopnjo strokovne izobrazbe. Od tako določene pokojninske
osnove se jim odmeri akontacija pokojnine z odstotkom,
določenim po splošnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju glede na skupno pokojninsko dobo.
Odlok tudi določa, da se ob smrti upravičenca do akontacije
vojaške pokojnine odmeri družinskim članom akontacija družinske pokojnine pod pogoji in na način, ki jih določajo
splošni predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
V tem odloku ni urejeno vprašanje pravic do dodatka za
pomoč in postrežbo ter invalidnin za telesne okvare za upravičence, ki naknadno izpolnijo pogoje, pri katerih bi po vojaških
predpisih ali po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju pridobili te pravice.
Akontacije po tem odloku se usklajujejo enako kot pokojnine
po splošnih predpisih.
1. 4. Izvajanje odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin
Odmero in izplačevanje akontacij vojaških pokojnin je
skladno z odlokom prevzel Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro/anje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod). Zahtevke
je pričel sprejemati in reševati takoj po uveljavitvi odloka.
Delo Zavoda je bilo smotrno organizirano tako, da so bili
popolni zahtevki zelo hitro rešeni. Zahtevki vojaških upokojencev, ki niso predložili dokumentacije, oziroma je bila ta
dokumentacija pomankljiva, so se reševali počasneje.
Do konca leta 1991 je uveljavilo pravico do akontacije vojaške
pokojnine že 4.467 upravičencev, ob koncu leta 1992 jih je
bilo 4962, ob koncu leta 1993 jih je bilo 4.995, ob koncu maja
1994 pa je bilo izplačanih 4.979 akontacij vojaških pokojnin.
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Zavod je na dan 30.6.1994 izplačeval 4.968 akontacij vojaških
pokojnin, od teh:
vrsta pokojnine
lov oq i
r
''qa oo
starostna pokojnina
invalidska pokojnina
družinska pokojna
skupaj

število
upravičencev
3.078
725
1.165
4.968

poprečni znesek
75.598 SIT
64.496 SIT
52.012 SIT
68.447 SIT

Poprečni zneski akontacij vojaških pokojnin so višji v primerjavi s poprečjem vseh pokojnin po slovenskih predpisih.
Takšna primerjava ni popolnoma primerna, ker se pri njej ne
upoštevajo razlike v izobrazbeni strukturi. Zato je Državni
zbor ob obravnavi vladne informacije o pokojninah, ki so
posameznim skupinam oseb priznane po posebnih predpisih
sprejel stališče, naj se akontacije vojaških pokojnin prilagodi
glede na zneske pokojnin, ki jih po slovenskih predpisih
prejemajo zavarovanci s primerljivimi stopnjami strokovne
izobrazbe.
Po podatkih Zavoda so upokojenci (moški), ki so bili do
upokojitve zaposleni v državnih organih, glede na stopnjo
dosežene strokovne izobrazbe junij 1994 prejeli naslednje
poprečne zneske starostnih pokojnin:
visoka strokovna izobrazba - 78.821 SIT
višja strokovna izobrazba - 68.731 SIT
srednja strokovna izobrazba - 53.334 SIT
Akontacije vojaških pokojnin, ki jih prejemajo upokojeni oficirji bivše JLA, je primerjati le s pokojninami upravičencev
z visoko strokovno izobrazbo, akontacije vojaških pokojnin, ki
jih prejemajo podoficirji bivše JLA, pa s pokojninami upravičencev s srednjo strokovno izobrazbo.
1. 5. Financiranje
Po odloku mora Republika Slovenija iz proračuna refundirati
Zavodu vsa sredstva za izplačevanje akontacij vojaških pokojnin. Zavod skladno z odlokom izstavlja obračune obveznosti.
Po posebnem zakonu o obračunavanju obveznosti republike
do Zavoda, se obveznosti iz tega naslova tekoče poravnavajo;
zapadle obveznosti iz obdobja pred uveljavitvijo tega zakona
pa bodo poravnane v večih obrokih.
Zavod je v času od uveljavitve odloka o izplačevanju akontacij
vojaških pokojnin porabil za izplačevanje navedenih akontacij
(Podatki so navedeni v nominalnih zneskih):
v letu 1991 ( november in december)
v letu 1992
v letu 1993
v prvem polletju 1994

160.772.126 SIT
2.266.515.457 SIT
3.323.952.766 SIT
2.031.958.554 SIT

Skladno s posebnim zakonom o poračunavanju obveznosti
republike do Zavoda se zapadle in zaostale obveznosti preračunajo v ECU tako, da ohranijo realno vrednost. Še neplačani
del obveznosti za leta 1991,1992 in 1993 bo republika Zavodu
povrnila v obrokih, obveznosti od 1.1.1994 dalje pa tekoče
pokriva.
2. CILJI IN NAČELA ZAKONA TER PREDLAGANE REŠITVE
Sistemske rešitve vprašanja izplačevanja vojaških pokojnin
slovenskim državljanom in drugim upravičencem s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji ni možno odlagati na čas
po zaključku postopkov za delitev pravic in obveznosti nekdanje SFRJ.
V skladu s 50. členom ustave je treba pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki se v Republiki Sloveniji
zagotavljajo bivšim vojaškim zavarovancem, urediti z zakonom.
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Določitev kroga upravičencev
V Republiki Sloveniji se zagotavljajo pravice iz pokojninske^
in invalidskega zavarovanja bivšim vojaškim zavarovancem 't
naslova obveznosti bivše SFRJ, ki jih Republika Slovenij'
prevzema na podlagi sukcesije. Te obveznosti prevzeli
Republika Slovenija po stanju na dan sukcesije, ki je z*
Republiko Slovenijo dan osamosvojitve 25.6.1991.
V skladu z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavd'
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije S®
v predlogu tega zakona določa, da se upravičencem zagotaf
Ijajo naslednje pravice iz naslova sukcesije držav, pod pog?
jem, da se jim pravice iz tega naslova ne zagotavljajo v druj
državi - naslednici SFRJ:
• vojaškim upokojencem - državljanom Republike Slovenk
in osebam, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje oziror"'
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji najpozneje od 25- ®1
1991 - izplačevanje pokojnin in drugih prejemkov, ki so j"
uveljavili po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavare
vanju vojaških zavarovancev do 25. 6. 1991,
• bivšim vojaškim zavarovancem - državljanom Republik
Slovenije, ki do 25.6.1991 niso uveljavili pravice do vojašk®1
pokojnine, in osebam, ki nadaljujejo delo v Teritorial"
obrambi Republike Slovenije - priznanje zavarovalne doWki so jo dopolnili kot vojaški zavarovanci do 25. 6. 1991.l>
pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarov*1
nja po predpisih Republike Slovenije. V skladu s 13. členo"1
ustave se priznava zavarovalna doba, ki so jo dopolnili K"
vojaški zavarovanci do 25. 6. 1991, za pridobitev pravic )2
pokojninskega in invalidskega zavarovanja po predpisiu
Republike Slovenije, tudi osebam, ki niso državljani Rep '
blike Slovenije, vendar imajo dovoljenje za stalno prebivanj®
ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji najpozneje od 256. 1991 dalje, pod pogojem, da se jim pravice iz tega našlo"'
ne zagotavljajo v drugi državi - naslednici SFRJ.
Pri tem se postavlja vprašanje pravic oseb, ki so po odlok"
o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin upravičenci
akontacij vojaških pokojnin, čeprav so te pokojnine uveljavil®
šele po 25.6.1991 kot dnevu sukcesije.
V tem zakonu je nujno dosledno upoštevati, da je za Repi1a'
bliko Slovenijo dan sukcesije dan osamosvojitve 25.6.1991 T
zakon zato ne more priznati pravice do vojaške pokojnine|Z
naslova sukcesije tudi osebam, ki so to pravico uveljavile šel®
po 25.6.1991. Tem osebam gre iz naslova sukcesije le pravih
do zavarovalne dobe, dopolnjene do 25. junija 1991.
Upoštevati je treba tudi, da je v pogajanjih o pravnem naslef
stvu SFRJ dan sukcesije za Republiko Slovenijo še sporen i"
da bi bile rešitve, ki jih vsebuje omenjeni odlok, lahko uporab'e
Ijene kot argument proti stališču Republike Slovenije, da \
zanjo dan sukcesije 25. 6. 1991. Znano je mnenje Badingt®r"
jeve arbitražne komisije, da je za Republiko Slovenijo da"
sukcesijo 8. 10. 1991, ko je potekel z brionsko deklaracij3
dogovorjeni trimesečni odlog nadaljnjega uresničevanja os '
mosvojitvenih aktov. Republika Slovenija tega mnenja
sprejema, ker se po pravilih mednarodnega prava šteje k®8
dan sukcesije držav dan, ko je država naslednica prevz®'
odgovornost za mednarodne odnose na svojem ozemlju,
odgovornost pa je Republika Slovenija prevzela z dnem osa^
mosvojitve 25. 6. 1991 in ne šele z iztekom brionskega mor8*
torija 8. 10. 1991.
To ne pomeni, da zakon ne bi mogel privilegirano obravnavaj
bivših vojaških zavarovancev, ki so sledili pozivu Predsedstva
Republike Slovenije z dne 27.6.1991 in so zaradi agresije JL*
na Republiko Slovenijo prestopili v Teritorialno obramb
Republike Slovenije, se upokojili ali kako drugače zapU9\'
JLA, in tistih, ki iz objektivnih razlogov niso mogli storiti o
18.7.1991 ali so ostali v JLA po nalogu pristojnih organ®
Republike Slovenije in so izstopili iz JLA do 18.10.1991, ko J
potekel rok, ki je bil določen za umik JLA z ozemlja Republik
Slovenije. Zakon lahko tem osebam prizna pravico do pok°>n
nine, vendar ne iz naslova sukcesije. Kolikor te osebe
izpolnjujejo pogojev za pridobitev pravice do pokojnine P
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splošnih predpisih, jim zakon lahko prizna to pravico pod
Posebnimi pogoji. Ti pogoji so lahko enaki, kot so jih do 25. 6.
'991 določali predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev. Prav tako zakon lahko tem osebam prizna v zavarovalno dobo čas po 25. 6. 1991 do izstopa
j* JLA. Ustavna podlaga za to je v 50. členu ustave, za osebe,
ki niso državljani Republike Slovenije, pa tudi v 13. členu
"stave.
p

o predlogu zakona naj bi se pravica do vojaške pokojnine
Zagotavljala naslednjim osebam, ki so to pravico uveljavile po
<5. 6. 1991:
' državljanom Republike Slovenije, ki so do 18. 7. 1991 uve'iavili pravico do pokojnine oziroma do druge dajatve iz
Pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev;
' aktivnim vojaškim osebam v JLA, ki so pristopile k Teritorialni obrambi Republike Slovenije in so do vključno 1. 2. 1992
''Polnile pogoje za vojaško pokojnino;
' državljanom Republike Slovenije, ki so bili po 25. 6. 1991
aktivni vojaški službi v enotah JLA in jim je do 18. 7. 1991
Ponehala
služba v JLA ali so bili od 18. 7. 1991 dalje ves čas
v
suspenzu, v zaporu ali v bolniškem staležu ali so ostali
v
službi JLA s soglasjem organov Republike Slovenije, pristojnih za obrambo, in so do 18. 10. 1991 vložili zahtevek in
|JPolnili pogoje za priznanje vojaške pokojnine, oziroma se je
''o tega roka pričel postopek za oceno njihove invalidnosti.
v

Ugotovljene pravice
^a podlagi predloga zakona se za vojaške upokojence, ki
Izpolnjujejo spredaj navedene pogoje in so uveljavili pravico
"o vojaške pokojnine, prevzema zagotavljanje njihovih pokojen v obsegu iz časa neposredno pred osamosvojitvijo Republike Slovenije s tem, da se te pokojnine usklajujejo po tem
Zakonu.
^a podlagi predloga zakona bi lahko upravičenci, ki so do 18.
°ktobra
1991 že uveljavili pravico do vojaške pokojnine ozir
°nia so do takrat izpolnili pogoje in vložili zahtevek za priznale pravice do vojaške pokojnine in upravičenci, ki so prestoli v Teritorialno obrambo Republike Slovenije pod pogoji,
določenimi v predpisih o pokojninskem in invalidskem zavajanju vojaških zavarovancev, pridobili pravico do starostne,
Predčasne, delne in invalidske pokojnine.
Njihovi družinski člani bi pridobili pravico do družinske pokojne pod pogoji, določenimi v vojaških predpisih bivše SFRJ,
je zavarovanec umrl pred 18. oktobrom 1991, drugače pa
Pod pogoji, določenimi po splošnih predpisih.
Opravičenci, ki so do 18. oktobra 1991 izpolnili pogoje za
^idobitev pravice do pokojnine po vojaških predpisih, vendar
še ni bila priznana, in ne izpolnjujejo posebnih pogojev iz
e
9a zakona v zvezi z njihovim delovanjem v bivši JLA v času
^ 25. 6. 1991 do prenehanja aktivne vojaške službe, lahko
^dobijo pravico do pokojnine po splošnih predpisih kot, da
' bili nazadnje zavarovani v Republiki Sloveniji.
Ostali upravičenci bi lahko na podlagi časa, prebitega
aktivni službi v nekdanji JLA, pridobili pravice po splošnih
U[®dpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če bi
nazadnje zavarovani pri Zavodu ali, če so kot slovenski
Pavijani v zavarov
J'stali upravičenci bi lahko na podlagi časa, prebitega
aktivni službi v nekdanji JLA, pridobili pravice po splošnih
Predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če bi
J' nazadnje zavarovani pri Zavodu ali, če so kot slovenski
pavijani v zavarovanju pri Zavodu prebili pretežni del zavajal ne dobe.
Opravičenci pridobijo pravico do dodatka za pomoč in
H°strežbo,
do invalidnine za telesne okvare ter do odpravnine
n
oskrbnine po splošnih predpisih..

