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SKLEPI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

DRŽAVNEGA ZBORA 

sklepa, stališči in dodatni sklepi 
državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o 
telekomunikacijah 

^avni zbor Republiko Slovenije je na 34. seji dne 24/7-1995 
obravnavi predloga zakona o telekomunikacijah - prva 

Ravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika Držav- 
na zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

]• Predlog zakona o telekomunikacijah je primerna podlaga 
a Pripravo zakona za drugo obravnavo. 

? Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona za arugo obravnavo v skladu z naslednjimi 
% 

STALIŠČI 

^ Upoštevajo naj se stališča Odbora DZ za infrastrukturo in 
Kolje, ki jih je oblikoval k posameznim predlogom besedila 

9"iandmajev. 

g Predlagatelj naj prouči tudi preostale predloge besedila 
"niandmajev, do katerih se odbor ni opredelil. 

obravnavi predloga zakona o telekomunikacijah je Državni 
°or Republike Slovenije sprejel še naslednje 

DODATNE SKLEPE 

Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike 

Slovenije, da do 1. oktobra 1995 predstavi načela in rešitve, ki 
bodo vsem zdajšnjim in bodočim uporabnikom zagotavljale 
javne telekomunikacijske storitve na celotnem ozemlju države 
pod enakimi oziroma pod določenimi pogoji. 

2. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da do druge obravnave predloga zakona o teleko- 
munikacijah podrobneje predstavi razmerje med državno in 
družbeno lastnino v Telekom Slovenije p.o., znotraj tega raz- 
merja pa obseg deleža lokalnih skupnosti in drugih investitor- 
jev v osnovnem kapitalu podjetja, ki je državni del. 

3. Predlagatelj naj do druge obravnave predloga tega zakona 
predstavi izhodišča za splošne pogoje poslovanja izvajalcev 
javnih telekomunikacijskih storitev. 

4. Predlagatelj naj pri pripravi predpisov oziroma podzakon- 
skih aktov, ki bodo urejali postopek tehničnega pregleda 
telekomunikacijskega omrežja in opreme prouči možnost, da 
bi se tehnični pregled telekomunikacijske opreme, ki ima 
ustrezen evropski certifikat, opravljal po skrajšanem po- 
stopku. 

5. Predlagatelj naj prouči možnost, da se v 6. členu predloga 
zakona vse točke predloženih pojmov nadomestijo s kvalifici- 
ranim prevodom pojmov, ki so definirani v mednarodnih insti- 
tucijah (CEPT, ETSI, ITU, ERC, ERO ipd.) ter v Načelih politike 
telekomunikacij Evropske unije. 

sklep 

državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o začasni oprostitvi plačila 
Posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač, zaradi omilitve posledic škode, 
Povzročene z neurjem, s točo in burjo   

j^avni zbor je ob obravnavi predloga zakona o začasni 
prostitvi plačila posebnega prometnega davka od alkohol- SKLEP 

j.JlP'iač, zaradi omilitve posledic škode povzročene z neur- 
9~199S1 n»°noH.ba

Unii0i7^ I',1'1 P°D
s,°Pek "a £ dn° 19/ Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slo- 

^ePub?ike Slovenije SeiŠtZ&tT ven'<,9' da * roku ene9a ™seca Podloži Državnemu zboru avenije sprejel naslednji predlog zakona o sanaciji naravnih nesreč. 

3 poročevalec, št. 55 



SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Radioteleviziji Slovenija  

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija - prva 
obravnava na svoji 34. seji, dne 19/9-1995 na podlagi 173. in 
186. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakon«'| 
Radioteleviziji Slovenija - prva obravnava se ne sprejme. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in infor- 
miranje - hitri postopek, na 34. seji, dne 27/9-1995, na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje, (JI 
pravi predloge aktov in opravi v skladu s tem zakonom 
potrebne postopke, za vzpostavitev Agencije za revidiranj11 
1. 1. 1996. 

  'I 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o državni statistiki  

Zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni pro^l 
nadziranje in informiranje. Na tej osnovi naj že za leto 
pripravi tudi predlog sprememb in dopolnitev Nacionalna 
programa statističnih raziskovanj. 

Državni zbor predlaga Agenciji Republike Slovenije za t-- .. 
promet, nadziranje in informiranje, Banki Slovenije in R3 ., | 
skemu sodišču Republike Slovenije, da se aktivno vkijućr 
to delo. * 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o državni statistiki - tretja obravnava - na svoji 34. 
seji, dne 25. 7. 1995, na podlagi 173. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 
Vlada Republike Slovenije naj najkasneje v treh mesecih po 
sprejemu zakona pripravi in predloži predlog prenosa dela 
statističnih in z njimi povezanih nalog določenih v 73. členu 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje In izobraševanja 
— druga obravnava, na 34. seji, dne 20/9-1995, na podlagi 
173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 
Qft I 

Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in iz", 
ževanja za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike » | 
nije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o vrtcih 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o vrtcih - druga obravnava, na 34. seji, dne 21/ 
9-1995, na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o vrtcih za tretjo obravnavo pripravi 
Republike Slovenije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o osnovni šoli 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o osnovni ftoii — druga obravnava, na 34. seji, dne 26/ 
9-1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o osnovni šoli za tretjo obravnavo Pr'P 
Vlada Republike Slovenije. 
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SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o gimnazijah 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o gimnazijah - druga obravnava, na 34. seji, dne 26/ 
9-1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o gimnazijah za tretjo obravnavo pripravi 
Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju       

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga SKLEP 
zakona o poklicnem in strokovnem Izobraževanju - druga 
obravnava, na 34. seji, dne 26/9-1995, na podlagi 173. člena Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju za 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o izobraževanju odraslih 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o Izobraževanju odraslih - druga obravnava, na 34. 
seji, dne 26/9-1995, na podlagi 173. člena poslovnika Držav- 
nega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o izobraževanju odraslih za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prevzemih 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o prevzemih — prva obravnava, na 34. seji, dne 28/S- 
1995, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora spre- 
jel naslednja 

SKLEPA 
» 

1. Predlog zakona o prevzemih - prva obravnava je primerna 
podlaga za pripravo besedila zakona za drugo obravnavo. 

2. Besedilo zakona za drugo obravnavo naj pripravi Vlada 
Republike Slovenije in pri tem upošteva naslednja 

STALIŠČA 

1. V predlog zakona o prevzemih za drugo obravnavo naj 
vgradi kazenske določbe. 

2. Čimbolj natančno naj določi kriterije oz. pogoje, na podlagi 
katerih bo Agencija za trg vrednostnih papirjev odločala o 
Posameznih soglasjih. 

3- V zakon se naj vnesejo določbe, s katerimi se bo urejalo 
Področje prevzemov s strani zastopnikov delničarjev oz. poo- 
blaščencev, odgovornosti pooblaščencev do lastnikov in var- 
stva interesa razpršenih delničarjev nasproti zastopnikom. 
4 V zvezi z dilemo, ali naj določbe zakona o prevzemih veljajo 
tako za odprte kot tudi za zaprte družbe, naj predlagatelj za 

drugo obravnavo pripravi rešitve, ki bodo veljale za vse 
družbe. 

5. V besedilu zakona naj se uredijo tudi transakcije v podjetjih 
s strani sredstev in predpiše obvezna pridobitev soglasja za 
transakcije, ki zajemajo: 
- neto aktivo, ki je predmet transakcije v primerjavi s celotno 
neto aktivo podjetja, 
- profit, ki se ga lahko pripiše neto aktivi v primerjavi s 
profitom celotnega podjetja, 
- prihodek od aktive, ki se prodaja v primerjavi s potencial- 
nim možnim prihodkom celotne aktive, 
- prihodek od aktive v primerjavi s celotno tržno vrednostjo 
podjetja. 

6. V X. poglavju »Nadzor nad potekom ponudbe za odkup« 
naj ap precizneje opredeli obveznost strokovnega sveta Agen- 
cije za trg vrednostnih papirjev, da odloči o ugovoru zoper 
odločbo direktorja Agencije. 

7. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo 
redakcijsko uskladi 40. in 44. člen predloga zakona. 

* * * 

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel tudi naslednji 

DODATNI SKLEP 

Vlada naj Državnemu zboru čimprej predloži predlog zakona 
o finančnem poslovanju s tujino. 
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SKLEPI 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lastninskem preoblikovanju 
igralnic 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o lastninskem preoblikovanju igralnic — druga 
obravnava, na 34. seji, dne 27/9-1995, na podlagi 188. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje 

SKLEPE 

1.0 predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju igralnic - 
druga obravnava, EPA 500, se ponovno opravi prva obrav- 
nava. 

2. Pri pripravi zakona o lastninskem preoblikovanju igralnic 
za drugo obravnavo, naj predlagatelj upošteva: 

- uskladitev z zakonom o igrah na srečo ter zakon o začasni 

prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prire- 
jajo posebne igre na srečo: 

- rezultate opravljenih revizij po zakonu o začasni prepovedi 
lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo 
posebne igre na srečo: 

- opredelitev lastninskih razmerij, subjektov lastninskega 
preoblikovanja, tujih vlaganj ter pogoje dodeljevanja kon* 
cesij. 

3. Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju igralnic za 
drugo obravnavo pripravi predlagatelj po opravljeni reviziji P° 
zakonu o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja 
pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo, pri čeme' 
upošteva stališča in mnenja Sekretariata za zakonodajo i" 
pravne zadeve, delovnih teles in Državnega zbora. 

SKLEPA IN STALIŠČA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o osebni izkaznici 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o osebni Izkaznici - prva obravnava, na seji, dne 27/ 
9-1995, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o osebni izkaznici - prva obravnava, je 
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo čimprej pripravi Vlada 
Republike Slovenije in pri tem upošteva naslednja 

STALIŠČA 
1. Predlagatelj naj ponovno prouči rešitev v 6. členu predlog' 
zakona o osebni izkaznici z vidika skladnosti z ustavo in 1 

vidika osamosvojitvenih obljub Slovenije, da se raven manj' 
šinske zaščite Italijanov in Madžarov ne bo znižala. 
2. Predlagatelj naj pri izdaji osebne izkaznice vključi tudi 
rubriko »lokalna skupnost« (občina) kot sedmo točko predp1' 
sanega obrazca pri vlaganju vloge za izdajo osebne izkaznic* 
3. Predlagatelj naj črta uporabo Enotne matične številke ob* 
čana. 
4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo prouči in po možnosti upošteva mnenje Sekretari' 
ata za zakonodajo in pravne zadeve. 

SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 28. člena 
zakona o preprečevanju pranja denarja  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga za 
sprejem obvezne razlage 28. člena zakona o preprečevanju 
pranja denarja, na 34. seji, dne 28/9-1995 na podlagL210. in 
211. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 
1. Predlog za sprejem obvezne razlage 28. člena zakona o 
preprečevanju pranja denarja (Ur. I. RS, št. 36/94) se sprejme- 

2. Končno besedilo obvezne razlage pripravi Sekretariat z« 
zakonodajo in pravne zadeve. 

DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga o umiku predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja  

Državni zbor Republike Slovenije je na 34. seji, dne 28/9-1995, 
na podlagi 180. člena poslovnika Državnega zbora odločal o 
predlogu predlagatelja o umiku predloga zakona o spremem- 
bah In dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja 
— prva obravnava in ob tem sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor poziva Agencijo za prestrukturiranje in privatiz®' 
cijo, Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet, nadzi'®* 
nje in informiranje in Urad Republike Slovenije za preprečev®' 
nje pranja denarja, da čimprej uskladijo medsebojno delov®' 
nje in sodelovanje v zvezi z izvajanjem določb (28. člen® 
veljavnega zakona o preprečevanju pranja denarja, kar zl®5' 
velja za Agencijo za prestrukturiranje in privatizacijo. 
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UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Državnega zbora ob obravnavi skupnega poročila o pregledih finančno- 
materialnega poslovanja v petih ministrstvih 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi skupnega 
poročila o pregledih finančno-materialnega poslovanja v 
petih ministrstvih, na 34. seji, dne 28/9-1995, na podlagi 173. 
člena poslovnika sprejel naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 

A) Splošno 

1. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je Služba 
družbenega knjigovodstva ob pregledu finančno-material- 
nega poslovanja Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notra- 
nje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve - Vadbeno oskrb- 
nega centra Gotenica, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministr- 
stva za informiranje in Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve v letu 1992 (delno tudi v letu 1991 in pri Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve tudi v letu 1993) ugotovila 
nekatere nepravilnosti. Nepravilnosti pri vseh, razen pri Mini- 
strstvu za zunanje zadeve, vplivajo tudi na obseg prihodkov in 
odhodkov proračuna Republike Slovenije v letih 1992 in 1993. 

Pri ministrstvih za notranje zadeve, zunanje zadeve in informi- 
ranje je šlo predvsem za nepravilnosti knjigovodske narave. 

Pri Ministrstvu za obrambo je v letu 1992 prišlo do številnih 
nepravilnosti, neracionalnega poslovanja, nenamenske 
porabe proračunskih sredstev, nezakonitosti (ki pa so bile 
med pregledom SDK odpravljene). 

Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pa je SDK 
ugotovila nepravilnosti, nezakonitosti, nenamensko in ver- 
jetno tudi neracionalno porabo proračunskih sredstev. 

2. Zbor je bil seznanjen, da so ministrstva na podlagi ugotovi- 
tev iz zapisnika SDK že ukrepala glede odprave napak pri 
knjiženju poslovnih dogodkov in spremljanju porabe sred- 
stev. 

3. Vlada Republike Slovenije naj skupaj z navedenimi ministr- 
stvi in Ministrstvom za finance Odboru'za nadzor proračuna 
in drugih javnih financ v roku enega meseca pojasni, kaj je 
bilo doslej narejenega za realizacijo sklepov SDK ter za 
odpravo navedenih nepravilnosti in za njihovo preprečitev v 
bodoče. To se nanaša predvsem na neurejena knjigovodstva, 
nenamensko in neracionalno porabo proračunskih sredstev, 
kontrolo porabe sredstev, nepravilnosti glede prometnega 
davka, nepravilnosti in neracionalnosti v zvezi z avansiranjem 
nabav in investicij, knjiženje prihodkov in odhodkov iz lastne » 
dejavnosti. 

4. Iz dosedanjih pregledov finančno-materialnega poslovanja 
ni razvidno, ali ima Vlada Republike Slovenije kontrolo nad 
namenskostjo porabe proračunskih sredstev. Če te ni, jo je 
nujno potrebno zagotoviti in sankcionirati. 

5. Vlada naj uvede sistem letne revalorizacije osnovnih sred- 
stev v državni lasti. 

6. Vlada mora pripraviti (če jih že nima) pravila financiranja in 
knjigovodskega evidentiranja investicij po že opravljenem 
javnem razpisu. Zaradi preglednosti in lažje kontrole porabe 
sredstev naj zagotovi, da bo vsaka investicija knjigovodsko 
vodena na posebnem kontu. 
7- Vlada Republike Slovenije naj v skladu s programom dela in 
nalogami Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ 

tekoče oziroma najmanj na vsake tri mesece poroča odboru o 
delu, ugotovitvah in ukrepih proračunske inšpekcije. 

B) Sklepi, ki se nanašajo na posamezna ministrstva 

B-1) Ministrstvo za obrambo: 

1. Vlada Republike Slovenije oziroma proračunska inšpekcija 
pri Ministrstvu za finance naj opravi kontrolo finančno-materi- 
alnega poslovanja v zvezi z gradnjo novega objekta MORS na 
Vojkovi ulici. 

2. Vlada Republike Slovenije oziroma proračunska inšpekcija 
pri Ministrstvu za finance naj ugotovi konkretno odgovornost 
delavcev MORS zaradi neplačevanja prometnega davka in 
škode, ki je nastala zaradi plačevanja zamudnih obresti, ki so 
v zvezi s tem nastali. 

3. Vlada naj čimprej, najdalj pa do konca leta, zagotovi 
ustrezno evidenco in realno oceno objektov bivše JLA v 
Sloveniji. 

Vlada naj prouči, na kakšen način bi bilo možno vrednost teh 
objektov vključiti v bilanco premoženja države. 

Zaradi številnih konfliktov, ki se pojavljajo glede nadaljnje 
uporabe teh prostorov, naj Vlada v roku treh mesecev sprejme 
odločitev o namenskosti objektov. Loči naj objekte, ki se 
bodo še naprej uporabljali za vojaške namene in naj bodo v 
upravljanju MORS, od objektov, ki se bodo uporabljali za 
civilne namene. Te naj dobi v upravljanje Servis skupnih služb 
Vlade Republike Slovenije oziroma naj se za njihovo upravlja- 
nje ustanovi posebna vladna agencija. 

4. Vlada naj pravtako do konca leta zagotovi evidenco in 
realno oceno stanovanj, ki so v Sloveniji ostali od bivše JLA. 
Sprejme naj pravila oddajanja teh stanovanj in sklene 
pogodbe z najemniki stanovanj. Zagotovi naj tak način adapti- 
ranja teh stanovanj, da stroški za te namene ne bodo stalno v 
breme proračunskih sredstev. Zagotovi naj kontrolo pogodb, 
namenskosti dodeljevanja stanovanj in drugih stanovanjskih 
razmerij. 

B-2) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: 

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Računskemu 
sodišču Republike Slovenije, da opravi inšpekcijski pregled v 
Slovenski investicijski banki glede pravilnosti, zakonitosti in 
namenskosti uporabe sredstev oziroma kreditov za reintegra- 
cijo delavcev, dobljenih na podlagi sporazuma med vladama 
Republike Nemčije in Republike Slovenije. 

2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj Odboru 
za nadzor proračuna in drugih javnih financ v roku 1 meseca 
posreduje kriterije, na podlagi katerih ocenjuje uspešnost 
ukrepov na področju ohranjanja produktivnih delovnih mest, 
odpiranja novih in celotnega izvajanja zaposlitvene politike. 
Prav tako naj tudi posreduje pregled zaključenih projektov z 
oceno njihove uspešnosti. 

3. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj Odboru 
za nadzor proračuna in drugih javnih financ v roku 1 meseca 
predloži organigram izvajanja kontrole nad porabo sredstev s 
katerimi razpolaga za izvajanje zaposlitvene politike. 

4. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj v Urad- 
nem listu Republike Slovenije objavi kriterije za dodelitev 
sredstev, s katerimi izvaja zaposlitveno politiko. 

 L   
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SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi poslanskih vprašanj in pobud 

Državni zbor je ob obravnavi 37. točke 34. seje Državnega 
zbora dne 28/7-1995 ob obravnavi vprašanja in pobude 
poslank in poslancev na podlagi 173. člena in drugega 
odstavka 270. člena poslovnika Državnega zbora sprejel na- 
slednji 

SKLEP 
Državni zbor Republike Slovenije bo na 35. seji obravnaval' 

problematiko izklopitve oddajnikov na Belem Križu in Nebv 
čavcih. 

Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije in člane Sveta 
RTV Slovenija, ki jih je imenoval Državni zbor Republike 
Slovenije, da pripravijo poročilo o tej problematiki in ga 
čimprej predložijo Državnemu zboru. 

SKLEPA IN STALIŠČA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o poslancih 

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o poslancih - prva obravnava na 
35. seji, dne 29/9-1995 na podlagi 185. člena Poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
poslancih, je primerna podlaga za pripravo predloga zakona 
za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelji naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo upoštevajo naslednja 

STALIŠČA 

1. Upoštevajo naj opozorila, ki so navedena v mnenju Sekreta- 
riata za zakonodajo in pravne zadeve k predlogu zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih in mnenja 
Komisije Državnega sveta za politični sistem. 

2. Predlagane rešitve v zvezi s pravicami poslancev po pre; 
teku mandata, med katere sodi tudi upokojitev pod posebnimi 
pogoji, je potrebno preučiti tudi z vidika ureditve teh pravic v 
drugih zakonih. Prispevajo naj k takšni ureditvi, da bo lahko 
poslanec izbiral med večjim številom možnih rešitev, ki bodo 
z izbiro ene, izključile možnost koriščenja drugih. 

3. Potrebno je bistveno zmanjšati višino odpravnine poslan; 
cem po preteku mandata in pravico do odpravnine urediti 
tako, da bo možna alternativa med uveljavitvijo pravice do 
odpravnine ali prejemanjem nadomestila plače po koncu 
mandata, vendar največ za eno leto. 

4. Proučijo naj možnost, ali ne bi bilo smotrno zagotovili 
pravice poslanskim skupinam, da na vsake tri poslance lahko 
zaposlijo strokovnega delavca po svoji izbiri za čas trajanja 
mandata Državnega zbora. 

SKLEPA IN STALIŠČA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o dopolnitvi zakona o poslovnih stavbah In poslov- 
nih prostorih — prva obravnava, na 35. seji, dne 4/10-1995, 
na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih - prva obravnava je primerna podlaga za 
pripravo zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelja pripravita predlog zakona za drugo obrav- 
navo za novembrsko sejo Državnega zbora in pri tem upošte- 
vata naslednja 

STALIŠČA 

- upoštevata usmeritve iz mnenja Vlade R Slovenije, pri 
čemer posebej proučita dolžino odpovednega roka najem- 
nega razmerja; 

- upoštevata mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravn« 
zadeve; 

- rešita vprašanje povrnitve vloženih lastnih sredstev najem- 

nika v usposobitev poslovnih stavb oziroma poslovnih pro- 
storov; 

- vgradita rešitve, ki bodo zagotavljale, da bodo glede traja' 
nja najemnega razmerja in glede pravice do povračila lastnin 
vlaganj v enakem položaju vsi najemniki v denacionalizirani!1 

poslovnih prostorih; 

- proučita možnost izdaje ustreznega predpisa za oblikova- 
nje najvišjih najemnin za poslovne stavbe in poslovne pt°" 
store; 

- predvidita, da se bodo sprejete rešitve v tem zakonu up0' 
rabljale v korist najemnikov poslovnih prostorov tudi v sodni" 
postopkih, ki v zvezi z odpovedjo najemnega razmerja a" 
povrnitvijo vlaganj v poslovne prostore še niso pravnomočno 
zaključeni. 
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SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu okolja 

državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
*»kona o spremembah in dopolnitvah zakona o varatvu 
"kolja - prva obravnava na 35. seji, dne 24/10-1995 na 
Podlagi 173. in 186. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednja 

SKLEPA 
1- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

varstvu okojja - prva obravnava se ne sprejme. 

2. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike 
Slovenije predloži nov predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varstvu okolja po skrajšanem postopku, 
ki bo urejal vprašanja odprave neskladnosti z ustavo, ki jo je 
ugotovilo Ustavno sodišče v odločbi št. U-l-32/95-20 z dne 30. 
6. 1995, in sicer v roku, ki bo omogočil sprejem zakona na 
Državnem zboru do 1. 12. 1995. 

dodatni sklep 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za 
najete kredite Nuklearne elektrarne Krško, Termoelektrarne Šoštanj, 
Termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
l«kona o poroštvu Republike Slovenl|e za najete kredite 
Nuklearne elektrarne Krško, Termoelektrarne Soštan|, Ter- 
moelektrarne Trbovlje In Savskih elektrarn LJubl|ana - hitri 
Postopek, na 35. seji, dne 5/10-1995, na podlagi 173. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj do druge obravnave Resolucije 
o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo 
Državnemu zboru Republike Slovenije poda poročilo, ki bo 
prikazovalo dolžnike - uporabnike električne energije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o društvih 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga o 
društvlh - tretja obravnava na 35. seji, dne 5/10-1995, na 
Podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 

Slovenije, da v roku treh mesecev predloži Državnemu zboru 
poseben zakon oziroma zakone, ki bodo v skladu s 37. čle- 
nom zakona o društvih urejali lastninsko preoblikovanje druž- 
bene lastnine, s katero razpolagajo društva na dan uveljavitve 
zakona o društvih. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o blagovnih rezervah 

državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga SKLEP 
**kona o blagovnih rezervah — tretja obravnava na 35. seji, 
one 5/10-1995 na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega 
*bora sprejel naslednji 

Vlada Republike Slovenije naj do konca leta 1995 tistim obči- 
nam, ki so v blagovne rezerve doslej vlagale več sredstev, kot 
je bilo določeno s predpisi, zagotovi možnost uveljavitve 
njihovih dodatnih vlaganj oziroma jim dopusti odprodajo dela 
blagovnih rezerv, ki je bil financiran s temi dodatnimi sredstvi. 

Dodatna sklepa 
Državnega zbora ob obravnavi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah 
Prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike 
Slovenije    

družbenega plana Republike Slovenije se uskladi s sprejetim 
usklajenim besedilom predloga odloka. 
Uskladitev izvrši Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo 
in pravne zadeve v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije. 

^ržavni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
[dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Repu- 
olike Slovenije - druga obravnava na 35. seji, dne 13/ 
11-1995, na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora 
prejel naslednja 

DODATNA SKLEPA 

1' Kartografski del predloga odloka o spremembah in dopol- 
nitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 

2. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da do konca 
marca 1996 pripravi poročilo o vrednotenju oziroma zaščiti 
naravnih resursov (vodni viri, zrak, tla, naravna in kulturna 
dediščina) pred in po izgradnji večjih infrastrukturnih objek- 
tov. Nadalje naj izdela oceno primerjave rezultatov okoljevar- 
stvenih presoj s kriteriji, normativi in standardi, ki jih v ta 
namen uporabljajo v razvitejših evropskih državah. 
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SKLEP IN DODATNA SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega programa železniške 
infrastrukture 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infra- 
strukture — tretja obravnava, na 35. seji, dne 25/10-1995, na 
podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

1. Glede na sprejete amandmaje pod zaporedno številko 1, 3 
in 4 k petemu poglavju, se pooblasti Sekretariat Državnega 
zbora za zakonodajo in pravne zadeve, da v sodelovanju s 
predlagateljem redakcijsko popravi tabelo 5/1 Dinamika 
potrebnih naložb do leta 2005 in tabelo 5/2 Potrebna sredstva 
za vračanje posojil SŽ po posameznih letih. 

DODATNA SKLEPA 

1. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da pri 
oblikovanju gospodarske in ob tem prometne ter transportne 

strategije države v večji meri upošteva dolgoročno naravi 
nost Nacionalnega programa razvoja slovenske železni! 
infrastrukture in zagotovi ustrezen obseg finančnih sredste 
skladu z opredeljeno vsebino. Pri tem naj poleg znar 
finančnih virov prouči tudi možnosti zagotovitve dodati 
sredstev po posebnem zakonu. Tako dopolnjeno finani 
konstrukcijo za uresničitev projektov iz nacionalnega P' 
grama s prilagojeno dinamiko porabe naj vlada posredi! 
državnemu zboru do konca tega leta. 

2. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, d a, 
okviru priprave prometne strategije države posebej opre# 
razvoj primestnega železniškega omrežja. Pri tem naj v so^ 
lovanju z večjimi urbanimi središči, zlasti Ljubljano in MariP 
rom, prouči možnosti uvedbe tirnega mestnega prometi' 
neposredno navezavo na osnovni železniški prometni siste" 
Na podlagi novih spoznanj naj vlada pripravi ustrezen predi' 
za dopolnitev Nacionalnega programa razvoja slovenj 
železniške infrastrukture. 

SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o davčni službi 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o davčni službi - druga obravnava, na 35. seji, dne 
18/10-1995, na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 
1,. Vlada ReDublike Slovenije naj v sodelovanju z Republiško 

upravo za javne prihodke in Agencijo Republike Slovenija 
plačilni promet, nadziranje in informiranje pripravi predlojj 
vseh potrebnih podzakonskih aktov do tretje obravnave pr 
loga zakona o davčni službi. 

2. Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada ReP" 
blike Slovenije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o davčnem postopku 

Državni zbor Republike Slvoenije je ob obravnavi predloga 
zakona o davčnem postopku - druga obravnava, na 35. seji, 
13/11-1995, na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o davčnem postopku za tretjo obravna*" 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih naročilih 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o javnih naročilih - druga obravnava, na 35. seji, dne 
19/10-1995, na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 
Vlada Republike Slovenije naj sočasno s predložitvijo za* m 
o javnih naročilih - tretja obravnava predloži v zakonod»i . 
postopek predlog zakona, ki bo urejal obveznosti upora® 
kov proračunskih sredstev in postopek prodaje državfl" 
premoženja ali oddaje le tega v najem. 

SKLEPA IN STALIŠČA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prekrških 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o prekrških - prva obravnava, na 35. seji, dne 24/10- 
1995, na podlagi 185. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o prekrških - prva obravnava je primerna 
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada (W> 
blike Slovenije ter ga predloži v obravnavo skupaj z zakon 
o varnosti cestnega prometa in pri tem upošteva naslednl 

STALIŠČA • 
1. Predlagatelj naj ponovno prouči posledice variantnih < 

tev v 3. členu zakona, posebej pa 

- ali se lahko prekrški določajo tudi z uredbo vlade 
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- kako bi se v primeru odločitve, da se prekrški določajo le z 
zakonom, v praksi lahko uresničevale določbe zakona o 
lokalni samoupravi, po katerih lahko prekrške določajo tudi 
občinski (mestni) sveti. 

Predlagatelj zakona naj zato ponudi rešitve, ki bodo upošte- 
vale celovito ureditev vprašanj odločanja o vseh prekrških. 

2. V zakon naj se vključijo določbe, ki bodo urejale izločitev 
gospodarskih prestopkov iz kazenskega prava, ker je to eden 
od pogojev, da se področje upravno-kazenskega prava prekr- 
škov prenese v sodno pristojnost. Ob tem naj se ponovno 
prouči ustreznost določb o zastaranju (v VII. poglavju pa 
upoštevajo variantni predlogi). 

3. Posamezne določbe procesnega značaja naj se ponovno 
prouči ter se jih iz pravno-sistemskegfi vidika sooči oziroma 
uskladi z ustreznimi določbami zakona o kazenskem po- 
stopku. 

4. Določbe o odgovornosti pravne osebe in odgovornosti 
samostojnega podjetnika je potrebno dodelati ter odgovor- 
nost za vsakega posebej ločeno opredeliti. 

5. Prouči naj se možnost vključitve institutov odpustitve 
Kazni, pogojnega izreka kazni in odpovedi pravici do pritožbe. 

6. Ponovno naj se proučijo ter dopolnijo določbe o načinu 
izrekanja stranskih kazni ob glavni kazni. 

7. Institut kazenskih točk za kršitve cestno-prometnih pred- 
pisov naj bo v celoti dodelan v zakonu o prekrških, pri tem pa 
naj se jasno določijo ukrepi v posledici seštevka kazenskih 
točk ter način izvršitve le-teh. 

8. Upoštevajoč načela enakosti naj se v 25., 26. in 238. členu 
ne upošteva variantnih dodatkov o spremembi denarne kazni 
v kazenske točke. 

9. V 29. členu je potrebno natančno opredeliti pomen izraza 
»motorno vozilo«. 

10. Upoštevajoč obveznosti, ki izhajajo iz ratificiranih medna- 

rodnih pogodb naj se ponovno prouči ustreznost spremembe 
denarne kazni v zapor. 

11. V 55. členu naj se prouči, da se dopusti možnost izrekanja 
vzgojnega ukrepa strožjega nadzorstva skrbstvenega organa 
tudi polnoletnemu storilcu. 

12. Upošteva naj se variantna predloga v 75. in 78. členu. 

13. Upošteva naj se variantni predlog četrtega odstavka 116. 
člena. 

14. V 238. členu naj se upoštevata variantna predloga. 

15. Zahteva za varstvo zakonitosti pred vrhovnim sodiščem 
naj se predvidi le v primeru, če bi bila izrečena kazen zapora. 

16. Pravica vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti naj bo dana 
tudi odgovorni osebi pravne osebe. 

17. Prouči naj se možnost vložitve zahteve za nazaj tudi 
kaznovanim in zagovornikom. 

18. Določbo o podržavljenju poslovnih prostorov in opreme 
naj se ponovno prouči v smislu rešitev, ki so bile sprejete v 
zakonu o upravi. 

19.270. in 271. člen predloga zakona naj se dopolnita tako, da 
se predvidi še sodišče za prekrške prve stopnje s sedežem 
Velenju z možnostjo odločanja na zunanjem oddelku v Mo- 
zirju. 

20. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo 
nadomesti izraz »organ socialnega varstva« z izrazom »center 
za socialno delo«. 

21. Upoštevata naj se mnenji Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve in Državnega sveta Republike Slovenije ter 
proučijo in ustrezno upoštevajo konkretne pripombe k posa- 
meznim členom, ki so jih posredovali Vrhovno sodišče Repu- 
blike Slovenije, Republiški senat za prekrške, Društvo sodni- 
kov za prekrške ter drugi na javni predstavitvi mnenj k pred- 
logu zakona o prekrških, ki je bila dne 11/9-1995. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
stanovanjskega zakona  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega 
zakona - druga obravnava, na 35. seji, dne 26/10-1995, na 
podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanj- 
skega zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike 

Slovenije skupaj s sopredlagateljema poslanko Danico Simšič 
in poslancem Tonetom Peršakom. 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da problematiko izrednih, kakor tudi periodičnih 
inšpekcijskih pregledov večstanovanjskih hiš opredeli v novi 
zakonodaji za področje graditve objektov. 

SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi programa razvoja gozdov v Sloveniji 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi programa 
razvoja gozdov v Sloveniji - druga obravnava, na 35. seji, 
dne 26/10-1995, na podlagi drugega odstavka 194. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 
1. Besedilo Programa razvoja gozdov v Sloveniji za tretjo 
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Državni zbor Republike Slovenije bo obravnaval Program 
razvoja gozdov v Sloveniji - tretja obravnava v skladu z 
drugim odstavkom 194. člena Poslovnika Državnega zbora. 
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SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih 
nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim 
kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost In katerih 
nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narod- 
nega parka - druga obravnava, na 35. seji, dne 13/11-1995, 
na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z druž- 
benim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih 
nepremičnine se nehajajo na območju Triglavskega narod- 
nega parka za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slo- 
venije. 

Državni zbor bo predlog zakona obravnaval v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena Poslovnika Državnega zbora. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona za ustanovitev občin ter za 
določitev njihovih območij 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona za ustanovitev občin ter za določitev njihovih obmo- 
čij - prva obravnava, na 35. seji, dne 24/10-1995, na podlagi 
185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

STALIŠČA IN SKLEPE 

I. 

1. Predlog zakona o postopku za ustanovitev občin ter za 
določitev njihovih območij - EPA 165 - prva obravnava, je 
primerna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

II. 

1. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj pred- 
lagatelj v celoti upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve k predlogu zakona. 

2. Predlagatelj zakona naj prouči, ali naslov predloga zakona 
dejansko ustreza njegovi vsebini oziroma vsebinsko odgo- 
varja namenu zakona. V primeru, če ugotovi, da gre zgolj za 
spremembe in dopolnitve zakona o referendumu za ustanovi- 
tev občin (Ur. list RS, št. 5/94) oziroma, če ugotovi, da se z 
ustanovitvijo novih občin in realizacijo prehoda iz prejšnje 
ureditve komunalnega sistema v nov sistem lokalne samou- 
prave namen zakona o referendumu za ustanovitev občin ni 
izčrpal na način, da ni več uporaben za ustanavljanje novih 
občin ter za spreminjanje njihovih območij, naj ga primerno 
preoblikujejo. 

3. Črta se 1. člen predloga zakona glede na to, da je splošna 
uvodna določba 2. odstavka tega člena, ki opredeljuje vse- 
bino zakona, netočna in pomanjkljiva, saj zakon ureja širšo 
materijo. 

Upoštevajoč možno vsebinsko širitev predloga zakona z 
amandmaji v njegovi drugi obravnavi in glede na to, da 
določba ni normativne narave in napoveduje le vsebino 
zakona, tudi ni potrebna. 

4. 2. člen predloga zakona se prečisti, ker je del njegove tretje 
alinee vsebinsko vključen že v drugi alinei. 

5. V 5. členu predloga zakona je podana možnost izjeme, ki 
omogoča, da lahko Državni zbor v vsakem primeru izvede 
postopek za ustanovitev občin oziroma za spremembo njiho- 
vih območij ne glede na pravilo, določeno v 4. členu, 
potrebno normativno precizirati in določiti merila oziroma 
navesti razloge za takšno odločitev. 

Tako dopolnjen 5. člen se prenese v prehodne določbe pred- 
loga zakona. S tem se omogoči, da lahko Državni zbor, glede 
na prevladujoče mnenje in zahteve, izvede postopek o posa- 
meznih že podanih predlogih za ustanovitev občin oziroma za 
spremembo njihovih območij izven roka, določenega v 1> 
odstavku 4. člena, oziroma kot enkratno.dejanje izven zakon- 
sko predvidene možnosti, to je enkrat med dvemi rednimi 
volitvami v občinske svete. 

6. V 7. členu predloga zakona se redakcijsko popravi besedi 
»predlagatelji zakona«, ker gre v tem primeru za osebe, ki so 
pooblaščene, da lahko vložijo predlog zakona in ne za predla- 
gatelje, ki so že vložili predlog zakona. Smiselno bi bilo 
navesti možne predlagatelje predloga za začetek postopka. 

7. Ponovno se prouči ustreznost četrte alinee 8. člena pred- 
loga zakona z vidika, ko se določena krajevna skupnost želi 
izločiti iz ene nove občine in vključiti v drugo novo občino v 
primeru, ko sta bili obe občini pred tem ena sama občina. V 
tem primeru se namreč postavlja vprašanje pripravljenosti 
občinskega sveta, da omogoči njeno izločitev. 

» 
8. V četrtem odstavku 10. člena naj bi jasneje precizirali 
razloge za navedeno možno izjemo ustanovitve občine na 
območju z manj kot 5000 prebivalci. 

9. Metodološko je potrebno uskladiti besedili druge in tretja 
alinee 16. člena predloga zakona, ki govori o določitvi refe- 
rendumskih območij, glede na to, da v primeru tretje alinee 
območje dela občine, ki naj bi se izločil v novo občino, ta nova 
občina že ostaja, medtem ko druga alinea govori o območji!1 

delov občine, na katerih naj bi se nove občine šele ustanovile. 

10. V predlogu zakona se v celoti ohrani 17. člen, ki določa, da 

se postopek za izvedbo referenduma za ustanovitev občin 
izvede po določbah zakona o referendumu in ljudski iniciativ 
kot posvetovalni referendum, glede na to, da pravna narava 
referenduma kot posvetovalnega predhodnega postopki 
izhaja iz 139. člena Ustave Republike Slovenije, odločb0 

Ustavnega sodišča št. U-l-85/94 in odločbe glede ustavnosti 2. 
in 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 
območij št. U-l-183/94. Na njihovi podlagi Državni zbor ni 
dolžan upoštevati referendumsko izražene volje prebivalcev 
na določenem območju kot obvezujoče. Glede na to, da je 
končna odločitev prepuščena Državnemu zboru kot zakono- 
dajalcu, lahko Državni zbor z zakonom ustanovi nove občin0 

oziroma spremeni njihova območja, tudi v primeru negativ- 
nega referendumskega izida, če oceni, daje potrebno 
območja občin uskladiti s pogoji, ki jih določata ustava in 

zakon. 

11. 24. člen je potrebno prečistiti glede na vsebinsko pona"' 
Ijajoča oziroma istovetna vprašanja v posameznih, sicer 
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različnih situacijah ustanavljanja novih oziroma preoblikova- 
nja območij sedanjih občin. Redakcijsko je potrebno proučiti 
možnost poenostavitve besedila vprašanjar 24. člena pod 
točko 2) tako, da bi se glasil: »Ali ste za to, da se na našem 
referendumskem območju ustanovi občina?« 

12. V drugem odstavku 27. člena predloga zakona, ki omo- 
goča, da Državni zbor oceni, ne glede na pravilo iz prejšnjega 
odstavka tega člena, da se ustanovi občina oziroma spreme- 
nijo območja občin, če je le-te potrebno uskladiti z ustavnimi 
in zakonskimi pogoji, je potrebno precizirati razloge za 
takšno odločitev Državnega zbora, ker bo sicer v praksi lahko 
prihajalo do različnih razlag navedenega člena. 

Tako dopolnjen 2. odstavek 27. člena se prenese v prehodne 
določbe predloga zakona. S tem se omogoči, da lahko 
Državni zbor z zakonom ustanovi občino oziroma spremeni 
območja občin na podlagi podanih predlogov za ustanovitev 
občin oziroma za spremembo njihovih območij izven pravila, 

določenega v 1. odstavku 27. člena, če oceni, da je potrebno 
območja občin uskladiti s pogoji, ki jih določata ustava in 
zakon. 
13. V določbi 37. člena predloga zakona je potrebno proučiti 
možnost zagotovitve izvedbe postopka za ustanovitev občin 

' oziroma za spremembo njihovih območij v skladu z zakonom 
tudi v primerih, ko iz objektivnih vzrokov občinski sveti pred 
sprejemom občinskih proračunov ne morejo urediti premo- 
ženjskopravna razmerja med novoustanovljenimi občinami. 

14. V prehodnih določbah predloga zakona se določi, da 
Državni zbor, na podlagi odločbe Ustavnega sodišča o ustav- 
nosti 2. in 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij št. U-l-185/94 in ob upoštevanju izidov že 
opravljenih referendumov, izvede postopek o posameznih 
predlogih za ustanovitev občin oziroma za spremembo obmo- 
čij sedanjih občin, ki so bili podani v času po sprejetju zakona 
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, še pred 
volitvami v Državni zbor jeseni 1996. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage prvega 
odstavka 48. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga za 
■prejem obvezne razlage prvega odstavka 48. člena zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, na 35. seji, dne 26/ 
'0-1995, na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog za sprejem obvezne razlage prvega odstavka 48. 
člena, kot ga je predlagala Poslanska skupina Slovenske 
ljudske stranke, se ne sprejme. 

SKLEP IN DODATNA SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga soglasja k prostorskim ureditvenim 
pogojem za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega 
parka   

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
Soglasja k prostorskim ureditvenim pogojem za sanacijo 
degradiranega prostora na območju Triglavskega narod- 
nega parka — druga obravnava, na 35. seji, dne 13/11-1995, 
na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Predlog soglasja k prostorskim ureditvenim pogojem za sana- 
cijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narod- 
nega parka se ne sprejme. 

in 

DODATNA SKLEPA 
1. Ministrstvo za okolje in prostor naj Odboru Državnega 
zbora za infrastrukturo in okolje predloži podatke z ustreznim 
grafičnim prikazom tudi o vseh ostalih evidentiranih nedovo- 
ljenih posegih v prostor na območju Triglavskega narodnega 
parka, za katere investitorji niso vložili zahteve za odlog 
prisilne izvršbe po 11. členu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list RS št. 18/93). 

2. Vlada Republike Slovenije naj prouči potrebnost sprememb 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, tako da 
se izvzame možnost legalizacij nedovoljenih posegov v pro- 
stor na območju Triglavskega narodnega parka in drugih 
zaščitenih območjih ter pripravi ustrezne spremembe zakona. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi obvestila Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi z 
zasebno tožbo zoper poslanca Državnega zbora  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi obvestila 
Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi z vloženo zasebno 
•ožbo zoper poslanca Državnega zbora, na 35. seji, dne 13/ 
JJ-1995, na podlagi drugega odstavka 83. člena Ustave 
Republike Slovenije ter podlagi drugega odstavka 83. člena 
Ustave Republike Slovenije ter prvega odstavka 22. člena 
*akona o poslancih sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega 
odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije ter prvega 
odstavka 22. člena Zakona o poslancih v zvezi z obvestilom 
Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. K 430/95 z dne 1. 9. 
1995 v zvezi z vloženo zasebno tožbo zasebnega tožilca 
Srdana Tovornika zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve 
po členu 108/1, II in III KZ Republike Slovenije prizna imuniteto 
poslancu Državnega zbora Republike Slovenije gospodu Ivu 
Hvalici in ne dovoli začetka kazenskega postopka. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 

0 TURISTIČNI TAKSI 

- EPA 1333 - skrajšani postopek 

Podpisani poslanec na podlagi 19. člena zakona o poslan- 
cih (Uradni list RS, St. 48/92) ter na podlagi prvega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94) vlagam 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O TURISTIČNI TAKSI - skrajšani postopek. 

Na podlagi 204. a člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlagam, da Državni zbor predla- 
9ani zakon obravnava in sprejme v skrajšanem postopku. 
Predlagana dopolnitev Zakona o turistični taksi (Uradni 

list RŠ, št. 18/91) predvideva dopolnitev ene same 
določbe, ki je tudi po vsebini nezahtevna in po mojem 
mnenju tudi nesporna, zato menim, da je predlog za skraj- 
šani postopek utemeljen in v skladu s prvo alineo prvega 
odstavka 204. a člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije vam sporočam, da bom 
kot predlagatelj sam sodeloval pri obravnavi zakona na 
sejah Državnega zbora in pri delu delovnih teles. 

Peter Petrovič, l.r. 

UVOD 

°CENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

j' Zakonu o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) je turi- 
stična taksa opredeljena kot denarni znesek, ki ga plača gost 
*8 vsak dan svojega bivanja v kraju zunaj svojega stalnega 
^vališta. V petem členu navedenega zakona so naštete 
'*l8me, se pravi subjekti, ki so plačila turistične takse oproš- 
C0ni. Tako so oproščeni plačila turistične takse na primer 
rteleženci ekskurzij, kolonij in taborjenj, ki jih organizirajo 

v okviru rednih programov; študentje v mladinskih domo- 
v>". osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih itd. Za razliko 

doslej povedanega pa lahko ugotovimo, da v primerih, ko 
P'®ni Zveze tabornikov Slovenije in člani Združenja slovenskih 
katoliških skavtinj in skavtov letujejo na organiziranih taborje- 
■Jl'h, zimovanjih in drugih večdnevnih bivanjih v nekem kraju, 
Plačila turistične takse po sedanji ureditvi niso oproščeni. 

9'6tJe na to, da sta tako Zveza tabornikov Slovenije, kot 
*đruženje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov neprofitni 
°r9anizaciji, katerih namen je prispevati k vzgoji in razvoju 
J'adih, njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih in 
duhovnih sposobnosti kot posameznikov, kot odgovornih 
pavijanov in članov lokalne, državne in mednarodne skup- 
iti in glede na to, da so ena osnovnih oblik delovanja teh 
°£9anizacij prav taborjenja, zimovanja in druge večdnevne 
J*cije, bi bilo smotrno, da se tudi člane navedenih organizacij 

'®h primerih oprosti plačila turistične takse. 
C|Ul IN NAČELA ZAKONA 

* ozirom na dejstvo, da tako člani taborniške kot skavtske 

organizacije izvajajo dejavnosti, ki so koristne za našo 
celotno družbo in da je delovanje v teh organizacijah iz- 
ključno volontersko, je smiselno, da tudi država podpira in 
vsaj deloma olajša njihovo delovanje. S sprejetjem predlaga- 
nega dopolnila k Zakonu o turistični taksi se bo tudi izenačil 
položaj članov Zveze tabornikov Slovenije in Združenja slo- 
venskih katoliških skavtinj in skavtov s položajem nekaterih 
drugih, ki so plačila turistične takse že oproščeni (planinci, 
študentje). 

OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORA- 
, ČUNA IN DRUGE POSLEDICE 

S sprejetjem tega zakona se bo priliv v proračun Republike 
Slovenije sicer nekoliko zmanjšal, vendar je višina tega 
zmanjšanja zanemarljiva. Po podatkih Zveze tabornikov Slo- 
venije in Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov se 
je v letu 1994 udeležilo različnih oblik letovanj, ki so trajala 
povprečno 9,5 dni, približno 6000 članov teh organizaciji. Ob 
upoštevanju višine turistične takse 100 SIT na dan za odrasle 
bi to pomenilo 826.500 SIT, venadar je, glede na to, da mnogi 
turistične takse še sedaj niso plačevali, ta znesek gotovo še 
mnogo nižji. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Za 4. točko prvega odstavka 5. člena Zakona o turistični taksi 
(Uradni list RS, št.18/91) se doda nova 4. a točka, ki se glasi: 
»4. a. udeleženci taborjenj, zimovanj in potovalnih taborov, ki 
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jih organizirata Zveza tabornikov Slovenije ali Združenje slo- 2. člen 
venskih katoliških skavtinj in skavtov oziroma njune organiza- 
cijske enote v okviru svojih programov.« Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 
V 7. točki prvega odstavka 5. člena se za besedo »planinskih« 
dodata besedi »in taborniških«. 

V zvezi s prvim odstavkom 1. člena predlaganega zakona pa je 
potrebno dodati le to, da Zveza tabornikov Slovenije in Zdru- 
ženje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov dejansko delu- 
jeta kot krovni organizaciji. Samo delo in izvajanje programa 
poteka v nižjih organizacijskih enotah (območne in občinske 
zveze, rodovi, stegi), ki delujejo relativno samostojno v okviru 
programov in pravil svoje organizacije. 

V zvezi z drugim odstavkom 1. člena predlaganega zakona je 
potrebno poudariti, da Zveza tabornikov Slovenije oziroma 
njene organizacijske enote upravljajo s precejšnjim številom 
objektov (bodisi kot lastnik ali kot najemnik) na ozemlju 

celotne države. Ti objekti se uporabljajo predvsem za izvaji• 
nje osnovne taborniške dejavnosti (večdnevna srečanja 
zimovanja, tečaji, tekmovanja..). Ker te objekte uporabljajo 
skoraj izključno samo člani taborniške organizacije in ker ji 
vse različne aktivnosti, ki se tam izvajajo, težko zajeti v enoten 
pojem, ki bi ga lahko vključili v predlagani 4. a člen, je to 
dopolnilo smiselno. 

Predlagane rešitve bodo predvsem izenačile položaj članov 
Zveze tabornikov Slovenije in Združenja slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov s položajem nekaterih drugih skupin (pla- 
ninci, študentje, invalidi..). 

DOLOČBA ZAKONA, KI SE SPREMINJA 

5. člen 

(1) Plačila turistične takse so oproščeni: 
1. otroci do 7. leta starosti, 
2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki 
svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom, 
3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih, 
4. udeleženci ekskurzij, kolonij in taborjenj, ki jih organizirajo 
šole v okviru rednih programov, 
5. študentje v mladinskih domovih, ki so včlanjeni v medna- 
rodno organizacijo mladinskih domov IYHA, 

6. osebe, ki so na začasnem delu v nekem kraju in bivajo v 
nastanitvenem objektu več kot 30 dni, 
7. osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih in kočah, 
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazu- 
mih oproščeni plačila taks in dajatev, 
9. organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih prireditev, 
katerih nočitev plača organizator, in ki imajo pomen za turi- 
stično promocijo Slovenije. Mnenje o tem, ali ima priredita 
pomen za turistično promocijo Slovenije, daje republiški 
upravni organ, pristojen za turizem. 

(2) Turistično takso v višini 50 % plačajo: 
- osebe od 7. do 18. leta starosti, 
- gostje v kampih, 
- gostje v domovih za učence in študente. 
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Predlog zakona o 

GARANCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

OBVEZNOSTI IZ POGODBE 0 

PREVZEMU OBVEZNOSTI SLOVENSKIH 

DOLŽNIKOV IZ NASLOVA 

REFINANCIRANIH KREDITOV IZVOZNO 

UVOZNE BANKE ZDRUŽENIH DRŽAV 

AMERIKE (EXIM BANKE) 

- EPA 1336 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 173. seji dne 14. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O GARANCIJI REPUBLIKE SLO- 
VENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ POGODBE O PREVZEMU 
OBVEZNOSTI SLOVENSKIH DOLŽNIKOV IZ NASLOVA 
REFINANCIRANIH KREDITOV IZVOZNO UVOZNE BANKE 
ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE (EXIM BANKE), 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku s predlogom, da se uvrsti na 37. izredno 
sejo Državnega zbora Republike Slovenije dne 18/12-1995. 

Dokončna pravno formalna ureditev obveznosti do'držav 
članic Pariškega kluba, ki izvirajo še iz obdobja bivše 
SFRJ je za Republiko Slovenijo velikega pomena zaradi 
njenega položaja v mednarodni finančni skupnosti. Poleg 
tega je dokončna ureditev obveznosti do Združenih držav 
Amerike iz tega naslova pomembna ne le zaradi 
pomembne vloge te države na mednarodno finančnem 
kakor tudi političnem področju, temveč tudi zaradi inten- * 
zivnejšega gospodarskega sodelovanja, ki bo mogoče 
šele po dokončni ureditvi razmerij, ki so nastala kot posle- 

1- OCENA STANJA 
S pogodbo o prevzemu obveznosti slovenskih dolžnikov iz 
naslova refinanciranih kreditov EXIM banke se formalno in 
dokončno ureja prenos obveznosti, ki izvirajo iz obdobja 
bivše SFRJ do Združenih držav Amerike. Predlagani zakon o 
9aranciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o 
Prevzemu obveznosti slovenskih dolžnikov iz naslova refinan- 
ciranih kreditov Izvozno Uvozne banke Združenih držav Ame- 
rike (EXIM banke) pa je pravna osnova za uresničitev določb 
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UL RS št. 
1/91 - I.), Ustavnega zakona o dopolnitvah ustavnega zakona 
Za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neod- 
visnosti Republike Slovenije (UL RS št. 45/94) in uresničitev 
Pobude za sklenitev mednarodnih pogodb za ureditev razme- 
rji z naslova refinanciranih dolgov, garantiranih s strani 
Republike Slovenije z državami članicami Pariškega kluba. 

dica razpada SFRJ. Omenjeni zakon o garanciji, katerega 
sprejem se predlaga po hitrem postopku, sodi iz navede- 
nih razlogov med izredne potrebe države, ker je treba 
čimhitreje urediti razmerja s Pariškim klubom. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Stanislava OSTANEK, svetovalka Vlade Republike Slo- 
venije v Ministrstvu za finance. 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da pri navedenem 
zakonu sodelujeta tudi predstavnika Banke Slovenije, in 
sicer: 

- Janez KOŠAK, viceguverner, Banka Slovenije, 
- Senka MAVER, svetovalka, Banka Slovenije. 

2. CILJI IN NAČELA 

Dokončna pravno formalna ureditev obveznosti slovenskih 
dolžnikov iz naslova refinanciranih kreditov, ki izvirajo iz 
obdobja bivše SFRJ do Združenih držav Amerike, pomeni 
uresničitev ciljev in načel, ki jih je Republika Slovenija ob 
osamosvojitvi sprejela kot vodilo pri urejanju dolžniško upni- 
ških odnosov do tujine, ki so nastali kot posledica razpada 
SFRJ. 

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV 

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz garancijske pogodbe 
se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije in se bodo, v 
primeru vnovčitve garancije, nadomestila na način v skladu z 
Zakonom o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz 
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dolga, ki 
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izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga 
bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pari- 
škega Kluba. 

4. POSLEDICE 

Drugih posledic iz pogodbe o prevzemu obveznosti sloven- 
skih dolžnikov iz naslova refinanciranih kreditov EXIM banke 
ni. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za plačilo obveznosti iz 
pogodbe o prevzemu obveznosti slovenskih dolžnikov iz 
naslova refinanciranih kreditov, ki jih je Ljubljanska banka d. 
d. Ljubljana v letih od 1984 do 1989 najela na podlagi dvo- 
stranskih sporazumov za konsolidacijo dolga SFRJ, sklenje- 
nih med Zveznim izvršnim svetom SFRJ in Vlado Združenih 
držav Amerike, sklenjene med EXIM banko in Novo Ljubljan- 
sko banko d. 4. Ljubljana, v skupnem znesku 81.097.775,98 
USD po stanju na dan 20. september 1995 iz naslova: 

- zaostalih glavnic iz obdobja 1989 - 1991 v višini 
18.913.490,68 USD, 
- tekočih bodočih glavnic v višini 62.184.285,30 USD, 

povečanem za pripadajoče obresti. 

Će Nova Ljubljanska Banka d. d., Ljubljana, zaradi svoje 
nesolventnosti ne poravna svojih dospelih obveznosti Iz 
pogodbe o prevzemu obveznosti slovenskih dolžnikov iz 
naslova refinanciranih kreditov EXIM banke, bo Republika 

Slovenija na poseben poziv EXIM bank, plačala te obveznosti 
namesto Nove Ljubljanske Banke d. d. Ljubljana. 

2. člen 

Minister za finance podpiše z EXIM banko pogodbo o poro- 
štvu v imenu in za račun Republike Slovenije. 

Ministrstvo za finance skrbi za uresničitev tega zakona ter 
vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega 
izhajajo. 

3. člen 

Sredstva za plačilo obveznosti Nove Ljubljanske Banke d. d. 
Ljubljana v primerih iz drugega odstavka 1. člena se zagoto- 
vijo v proračunu Republike Slovenije. 

4. člen 

Če Republika Slovenija plača obveznosti iz pogodbe o prev- 
zemu obveznosti slovenskih dolžnikov iz naslova refinancira- 
nih kreditov EXIM banke namesto Nove Ljubljanske Banke d. 
d., Ljubljana, pridobi pravico do povračila za izplačane zne- 
ske in stroške, ki so v zvezi s tem nastali. 

Pravica do regresa Republike Slovenije iz prvega odstavka 
tega člena se zavaruje na način v skladu z Zakonom o načinu 
in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih sporazu- 
mov za prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz dvostranskih 
sporazumov za konsolidacijo dolga bivše SFRJ, sklenjenih 
med SFRJ in državami članicami Pariškega Kluba. 

5. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

I. Predlog Zakona o garanciji Republike Slovenije za obvezno- 
sti iz pogodbe o prevzemu obveznosti slovenskih dolžnikov iz 
naslova refinanciranih kreditov Izvozno Uvozne banke Zdru- 
ženih držav Amerike ( EXIM banke) je pripravljen na osnovi 
določb 11. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (UL RS št. 1/91 - I.), Ustavnega zakona o dopolni- 
tvah ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UL RS št. 
45/94) in določb 16. člena Zakona o kreditnih odnosih s tujino 
(UL RS št. 1/91 - I.). 

II. Formalna ureditev razmerij med Republiko Slovenijo in 
državami članicami Pariškega kluba poteka na osnovi določb 
11. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, 
Ustavnega zakona o dopolnitvah ustavnega zakona za 
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije in po postopkih predpisanih za 
sklepanje mednarodnih pogodb z Zakonom o zunanjih zade- 
vah, ki določa, da je mednarodna pogodba sporazum, ki ga 
Republika Slovenija sklene pisno z eno ali več državami ali 
mednarodnimi organizacijami. 

Postopek, ki ga je v Republiki Sloveniji potrebno izpeljati za 
formalno ureditev razmerij med Republiko Slovenijo in EXIM 
banko predstavlja izjemo od postopka za sklenitev mednarod- 
nih pogodb, saj je v primeru Združenih držav Amerike refinan- 
ciranje po Pariškem klubu izpeljala EXIM banka in ne vlada 
Združenih držav Amerike, zato pogodbe ne sodijo v kategorijo 
mednarodnih pogodb. Hkrati pa EXIM banka nima pravno 
formalnega statusa mednarodne organizacije. Torej je ne 
glede na to, da gre v tem primeru za urejanje razmerij prav- 
nega nasledstva SFRJ iz naslova refinanciranih kreditov po 
Pariškem klubu, potrebno v tem posebnem primeru izpeljati 

postopek, ki je v skladu s 16. členom Zakona o kreditnih 
poslih s tujino predviden za primere, ko Republika Slovenija 
sklepa kreditne in poroštvene posle s tujino. 

III. Formalna ureditev razmerij med Republiko Slovenijo in 
EXIM banko, ki so nastala kot posledica razpada bivše SFRJ, 
je za Republiko Slovenijo pomembna poleg učinka, ki ga bo 
imela na mednarodno finančno skupnost tudi zaradi tega, ker 
je od dokončne rešitve odprtih vprašanj, ki je bila dosežena v 
zadnjih pogajanjih, odvisna druga faza odpiranja, to je spro- 
stitev vseh transakcij, ki jih vrši EXIM banka v zvezi z izvozom/ 
uvozom v javnem sektorju tudi na srednji in dolgi rok. Do 
sedaj je namreč v poslovanju z Republiko Slovenijo popol- 
noma sprostila le možnosti za transakcije povezane z izvo- 
zom/uvozom za zasebni sektor, medtem ko je v javnem sek- 
torju sprostila le kratkoročne transakcije (do enega leta). 

IV. V letih od 1984 do 1989 so bile, na podlagi dvostranskih 
sporazumov za konsolidacijo dolga SFRJ, sklenjenih med 
Zveznim izvršnim svetom SFRJ in Vlado Združenih držav 
Amerike, sklenjene pogodbe o refinanciranju in sicer: 

- R - 65, datirana 22. maj 1984, 
- R - 80, datirana 24. maj 1985, 
- R - 97, datirana 13. maj 1986 in 
- R - 125, datirana 13. julij 1989, 

kjer je nastopala kot dolžnik do tujine Ljubljanska banka d. d. 
Ljubljana, z garancijo SFRJ (tabela 1). 

Predmet navedenih pogodb o refinanciranju so bile osnovne 
kreditne pogodbe sklenjene med slovenskimi dolžniki (konč- 
nimi uporabniki) in EXIM banko in sicer vodene pri EXlM 
banki pod št. kreditnih pogodb: 4397, 4910, 5370, 5371, 6085, 
6257, 6602, 6830, 6831, 7223, FG - 6603 in FG - 7224. Tabela 
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2 vsebuje pregled pogodb, podpisnikov in pogodbenih zne- 
skov po refinanciranju z EXIM banko, sklenjenih med Ljub- 
ljansko banko d. d. Ljubljana kot dolžnikom do tujine in 
slovenskimi končnimi uporabniki, dolžniki iz osnovnih 
pogodb, ki so bile refinancirane. 

V. V pogajanjih, ki jih je slovenska delegacija za pogajanja z 
državami članicami Pariškega kluba opravila s predstavniki 
EXIM banke, je bil glede refinanciranega dela celotnega dolga 
slovenskih dolžnikov do EXIM banke iz naslova zaostalih 
glavnic iz obdobja 1989 - 1991 v višini 16.913.490,60 USD in 
tekočih bodočih glavnic v višini 62.184.265,30 USD (tabela 1) 
s pripadajočimi obrestmi, dosežen dogovor, da je kreditoje- 
malec Nova Ljubljanska banka d. d. Ljubljana, garant pa 
Republika Slovenija (nadomesti garancijo SFRJ za dolg po 
Pariškem klubu) 

Delegacija je v pogajanjih dosegla, da so formalna pogod- 
bena razmerja ostala nespremenjena in sicer tako, da Nova 
Ljubljanska banka d. d. Ljubljana ostaja dolžnik do tujine, 
Republika Slovenija pa namesto SFRJ vstopa v razmerje kot 
garant za alocirani dolg končnih uporabnikov z ozemlja 
Republike Slovenije. 

Dosežena je bila tudi razdelitev solidarne klavzule za kredite 
NE Krško v razmerju 50% : 50% med Republiko Hrvaško in 
Republiko Slovenijo. 

VI. Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o garan- 
ciji se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

S pogodbo o prevzemu obveznosti slovenskih dolžnikov iz 
naslova refinanciranih kreditov EXIM banke se formalno in 
dokončno ureja prenos obveznosti, ki izvirajo iz obdobja 
bivše SFRJ do Združenih držav Amerike. Tekoče obveznosti iz 

tega naslova siovensKi dolžniki (končni uporabniki) redno 
servisirajo že od osamosvojitve Republike Slovenije dalje. V 
tem primeru Republika Slovenija garantira le odplačilo aloci- 
ranega dolga, saj pri Združenih državah Amerike v kategoriji 
dolgov po sporazumih Pariškega kluba ni nealociranih dol- 
gov. Poleg tega je bil sprejet tudi Zakon o poroštvu Republike 
Slovenije za naiete kredite Nuklearne elektrarne Krško, Ter- 
moelektrarne Šoštanj, Termoelektrarne Trbovlje in Savskih 
elektrarn Ljubljana (UL RS št. 60/95), za kredite, ki jih bodo le 
- te najele pri slovenskih poslovnih bankah za odplačilo 
obveznosti do Ljubljanske banke d. d. Ljubljana, ki so nastale 
v letu 1994 ter 1995 in ki bodo nastale do 31. 12. 1995 iz 
naslova refinanciranih kreditov, ki jih je Ljubljanska banka d. 
d. Ljubljana najela na podlagi dvostranskih sporazumov za 
konsolidacijo dolga SFRJ sklenjenih med Zveznim izvršnim 
svetom SFRJ in vladami nekaterih držav med katerimi tudi 
Združene države Amerike ter iz naslova neodplačanih glavnic 
posojil EXIM banke dospelih 10. decembra 1989 in 10. junija 
1990 (1. člen zakona). 