Aktivne vojaške osebe, ki ne izpolnjujejo v tem predlogu
zakona navedenih pogojev in so se po prenehanju službe
v nekdanji JLA vključile v obvezno pokojninsko zavarovanje
po slovenskih predpisih, pridobijo pravico do pokojnine po
splošnih predpisih. Pri odmeri se jim čas, prebit v službi v JLA
do 25. junija 1991 upošteva v zavarovalno dobo po vojaških
predpisih, čas od 26. junija do 18. oktobra 1991 po splošnih
predpisih, čas po 18. oktobru 1991 prebit v nekdanji JLA pa se
ne upošteva kot zavarovalna doba.
Določitev ravni vojaških pokojnin v primerjavi s pokojninami, ki so jih zavarovanci pridobili iz zavarovanja po splošnih predpisih
Republika Slovenija mora v skladu z 18. členom citiranega
ustavnega zakona zagotoviti uživalcem vojaških pokojnin
izplačevanje teh pokojnin, kot so bile odmerjene po predpisih
SFRJ do 25.6.1991. Sme pa zaradi odRrave neutemeljenih
razlik med temi pokojninami in pokojninami primerljivih kategorij zavarovancev v Republiki Sloveniji začasno zadržati
usklajevanje vojaških pokojnin z gibanjem plač, dokler se te
pokojnine ne izravnajo s pokojninami primerljivih kategorij
zavarovancev v Republiki Sloveniji.
V predlogu zakona se ureja tudi uskladitev vojaških pokojnin
tako da vojaške pokojnine v povprečju ne bi presegale ravni
pokojnin primerljivih kategorij zavarovancev v Republiki Sloveniji, odmerjenih po splošnih predpisih. Ob varstvu pridobljenih pravic uživalcev vojaških pokojnin mora Republika Slovenija zagotavljati tudi enakopraven položaj upokojencev
v Republiki Sloveniji. Će vojaške pokojnine v povprečju presegajo raven pokojnin primerljivih kategorij zavarovancev
v Republiki Sloveniji in te razlike ne temeljijo na delu, ampak
izhajajo iz privilegiranega položaja, ki so ga imeli vojaški
zavarovanci v bivši SFRJ, te razlike nimajo ustavne podlage.
Skladno z navedenimi načelnimi opredelitvami se upravičencem po tem zakonu prizna pravica do pokojnine v znesku,
kakršen jim je šel po vojaških predpisih za september 1991, to
je za zadnji mesec pred valutno osamosvojitvijo Republike
Slovenije. Naveden znesek se valorizira z veljavnostjo od 1.
oktobra 1991 dalje tako kot je določeno za usklajevanje
pokojnin po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
V predlogu zakona je določen poseben način za določanje
zneskov pokojnin za upravičence, ki jim nosilec zavarovanja
po vojaških predpisih še ni izdal odločbe o odmeri vojaške
pokojnine. Teh pokojnin ni možno odmeriti na način kot je
veljal za odmero vojaških pokojnin, ker ni na razpolago podatkov o plačah in drugih elementov za izračun pokojnin po
vojaških predpisih.
V tem predlogu zakona so določene pavšalne osnove glede
na čin oziroma stopnjo upravičencev. Te pavšalne osnove so
določene tako, da bi navedene pokojnine ne odstopale od
pokojnin, ki so jih upravičenci z enakimi čini ali stopnjami
strokovne izobrazbe pridobili po vojaških predpisih zato so
določene v višini plač, ki so bile po vojaških predpisih podlaga za uskladitev vojaških pokojnin za leto 1991 (Službeni
vojni list štev.9/91) s tem, da so zneski preračunani tako, da
osnova za najvišji čin ne presega zneska najvišje pokojninske
osnove po splošnih predpisih za junij 1991.
Navedeni znesek je enak znesku, kakršen jim je po vojaških
predpisih šel za september 1991, kar praktično pomeni, da se
za izračun uporabi znesek na nakaznici vojaške pokojnine za
september 1991.
Od navedenih pavšalnih osnov se pokojnina odmeri glede na
čin in pokojninsko dobo upravičenca in se uskladi tako, kot
so se usklajevale pokojnine po slovenskih predpisih od
1.10.1991 dalje.
Pravice slovenskih državljanov s stalnim prebivališčem
v drugih državah, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ
V vladnem odloku je bila pravica do izplačevanja akontacij
vojaških pokojnin zagotovljena izključno osebam s stalnim
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prebivališčem v Republiki Sloveniji. Pri tem je veljalo, da so
slovenski državljani upravičeni do akontacije od dneva po
uveljavitvi tega odloka, ko so pridobili stalno prebivališče
v republiki, tujci pa so morali imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji še pred njeno osamosvojitvijo.
Ustavno sodišče Slovenije je z odločbo U-Z-70/92 z dne 5.
novembra 1992 za slovenske državljane ugotovilo, da vladni
odlok ni v skladu z ustavo kolikor je slovenskim državljanom,
ki so se po pridobitvi pravice odselili v tu|ino, onemogočal
nadalnje uživanje te pravice. V predlogu zakona je zato pogoj
nepretrganega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
določen le za tujce. Slovenski državljani, ki izpolnjujejo
pogoje po tem zakonu, pridobijo pravico do slovenske pokojnine, če imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in
tudi,če imajo stalno prebivališče v tuji državi, v kateri ne
morejo uveljaviti oziroma uživati pravic na podlagi pokojninskega in invalidskega zavarovanja za čas službe v nekdanji
JLA. Glede na takšno ureditev, se slovenskim državljanom
s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški, ki jim skladno
z meddržavnim sporazumom izplačuje vojaške pokojnine
enako kot svojim državljanom, ne bi izplačevale pokojnine po
tem zakonu. Slovenskemu državljanu bi se pravica, ki bi jo
pridobil po tem zakonu, izplačevala tudi, če bi se za stalno
preselil v tujino.
Določbe o izvajanju zakona in prehod od dosedanje ureditve
Pravice po tem zakonu zagotavlja, odmerja in izplačuje Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Republika Slovenija iz državnega proračuna povrne Zavodu sredstva za zagotavljanje dajatev po tem zakonu.
Po sprejemu tega zakona bodo akontacije vojaških pokojnin
po vladnem odloku prevedene po uradni dolžnosti. Upravičencem bodo šli zneski pokojnin po tem zakonu od prvega
dne tretjega meseca po uveljavitvi tega zakona.Ta rok je
določen zato, ker Zavod prej kot v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona ne bi mogel opraviti prevedbe dosedanjih
dajatev; vsem upravičencem pa je treba zagotoviti enak položaj pri prevedbi.
Uživalci vojaških akontacij, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
navedenih v tem zakonu, bodo lahko uveljavili pravico do
pokojnine po splošnih predpisih. Za državljane Republike
Slovenije se šteje, da so bili nazadnje zavarovani v Republiki
Sloveniji, če so bili upravičeni do akontacij vojaških pokojnin.
To predstavlja bistveno ugodnost, saj se brez te pravne fikcije
sploh ne bi mogli upokojiti po slovenskih predpisih, če se ne
bi naknadno vključili v zavarovanje pri Zavodu.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Na podlagi tega zakona bi finančne obveznosti državnega
proračuna ostale približno na ravni obveznosti po odloku
o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
(Namen zakona)
S tem zakonom se urejajo pravice, ki so jih državljani Republike Slovenije in drugi upravičenci po tem zakonu že pridobili oziroma so izpolnili pogoje za njihovo pridobitev na podlagi predpisov bivše SFRJ o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju vojaških zavarovancev (v nadaljevanju: vojaški
predpisi) in usklajevanje oziroma prevedba teh pravic.
2. člen
(Upravičenci)
Za upravičence iz prejšnjega člena se štejejo:
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• državlj&ni Republike Slovenije s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji, ki so do vključno 25. junija 1991 uvelja
vili pravico do pokojnine ali do drugih dajatev po vojaških^
predpisih;
• osebe, ki niso vložile prošnje za pridobitev državljanstva
Republike Slovenije oziroma postopek za pridobitev državljanstva Republike Slovenije ni bil končan ( v nadaljevanju
tujci), z dovoljenjem za stalno prebivanje oziroma s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji nepretrgoma od 25. junija
1991 dalje, če so do vključno 25. junija 1991 uveljavili pravico
do pokojnine ali do drugih dajatev po vojaških predpisih, pod
pogojem, da jih ne morejo pridobiti po predpisih držav, katerih državljani so;
• aktivne vojaške osebe v nekdanji JLA, ki so pristopile
k Teritorialni obrambi Republike Slovenije in so do vključno 1
februarja 1992 izpolnile pogoje za priznanje pravice do pokoj
nine po vojaških predpisih;
• državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem Ds
v Republiki Sloveniji, ki so bili po 25. juniju 1991 v aktivni"
vojaški službi v JLA, pod pogojem, da |im je do 18. julija 1991
prenehala aktivna služba v JLA ali so bili po 18. juliju 1991 do
prenehanja aktivne vojaške službe ves čas v suspenzu
v zaporu, v bolniškem staležu oziroma so ostali v službi v JL^
s soglasjem organov Republike Slovenije, pristojnih za
zadeve obrambe in so do 18. oktobra 1991 vložili zahtevek za
priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja ali vložili zahtevek in izpolnili pogoje za priznanje pravice do starostne
predčasne ali družinske pokojnine po vojaških predpisih;

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko pravice po temlPr
zakonu pridobi tudi državljan Republike Slovenije s stalnim ta
prebivališčem v državi, v kateri na podlagi njenih predpisov ali In
meddržavnih sporazumov ne more uživati pravic na podlagi dr
obdobij, prebitih v pokojninskem in invalidskem zavarovanju lei
vojaških zavarovancev.
'ij<
Državljani Republike Slovenije, ki so do 18.oktobra 1991
izpolnili pogoje za pridobitev pravic po vojaških predpisih
oziroma so do takrat vložili zahtevek za priznanje pravic iz
invalidskega zavarovanja in ne izpolnjujejo pogojev iz prvega
odstavka tega člena, pridobijo pravico do pokojnine pod
pogoji in na način, določen v zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS št. 12/92 in 5/94
- v nadaljevanju: splošni predpisi) kot, če bi bili nazadnje
zavarovani po splošnih predpisih.
3. člen
(Zagotovljene pravice)

')<
in
ler
let
•ti
tei
>o|

Upravičenci iz 2. člena tega zakona imajo pod pogoji in na "a
sto
način, določen v tem zakonu, naslednje pravice:
Ho
tOi
• do starostne pokojnine,
>0,
• do predčasne pokojnine,
'as
• do invalidske pokojnine,
'as
• do družinske pokojnine,
»iš
• do dodatka za pomoč in postrežbo,
»iS
• do invalidnine za telesno okvaro,
• do odpravnine ali oskrbnine,
»Oi
• do dodatka za rekreacijo upokojencev.
• do upoštevanja časa, prebitega v aktivni vojaški službi
v bivši JLA, v zavarovalno dobo za pridobitev pravic po sploš- k)
nih predpisih.
»Oj
4. člen
Upravičenci iz 2. člena tega zakona imajo pravico do starostne, predčasne, družinske ali invalidske pokojnine pod
pogoji in v obsegu kot je bilo določeno v vojaških predpisih
če ni s tem zakonom določeno drugače.
5. člen
(Pravice po splošnih predpisih)
Državljani Republike Slovenije ali tujci z dovoljenjem
stalno prebivanje pridobijo po smrti upravičencev do izplača
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'nja pokojnine po tem zakonu pravico do družinske pokojne oziroma do odpravnine ali oskrbnine, pod pogoji in na
ačin, določen po splošnih predpisih.
Pravičenci do pokojnine po tem zakonu imajo pravico do
Matka za rekreacijo upokojencev in lahko uveljavijo pravico
delne pokojnine, do varstvenega dodatka, do dodatka za
"rnoč in postrežbo in do invalidnine za telesno okvaro pod
n "goji ter na način, določen po splošnih predpisih, če s tem
'konom ni drugače določeno.
6. člen
<9otavljanje pravic, pridobljenih na podlagi odločb,
izdanih po vojaških predpisih)
Pravičencem iz prve in druge alinee 2. člena tega zakona se
'izna pravica do pokojnine, do odpravnine in oskrbnine
*nesku, kot jim je šel po vojaških predpisih za junij 1991.
Pravičencem iz prve in druge alinee 2. člena tega zakona se
''znajo pravice do invalidnine in do dodatka za pomoč in
Strežbo, v zneskih, kot so bili določeni po splošnih predpisa junij 1991.