VII. V primeru, da bi prišlo do vnovčitve garancije iz naslova 
pogodbe o prevzemu obveznosti slovenskih dolžnikov iz 
naslova refinanciranih kreditov, je pravica Republike Slove- 
nije do povračila za izplačane zneske zavarovana na način in v 
skladu z Zakonom o načinu in pogojih izpolnjevanja obvezno- 
sti iz dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega 
dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo 
dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami 
Pariškega Kluba ( v nadaljevanju zakon - zakon je v obrav- 
navi Državnega zbora - drugo branje). Zakon ureja notranje- 
pravna razmerja med Republiko Slovenijo in slovenskimi 
pravnimi osebami, ki izvirajo iz novih dvostranskih sporazu- 
mov, ki jih Republika Slovenija sklene s posameznimi drža- 
vami članicami Pariškega kluba oziroma njihovimi pooblašče- 
nimi institucijami in bo omogočil plačevanje obveznosti iz 
tega naslova. 

tabela 1 

bank ofslovenia 
Slovenia: Outstanding Debt and Arrears 
in USD unless othervvise indicated; September 20,1995 

1. Pariš Club Agreements    
Transaction Obligor Guarantor Future Principal Arrears: Principal Total Principal Note 
R-65-VV 
R-65-E(Q) 
RtePefco 
subtotal 

R-80-VV 
R-80-E(Q) 
RSOPefco 
subtotal 

R-97-W 
R-97-E(Q) 
R-97-WSCHR 
R-97-E(R) 
subtotal 
R-125-WSCHQ 
R-125-E(Q) 
subtotal 
total 1 
of that: -NPP 
Krško debt« 

NLB dd, Ljubljana 
NLB dd, Ljubljana 
NLB dd, Ljubljana 

NLB dd, Ljubljana 
NLB dd, Ljubljana 
NLB dd, Ljubljana 

NLB dd, LJubljana 
NLB dd, Ljubljana 
NLB dd, Ljubljana 
NLB dd, Ljubljana 

NLB dd, Ljubljana 
NLB dd, Ljubljana 

NBY 
NBY 
NBY 

NBY 
NBY 
NBY 

NBY 
NBY 
NBY 
NBY 

NBY 
NBY 

1.105.803,35 
804.570,17 

2.146.862,33 
1.741.607,00 
5.798.842,85 

38.791.541,30 
17.593.901,15 
56.385.442,45 
62.184.285,30 

6.504.707,77 
3.142.377,67 
2.354.499,99 

12.001.585,43 

2.341.694,76 
2.634.913,46 

24.930,00 
5.001.598,22 

1.105.800,30 
804.566,73 

1.910.367,03 

18.913.490,68 

6.504.707,77 
3.142.377,67 
2.354.499,99 

12.001.585,43 

2.341.694,76 
2.634.913,46 

24.930,00 
5.001.538,22 

2.211.603,65 
1.609.136,90 
2.146.862,33 
1.741.607,00 
7.709.209,88 

38.791.541,30 
17.593.901,15 
56.385.442,45 
81.097.775,98 

' Eximbank: see Post Consolidated Debt 
' late interesi paid lor the past period: on 01/04/91 and 01/07/91: 
714.702,91 and 68.215,52 resp.; ol that Pefco: 152.266,68 

* Eximbank: see Post Consolidated Debt 
' late interesi paid lor the past period: on 01/04/91 and 01/07/91: 
244.909,57 and 28.093,53 resp.; ol that Pefco: 1.308,28 

late interesi currently paid 

42.044.206,98 9.952.202,83 51.996.409,81 
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POPIS POGODB IN POGODBENIH ZNESKOV PO REFINANCIRANJU Z AMERIKO-EXIMBANK 

| UPORABNIK OZ. BANKA|0SN0VNA POGODBA | DODATEK [ VAL 1 POGODBEN ZNESEK | PODPISNIKI | PODP. DNE | LETO REF. 

SAVSKE ELEKTRARNE 84/74-G-KV 24.07.1974 ŠT.3 
ŠT.3 
ŠT.2 
ST.4 
ŠT.4 

USD 
USD 
USD 
USD 
USD 

1.533.473,35 
11,164.218.86 
11,427.922.98 
17,784.331,82 
43,055.202,66 

Savske el.-LBZBLj. 
Savske el.-LB ZB Lj. 
Savske el.-LBZBLj. 
Savske el.-LB ZB Lj. 
Savske el.-LB ZB Lj. 

12.08.85 
12.08.85 
21.03.88 
26.12.89 
25.10.89 

Eximbank 1984 
Eximbank 1984 

Eximbank 85/88 
Eximbank 86/88 
Eximbank 88/89 

TE TRBOVLJE 84/74-G-KV 24.07.1974 ŠT.3 

ts 
ŠT.4 

USD 
USD 
USD 
USD 

311.723,26 
280.550.92 
429.879,03 

1,276.279,75 

Savske el.-LB ZB L). 
Te Trbovlje-LB ZB Lj. 
Te Trbovlje-LB ZB Lj. 
Te Trbovlje-LB ZBLj. 

12.08.85 
08.12.86 
27.12.89 
27.10.89 

Eximbank 1984 
Eximbank 85/86 
Eximbank 86/88 
Eximbank 88/89 

ADRIA AIRWAYS 9/76-G-31.01.1977 
6/76-G-KV 19.02.1976 
4/1-G-KV 31.01.1977 

87/78-K-2 21.12.1978 

78/REF 84-G 

20 R 85/86-K-1 
21 R S5/86-K-2 
22 R S5/86-K-2 
56/R-87/88 
46/R 88/89 
47/R 88/89 

USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 

763.290,00 
526.126,00 
710.276,40 

1,030.378,50 
3,991.094 88 
7,721.491,94 
2,142.219.46 

10.465.848.06 

lnex Adria Aviopromet-LB GB Lj. 
Inex Adria Aviopromet-LB GB Lj. 

Adria Airways-LB GB Lj. 
Adria Airways-LB GB Lj. 
Adria Airways-LJ GB Lj- 
Adria Airways-LB GB Lj. 
Adria Airways-LB GB Lj. 
Adria Airways-LB GB Lj. 

04.11.85 
14.10.85 
11.08.87 
11.06.87 
11.06.87 
28.12.89 
28.12.89 
28.12.89 

Eximbank 1984 
Eximbank 1984 

Eximbank 85/86 
Eximbank 85/86 
Eximbank 85/86 
Eximbank 86/88 
Eximbank 88/89 
Eximbank 88/89 

RTV LJUBLJANA 1/73-G-KV 09.11.1973 
4/1 31.01.1978 
1/73-G-KV 09.11.1973 

81/REF 84-G 
26 R 85/86-K-1 
48/R-88/89 

USD 
USD 
USD 

37.017,00 
32.187,56 
20.507,72 

RTV Ljubljana-LB GB Lj. 
RTV Ljubljana-LB GB Lj. 
RTV Ljubl|ana-LB GB U- 

17.07.85 
30.06.87 
28.12.89 

Eximbank 1984 
Eximbank 85/86 
Eximbank 88/89 

SLOVENSKE 
ŽELEZNICE 

50/82-FK USD 
USD 
USD 
USD 

1,943.934.69 
2.624.299.18 
3,286.233.79 
4,526.635.69 

ŽG Ljubljana-LB GB Lj. 
ŽG Liubl|ana-LB GB Lj. 
ŽG Ljubljana-LB GB Lj. 
ZG Ljubljana-LB GB Lj. 

06.11.91 
06.11.91 
06.11.91 
06.11.91 

Eximbank 1984 
Eximbank 85/86 
Eximbank 86/88 
Eximbank 88/89 

NKBM GL.POOR. 
NOVA GORICA 

19/80-G-KV 28.08.1980 ŠT.1 
ST.2 
ŠT.4 

USD 
USD 
USD 

476.741,70 
643.601,29 
286.260,61 

LB TB Nova Gorica-LB GB Lj. 
LB TB Nova Gorica-LB GB Lj. 
LB TB Nova Gorica-LB GB Li. 

09.09.85 
14.02.87 
12.01.90 

Eximbank 1984 
Eximbank 85/86 
Eximbank 88/89 

GORENJSKA BANKA KRANJ 17/79-G-KV 21.11.1979 

11/74-G-KV 22.01.1974 

ŠT. 1 
ŠT. 2 
ŠT. 4 
ŠT. 1 
ŠT. 2 
ŠT. 3 
ŠT. 4 

USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 

337.644,60 
455.820,10 
202.739,39 

2.200.000,00 
2.970.000,00 
1.832.658,93 
1.487.556,71 

LB TB Kranj 
LB TB Kranj 
LB TB Kranj- 
LB TB Kranj 
LB TB Kranj 
LB TB Kranj- 
LB TB Kranj 

LB GB Lj 
LB GB Lj 
LB GB Lj 
LB BG Lj 
LB GB g 
LB GB Lj 
LB GB Lj 

05.12.85 
30. 03.87 
27.12.89 
29. 01.86 
26. 06.87 
05. 05.87 
20.12.89 

NLB DD LJUBLJANA USD 716.909,67 Prevzem od Iskre Mikroelektronike 
USD 677.081,34 Prevzem od Iskre Mikroelektronike 
USD 334.657,84 Prevzem od Iskre Mikroelektronike 
USD 940.902,58 Prevzem od Iskre Mikroelektronike 
USD 34.650,28 NLB DD - direktni krediti 

Pripravila: Diana Plausteiner 
Ljubljana, 13.11.1995 

Tilka Koželj 
vodja skupine za refinanciranje 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POLITIČNIH STRANKAH 

EPA 1337 - hitri postopek 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, 
St. 48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/ 
94) vlagamo podpisane poslanke in poslanci 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH 

in ga pošiljamo v obravnavo in sprejem po hitrem 
postopku na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Hitri postopek utemeljujemo z dejstvom, da se bližajo 
državnozborske volitve in da je zaradi tega potrebno imeti 
pravočasno pripravljeno volilno zakonodajo. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora bodo pri obravnavi predloga zakona na sejah 
delovnih teles in na seji Državnega zbora sodelovale pred- 
lagateljice in predlagatelji zakona. 

Predlagatelji: 

1. dr. Mateja KOŽUH-NOVAK, l.r. 
2. dr. Lev KREFT, l.r. 
3. Mihaela LOGAR, l.r. 
4. dr. Ciril RIBIČIČ, l.r. 
5. dr. Metka KARNER-LUKAČ, l.r. 
6. mag. Janez KOCIJANČIČ, l.r. 
7. Maria POSZONEC, l.r. 
8. Jože JAGODNIK, l.r. 
9. Miloš PAVLICA, l.r. 

10. IRENA OMAN, l.r. 

UVOD 
1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA DOPOLNITEV ZAKONA 

^akon o političnih strankah, veljaven od 4. oktobra 1994, v 
Peti točki 19. člena vsem strankam nalaga, da morajo v svojih 
s,atutih opredeliti način zagotavljanja enakih možnosti obeh 
sPolov pri določanju kandidatk in kandidatov za volitve na vseh ravneh. Zakon podrobneje ne navaja, kako naj stranke to 
opredelijo, državni zbor pa o tem tudi ni sprejel nobene 
obvezujoče razlage. 

^a določba zakona naj bi se prvič uveljavljala na lokalnih 
v°litvah leta 1994. Nimamo podatkov, ali so vse stranke, ki so 
^delovale na volitvah 1994. te določbe v statutih sploh imele 
" in tudi tega ne vemo, ali so volilne komisije v volilnih enotah 
Preverjale, če pravila, po katerih so stranke sestavljale svoje 
kandidatne liste, zares vsebujejo tudi tozadevne določbe. 

rezultatov lokalnih volitev pa je nedvoumno razvidno, da 
8,ranke očitno niso storile dovolj, da bi uveljavile enake mož- 
nosti obeh spolov, saj je bilo na kandidatnih listah za svetnike 
'n svetnice samo 17,36% žensk, med kandidati za župane in 
<uPanje pa samo 4,88% žensk. 

Struktura izvoljenih občinskih svetov (in samo dve županji 
"Jed 147 županjami in župani) ter dejstvo, da je bil izvoljen 
skoraj vsak peti kandidat, toda komaj vsaka deveta kandi- 
datka, dokazujejo, da stranke niso storile dovolj, da bi ženske, 

ki so jih že kandidirali, tudi imele enake možnosti za izvolitev 
kot njihovi moški kandidati. 

Predlagatelji smo mnenja, da je bila zakonska določba o 
enakih možnostih za kandidiranje kandidatov obeh spolov 
resno mišljena, da pa so se tozadevna določila, ki jih Zakon o 
političnih strankah vsebuje, da bi ta cilj v družbi tudi dosegli, 
izkazala za premalo določna, obvezujoča in spodbudna. Zato 
predlagamo spremembe 1. in 23. člena Zakona o političnih 
strankah. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 
Z zakonom želimo zagotoviti, da bi oba spola postopoma 
dobila zares enake možnosti kandidiranja in spodbuditi vse 
stranke, da bi se trudile obema spoloma omogočiti tudi enake 
možnosti za izvolitev. 

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV 
IN DRUGE POSLEDICE SPREJEMA ZAKONA 

Zakon bo prinesel postopno povečanje sredstev, ki jih državni 
proračun namenja delovanju parlamentarnih strank. V letu 
1997, bi bilo npr. treba, pod predpostavko, da bi se volitev tudi 
leta 1996 udeležil enak odstotek volilnih upravičencev kot leta 
1992 - torej 1.280.243, in da bi vse stranke povečale delež 
žensk v svojih poslanskih skupinah za 10 odstotnih točk, 
državni zbor pa bi tako imel namesto sedanjega 14%, 24% 
delež poslank, višino sredstev, namenjenih strankam 
mesečno povečati za približno 1.600.000 tolarjev. 
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BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o političnih strankah (Ur. list RS, št. 62/94) se v 1. 
členu doda drugi odstavek, ki se glasi: 

»Stranka mora na svojih kandidatnih listah za državnozbor- 
ske volitve v letu 1996 in za prve naslednje lokalne volitve 
zagotoviti najmanj 1/3 zastopanost enega spola. Ta delež se 
mora vsako naslednje mandatno obdobje povečati za 5%, 
dokler se ne doseže enake zastopanosti obeh spolov.« 

2. člen 

Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Stranka iz prejšnjega odstavka ima pravico do sredstev iz 

proračuna za vsak dobljen glas na volilnega upravičenca 
višini 30 tolarjev. Znesek se dodeljuje stranki mesečno 
Stranka, ki je izboljšala delež žensk v svoji poslanski skupini 
primerjavi z rezultatom prejšnjih volitev za 10 odstotnih toči 
ima pravico do dodatnih sredstev iz proračuna. Stranka, kij 
prvič vstopila v parlament pa dobi ta dodatek, če ima vsaj eni 
izvoljeno poslanko. 
Dodatna sredstva se določijo v višini pet tolarjev za vsak glas' 
deležu pridobljenih glasov volilnih upravičencev, ki ustre2 
deležu žensk v poslanski skupini. Stranka, ki med izvoljenim 
poslankami in poslanci doseže popolnoma enak delež obel1 

spolov, oziroma, kjer razlika med številoma poslank in poslal? 
cev ni večja od ena pridobi pravico do pet tolarjev višjih 
sredstev za vse pridobljene glasove volilnih upravičencev.« 

3. člen 

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. 

OBRAZLOŽITEV 

Že v razpravi ob sprejemanju Zakona o političnih strankah, 
julija 1994, sta Komisija za žensko politiko in skupina poslan- 
cev DZ obrazložila, zakaj je v tem zakonu potreben člen, ki bi 
vse stranke obvezoval, da poskrbijo za enake možnosti spolov 
pri kandidiranju kandidatk in kandidatov za vse vrste volitev: 

"... delež žensk na vrhu slovenske politike se zmanjšuje že od 
začetka osemdesetih let dalje. Tako je bilo v DPZ leta 1982 
izvoljenih 26% žensk, v izvršni svet pa 12% žensk, V prvem 
mandatu, ko smo imeli še skupščino s tremi zbori, je bilo 
vanjo izvoljenih pod 11% žensk, v državnem svetu pa 4% 
žensk. Danes je v državnem zboru 14% žensk, v državnem 
svetu pa 2,5% žensk; delež žensk v vladi se je pravkar stood- 
stotno povečal z ene na dve. V Sloveniji imamo torej že 
petnajst let razvidno natančno nasprotno gibanje deleža 
žensk v parlamentu in vladi, kot so gibanja drugih evropskih 
in razvitih deželah.« 

Na podlagi teh utemeljitev je Državni zbor v Zakon o političnih 
strankah v 5. točki 19. člena naložil strankam, da morajo v 
svojem statutu določiti način zagotavljanja enakih možnosti 
obeh spolov pri določanju kandidatk in kandidatov za volitve 
iz 4. točke tega člena. 

Iz poročil Zavoda Republike Slovenije za statistiko, Statistične 
informacije št. 16/95, str. 14, kjer so navedeni podatki, da je 
med 16.820 kandidati za svetnike in svetnice kandidiralo 
samo 2.921 žensk ali 17,36% in med 635 kandidati za župane 
in županje samo 31 žensk ali 4,88 % žensk, je razvidno, kako 
so stranke dejansko ravnale. Postavlja se vprašanje, zakaj so 
lahko tako ravnale, ne da bi bile zato njihove kandidatne liste 
zavrnjene. Možni sta najmanj dve razlagi: prva, da je Zakon o 
političnih strankah premalo dorečen in druga, da pristojne 
volilne komisije niso ravnale po Zakonu. 

Za dvom in konkretnost dela volilnih komisij nimamo doka- 
zov, prepričani pa smo, da je treba bistveno bolj precizno 

opredeliti 1. člen v Zakonu o političnih strankah. Zaveda^1 

se, da je 1/3 začetna kvota daleč od cilja enakih možnost 
kandidiranja za oba spola, tudi člen predvideva postopa 
višanje tega deleža in realistično upošteva, da stranke potrt 
bujejo nekaj časa, da dosedanje kandidature žensk na strai* 
karskih listah, ki so bile v povprečju pod 20%, dvignejo 
raven zahtev paritetne demokracije. 

S to določbo bi tudi v Sloveniji uveljavili priporočilo 4. svf, 
tovne konference OZN o ženskah v Pekingu, ki je med ukrep1 

t. i. pozitivne diskriminacije pri izenačevanju možnosti spoio» 
v politiki, priporočila tudi opredeljevanje kvot v ustrezni volili}1 

zakonodaji. Tako zakonodajo sta doslej že uveljavili Belgija 
Argentina. 

Podatki Zavoda Republike Slovenije za statistiko, Statistični 
informacije št. 86/95, str. 52 kažejo, da stranke praviloma nisO 
posebej poskrbele, da bi ženskam, ki so kandidirale v mnog0 

manjšem številu kot moški, ponudile vsaj enako dobre mol• 
nosti za izvolitev. Izvoljen je bil približno vsak peti kandidat 
samo vsaka deveta kandidatka za svetnika ali svetnico. 1° 
pomeni, da so bila mesta, na katera so stranke razvrščal> 
kandidatke, bistveno manj ugodna od mest, ki so jih dajal* 
kandidatom. Tudi zato je bilo izvoljenih samo 299 svetnic al' 
10,8% in samo 2 županji, kar pomeni, da imamo med župal" 
samo nekaj več kot 13% žensk. Po volitvah je bilo 22 občin, 
so imele občinske svete, v katerih ni nobene svetnice. Med 
njimi celo tako velika občina, kot je Trebnje. Dve veliki mesW' 
občini, Celje in Koper, sta imeli le po dve izvoljeni svetnici"! 
še tu se je, kot v marsikateri drugi občini, po sprememb' 
zakona, ki je zaposlenim v državni upravi prepovedal hkratno 
članstvo v svetih občin, stanje poslabšalo. 

S spremembo 23. člena, ki jo predlagamo, bi gotovo motivirali 
vse stranke, da bi bolje poskrbele ne samo za enake možnosti 
kandidiranja, ampak tudi za enake možnosti izvolitve svojih 
kandidatk in kandidatov. 

BESEDILO ČLENOV ZAKONA, KI 
SE SPREMINJATA IN DOPOLNJUJETA; 

1. člen 

Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), je združe- 
nje državljank in državljanov, ki uresničuje svoje politične 
cilje, sprejete v programu stranke, z demokratičnim oblikova- 
njem politične volje državljank in državljanov in s predlaga- 
njem kandidatk oziroma kandidatov na volitvah v državni 
zbor, za predsednico oz. predsednika republike ter v organe 
lokalnih skupnosti. 

23. člen I 
Stranka, katere kandidatke oziroma kandidati so bili na zad- 
njih volitvah izvoljeni v državni zbor, ima pravico do sredstf 
iz proračuna glede na število dobljenih glasov v vseh volilnih 
enotah na zadnjih volitvah v državni zbor. 

Stranka iz prejšnjega odstavka ima pravico do sredstev iz 

proračuna na vsak dobljen glas na volilnega upravičenca" 
višini 30 tolarjev. Znesek se dodeljuje stranki mesečno. 

Znesek iz prejšnjega odstavka se mesečno usklajuje z indek- 
som rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podatki" 
Zavoda Republike Slovenije za statistiko. 
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Predlog zakona o 

POPRAVI KRIVIC 

- EPA 539 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 172. seji dne 7. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POPRAVI KRIVIC, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 30. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 31/3-1995 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o popravi krivic - 
druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 266. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Boštjan PENKO, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za pravosodje. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Ta zakon ureja pravico do povrnitve škode in pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivšim političnim 
zapornikom in svojcem po vojni pobitih oseb, postopek za 
uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo o teh pravicah. 

(2) S tem zakonom so določeni tudi posebni pogoji in posto- 
pek za spremembo pravnomočne kazenske sodbe. 

2. člen 

(1) Bivši politični zaporniki po tem zakonu so vse osebe, ki so 
bile v času od 15. 5. 1945 do 2. 7. 1990, na ozemlju sedanje, 
Republike Slovenije neopravičeno in v nasprotju z načeli in 
pravili pravne države, zaradi razrednih, političnih ali ideolo- 
ških razlogov obsojene v sodnem ali upravnokazenskem 
Postopku na kazen odvzema prostosti ali jim je bila prostost 
odvzeta v teku teh postopkov na podlagi predpisov iz 3. člena 
tega zakona ali drugih predpisov, če je bil zakon zlorabljen na 
zgoraj opisan način. 

(2) Po vojni pobite osebe po tem zakonu so vse osebe, ki so 
bile ob pogojih iz prejšnjega odstavka obsojene na smrt in je 
bila smrtna kazen nad njimi izvršena. 

(3) Ob pogojih iz 1. odstavka tega člena se za bivše politične 
zapornike oziroma po vojni pobite osebe štejejo tudi osebe 
slovenske narodnosti, ki so bile obsojene pred sodiščem 
drugih republik ali federacije nekdanje Jugoslavije, če imajo 

te osebe oziroma v primeru po vojni pobitih oseb svojci iz 
četrtega odstavka tega člena, v času uveljavitve tega zakona 
stalno prebivališče na ozemlju sedanje Republike Slovenije in 
so državljani Republike Slovenije. 

(4) Svojci po vojni pobitih oseb po tem zakonu so osebe, ki so 
po predpisih o invalidskem in pokojninskem zavarovanju 
upravičene do družinske pokojnine po teh osebah. 

3. člen 

Če so podani pogoji iz prejšnjega člena, se na podlagi tega 
zakona šteje, da gre za bivšega političnega zapornika zlasti, 
če odvzem prostosti tej osebi temelji na uporabi naslednjih 
določb takrat veljavne kazenske zakonodaje: 

1) Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo (Uradni list 
DFJ, št. 66/45) 

- 8. člen (opustitev ovadbe, da se pripravlja ali da je bil 
izvršen zločin), če mu je bil storilec zakonec, krvni sorodnik v 
ravni črti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec; 
- 2. odstavek 14. člena (posebno važni primeri), če je na prvi 
in zadnji stopnji sodil poseben senat republiškega ali zvez- 
nega vrhovnega sodišča; 

2) Zakon o pobijanju nedovoljene špekulacije in gospodarske 
sabotaže (Uradni list DFJ, št. 26/45, 32/45 in 53/45) 

- 13. točka 1. člena (analogija); 
- 17. točka 2. člena (analogija); 
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3) Zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špe- 
kulacije in gospodarske sabotaže (Uradni list FLRJ, št. 56/46, 
66/46, 74/46, 105/46, 44/47 in 104/47). 

- 7. in 10. točka 2. odstavka 1. člena (obvezna oddaja in 
analogija); 
- 5. točka 3. člena (analogija); 
-15. točka 5. člena (analogija); 

4) Zakon o kaznivih dejanjih zoper splošno ljudsko premože- 
nje ter premoženje zadružnih in drugih družbenih organizacij 
(Uradni list FLRJ, št. 87/48) 

- 1. in 2. odstavek 11. člena (opustitev ovadbe pripravljalnega 
dejanja ali storilca), če mu je bil storilec zakonec, krvni sorod- 
nik v ravni črti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec; 

5) Zakon o vojaških kaznivih dejanjih (Uradni list FLRJ, št. 
107/48) 

- 16. člen (sovražno govorjenje o vojski); 
- 34. člen (izmikanje vojaški službi zaradi verskega ali dru- 
gega osebnega prepričanja); 

6) Temeljni zakon o kmetijskih zadrugah (Uradni list FLRJ, št. 
49/49) 

- 112. člen (oviranje dela zadruge); 
- 113. člen (oviranje pristopa k zadrugi s propagando in 
prenašanjem izmišljenih novic); 

7) Kazenski zakonik (Ur. I. FLRJ, št. 13/51, 30/59...) 

- 109. člen (sodelovanje pri sovražnem delovanju proti FLRJ 
- Iex non certa in pripravljalno dejanje); 
- 118. člen (sovražna propaganda); 
- 236. člen (neizpolnitev obvezne oddaje kmetijskih pri- 
delkov); 
- 237. člen (dajanje krivih podatkov, ki so v zvezi z oddajo in 
umetno povečanje teže oddanih pridelkov); 
- 238. člen (zanemarjanje obdelave zemlje in vzreje živine); 
- 239. člen (škodljivstvo v kmetijstvu); 
- 240. člen (izpodkopavanje zadruge); 
- 241. člen (kršitev prostovoljnosti članstva v zadrugah); 
- 292. a člen (širjenje lažnih vesti); 
-311. člen (zloraba vere in cerkve v politične namene). 

8) Kazenski zakon SFRJ (Ur. I. SFRJ, št. 44/76,34/84, 74/87, 57/ 
89, 3/90 in 38/90) 

-131. člen (sodelovanje pri sovražni dejavnosti - lex non 
certa in pripravljalno dejanje); 
- 133. člen (sovražna propaganda); 

9) Kazenski zakon SR Slovenije (Ur. I. SRS, št. 12/77, 3/78,19/ 
84, 47/87, 33/89 in 5/90) 

- 228. člen (širjenje lažnih vesti); 
- 236. člen (zloraba vere in cerkve). 

4. člen 

(1) Ob pogojih iz 2. člena tega zakona se na podlagi tega 
zakona šteje za bivšega političnega zapornika tudi oseba, ki je 
bila v upravno kazenskem postopku zaradi prekrška kazno- 
vana na odvzem prostosti, ali ji je bil izrečen ukrep določitve 
prebivališča, ali je bila poslana na opravljanje družbeno 
koristnega dela zaradi prevzgajanja. 

(2) Za bivšega političnega zapornika se na podlagi tega 
zakona šteje tudi oseba, zoper katero je bil uporabljen ukrep 
iz prvega odstavka tega člena, brez upravno kazenske 
odločbe, na podlagi odločitve upravnega organa. 

(3) Za osebo, pobito po vojni, se ob pogojih iz 2. člena šteje 
tudi oseba, ki je bila usmrčena brez obsodbe sodišča. 

ODŠKODNINA 

5. člen 

(1) Oseba, ki se ji na podlagi tega zakona prizna status 
bivšega političnega zapornika oziroma svojca po vojni pobite 
osebe, ima pravico do odškodnine. 

(2) O odškodnini upravičenec in Republika Slovenija skleneta 
poravnavo, pri čemer se ob sklenjeni poravnavi šteje, da so vsi 
zahtevki upravičenca iz naslova odškodnine, ki temelji na 
statusu bivšega političnega zapornika ali po vojni pobite 
osebe, izpolnjeni. 

(3) Višino odškodnine in postopek za uveljavljanje pravice do 
odškodnine določa in ureja Zakon o skladu za poplačilo vojne 
odškodnine. 

6. člen 

(1) Državljanu Republike Slovenije, ki se mu na podlagi tega 
zakona prizna status bivšega političnega zapornika, se v 
pokojninsko dobo šteje čas dejanskega odvzema prostosti, 
kot tudi čas, v katerem mu je bila iz tega razloga, po preneha- 
nju odvzema prostosti, onemogočena zaposlitev oziroma 
opravljanje samostojne dejavnosti, če to lahko vpliva na pra- 
vice iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja. 

(2) Čas dejanskega odvzema prostosti se osebi iz prejšnjega 
odstavka v pokojninsko dobo šteje dvojno. 

(3) Pri ponovni odmeri pokojnine bivšemu političnemu zapor- 
niku se izhaja iz osebnega dohodka, ki ga je prejemal po 
izpustitvi na prostost oziroma iz delovnega statusa, ki ga je 
imel pred izrekom kazni in odvzemom prostosti, če je ta zanj 

(1) Sredstva za plačila odškodnine po 5. členu se zagotavljajo 
v Skladu za poplačilo vojne odškodnine, sredstva za pove- 
čane obveznosti iz pokojninskega zavarovanja po 6. členu 
tega zakona pa v državnem proračunu. 

(2) V breme državnega proračuna gredo vsi stroški postopka 
o zahtevi za priznavanje statusa bivšega političnega zapor- 
nika ali po vojni pobite osebe, če je bilo tej zahtevi v celoti ali 
vsaj deloma ugodeno. 

8. člen 

Osebe, ki se jim po tem zakonu prizna status po vojni pobitih 
oseb, imajo pravico do izdaje mrliških listov in obeležitve 
grobov, če to še ni bilo storjeno. Uveljavljanje teh pravic ureja 
zakon. 

KOMISIJA 

9. člen 

(1) O priznanju statusa bivšega političnega zapornika oziroma 
po vojni pobite osebe po 2. v zvezi s 3. oziroma 4. členom tega 
zakona ter o pravici do odškodnine in vštetja časa odvzema 
prostosti in drugega časa po 6. členu tega zakona v pokojnin- 
sko dobo odloča posebna komisija, ki jo imenuje Vlada Repu- 
blike Slovenije (v nadaljnjem besedilu; komisija). 

(2) Komisija ima predsednika, namestnika predsednika in 
najmanj 7 članov. 

POSTOPEK 

10. člen 

(1) Komisija odloča na podlagi pisne zahteve upravičene 
osebe. 

(2) Zahteva se lahko vloži v roku 18 mesecev po uveljavitvi 
tega zakona. 
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(3) Upravičena oseba po tem zakonu je bivši politični zapornik 
in svojec po vojni pobite osebe iz četrtega odstavka 2. člena 
tega zakona. 

(4) Če je upravičena oseba iz prejšnjega odstavka umrla pred 
vložitvijo zahteve, sme zahtevo vložiti oseba, ki po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko uveljavlja 
družinsko pokojnino po umrli upravičeni osebi. 

(5) Če ni v tem zakonu določeno drugače, se v postopku o 
zahtevi smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem 
upravnem postopku. 

11. člen 

(1) Zahteva iz prejšnjega člena mora vsebovati: 

- osebne podatke upravičene osebe in podatke o razmerju iz 
četrtega odstavka 2. člena tega zakona, 
- označbo sodne, upravno kazenske ali druge odločbe, ki je 
bila podlaga za odvzem prostosti ali izvršitev smrtne kazni, 
- opis ravnanja ter morebitno zakonsko označbo kaznivega 
dejanja ali prekrška, ki je podlaga za priznanje statusa biv- 
šega političnega zapornika ali po vojni pobite osebe po tem 
zakonu, 
- čas dejanskega odvzema prostosti oziroma datum usmr- 
titve, 
- čas ko bivši politični zapornik na prostosti, zaradi prejšnje 
obsodbe, oziroma odvzema prostosti, ni mogel dobiti zaposli- 
tve ali mu je bilo onemogočeno opravljanje samostojne dejav- 
nosti, 
- obrazložitev zahteve. 

(2) Zahteva mora vsebovati tudi izjavo o tem, ali in za kateri 
čas upravičena oseba uveljavlja pravico do odškodnine in 
vštetje tega časa v pokojninsko dobo in dokazilo o tem, da ji 
odškodnina ni bila izplačana po kakšnem drugem temelju. 

(3) K zahtevi je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo - 
listinska dokazila, potrebna za dokazovanje odločilnih dejstev 
iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Če upravičena oseba ne razpolaga z ustrezno dokumenta- 
cijo, niti je ne more dobiti od pristojnih organov in ustanov, 
lahko dejstva iz prvega odstavka tega člena dokazuje tudi z 
izjavami prič, danimi pred rednim sodiščem prve stopnje. 

12. člen 

Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili morajo na 
zahtevo upravičene osebe, v roku 60 dni od prejema zahteve, 
poslati prepise odločb in drugih dokazil, potrebnih za uveljav- 
ljanje statusa ter pravic bivšega političnega zapornika. 

13. člen , 

(1) Če zahteva ni razumljiva ali popolna, zahteva komisija od 
vložnika zahteve, da jo v določenem roku popravi ali dopolni. 

(2) Komisija lahko tudi po uradni dolžnosti pribavi potrebna 
dokazila oziroma preveri resničnost navedb v zadevi. 

(3) Vsa strokovna opravila v zvezi z delom komisije opravlja 
Urad predsednika Vlade Republike Slovenije. 

14. člen 

(1) O zahtevi odloča komisija na seji. 

(2) Komisija veljavno odloča, če so na seji navzoči predsednik 
oziroma namestnik predsednika ter najmanj štirje člani komi- 
sije. Komisija odloča z večino glasov navzočih. 

(3) Komisija sprejema odločitev v obliki sklepa. 

15. člen 

(1) Komisija zavrže zahtevo, če ie prepozna ali je ni podala 

upravičena oseba (2., 3. in 4. odstavek 10. člena), kot tudi v 
primeru, če upravičena oseba v teku postopka umre, oseb iz 
četrtega odstavka 9. člena tega zakona pa ni ali ne želijo 
nadaljevati postopka. 

(2) Komisija zavrne zahtevo kot neutemeljeno, če ugotovi, da 
ne gre za upravičeno osebo po tem zakonu. 

(3) Sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti 
obrazložen. 

16. člen 

(1) Komisija ugodi zahtevi in prizna upravičeni osebi status 
bivšega političnega zapornika ali po vojni pobite osebe, če 
ugotovi, da so podani pogoji iz 2., 3. oz. 4. člena tega zakona. 