Če zavarovanec nima dokazil o činu oziroma o stopnji, se
upošteva najnižji čin za častnike oziroma podčastnike, ali
najnižja stopnja za vojaške uslužbence.
8. člen
Osnova iz prejšnjega člena se upošteva tudi pri določitvi plač
za čas, prebit v aktivni vojaški službi v JLA, ki se upošteva pri
izračunu pokojninske osnove za zavarovance, ki uveljavijo
pravico do pokojnine po splošnih predpisih ne glede na to, ali
zavarovanec predloži potrdilo o dejansko prejetih plačah.
Pri izračunu pokojninske osnove se zavarovancu, ki je bil
v posameznem koledarskem letu zavarovan po vojaških predpisih, upošteva kot plača znesek osnove iz 7. člena tega
zakona tako, da se uskladi na raven zadnjega koledarskega
leta pred letom, v katerem zavarovanec uveljavi pravico do
pokojnine s količniki, ki se po splošnih prebpisih uporabljajo
za uskladitev plač iz leta 1991
9. člen
(Odstotek za odmero starostne pokojnine)

"eski
iz prejšnjih dveh odstavkov se uskladijo tako, kot se
s
^aju|ejo pokojnine in druge dajatve po splošnih predpisih,
''Br čemer se kot osnova upošteva znesek dajatev za septem1991, kot prva pa se upošteva uskladitev od 1. 10. 1991
alje.
7. člen
Odmera pokojnin upravičencem, ki nimajo odločb, izdanih
po vojaških predpisih)

Starostna pokojnina se odmeri v odstotku od pokojninske
osnove glede na pokojninsko dobo po splošnih predpisih.

Pr
avičencu iz 2. člena tega zakona, ki mu nosilec pokojnin*e9a in invalidskega zavarovanja po vojaških predpisih ni
lj Jnieril vojaške pokojnine, se pokojnina določi tako, da se
"rcieri
od zneska pokojninske osnove, ki se določi glede na
le
9ov čin ali stopnjo, ki ga je imel neposredno pred uveljavi"l° pravice do pokojnine oziroma na dan izpolnitve pogojev
'Pridobitev pravice do pokojnine po vojaških predpisih.

Pokojnina, odmerjena po prejšnjih odstavkih, se usklajuje
tako, kot je določeno v tretjem odstavku 6. člena tega zakona.

°kojninska osnova iz prejšnjega odstavka se določi
Naslednjih pavšalnih zneskih:
'častniki in podčastniki
j'nali stopnja
"leral
armade in admiral flote
6n
eralpolkovnik in admiral
pieralpodpolkovnik
in viceadmiral
e
ieralmajor in kontraadmiral
0||
<ovnik in kapitan bojne ladje
°adPolkovnik in kapitan fregate
: ior in kapitan korvete
J°'nik I. stopnje in poročnik bojne ladje
J°'nik
in poročnik fregate
°ročnik in poročnik korvete
^Poročnik
?s'avnik I. stopnje,
Ravnik
J' vodnik I.stopnje,
7 Vodnik
VoJkl. stopnje

osnova
25.337
24.019
21.715
19.996
16.561
13.905
12.635
11.442
10.595
10.041
9.600
10.237
9.495
8.901
8.431
8.205
8.005

"ojaški uslužbenci
*°ja§ki uslužbenec

I. stopnje
II. stopnje
III. stopnje
IV. stopnje
V. stopnje
VI. stopnje
VII. stopnje
VIII. stopnje
IX. stopnje
X. stopnje
XI. stopnje
XII. stopnje

14.327
12.214
11.742
10.734
10.108
9.635
9.247
8.372
6.978
6.609
6.432
6.275

Ne glede na določbo 6. člena tega zakona se upravičencu, ki
je uveljavil pravico do vojaške pokojnine do 31. 12. 1964,
pokojnina odmeri od pokojninske osnove iz 7. člena tega
zakona, v odstotku, ki je po splošnih predpisih določen za
polno pokojninsko dobo, če je to zanj ugodnejše.

10. člen
(Odmera predčasne pokojnine)
Predčasna pokojnina se odmeri na podlagi dopolnjene pokojninske dobe v odstotku, določenem v prejšnjem členu s tem,
da se za vsako leto predčasne upokojitve pred dopolnjeno
starostjo 60 let (moški) oziroma 55 let (ženska), ob upoštevanju znižanja starostne meje iz 11. člena tega zakona zmanjša
za 1%.
Predčasna pokojnina iz prejšnjega odstavka se izplačuje
v zmanjšanem znesku, dokler upravičenec ne dopolni starosti
60 let (moški) oziroma 55 let (ženska), ob upoštevanju znižanja starostne meje iz 11: člena tega zakona.

11. člen
(Znižanje starostne meje)
Upravičencem, ki se jim je zavarovalna doba štela s povečanjem, se starostne meje za pridobitev in odmero pravice do
starostne pokojnine ali starostne meje za pridobitev pravice
do predčasne pokojnine znižajo:
• za eno leto na vsaki dve leti zavarovanja, kjer se je 12
mesecev dejanskega dela štelo za 18 mesecev zavarovalne
dobe;
• za eno leto na vsaka tri leta zavarovanja na delovnih mestih,
kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 16 mesecev
zavarovalne dobe;
• za eno leto na vsaka štiri leta zavarovanja na delovnih
mestih, kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 15
mesecev zavarovalne dobe;
• za eno leto na vsakih šest let zavarovanja ne delovnih
mestih, kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 14
mesecev zavarovalne dobe.
12. člen
(Odstotek za odmero invalidske pokojnine)
Invalidska pokojnina se odmeri v odvisnosti od vzroka invalidnosti.
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Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne
bolezni, se odmeri invalidska pokojnina v višini 85 % pokojninske osnove, ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo.
Če je invalidnost posledica bolezni ali poškodbe izven dela, se
odmeri ' invalidska pokojnina v odstotku od pokojninske
osnove, ki'sš določi glede na dopolnjeno pokojninsko dobo,
po splošnih predpisih, z upoštevanjem dodatka na invalidnost.
13. člen
(Pravice borcev NOV)
Določbe posebnih predpisov nekdanje SFRJ, s katerimi so
bile urejene pravice vojaških zavarovancev - borcev NOV ter
njihovih družinskih članov, se uporabljajo tudi pri odmeri
pravic, ki jih upravičenci, katerim je priznan status borca,
uveljavljajo po tem zakonu.

Pri ponovni odmeri pokojnine po tem zakonu se upošteva le
dejanska zavarovalna doba, dosežena v času uživanja delne
pokojnine, ne upošteva pa se plača, prejeta v času uživanja
delne pokojnine.
18. člen
(Upoštevanje časa zavarovanja po vojaških predpisih
v zavarovalno dobo)

Doba, dopolnjena v službi v JLA v obdobju od 26. junija 1991
do 18. oktobra 1991, se upošteva po splošnih predpisih.

Pokojnina, skupaj z dodatki, ne more presegati zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo po splošnih predpisih.

Doba, dopolnjena v JLA po 18. oktobru 1991, se ne upošteva
pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
19. člen
Postopek za odločanje

Starostna pokojnina, predčasna pokojnina oziroma invalidska pokojnina po tem zakonu se prične izplačevati upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahtevka in največ šest mesecev nazaj, vendar največ od uveljavitve tega zakona dalje.
Družinska pokojnina, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina za telesno okvaro in odpravnina ali oskrbnina se prične
izplačevati upravičencu s prvim dnem naslednjega meseca po
vložitvi zahteve in največ šest mesecev nazaj, vendar največ
od izpolnitve pogojev za pridobitev te pravice oziroma od
uveljavitve tega zakona.
16. člen
(Izplačevanje dajatev iz tega zakona upravičencem
s stalnim prebivališčem v tujini)
Slovenskemu državljanu-uživalcu pravic iz tega zakona, ki se
za stalno izseli, se pokojnina, invalidnina in dodatek za
pomoč in postrežbo izplačuje v tujino.
Tujcu se dajatve, ki jih je pridobil po tem zakonu, prenehajo
izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca po odjavi stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma po prenehanju dovoljenja za stalno prebivanje.
Tujcu iz prejšnjega odstavka se dajatve po tem zakonu pričnejo ponovno izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca
potem, ko ponovno pridobi dovoljenje za stalno prebivanje
oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
17. člen
Reaktiviranje in pravica do delne pokojnine
Uživalcu vojaške pokojnine, ki ponovno sklene delovno razmerje, je izvoljen za nosilca javne ali druge funkcije, za katero
prejema plačo oziroma nadomestilo plače za opravljanje te
funkcije, ali začne opravljati dejavnost, na podlagi katere je
zavarovan, se v tem času ne izplačuje pokojnina po tem
zakonu.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka lahko, če s tem soglaša
delodajalec, pridobi pravico do delne pokojnine in je v delovnem razmerju s polovico polnega delovnega časa.
Delna pokojnina se odmeri v višini polovice pokojnine, ki je
upravičencu priznana glede na njegovo pokojninsko dobo in
pokojninsko osnovo.
60
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Upravičencem iz 2. člena tega zakona in državljanom Republike Slovenije, ki so bili nazadnje zavarovani pri Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: Zavod)
in niso zajeti v 2. členu tega zakona, se čas, prebit v aktivni
vojaški službi, čas prejemanja denarnega nadomestila zaradi
prenehanja aktivne vojaške službe in čas, prebit v zavarovanju
po pogodbi, po zakonu, s katerim je bila do vključno 25. junija (
1991 urejena vojaška služba oziroma v obrambnih silah Repu- ,
blike Slovenije, upošteva v zavarovalno dobo na način i"
v trajanju, kot je bilo določeno po vojaških predpisih.

14. člen
(Določitev najvišjih pokojninskih prejemkov)

15. člen
(Pričetek izplačevanja dajatev po tem zakonu)

I

O pravicah iz tega zakona odloča Zavod po postopku, določenemu v splošnih predpisih, kolikor ni v tem zakonu določeno
drugače.
20. člen
(Vložitev zahtevka)
Upravičencem iz 2. člena tega zakona oziroma njihovim družinskim članom se pokojnina ali druga dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja prizna na podlagi njih0'
vega zahtevka.
Zahtevku se priloži kopija odločbe organa, ki je upravičenci1
priznal pravico do pokojnine ali druge dajatve po vojaški"
predpisih, dokazila o znesku vojaške pokojnine za septemb®'
1991 in potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču.
Upravičenec, ki nima odločbe o priznanju pravice do pokojnine ali do druge dajatve po vojaških predpisih, mora zahtevku poleg potrdila o državljanstvu in stalnem prebivališč3
priložiti dokazila, iz katerih je razviden čin oziroma stopnj16
neposredno pred uveljavitvijo pravice do vojaške pokojni*
oziroma na dan izpolnitve pogojev za pridobitev pravice d°
vojaške pokojnine in dokazila o doseženi pokojninski dobiTujci morajo zahtevku poleg dokazil iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, razen potrdila o državljanstvu'
priložiti dokazila, da so ves čas od 25. 6. 1991 dalje stalno
prebivali na ozemlju Republike Slovenije in dovoljenje za
stalno prebivanje.
21. člen
(Pravica do obveznega zdravstvenega zavarovanja)
Uživalci pokojnin po tem zakonu so vključeni v obvezno
zdravstveno zavarovanje kot upokojenci po splošnih p'e°'
pisih.
22. člen
(Zagotavljanje sredstev)
Republika Slovenija povrne Zavodu sredstva za izplačevanj®
pokojnin in dajatev po tem zakonu in sredstva za zagotavll3'
nje obveznega zdravstvenega zavarovanja za upravičence P®
tem zakonu ter sorazmeren del stroškov plačilnega in pof'
nega prometa ter stroškov izvajanja zavarovanja.
23. člen
(Usklajevanje dajatev)
Pokojnine in druge dajatve iz 3. člena teca zakona se usklajujejo tako kot pokojnine po splošnih predpisih.
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24. člen
(Dokončanje postopkov za uveljavljanje pravice do
akontacije vojaške pokojnine)

27. člen
(Pravice uživalcev akontacij vojaških pokojnin, ki ne
izpolnjujejo pogojev po tem zakonu)

V postopkih za uveljavitev pravice do akontacije vojaške
Pokojnine po odloku o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. I. RS, št. 4/92 - v nadaljevanju: akontacija vojaške
Pokojnine), ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se
uporabljajo predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.

Uživalcem akontacij vojaških pokojnin, ki ne izpolnjujejo
pogojev po tem zakonu, se akontacije vojaških pokojnin
nehajo izplačevati s prvim dnem naslednjega rtifeseca po
izdaji odločbe.

25. člen
(Prevedba akontacij vojaških pokojnin po uradni dolžnosti)
Akontacije vojaških pokojnin in drugih prejemkov po odloku
o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin se po uradni dolžnosti prevedejo po tem zakonu.

Slovenski državljani, ki so bili uživalci akontacij vojaških
pokojnin iz prejšnjega odstavka, lahko uveljavijo pravico do
pokojnine po splošnih predpisih, kot če bi bili nazadnje zavarovani pri nosilcu zavarovanja v Republiki Sloveniji.
Upravičencem iz prejšnjega odstavka se čas, prebit v zavarovanju po vojaških predpisih, upošteva v zavarovalno dobo
skladno z določbo 18. člena tega zakona.
27. člen
(Prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov)

26. člen
(Učinkovanje prevedbe)

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. I. RS, št. 4/92).

Odločba o prevedbi akontacije vojaške pokojnine oziroma
drugih prejemkov po uradni dolžnosti prične učinkovati
s prvim dnem tretjega meseca po uveljavitvi tega zakona.

28. člen
(Prlčetek veljavnosti)

Zneski akontacij vojaških pokojnin in drugih prejemkov, izplačani do roka iz prejšnjega odstavka, se ne poračunajo.

Ta zakon prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Hamen zakona
S predloženim zakonom bo razrešeno vprašanje izplačevanja
vojaških pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega in invaHdskega
zavarovanja vojaških zavarovancev, ki bi jih moral
s
lovenskim državljanom izplačevati nosilec tega zavarovanja,
ki je po razpadu nekdanje SFRJ nehal poravnavati svoje
obveznosti.
Krog upravičencev
V 2. členu je določen krog upravičencev do dajatev po tem
zakonu. Pri tem izhajamo iz stališča, da se vsakemu državfanu Republike Slovenije, ki je ob njeni osamosvojitvi užival
Pravico
do vojaške pokojnine, ta pravica zagotavlja tudi po
r
azpadu nekdanje SFRJ.
Slovenskim državljanom s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji in v drugih državah, kjer ne morejo uživati vojaških
Pokojnin, se zato izplačujejo pravice po tem zakonu. Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v državah, kjer se jim po
tamkajšnjih predpisih oziroma meddržavnih sporazumih
Vplačujejo vojaške pokojnine ali druge dajatve, ki so jih
Pridobili na podlagi vojaškega zavarovanja, pa ne morejo
Poleg navedenih pravic pridobiti še pravic po tem zakonu.
ustavnega zakona izhaja tudi obveznost, da se uživanje
ojaške pokojnine zagotovi tujcem, ki so ob osamosvojitvi
Republike Slovenije imeli dovoljenje za stalno prebivanje ali
stalno prebivališče na njenem ozemlju. Stalno prebivališče na
ozemlju
Republike Slovenije imajo skladno z zakonom
0
državljanstvu (Uradni list RS št. 1/91 - I) tujci, ki čakajo na
odločitev o njihovem zahtevku za sprejem v državljanstvo.
Aktivne
vojaške osebe v službi v nekdanji JLA, ki so prestopile
v
Teritorialno obrambo Republike Slovenije, pridobijo pravice
Po tem zakonu, če so izpolnile pogoje za priznanje pravice do
Pokojnine do 1. februarja 1992.
v

Tujci, ki so bili po 25. juniju 1991 še v aktivni vojaški službi
* JLA, niso subjekti tega zakona. Predpostavlja se, da bodo
države, katerih državljanstvo imajo, zanje pričele zagotavljati

izplačevanje vojaških pokojnin tako, kot to Republika Slovenija zagotavlja svojim državljanom.
Državljani Republike Slovenije, ki so bili po 25. juniju 1991 še
v aktivni vojaški službi v tedanji JLA, so v predlogu zakona
razvrščeni v naslednje skupine:
• državljani Republike Slovenije, ki so bili po 25. juniju 1991
v aktivni vojaški službi v JLA in so se upokojili po vojaških
predpisih do 17. julija 1991 oziroma so do takrat vložili zahtevek za invalidsko upokojitev, imajo enak položaj, kot če bi se
upokojili že do 25. junija;
• državljani Republike Slovenije, ki so bili po 25. juniju 1991
v službi v JLA, pridobijo pravice po tem zakonu, če jim je do
17. julija 1991 prenehala aktivna služba v JLA oziroma so bili
od 18. julija 1991 dalje ves čas v suspenzu, v zaporu, na
bolniškem dopustu, oziroma so ostali v službi v JLA s soglasjem organov Republike Slovenije, pristojnih za zadeve
obrambe in so do 18. oktobra 1991 vložili zahtevek ter so po
vojaških predpisih izpolnili pogoje za priznanje pravice do
starostne ali družinske pokojnine ziroma so vložili zahtevek
za priznanje pravice do invalidske pokojnine;
• državljani Republike Slovenije, ki do 18. oktobra 1991 še
niso dopolnili pogojev za priznanje vojaških pokojnin, in so se
vključili v pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri Zavodu,
bodo pridobili pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po splošnih predpisih s tem, da se jim bo čas zavarovanja po vojaških predpisih upošteval kot zavarovalna doba.
Enako velja tudi za druge osebe, ki so se po izstopu iz JLA
vključile v pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri Zavodu;
• državljani Republike Slovenije, ki se niso odzvali pozivu
Predsedstva Republike Slovenije, naj prestopijo v enote Terotorialne obrambe oziroma se postavijo na razpolago oblastem
Republike Slovenije, in so ostali v aktivni službi v JLA po 18.
oktobru 1991, ne pridobijo pravic po tem zakonu. Če so
kasneje prenehali s službo v JLA in v Republiki Sloveniji
vstopili v delovno razmerje ali pričeli opravljati samostojno
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dejavnost, na podlagi katere so obvezno zavarovani, bodo .
lahko uveljavili pravico do pokojnine po splošnih predpisih
s tem, da se jim bo čas aktivne vojaške službe v JLA do 25.
junija 1991 štel kot zavarovalna doba po tem zakonu.
• socialna varnost uživalcev akontacij vojaških pokojnin, ki
ne izpolnjujejo pogojev za priznanje oziroma prevzem pokojnine po tem zakonu, je zagotovljena tako, da se jim dopušča
možnost za uveljavitev pokojnine po splošnih predpisih pri
Zavodu kot, če bi bili nazadnje zavarovani po slovenskih
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Zagotovljene pravice
Upravičencem se priznajo pravice po pogojih iz predpisov
o vojaškem zavarovanju. Pokojnine in druge dajatve, ki so jih
na podlagi odločbe pristojnega organa pridobili po vojaških
predpisih do osamosvojitve Republike Slovenije, se jim zagotavljajo na podlagi tega zakona. Pri tem se navedene pokojnine uskladijo na enak način, kot je določen za usklajevanje
pokojnin po splošnih predpisih.
Upravičencem, ki nimajo odločb organa, ki je bil do osamosvojitve Republike Slovenije pristojen za odločanje o pravicah
po vojaških predpisih, se pokojnina odmeri na način, določen
v tem zakonu. Vprašanje odmere pokojnin upravičencem do
vojaških pokojnin je rešeno tako, da se jim pokojnina odmeri
od osnove, določene glede na čin ali stopnjo, ki so jo dosegli
neposredno pred uveljavitvijo pravice do vojaške pokojnine
oziroma akontacije vojaške pokojnine.
Osnova se določi tako, da poprečna vojaška pokojnina ne bi
presegala poprečnih pokojnin po splošnih predpisih, ki jih
uživajo upokojenci s primerljivo stopnjo strokovne izobrazbe,
ki so bili do upokojitve v službi v državni upravi. Kot podlaga
za določitev pavšalnih osnov služi pregled poprečnih plač
vojaških zavarovancev, revaloriziranih na raven decembra
1990, ki je po vojaških predpisih služil pri določitvi ravni
vojaških pokojnin za leto 1991. Navedeni zneski so preračunani tako, da pavšalna osnova za najvišji čin ne presega
zneska najvišje pokojninske osnove, kakršen je bil po splošnih predpisih določen za junij 1991. Ker se zneski vojaških
pokojnin v času od junija do septembra 1991 niso spremenili,
se za izračun vzamejo zneski, razvidni iz nakaznic vojaških
pokojnin za september 1991.
Poprečje vojaških pokojnin po tem zakonu bi bilo v primeru,
da bi bil sprejet predloženi način odmere pokojnine, približno
takšno kot poprečje pokojnin nekdanjih delavcev v državni
upravi (šifra dejavnosti 941) za enake stopnje strokovne izobrazbe.
Pravica do pokojnine po tem predlogu zakona bi se upravičencem, ki so se do 18. oktobra 1991 upokojili po vojaških
predpisih oziroma so do takrat izpolnili pogoje ter vložile
zahtevek, ali so prestopili v Teritorialno obrambo Republike
Slovenije, priznala po pogojih iz vojaških predpisov. Ostale
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aktivne vojaške osebe iz nekdanje JLA lahko pridobijo pravit
do pokojnine po splošnih predpisih, če so po odpustu iz J'
vstopili v zavarovanje pri ZPIZ-u. Odstotek za odmero pott
ni ne po tem zakonu se določi tako, kot velja za pokojni ne (
splošnih predpisih.
Zneski dodatkov za pomoč in postrežbo, invalidnin za telesi
okvare, zneski odpravnin in oskrbnin se določijo pod pogti
na način in v višini, kot je določena po splošnih predpisih
Izplačevanje dajatev v tujino
Slovenskim državljanom bi se pokojnine in druge daji
potem, ko bi jih pridobili po tem zakonu, izplačevale ne gl0
na njihovo stalno prebivališče; tujcem pa le v času, ko'
stalno prebivali na ozemlju Republike Slovenije.
Financiranje
V predlogu zakona je predvideno, da bo te dajatve odmeri
usklajeval in izplačeval Zavod in nato od državnega prof
čuna zahteval povračilo vseh izdatkov, ki bi jih imel z izvif
njem tega zakona. To stališče sledi iz tega, ker aktivne vo/a»J
osebe v službi v nekdanji JLA v času osamosvojitve Repub
Slovenije niso bile zavarovane pri Zavodu oziroma pri njef
vih pravnih prednikih, temveč pri posebnem nosilcu zavaroi'
nja. Njihovih pokojnin oziroma drugih pravic iz pokoji"J
skega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev 2*.
ni možno zagotavljati iz sredstev, ki jih za lastno zavarovan
zbirajo slovenski zavarovanci.
Prehodne In končne določbe
Z uveljavitvijo tega zakona se bo prenehal uporabljati od
o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin. Začeti postopk:i'
uveljavljanje pravice do akontacije vojaške pokojnine se t>°\.
kljub temu nadaljevali in končali po določbah navedeni
odloka.
Akontacije vojaških pokojnin bodo uradno prevedene P
določbah tega zakona. Na novo odmerjene pokojnine
upravičencem šle od začetka tretjega meseca po uvelja""J,
tega zakona. Na ta način bodo lahko vsi upravičenci
Ijeni v enakopraven položaj ne glede na to, kdaj bo prisM
organ dejansko odločil o prevedbi njihove pravice.
V primerih, ko bo za uživalca akontacije vojaške pokoju'1*
ugotovljeno, da ne izpolnjuje pogojevpo temu zakonu,
bo priznana pravica po tem zakonu. Če izpolnjuje pogoje,5r
bo lahko uveljavil pravico do pokojnine po splošnih predp' '.
kot če bi bil nazadnje zavarovan v Republiki Sloveniji.
bam, ki so po splošnih predpisih upravičene do slovenj.
pokojnine, se čas, prebit v JLA do 25. junija 1991, re'Z.
v pokojninsko dobo pod pogoji, določenimi v vojaških P %
sih, čas, prebit v JLA v obdobju od 26. junija 1991 dore (
oktobra 1991, se upošteva po splošnih predpisih, čas, P (
v JLA ali njenih naslednicah po 18. oktobru 1991, pa se
šteje v pokojninsko dobo.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH STANOVANJSKEGA ZAKONA
- EPA - 651 PRVA OBRAVNAVA
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH STANOVANJSKEGA ZAKONA - prva obravnava,

Poslanca poslanske skupine DS
Tone Peršak in Danica Simšič
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92) in 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(Uradni list RS, št. 40/93) podpisana poslanca nadomeščava besedilo predloga zakona o spremembah stanovanjskega zakona - prva obravnava, vloženo 4. 5. 1994 in
vlagava

ki ga pošiljava na podlagi tretjega odstavka 174. člena
poslovnika.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Vam
sporočava, da bova oba sodelovala pri delu v delovnih
telesih in v Državnem zboru Republike Slovenije.
Tone PERŠAK, I. r.
Danica SIMŠIČ, I. r.

Predlog zakona o spremembah stanovanjskega zakona
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

V veljavi je stanovanjski zakon iz leta 1991 in zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona iz leta 1994.
Glede na trajanje tega zakona lahko vidimo kako na splošno
deluje v praksi. Poleg dobrih stvari je v zakonu kar nekaj
pomanjkljivosti, ki pa niso bile niti s spremembami odpravljene. Neživljenjskost zakona se še vedno kaže v nekaterih
bistvenih točkah in sicer, da lastniki v praksi delujejo mimo
določil zakona, in sicer samo zato, da bi delovali v korist
večine lastnikov in tako preprečili škodo na stanovanjskih
objektih, se pravi zaščitili lastnino pred neodgovornimi posamezniki. Zakon namreč predvideva idealne odnose med lastniki (oziroma sosedi), kar pa je v praksi žal nedosegljivo
(100% udeležbe na zborih lastnikov, 100% soglasje pri zadevah, ki presegajo upravljanje itd.).