(2) V primeru, da se odvzem prostosti nanaša tudi na druga 
dejanja, ki niso navedena v 3. in 4. členu tega zakona (stek 
kaznivih dejanj oziroma prekrškov), odloči komisija, glede na 
konkretne okoliščine primera, za kateri čas se upravičeni 
osebi prizna status bivšega političnega zapornika. 

SKLEP 

17. člen 

(1) Sklep iz prejšnjega člena mora vsebovati: 

-osebne podatke osebe, ki se ji priznava status bivšega 
političnega zapornika ali po vojni pobite osebe, 
-zakonsko podlago za priznavanje tega statusa 
-čas odvzema prostosti oziroma izvršitve smrtne kazni, 
-odločitev o pravici do odškodnine po tem zakonu, 
-čas, ki se po tem zakonu šteje v pokojninsko dobo in 
vrednotenje tega časa. 

(2) Če je zahtevi upravičene osebe v celoti ugodeno, ni 
potrebna obrazložitev sklepa. 

18. člen 

(1) Zoper sklep komisije ni pritožbe. 

(2) Zoper sklep, s katerim je bila zahteva upravičene osebe 
zavržena ali deloma ali v celoti zavrnjena, je dopusten upravni 
spor. 

19. člen 

Sklep iz 17. člena tega zakona se skupaj z odločbo o višini 
odškodnine pošlje po uradni dolžnosti Ministrstvu za finance 
Republike Slovenije, zaradi izvršitve sklepa glede plačila 
odškodnine. 

20. člen 

(1) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje upošteva 
pri odmeri pokojnine, v skladu s predpisi o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, pokojninsko dobo, priznano na 
podlagi tega zakona. 

(2) Poškodba oziroma bolezen, ki jo je bivši politični zapornik 
pretrpel v času odvzema prostosti, se šteje kot poškodba pri 
delu oziroma poklicna bolezen, kolikor se ni štela kot taka že 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
veljavnih v času prestajanja kazni zapora. 

REVIZIJA 

21. člen 

Razen primerov, ki so navedeni v določbah veljavnega zakona 
o kazenskem postopku o izrednih pravnih sredstvih (406. do 
428. člen), se pravnomočna obsodilna kazenska sodba lahko 
spremeni tudi po zahtevi za revizijo, ob pogojih, ki jih določa 
ta zakon. 
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POSTOPEK REVIZIJE 

22. člen 

(1) Zahteva za revizijo se sme vložiti zoper sodbe izdane v 
času od 15.5.1945 do 2.7.1990 na ozemlju sedanje Republike 
Slovenije: 

1) če sodba temelji na uporabi kazenske zakonodaje iz 3. 
člena tega zakona; 
2) če sodba temelji na uporabi katerekoli druge kazenske 
zakonodaje, če je bil kazenski materialni zakon zaradi politič- 
nih, razrednih ali ideoloških razlogov zlorabljen oziroma upo- 
rabljen v nasprotju z načeli in pravili pravne države. 

(2) Zahteva za revizijo po 1. točki prejšnjega odstavka se lahko 
vloži ne glede na to ali je bil upravičeni osebi priznan status 
bivšega političnega zapornika, zahteva za revizijo po 2. točki 
pa se lahko vloži le ob pogoju, da se zloraba kazenske 
zakonodaje ne more uveljavljati z drugimi izrednimi pravnimi 
sredstvi po določbah zakona o kazenskem postopku. 

23. člen 

(1) Zahtevo za revizijo sodbe lahko vloži obsojenec, po nje- 
govi smrti pa tudi osebe iz drugega odstavka 367. člena 
Zakona o kazenskem postopku. Zahtevo za revizijo lahko 
vloži tudi državni tožilec. 

(2) Zahteva za revizijo se sme vložiti v roku 18 mesecev po 
uveljavitvi tega zakona. 

24. člen 

(1) Zahteva za revizijo se vloži pisno pri okrožnemu sodišču, ki 
bi bilo po določbah zakona o kazenskem postopku krajevno 
pristojno za sojenje na prvi stopnji. 

(2) V zahtevi za revizijo morajo biti navedeni podatki o sodbi, 
zoper katero se vlaga revizija, zakonski razlog revizije, v 
primeru iz druge točke 1. odstavka 22. člena tega zakona pa 
tudi obrazložitev z navedbo dejstev in dokazov, ki kažejo na 
to, da gre za zlorabo kazenske zakonodaje zaradi političnih, 
razrednih ali ideoloških razlogov. 

25. člen 

(1) Pristojno sodišče prve stopnje pribavi ustrezne spise, 
sodne odločbe in drugo dokumentacijo, potrebno za odloči- 
tev o zahtevi za revizijo ter izvede predlagane in druge 
potrebne dokaze. 

(2) Če pravnomočne kazenske sodbe ni mogoče pribaviti, se 
njena vsebina lahko ugotavlja in dokazuje tudi na drug prime- 
ren način. 

(3) Postopek v zvezi z zahtevo za revizijo je hiter. Še posebej 
hitro je treba postopati, če to zahtevajo starost in zdravstveno 
ter socialno stanje obsojenca. 

ODLOČANJE V REVIZIJI 

26. člen 

(1) Za odločanje o zahtevi za revizijo so pristojna vsa okrožna 
sodišča v Republiki Sloveniji. 

(2) O zahtevi za revizijo odloča senat (6. točka 1. odst. 25. 
člena Zakona o kazenskem postopku). V senatu ne more 
sodelovati sodnik, ki je v isti zadevi že odločal ali kako 
drugače sodeloval v postopku pri sodišču prve stopnje ali v 
postopku z rednimi ali izrednimi pravnimi sredstvi. 

27. člen 

Pred odločanjem pošlje predsednik senata zahtevo za revizijo 
s spisi In drugo dokumentacijo državnemu tožilcu, pristoj- 

nemu za postopek pred okrožnim sodiščem. Državni tožilec 
lahko v 15 dneh poda svoje mnenje in predlog. 

28. člen 

O zahtevi za revizijo odloča pristojno sodišče na seji senata. 
Na sejo se povabi obsojenca, njegovega pooblaščenca in 
državnega tožilca, če so le —ti zahtevali, da se jih obvesti o 
seji. 

29. člen 

Senat s sklepom zavrže zahtevo za revizijo, če ugotovi, da jo 
je vložila oseba, ki ni upravičena, ali da je zahteva prepozna 
(23. člen). 

30. člen 

Senat s sodbo zavrne zahtevo za revizijo kot neutemeljeno, če 
ugotovi, da niso podani zakonski pogoji za to pravno sredstvo 
(22. člen). 

.31. člen 

Če senat ugodi zahtevi za revizijo, s sodbo spremeni pravno- 
močno sodbo v celoti ali deloma. 

PRITOŽBA O REVIZIJI 

32. člen 

Zoper odločbo senata okrožnega sodišča se lahko pritožita 
obsojenec oziroma vložnik zahteve in državni tožilec. 

33. člen 

(1) O pritožbi odloča višje sodišče. 

(2) Odločba višjega sodišča je dokončna. 

34. člen 

Če ni v tem zakonu določeno kaj drugega, se v postopku o 
zahtevi za revizijo smiselno uporabljajo določbe Zakona o 
kazenskem postopku. 

UGODENA ZAHTEVA ZA REVIZIJO 

35. člen 

1) Če je bilo zahtevi za revizijo ugodeno, ima bivši obsojenec 
pravico do povrnitve škode, pravico do rehabilitacije in druge 
pravice, ki jih po določbah 541. do 546. člena Zakona o 
kazenskem postopku imajo osebe, ki so bile neopravičeno 
obsojene ali jim je bila neutemeljeno odvzeta prostost. 

(2) Odškodnina, ki je bila obsojencu že priznana kot upravi- 
čencu na podlagi določb tega zakona, izključuje zahtevek za 
povrnitev škode na podlagi ugodene zahteve za revizijo v isti 
kazenski zadevi. 

KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

(1) Osebe, ki so bile do uveljavitve tega zakona že sodno 
rehabilitirane in jim je bila priznana pravica do povrnitve 
škode na podlagi sodne odločbe ali odločbe drugega držav- 
nega organa, lahko uveljavljajo priznavanje statusa bivšega 
političnega zapornika samo, če jim je to potrebno za priznava- 
nje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po 
določbah tega zakona. 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka nimajo pravice uveljavljati 
odškodnine oziroma razlike odškodnine po določbah tega 
zakona. 
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37. člen 

(1) Sklep o priznavanju statusa bivšega političnega zapornika 
ali po vojni pobite osebe ni zakonska podlaga za brisanje 
obsodbe iz kazenske evidence ter za uveljavljanje drugih 
pravic, ki jih zakon o kazenskem postopku daje neupravičeno 
obsojenim osebam. 

(2) S priznavanjem statusa bivšega političnega zapornika ozi- 
roma po vojni pobite osebe tudi niso prizadete tiste pravice 
drugih, ki se opirajo na obsodbo. 

38. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republika Slovenija je na 30 seji, dne 31.3.1995 
opravil prvo obravnavo predloga Zakona o popravi krivic in 
pri tem ocenil, da je predlagani zakon primerna podlaga za 
pripravo zakona za drugo obravnavo, pri čemer naj predlaga- 
telj upošteva stališča in dodatne sklepe Državnega zbora in 
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga za drugo branje sledil 
stališčem in dodatnim sklepom Državnega zbora, kolikor je 
bilo to mogoče, upošteval mnenje Sekretariata, v amandmaj- 
ski obliki predlagal manjše vsebinske spremembe, besedilo 
redakcijsko izboljšal ter preštevilčil člene od novega, 8. čl. 
naprej. 

Stališča in sklepe Državnega zbora je predlagatelj upošteval 
na naslednji način: 

1. Pravica do odškodnine je upravičencem po Zakonu o 
popravi krivic zagotovljena v 5. členu, kjer je tudi določeno (in 
izpeljano v naslednjih členih), da se višina odškodnine določi 
v posebnem zakonu - Zakonu o skladu za poplačilo vojne 
odškodnine. Oba navedena zakona sta v postopku v Držav- 
nem zboru, tako da je stališče pod tč.1 v celoti sprejeto. 
Upoštevaje dejstvo, da višina skupnega obsega sredstev za 
izplačilo odškodnine ni več predmet tega zakona, je postala 
pripomba v tej smeri - da mora biti skupni obseg sredstev 
bistveno višji, kot ga predvideva predlog zakona, brezpred- 
metna. 

2. Predlagatelj je upošteval stališče pod tč.2 in v zakon kot 
upravičence do odškodnine vključil svojce po vojni pobitih 
oseb (četrti odst. 2. člena in smiselno vsi nadaljnji členi, ki so 
do sedaj zajemali le »bivše politične zapornike). Seveda je 
bilo s tem v zvezi potrebno opredeliti kategorijo »po vojni 
pobitih oseb', kar je bilo storjeno v drugem odst. 2. čl. in 
tretjem odst. 4. čl. Definicija kategorije »po vojni pobitih 
oseb" se smiselno veže na definicijo bivših političnih zaporni- 
kov oziroma na pogoje, potrebne za določitev njihovega sta- 
tusa, kar je že bilo obrazloženo pri predlogu za prvo obrav- 
navo. 

Predlagatelj meni, da so do odškodnine lahko upravičeni le 
tisti svojci po vojni pobitih oseb, ki so po veljavnih predpisih o 
invalidskem in pokojninskem zavarovanju (Zakon..., Ur. I. RS 
12/92., členi 70-87) upravičeni do družinske pokojnine po teh 
osebah. Na ta način je krog upravičencev omejen na tiste, ki 
odškodnino - finančno satisfakcijo dejansko tudi potrebu- 
jejo. 

3. Stališče pod točko 3 je predlagatelj v celoti upošteval in 
uredil v drugem odst. 5. čl., posledično pa še v drugem odst. 
11. čl. (dokazilo, da odškodnina ni bila izplačana po kakšnem 
drugem temelju) in v drugem odst. 35. 61. (poravnava izklju- 
čuje druge zahtevke iz istega naslova). 

4. Določanje odškodnine v nacionalni valuti (SIT) in zagotav- 
ljanje realne vrednosti z dodatno klavzulo ni več predmet tega 
zakona, ampak bo na podlagi prej zavzetih stališč to proble- 
matiko obravnaval poseben zakon. 

5. Predlagatelj je v celoti upošteval stališči pod tč. 5 in tč. 6 in 
prvega povzel, izpeljal in uredil v prvem in tretjem odst. 6. 61., 
drugega pa v novem, 8. čl. zakona. Pri tem je v skladu s 
stališčem pod točko 8 besedilo prvega odstavka 6. čl. tudi 
vsebinsko uskladil s predpisi o invalidskem in pokojninskem 

zavarovanju, ki le državljanom Republike Slovenije omogo- 
čajo vštevanje časa, ki so ga zaradi političnih razlogov prebili 
v zaporih ali na prisilnem delu, oziroma jim je bila iz teh 
razlogov onemogočena zaposlitev ali opravljanje samostojne 
dejavnosti, v pokojninsko dobo. Iz razlogov uskladitve s 
pokojninsko in invalidsko zakonodajo in uresničitve rešitev v 
čimkrajšem času je predlagatelj ustrezno dopolnil tudi drugi 
odstavek 20. člena. 

6. Predlagatelj je v celoti upošteval stališča pod tč. 9, 10 in 11 
na naslednji način: 

Vprašanje Slovencev, ki v času obsodbe niso imeli stalnega 
bivališča v Sloveniji, ga pa imajo sedaj in so slovenski držav- 
ljani, je primerno rešeno v tretjem odst. 2. čl.. Ta odstavek kot 
upravičence po Zakonu o popravi krivic opredeljuje tudi 
osebe slovenske narodnosti (Slovence - stališče), ki niso bile 
obsojene pred slovenskimi sodišči, ampak pred sodišči dru- 
gih republik ali federacije bivše Jugoslavije, sedaj pa so slo- 
venski državljani in imajo na ozemlju sedanje države Slovenije 
stalno prebivališče. S to rešitvijo so tem osebam zagotovljene 
enake pravice kot osebam, obsojenim pred sodišči bivše 
republike Slovenije. 

Predlagatelj je redakcijsko uskladil določbe zakona z določ- 
bami novega, sedaj veljavnega Zakona o kazenskem 
postopku in s tem upošteval tako stališče Državnega zbora 
pod tč. 10 kot tudi napotilo na mnenje Sekretariata za zakono- 
dajo in pravne zadeve. 

Iz novega besedila členov zakona, ki se nanašajo na postopek 
in odločanje v reviziji ter pritožbo o reviziji je razvidno, da so 
za odločanje o zahtevi za revizijo na prvi stopnji sedaj pri- 
stojna vsa okrožna sodišča v Republiki Sloveniji, o pritožbi 
odločajo pristojna višja sodišča. 

7. Kot je bilo že na več mestih poudarjeno, določitev višine in 
vrste odškodnine ter način njenega izplačila ureja drug 
zakon, zato mnenja Sekretariata v tem delu ni moč upoštevati. 
Je pa predlagatelj preciziral določbo drugega odst. 34. čl. v 
skladu z nadaljnjim napotilom Sekretariata na način, iz kate- 
rega jasno izhaja, da priznana odškodnina na podlagi določb 
prvega dela zakona izključuje nadaljnje zahtevke iz tega 
naslova, izhajajoče iz ugodene zahteve za revizijo. 

8. Predlagatelju je bilo naloženo tudi, da preuči vprašanje 
političnih preganjancev in možnosti ter postopek dokazo- 
vanja. 

Kakor se dan počasi preveša v noč in je med svetlobo in temo 
nešteto različno mračnih stanj, tako širok je tudi spekter 
ravnanj, ki bi jim tako ali drugače bilo moč dati predznak 
političnega preganjanja. Ljudje so bili zaradi svojih političnih, 
ideoloških ali razrednih prepričanj ob življenje, še mnogo več 
pa je takih, ki morda niso napredovali v službi tako hitro kot 
njihovi, moralnopolitično primernejši kolegi, ne da bi za to 
sploh vedeli. Praktično nemogoče je opredeliti vse situacije in 
možnosti vplivanja politike na življenje posameznika, še pose- 
bej, če se zavedamo, da so vplivi v večini primerov posredni, 
zaviti v ravnanje ali razpolaganje s človekom s popolnoma 
drugim predznakom. Nezmožnost opredelitve in konkretiza- 
cije političnega preganjanja in nezmožnost njegovega doka- 
zovanja v večini primerov sta dva bistvena razloga, zaradi 
katerih predlagtelj kategorije političnih preganjancev ni vklju- 
čil v zakon. To zadnje seveda ne drži v celoti: vse osebe ki so 
bile politično preganjane, posledica preganjanja pa je bila 
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obsodba pred sodiščem, odločba v upravnokazenskem 
postopku, izrečen ukrep določitve prebivališča ali so bile 
poslane na opravljanje družbeno koristnega dela zaradi 
prevzgajanja oziroma njihova usmrtitev, so glede na naštete 
posledice uvrščene v Zakon o popravi krivic kot bivši politični 
zaporniki ali po vojni pobite osebe. Najbolj akutno področje 
političnega preganjanja z najhujšimi posledicami je tako v 
zakon že zajeto, ne da bi bilo potrebno te osebe dodatno 
okvalificirati kot politične preganjance. 
Za preostali del ravnanja države proti posameznikom, ki bi 
lahko nosilo predznak političnega preganjanja na tak ali dru- 
gačen način, predlagatelj ocenjuje, da ga je praktično nemo- 
goče zadovoljivo definirati, še bolj nemogoče pa nato doka- 
zati. Vsem, ki so bili v svojih pravicah in svoboščinah kakor- 
koli prizadeti, pa niso zajeti v tem zakonu, pri tem pa menijo, 
da gre za poseg v njihovo integriteto s političnim predzna- 
kom, ostajajo za uveljavljanje njihovih pravic in zahtevkov 
ostale, zakonite poti v pravnem redu Republike Slovenije. 

Glede na to, da je v zakon vključena nova kategorija upravi- 
čencev - po vojni pobitih oseb oziroma njihovih svojcev, je 
bilo potrebno spremeniti dikcijo zakona, ki je kazala le na 
uporabo in presojo predpisov, navedenih v 3. čl.. Predpisi, 
navedeni v 3. čl. so v večini primerov bili podlaga za izrekanje 
zapornih kazni, ne pa tudi smrtne kazni. Po drugi strani pa /e 
bila tudi zaporna kazen lahko izrečena na način in iz razlogov, 
navedenih v prvem odstavku 2. čl., pri čemer je bil uporabljen 
predpis, ki ni naveden v 3. čl.. Da bi zakon pokril tudi naštete 
situacije, je upošteval stališča Državnega zbora in mnenje 
Sekretariata na način, da je v prvem odstavku 2. čl. dopustil 

uporabo drugih predpisov, če je bil zakon zlorabljen na način, 
opisan v citiranem odstavku. Z besedico -zlasti« v uvodnem 
odstavku 3. čl. meri predlagatelj na to, da se pri ugotavljanju 
statusa bivšega političnega zapornika preveri morebitna upo- 
raba predpisov iz navedenega člena, ki pa ne izključuje mož- 
nosti uporabe (zlorabe) tudi drugih predpisov. 

Predpisi, navedeni v 3. čl. naj olajšajo delo ob ugotavljanju 
statusa bivšega političnega zapornika, saj je že iz besedil 
navedenih zakonskih členov razvidno, da so bili oblikovani iz 
razrednih, političnih oziroma ideoloških razlogov in v 
nasprotju z načeli in pravili pravne države in omejenosti 
kazenskopravne represije. Predlagatelj je preučil citirane 
predpise in ugotavlja, da že uporaba teh predpisov, ki je bila 
podlaga za izrek zaporne kazni, ob izpolnjenih ostalih pogojih 
upravičeni osebi zagotavlja status bivšega političnega zapor- 
nika. Pri ostalih predpisih, ki so bili podlaga za izrek zaporne 
ali smrtne kazni, pa je vsakič potrebno ugotoviti, ali je šlo za 
zlorabo prava in pravne države iz razlogov, opisanih v prvem 
odstavku 2. čl.. 

Enako, vsebinsko ugotavljanje navedenih dejstev je bilo (in je 
še vedno) določeno v 4. čl., pri osebah, ki so bile kaznovane v 
upravno kazenskem postopku zaradi prekrška na zaporno 
kazen, ali jim je bil izrečen ukrep določitve prebivališča ali pa 
so bile poslane na opravljanje družbeno koristnega dela, ne 
glede na to ali je šlo za upravno kazensko odločbo, ali zgolj za 
odločitev upravnega organa, brez izdane odločbe. Ta dejstva 
je potrebno ugotavljati tudi pri osebah, ki so bile usmrćene 
brez obsodbe sodišča. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

K 6. členu: 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Čas dejanskega odvzema prostosti v preiskovalnem 
zaporu, s prisilnim delom in v delovnem koncentracijskem 
taborišču se osebi iz prejšnjega odstavka v pokojninsko dobo 
šteje dvojno.« 

Tretji odstavek se nadomesti z novimi tretjim, četrtim, petim in 
šestim odstavkom, ki se glasijo: 

(3) Bivšemu političnemu zaporniku se za čas, ki ga je po 1.1. 
1966 prebil v zaporu in za druga obdobja, ki se po tem zakonu 
upoštevajo v zavarovalno dobo, za izračun pokojninske 
osnove upoštevajo plače oziroma osnove, od katerih so bili 
plačani prispevki, iz zadnjega koledarskega leta pred začet- 
kom prestajanja zaporne kazni, če je to zanj bolj ugodno. 

(4) Bivšemu političnemu zaporniku, ki v obdobju od 1.1.1966 
do začetka prestajanja kazni ni imel vsaj enega leta zavarova- 
nja. v katerem bi prejel plačo vsaj za šest mesecev zavarava- 
nja, se za čas, ki ga je prebil v zaporu in za druga obdobja, ki 
se po tem zakonu upoštevajo v zavarovalno dobo, upošteva 
pri izračunu pokojninske osnove poprečna plača za delavce 
na območju Republike Slovenije z enako stopnjo strokovne 
izobrazbe kot jo je imel politični zapornik neposredno pred 
nastopom zaporne kazni, če je to zanj bolj ugodno. 

(5) Bivšemu političnemu zaporniku, ki je v obdobju po 1. 1. 
1966 imel vsaj eno leto zavarovanja, se lahko, če je to zanj bolj 
ugodno, upošteva pri izračunu pokojninske osnove poprečna 
plača za delavce na območju Republike Slovenije z enako 
stopnjo strokovne izobrazbe, kot jo je imel politični zapornik 
neposredno pred nastopom prestajanja zaporne kazni. 

(6) Bivšemu političnemu zaporniku, ki mu je bila pokojnina 
odmerjena po zavarovalnem razredu ali glede na kategorijo 
delovnega mesta se pri ponovni odmeri pokojnine upošteva 
kategorija delovnega mesta oziroma zavarovalni razred, v 
katerega bi bil uvrščen glede na strokovno izobrazbo oziroma 
delovno mesto, na katerem je bil neposredno pred pričetkom 
prestajanja zaporne kazni, če bi bilo to zanj ugodneje. 

Obrazložitev 

a) Vsebina in teža posameznih oblik kazni, povezanih z odvze- 
mom prostosti, je bila zelo različna; od pogojev in razmer v 
ustanovah, kjer so obsojenci prestajali kazen odvzema pro- 
stosti in kasneje kazen zapora in ki bi jih lahko primerjali z 
»normalnimi« zaporniškimi razmerami pa do izjemno hudih 
razmer v preiskovalnih zaporih, povezanih z nepretrganimi 
zasliševanji in maltretiranji, pri odvzemu prostosti, povezanim 
s prisilnim delom ali na družbeno koristnem delu zaradi 
prevzgajanja v koncentracijskih taboriščih, kot je bilo npr. na 
Golem otoku. Predlagana sprememba ločuje navedene oblike 
tudi glede vštevanja časa dejanskega odvzema prostosti v 
pokojninsko dobo in se na ta način usklajuje z drugimi zakoni 
s tega področja. Razlikovanje narekuje tudi načelo pravično- 
sti do vseh tistih političnih zapornikov, ki so trpeli veliko bolj 
kot drugi in kot je, če je dovoljeno tako reči, to običajno pri 
prestajanju kazni odvzema prostosti. 

b) Po določbi tretjega odstavka predloga zakona naj bi se pri 
ponovni odmeri pokojnine bivšemu političnemu zaporniku 
izhajalo iz osebnega dohodka, ki ga je prejemal po izpustitvi 
na prostost oziroma iz delovnega statusa, ki ga je imel pred 
izrekom kazni in odvzemom prostosti, če je ta zanj ugodnejši. 
Navedene določbe ne bi bilo možno izvajati, ker ne oprede- 
ljuje načina, po katerem bi lahko zavod kot izvajalec predpi- 
sov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nesporno 
ugotovil pokojninsko osnovo, od katere bi se upravičencu 
odmerila pokojnina. Skladno z ustavo se pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja urejajo z zakonom, zato teh 
vprašanj ne bi bilo možno kasneje urediti z podzakonskimi in 
izvršilnimi predpisi. 

S predloženim amandamajem se predlagajo naslednje re- 
šitve: 

Bivšemu političnemu zaporniku bi se pokojnina odmerila od 
pokojninske osnove v višini poprečja revaloriziranih meseč- 
nih plač in zavarovalnih osnov v najugodnejšem desetletnem 
obdobju tako, kot drugim zavarovancem. 

Vprašanje, kako določiti plače oziroma osnove za čas, ki so 
ga prebili v zaporu ali v drugih okoliščinah, v katerih se jim po 
tem predlogu zakona priznava štetje pokojninske dobe, se 
rešuje tako, da se jim za ta čas upošteva plača iz zadnjega 
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koledarskega leta pred letom, v katerem so nastopili prestaja- 
nje zaporne kazni. 

V primeru, če upravičenec v obdobju med 1. 1. 1966 in 
pričetkom prestajanja zaporne kazni ne bi imel vsaj enega leta 
zavarovanja, ki se po splošnih predpisih upošteva pri izra- 
čunu pokojninske osnove, bi se mu za čas prestajanja 
zaporne kazni, upošteval kot osnova za izračun pokojninske 
osnove pavšalni znesek v višini poprečne plače delavcev z 
enako stopnjo strokovne izobrazbe. 

Na navedeni način določen znesek, ki bi se po tem predlogu 
upošteval pri izračunu pokojninske osnove, bi se po sploš- 
nem predpisu uskladil tako, kot se usklajujejo plače, dose- 
žene v zadnjem koledarskem letu pred letom, v katerem je 
upravičenec nastopil prestajanje zaporne kazni. 

Na navedeni način določeni zneski bi se upoštevali pri izra- 
čunu pokojninske osnove, če bi spadali v najugodnejše deset- 
letno obdobje, iz katerega se vzamejo plače oziroma osnove 
za izračun pokojninske osnove, če bi se ugotovilo, da je 
upravičenec v obdobju po izpustitvi iz zapora v zaporednih 
desetih letih zavarovanja dosegel višje plače oziroma osnove, 
se mu obdobje, prebito v zaporu, ne bi upoštevalo pri izra- 
čunu pokojninske osnove, temveč le za povečanje odstotka 
za odmero pokojnin glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. 

Za upravičence, ki so se upokojili po 1. 1. 1966, ko je bil 
uveljavljen sistem odmere pokojnin glede na dejanske plače, 
prejete po 1. 1. 1966 in so prebili določeno obdobje na 
prestajanju zaporne kazni pred tem datumom je v predlože- 
nem amandmaju predvidena možnost ponovne odmere 
pokojnine od pokojninske osnove v višini poprečne plače 
delavcev z enako stopnjo strokovne izobrazbe. Seveda bi ta 
možnost prišla v poštev le, če bi bila za upravičenca ugod- 
nejša od načina izračuna pokojninske osnove po splošnih 
predpisih. Ta način določitve pokojninske osnove bi prišel v 
poštev tudi za upravičence, ki so šele z upoštevanjem pokoj- 
ninske dobe po tem zakonu dopolnili pogoje za upokojitev. 

Za ponovno odmero pokojnin upravičencev, ki so se upokojili 
do 1. 1. 1965, ko se je pokojnina odmerjala po kategoriji 
delovnega mesta oziroma po zavarovalnih razredih se v pred- 
loženem amandmaju predlaga, naj se odmerijo glede na zava- 
rovalni razred oziroma kategorijo delovnega mesta, kakršno 
je upravičenec imel v zadnjem koledarskem letu pred letom, v 
katerem je nastopil prestajanje zaporne kazni, če bi bilo to 
zanj bolj ugodno. 

K 13. členu: 

Tretji odstavek se nadomesti z novim, tretjim odstavkom, ki se 
glasi: 

»(3) Za opravljanje strokovnih opravil za komisijo se v okviru 
Ministrstva za pravosodje kot notranja organizacijska enota 
ustanovi posebna služba.« 

Obrazložitev 

Urad predsednika Vlade Republike Slovenije glede na naravo 
in strukturo njegovega dela ne more zagotavljati strokovne 
podpore posebnim komisijam, kot ie komisija, ki odloča o 

priznavanju statusa in pravici do odškodnine po Zakonu o 
popravi krivic. Tudi zaradi uskladitve z določili Predloga 
zakona o skladu za poplačilo vojne odškodnine je potrebno 
določiti - ustanoviti drug, poseben organ, ki bo kadrovsko in 
materialno sposoben opravljati zahtevna pravnotehnična in 
druga opravila in pripraviti posamezne zahteve do stopnje, ko 
bo o njih lahko odločala komisija. Po oceni predlagatelja 
mora biti takšen organ ustanovljen kot posebna služba v 
okviru organizacijske sheme Ministrstva za pravosodje. Glede 
na različne ocene o številu pričakovanih zahtev (od 3.000 do 
15.000), glede na pričakovan obseg dela in upoštevaje načelo, 
da morajo biti zahteve rešene v najkrajšem času, bo v opisan 
namen na Ministrstvu za pravosodje potrebno zagotoviti 
ustrezne prostore, zaposliti štiri osebe s pravno izobrazbo in 
osebo ali dve za administrativno tehnična opravila. Le ob 
izpolnjenih opisanih pogojih bodo zahteve upravičencev 
lahko primerno hitro obravnavane in rešene. 

K 16. členu: 

Členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: 

»V primeru, ko je ugodeno zahtevi, vloženi po četrtem 
odstavku 10. člena tega zakona, je priznanje statusa upravi- 
čene osebe lahko podlaga le za ustrezno vštetje časa v pokoj- 
ninsko dobo in odmero pokojnine, ne pa tudi za pravico do 
odškodnine po 5. členu tega zakona.« 

Obrazložitev 

Po četrtem odst. 10. čl. tega zakona lahko zahtevo za prizna- 
nje statusa upravičenca po tem zakonu vloži tudi oseba - 
svojec umrle upravičene osebe, če je ta umrla pred vložitvijo 
zahteve. Krog svojcev je zožan na tiste, ki po umrli upravičeni 
osebi lahko uveljavljajo družinsko pokojnino. 

Tem osebam amandma na priznava pravice do odškodnine po 
5. čl., ampak le pravice, ki jim gredo iz naslova ustrezno štete 
pokojninske dobe in odmere pokojnine. Razlog za spre- 
membo oziroma dopolnitev 16. čl. je v tem, da gre pri odškod- 
nini po 5. čl. tega zakona za »nepremoženjsko škodo«, ki po 
svoji naravi ni in ne more biti prenosljiva na drugo osebo. 

K 36. členu: 

Členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: 

»Pojem politični preganjanci iz Zakona o skladu za poplačilo 
vojne odškodnine se v Zakonu o popravi krivic uporablja za 
vse osebe - upravičence do odškodnine po tem zakonu.« 

Obrazložitev 

Določba je potrebna zato, da pojmovno in terminološko 
uskladi upravičence do odškodnine po Zakonu o popravi 
krivic z določbami Zakona o skladu za poplačilo vojne 
odškodnine, kjer so v drugi alinei 12. čl. kot upravičenci do 
odškodnine navedene osebe, ki imajo status političnih prega- 
njancev po zakonu, ki ureja popravo krivic. Uskladitev je 
narejena tako, da opredeljuje pojem »politični preganjanci« 
kot skupni izraz za bivše politične zapornike, po vojni pobite 
osebe oziroma njihove svojce, kar vse so upravičenci do 
odškodnine po tem zakonu. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VLADI REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

- EPA 592 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 173. seji dne 14/12-1995 
določila besedilo. 
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, 
Ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 36. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
22/11-1994 in 195. 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 Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Lojze JANKO, minister brez resorja, pristojen za zako- 
nodajo, 
- Pavle SVETE, namestnik vodje Službe Vlade Republike 
Slovenije za zakonodajo, 
- Jasna POGAČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
za zakonodajo. 

1. člen 

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

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

2. člen 

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

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

S proračunskim memorandumom predstavi vlada Državnemu 
zboru temeljne cilje in naloge ekonomske, socialne in prora- 
čunske politike vlade ter globalne okvire celotnih javnih 
financ za naslednje leto. Proračunski memorandum vsebuje 

tudi globalne cilje politike javnih financ za naslednja leta kot 
izhodišče za sestavo predloga državnega proračuna. 

3. člen 

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

4. člen 

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

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

5. člen 

Vlada usmerja državno upravo prek ministrov. 