Osnovno besedilo tretjega odstavka 28. člena stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91):

S tem zakonom pa bi uredili tudi problematiko odkupa hišniških stanovanj, saj je praksa pokazala na neizpolnjevanje
določb zakona v primeru nakupa teh stanovanj. Čeprav se
mnoga več let ne uporabljajo kot hišniška stanovanja, je
nakup onemogočen, ker so ta stanovanja v solastnini in
morajo prodajo prav tako odobriti vsi lastniki.

Prvotni tretji odstavek 31. člena stanovanjskega zakona pa se
glasi:

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilj predloga zakona o spremembah stanovanjskega zakona
ie predvsem vzpostaviti takšen način odločanja, ki bo omogočil, da se opravijo določena dela na stanovanjskih objektih, da
bi se zaščitila lastnina. Sedaj mora upravnik, ki se ga določi
s pogodbo o upravljanju, sklicati zbor lastnikov, pa še to so
ponavadi eni in isti ljudje. Torej bi morali poleg odločanja na
zborih lastnikov omogočiti odločanje s pisnim izrekanjem
- s podpisom. Način odločanja bi se moral v celoti prepustiti
ureditvi pogodbe o upravljanju. Tudi 100% soglasja za dela, ki
presegajo upravljanje, niso mogoča predvsem pri večjem
številu solastnikov. Zato bi bilo pri odločitvah, ki presegajo
upravljanje, potrebno soglasje vsaj dveh tretjin lastnikov,
glede na njihov solastniški delež.
Hkrati pa bi hišnikom in vsem ostalim hišnim delavcem omogočili nakup stanovanja pod enakimi pogoji kot bivšim imetnikom stanovanjske pravice.

»Upravnik mora brez odlašanja sklicati lastnike in ukrepati
skladno z njihovimi navodili v primerih, ko so zaradi izrednih
dogodkov, ki jih ni bilo mogoče predvideti, potrebna neodložljiva popravila, za katera so potrebna znatna sredstva.«
Besedilo osnovnega šestega odstavka 28. člena stanovanjskega zakona:
»Ukrepom, ki jih odredi upravnik, lahko lastnik ugovarja.
V tem primeru mora lastnik sklicati najkasneje v 15 dneh
preostale lastnike, ki dokončno odločijo o sporu.«

»Za odločitve, ki presegajo upravljanje (odtujitve, sprememba
namembnosti, ustanovitev hipoteke, ustanovitev stvarnih
služnosti, prenova, izboljšave in podobno), je potrebno
soglasje vseh solastnikov.«

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Besedilo tretjega odstavka 28. člena Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) se spremeni tako, da se
glasi:
»Upravnik mora v primerih, ko se zaradi izrednih dogodkov, ki
jih ni bilo mogoče predvideti, potrebna neodložljiva popravila,
brez odlašanja predlagati ukrepe v skladu z določbami o odločanju, predvidenimi za take primere v pogodbi o upravljanju «

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA

2. člen

Popravljena tretja stran predloga zakona o spremembah stanovanjskega zakona - prva obravnava

Besedilo šestega odstavka 28. člena se spremeni tako da se
glasi:

Zakon o spremembah stanovanjskega zakona ne bo imel
nikakršnih finančnih posledic na proračun Republike Slovenije.

»Ukrepom, ki jih odredi upravnik, lahko lastnik ugovarja.
V takem primeru mora lastnik ravnati skladno z določbami,
predvidenimi za tak primer v pogodbi o upravljanju. O sporu
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dokončno odločijo lastniki v skladu s pogodbo o upravljanju.«
3. člen
Tretji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za odločitve, ki presegajo upravljanje (odtujitve, sprememba
namembnosti, ustanovitev hipoteke, ustanovitev stvarnih
služnosti, prenova, izboljšave in podobno), je potrebno
soglasje vsaj dveh tretjin vseh solastnikov.«

»Bivšim hišnikom, upokojenim hišnikom, kurjačem, delovnijo
invalidom in drugim hišnim delavcem (z njihovo pisno privol "
tvijo pa tudi njihovim ožjim družinskim članom), ki živi
v hišniških stanovanjih pa se ta ne uporabljajo kot hišniška,
omogoči nakup stanovanja pod enakimi pogoji kot bivšil
imetnikom stanovanjske pravice v enem letu po uveljavil*
tega zakona.
Enake pravice veljajo tudi za vse tiste, katerim ni bil priskrt
Ijen najem primernega stanovanja po drugem odstavku 15?
člena Stanovanjskega zakona.«
5. člen

4. člen

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

Za 125. členom se doda nov, 125.a člen, ki se glasi:

OBRAZLOŽITEV
K 1. in 2. členu
Izkušnje kažejo, da se zbor lastnikov (prej zbor stanovalcev)
udeležuje petina ali četrtina lastnikov, pa še to so ponavadi
eni in isti ljudje. Velikokrat pa so zaradi izrednih dogodkov
potrebna tudi neodložljiva popravila, ki zahtevajo hitro odločanje.
K 3. členu
Posebno otežkočeno je 100% soglasje za dela, ki presegajo
upravljanje, predvsem pri večjem številu solastnikov. Zaradi
osebnih zamer, ali zaradi takšnih ali drugačnih interesov
posameznikov se vedno najde nekdo, ki nasprotuje odločitvam večine lastnikov. Zaradi tega se npr. v stolpnici ne more
oddajati praznih skupnih prostorov, saj bi lahko z njihovo
oddajo v najem lastniki krili več kot polovico stroškov tekočega vzdrževanja. Nekdo nasprotuje uvedbi kabelske televizije že kar apriori, nekdo drug ker ne mara televizije, tretji ker
ne zna tujih jezikov itd V vseh primerih je ogromna večina
stanovalcev prikrajšana zaradi muhavosti in samovolje ali
celo brezbrižnosti posameznikov. Večinski solastniški delež
je tako neuporaben ali pa se dela na njem nepopravljiva
škoda. Zato se predlaga, da je za odločitve, ki presegajo
upravljanje, potrebno soglasje vsaj dveh tretjin lastnikov,
glede na njihov solastniški delež. Lastnik, ki se z odločitvijo
ne strinja, lahko pri sodišču zahteva, da se odločitev razveljavi, če so prizadeti njegovi življenjski interesi.
K 4. členu
V 4. členu je upoštevan sklep Odbora za infrastrukturo in
okolje, z dne 22. 7. 1994, naj se v predlog zakona o spremembah stanovanjskega zakona - prva obravnava vključi tudi
problematika hišniških stanovanj.
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Bilo je ugotovljeno, da je potrebno urediti tudi problematik
hišniških stanovanj, saj se je v praksi pokazalo, da obstajal1
številni primeri, ko so hišni delavci izgubili delovna mesV
brez svoje krivde, ostali pa so v službenih stanovanjih, ker jif
občina ni zagotovila primernega stanovanja. V enakem po!0
žaju so se znašli tudi tisti, ki živijo v hišniških stanovanjih
čeprav so le ta že zdavnaj izgubila svojo namembnost in &
vrsto let ne uporabljajo kot hišniška stanovanja, nihče pa j&
stanovanja ni odpovedal in so še vedno evidentirana W'
hišniška stanovanja. Če bi ti delavci po veljavnih predpis$
dobili nadomestna stanovanja, ali če bi bila izbrisana iz evidence hišniških stanovanj, bi jih lahko odkupili tako kot birf
imetniki stanovanjske pravice. Ker pa se to ni zgodilo so s1
hišniki znašli v neugodnem položaju, saj so hišniška stanovanja skupaj z ostalimi skupnimi prostori in napravami v stanovanjskih hišah postala solastnina, zato morajo prodajo odobriti prav vsi lastniki. Stanovanjski zakon pa je uvrstil med
skupne prostore i/sa stanovanja, ki so bila ob zgraditvi posameznih objektov dana v uporabo kot hišniška, ne glede ni
njihovo dejansko funkcijo ob uveljavitvi zakona. Praksa i1
pokazala, da hišniki in drugi hišni delavci ne morejo uveljavljati enakih pravic kot najemniki nacionaliziranih stanovati
občine pa tudi ne zagotavljajo nadomestnih stanovanj &
bivše hišne delavce, ki so izgubili delo brez svoje krivde.
Na osnovi povedanega je potrebno nastala razmerja ured
tako, da se tudi bivšim hišnikom in ostalim hišnim delavcer»<
ki živijo v stanovanjih, ki so tekom let izgubila svojo namembnost, omogoči odkup pod enakimi pogoji kot bivšim imetnikom stanovanjske pravice. Navedena možnost predstavil1
tudi racionalnejšo varianto od tiste, ki jo predstavlja dolžnoS'
občine po zagotovitvi nadomestnega stanovanja.
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Predlog AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE
JUGOSLAVIJE Z MADŽARSKO, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED
Republiko Slovenijo in republiko madžarsko - epa 930'velabo
Vlada Republike Slovenije je na 113. seji dne 10. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV
NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z MADŽARSKO, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

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 njegovih delovnih teles sodelovala:
- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Madžarsko, ki naj
ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
Jjstavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za
''vedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike
Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je z Madžarsko sklenila nekdanja Jugoslavija in naj ostanejo v veljavi med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko:
1. Sporazum med Vlado FLRJ in Vlado LR Madžarske na
področju urejanja vodnogospodarskih vprašanj, Beograd
8. 8. 1955, objavljen v Ur. I. FLRJ-MP, št. 15/56.
2. Sporazum med FLRJ in LR Madžarsko o znanstvenotehničnem sodelovanju, Beograd, 29. 5. 1956, objavljen
v Ur. I. FLRJ-MP, št. 7/57.
3

- Sporazum med Vlado FLRJ in Vlado LR Madžarske o ribištvu v mejnih vodah,
I, 25. 5. 1957.
Konvencija med Vlado FLRJ in Vlado LR Madžarske
o urejanju vprašanj socialnega zavarovanja njunih državljanov, Budimpešta, 7. 10. 1957, objavljena v Ur. I. FLRJMO, št. 8/58.

<a. Sporazum o izvajanju konvencije z dne 7. 10. 1957,
Beograd, 20. 4.1973, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 33/75.
S- Konvencija med Vlado FLRJ in Vlado LR Madžarske
o preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni, Beograd,
20.11. 1957, objavljena v Ur. I. FLRJ-MP, št. 9/58.
Sporazum med FLRJ in LR Madžarske o poštni službi in
telekomunikacijah in Protokol o ukrepih za razširitev telefonskih in telegrafskih končnih in tranzitnih zvez, Beograd, 24. 3. 1958, objavljena v Ur. I. FLRJ-MP, št. 12/58.
'• Konzularna konvencija med FLRJ in LR Madžarsko, Beograd, 20. 2. 1963, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP, št. 13/63.
7

a Konvencija o dopolnitvi konvencije z dne 20. 2. 1963,
Budimpešta, 5.6.1980, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP, št. 12/
81.

9. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado LR Madžarsko ni
sodelovanju na področju turizma, Beograd, 11.5. 1966,
objavljeno v Ur. I. SFRJ-MP, št. 7/67.
10. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado LR Madžarske
o sodelovanju na področju zdravstva, Budimpešta, 26. 9.
1966, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 7/67.
11. Pogodba med SFRJ in LR Madžarsko o vzajemnem pravnem prometu, Beograd, 7. 3. 1968, objavljena v Ur. I.
SFRJ-MP, št. 3/68.
11 a. Pogodba o spremembah in dopolnitvah pogodbe z dne
7. 3. 1968, Budimpešta, 25. 4. 1986, objavljena v Ur. I.
SFRJ-MP, št. 1/87.
12. Sporazum med SFRJ in LR Madžarsko o klavzuli nacije
največjih ugodnosti, Budimpešta, 24. 5. 1968, objavljen
v Ur. I. SFRJ-MP, št. 1/69.
13. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado LR Madžarske
o malem obmejnem prometu oseb, Budimpoešta, 5. 11.
1975, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 8/77.
14. Sporzum med Vlado SFRJ in Vlado LR Madžarske o unifikaciji listin za prehod čez jugoslovansko-madžarsko mejo
v službene namene, Budimpešta, 27. 11. 1975, objavljen
v Ur. I. SFRJ-MP, št. 9/77.
15. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado LR Mađarske
o menjavi blaga in storitev ter gospodarskem sodelovanju
v obmejnem prometu, Budimpešta, 20. 3. 1976, objavljen
v Ur. I. SFRJ-MP, št. 6/78. ^
15a. Sporazum o spremembah in dopolnitvah sporazuma
z dne 20. 3. 1976, Budimpešta, 5. 6. 1986.
16.Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado LR Madžarske o sodelovanju pri obrambi pred točo, Beograd, 2. 3.1978, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 10/79.
17. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado LR Madžarske
o sodelovanju in vzajemni pomoči pri carinskih vprašanjih, Beograd, 29. 3. 1978, objavjen v Ur. I. SFRJ-MP, št.
14/79.

8

- Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado LR Madžarske
o sodelovanju na področju mirnodobnega izkoriščanja
nuklearne energije, Budimpešta, 6. 12. 1965, objavljen
v Ur. I. SFRJ-MP, št. 12/66.