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

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

Vlada odloča o sporih glede pristojnosti med ministrstvi ter 
med ministrstvi in nosilci javnih pooblastil. 
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Vlada ureja delovni čas v državni upravi ter sprejema organi- 
zacijske, kadrovske in druge ukrepe za delo vlade in ministr- 
stev. * 

6. člen 

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

7. člen 

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

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

2. člen 

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

3. člen 

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

»V vladi so lahko tudi največ trije ministri brez resorja.« 

4. člen 

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

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

Četrti odstavek 17. člena se črta. 

5. člen 

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

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

6. člen 

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

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

7. člen 

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

»Z uredbo vlada lahko podrobneje ureja in razčlenjuje v 

zakonu ali v drugem aktu Državnega zbora določena razmerja 
v skladu z namenom in s kriteriji zakona oziroma drugega 
predpisa. 

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

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

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

8. člen 

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

9. člen 

V 28. členu se črta drugi odstavek. 

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. 

10. člen 

V 29. členu se črta drugi odstavek. 

11. člen 

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

12. člen 

Poglavja IV. do VII. se preštevilčijo v poglavja II. do V. 

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

13. člen 

Od dneva uveljavitve tega zakona opravljata z zakonom o 
javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) določene upravne 
naloge: 

- vodenje evidence javnih glasil in vodenje evidence samo- 
stojnih novinarjev - Ministrstvo za kulturo, 

- akreditacijo tujih dopisništev in dopisnikov - Ministrstvo za 
notranje zadeve. 

14. člen 

Predpise, s katerimi bo določena organizacija in delovno 
področje posameznih vladnih služb, sprejme vlada najkasneje 
v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. 

15. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. seji sprejel predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Repu- 
blike Slovenije - druga obravnava. 

Predlagatelj je pripravil za tretjo obravnavo besedilo predloga 

zakona glede na sprejete amandmaje v drugi obravnavi. V 
besedilo predloga zakona so vključeni vsi sprejeti amandmaji; 
ustrezno je spremenjeno besedilo 3. člena, ustrezno je dopol- 
njen 12. člen (v drugi obravnavi 9. člen), zaradi vključitve 
novih členov 3a, 6a, 8a in 9a pa so členi ustrezno preštevil- 
čeni. 
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Predlog zakona o 

DAVČNEM POSTOPKU 

- EPA 897 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 172. seji dne 7. decembra 
1995 določila besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU, 
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 35. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
13/11-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 
Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o davčnem 
postopku - tretja obravnava. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Po tem zakonu postopajo davčni organ, kadar v davčnih 
stvareh in drugih stvareh odloča o obveznih dajatvah (v 
nadaljnjem besedilu: davkih) in o pravicah posameznikov, 
pravnih oseb in drugih strank ter državni in drugi organi, 
kadar so po drugih predpisih dolžni uporabljati ta zakon. 

Določbe tega zakona veljajo tudi za posameznike, pravne 
osebe in druge stranke ter državne in druge organe, kadar so 
davčni zavezanci ali kadar za davčnega zavezanca obračuna- 
vajo in plačujejo davke ali so jim naložene druge dolžnosti V; 
zvezi z ugotavljanjem obveznosti davčnih zavezancev. 

Zakon o splošnem upravnem postopku se uporablja glede 
vseh vprašanj postopka, razen tistih, ki so s tem zakonom 
drugače urejena. 

Davčni organ po tem zakonu je Davčna uprava Republike 
Slovenije. 

2. člen 

Za odločanje v davčnem postopku na prvi stopnji so stvarno 
pristojni davčni uradi in Posebni davčni urad Davčne uprave 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: davčni uradi), za 
odločanje na drugi stopnji pa Glavni urad Davčne uprave 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Glavni davčni 
urad). 

3. člen 

Krajevno pristojen za odločanje v davčnem postopku je 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Boris KOVAČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance. 

davčni urad, na območju katerega je zavezanec vpisan v 
davčni register oziroma davčni urad, na območju katerega se 
mora davčni zavezanec vpisati v davčni register, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

4. člen 

Odločbe in sklepi, s katerimi je določen rok, ki se ne more 
podaljšati, se morajo vročiti osebno tistemu, kateremu so 
namenjeni. Drugi spisi se vročajo s posredno vročitvijo. 

Če tistega, ki mu je treba spis osebno vročiti, vročevalec ne 
najde, lahko spis vroči odraslemu članu njegovega gospodinj- 
stva ali sodelavcu na delovnem mestu, če so te osebe priprav- 
ljene spis sprejeti in podpisati vročilnico. Vročevalec na vro- 
čilnico napiše ime in priimek prejemnika ter v kakšnem raz- 
merju je z zavezancem. S tem je vročitev opravljena. 

Šteje se, da je vročitev opravljena sami stranki, če je spis 
vročen zakonitemu zastopniku, pooblaščencu, pooblaščencu 
za vročitve in zaposlenemu v odvetniški ali notarski pisarni 
oziroma pisarni davčnega svetovalca. 

5. člen 

Če se ugotovi, da je tisti, ki mu je treba spis vročiti, odsoten in 
da mu osebe, navedene v prejšnjem členu, spisa ne morejo 
pravočasno izročiti, se spis vrne davčnemu organu, ki ga je 
izdal z navedbo, kje je naslovnik. 

6. člen 

Če se vročitev ne da cfpraviti tako, kot je predpisano v 4. členu 
tega zakona, pa ni ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba spis 
vročiti, odsoten, ga izroči vročevalec davčnemu organu, ki je 
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spis izdal, će gre za vročitev po posti, pa posti njegovega 
prebivališča. Na vratih oziroma v poštnem nabiralniku stano- 
vanja ali poslovnega prostora naslovnika oziroma osebe, pri 
kateri je ta zaposlen, vročevalec pusti pismeno sporočilo, v 
katerem je navedeno, kje se spis nahaja in rok 15 dni, v 
katerem mora naslovnik spis dvigniti. Na sporočilu in na 
samem spisu navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in 
dan, ko je sporočilo pustil na vratih oziroma poštnem nabiral- 
niku naslovnika oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen ter se 
podpiše. 

Če naslovnik spisa ne dvigne v roku 15 dni, se šteje, da je bila 
vročitev opravljena na dan, ko je bilo sporočilo puščeno na 
vratih oziroma v poštnem nabiralniku prostorov iz prejšnjega 
odstavka, na kar je potrebno naslovnika opozoriti v samem 
sporočilu. 

O vročitvi, ki je bila opravljena na način, kot je določen v tem 
členu, je treba obvestiti davčni organ, ki je vročitev odredil. 

7. člen 

Spise, ki se vročajo s posredno vročitvijo, vročevalec lahko 
izroči kateri od oseb, navedenih v 4. členu tega zakona. Če se 
takšna vročitev ne da opraviti, vročevalec pusti spis na vratih 
oziroma v poštnem nabiralniku naslovnika in na spisu navede 
vzrok takšne vročitve in datum ter se podpiše. Šteje se, da je s 
tem vročitev opravljena. 

\ 8. člen 

Vsako stranko bremenijo stroški, ki jih ima zaradi davčnega 
postopka, kot so: stroški za prihod, zamuda časa in izgubljeni 
zaslužek ter izdatki za takse in za pravno zastopanje in stro- 
kovno pomoč. 

9. člen 

Posebni stroški davčnega organa, kot so: potni stroški urad- 
nih oseb, izdatki za priče, izvedence, tolmače, ogled, oglase, 
obrazce in podobno, ki nastanejo v postopku, uvedenem po 
uradni dolžnosti, bremenijo davčni organ, ki je uvedel davčni 
postopek. 

10. člen 

Davčni postopek uvede davčni organ po uradni dolžnosti ali 
na zahtevo stranke. 

11. člen 

Davčni postopek je uveden, ko davčni organ prejme davčno 
napoved, davčni obračun ali ko opravi kakršnokoli dejanje z 
namenom uvedbe davčnega postopka. 

12. člen 

V stvareh, v katerih je po tem zakonu za uvedbo postopka 
potrebna zahteva stranke, sme davčni organ uvesti postopek 
samo, če je taka zahteva podana. 

13. člen 

Če stranka, zoper katero je uveden postopek odmere dohod- 
nine, med postopkom umre, se postopek ustavi. 

Davčni organ postopek ustavi s sklepom in ga pošlje pravnim 
naslednikom umrle stranke. 

Če stranka, zoper katero je uveden postopek odmere davka, 
ki ni dohodnina, med postopkom umre, izda davčni organ 
sklep o prekinitvi postopka. Ko so pravni nasledniki umrle 
stranke znani, se postopek nadaljuje zoper njih. 

Za čas do ugotovitve pravnih naslednikov stranke lahko 
davčni organ postavi začasnega zastopnika. 

14. člen 

Pri ustni obravnavi je javnost izključena. 

Izključitev javnosti ne velja za stranke, njihove zakonite 
zastopnike, pooblaščence in strokovne pomočnike. 

15. člen 

Davčni zavezanec mora za svoje trditve v davčnem postopku 
predložiti dokaze. 

16. člen 

Izrek odločbe o odmeri davka mora vsebovati davčno osnovo, 
stopnjo davka in znesek odmerjenega davka ter rok plačila, če 
ni s tem zakonom drugače določeno. 

17. člen 

V enostavnih stvareh, v katerih davčni organ pri odločanju v 
celoti upošteva davčno napoved, uradne podatke ali ugodi 
strankini zahtevi, lahko vsebuje obrazložitev odločbe samo 
kratko obrazložitev strankine vloge in sklicevanje na pravne 
predpise, na podlagi katerih je bilo o stvari odločeno. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko davčni organ izda 
odločbo v obliki uradnega zaznamka na spisu, ki ima samo 
izrek in navedbo pravnih predpisov, na podlagi katerih je bilo 
v stvari odločeno, ter rok plačila, če je za določeno vrsto 
davka tako določeno s tem zakonom. 

18. člen (člen se črta) 

18. člen (19. člen) 

Če je glede na okoliščine primera neogibno potrebno, lahko 
davčni organ izda začasno odločbo na podlagi podatkov, 
znanih do dneva izdaje odločbe. V taki odločbi mora biti 
izrecno navedeno, da je začasna. 

Začasno odločbo lahko davčni organ po končanem postopku 
razveljavi in nadomesti z glavno odločbo v roku enega leta od 
dneva izdaje začasne odločbe. Če začasne odločbe ne razve- 
ljavi in nadomesti z glavno odločbo v tem roku, se šteje, da je 
začasna odločba glavna. 

19. člen (20. člen) 

Pritožba se vloži v roku 15 dni od vročitve odločbe, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

20. člen (21. člen) 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe o odmeri davka, če ni s 
tem zakonom drugače določeno. 

Davčni organ lahko do odločitve o pritožbi odloži prisilno 
izterjavo na predlog davčnega zavezanca, če oceni, da bo 
pritožbi mogoče ugoditi, s prisilno izterjavo pa bi davčnemu 
zavezancu nastala težko popravljiva škoda. Odlog prisilne 
izterjave ne prekine obračunavanja zamudnih obresti od 
davčnega dolga. 

21. člen (22. člen) 

Kadar organ druge stopnje ugotovi, da so bila v postopku na 
prvi stopnji nepopolno ali zmotno ugotovljena dejstva ali da v 
postopku niso bila upoštevana pravila postopka, ki bi mogla 
vplivati na odločitev o stvari, ali da je izrek izpodbijane 
odločbe nejasen ali pa v nasprotju z obrazložitvijo, dopolni 
postopek in odpravi omenjene pomanjkljivosti bodisi sam 
bodisi po organu prve stopnje. Če organ druge stopnje 
spozna, da je treba na podlagi dejstev, ugotovljenih v dopol- 
nilnem postopku, stvar rešiti drugače, kot je bila rešena z 
odločbo prve stopnje, odpravi odločbo prve stopnje s svojo 
odločbo in sam reši stvar. 

Organ druge stopnje odpravi odločbo s svojo odločbo in sam 
reši stvar tudi, kadar ugotovi, da so bili v odločbi prve stopnje 
zmotno presojeni dokazi, da je bil iz ugotovljenih dejstev 
napravljen napačen sklep glede dejanskega stanja ali da je bil 
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napačno uporabljen pravni predpis, na podlagi katerega je 
bilo odločeno o stvari, ali če spozna, da bi bilo treba po 
prostem preudarku izdati drugačno odločbo. 

Če organ druge stopnje spozna, da bo nepravilnosti iz prvega 
in drugega odstavka tega člena hitreje in bolj ekonomično 
odpravil organ prve stopnje, odpravi odločbo prve stopnje s 
svojo odločbo in vrne zadevo organu prve stopnje v ponovni 
postopek. V takem primeru je organ druge stopnje dolžan s 
svojo odločbo poučiti organ prve stopnje, kako odpraviti 
nepravilnosti, organ prve stopnje pa mora vseskozi ravnati po 
tej odločbi in najpozneje v tridesetih dneh od prejema zadeve 
izdati novo odločbo. Zoper novo odločbo ima stranka pravico 
pritožbe. 

23. člen (člen se črta) 

22. člen (24. člen) 

Odločbo o odmeri davkov, ki jih odmerja davčni organ, Glavni 
davčni urad odpravi po nadzorstveni pravici v petih letih od 
dneva, ko je postala dokončna: 

- če jo je izdal stvarno nepristojen organ; 
- če je bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba. 

Odločbo o odmeri davkov lahko Glavni davčni urad odpravi, 
razveljavi ali spremeni po nadzorstveni pravici v petih letih od 
dneva, ko je postala dokončna, če so bila na prvi stopnji 
nepopolno ali napačno ugotovljena dejstva ali napačno upo- 
rabljen predpis, na podlagi katerega je bila stvar rešena. 

Davčni organ ne sme izdati odločbe, če bi bila ta v škodo 
zavezanca na podlagi dokumentacije, ki je zavezanec ni več 
dolžan hraniti in je ni predložil. 

DAVČNA ŠTEVILKA 

23. člen (25. člen) 

Davčni zavezanec mora davčno številko navesti na: 

1. davčni napovedi, davčnem obračunu in drugih vlogah, 
naslovljenih na davčni organ; 

2. na drugih dokumentih, če je tako določeno z zakonom. 

24. člen (26. člen) 

Davčni zavezanec mora na računih, ki jih izstavi kupcem 
izdelkov oziroma naročnikom storitev, navesti svojo davčno 
številko ter davčno številko kupca izdelkov oziroma naročni- 
kov storitev, če je tako določeno z zakonom. 

25. člen (27. člen) 

Fizična oseba predloži izplačevalcu dohodkov oziroma delo- 
dajalcu svojo davčno številko. Če fizična oseba tega ne stori, 
izplačevalec oziroma delodajalec fizični osebi ne sme izpla- 
čati dohodkov, če z zakonom ni drugače določeno. 

RAČUNI PRI BANKAH IN HRANILNICAH 

26. člen (28. člen) 

Pravne in druge osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 
(v nadaljnjem besedilu: zasebniki), državni in drugi organi in 
organi lokalnih skupnosti, morajo plačila za dobavljeno blago 
in opravljene storitve ter druge prejemke, ki jih izplačujejo, 
davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri ban- 
kah in hranilnicah pod pogoji, ki jih določi Vlada republike 
Slovenije. 

POSLOVNE KNJIGE IN EVIDENCE 

27. člen (29. člen) 

Davčni zavezanci vodijo za davčne potrebe poslovne knjige, 
izdelujejo letna poročila, davčne obračune ter vodijo druge 
evidence, predpisane s tem ali drugim zakonom. Poslovne 
knjige in evidence morajo biti vodene v redu in pravilno in na 
način, ki zagotavlja podatke za ugotovitev davčnih obvezno- 
sti. Poslovne knjige in evidence morajo biti dostopne na 
sedežu davčnega zavezanca. Če poslovne knjige in evidence 
niso dostopne na sedežu davčnega zavezanca, jih mora 
davčni zavezanec na zahtevo davčnega organa predložiti v 
roku in na kraju, ki ga ta določi. 

Izplačevalci plač in drugih prejemkov oziroma dohodkov, od 
katerih se davek plačuje po odbitku, so dolžni voditi evidence, 
ki zagotavljajo podatke za ugotovitev davčnih obveznosti. 

Poslovne knjige in drugo dokumentacijo se mora hraniti naj- 
manj 10 let po poteku davčnega leta. 

28. člen (30. člen) 

Poslovne knjige in evidence se morajo voditi na ozemlju 
Republike Slovenije, razen za povezane družbe v tujini, če se 
poslovne knjige in evidence za te družbe vodijo v tujini. 

Če se poslovne knjige in evidence za povezane družbe vodijo 
v tujini, morajo davčni zavezanci davčnemu organu predložiti 
poslovne knjige v roku, ki ga določi davčni organ; če to na 
podlagi predpisov v tujini ni mogoče, pa lahko predložijo 
verodostojne prepise. 

Poslovne knjige in evidence se vodijo v slovenskem jeziku in v 
tolarjih, na območjih, na katerih živita italijanska ali madžar- 
ska narodna skupnost, pa se lahko vodijo tudi v italijanskem 
ali madžarskem jeziku. 

Če knjige in evidence za povezane družbe v tujini niso vodene 
v slovenskem jeziku, mora davčni zavezanec na zahtevo pri- 
stojnega davčnega organa predložiti overjene prevode zahte- 
vanih poslovnih knjig in evidenc na lastne stroške, v roku, ki 
ga ta določi. 

29. člen (31. člen) 

Davčni zavezanci, ki računalniško obdelujejo podatke, morajo 
na zahtevo davčnega organa zagotoviti izpis in preizkušanje 
ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov. 

Davčnemu organu mora davčni zavezanec dati na voljo doku- 
mentacijo, iz katere je razviden popolni opis dela računovod- 
skega sistema. Iz dokumentacije morajo biti razvidni podsi- 
stemi in datoteke računovodskega sistema. Dokumentacija 
mora zagotavljati vpogled v: 

1. računalniško rešitev; 
2. postopke v okviru računalniške rešitve; 
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo 
podatkov; 
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje, spre- 
minjanje ali brisanje hranjenih računalniških zapisov. 

Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških pro- 
gramov) mora biti dokumentirana v časovnem zaporedju 
nastanka spremembe, skupaj z datumom spremembe. Iz 
dokumentacije mora biti razvidna tudi vsaka sprememba 
oblike datotek. 

DAJANJE PODATKOV ZA ODMERO IN IZTERJAVO DAVKOV 

30. člen (32. člen) 

Banke in hranilnice, zavarovalnice, borze, borzne posredni- 
ške družbe, klirinška depotna družba, Banka Slovenije, druge 
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pravne osebe, zasebniki in druge osebe, državni in drugi 
organi ter organi lokalnih skupnosti morajo davčnemu 
organu na njegovo zahtevo dati podatke, ki so potrebni za 
odmero in izterjavo davkov ter omogočiti vpogled v svoje 
poslovne knjige in evidence za ugotovitev njihove davčne 
obveznosti oziroma davčne obveznosti drugih davčnih zave- 
zancev. 

31. člen (33. član) 

Za geodetske zadeve pristojni upravni organ mora pristoj- 
nemu davčnemu organu do 15. februarja leta, za katero se 
odmerja davek iz kmetijstva, omogočiti prenos podatkov v 
skupno bazo zemljiškega katastra o vseh lastnikih, imetnikih 
pravice uporabe oziroma uživalcih, ki jim je v zemljiškem 
katastru izračunan katastrski dohodek po stanju na dan 31. 
decembra preteklega leta. Ti podatki morajo vsebovati ime in 
priimek zavezanca, davčno številko zavezanca, naslov in kata- 
strski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč. Podatki iz 
prejšnjega stavka se prevzamejo iz centralnega registra prebi- 
valstva in drugih evidenc. 

32. člen (34. člen) 

Fizične osebe morajo na zahtevo davčnega organa dati 
podatke, s katerimi razpolagajo, če imajo ti podatki vpliv na 
njihovo davčno obveznost ali na izterjavo njihovega davčnega 
dolga oziroma davčne obveznosti drugih zavezancev ali na 
izterjavo davčnega dolga teh zavezancev. 

33. člen (35. člen) 

Fizične osebe, ki imajo v lasti nepremično in premično premo- 
ženje, katerega vrednost presega določen znesek, so dolžne 
na javni poziv to premoženje prijaviti davčnemu uradu, kjer so 
vpisane v davčni register. V prijavi morajo navesti datum in 
način pridobitve premoženja. 

Vlada Republike Slovenije določi pogoje in način ugotavljanja 
vrednosti premoženja ter način prijave premoženja. 

Javni poziv izda minister za finance. 

34. člen (36. člen) 

Pravne in druge osebe, zasebniki, državni in drugi organi in 
organi lokalnih skupnosti morajo dostaviti davčnemu organu 
do 31. januarja tekočega leta podatke za odmero dohodnine 
za preteklo leto, ki vsebuje tudi davčno številko zavezanca. 
Izpisek teh podatkov morajo dostaviti tudi zavezancem za 
dohodnino. 

Vsebino podatkov, obliko in način dostave podatkov predpiše 
minister, pristojen za finance. 

35. člen (37. člen) 

V razmerjih med davčnim organom, davčnimi zavezanci, 
izplačevalci, bankami in hranilnicami lahko davčni organ 
dovoli uporabo avtomatiziranih prenosov podatkov. 

Stroški dostave podatkov, potrebnih za odmero in izterjavo 
davkov po členih 30. do 35. tega zakona, se davčnemu organu 
ne zaračunajo. 

DAVČNA TAJNOST I 
36. člen (38. člen) 

Podatki, ki jih davčni zavezanec v davčnem postopku posre- 
duje davčnemu organu ter drugi podatki, ki jih davčni organ 
pridobi v zvezi z davčno obveznostjo davčnih zavezancev, se 
štejejo za uradno tajnost (v nadaljnjem besedilu: davčna taj- 
nost), če ni s tem zakonom drugače določeno. 

37. člen (39. člen) 

Za davčno tajnost po prejšnjem členu tega zakona se ne šteje 
dajanje podatkov: 

1. organu, pristojnemu za državno statistiko, za izvajanje 
nacionalnega programa statističnih raziskovanj; 
2. organom, pristojnim za odkrivanje prekrškov in kaznivih 
dejanj; 
3. pristojnim zavodom v zvezi s plačevanjem obveznih pri- 
spevkov; 
4. lokalnim samoupravnim skupnostim v zvezi z njihovimi 
dohodki; 
5. javnim pravobranilcem v zvezi z zastopanjem države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti v davčnih zadevah; 
6. pooblaščenim organom tujih držav, če je tako določeno s 
sporazumom o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodkov 
in premoženja. 

38. člen (40. člen) 

Podatki, ki jih v davčnem postopku zvedo uradne in druge 
osebe davčnega organa, izvedenci, tolmači, zapisnikarji in 
druge osebe, ki so sodelovale v postopku, so davčna tajnost, 
morajo se trajno varovati, in se ne smejo posredovati tretjim 
osebam, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za osebe, ki ne sodelu- 
jejo več v davčnem postopku. 

OCENA DAVČNE OSNOVE 

39. člen (41. člen) 

Davčni organ ugotovi davčno osnovo z oceno, če: 

- davčni zavezanec ne vloži davčne napovedi ali ne predloži 
davčnega obračuna davčnemu organu ali ju vloži oziroma 
predloži brez podatkov, potrebnih za ugotovitev davčne ob- 
veznosti; 
- ugotovi, da temelji davčna napoved oziroma davčni obra- 
čun na neresničnih ali nepravilnih podatkih; 
- ugotovi, da napovedani prihodki oziroma prihodki, izkazani 
v davčnem obračunu, niso sorazmerni napovedanim odhod- 
kom oziroma odhodkom, izkazanim v davčnem obračunu, 
razen če zavezanec ne navede upravičenih razlogov; 
- če davčni zavezanec na zahtevo davčnega organa ne pred- 
loži poslovnih knjig in evidenc, ki jih je dolžan voditi ali so 
knjige in evidence vsebinsko napačne ali če kažejo take 
bistvene formalne pomanjkljivosti, ki opravičujejo sum glede 
njihove vsebinske pravilnosti; 
- delodajalec ne predloži podatkov, o obračunu in plačilu 
davka iz osebnih prejemkov, ki jih je izplačal. 

Davčni organ oceni davčno osnovo na podlagi uradnih podat- 
kov in podatkov, ki jih zbere v ugotovitvenem postopku, kot 
so podatki o številu zaposlenih, izplačanih osebnih prejem- 
kih, prihodkih in odhodkih, vrednosti premoženja, proizvod- 
nih kapacitetah oziroma opremljenosti ter lokaciji poslovnih 
prostorov. 

Pri oceni davčne osnove se lahko davčni organ opre tudi na 
podatke pri osebah, ki opravljajo enako ali podobno dejav- 
nost in pri povezanih osebah, kot so podatki o številu zaposle- 
nih, izplačanih osebnih prejemkih, prihodkih, odhodkih, vred- 
nosti premoženja, proizvodnih kapacitetah oziroma opremlje- 
nosti ter lokaciji poslovnih prostorov. 

Z oceno določena davčna osnova se zniža, če zavezanec 
dokaže, da je osnova nižja. 

IZVRŠBA 

40. člen (42. člen) 

Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ni plačal v predpisanem 
roku, uvede davčni organ postopek prisilne izterjave. 
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41. člen (43. člen) 

Pri opravljanju prisilne izterjave je treba upoštevati osebno 
dostojanstvo dolžnika in poskrbeti, da je izterjava zanj čim 
manj neugodna. 

42. člen (44. člen) 

Prisilno izterjavo uvede davčni organ z izdajo sklepa o prisilni 
izterjavi. Za izdajo sklepa o prisilni izterjavi je pristojen davčni 
urad, pri katerem je dolžnik vpisan v davčni register. 

Če dolžnik ni vpisan v davčni register, je za izdajo sklepa o 
prisilni izterjavi pristojen davčni urad, na katerega območju je 
davčni dolg nastal. 

43. člen (45. člen) 

Sklep o prisilni izterjavi mora vsebovati: 

1. priimek in ime ter naslov oziroma ime in sedež dolžnika ter 
davčno številko dolžnika; 
2. izvršilni naslov z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost; 
3. višino dolga, in sicer ločeno glavnico ter zamudne obresti; 
4. način prisilne izterjave; 
5. ime in naslov oziroma sedež izplačevalca osebnih prejem- 
kov ali dolžnikovega dolžnika iz naslova drugih terjatev ozi- 
roma označbo premičnih stvari, iz katerih naj se dolg izterja 
ter nahajališče teh stvari, ni pa nujno, da so v sklepu te stvari 
natančneje označene; 
6. pouk o pravnem sredstvu. 

V sklepu se navedejo tudi drugi podatki, ki so potrebni, da se 
prisilna izterjava lahko opravi. 

44. člen (46. člen) 

Izvršilni naslov po tem zakonu je odločba o odmeri davka, 
davčni obračun ter ugotovitvena odločba o neobračunanem 
in nepravilno obračunanem davku, ki ga je bil dolžnik dolžan 
sam obračunati in plačati oziroma ga je bil kot izplačevalec 
dolžan obračunati in plačati ob izplačilu dohodkov. 

Če dolžnik dolguje davek za več let oziroma iz različnih 
odločb, je izvršilni naslov seznam zaostalih obveznosti dolž- 
nika, ki ga sestavi knjigovodstvo davčnega urada, overi pa 
direktor davčnega urada. 

Če je davčni organ pristojen za izterjavo drugih obveznosti, 
katere niso odmerili davčni organi, je izvršilni naslov izvršljiva 
odločba, izvršljivi plačilni nalog, ki mora vsebovati tudi šte- 
vilko in datum odločbe ali plačilnega naloga o naložitvi daja- 
tve in potrdilo o izvršljivosti. 

45. člen (47. člen) 

Proti sklepu o prisilni izterjavi in drugim sklepom, izdanim v 
postopku prisilne izterjave, se lahko dolžnik pritoži v 8 dneh 
od vročitve sklepa. 

Pritožba ne odloži začetega postopka prisilne izterjave, 
davčni organ pa lahko do odločitve o pritožbi odloži začeti 
postopek prisilne izterjave, če oceni, da bi bilo pritožbi 
mogoče ugoditi. 

46. člen (48. člen) 

S pritožbo zoper sklep o prisilni izterjavi ni možno izpodbijati 
odločb, ki se izvršujejo. 

Dolžniku, ki ugovarja pravilnosti dolgovnega seznama, mora 
davčni organ dati možnost, da pred nadaljnjim postopkom 
prisilne izterjave preveri, ali podatki iz dolgovnega seznama 
ustrezajo uradnim podatkom davčnega organa. 

47. člen (49. člen) 

Davčni organ s sklepom ustavi postopek prisilne izterjave po 

uradni dolžnosti, če je izvršilni naslov pravnomočno odprav- 
ljen, spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega 
oziroma je razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti. 

Davčni organ s sklepom o ustavitvi prisilne izterjave razveljavi 
vsa opravljena dejanja v postopku prisilne izterjave. 

48. člen (50. člen) 

Za prisilno izterjavo davkov je dovoljeno seči na vse dohodke, 
terjatve, denarna sredstva ter na drugo premoženje in premo- 
ženjske oziroma materialne pravice dolžnika, če s tem zako- 
nom niso izvzete iz prisilne izterjave. 

Za prisilno izterjavo davkov je dovoljeno seči tudi na vse vrste 
posojil in predplačil, ki jih davčni zavezanec prejme od tretjih 
oseb. 

Za prisilno izterjavo davka iz kmetijstva je dovoljeno seči tudi 
na premoženje in dohodke dolžnikovega zakonca in drugih 
članov gospodinjstva, če so kot lastniki, imetniki pravice 
uporabe oziroma uživalci vpisani v zemljiški knjigi oziroma v 
katastrskem operatu. 

49. člen (51. člen) 

Od prisilne izterjave so izvzeti: 

1. prejemki iz naslova zakonite preživnine ter zavarovalne 
vsote, izplačane na podlagi nezgodnega zavarovanja; 
2. plačila za delo med rehabilitacijo; 
3. prejemki iz naslova: denarnih nadomestil, izplačanih v 
enkratnem znesku po predpisih o zaposlovanju in zavarova- 
nju za primer brezposelnosti; enkratnih solidarnostnih po- 
moči; 
4. prejemki iz naslova: varstvenega dodatka k pokojnini; 
denarne pomoči za brezposelnost; družbene pomoči otro- 
kom; denarne pomoči kot edinega vira preživljanja ter denar- 
nega dodatka po zakonu o socialnem varstvu; enkratne 
denarne pomoči po posebnih predpisih; 
5. prejeniki iz naslova rejnin ter oskrbnin v tuji družini; 
6. prejemki iz naslova nadomestil za invalidnost, ki jih preje- 
majo osebe po predpisih o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb ter od dodatka za telesno okvaro po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
7. dodatki za tujo pomoč in postrežbo; 
8. prejemki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v 
institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu; 
9. plačil učencem, dijakom in študentom za opravljeno 
obvezno praktično delo v vzgojnoizobraževalnem procesu; 
10. prejemki vojaških obveznikov med služenjem vojaškega 
roka in med nadomestno civilno službo; 
11. hrana in kurjava, obleka, obutev, perilo in drugi predmeti 
za osebno rabo, posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hla- 
dilnik in druge, za gospodinjstvo potrebne stvari, če so nujne 
dolžniku in članom njegovega gospodinjstva ter odličja in 
priznanja; 
12. predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali 
znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno 
potrebni za opravljanje njegovega dela; 
13. delovna in plemenska živina, krma za živino, seme, kmetij- 
ski stroji in druge delovne priprave, ki so dolžniku - pravni 
osebi, oziroma fizični osebi, ki ji je kmetijstvo edini vir preživ- 
ljanja, nujni za opravljanje kmetijske dejavnosti; 
14. stroji, orodje in druge delovne priprave, ki so dolžniku - 
pravni osebi, ki opravlja dejavnost in podjetniku posamezniku 
nujno potrebni za opravljanje dejavnosti ter surovine, poliz- 
delki, namenjeni za predelavo in pogonsko gorivo, potrebno 
za enomesečno poprečno proizvodnjo; 
15. pripomočki-, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s 
telesnimi hibami na podlagi predpisa ali si jih je sam nabavil 
in so nujni za opravljanje njegovih življenjskih funkcij. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko od dolž- 
nika, ki zapadlih davkov ne plača v šestih mesecih od dneva, 
ko so zapadli v plačilo, ti davki prisilno izterjajo tudi iz sred- 
stev, s katerimi opravlja dejavnost, če se je v tem času brez 
uspeha poskušala opraviti prisilna izterjava iz drugega pre- 
moženja in iz drugih dohodkov. 
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50. člen (52. člen) 56. člen (58. člen) 

Na plačo, nadomestilo plače, druge prejemke iz delovnega 
razmerja, kolikor niso izvzeti iz prisilne izterjave ter na pokoj- 
nino, je s prisilno izterjavo mogoče seči do 1/3 čistega zneska 
teh prejemkov. 

Na prejemke, navedene v prejšnjem odstavku, ni mogoče seči 
s prisilno izterjavo, kolikor ne presegajo zneska denarne 
pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih o socialnem 
varstvu. 

51. člen (53. člen) 

Sklep o prisilni izterjavi iz osebnih prejemkov in terjatev 
dolžnika vroči davčni organ dolžniku in izplačevalcu oseb- 
nega prejemka oziroma dolžnikovemu dolžniku. Sklep o pri- 
silni izterjavi na sredstva na računu dolžnika vroči davčni 
organ dolžniku in banki ali hranilnici, pri kateri ima dolžnik 
račun. 