18. Sporazum o vzajemnem priznavanju enakovrednosti šolskih spričeval in diplom, izdanih v SFRJ in LR Madžarski,
Budimpešti, 7. 3.1980, objavljen v Ur I. SFRJ-MP, št. 4/81.
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19. Veterinarska konvencija med ZIS Skupščine SFRJ in
Vlado LR Madžarske, Heves, 14. 3.1981, objavljena v Ur. I.
SFRJ-MP, št. 6/84.
20. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado LR Madžarske o omogočanju brezcarinskega dovoza blaga iz LR
Madžarske za potrebe madžarskih pomorskih ladij in
njihovih posadk v jugoslovanskih lukah, če gre za madžarske proizvode, Budimpešta, 29. 12. 1982, objavljen
v Ur. I. SFRJ-MP, št. 9/84.
21 Konvencija med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado LR Madžarske o obnavljanju, označevanju in vzdrževanju mejne črte
in mejnih oznak na jugoslovansko-madžarski državni me-

ji, Beograd, 20. 10. 1983, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP, #
10/85.

22. Pogodba med SFRJ in LR Madžarsko o izogibanju dvor dc
nemu obdavčevanju dohodka in premoženja s protok'
lom, Budimpešta, 17. 10. 1985, objavljena v Ur. I. SFl*
M P, št. 7/87.
Sporazuma, navedena v aktu pod številkama 3 in 15a,
objavita v Uradnem listu Republike Slovenije v prevodih v si'
venskem jeziku hkrati z aktom.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis"
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih
je sklenila nekdanja Jugoslavija in se nanašajo na Republiko
Slovenijo, predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije
sprejem akta o nasledstvu dvaindvajsetih dvostranskih mednarodnih pogodb z Republiko Madžarsko, sklenjenih med
nekdanjo SFRJ in Madžarsko, ki naj veljajo tudi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko.
Pri pogajanjih pravnih služb obeh ministrstev za zunanje
zadeve sta bila verificirana obseg in način prevzema dvostranskih mednarodnih pogodb med nekdanjo SFRJ in Madžarsko,
ki naj veljajo še naprej med Slovenijo in Madžarsko.
V drugem krogu razgovorov, ki je potekal v Ljubljani 26. in 27.
septembra 1994 (prvi krog je potekal 23. in 24. septembra
1993 v Budimpešti) so bile te pogodbe razdeljene med tiste, ki
ostanejo v veljavi med Slovenijo in Madžarsko (12 pogodb, ki
se v aktu nahajajo pod številkami: 1, 3, 4, 4a, 7, 7a, 10, 11, 11 a,
12, 16, 17, 18, 20, 22) in na tiste, kise uporabljajo, dokler jih ne
bodo zamenjale nove pogodbe (10 pogodb, ki se v aktu
nahajajo pod številkami: 2, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 15a, 19, 21).

SPORAZUM MED VLADO FEDERATIVNE
LJUDSKE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO
LJUDSKE REPUBLIKE MADŽARSKE
O RIBIŠTVU V MEJNIH VODAH
Vlada Federativne ljudske republike Jugoslavije in Vlada
Ljudske republike Madžarske sta se, da bi uredili ribištvo
v mejnih vodah, sporazumeli o:
1. člen
Pogodbenici dovoljujeta na podlagi svojih pravnih predpisov
uporabiti pravico do ribolova v mejnih vodah, ki pripadajo
ozemlju posamezne pogodbenice.
2. člen
Kot mejne vode se po tem sporazumu štejejo:
vse tekoče ali stoječe vode na mejni črti.
Za ribe in ribolov se štejejo tudi vse preostale koristne vodne
živali, njihov ulov in njihova gojitev.
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S podpisom protokola bo formalnopravno urejeno vprašal
nasledstva dvostranskih mednarodnih pogodb.
Hkrati intenzivno teče proces sklepanja novih sporazumov'
številnih področjih.
Strani sta izrazili pripravljenost naslediti tiste sporazume,
so nujno potrebni za nemoteno urejanje bilateralnih odn0&
med državama.
Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta nave^
nih dvaindvajsetih sporazumov.
V skladu s prakso ob sprejemanju aktov o nasledstvu
mednarodne pogodbe, ki niso bile objavljene v Uradnem 6 1
SFRJ, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije v p' * ,
dih v slovenskem jeziku hkrati z aktom. Tako sta predlojr
akta priložena prevoda sporazumov pod številkama 3 in
ki nista bila objavljena v Ur. I. SFRJ ter se bosta objavila v DIRS ob sprejetju akta v Državnem zboru RS.
Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zun^f
zadeve RS o tem obvestilo madžarsko stran.

3. člen
Pogodbenici sta dolžni upoštevati vse ukrepe za
razvijanje in pravilno uporabljanje rib v mejnih vodah.
4. člen
Pogodbenici se obvezujeta, da se na mejnih vodah urejuj®?
lovopust in najmanjša velikost rib in preostalih koristnih ^
nih živali:
ribja vrsta
najmanjša čas lovopusta
velikost
šaran/cyprinus Carpio/
25 cm
od 1. V. dol5.y
smuč/Lucioperca lucioperca/ 30 cm
od 15. II do 30-|V
kečiga/Acipenser ruthenus/ 40 cm
od 1. IV do 31 |V
V
sulec/Salmo hucho/
70 cm
od 15. II do 30.
som/Silurus glanis/
50 cm
brez lovopusta ^
rak/Astacus fluviatilis/ in
9 cm
od 15. XI do 15 v
/Astacus leptoda-ctylus/
školjka/Unio pictorum/
8 cm
brez lovopusta
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5. člen

11. člen

V mejnih vodah je prepovedano potapljati lan in kodeljo,
of dovajati nepročišćene odpadne vode in snovi, ki škodljivo
"plivajo na ribe, ne glede na to kako in iz kakšne oddaljenosti
^ Pridejo te snovi v mejne vode. Če ena od pogodbenic tega ne
bo upoštevala, se obvezuje, da bo poravnala nastalo škodo.

Pogodbenici bosta druga drugo obveščali o pravnih predpisih
o ribištvu, nač zahtevo druge pogodbenice pa si bosta posredovali tudi natančnejše podatke in njihove overjene prepise.
N610qr
12. člen

!*

Ta sporazum morata potrditi vladi pogodbenic. Sporazum bo
začel veljati dne, ko se bosta pogodbenici medsebojno po
diplomatski poti obvestili, da sta ga vladi potrdili.

f

6. člen
1

V mejnih vodah se poleg tradicionalnega ribiškega orodja
dovoljuje tudi lov z električnimi napravami, če električni tok
" e uničuje rib.
n

13. člen

2- V mejnih vodah se prepovedujejo ribolov z uporabo kemičnih sredstev, ki omamljajo ali uničujejo ribe, ribolov s strelnim
orožjem, eksplozivom ali ostrimi predmeti kot tudi uporaba
"ireže, katerih okenca so manjša od 25 mm, merjeno
v
mokrem stanju od vozla do vozla.

Sporazum velja pet let od dneva, ko začne veljati, če najmanj
šest mesecev pred iztekom tega roka nobena od pogodbenic
sporazuma ne odpove, se njegova veljavnost podaljša vsakih
pet let, dokler ena od pogodbenic v navedenem odpovednem
roku sporazuma ne odpove pisno drugi pogodbenici.

ijf 3- Prepoveduje se uporaba stalne ali premične naprave za
ribolov, katere dolžina presega polovico širine glavnega toka
'iste mejne vode in ki po svoji naravi omejujejo svbodno
fi 9ibanje rib. Istočasno se dovoljuje uporaba več takih naprav,
'e njihova dolžina ne presega polovice reke in so nameščene
v
razdalje najmanj 50 m ena od druge v smeri vodotoka
t Zadevne mejne vode.
o>
7. člen

Sestavljeno v Beogradu 25. maja 1957 v dveh izvodih, vsak
v srbohrvaškem in madžarskem jeziku. Besedili sta enako
veljavni.

It
$1
lil
I
j,
i

Za uresničevanje in razlago tega sporazuma bo ustanovljena stalna mešana jugoslovansko-madžarska komisija /v
nadaljnjem besedilu: mešana komisija/ šestih članov, z vsake
strani po trije člani. Mešana komisija se bo sestajala po
Potrebi.
2
Manj pomembna sporna vprašanja v zvezi z ribolovom
v
mejnih vodah bodo reševali predstavniki pristojnih lokalnih
oblasti pogodbenic.

Pristojnost in naloge stalne mešane komisije in predstavf "iki lokalnih organov bodo določeni na prvem sestanku
Mešane komisije s posebnim pravilnikom.
Imena članov delegacij v mešani komisiji bodo sporočena
Pogodbenici po diplomatski poti.
8. člen
1
v

Pogodbenici delita mejne vode na sektorje. Delitev mejnih
oda na sektorje opravijo pristojni organi pogodbenic.
Pogodbenici se sporazumeta, na katerih sektorjih bo možen
ribolov od obale do obale.

2- Pristojni organi so dolžni, da osebam, ki imajo pravico do
^bolova v mejnih vodah, izdajo dovoljenja s fotografijo za
j, ribolov v teh vodah v jezikih pogodbenic. Ta dovoljenja
Morajo vsebovati tudi oznako tistega ribolovnega sektorja, na
✓ katerih
ima imetnik takega dovoljenja pravico do ribolova.
p
odrobnosti za izdajanje dovoljenja za ribolov bo določila
mešana komisija.
|(

Osebe pogodbenic, ki imajo pravico do ribolova, se lahko
'okrcajo na ozemlju druge države samo ob havariji plovila ali
življenjski nevarnosti.
9. člen

V potrditev navedenega sta pooblaščena predstavnika sporazum podpisala in ga opremila s pečatom.
ZA VLADO FEDERATIVNE LJUDSKE
ZA VLADO LJUDSKE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
REPUBLIKE MADŽARSKE
dr.Z.AInaj, I. r.
Mšt6 Janos, I. r.

SPORAZUM O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH SPORAZUMA O MENJAVI
BLAGA IN STORITEV TER GOSPODARSKEM
SODELOVANJU V OBMEJNEM PROMETU MED
VLADO SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO LJUDSKE
REPUBLIKE MADŽARSKE
Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlada Ljudske republike Madžarske sta se
dogovorila o naslednjih spremembah in dopolnitvah Sporazuma o menjavi blaga in storitev ter gospodarskem sodelovanju v obmejnem prometu med Vlado Socialistične federativne
republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske
z dne 20. marca 1976 (v nadaljnjem besedilu Sporazum
o menjavi blaga in storitev ter gospodarskem sodelovanju
v obmejnem prometu):
1. člen
V tretjem odstavku 1. člena za besedo »Senta« je treba črtati
besedi: »Srpska Crnja«, za besedo »Sobota« črtati črko »i« in
postaviti vejico kakor tudi za besedo »Radgona« namesto
točke postaviti vejico in dodati besede: »Ormož, Ivanec, Novi
Marof, Bačka Topola in Ada.«
2. člen
6. člen se spremeni in se glasi:

Znanstvene in druge ustanove pogodbenic, ki se ukvarjajo
? ribolovom, se bodo medsebojno obveščale o izkušnjah in
'ssledkih raziskovalnih del.
10. člen
Pristojni organi pogodbenic bodo izdelali večletni načrt razsoja in racionalnega izkoriščanja rib v mejnih vodah. Načrte
t>o uskaljevala mešana komisija pogodbenic.