Z vročitvijo sklepa se šteje, da je rubež dolžnikovih osebnih 
prejemkov, terjatev oziroma denarnih sredstev opravljen. 

52. člen (54. člen) 

S sklepom o prisilni izterjavi iz osebnih prejemkov se dolžniku 
zarubi del osebnega prejemka do višine njegovega davčnega 
dolga, izplačevalcu pa naloži, da del osebnega prejemka 
plača oziroma plačuje na davčni račun do poravnave dolžni- 
kovega davčnega dolga. 

Sklep o prisilni izterjavi se nanaša tudi na povečanje oseb- 
nega prejemka, do katerega je prišlo po vročitvi sklepa. 

53. člen (55. člen) 

S sklepom o prisilni izterjavi iz terjatev dolžnika se dolžniku 
zarubi terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika do višine njego- 
vega davčnega dolga, dolžnikovemu dolžniku pa naloži, da 
zarubljeni znesek terjatve plača na davčni račun. 

54. člen (56. člen) 

Prisilna izterjava na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na 
računih pri banki ali hranilnici, se opravi tako, da davčni 
organ izda sklep, s katerim naloži banki ali hranilnici, da 
zarubi dolžnikova sredstva v višini davčnega dolga in plača 
davčni dolg na davčni račun. 

Če takrat, ko banka ali hranilnica prejme sklep o prisilni 
izterjavi, na dolžnikovih računih ni sredstev, obdrži banka ali 
hranilnica sklep v evidenci in opravi na njegovi podlagi izpla- 
čilo, ko sredstva prispejo na račune. Banka oziroma hranil- 
nica mora o tem obvestiti davčni organ, ki je izdal sklep o 
prisilni izterjavi. Če v enem letu po prejemu sklepa o prisilni 
izterjavi na dolžnikovih računih ni nobenega priliva sredstev, 
banka oziroma hranilnica vrne sklep davčnemu organu, ki je 
sklep izdal. 

55. člen (57. člen) 

Izplačevalec osebnega prejemka, banka ali hranilnica ozi- 
roma dolžnikov dolžnik lahko proti sklepu o prisilni izterjavi 
ugovarja v osmih dneh po prejemu sklepa pri davčnem 
organu, ki je izdal sklep. 

V svojem ugovoru izplačevalec osebnega prejemka ugovarja, 
da dolžnik pri njem nima osebnega prejemka, banka ali hra- 
nilnica, da dolžnik pri njej nima računa, dolžnikov dolžnik pa, 
da dolžniku sploh ni dolžan, da je dolg pogojen, ali da dolg še 
ni dospel v plačilo in ne bo dospel v plačilo v enem letu od 
prejema sklepa. 

Če davčni urad ugotovi, da ugovor ni utemeljen, odstopi 
ugovor Glavnemu davčnemu uradu in zadrži postopek nadalj- 
nje izterjave do rešitve ugovora. 

Če se izplačevalec osebnega prejemka, banka ali hranilnica 
oziroma dolžnikov dolžnik ne ravna po sklepu, s katerim j® 
odrejena prisilna izterjava in ne vloži ugovora v roku, se dol9 
izterja od njega. Davčni organ mora o tem izdati odločbo, s 
katero naloži izplačevalcu osebnega prejemka, da na davčni 
račun poravna vse zneske, ki bi jih moral po sklepu o prisilni 
izterjavi odtegniti, do izdaje te odločbe, oziroma da dolžnikov 
dolžnik plača na davčni račun zarubljeno terjatev. Banki ali 
hranilnici davčni organ z odločbo naloži, da plača na davčni 
račun znesek, ki ustreza zarubljenim sredstvom, ki so bila na 
računu dolžnika v času od izdaje sklepa o prisilni izterjavi do 
izdaje te odločbe. 

Zoper odločbo se lahko izplačevalec osebnega prejemka, 
banka ali hranilnica oziroma dolžnikov dolžnik pritoži na 
drugostopni davčni organ v osmih dneh od vročitve odločbe. 
Pritožba zadrži izvršitev odločbe 

57. člen (59. člen) 

Če dolžniku preneha zaposlitev, učinkuje sklep o prisilni 
izterjavi tudi proti drugemu izplačevalcu, pri katerem se j® 
dolžnik na novo zaposlil, in sicer od dneva, ko je temu deloda- 
jalcu vročen sklep o prisilni izterjavi. 

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več zaposlen, mora brez 
odlašanja v priporočeni pošiljki poslati sklep o prisilni izter- 
javi novemu delodajalcu, o tem obvestiti davčni organ in mu 
dostaviti povratnico, ki dokazuje vročitev pošiljke. 

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več zaposlen, pa ne ve, kje 
se je dolžnik na novo zaposlil, mora to brez odlašanja sporo- 
čiti davčnemu organu. 

58. člen (60. člen) 

Sklep o prisilni izterjavi iz premičnega premoženja izroči 
dolžniku izterjevalec na kraju samem. 

Pred izročitvijo sklepa o prisilni izterjavi dolžniku in Pre<i 

začetkom rubeža izterjevalec pozove dolžnika, naj pl®c® 
davčni dolg in dotedanje stroške. Če dolžnik davčnega dolg3 

in dotedanjih stroškov na poziv ne plača, se prične rubež. 

59. člen (61. člen) 

Če premične stvari niso na območju davčnega urada, ki i® 
izdal sklep o prisilni izterjavi, pošlje le-ta svoj sklep o P"sl!? 
izterjavi davčnemu uradu, na katerega območju so prem|C" 
nine, da izvrši rubež. 

60. člen (62. člen) 

Prisilna izterjava iz premičnega premoženja se opravi z rub®^ 
žem, ocenitvijo in s prodajo premičnih predmetov, s poplav" 
lom dolga, obresti in stroškov iz zneska, dobljenega s P'0' 
dajo. 

Rubež s cenitvijo in prodajo premičnih predmetov opravi za t® 
pooblaščeni delavec davčnega organa (v nadaljnjem bes®" 
dilu: izterjevalec). 

61. člen (63. člen) 

Zarubiti se smejo predmeti, ki jih ima dolžnik v posesti. 

Zarubi se toliko predmetov, kolikor je potrebno za popla#'0 

davčnega dolga. 

Predvsem se zarubijo predmeti, glede katerih ni Pr'PorT1''° 
obstoju kakšne pravice, ki bi preprečevala prisilno izterja* ' 
in predmetov, ki se dajo najlažje vnovčiti. 

62. člen (64. člen) 

S prisilno izterjavo je mogoče seči na vse dolžnikovo Pre~ 
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[nično premoženje, razen na stvari, ki so od prisilne izterjave 
Kvzete. 

če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o prisilni izterjavi iz 
glogov na dolžnikovi strani, to ni ovira za rubež. V takem 
Primeru se sklep o prisilni izterjavi vroči dolžniku kasneje. 

^ dolžnik oziroma zastopnik dolžnika - pravne osebe noče 
sam odpreti poslovnih prostorov ali drugih prostorov, ki so v 
?vezi z opravljanjem dejavnosti ali pridobivanjem dohodkov, 
ln Pokazati stvari v teh prostorih, sme izterjevalec v navzočno- 

rub^h Pr'ć odpre,i zaPrte Pastore, da bi lahko opravil 

izterjevalec ne more sam izvršiti prisilne izterjave, ker 
paleti na fizično upiranje ali tako upiranje utemeljeno priča- 
nje, lahko na podlagi sklepa davčnega organa zahteva 
Pomoč policije, da ga zavaruje pri izvršitvi sklepa. Pomoč 
Policije zahteva pri postaji policije s splošnim delovnim po- 
bočjem. 

Rubež premičnih stvari se opravi v navzočnosti dolžnika ali 
k°ga od polnoletnih članov njegovega gospodinjstva in ene 
Priče oziroma v navzočnosti dveh prič, če pri rubežu ni nav- 
*oč dolžnik ali član njegovega gospodinjstva. 

Rubež premičnih stvari pri dolžniku - pravni osebi se opravi v 
navzočnosti zastopnika pravne osebe ali dveh prič, če zastop- 
nik pravne osebe ni navzoč. 

63. člen (65. člen) 

Hkrati z rubežem se opravi tudi cenitev zarubljenih stvari. 
Cenitev opravi sam izterjevalec, po potrebi pa lahko pokliče 
Posebnega cenilca. 

64. člen (66. člen) 

gubljene premične stvari se lahko'pustijo v hrambi pri 
dolžniku, ki teh stvari ne sme uporabljati. V primeru utemelje- 
nega suma, da bo dolžnik zarubljene stvari odtujil ali poško- 
doval, lahko davčni organ odloči, da se zarubljene premične 
stvari dolžniku odvzamejo ter jih hrani ali pa jih da v hrambo 
komu drugemu. Če se zarubi motorno vozilo oziroma plovilo 
ln ga davčni organ dolžniku ne odvzame, pošlje sklep o 
Prisilni izterjavi organu, pristojnemu za registracijo motornih vozi| oziroma plovil z zahtevo, da vpiše v prometno dovolje- 
ne. da je motorno vozilo oziroma plovilo zarubljeno in da do 
Preklica ne izvede ponovne registracije motornega vozila 
oziroma plovila. 

Gotovina, vrednostni papirji in dragocenosti se vedno odvza- 
mejo in izročijo v hrambo. Za vrednostne papirje, ki jih ni 
^ožno odvzeti, izda davčni organ sklep o prisilni izterjavi, ki 
9a pošlje klirinški depotni hiši ali izdajatelju vrednostnega 
Papirja z zahtevo, da v svoji evidenci zagotovita, da davčni 
"olžnik ne razpolaga z vrednostnim papirjem. 

Na zarubljenih stvareh, ki so bile puščene v hrambi pri dolž- 
n'ku, mora izterjevalec vidno označiti, da so zarubljene. 

65. člen (67. člen) 

® opravljenem rubežu mora izterjevalec napraviti zapisnik o 
rubežu. V zapisnik o rubežu se vpišejo: 

J- davčni organ ter ime uradne osebe, ki je opravila cenitev; 
z; Priimek in ime ter stalno prebivališče oziroma sedež dolž- n'ka, davčna številka in podatki o drugih osebah, ki sodelujejo 
Pri prisilni izterjavi; 
J kraj in čas rubeža; 4 znesek dolga, obresti in stroškov, za katere se opravlja 
rubež; 
jj- natančno označbo in opis zarubljenih predmetov; 
^ vrednost zarubljenih predmetov, ugotovljenih s cenitvijo; 

Priimek in ime ter naslov oziroma sedež tistega, ki so mu 6l|e stvari zaupane v hrambo; 

8. ugotovitev, da je bil sklep o prisilni izterjavi poslan organu, 
pristojnemu za registracijo motornih vozil oziroma plovil; 
9. ugotovitev, da je bil sklep o prisilni izterjavi poslan klirinški 
depotni družbi oziroma izdajatelju vrednostnega papirja; 
10. ugotovitev, da sta bila dolžnik in hranitelj zarubljenih 
stvari opozorjena na zakonite posledice, če bi zarubljene 
stvari odtujila ali poškodovala. 
11. morebitne pripombe dolžnika glede osebe cenilca, višine 
cenitve ali kakšne druge pripombe oziroma morebitne pri- 
pombe drugih oseb, ki uveljavljajo kakšno pravico v zvezi s 
predmetom rubeža; 

t 
Če je bil izterjevalec prisiljen uporabljati posebne ukrepe 
(pomoč policije), se to vpiše v rubežni zapisnik. 

Zapisnik o rubežu podpišejo izterjevalec, ki je opravil rubež, 
dolžnik in njegov zastopnik ali pooblaščenec ali član njego- 
vega gospodinjstva, zastopnik ali pooblaščenec dolžnika - 
pravne osebe, navzoče priče, cenilec ali druge uradne osebe, 
ki so bile navzoče pri rubežu. 

Če dolžnik oziroma njegov zastopnik ali pooblaščenec ozi- 
roma zastopnik ali pooblaščenec pravne osebe - dolžnika, 
noče podpisati zapisnika o rubežu, ugotovi izterjevalec to v 
zapisniku in navede razlog odklonitve oziroma, da je bil pod- 
pis odklonjen brez pojasnila. 

Izvod zapisnika o rubežu mora biti osebam iz prejšnjega 
odstavka vročen. 

66. člen (68. člen) 

Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet prisilne 
izterjave, se to vpiše v zapisnik o rubežu. 

67. člen (69. člen) 

Če so bile dolžnikove premične stvari že prej zarubljene pri 
kakšni drugi upravni ali sodni izterjavi, se rubež teh premičnin 
opravi tako, da se na prvem zapisniku o rubežu napravi 
zaznamek. Če je prejšnji rubež opravilo sodišče, napravi 
sodišče na zahtevo davčnega organa v svojem zapisniku o 
rubežu zaznamek o dodatnem rubežu. O takšnem rubežu se 
obvesti dolžnika oziroma njegovega predstavnika, zastopnika 
ali pooblaščenca. 

68. člen (70. člen) 

Če dolžnik izjavi, da so zarubljene stvari last druge osebe, a za 
to nima dokazov, zarubi izterjevalec tudi te predmete, mora 
pa opozoriti to drugo osebo, da lahko v osmih dneh po 
opozorilu vloži pri sodišču izločitveno tožbo, da bi dokazala 
lastništvo. Postopek z izločitveno tožbo je hiter. Če ta oseba v 
tem roku ne predloži dokaza, da je vložila tožbo pred sodiš- 
čem, se postopek prisilne izterjave nadaljuje, kakor da ni bilo 
pripomb. Izjavo dolžnika in opozorilo iz prvega stavka je treba 
vpisati v zapisnik o rubežu. 

Z vložitvijo tožbe pri sodišču v roku, ki je določen v prejšnjem 
odstavku, se zadrži prodaja spornih zarubljenih stvari, dokler 
se ne konča spor. 

69. člen (71. člen) 

Če se ugotovi, da je dolžnik solastnik zarubljenih stvari, teh ni 
dovoljeno prodati, če je njegov solastniški delež manjši od 
ene nerazdelne polovice. 

V primeru prodaje zarubljenih stvari ima solastnik pravico do 
poplačila iz zneska, dobljenega s prodajo stvari pred porav- 
navo davčnega dolga in stroškov prisilne izterjave. 

Solastnik ima pravico zahtevati, da se mu odstopi stvar, ki je 
predmet prisilne izterjave, če položi znesek, ki ustreza vred- 
nosti dolžnikovega deleža na tej stvari. 

70. člen (72. člen) 

Če dolžnik zarubljene stvari odtuji, uniči ali poškoduje, mora 
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davčni organ vložiti zoper njega prijavo pri državnem tožilcu, 
za izterjavo davčnega dolga pa se takoj opravi nov rubež, ne 
da bi bilo treba za to izdati nov sklep. 

71. člen (73. člen) 

Veljavnost rubeža preneha, če se prisilna prodaja ne opravi v 
enem letu od rubeža oziroma od dneva, ko je bila dolžniku 
vročena odločba o pritožbi ali sodba o izločitveni tožbi. 

72. člen (74. člen) 

Prodaja zarubljenih stvari ni dovoljena, dokler ne poteče 
osem dni od rubeža. 

Izjemoma se lahko stvari, ki se kvarijo, prodajo tudi pred 
potekom osemdnevnega roka od rubeža. 

Prodaja zarubljenih stvari se opravi praviloma na javni dražbi. 

73. člen (75. člen) 

Dolžnik sme s poprejšnjim pooblastilom davčnega organa 
sam prodati zarubljene stvari s tem, da kupec denar izroči v 
odplačilo davčnega dolga in stroškov prisilne izterjave. 

Če se na tak način lahko popolnoma poravna davčni dolg in 
stroške prisilne izterjave, je davčni organ dolžan dovoliti tako 
prodajo. Če pa bi se s tako prodajo dosegla le delna porav- 
nava dolga, o taki prodaji odloči davčni organ, upoštevajoč 
pri tem, kakšne so možnosti, da se zarubljene premičnine 
vnovčijo na javni dražbi. 

Da bi se stvari bolje vnovčile in prihranili stroški, lahko določi 
davčni organ tudi kakšen drug način vnovčenja mimo javne 
dražbe, če s tem soglaša dolžnik. V takem primeru se stvari ne 
smejo prodati pod cenilno vrednostjo. 

74. člen (76. člen) 

Zarubljene vrednostne papirje in druge predmete, ki imajo 
ceno na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali drugih 
predmetov, je treba prodati s posredovanjem borznih posred- 
nikov z upoštevanjem borznih cen. , 

75. člen (77. člen) 

Javna dražba se odredi z oklicem. Oklic o javni dražbi mora 
vsebovati podatke o času, kraju in načinu prodaje ter popis 
stvari z vrednostjo, ocenjeno pri rubežu. 

Oklic o javni dražbi je treba objaviti na oglasni deski davčnega 
organa, kjer bo dražba ali na drug običajen način in dolžnika 
o tem obvestiti najmanj pet dni pred pričetkom dražbe. 

76. člen (76. člen) 

Javna dražba se lahko prične tudi, če se je javil en sam 
ponudnik. 

Na javni dražbi ne smejo nastopiti kot ponudniki osebe, zapo- 
slene pri Davčni upravi Republike Slovenije, njihovi zakonci 
oziroma osebe, s katerimi živijo v življenjski skupnosti, ki je po 
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih 
posledicah izenačena z zakonsko zvezo ter njihovi družinski 
člani. 

Zarubljene stvari se dajo na dražbo z začetno ceno, ki je bila 
ugotovljena pri rubežu. Če se na javni dražbi ne doseže 
začetna cena, se stvari prodajo za največjo ponujeno ceno, 
vendar ta cena ne sme biti manjša kot znaša polovica vredno- 
sti, ugotovljene pri rubežu. 

Dolžnik ali njegov družinski član lahko nastopa na javni 
dražbi, vendar ne more zarubljenih stvari kupiti pod ocenjeno 
vrednostjo, ugotovljeno pri rubežu. 

Če se za posamezne stvari na javni dražbi ne doseže niti 

polovica ocenjene vrednosti, se lahko napove ponovno 
dražbo, na kateri se stvari lahko prodajo ne glede na višino 
dosežene cene. Ponovna javna dražba se sme opraviti šele po 
poteku petih dni od neuspele dražbe. 

77. člen (79. člen) 

Izterjevalec mora voditi zapisnik o poteku javne dražbe. V 
njem navede zlasti čas in kraj javne dražbe, imena ponudni- 
kov in ponujene zneske, imena kupcev in doseženo prodajno 
ceno. 

Zapisnik morajo podpisati izterjevalec, kupec in dolžnik ozi- 
roma njegov zastopnik, če je bil navzoč pri dražbi. DolžniK 
sme zahtevati, da se njegove pripombe vpišejo v zapisnik; 
izvod zapisnika se vroči dolžniku oziroma njegovemu zastop- 
niku. 

78. člen (80. člen) 

Kupec mora položiti znesek kupnine in prevzeti stvari takoj po 
končani dražbi oziroma prodaji. 

79. člen (81. člen) 

Po končani dražbi davčni organ s sklepom razdeli znesek, 
dobljen s prodajo tako, da se poravnajo po vrsti: stroški 
prisilne izterjave postopka, obresti do dneva vnovčenja stvari 
in dolžni davek. 

Davčni organ presežek kupnine izroči dolžniku. 

80. člen (82. člen) 

Če je bila javna dražba brezuspešna, ker ni bilo kupcev ali ker 
so bile ponudbe prenizke, lahko izda davčni organ, namesto, 
da bi določil drugo javno dražbo, sklep, naj opravi prodajo 
posebna tričlanska komisija. Komisijo določi davčni organ. 

Komisija lahko dbloči, da se stvari prodajo neposredno ali po 
komisijski trgovini v istem ali drugem kraju ali na kakšen drug 
primeren način. 

Prodaja po komisiji ni dopustna po ceni, ki ne bi dosegla niti 
polovico ocenjene vrednosti. 

O prodaji, ki jo je opravila komisija, se napravi poseben 
zapisnik, ki mora vsebovati potrebne podatke o prodaji in o 
nastalih stroških. Zapisnik podpišejo člani komisije in kupec 
oziroma zastopnik komisijske trgovine, če so bile stvari pro- 
dane v komisijski trgovini. Izvod zapisnika se vroči dolžniku 
oziroma njegovemu zastopniku. 

81. člen (83. člen) 

Prisilna izterjava iz dolžnikovega nepremičnega premoženja 
in deleža družbenika je dovoljena le, če davkov ni bilo 
mogoče izterjati iz njegovih dohodkov in terjatev niti iz njego- 
vega premičnega premoženja. 

Prisilno izterjavo davkov iz dolžnikovega nepremičnega pre- 
moženja in deleža družbenika opravi sodišče, na katerega 
območju je nepremičnina oziroma je prijavljen delež družbe- 
nika, po zakonu o izvršilnem postopku. 

82. člen (84. člen) 

Pri dolžnikih, ki so lastniki nepremičnega premoženja ali 
deleža družbenika, lahko davčni organ predlaga zavarovanje 
davčnega dolga z vknjižbo zastavne pravice na njihovih 
nepremičninah oziroma deležu družbenika pri pristojnem 
sodišču. 

83. člen (85. člen) 

Prisilna izterjava se ne uvede, če dolg z obrestmi ne presega 
1.000 tolarjev. 
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84. člen (86. člen) 

Dolžnik plača vse stroške prisilne izterjave. 

če se ukrepi za prisilno izterjavo davkov odpravijo ali če se 
kasneje dokaže, da niso bili upravičeni, trpi stroške teh ukre- 
pov davčni organ, ki je izdal sklep o prisilni izterjavi. Davčni 
organ povrne dolžniku stroške ukrepov prisilne izterjave v 15 
dneh od dneva vložitve zahtevka za povrnitev teh stroškov. 

Stroški za sklep o prisilni izterjavi znašajo 1.000 tolarjev; 
stroški prisilne prodaje znašajo 1% od davčnega dolga in 
obresti, vendar najmanj 10.000 tolarjev. 

Za vsako pot izterjevalca v zvezi s prisilno izterjavo se zave- 
zancu zaračunajo stroški v znesku 3.000 tolarjev. 

Dolžnika bremenijo tudi vsi drugi stroški (za hrambo, prevoz, 
stroški cenilcev in drugo) v dejanskih zneskih. 

85. člen (87. člen) 

Pri poravnavi dolžnikovih dolgov iz njegovih dohodkov, terja- 
tev, denarja, premoženja in premoženjskih oziroma material- 
nih pravic, ima davčni dolg in stroški prisilne izterjave pred- 
nost pred ostalimi dolgovi dolžnika, ki se izterjujejo, razen 
pred dolgovi iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za 
škodo, nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnine zaradi 
izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživ- 
Ijalca. 

86. člen (88. člen) 

Od skupno prisilno izterjanih obveznosti se najprej poravnajo 
stroški prisilne izterjave, potem obresti in nazadnje dolžni 
davek in denarne kazni. 

87. člen (89. člen) 

Davčni dolg se šteje za neizterljivega, če je davčni dolžnik 
umrl in ni pustil niti premičnega niti nepremičnega premože- 
nja, iz katerega bi se mogli davki izterjati, če ne gre za davčno 
obveznost, ki se prenese na pravne naslednike. 

Pri pravnih osebah se dolg šteje za neizterljivega, če ga ni 
mogoče izterjati od njih niti iz jamstva in zavarovanja dolga 
ter od pravnega naslednika. 

POROŠTVO 

88. člen (90. člen) 

če davka ni bilo mogoče izterjati iz premoženja dolžnika - 
fizične osebe, se ta izterja iz premoženja ožjih družinskih 
članov, ki so to premoženje kakorkoli dobili od dolžnika v 
letu, v katerem je davčni dolg nastal. Će je dolžnik z name- 
nom, da bi se izognil plačilu davka, odtujil premoženje komu 
drugemu, se tak pravni posel izpodbija pred sodiščem, če je 
kupec vedel za tak namen zavezanca. 

ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG IN OBROČNO PLAČEVANJE 
DAVČNEGA DOLGA 

89. člen (91. člen) 

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davčnega dolga s 
pripadajočimi obrestmi za čas do 6 mesecev oziroma dovoli 
plačilo davčnega dolga v največ 6 mesečnih obrokih ali 
določi, da se zavezancu davčni dolg v celoti ali deloma 
odpiše, če bi se z izterjavo lahko ogrozilo preživljanje davč- 
nega zavezanca in njegovih družinskih Članov. 

90. člen (92. člen) 

Vlogo za odpis oziroma delni odpis, odlog oziroma obročno 
plačilo davčnega dolga, mora davčni zavezanec vložiti pri 
davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register. K vlogi mora 
davčni zavezanec predložiti dokazila o svojih dohodkih in 

premoženjskem stanju ter o dohodkih in o premoženjskem 
stanju družinskih članov. 

Davčni urad na podlagi vloge in dokazil odloči o odpisu, 
odlogu oziroma obročnem plačilu v roku 30 dni. 

91. člen (93. člen) 

Davčni urad lahko dovoli odlog plačila davčnega dolga za čas 
do šest mesecev oziroma dovoli plačilo davka v največ šestih 
mesečnih obrokih zaradi začasne plačilne nezmožnosti, če na 
nastanek plačilne nezmožnosti davčni zavezanec ni mogel 
vplivati. 

Vlogo za odlog plačila oziroma obročno plačevanje davka z 
dokazili o nastanku začasne plačilne nezmožnosti mora 
davčni zavezanec vložiti pri davčnem uradu, kjer je vpisan v 
davčni register. 

Davčni urad na podlagi vloge in dokazil o začasni plačilni 
nezmožnosti odloči o odlogu oziroma obročnem plačilu v 
roku 30 dni. 

92. člen (94. člen) 

Za čas, ko je zavezancu odloženo plačilo davka oziroma 
dovoljeno obročno plačilo, se ne obračunajo zamudne 
obresti. 

93. člen (95. člen) 

Davčni organ davčnega dolga ne more iz razlogov po 89. in 
91. členu tega zakona odpisati oziroma odložiti plačilo ali 
dovoliti obročnega plačevanja za naslednje vrste davkov: 

1. davek na dodano vrednost 
2. trošarine 
3. davek od dobička iz kapitala 
4. davek od dohodkov iz premoženja 
5. davek na promet nepremičnin 

ZAVAROVANJE DAVČNEGA DOLGA 

94. člen (96. člen) 

Davčni organ lahko še pred izdajo odmerne odločbe oziroma 
pred rokom za predložitev davčnega obračuna izda davč- 
nemu zavezancu začasen sklep za zavarovanje izpolnitve 
davčne obveznosti, če obstoja nevarnost, da bo zavezanec 
onemogočil ali znatno otežkočil izpolnitev obveznosti ali raz- 
polagal s premičnim premoženjem, iz katerega bi se obvez- 
nost izterjala. 

Davčni organ lahko z začasnim sklepom za zavarovanje izpol- 
nitve davčne obveznosti: 

- banki ali hranilnici, pri kateri ima zavezanec račun naloži, 
da sredstev na računu zavezancu ne izplača, zavezancu pa 
prepove razpolaganje z njegovimi sredstvi na teh računih 
- zavezančevemu dolžniku prepove izplačilo zavezančeve 
terjatve oziroma izročitev zavezančeve stvari ter zavezancu 
prepove da sprejme terjatev oziroma stvar in 
- zavezancu prepove razpolaganje z njegovim premičnim 
premoženjem. 

Zoper sklep za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti je 
dovoljena posebna pritožba v roku 8 dni od vročitve sklepa. 
Pritožba zoper sklep ne zadrži izvršitve sklepa. 

Iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, lahko 
davčni organ predlaga pri sodišču izdajo začasne odredbe za 
zavarovanje denarne terjatve s prepovedjo odtujitve ali obre- 
menitve zavezančevih nepremičnin z zaznambo te prepovedi 
v zemljiški knjigi oziroma s prepovedjo razpolaganja z dele- 
žem družbenika. 
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VRAČILO DAVKA 

95. člen (97. člen) 

Davčnemu zavezancu ali komu drugemu, ki je na račun 
davka, obresti, denarne kazni ali stroškov plačal več, kot je bil 
dolžan plačati po pravnomočni odločbi ali po davčnem obra- 
čunu, se preveč plačani znesek vrne v 30 dneh od vročitve 
odločbe, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

Če je davčnemu zavezancu potekel rok za plačilo drugih 
davkov se mu vrne preveč plačani davek, zmanjšan za znesek 
davkov, ki jim je potekel rok plačila. 

Davčni organ vrne po uradni dožnosti preveč plačani davek, 
če znesek presega 1.000 tolarjev. Preveč plačani davek do 
zneska 1.000 tolarjev se vrne na zahtevo davčnega zavezanca 
v roku 30 dni od vložitve zahteve. Če davčni zavezanec tega 
ne zahteva, se mu preveč plačani davek s pripadajočimi 
obrestmi šteje v naslednja plačila, ali v plačila druge vrste 
davkov. O tem mora davčni organ obvestiti davčnega zave- 
zanca. 

Davčnemu zavezancu pripadajo od neupravičeno odmerje- 
nega ali preveč odmerjenega davka obresti po obrestni meri, 
določeni z zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obre- 
sti, od dneva plačila davka. 

Od preveč plačane dohodnine pripadajo davčnemu zave- 
zancu obresti po prejšnjem odstavku od dneva, ko je postala 
odločba o odmeri dohodnine pravnomočna. 

Davčnemu zavezancu, ki sam obračuna in plača davek, od 
razlike med letom plačane akontacije in davkom po davčnem 
obračunu, ne pripadajo obresti po četrtem odstavku tega 
člena. 

ZASTARANJE 

96. člen (98. člen) 

Pravica do odmere davka zastara v petih letih po poteku leta, 
v katerem bi bilo treba odmeriti davek. 

Pravica do izterjave davka, obresti ter stroškov prisilne izter- 
jave zastara v petih letih po poteku leta, v katerem bi jih bilo 
treba izterjati. 

Pravica zavezanca do vračila plačanega davka, obresti in 
stroškov prisilne izterjave, ki jih ni bil dolžan plačati, zastara v 
petih letih po poteku leta, v katerem jih je plačal. 

97. člen (99. člen) 

Tek zastaranja pravice do odmere davka ustavi vsako uradno 
dejanje davčnega organa, ki mu je namen odmera davka in je 
dano v vednost zavezancu. 

Tek zastaranja pravice do izterjave davka, obresti, stroškov 
prisilne izterjave ustavi vsako uradno dejanje davčnega 
organa, ki mu je namen izterjava in je bil dolžnik z njim 
seznanjen. 

Tek zastaranja pravice do vračila plačanega davka, obresti in 
stroškov prisilne izterjave ustavi vsako dejanje, ki ga zaveza- 
nec stori pri davčnem organu, da doseže vračilo. 

Pri vsaki ustavitvi teka zastaranja začne znova teči zastaralni 
rok, vendar pravice do odmere, izterjave in vračila ni v nobe- 
nem primeru več možno uveljaviti, ko poteče dvakrat toliko 
časa, kot je določeno v prejšnjem členu. 

Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko poteče deset let od 
dneva, ko je prvič pričelo teči. 

98. člen (100. člen) 

Postopek za davčni prekršek ni dopusten, ko potečeta dve leti 

od dneva, ko je bil prekršek storjen, v nobenem primeru pa ni 
več mogoč, ko potečejo štiri leta od dneva storitve prekrška. 

DRUGI DEL 

NAČIN PLAČEVANJA DAVKA 

99. člen (101. člen) 

Davčni zavezanec plačuje davek: 

1. na podlagi odločbe o odmeri davka, ki jo izda davčni organ; 
2. na podlagi obračuna, ki ga izvrši davčni zavezanec sam (v 
nadaljnjem besedilu: samoobdavčitev); 
3. na podlagi obračuna in vplačila davka, ki ga za davčnega 
zavezanca izvrši delodajalec oziroma izplačevalec od vsakega 
posameznega dohodka (v nadaljnjem besedilu: davek po od- 
bitku). 

Davki se plačujejo na davčne račune, ki jih predpiše minister, 
pristojen za finance. 

100. člen (102. člen) 

Od davkov, ki jih zavezanec oziroma izplačevalec dohodkov 
ni plačal v predpisanem roku, mora plačati obresti v skladu z 
zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti. 

101. člen (103. člen) 

Šteje se, da je davčni dolg poravnan z dnem vplačila dolžnega 
zneska davčnemu organu oziroma na predpisan račun pri 
pošti, banki ali hranilnici. 

Pošta, banka ali hranilnica mora še isti oziroma najkasneje 
naslednji dan vplačane davčne obveznosti nakazati na predpi- 
sane davčne račune. 

102. člen (104. člen) 

S plačilom davčnega dolga se najprej poravnajo obresti, obra- 
čunane od davčnega dolga in nato znesek davka. 

Odmera in pobiranje davka na podlagi odločbe davčnega 
organa 

103. člen (105. člen) 

Odločbo o odmeri davka (v nadaljnjem besedilu: odmerna 
odločba) izda davčni organ na podlagi davčne napovedi, če ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

Davčno napoved vloži davčni zavezanec v roku, ki je za 
posamezno vrsto davka določen s tem zakonom. 

104. člen (106. člen) 
J 

K vložitvi davčne napovedi so davčni zavezanci lahko pozvani 
z javnim pozivom, ki ga izda davčni organ. 

105. člen (107. člen) 

Davčna napoved mora vsebovati podatke, ki so potrebni za 
odmero davka. Podatki v davčni napovedi morajo biti resnični 
in ne smejo spraviti v zmoto davčnega organa. 

Vsebino davčne napovedi za posamezne vrste davkov pred- 
piše minister, pristojen za finance. 

106. člen (108. člen) 

Davčni organ odmerja davke od letne osnove za preteklo leto 
ali tekoče leto, v pavšalnem znesku, od osnove, ugotovljene 
ob nastanku davčne obveznosti med letom ali od druge 
osnove, določene s posebnimi predpisi. 

107. člen (109. člen) 

Davki, odmerjeni z odločbo, morajo biti plačani v tridesetih 
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dneh od vročitve odločbe, če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 

108. člen (110. člen) 

Kadar se davek odmeri od letne osnove, davčni zavezanec 
plačuje davek oziroma akontacijo tega davka v mesečnih, 
trimesečnih ali polletnih obrokih. 

Način plačevanja in ugotovljanja višine obrokov oziroma 
akontacije davka je določen s tem zakonom pri posamezni 
vrsti davka. 

Mesečni obroki akontacije oziroma odmerjenega davka zapa- 
dejo v plačilo vsakega prvega dne v mesecu, plačani pa 
morajo biti v 15 dneh po zapadlosti. 

Trimesečni in polletni obroki akontacije oziroma odmerje- 
nega davka zapadejo v plačilo vsakega prvega v trimesečju 
oziroma polletju, plačani pa morajo biti v 45 dneh po zapadlo- 
sti. 

Samoobdavčltev 

109. člen (111. člen) 

Davčni zavezanec sam obračuna in plača davke, za katere je 
tak način plačevanja določen s tem zakonom. 

Davčni zavezanec obračunava in plačuje akontacijo davka 
med letom v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih in na 
koncu leta na podlagi obračuna. 

Davčni zavezanec predloži davčne obračune na obrazcih, ki 
jih predpiše minister, pristojen za finance. 

110. člen (112. člen) 

Davčni obračuni iz prejšnjega člena morajo vsebovati 
podatke, ki so potrebni za obračun davka. Podatki morajo biti 
resnični in ne smejo spraviti v zmoto davčnega organa. 

111. člen (113. člen) 

Davčni zavezanec predloži obrazce iz 109. člena tega zakona 
davčnemu uradu, kjer je vpisan v davčni register v rokih, ki so 
določeni pri posamezni vrsti davka. 

112. člen (114. člen) 

če davčni zavezanec ne predloži obračuna obrokov akonta- 
cije davka, davčnega obračuna oziroma, če davčni organ 
ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunana, ali da 
ni obračunana, se višina davčne obveznosti ugotovi z od- 
ločbo. 

Davčni organ lahko nadzira in preverja pravilnost davčnega 
obračuna in izda odločbo v roku 10 let od roka za predložitev 
davčnega obračuna. 

113. člen (115. člen) 

Akontacija davka in davek, na podlagi davčnega obračuna, se 
plačujejo v rokih, določenih pri posamezni vrsti davka. 

Davek po odbitku 

114. člen (116. člen) 

Kadar je delodajalec oziroma izplačevalec osebnih prejemkov 
oziroma drugih dohodkov (v nadaljnjem besedilu: izplačeva- 
lec dohodkov), od katerih se plačuje davek od vsakega posa- 
meznega dohodka, pravna oseba ali zasebnik, je dolžna za 
davčnega zavezanca obračunati in plačati davek (v nadalj- 
njem besedilu: davek po odbitku), če ni za posamezno vrsto 
davka s tem zakonom drugače določeno. 

Delodajalec oziroma izplačevalec je dolžan ravnati v skladu s 

prvim odstavkom tega člena tudi v primeru, ko osebne pre- 
jemke oziroma druge dohodke poravna v naravi ali z 
nasprotno storitvijo. 

Dohodek oziroma prejemek se šteje za izplačanega tudi v 
primeru, ko ga upravičenec pred prejemom odstopi tretjim 
osebam ali za druge namene. 

Rok za plačilo davka po odbitku je za posamezne vrste davkov 
določen s tem zakonom. 

115. člen (117. člen) 

Izplačevalci dohodkov so dolžni o obračunu in plačilih davkov 
po odbitku voditi evidence ter davčnemu organu predložiti 
podatke o obračunu davka v rokih in na način, kot ga pedpiše- 
minister, pristojen za finance. 

Izplačevalci dohodkov so dolžni davčnim zavezancem ob 
vsakokratnem izplačilu dohodkov najkasneje na dan izplačila 
izročiti obračun davka. Po poteku leta so izplačevalci dohod- 
kov dolžni do 31. januarja davčnim zavezancem izročiti obra- 
čun davka za vse dohodke, izplačane v preteklem letu, v 
katerem morajo navesti tudi datume plačil davkov po odbitku. 

Izplačevalci dohodkov morajo hraniti obračune iz prvega 
odstavka tega člena v davčni evidenci 10 let. 

116. člen (118. člen) 

Davki po odbitku se obračunajo po stopnjah, ki veljajo na dan 
izplačila dohodka oziroma prejemka. 

117. člen (119. člen) 

Znesek davka, do katerega izplačevalec dohodkov, ki se vklju- 
čujejo v dohodnino, ne plača davka po odbitku, predpiše 
minister, pristojen za finance. Ti dohodki se po poteku leta 
napovejo in vštejejo v osnovo za dohodnino. 

118. člen (119. a člen) 

Če davčni organ ne more ugotoviti višine bruto prejemka 
oziroma dohodka, se izplačani prejemek oziroma dohodek 
šteje za neto prejemek in se davek obračuna od bruto osnove. 
Bruto osnova se ugotovi na podlagi preračunane stopnje, pri 
prejemkih, kjer so stopnje določene progresivno, pa po prera- 
čunani poprečni stopnji. 

119. člen (119. b člen) 

Če davčni organ ugotovi, da izplačevalec osebnega prejemka 
oziroma dohodka, od katerega je potrebno obračunati davek 
po odbitku, tega davka ni plačal v roku niti po poteku tega 
roka, z odločbo ugotovi višino neplačanega davka z zamud- 
nimi obrestmi, ki se računajo od dneva, ko bi moral biti davek 
plačan ter izplačevalcu naloži, da dolgovani znesek plača v 30 
dneh od vročitve odločbe. 

Odločbo iz prvega odstavka tega člena lahko davčni organ 
izda v 5 letih od dneva, v katerembi moral biti davek plačan. 
Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe. 

POSTOPEK ODMERE IN PLAČEVANJA DOHODNINE IN 
DRUGIH DAVKOV KOT PODVRST DOHODNINE 

Dohodnina 

120. člen 

Zavezanci za dohodnino morajo vložiti napoved za odmero 
dohodnine na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za 
finance. Napoved se vloži najkasneje do 31. marca za preteklo 
leto na javni poziv, ki ga objavi davčni organ najkasneje do 15. 
januarja. 

Zavezanci, ki zapustijo Republiko Slovenijo pred rokom iz 
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prvega odstavkj tega člena morajo vložiti napoved najpoz- 
neje trideset dni pred nameravanim odhodom. 

Napoved se šteje za nepravočasno, če je bila vložena v dveh 
mesecih po roku iz prvega odstavka, napoved, vložena kas- 
neje, pa se šteje za nevloženo. 

% 
121. člen 

Napovedi za odmero dohodnine niso dolžni vložiti: 

1. zavezanci za dohodnino, katerih osebni prejemki in 
dohodki, ki so vir dohodnine, ne presegajo zneska neobdavč- 
ljivih dohodkov, določenih z zakonom; 
2. zavezanci, katerih edini vir dohodnine je pokojnina prejeta 
od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Repu- 
blike Slovenije, če jim med letom, za katerega se dohodnina 
odmerja, v skladu z zakonom ni bila obračunana in plačana 
akontacija dohodnine. 

122. člen 

Napoved za odmero dohodnine mora davčni zavezanec vložiti 
pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register v času 
vložitve napovedi. 

123. člen 

Zavezanci za davek iz dejavnosti, ki plačujejo davek iz dejav- 
nosti na podlagi davčnega obračuna, v napovedi za dohod- 
nino izkažejo davčno osnovo iz davčnega obračuna. 

Zavezanci za davek iz dejavnosti, ki plačujejo davek iz dejav- 
nosti na podlagi odmeme odločbe, ki jo izda davčni organ, v 
napovedi za odmero dohodnine, ne izkažejo davčne osnove. 
Pri odmeri dohodnine davčni organ upošteva davčno osnovo, 
ugotovljeno z odločbo o odmeri davka iz dejavnosti. 

Zavezanci za davek iz dejavnosti, ki se jim dobiček ugotavlja z 
upoštevanjem normiranih odhodkov, v napoved za dohod- 
nino vpišejo davčno osnovo, ugotovljeno z odmernimi odloč- 
bami, izdanimi za leto, za katero se dohodnina odmerja ozi- 
roma dohodke, izplačane pri vseh izplačevalcih, znesek nor- 
miranih odhodkov ter znesek obračunanega davka na podlagi 
podatkov izplačevalcev dohodkov. Davčni zavezanec mora 
prijaviti podatke tudi v primeru, da mu jih izplačevalec po 
poteku leta ni posredoval. 

124. člen 

V napoved za odmero dohodnine zavezanec, kateremu je bil 
davek odmerjen po odbitku, prijavi dohodke izplačane pri 
vseh izplačevalcih dohodkov ter obračunani davek na podlagi 
podatkov izplačevalcev dohodkov. 

Podatke, potrebne za odmero dohodnine, mora davčni zave- 
zanec prijaviti v napovedi tudi v primeru, da mu izplačevalec 
teh podatkov po poteku leta ni posredoval. 

Davčni zavezanci, za katere je izplačevalec dohodka obraču- 
nal in plačal davek z upoštevanjem normiranih stroškov, 
razen zavezancev, ki se jim dobiček ugotavlja z upoštevanjem 
normiranih stroškov, lahko v napovedi za odmero dohodnine 
uveljavljajo dejanske stroške. 

125. člen 

Zavezanci za dohodnino lahko uveljavljajo zmanjšanje 
osnove za dohodnino do poteka roka za vložitev napovedi za 
odmero dohodnine. 

Zavezanci za dohodnino morajo dokumentacijo, s katero se 
dokazuje resničnost navedb v napovedi, hraniti pet let od 
dneva pravnomočnosti odločbe o odmeri dohodnine. 

126. člen (125. a člen) 

Zavezanec, ki so mu bila s pravnomočno odločbo o odmeri 

dohodnine v osnovo za odmero dohodnine všteta povračila 
stroškov ter prejemki v obliki stimulacij in bonitet iz naslova 
delovnega razmerja, ki pa jih je moral vrniti, lahko v letu, po 
poteku leta, ko je vrnil navedena povračila oziroma prejemke, 
zahteva ponovno odmero dohodnine. 

127. Člen (126. člen) 

Dohodnina mora biti odmerjena do 31. oktobra za preteklo 
leto. 

128. člen (127. člen) ' 

Izrek odločbe o odmeri dohodnine mora vsebovati znesek 
odmerjene dohodnine, znesek akontacij dohodnine ter zne- 
sek doplačila oziroma znesek vračila preveč plačane dohod- 
nine. 

129. člen (128. člen) 

Če je bil zavezancu pri odmeri davka od posamezne vrste 
dohodka davek v celoti ali deloma odpisan, se za znesek 
odpisanega davka zmanjša dohodnina. 

Davek od osebnih prejemkov 

130. člen (129. člen) 

Davek od osebnih prejemkov se odmeri z odločbo na podlagi 
davčne napovedi; kadar je delodajalec oziroma izplačevalec 
osebnih prejemkov pravna oseba ali zasebnik, pa davek obra- 
čuna in plača izplačevalec teh prejemkov. 

Izplačevalec osebnih prejemkov mora davek od osebnih pre- 
jemkov obračunati hkrati z obračunom osebnih prejemkov, 
plačati pa najpozneje v 6 dneh po izplačilu osebnih prejem- 
kov. 

Izplačevalec mora davčnemu organu dostaviti obračun oseb- 
nih prejemkov najkasneje na dan izplačila osebnih pre- 
jemkov. 

131. člen (130. člen) 

Zavezanec, ki prejema plačo oziroma pokojnino iz tujine 
oziroma prejema plačo pri diplomatsko - konzularnih pred- 
stavništvih tujih držav, pri mednarodnih organizacijah, pri 
predstavnikih ali uslužbencih takih predstavništev ali organi- 
zacij, ki uživajo diplomatsko imuniteto, mora v sedmih dneh 
od dneva, ko je prvič prejel plačo oziroma pokojnino, napove- 
dati te prejemke pri davčnem organu, kjer je vpisan v davčni 
register. 

Če pride do spremembe plače oziroma pokojnine mora zave- 
zanec iz prejšnjega odstavka napoved ponovno vložiti v roku 
sedmih dni od dneva, ko je prejel spremenjeno plačo oziroma 
pokojnino. 

132. člen (131. člen) 

Diplomatsko - konzularna predstavništva tujih držav in med- 
narodne organizacije lahko kot izplačevalci osebnih prejem- 
kov obračunajo in plačajo davek od osebnih prejemkov v 
rokih, določenih v drugem odstavku 130. člena ter na način, 
določen v 115. členu tega zakona. 

O takšni odločitvi morajo obvestiti Glavni davčni urad in pri 
njih zaposlene zavezance za davek od osebnih prejemkov. 

133. člen (132. člen) 

Zavezanec za davek od osebnih prejemkov mora prejemke, 
dosežene na podlagi prevzema opravljanja določenih storitev 
in poslov domačim fizičnim osebam ter tujim pravnim in 
fizičnim osebam, napovedati do 10. v mesecu za pretekli 
mesec pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register. V 
napovedi lahko zavezanec uveljavlja dejanske stroške. 
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134. člen (133. člen) 142. člen (141. člen) 

Zavezanec za davek od osebnih prejemkov, ki ni rezident 
Republike Slovenije, mora prejemke, dosežene z opravlja- 
njem dela, storitev ali poslov v Republiki Sloveniji, od katerih 
ni bil obračunan in plačan davek po odbitku, napovedati v 7 
dneh od dneva izplačila prejemka pri davčnem uradu, kjer je 
vpisan v davčni register, če ni vpisan, pa pri davčnem uradu, 
kjer je vpisan izplačevalec prejemkov. Če izplačevalec pre- 
jemkov ni vpisan v davčni register, mora zavezanec napove- 
dati prejemke pri davčnem uradu, na katerega območju je bil 
Prejemek dosežen. 

135. člen (134. člen) 

Zavezanec iz prejšnjega člena, kateremu je bil od prejemkov, 
doseženih z opravljanjem storitev ali poslov v Republiki Slo- 
veniji, obračunan in plačan davek po odbitku, lahko uveljavlja 
dejanske stroške v 30 dneh od izplačila prejemka pri davčnem 
uradu, kjer je vpisan v davčni register, če ni vpisan, pa pri 
davčnem uradu, kjer je vpisan izplačevalec prejemkov. 

136. člen (135. člen) 

Na podlagi vložene davčne napovedi po 131. členu tega 
zakona davčni organ v 15 dneh od vložitve določi višino 
akontacije davka za odmerno leto, katerih obroke davčni 
zavezanec plačuje v predpisanih rokih. 

Na podlagi vložene davčne napovedi po 133. členu tega 
zakona davčni organ v 15 dneh od vložitve odmeri davek od 
osebnih prejemkov. 

137. člen (136. člen) 

Zavezanci iz 131. člena tega zakona morajo plačati davek v 30 
dneh od prejema plače oziroma pokojnine. 

Davek od dohodka Iz kmetijstva 

138. člen (137. člen) 

Davek od dohodka iz kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: davek 
iz kmetijstva) se zavezancu odmeri na podlagi podatkov o 
zavezancu in katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih 
zemljišč, vpisanih v zemljiškem katastru po stanju na dan 31. 
decembra pred letom, za katero se davek odmerja. 

139. člen (138. člen) 

Spremembe glede zavezanca za davek iz kmetijstva in katastr- 
skega dohodka, ki nastanejo med letom, veljajo od 1. januarja 
naslednjega leta, če so na način in v roku, ki ga določajo 
Predpisi o vzdrževanju zemljiškega katastra, priglašene pri za 
geodetske zadeve pristojnem upravnem organu. 

Za geodetske zadeve pristojni upravni organ je dolžan o 
spremembah iz prejšnjega odstavka obvestiti pristojni davčni 
organ tudi v primerih, ko te do 31. decembra tekočega leta še 
niso bile izvršene v katastrskem operatu. 

140. člen (139. člen) 

Davek iz kmetijstva mora biti odmerjen do 31. decembra v 
'etu, za katero se odmerja. 

Davek iz kmetijstva odmerja davčni urad, kjer je zavezanec 
vpisan v davčni register. 

Zavezancu, ki ni rezident Republike Slovenije, odmerja davek 
'z kmetijstva davčni organ, na območju katerega je zemljišče. 

141. člen (140. člen) 

Zavezanci plačujejo davek iz kmetijstva v trimesečnih 
obrokih. 

Zavezancem, ki so v preteklem letu plačevali davek iz kmetij- 
stva med letom, se prvi obrok določi na podlagi podatkov o 
katastrskem dohodku iz preteklega leta, valoriziranem s količ- 
nikom za valorizacijo katastrskega dohodka za tekoče leto in 
podatkov o višini oprostitev in olajšav za tekoče leto. 

Ostali obroki se določijo na podlagi podatkov o katastrskem 
dohodku iz preteklega leta, valoriziranem s količnikom za 
valorizacijo katastrskega dohodka za tekoče leto, podatkov o 
višini povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji 
ter podatkov o višini oprostitev in olajšav za tekoče leto. 

Zavezancem, ki v preteklem letu niso plačevali davka med 
letom, se obroki določijo na način iz prejšnjega odstavka. Prvi 
in drugi obrok se združita in zapadeta v plačilo v roku, 
določenem za drugi obrok. 

143. člen (142. člen) 

Davčni organ lahko zavezancu odloži plačilo enega ali več 
obrokov davka za čas do 6 mesecev v primeru naravnih 
nesreč, rastlinskih bolezni in škodljivcev, ali zaradi drugih 
izrednih dogodkov, ki jih zavezanec ni mogel preprečiti, ali če 
zavezanec izkaže, da ni prejel plačila za prodane kmetijske 
proizvode oziroma gozdne lesne sortimente več kot šest 
mesecev od pogodbenega roka. Vlogo za odlog plačila mora 
zavezanec vložiti v roku za plačilo obroka davka. Če v vlogi 
prosi za odlog več obrokov, mora vlogo vložiti v roku za 
plačilo prvega obroka davka. 

144. člen (143. člen) 

Znižanje katastrskega dohodka zaradi vlaganj lastnih sred- 
stev zavezanec uveljavlja z vlogo pri davčnem organu, pristoj- 
nem za odmero davka, v 30 dneh po vložitvi lastnih sredstev 
za namene, določene z zakonom. Vlogi priloži dokazila o 
višini vloženih lastnih sredstev. Znižanje katastrskega 
dohodka se prizna od 1. januarja leta, v katerem je zavezanec 
vložil lastna sredstva. Če vloga ni vložena niti do konca leta, v 
katerem so bila sredstva vložena, se znižanje prizna od 1. 
januarja naslednjega leta, za preteklo leto pa se znižanje 
katastrskega dohodka ne prizna. 

145. člen (144. člen) 

Če pride na podlagi odločbe državnega organa ali na podlagi 
pogodbe, ki nadomešča razlastitev, do spremembe v lastnini 
zemljišča, se na zahtevo zavezanca ali državnega organa 
odpiše del davka iz kmetijstva, ki odpade na to zemljišče, in 
sicer za dobo, v kateri zavezanec zaradi takih sprememb od 
njega ni imel dohodka, čeprav postopek za izvedbo spre- 
memb še ni končan. 

Če zavezanec za davek iz kmetijstva z odločbo o denacionali- 
zaciji še ni dobil denacionaliziranoga zemljišča v posest, se 
odpiše del davka, ki odpade na to zemljišče, in sicer za dobo, 
dokler ga skladno z zakonom o denacionalizaciji oziroma z 
odločbo o denacionalizaciji ne more dobiti v posest. 

146. člen (145. člen) 

Oprostitve davka iz kmetijstva uveljavlja zavezanec z vlogo in 
dokazili pri davčnem organu, pristojnem za odmero davka in 
se prizna od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi 
oprostitve. O oprostitvi za neodmerjene gozdne ceste odloči 
davčni organ na podlagi podatkov oziroma mnenja Zavoda za 
gozdove Slovenije. 

Oprostitve davka iz kmetijstva za varovalne gozdove ne uve- 
ljavlja zavezanec, temveč se prizna na podlagi podatkov, ki jih 
za geodetske zadeve pristojnemu organu sporoči Zavod za 
gozdove Slovenije, ta pa jih skupaj z drugimi podatki sporoči 
pristojnemu davčnemu organu. 

Prenehanje razlogov za oprostitev po tem členu mora davčni 
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zavezanec oziroma Zavod za gozdove Slovenije sporočiti pri- 
stojnemu davčnemu organu v 6 mesecih od prenehanja. 

147. člen (146. člen) 

Začasne oprostitve davka iz kmetijstva uveljavlja zavezanec, z 
vlogo, ki jo vloži pri davčnem organu, pristojnem za odmero 
davka. Vlogo je treba vložiti do konca leta, v katerem so 
nastali pogoji za oprostitev. Če vloga ni pravočasno vložena, 
se oprostitev prizna šele od 1. januarja naslednjega leta, za 
pretekla leta pa se trajanje oprostitev skrajša. Davčni organ 
odloči o zahtevi na podlagi podatkov oziroma mnenja pristoj- 
nega organa. 

148. člen (147. člen) 

Posebno olajšavo zaradi naravnih nesreč, rastlinskih bolezni 
in škodljivcev ali zaradi drugih izrednih dogodkov, ki jih 
zavezanec ni mogel preprečiti, lahko zavezanec uveljavlja s 
posebno vlogo v 30 dneh po nastanku škode pri davčnem 
organu, pristojnem za odmero davka, če je škoda nastala na 
kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih na širšem območju 
občine, lahko cenilna komisija oceni škodo brez posebne 
vloge zavezanca s tem, da sama zagotovi vse podatke, ki so 
potrebni za cenitev nastale škode. O zahtevi odloča davčni 
organ na podlagi ocenjene škode. Do odločitve o priznanju 
posebne olajšave lahko davčni organ odloži plačilo enega ali 
več obrokov davka za čas do 6 mesecev. Škodo na kmetijskih 
zemljiščih oceni cenilna komisija, ki jo imenuje občinski svet 
občine, na območju katere zemljišče leži, na gozdnih zemljiš- 
čih pa cenilna komisija, ki jo imenuje Zavod za gozdove 
Slovenije za območje davčnega organa, na katerem zemljišče 
leži. 

Davek od dohodkov iz dejavnosti 

149. člen (148. člen) 

Zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti, ki so dolžni 
voditi poslovne knjige na način, kot je predpisan za gospodar- 
ske družbe, sami obračunajo in plačajo davek iz dejavnosti na 
podlagi davčnega obračuna. Drugim zavezancem odmeri 
davek iz dejavnosti davčni organ na podlagi davčne napovedi. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka zavezancem, kate- 
rim se dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhod- 
kov, davek med letom odmeri davčni organ na podlagi napo- 
vedi zavezanca oziroma davek za takšnega zavezanca obra- 
čuna in plača izplačevalec dohodka. 

150. člen (149. člen) 

Davčni zavezanci obračunavajo in plačujejo davek od dohod- 
kov iz dejavnosti za poslovno leto, ki je enako koledarskemu 
letu. 

151. člen (150. člen) 

Davčni zavezanci predložijo davčni obračun oziroma vložijo 
davčno napoved pri davčnem uradu, kjer so vpisani v davčni 
register. 

152. člen (151. člen) 

Davčni zavezanec, nad katerim se začne postopek preneha- 
nja, likvidacije ali stečajni postopek, sestavi davčni obračun 
oziroma davčno napoved na dan pred začetkom postopka 
prenehanja, likvidacije ali stečaja. 

Davčni obračun oziroma davčno napoved predloži davčni 
zavezanec davčnemu organu v 30 dneh od dneva, ko se je 
začel postopek prenehanja, likvidacije ali stečaja. 

153. člen (152. člen) 

Davčni zavezanci uveljavljajo znižanje davčne osnove in olaj- 
šave, določene z zakonom o dohodnini, do poteka roka za 

predložitev davčnega obračuna oziroma roka za vložitev letne 
davčne napovedi. 

a) Samoobdavčitev 

154. člen (153. člen) 

Davčni zavezanci, ki sami obračunavajo in plačujejo davek iz 
dejavnosti na podlagi davčnega obračuna, zagotavljajo 
podatke o poslovanju, potrebne za ugotovitev davčne obvez- 
nosti, na način in v obsegu, kot je določen s tem zakonom, z 
zakonom o davku od dobička pravnih oseb in z računovod- 
skimi standardi. 

155. člen (154. člen) 

Davčni zavezanec predloži davčni obračun do 31. marca teko- 
čega leta za preteklo leto. 

Davčni zavezanci, ki so med letom prenehali s poslovanjem, 
predložijo davčni obračun v 30 dneh po prenehanju. 

156. člen (155. člen) 

Bilanca uspeha, bilanca stanja, izkaz uporabe dobička in 
kritje izgube ter dokazila o plačani akontaciji so sestavni del 
davčnega obračuna. 

157. člen (156. člen) 

Davčni zavezanec mora razliko med plačano akontacijo in 
obračunanim davkom plačati v roku 30 dni od predložitve 
davčnega obračuna. Vračilo preveč plačane akontacije lahko 
zahteva ob predložitvi davčnega obračuna. Davčni organ vrne 
preveč plačani znesek najkasneje v roku 30 dni od predložitve 
zahtevka. 

158. člen (157. člen) 

Davčni zavezanec plačuje akontacijo davka v tekočem letu v 
višini davka po zadnjem davčnem obračunu v mesečnih ali 
trimesečnih obrokih. 

Razliko v višini akontacije, ki nastane zaradi spremembe 
davčne osnove na podlagi novega davčnega obračuna, mora 
zavezanec za že dospele obroke akontacije plačati pri prvem 
naslednjem obroku akontacije. Obroki akontacije, ki bodo 
dospeli v plačilo do konca leta. pa se sorazmerno povečajo. 

Če |e višina akontacije na podlagi novega davčnega obračuna 
manjša, se obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do 
konca leta, sorazmerno zmanjšajo. 

Davčnim zavezancem, katerim ni mogoče določiti akontacije 
na podlagi zadnjega davčnega obračuna, določi višino akon- 
tacije davčni organ z odločbo. 

Merila za določitev števila obrokov akontacij predpiše mini- 
ster, pristojen za finance. 

159. člen (158. člen) 

Če davčni zavezanec oceni, da višina akontacije po prvem 
odstavku prejšnjega člena ne ustreza pričakovanemu poslov- 
nemu izidu v tekočem letu, lahko pri davčnem organu zahteva 
spremembo višine akontacije v 15 dneh po poteku vsakega 
trimesečja. V vlogi za spremembo akontacije mora davčni 
zavezanec predložiti podatke, ki dokazujejo spremembo v 
pričakovanem poslovnem izidu, in sicer obračun za obdobje 
tekočega leta pred vložitvijo vloge in oceno poslovnega izida 
za tekoče leto. O zahtevi davčnega zavezanca za spremembo 
akontacije odloči davčni organ z odločbo. 

160. člen (159. člen) 

Če davčni organ pri pregledu zavezančevega poslovanja ugo- 
tovi, da višina akontacije ne ustreza pričakovanemu poslov- 
nemu izidu, z odločbo določi novo višino akontacije. 
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161. člen (160. člen) 

Če davčni organ ugotovi, da je bil davčni obračun nepravilen, 
ali da davek ni bil obračunan, izda zavezancu odmerno 
odločbo, s katero mu naloži, da v 30 dneh po njeni vročitvi 
plača davek oziroma razliko med plačano akontacijo in 
odmerjenim davkom s pripadajočimi obrestmi, ki tečejo od 
dneva, ko je nastala obveznost za obračun in plačilo davka, 
oziroma mu v tem roku vrne preveč plačani znesek davka. 

Na podlagi dokončne odmerne odločbe davčni organ na novo 
odmeri dohodnino. 

162. člen (161. člen) 

Plačani davek iz dejavnosti se davčnemu zavezancu poračuna 
z odmerjeno dohodnino. 

b) Odmera na podlagi davčne napovedi 

163. člen (162. člen) 

Davčni zavezanci, katerim se davek iz dejavnosti odmeri na 
podlagi davčne napovedi, zagotavljajo podatke o poslovanju, 
potrebne za ugotovitev davčnih obveznosti, s poslovnimi knji- 
gami in evidencami, ki jih določi minister, pristojen za fi- 
nance. 

164. člen (163. člen) 

Zavezanec za davek iz dejavnosti, ki je dolžan vložiti napoved 
za odmero davka iz dejavnosti, napoved vloži do 28. februarja 
za preteklo leto. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora zavezanec, ki 
je med letom prenehal poslovati, vložiti napoved v 30 dneh po 
prenehanju poslovanja. 

165. člen (164. člen) 

Zavezancu za davek iz dejavnosti iz prvega odstavka 164. 
člena tega zakona odmeri davek davčni urad z odločbo, ki 
mora biti izdana do 31. maja za preteklo leto. 

Zavezancu iz drugega odstavka 164. člena tega zakona 
odmeri davek davčni urad z odločbo, ki mora biti izdana v 90 
dneh po prejemu napovedi. 

166. člen (165. člen) 

Davčni zavezanci plačujejo letno akontacijo v višini davka po 
odmerni odločbi predpreteklega leta, revaloriziranega s količ- 
nikom, ugotovljenim na podlagi indeksa cen na drobno prete- 
klega leta v Republiki Sloveniji v primerjavi s predpreteklim 
letom. 

Količnik iz prejšnjega odstavka na podlagi podatkov Zavoda 
Republike Slovenije za statistiko objavi minister, pristojen za 
finance. 

Akontacijo plačujejo davčni zavezanci v mesečnih, trimeseč- 
nih oziroma polletnih obrokih. 

Davčnemu zavezancu, kateremu se višina akontacije ne more 
ugotoviti po prvem odstavku tega člena, se mora določiti z 
odločbo. 

Merila za določitev števila obrokov akontacij predpiše mini- 
ster, pristojen za finance. 

167. člen (166. člen) 

Če davčni zavezanec ugotovi, da višina akontacije po prvem 
odstavku prejšnjega člena ne ustreza pričakovanemu poslov- 
nemu izidu v tekočem letu, lahko pri davčnem organu zahteva 
spremembo višine akontacije v 15 dneh po poteku vsakega 
trimesečja. V vlogi za spremembo akontacije mora davčni 

zavezanec predložiti podatke, ki dokazujejo spremembo v 
pričakovanem poslovnem izidu, in sicer obračun za obdobje 
tekočega leta in oceno poslovnega izida za tekoče leto. O 
zahtevi davčnega zavezanca za spremembo akontacije odloči 
davčni organ z odločbo. 

Razliko v višini akontacije mora zavezanec za že dospele 
obroke akontacije plačati pri prvem naslednjem obroku akon- 
tacije. Obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do konca 
leta, pa se sorazmerno povečajo. 

Če je nova višina akontacije manjša, se obroki akontacije, ki 
bodo dospeli v plačilo do konca leta, sorazmerno zmanjšajo. 

168. člen (167. člen) 

Če davčni organ pri pregledu zavezančevega poslovanja ugo- 
tovi. da višina akontacije ne ustreza pričakovanemu poslov- 
nemu izidu, z odločbo določi novo višino akontacije. 

169. člen (168. člen) 

Akontacija davka iz dejavnosti se poračuna pri odmeri dohod- 
nine. 

c) Ugotavljanje dobička z upoštevanjem normiranih od- 
hodkov 

170. člen (169. člen) 

Zavezanci, ki lahko po zakonu o dohodnini zahtevajo, da se 
jim dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, 
morajo takšno zahtevo predložiti pri davčnem uradu, kjer so 
vpisani v davčni register pred pričetkom leta, za katero zahte- 
vajo takšen način ugotavljanja dobička oziroma pred pričet- 
kom opravljanja dejavnosti. 

Zavezanci iz prejšnjega odstavka med letom ne morejo zahte- 
vati spremembe načina obdavčitve. 

Zavezanci iz prvega odstavka so dolžni izplačevalcu predložiti 
izjavo o izbranem načinu obdavčenja, potrjeno od pristojnega 
davčnega urada. 

171. člen (170. člen) 

Zavezanec, ki se mu dobiček ugotavlja z upoštevanjem normi- 
ranih odhodkov, je dolžan vložiti napoved o doseženih 
dohodkih pri fizični osebi ali pri tuji pravni ali fizični osebi do 
15. v mesecu za preteklo tromesečje pri davčnem uradu, kjer 
je vpisan v davčni register. 

Kadar zavezanci iz prejšnjega odstavka dosežejo dohodek pri 
pravni osebi ali zasebniku, so te osebe dolžne za zavezanca 
obračunati in plačati davek od vsakega posameznega 
dohodka hkrati z izplačilom dohodka. 