»Vsa plačila, ki izvirajo iz tega sporazuma, bodo potekala
preko posebnih brezobrestnih računov v konvertibilnih valutah. Posebne račune bodo medsebojno odprle pooblaščene
jugoslovanske in madžarske banke in na podlagi Plačilnega
sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Ljudsko republiko Madžarsko, podpisanega 27. junija
1977 leta, sklenili medsebojne bančne aranžmaje v zvezi
z uporabo tega člena.«
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3. člen
Ta sporazum bo začel veljati na dan izmenjave ratifikacijskih
listin, začasno se bo uporabljal od dneva podpisa.
Sestavljeno v Budimpešti 5. junija 1986 v dveh izvodih, vsak
v srbohrvaškem in madžarskem jeziku, od katerih sta besedili
enako veljavni.
ZA ZVEZNI IZVRŠNI SVET
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE
FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE
podpis nečitljiv
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ZA VLADO LJUDSKE
REPUBLIKE MADŽARSKE
podpis nečitljiv
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Predlog za sprejem obvezne razlage četrte alinee drugega odstavka 45. a člena
zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list RS, št. 71/93) - EPA 295
Vlada Republike Slovenije je na 113. seji dne 10. novembra
1994 obravnavala:
- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE ČETRTE
ALINEE DRUGEGA ODSTAVKA 45. A ČLENA ZAKONA
O DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN
DRUGIH POSEGOV V PROSTOR (URADNI LIST RS, ŠT.
71/93),
ki ga pošilja na podlagi 208. in 209. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

Naslov zakona:
Zakon o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih
Posegov v prostor (Uradni list RS, št. 71/93, v nadaljevanju:
zakon o dopolnitvah ZUNDPP).
Označitev člena, za katerega se zahteva
obvezna razlaga:
4. alineja drugega odstavka 45. a člena.
Predlog besedila obvezne razlage:
Minister, pristojen za prostor je pri odločitvi za najustreznejšo
varianto poteka trase avtoceste, ki se izdela kot osnutek
lokacijskega načrta za javno razgrnitev, zavezan samo strokovnim podlagam in soglasju ministra, pristojnega za promet.
Obrazložitev razlogov za sprejem obvezne
razlage:
'• Postopek predhodne obravnave variant poteka možnih
tras avtoceste
~ S prvim odstavkom 45. a člena zakona o dopolnitvah
ZUNDPP je določeno, da se priprava lokacijskega načrta za
Avtocesto prične na utemeljen in dokumentiran predlog ministra, v čigar delovno področje spada avtocesta, z drugim
odstavkom istega člena pa je določeno, da na podlagi navedenega predloga ministra, v čigar delovno področje spada
avtocesta, minister, pristojen za prostor določi program priprave lokacijskega načrta, v njem pa med drugim določi, da
'pora izdelovalec lokacijskega načrta v predpisanem roku
'zdelati in preučiti variante poteka avtoceste, ki jih Vlada RS
Predloži Državnemu zboru RS v predhodno obravnavo.
S prvim odstavkom 45. a člena pa ni določen namen in
Posledice predhodne obravnave v Državnem zboru RS.
p
v riprava lokacijskega načrta za avtocesto Šenjakob-Blago'ca in lokacijskega načrta za avtocesto Vransko-Blagovica
Se
je v skladu s prvim in drugim odstavkom 45. a člena zakona
0

dopolnitvah ZUNDPP pričela, ko je na podlagi dopisa Ministrstva
za promet in zveze (štev. 402-18/94-CI-KE z dne 26. 4.
,9
94) minister, pristojen za prostor določil:

~~ program priprave lokacijskega načrta za avtocesto na
°dseku Šentjakob-Blagovica v dopisu štev. 350-04-10/93
* dne 20. 5. 1994;
" program priprave lokacijskega načrta za avtocesto na
Vransko-Blagovica dopisu štev. 350-04-11/93 z dne
0. 5. 1994.

odseku
?

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 Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu
za okolje in prostor,
- Jože NOVAK, direktor Zavoda Republike Slovenije za
prostorsko planiranje.

S programom priprave lokacijskega načrta za avtocesto Šentjakob- Blagovica je bilo določeno, da se mora izdelati in
proučiti 8 variant poteka avtoceste, s programom priprave
lokacijskega načrta za avtocesto Vransko-Blagovica pa je
bilo določeno, da se morajo izdelati in proučiti 4 variante
poteka avtoceste. Izdelane in preučene variante poteka avtoceste je Vlada RS predložila Državnemu zboru v predhodno
obravnavo, Ministrstvo za okolje in prostor pa jih je tudi
poslalo obema prizadetima občinama, to je občini Domžale in
občini Žalec s predlogom, da posredujejo svoje stališče o najprimernejši varianti (dopis ministra štev. 350-04-10/93 oziroma 11/93 z dne 22. 6. 1994).
Odbor za infrastrukturo in okolje je obravnaval študije variant
poteka avtoceste Šentjakob -Blagovica in variant poteka
avtoceste Vransko-Blagovica na svoji 42. seji 18. 7. 1994, 21.
7. 1994 in 28. 7. 1994. Odbor za infrastrukturo in okolje je
k študijam variant poteka avtoceste sprejel naslednje sklepe:
- Odbor za infrastrukturo in okolje predlaga Vladi RS, da
Vlada RS v nadaljnji obdelavi variantnih potekov trase avtoceste Šentjakob-Blagovica upošteva koridorja Domžalske oziroma osnovne variante in kombinacijo Trojiško-Zajelško-Ihansko-Limbarske variante v smeri Sneberje-nasip ob
Savi-Beriški
travniki-Beričevo-Videmski
hrib-Brdo
(tunel)- Brezovica-Brezje pri Dobu-Prevalje-Lukovica,
v nadaljnji obdelavi potekov trase avtoceste Vransko-Blagovica pa se naj upošteva korigirana varianta koridorjev Trojane-G. Klanci in Trojane-Lebenice;
- naj Vlada RS do srede septembra 1994 pripravi predlog
trasne rešitve, ki upošteva s strani Odbora za infrastrukturo in
okolje predlagane koridorje poteka avtoceste tako, da bo
omogočena razprava in odločanje na oktobrski seji Državnega zbora RS;
- Odbor za infrastrukturo in okolje predlaga Vladi RS, da za
razpravo na Državnem zboru RS predstavi s strani odbora za
infrastrukturo in okolje predlagane trasne rešitve tudi v računalniško trodimenzionalni vizualni tehniki.
Z upoštevanjem javnih obravnav, ki so bile predhodno organizirane v prizadetih krajevnih skupnostih, je Skupščina občine
Domžale dne 18. 8. 1994 sprejela sklepe o določitvi koridorja
avtoceste skozi občino Domžale. Po sklepu občinske skupščine naj bi se izdelal lokacijski načrt po domžalski oziroma
osnovni varianti. Za krajane Vranskega in občino Žalec pa je
najustreznejša varianta v Trojanskem koridorju z južnim
odmikom od Ločice. Ker je bilo iz zapisnika 42. seje Odbora
za infrastrukturo in okolje razvidno, da Odbor za infrastrukturo in okol/e nalaga Vladi RS, da naj Vlada RS do srede
septembra 1994 pripravi predlog dveh variant trasne rešitve,
ki upošteva s strani Odbora za infrastrukturo in okolje predlagane koridorje poteka avtoceste, iz sklepov Skupščine občine
Domžale pa je bilo razvidno, da so se prizadeti prebivalci
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odočili samo za domžalsko oziroma osnovno varianto, je
takšen sklep v neskladju z določbami 4. alineje drugega
odstavka 45. a člena zakona o dopolnitvah ZUNDPP. Ker bi
strinjanje z navedenim sklepom Odbora za infrastrukturo in
okolje posledično tudi pomenilo, da minister, pristojen za
prostor in minister, pristojen za promet ne bi imela več pristojnosti, kot jima jih določa oziroma omogoča zakon o dopolnitvah ZUNDPP v prvem odstavku 45. b člena in predpisi o pristojnostih ministrov (odločitev, katera varianta je najustreznejša oziroma odločitev, katere variante bodo izločene kot
neustrezne s funkcionalnega, finančnega oziroma okoljevarstvenega vidika je lahko samo strokovna), je Ministrstvo za
okolje in prostor k sklepom po zapisniku 42. seje Odbora za
infrastrukturo in okolje posredovalo pripombe (dopis štev.
350-04-10/93) z dne 12. 9. 1994.
Ker je strokovna služba Obora za infrastrukturo in okolje 14.
9. 1994 podala mnenje k pripombam, ki jih je Ministrstvo za
okolje in prostor 12. 9. 1994 posredovalo k sklepom, ki so bili
sprejeti na 42. seji Odbora za infrastrukturo in okolje, v svojem mnenju pa med drugim tudi navedla, da je sklicevanje na
sklepe Skupščine občine Domžale z dne 18. 8. 1994 brezpredmetno, ker da je Odbor za infrastrukturo in okolje o predlogih
variantnih rešitev poteka avtoceste razpravljal že 18. 7. 1994 in
da so sklepi, mnenja in stališča matičnega delovnega telesa
v skladu s poslovnikom Državnega zbora RS relevantni za
delo Državnega zbora, sklepi občinskih skupščin pa v nobenem primeru niso obvezujoči za Državni zbor RS oziroma
njegova delovna telesa, je Ministrstvo za okolje in prostor
poslalo 20. 9. 1994 Odboru za infrastrukturo in okolje stališče
k navedenemu mnenju. Ministrstvo za okolje in prostor je
izrazilo stališče, da je minister, pristojen za prostor pri odločitvi za najustreznejšo varianto poteka trase avtoceste, ki se jo
po njegovi odločitvi izdela kot osnutek lokacijskega načrta za
javno razgrnitev, zavezan samo strokovnim podlagam in
soglasju ministra, pristojnega za promet, ne pa sklepom
Odbora za infrastrukturo in okolje ali Državnega zbora RS iz
predhodne obravnave, niti sklepom občinskih skupščin.
2. Pravna podlaga predhodne obravnave
Pravno naravo, način izvedbe in posledice predhodne obravnave določa tudi sicer 182. člen poslovnika Državnega zbora
RS (Uradni list RS, št. 40/93), ki ga je glede na sorodnost
problematike potrebno uporabiti tudi v obravnavanem primeru priprave in izdelave lokacijskega načrata za gradnjo
avtocest. Peti odstavek navedenega člena določa, da se mnenja in predlogi, ki jih sprejme v zvezi s predhodno obravnavo
matično delovno telo oz. Državni zbor RS, pošljejo predlagatelju, ki ji mora upoštevati pri izdelavi predloga, s tem da mora
v predlogu posebej obrazložiti rešitve, pri katerih ni upošteval
mnenj in predlogov iz predhodne obravnave. Navedeno torej
pomeni, da je predlagatelj pri odločitvi o najustreznejši varianti (v okviru stroke, tehničnih pravil in možnosti) relativno
samostojen, pri čemer ni vezan na krog rešitev, ki jih je kot
najustreznejše izbralo matično delovno telo oz. Državni zbor
RS, temveč je zavezan le k posebni obrazložitvi tistega dela
svoje rešitve oz., tistih rešitev, v katerih se njegova izbrana
varianta razlikuje od sklepov, mnenj, stališč in predlogov
matičnega delovnega telesa oz. Državnega zbora RS.
Namen predhodne obravnave o možnih variantah poteka
avtoceste v Državnem zboru RS, kot jo predvideva 4. alinea
drugega odstavka 45. a člena zakona o dopolnitvah ZUNDPP
ni v tem, da bi moral minister, pristojen za prostor pri izdelavi
osnutka lokalcijskega načrta absolutno slediti sklepom, mnenjem, stališčem in predlogom Odbora za infrastrukturo in
okolje oz. Državnega zbora RS glede variant, za katere slednja
menita, da so najustreznejše. S 4. alinejo drugega odstavka
45. a člena je namreč določeno, da Vlada RS predlogi Državnemu zboru v predhodno obravnavo variante poteka avtoceste, katere je na podlagi programa priprave lokacijskega
načrta v šestmesečnem roku izdelal in proučil izdelovalec
lokacijskega načrta. S prvim odstavkom 45. b člena pa je
določeno, da po preteku šestmesečnega roka minister, pristojen za prostor v soglasju z ministrom, pristojnim za promet,
ob predložitvi izdelanega osnutka lokacijskega načrta Vladi
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RS (in ne Državnemu zboru RS) v obrazložitvi predstavi tu V Bik,
variante, ki so bile y času priprave lokacijskega načrta izl lci
čene kot neustrezne s funkcionalnega, finančnega ožim7
okoljevarstvenega vidika.
Državni zbor RS oz. njegovo matično delovno telo - Odbori
infrastrukturo in okolje dobi aktivno vlogo z upoštevanje)
njegovih sklepov, mnenj, stališč in predlogov samo v dv>
primerih. In sicer: a) kadar lokacijski načrt za avtocesto ne I
bil skladen z veljavnimi prostorskimi sestavinami repubi
škega dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, S
na podlagi tretjega odstavka 45. d člena ZUNDPP Držav*
zbor RS lahko zavrne sprejem sprememb in dopolnitev rep"
bliških prostorskih planskih aktov v delu, ki ga opredeljU)
lokacijski načrt; b) kadar bi na podlagi prvega odstavka *
e člena ZUNDPP prizadete občine zavrnile sprejetje spi'
memb in dopolnitev svojih prostorskih sestavin dolgoročni
in srednjeročnih družbenih planov.

V primeru torej, da lokacijski načrt za avtocesto ne bi t>
skladen z veljavnimi prostorskimi sestavinami republiške^ >
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana in
Vlada RS predlagala Državnemu zboru, da sprejme sprt&Z
membe in dopolnitve republiških prostorskih planskih aktojne
v delu, ki ga opredeljuje lokacijski načrt, bi Državni zbor P*1 »pridobil pravico veta« na varianto poteka avtoceste, ki stal
predhodno izbrala pristojna ministra, s tem ko ima zakonsk' &r
možnost, da zavrne spremembe in dopolnitve republiških
prostorskih planskih aktov. V primeru pa, da bi sprejethe
sprememb in dopolnitev svojih prostorskih sestavin dolgoroe ,0;
nih in srednjeročnih družbenih planov zavrnile prizadet*
občine, pa se bo Državni zbor - potem ko ga bo Vlada W na
seznanila z razlogi, zaradi katerih so skupščine občin zavrnil' i,
spremembe oziroma dopolnitve svojih planskih aktov in ko W
Državni zbor organiziral javno predstavitev mnenj o sp
membi prostorskih aktov in na njo povabil predstavnike vs*"
občin, ki jih sprejem lokacijskega načrta zadeva (drugi odsite
vek 45. d člena) - lahko z zavrnitvijo sprememb in dopolnit "
republiških prostorskih planskih aktov pridružil negativnem1/
stališču prizadetih občin ter tako izrekel »nezaupnico« ve"
anti poteka avtoceste, ki sta jo predhodno izbrala pristoji
ministra.
Pc
Kadar lokacijski načrt za avtocesto sicer ne bi bil skladb
s prostorskimi sestavinami občinskih planskih aktov, s sp<*
membami in dopolnitvami svojih planskih aktov pa bi*
prizadete občine strinjale oziroma bi občinske skupšt
sprejele spremembo in dopolnitev svojih planskih att°
v delu, ki ga opredeljuje lokacijski načrt, Državni zbor ni"'"
možnosti nasprotovati morebitnemu neupoštevanju njego^
sklepov, mnenj, stališč in predlogov, ki jih je sprejel v p'e
hodni obravnavi.
O izbiri najugodnejše variante poteka trase avtocesterost
tak"
v vsakem primeru odloči minister, pristojen za P ~L
v soglasju z ministrom, pristojnim za promet na podlagi st&
kovnih preveritev izdelovalca lokacijskega načrta. V obraZ'0'
žitvi k predlogu sklepa o javni razgrnitvi osnutka izbrv*
variante poteka trase avtoceste, ki se ga pošlje Vladi RS, r
minister, pristojen za prostor predstavi tudi preostale izdel&
in proučevane variante, ki so bile v postopku priprave i&?
čene kot neustrezne s funkcionalnega, finančnega in okoti',
varstvenega vidika. Minister, pristojen za prostor torej P
izbiri najustreznejše variante poteka trase avtoceste ni zaf
zan niti sklepom, mnenjem, stališčem in predlogom
nega delovnega telesa Državnega zbora oziroma Državnm'
zbora niti sklepom prizadetih občin, ampak samo strokovn^
podlagam in strokovnim utemeljitvam. Namen predhod"
razprav o variantah poteka avtoceste tako v Državnem zb°L
kot v prizadetih občinah torej ni v tem, da bi se na nL
sprejemale kakršnekoli zavezujoče odločitve - oz. na kratK",
kadar pristojna ministra ne izbereta variante, zaradi katere
bilo potrebno spreminjati in dopolnjevati prostorske PlanScL
akte, je odločitev za eno od predlaganih variant v izklju .
pristojnosti obeh ministrov, s tem da sta pri izbiri veZ .e!
samo na izdelane in proučene variante, na pravila stroke
na vestno presojo največjih splošnih koristi.
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konkretnem primeru 8 variant poteka avtoceste Šentjakob"Blagovica in 4 variant poteka avtoceste Vransko-Blagoa, ki jih je Vlada RS predložila v predhodno razpravo

Državnemu zboru RS, Vladi RS ni potrebno dopolnjevati oziroma dodatno pripraviti še dveh variant, kot je to opredeljeno
v sklepih 42. seje Odbora za infrastrukturo in okolje.
>\eoq <
m nnoi,

»tako preprečiti vožnjo motokrosistov izven javno
Označenih poti na območju Triglavskega narod| tega parka
Jr- LEO ŠEŠERKO, poslanec Zelenih v LDS je 20. maja letos
^>ado
Republike Slovenije vprašal, kakšne ukrepe predvi{
đa za preprečitev neodgovornih in ekološko škodljivih
•oženj skupin motokrosistov In drugih voznikov motornih
*°zil Izven javno označenih poti, v območju Triglavskega
prodnega parka, po Cerkniškem jezeru; poslanec v vpra'jnju tudi ugotavlja, da prometna policija v Sloveniji ne
"krepa tako kot policije sosednjih razvitih držav.
Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo odgovor, ki se
^naša na delo ministrstva:
"°žnja terenskih motornih pa tudi drugih vozil zunaj javnih
^st, po brezpotjih, predvsem pa po Triglavskem narodnem
^rku in drugih zaščitenih območjih prav gotovo postaja
"°jav, ki mu bo potrebno posvetiti več pozornosti.
območje Triglavskega narodnega parka je na območju
°bčine Radovljica sprejet Odlok o javnem redu in miru. Polica ukrepa zoper voznike motornih koles, ki se vozijo na
°brriočju
Triglavskega narodnega parka zunaj vozišča ozir
°ma po gozdovih in travnikih, in sicer po 21. točki 20. člena
Ie
9a odloka, ki določa, da se za prekršek kaznuje posamezni*, ki na kakršenkoli način uničuje plodno zemljo, drevje in
Sfrničevje. Kršitelja je potrebno zalotiti na kraju storitve prekrca.
Policisti s pomočjo delavcev Triglavskega narodnega
£arka redno spremljajo tovrstno problematiko in v primeru
"šitev ukrepajo.
^obiemi z motokrosisti se pojavljajo tudi na drugih območpo nekaterih ugotovitvah celo na območju državne meje
'Karavankah, kjer naj bi celo ilegalno prestopali državno
J^jo in se vozili po planinah. Pri razreševanju te problematike
bo sodelovala tudi Gorska policijska enota, o čemer s komanJ|'[ji in predstavniki Triglavskega narodnega parka že tečejo
Oprave, zato so očitki o neaktivnosti policije neutemeljeni.
|*9otavljamo, da večina motoristov poseduje specialne zemIfivide, v katerih so označene tudi vse najmanjše poljske poti
^a jeseniško-kranjskogorskem, škofjeloškem in tolminskem
p>močju. Policisti jih že pri prestopanju meje opozarjajo na
p da je vožnja izven cest prepovedana, čeprav jo nemški
"Cistični vodniki propagirajo.
®'®de na navedeno Ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje,
!ma policija pooblastila za izvajanje ukrepov zoper kršitelje
^stnoprometnih predpisov, ki vozijo po cestah, za ostale
Peršine
pa zaenkrat pristojne inšpekcijske službe; policija
a
hko ukrepa le v primeru, če je vožnja na območjih izven cest
Br
®povedana z zakonom oziroma odlokom.

Se premoženje res vrača mimo zakonskih določb?
Mag. MARJAN ŠETINC, poslanec LDS, je na 18. seji postavil
vprašanja v zvezi s postopki denacionalizacije In sicer, da
se premoženje vrača mimo zakona o denacionalizaciji.
Ministrstvo za pravosodje je odgovorilo:
Trditve se ne nanašajo na konkretne primere, zato ni mogoče
preveriti, ali zatrjevane nepravilnosti, ki so povzete iz različnih
virov, dejansko obstajajo. Ministrstvo za pravosodje na
postavljena vprašanja posreduje naslednje splošno pojasnilo:
1. Ni mogoče trditi, da v nobenem primeru niso bila upoštevana vlaganja, kot bistveno povečanje vrednosti vrnjenega
objekta. V postopkih denacionalizacije so namreč občinski
upravni organi, v obdobju od uveljavitve zakona o denacionalizaciji (7.12.1991) do 7.12.1993, izdali skupno 8.515 odločb,
od katerih je bilo 6.168 odločb, s katerimi je bilo zahtevam
ugodeno. Med njimi pa je bilo izdanih 492 odločb, pri katerih
je bilo potrebno upoštevati določila 25. oz. 26. člena zakona
o denacionalizaciji (ZDEN, Ur. I. RS., št. 27/91 in 31/93). Prav
tako je bilo med 2.991 izdanimi odločbami, na področju denacionalizacije stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih stavb,
poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč, 267 odločb pri katerih je bilo potrebno upoštevati omenjena določila. Pripominjamo, da se nepremičnina, katere vrednost se je zaradi novih
investicij bistveno povečala, po izbiri upravičenca (25. člen
ZDEN), bodisi:
- ne vrne (v tem primeru gre upravičencu odškodnina za
podržavljeno premoženje po določbah 42. člena ZDEN),
- se na njej vzpostavi lastninski delež do višine prvotne
vrednosti nepremičnine,
- vrne pod pogojem, da za razliko v vrednosti plača odškodnino.
Nepremičnina, katere vrednost se je po podržavljenju
bistveno zmanjšala, pa se upravičencu vrne z doplačilom
odškodnine do polne vrednosti ob podržavljenju.
Ministrstvo za pravosodje je v zvezi s postopkom denacionalizacije Veržejskega samostana opravilo poizvedbe pri pristojnem upravnem organu občine Ljutomer, ki nam je v konkretni
zadevi odgovoril, da je med zavezancema in upravičencem
Konventom družbe Selezijancev v pripravi poravnava, katere
osnutek je bil poslan strankam denacionalizacijskega postopka.
2. Na podlagi 33. člena zakona o denacionalizaciji se nepremičnine vrnejo proste hipotekarnih bremen, ki so nastala po
njihovem podržavljenju do dneva uveljavitve tega zakona. Za
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terjatve, ki so bile zavarovane s temi bremeni, jamči Republika
Slovenija.
S tem, ko je po samem zakonu Republika Slovenija prevzela
jamstvo za plačilo s hipoteko zavarovanih terjatev, se nujno
udeležuje kot stranka v postopku denacionalizacije tudi Javni
pravobranilec Republike Slovenije, ki v postopkih pred
sodišči in drugimi državnimi organi zastopa Republiko Slovenijo kot stranko v teh postopkih. Prevzem jamstva za plačilo
zavezančevih dolgov pa ne pomeni, da je zavezanec nujno
tudi prost svoje obveznosti.
Glavni dolžnik - zavezanec s tem, ko je bil dolžan vrniti
nepremičnino upravičencu in jo je tudi vrnil, sam po sebi še ni
postal prost svoje obveznosti, je še vedno glavni dolžnik.
Po informaciji, ki smo jo dobili iz Javnega pravobranilstva
Republike Slovenije, je v obravnavi le en tak primer, za katerega pa je bil sprožen upravni spor, ki še ni končan.
V kolikor je dejansko plačala nekaj, kar bi bil dolžan plačati
nekdo drug (npr. zavezanec), ima »država« seveda možnost,
da to terjatev izterja. Pred sodišči in drugimi državnimi organi
Republiko Slovenijo oziroma občino zastopa pristojni javni
pravobranilec.
3. Po 9. členu ZDEN so upravičenci do denacionalizacije tiste
fizične osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno na podlagi predpisov iz 3. ali 4. člena oziroma načinov iz 5. člena
ZDEN in so bili v času, ko jim je bilo podržavljeno jugoslovanski državljani ter jim je bilo po 9. 5. 1945 to državljanstvo
priznano z zakonom ali mednarodno pogodbo. Za ugotovitev
morata biti izpolnjena torej dva kumulativna pogoja (določeni
pravni temelj in državljanstvo). Izjema od zgoraj navedenega
načela je 2. odstavek 9. člena zakona. Po tej določbi so
upravičenci osebe, ki so bile zaradi verskih ali drugih razlogov
med drugo svetovno vojno internirane ali so se borile na
strani protifašistične koalicije. Poleg teh oseb pa so upravičenci po 12. členu zakona tudi zakonec in dediči iz prvega
dednega reda po osebah, ki niso bile vpisane v evidenco
državljanov povojne Jugoslavije zaradi razlogov iz 2. odstavka

35. člena zakona o državljanstvu FLRJ. Pogoj za to, d
osebe pridejo v poštev kot upravičenci je, da jim je bilo
5. 1945 priznano jugoslovansko državljanstvo z zakono
mednarodno pogodbo. Navedena dejstva ugotovi pris
upravni organ, ki na prvi stopnji odloča o zahtevah za de
onalizacijo.
Stranka v postopku, na zahtevo katere se je uvedel postoj
denacionalizacije, je prvenstveno upravičenec, pravni
nasledniku pa je ta legitimacija dana šele, če je upraviči
do denacionalizacije mrtev ali razglašen za mrtvega. Odlo(
o denacionalizaciji pa se vendo glasi na ime upraviče"
- prejšnjega lastnika podržavljenega premoženja (ki prid'
ta status ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev).
Ministrstvo za pravosodje je v zvezi s trditvijo, da obstaja vrt
primerov vrnjenih hiš upravičencem, ki so že leta 1941 zap"
stili tedanjo Jugoslavijo oz. Slovenijo in od takrat niso pres>
pili meje v Slovenijo, opravilo poizvedbe na Ministrstvu
okolje in prostor, ki je pristojni upravni organ druge stop'
v postopku denacionalizacije tovrstnega premoženja. Pris'3
nemu ministrstvu ni znano, da bi se zakon o denacionaliz '
kršil tako, da bi bil dan status upravičenca osebi, ki1
izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev. Prav tako pa v zv*
s tem do sedaj še niso prejeli nobene pritožbe katerekoli'
strank v postopku denacionalizacije.
4. Zakon o denacionalizaciji v prvem odstavku 72.
določa, da se odškodnine, dane na podlagi predpisov iz 3'
4. člena tega zakona, ter odškodnine, dane za premoženj® '
je bilo podržavljeno na način, določen v 5. členu tega zaW*
ne upoštevajo, razen če so presegle 30 odstotkov vredni
podržavljenega premoženja.
V skladu z načelom zakonitosti in samostojnosti pri odločaj
nobeno ministrstvo ne more posegati v postopek odločaj
na prvi stopnji. Seveda so tudi prvostopni organi zavez*'
odločati le v mejah in po pooblastilih, ki jim jih nala!F
zakoni in drugi predpisi. Pristojno ministrstvo pa lahko aP*®
soja zakonitost konkretne upravne odločbe le kot up' ^
organ druge stopnje.
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