Davčni urad izda odločbo o odmeri davka po prvem odstavku 
tega člena v 15 dneh od prejema davčne napovedi. 

Davek od dobička Iz kapitala . 

172. člen (171. člen) 

Napoved za odmero davka od dobička iz kapitala mora zave- 
zanec vložiti v petnajstih dneh od prodaje kapitala, razen 
napovedi za odmero davka od dobička od prodaje vrednost- 
nih papirjev ter drugih deležev v kapitalu, ki jo mora zaveza- 
nec vložiti do 28. februarja za preteklo leto. 

Zavezanec prodajo nepremičnine napove pri davčnem uradu, 
na območju katerega nepremičnina leži, prodajo vrednostnih 
papirjev ter drugih deležev v kapitalu pa pri davčnem uradu, 
kjer je vpisan v davčni register. 

Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije, prodajo vred- 
nostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu napove pri 
davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register, če ni vpisan, 
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pa pri davčnem uradu, na območju katerega je bila prodaja 
izvršena. 

173. člen (172. člen) 

Odločbo o odmeri davka od dobička iz kapitala od prodaje 
nepremičnin mora pristojni davčni urad izdati v 30 dneh od 
vložitve napovedi. 

Davek od dohodkov iz premoženja 

174. člen (173. člen) 

Davek od dohodkov iz premoženja se zavezancu odmeri z 
odločbo na podlagi davčne napovedi; kadar je izplačevalec 
dohodkov pravna oseba ali zasebnik, pa davek obračuna in 
plača za zavezanca izplačevalec od vsakega posameznega 
dohodka. 

Izplačevalec dohodka mora davek obračunati in plačati hkrati 
z izplačilom dohodka. 

175. člen (174. člen) 

Napoved za odmero davka od dohodkov, doseženih z ude- 
ležbo pri dobičku v tujini, mora zavezanec vložiti v 15 dneh od 
prejema dohodka pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni 
register. 

176. člen (175. člen) 

Napoved za odmero davka od obresti na posojila, prejetih od 
fizičnih oseb, mora zavezanec vložiti v 15 dneh od prejema 
obresti pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register, če 
ni vpisan, pa pri davčnem uradu, kjer je vpisan izplačevalec 
obresti. 

177. člen (176. člen) 

Napoved za odmero davka od oddajanja premičnega in 
nepremičnega premoženja v najem mora zavezanec vložiti v 
15 dneh po prejemu najemnine oziroma plačila v naravi ali z 
nasprotno storitvijo, pri davčnem uradu, kjer je vpisan v 
davčni register, če ni vpisan, pa pri davčnem uradu, kjer je 
vpisan izplačevalec dohodkov. Zavezanec, ki oddaja pre- 
mično ali nepremično premoženje v najem za več mesecev v 
letu, vloži napoved v 15 dneh po poteku časa, za katerega je 
bilo dano premoženje v najem, vendar najkasneje do 15. 
januarja tekočega leta za preteklo leto. V napovedi lahko 
zavezanec uveljavlja dejanske stroške. 

Zavezanec - nerezident Republike Slovenije, za katerega je 
izplačevalec dohodkov obračunal in plačal davek od dohod- 
kov iz premoženja, lahko v roku 30 dni od izplačila dohodka 
uveljavlja dejanske stroške pri davčnem uradu, pri katerem je 
vpisan v davčni register, če ni vpisan, pa pri davčnem uradu, 
kjer je vpisan izplačevalec dohodka. 

178. £len (177. člen) 

Davek od dohodkov iz premoženja mora biti odmerjen v 30 
dneh od vložitve napovedi. 

Davek od dohodkov Iz premoženjskih pravic 

179. člen (178. člen) 

Davek od dohodkov iz premoženjskih pravic (v nadaljnjem 
besedilu: davek iz premoženjskih pravic) se odmeri z odločbo 
na podlagi davčne napovedi; kadar je izplačevalec dohodka 
pravna oseba ali zasebnik, pa davek obračuna in plača izpla- 
čevalec od vsakega posameznega dohodka. 

Izplačevalec dohodka mora davek obračunati in plačati hkrati 
z izplačilom dohodka. 

180. člen (179. člen) 

Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženjskih 
pravic mora zavezanec vložiti v 15 dneh od prejema dohodka 
pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register, če ni 
vpisan, pa pri davčnem uradu, kjer je vpisan izplačevalec 
dohodka. V napovedi lahko zavezanec uveljavlja dejanske 
stroške. 

Zavezanec - nerezident Republike Slovenije, za katerega je 
izplačevalec dohodkov obračunal in plačal davek od dohod- 
kov iz premoženjskih pravic, lahko uveljavlja dejanske stroške 
pri davčnem uradu v roku 30 dni od izplačila dohodka pri 
davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register, če ni vpisan, 
pa pri davčnem uradu, kjer je vpisan izplačevalec dohodka. 

181. člen (180. člen) 

Davek iz premoženjskih pravic mora biti odmerjen v 30 dneh 
od vložitve napovedi. 

POSTOPEK ODMERE DRUGIH DAVKOV 

Davek na dediščine In darila 

182. člen (181. člen) 

Davek na dediščine in darila se zavezancu odmeri z odločbo. 

183. člen (182. člen) 

Zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača 
davek na dediščine in darila, mora prejem darila napovedati v 
15 dneh od prejema darila. 

Zavezanec napove prejem darila pri davčnem uradu, kjer je 
vpisan v davčni register. 

Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije, napove darilo, 
ki obsega samo premično premoženje, pri davčnem uradu, 
kjer je vpisan v davčni register, če ni vpisan, pa pri davčnem 
uradu, kjer je darovalec vpisan v davčni register. Darilo, ki 
obsega premično in nepremično premoženje, napove tak 
zavezanec pri davčnem uradu, kjer nepremičnina leži. 

184. člen (183. člen) 

Zavezanec, ki podeduje premoženje, od katerega se plača 
davek na dediščine in darila, ne vloži davčne napovedi. 
Odmera davka se izvrši na podlagi podatkov pravnomočnega 
sklepa o dedovanju. Sodišče, ki je izdalo sklep o dedovanju, je 
dolžno poslati sklep davčnemu uradu, kjer je zavezanec vpi- 
san v davčni register. 

Za zavezanca, ki ni rezident Republike Slovenije, pošlje 
sodišče sklep o dedovanju, ki obsega premično premoženje, 
davčnemu uradu, kjer je vpisan v davčni register, če ni vpisan 
pa davčnemu uradu, kjer je bil zapustnik vpisan v davčni 
register. Za dediščino, ki obsega premično in nepremično 
premoženje, pošlje sodišče sklep o dedovanju davčnemu 
uradu, kjer nepremičnina leži. 

185. člen (184. člen) 

Zavezanec, ki je prejel premoženje na podlagi pogodbe o 
dosmrtnem preživljanju, mora to pogodbo prijaviti v 15 dneh 
od sklenitve pogodbe pri davčnemu uradu, na območju kate- 
rega je premoženje. 

Davčno napoved za odmero davka na dediščine in darila mora 
zavezanec vložiti v 15 dneh po smrti preživljanca pri davč- 
nemu uradu, pri katerem je prijavil pogodbo o dosmrtnem 
preživljanju. 

186. člen (185. člen) 

Davek na dediščine in darila odmeri davčni urad, ki je pristo- 
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en za sprejem davčne napovedi oziroma pravnomočnega sMepa o dedovanju. 

187. člen (186. člen) 

^avek na dediščine in darila mora biti odmerjen v 30 dneh po 
Prejemu napovedi o sprejetju darila oziroma sklepa o dedo- 
vanju. 

2. Davek od premoženja 

188. člen (187. člen) 

Pav8k od premoženja odmeri davčni organ zavezancu z od- 
'°cbo. 

189. člen (188. člen) 

Rezanec za davek od premoženja mora vložiti napoved v 15 
od nastanka davčne obveznosti pri davčnemu uradu, na 

°W)očju katerega je nepremično premoženje. 

j^Poved za odmero davka na posest premičnega premoženja 
;\0ra zavezanec vložiti v roku, določenem v prejšnjem 
Stavku pri davčnemu uradu, kjer je vpisan v davčni register. 

Rezanec je dolžan v roku 15 dni napovedati vse spre- 6rnbe, ki vplivajo na višino davčne obveznosti. 

190. člen (189. člen) 

ht ;asno oprostitev davka na posest stavb zavezanec uveljav- 
il z vlogo, ki jo vloži pri davčnemu uradu, na območju 
a'erega je stavba. 

„ —v obliki znižanja odmerjenega davka na posest 
H avb, ki se priznava za družinskega člana, zavezanec uveljav- 
™ s posebno vlogo, ki jo vloži pri davčnemu uradu, na 
""ločju katerega je stavba, do 31. januarja v letu, za katero 

davek odmerja. V primeru, da vloga ni bila vložena v 
Opisanem roku, se zavezancu olajšava za tisto leto ne Pfi2na. 

191. člen (190. člen) 

P^ek od premoženja odmeri davčni organ na podlagi podat- 
davčnega registra oziroma napovedi davčnega zavezanca aPrej za odmerno leto in se plačuje v trimesečnih obrokih. 

Ne , oglede na določbe prejšnjega odstavka plačujejo zavezanci, 
JJ'erih odmerjeni davek ne presega 50.000 tolarjev, ta davek v 

9,1 Polletnih obrokih. 
,y8k na dobitke od Iger na srečo 

192. člen (191. člen) 

'8v®k na dobitke od iger na srečo obračuna in plača od 
>ki <ega posameznega dobitka prireditelj igre ob izplačilu 

»AVEk NA PROMET NEPREMIČNIN 

193. člen (192. člen) 

naD
ezanec za davek na promet nepremičnin mora vložiti 

OVed v Pe,nals,ih dneh P° nastanku davčne obveznosti pri 
Wnemu uradu. na območju katerega je nepremičnina, 
i'stin V6di mora Položiti dokazilo o lastništvu nepremičnine in ne. na podlagi katerih se nepremičnina prenaša. 

194. člen (193. člen) 
V 
Sn or9an mora zavezancu izdati odločbo o odmeri pro- ne9a davka v tridesetih dneh po prejemu napovedi. 

0{bo o odmeri prometnega davka lahko davčni organ izda 

v obliki zaznamka na listini o prenosu nepremičnine, če so 
izpolnjeni pogoji, določeni v 17. členu tega zakona. 

Če dogovorjena prodajna cena ne ustreza ceni nepremičnine, 
ki bi se dala doseči v prostem prometu v času nastanka 
davčne obveznosti, pa davčni organ takšne cene v roku iz 
prvega odstavka ne more ugotoviti, odmeri prometni davek z 
začasno odločbo od napovedane davčne osnove. 

195. člen (194. člen) 

V postopku za odmero prometnega davka ima položaj stranke 
tudi kupec, kadar pogodbeno prevzema obveznosti plačila 
prometnega davka. 

196. člen (195. člen) 

Zavezancu, ki ni napovedal davčne obveznosti oziroma, ki ni 
pravočasno napovedal davčne obveznosti, se od odmerje- 
nega davka zaračunajo obresti za čas od roka za vložitev 
napovedi do odkritja te obveznosti oziroma do vložitve napo- 
vedi. 

Zamudne obresti plača zavezanec, ki mu je bila zaradi neu- 
strezne prodajne cene nepremičnine začasna odločba nado- 
meščena z novo odločbo, in zavezanec, ki je dal neresnične 
podatke o prodajni ceni in mu je bila izdana nova odločba v 
obnovljenem postopku. 

Zamudne obresti se obračunajo od davka, ki odpade na 
razliko med ugotovljeno in napovedano vrednostjo nepremič- 
nine. Obresti se prično obračunavati po preteku 30 dni od 
dneva vročitve začasne odločbe oziroma odločbe, ki je bila 
predmet obnovitvenega postopka. 

197. člen (196. člen) 

Brez dokaza, da je plačan prometni davek, ni mogoče overiti 
podpisov na pogodbi o prenosu nepremičnine. 

Če se pogodba o prenosu nepremičnine razdre po volji 
strank, preden je opravljen prenos na novega pridobitelja, ali 
jo sodišče z odločbo izreče za neveljavno, ima zavezanec 
pravico zahtevati, da se odločba o odmeri prometnega davka 
odpravi in da se mu prometni davek, če je bil plačan, vrne. 

Če pogodbe o prenosu nepremičnine ni mogoče izpolniti, ali 
se izpolni samo deloma, ima zavezanec pravico zahtevati, da 
se mu plačani prometni davek vrne v celoti oziroma ustrezni 
del. 

V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena zave- 
zancu ob vračilu prometnega davka ne pripadajo obresti. 

DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB 

198. člen (197. člen) 

Zavezanec za davek od dobička pravnih oseb sam obraču- 
nava in plačuje davek od dobička pravnih oseb za poslovno 
leto, ki je enako koledarskemu letu. 

Davčni zavezanec zagotavlja podatke o poslovanju, ki so 
podlaga za ugotovitev davčne obveznosti na način in v 
obsegu, kot je določen s tem zakonom, z zakonom o davku od 
dobička pravnih oseb in z računovodskimi standardi. 

199. člen (198. člen) 

Davčni zavezanec predloži davčni obračun davčnemu uradu, 
kjer je vpisan v davčni register. 

Izkaz uspeha, bilanca stanja, izkaz uporabe dobička in kritje 
izgube ter potrdila o plačanem davku od prihodkov, doseže- 
nih z udeležbo pri dobičku, so sestavni del davčnega obra- 
čuna. 

49 poročevalec, št. 55 



Izkaza uporabe dobička in kritja izgube ni mogoče spremi- 
njati brez soglasja davčnega urada. 

200. člen (199. člen) 

Davčni zavezanec - rezident Republike Slovenije, ki je lastnik 
več kot 90% osnovnega kapitala drugega davčnega zave- 
zanca - rezidenta Republike Slovenije, lahko ugotavlja davek 
na podlagi skupinskega davčnega obračuna. 

Vsak član skupine predloži davčnemu organu svoj davčni 
obračun, le eden od članov skupine pa predloži tudi skupinski 
davčni obračun. 

V skupinskem davčnem obračunu se izguba v davčnem obra- 
čunu članov skupine pokrije z dobički drugih članov skupine. 

Plačilo obračunanega davka po skupinskem davčnem obra- 
čunu opravi predlagatelj tega obračuna. 

Pripravo skupinskega davčnega obračuna, najmanj za tri leta, 
odobri davčni organ na zahtevo članov skupine. 

Če se posamezni član skupine naknadno opredeli za posa- 
mično obdavčenje, mora vsak član skupine plačati razliko, ki 
je nastala zaradi spremembe obdavčenja v skupini. 

Minister, pristojen za finance, predpiše obliko in način pri- 
prave skupinskega davčnega obračuna. 

201. člen (200. člen) 

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun 
do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, skupinski davčni 
obračun pa do 15. aprila tekočega leta za preteklo leto. 

Davčni zavezanec mora razliko med plačano akontacijo in 
obračunanim davkom plačati v roku 30 dni od predložitve 
davčnega obračuna. Vračilo preveč plačane akontacije lahko 
zahteva ob predložitvi davčnega obračuna. Davčni organ vrne 
preveč plačani znesek najkasneje v roku 30 dni od predložitve 
zahtevka. 

202. člen (201. člen) 

Zavezanci za davek od dobička uveljavljajo zmanjšanje 
osnove in druge olajšave v davčnem obračunu do poteka roka 
za vložitev davčnega obračuna. 

203. člen (202. člen) 

Če davčni organ ugotovi, da je bil davčni obračun nepravilen 
ali da davek ni bil obračunan, izda zavezancu odmerno 
odločbo, s katero mu naloži, da v 30 dneh po njeni vročitvi 
plača davek oziroma razliko med plačano akontacijo in 
odmerjenim davkom s pripadajočimi obrestmi, ki tečejo od 
dneva, ko je nastala obveznost za obračun in plačilo davka. 

204. člen (203. člen) 

Davčnemu zavezancu, pri katerem pride do združitve, sestavi 
davčni obračun davka na dan vpisa združitve v sodni register. 

Davčni obračun iz prejšnjega odstavka se predloži davčnemu 
organu v 60 dneh po vpisu združitve v sodni register. 

Vračilo oziroma plačilo davka po prejšnjih odstavkih opravi 
pravni naslednik davčnega zavezanca hkrati s predložitvijo 
davčnega obračuna. 

205. člen (204. člen) 

Davčni zavezanec, nad katerim se začne postopek preneha- 
nja, likvidacije ali stečajni postopek, sestavi davčni obračun 
na dan pred začetkom postopka prenehanja, likvidacije ali 
stečaja. 

Davčni obračun iz prejšnjega odstavka predloži davčni zave- 

zanec davčnemu organu v 60 dneh od dneva, ko se je zač®' 
postopek prenehanja, likvidacije ali stečaja. 

Vračilo oziroma plačilo davka v postopku prenehanja ali likvi- 
dacije se opravi hkrati s predložitvijo davčnega obračuna. 

206. člen (205. člen) 

Davčni zavezanec plačuje akontacijo davka v tekočem letu' 
mesečnih ali trimesečnih obrokih sorazmerno z višino davč"8 

osnove po zadnjem obračunu davka. 

Razliko v višini akontacije, ki nastane zaradi sprememb 
davčne osnove na podlagi novega davčnega obračuna, m o'' 
zavezanec za že dospele obroke akontacije plačati pri prve"1 

naslednjem obroku akontacije. Obroki akontacije, ki bod" 
dospeli v plačilo do konca leta, pa se sorazmerno povečajo- 

Če je višina akontacije na podlagi novega davčnega obraču"3 

manjša, se obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo d° 
konca leta, sorazmerno zmanjšajo. 

Davčnemu zavezancu, ki prične s poslovanjem, davčni org^ 
določi način plačevanja in višino akontacije z odločbo. 

Merila za določitev števila obrokov akontacij predpiše mi"'" 
ster, pristojen za finance. 

207. člen (206. člen) 

Če davčni zavezanec oceni, da višina akontacije po prv®111 

odstavku prejšnjega člena ne ustreza pričakovanemu poslov" 
nemu izidu v tekočem letu, lahko pri davčnem organu zaht®va 

spremembo višine akontacije v 15 dneh po poteku vsakef)a 

trimesečja. V vlogi za spremembo akontacije mora davi"' 
zavezanec predložiti podatke, ki dokazujejo spremembo, 
pričakovanem poslovnem izidu, in sicer obračun za obdoWe 

tekočega leta pred vložitvijo vloge in oceno poslovnega iz'"3 

za tekoče leto. O zahtevi davčnega zavezanca za sprememb" 
akontacije odloči davčni organ z odločbo. 

208. člen (207. člen) 

Če davčni organ pri pregledu zavezančevega poslovanja u9°" 
tovi, da višina akontacije ne ustreza pričakovanemu posle"' 
nemu izidu, z odločbo določi novo višino akontacije. 

DAVEK NA DODANO VREDNOST 

209. člen (208. člen) 

Zavezanec za davek na dodano vrednost sam obračunava'" 
plačuje davek na dodano vrednost. 

210. člen 

Davčni zavezanec predloži obračun davka na dodano *ret 
nost zadnjega dne naslednjega meseca po poteku davčnes 
obdobja. 

Davčno obdobje je koledarski mesec oziroma koledars*0 

tromesečje. 

V mesecu, v katerem je davčni zavezanec prvič registrira" 
davek na dodano vrednost, začne davčno obdobje te® 
dnem, ki je določen v potrdilu o registraciji za davek 
dodano vrednost. Pri izbrisu iz registracije za davek 
dodano vrednost se davčno obdobje konča z dnem izbris« 

211. člen 

Davčni zavezanec predloži do 31. marca tekočega leta ojfj, 
čun za preteklo leto na podlagi podatkov iz knjigovods^ 
listin, ki so bile podlaga za obračun in plačilo davk^flta, 
dodano vrednost s stanjem na dan 31. decembra tistega 
za katero sestavlja obračun. 
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212. člen (209. člen) 

Ce davčni zavezanec ne predloži davčnega obračuna v pred- 
pisanem roku oziroma ga ne predloži na način, kot je določen 
5 tem zakonom, davčni organ izda odločbo o odmeri davka. 

213. člen (212. člen) 

Davčni zavezanec plača davek na dodano vrednost najpoz- 
neje do dneva predložitve mesečnega oziroma tromesečnega 
obračuna. 

214. člen (213. člen) 

če znesek davka, ki ga davčni zavezanec poračuna za posa- 
mezno davčno obdobje, presega obveznost za plačilo davka v 
lem obdobju, pristojni davčni organ to razliko upošteva kot 
akontacijo davka v naslednjem davčnem obdobju oziroma na 
fahtevo davčnega zavezanca vrne davek v 90 dneh po pre- 
lomu obračuna davka. 
pred vrnitvijo davka mora davčni organ ugotoviti upraviče- 
nost zahtevka za vračilo. 

davčnemu zavezancu od plačanega zneska davka, ki presega 
davčno obveznost v davčnem obdobju, ne pripadajo obresti. 

Davčni zavezanec vodi evidence, ki jih predpiše minister, 
Pfistojen za finance. 

Trošarine 

215. člen (214. člen) 

Zavezanec za trošarine sam obračunava in plačuje trošarino. 

216. člen (215. člen) 

Davčni zavezanec, ki ima pooblastilo davčnega organa, mora 
Plačati trošarino, obračunano na podlagi izstavljenega 
Komercialnega trošarinskega dokumenta, do petindvajsetega 
Naslednjega meseca glede na mesec izdaje dokumenta. 

Če davčni zavezanec ne dobi potrjenega izvoda izstavljenega 
obračunskega trošarinskega dokumenta v roku dveh mese- 
cev od izstavitve, mora plačati trošarino do zadnjega dne v 
Mesecu, v katerem se izteče dvomesečni rok. 

217. člen (216. člen) 

Davčni zavezanec, ki ima pooblastilo davčnega organa, mora 
jačati trošarino do zadnjega dne v mesecu, v katerem je 
Rastala obveznost obračuna za primanjkljaj, odpis in porabo 
jelkov, za katere se plačuje trošarina, znotraj davčnega 
območja. 

218. člen (217. člen) 

j^avčni zavezanec - uvoznik izdelkov, za katere se plačuje 
'r°šarina, mora plačati obračunano trošarino v roku 8 dni od 
oieva obračuna. 

219. člen (218. člen) 

Dl osm'h dni od dneva obračuna nastane obveznost rjačila trošarine za nenamensko porabljene izdelke, za katere 
™ Plačuje trošarina. 

220. člen (219. člen) 
Za " Pogonsko gorivo in gorivo za ogrevanje mora davčni 
9vezanec plačati trošarino v roku 8 dni od dneva obračuna. 

221. člen (220. člen) 

n?R6*anec za obraCun in Plačilo trošarine je dolžan do zad- loga dne v mesecu za pretekli mesec predložiti pristojnemu 
avCnemu organu obračun trošarine, ki je zapadla v plačilo. 

222. člen (221. člen) 

Zavezanec za obračun in plačilo trošarine sestavi do 31. 
marca tekočega leta letni obračun za preteklo leto na podlagi 
podatkov iz knjigovodskih listin, ki so bile podlaga za obračun 
in plačilo trošarine, s stanjem na dan 31. decembra tistega 
leta, za katero sestavlja obračun. 

Zavezanec za obračun in plačilo trošarine plača razliko po 
letnem obračunu v 30 dneh po predložitvi obračuna, vračilo 
pa lahko zahteva hkrati s predložitvijo obračuna. 

OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE PRISPEVKOV 

223. člen (222. člen) 

Zavezanci za prispevke po zakonih, ki urejajo pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno 
zavarovanje, družinske prejemke in zaposlovanje (v nadalj- 
njem besedilu: prispevki), plačujejo prispevke v rokih in na 
način, kot je s tem zakonom določen za davek od osebnih 
prejemkov. 

Delojemalci plačujejo prispevke sami; kadar je delodajalec 
pravna oseba ali zasebnik, pa prispevke obračuna in plača za 
delojemalca delodajalec, v rokih in na način, ki je določen za 
davek od osebnih prejemkov. 

Zavezanci za prispevke iz prvega in drugega odstavka tega 
člena dostavijo davčnemu organu obračun prispevkov in pla- 
čilne liste za zaposlene pri zasebniku najkasneje na dan 
izplačila osebnih prejemkov. 

Zavezanci, ki plačujejo prispevke od osnov, ki si jih sami 
izberejo, obračunajo in plačajo prispevke do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec; zavezanci, ki plačujejo prispevke 
od osnov, ki si jih sami izberejo, in so tudi delodajalci po 
drugem odstavku tega člena, lahko obračunajo in plačajo 
prispevke v rokih in na način, kot je s tem zakonom določeno 
za davek od osebnih prejemkov. 

Zavezanci, ki plačujejo prispevke od katastrskega dohodka 
kmetijskih in gozdnih zemljišč za sebe ali za družinske člane, 
plačujejo prispevke v rokih in na način, kot je določeno za 
plačevanje davka od dohodka iz kmetijstva. 

KAZENSKE DOLOČBE 

224. člen (223. člen) 
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj 
na kraju prekrška posameznik: 

1. če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, s katerimi 
razpolaga (32. člen); 

2. če na javni poziv ne prijavi svojega nepremičnega in pre- 
mičnega premoženja pristojnemu davčnemu uradu (33. člen); 

3. če ne vloži davčne napovedi v roku, določenem s tem 
zakonom (prvi in drugi odstavek 120. člena, prvi in drugi 
odstavek 131. člena. 133. člen, 134. člen, prvi odstavek 172. 
člena, 175. člen, 176. člen, prvi odstavek 177. člena, prvi 
odstavek 180. člena, prvi odstavek 183. člena, prvi in drugi 
odstavek 185. člena, prvi, drugi in tretji odstavek 189. člena in 
193. člen); 

225. člen (224. člen) 

Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
100.000 do 1.000.000 tolarjev: 

1. če ne vloži davčne napovedi (prvi in drugi odstavek 120. 
člena, prvi in drugi odstavek 131. člena, prvi odstavek 172. 
člena, 175. člen, 176. člen, prvi odstavek 177. člena, prvi 
odstavek 180. člena, prvi odstavek 183. člena, prvi in drugi 
odstavek 185. člena, prvi, drugi in tretji odstavek 189. člena in 
193. člen); 
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2. če vloži davčno napoved, ki ne vsebuje podatkov, potrebnih 
za odmero davka ali če v napovedi izkaže neresnične podatke 
(105. člen); 

3. če posreduje podatke, ki so davčna tajnost, tretji osebi, ki 
do teh podatkov ni upravičena (38. člen). 

226. člen (225. člen) 

Samostojni podjetnik in druga fizična oseba, ki opravlja 
dejavnost, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
400.000 do 6.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno 
kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev: v 

1. če na računih, ki jih izstavi kupcem izdelkov oziroma 
naročnikom storitev, ne navede svoje davčne številke ter 
davčne številke kupca izdelkov oziroma naročnika storitev, če 
tako določa zakon (24. člen); 

2. če ne nakaže plačil za dobavljeno blago in opravljene 
storitve ter druge prejemke, ki jih izplačuje davčnim zavezan- 
cem, na njihove račune pri bankah in hranilnicah (26. člen); 

3. če poslovnih knjig in evidenc ne vodi ali jih ne vodi v redu in 
pravilno ter na način, ki zagotavlja podatke za ugotovitev 
davčnih obveznosti oziroma, če jih na zahtevo davčnega 
organa ne predloži v roku in na kraju, ki ga ta določi ali 
poslovnih knjig in evidenc ne hrani do poteka roka, določe- 
nega v tem zakonu (prvi, drugi in tretji odstavek 27. člena); 

4. če poslovnih knjig in evidenc, ki se vodijo v tujini oziroma 
njihovih verodostojnih prepisov ne predloži davčnemu 
organu v roku, ki ga ta določi oziroma ne predloži overjenega 
prevoda poslovnih knjig in evidenc v roku, ki ga je določil 
davčni organ (drugi in četrti odstavek 28. člena); 

5. če na zahtevo davčnega organa ne zagotovi izpisa in 
preizkušanja ustreznosti računalniško obravnavanih podat- 
kov (prvi, drugi in tretji odstavek 29. člena); 

6. če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, potrebnih 
za odmero in izterjavo davkov ter ne omogoči vpogleda v 
svoje poslovne knjige in evidence za ugotovitev davčne 
obveznosti davčnih zavezancev (30. člen); 

7. če ne dostavi davčnemu organu do 31. januarja tekočega 
leta podatkov za odmero dohodnine za zaposlene za preteklo 
leto in ne dostavi izpiska teh podatkov zavezancem za dohod- 
nino (34. člen); 

8. če njegova davčna napoved ne vsebuje podatkov, ki so 
potrebni za odmero davka oziroma ti podatki niso resnični 
(105. člen); 

9. če njegov davčni obračun ne vsebuje podatkov, ki so 
potrebni za obračun davka oziroma ti podatki niso resnični 
(110. člen); 

10. če kot izplačevalec dohodkov ne vodi evidence o obra- 
čunu in plačilih davkov po odbitku in davčnemu organu ne 
predloži podatkov o obračunu davka v rokih in na način, kot 
ga je predpisal minister za finance in če teh obračunov ne 
hrani v davčni evidenci 10 let (prvi in tretji odstavek 115. 
člena); 

11. če kot izplačevalec dohodkov ne izroči davčnim zavezan- 
cem obračuna davka ob vsakokratnem izplačilu dohodkov 
oziroma po poteku leta ne izroči davčnim zavezancem do 31. 
januarja obračuna davka za vse dohodke, izplačane v prete- 
klem letu (drugi odstavek 115. člena); 

12. če kot izplačevalec dohodkov ne obračuna in plača ali ne 
obračuna in plača v roku, določenem s tem zakonom ali 
nepravilno obračuna in plača davek po odbitku (drugi odsta- 
vek 130. člena, drugi odstavek 171. člena, drugi odstavek 174. 
člena, 192. člen in prvi, drugi in četrti odstavek 223. člena); 

13. če kot izplačevalec osebnih prejemkov davčnemu organu 

ne dostavi v roku obračuna osebnih prejemkov oziroma obra- 
čuna in plačilnih list za zaposlene pri zasebniku (tretji odsta- 
vek 130. člena in tretji 223. člena); 

14. če davčnega obračuna oziroma davčne napovedi ne pred- 
loži v rokih, določenih s tem zakonom (152. člen, prvi in drugi 
odstavek 155. člena, prvi in drugi odstavek 164. člena, prvi 
odstavek 171. člena, 193. člen, prvi odstavek 201. člena, drugi 
odstavek 205. člena, prvi odstavek 210. člena, 211. člen, 221 
člen in prvi odstavek 222. člena); 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za 
prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

227. člen (226. člen) 

Banka, hranilnica, zavarovalnica, borza, borzna posredniška 
družba, klirinška depotna hiša ter Banka Slovenije se kaznuje 
za prekršek z denarno kaznijo od 400.000 do 6.000.000 tolar- 
jev, če davčnemu organu na njegovo zahtevo ne dajo podat- 
kov, ki so potrebni za odmero in izterjavo davkov ter ne 
omogočijo vpogleda v svoje evidence za ugotovitev davčne 
obveznosti davčnih zavezancev (30. člen). 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba banke, hranilnice, zavarovalnice, borze, borzne 
posredniške družbe, klirinške depotne hiše ter Banke Slove- 
nije. 

228. člen (227. člen) 

Pošta, banka ali hranilnica se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo od 400.000 do 6.000.000 tolarjev, če vplačane davčne 
obveznosti ne nakaže na predpisane davčne račune v roku, 
določenim s tem zakonom (drugi odstavek 101. člena). 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pošte, banke ali hranilnice. 

229. člen (228. člen) 

Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
300.000 do 6.000.000 tolarjev, samostojni podjetnik in druga 
fizična oseba, ki opravlja dejavnost, z denarno kaznijo od 
500.000 do 6.000.000 tolarjev in pravna oseba z denarno 
kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev, če z namenom, da 
bi se sam ali kdo drug popolnoma ali deloma izognil plačilu 
dohodnine, davkov ali drugih predpisanih obveznosti fizičnih 
ali pravnih oseb, da krive podatke o dohodkih, stroških, pred- 
metih ali drugih okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev takšnih 
obveznosti ali na drug način preslepi davčni organ, če davčna 
zatajitev, ki jo stori s takšnim ravnanjem, ne predstavlja kazni- 
vega dejanja. 

Enako se kaznuje posameznik, samostojni podjetnik in druga 
fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ter pravna oseba, ki 1 

namenom iz prejšnjega odstavka ne prijavi dohodka ali dru; 
gih okoliščin, ki vplivajo na ugotovitev takšnih obveznosti, 
kadar je prijava obvezna, če davčna zatajitev, ki jo stori s 
takšnim ravnanjem, ne predstavlja kaznivega dejanja. 

Z denarno kaznijo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se za 
prekrške iz prvega in drugega odstavka kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pravne osebe. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

230. člen (229. člen) 

Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske iz 83., 84, 

in 191. člena tega zakona, če se pomembneje spremeni raZ' 
merje tolarja proti ECU po tečaju Banke Slovenije. 
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231. člen (230. člen) 

*dnem pričetka uporabe tega zakona prenehajo veljati: 

J-154. člen, 160. člen, 166. člen, 171. člen, členi 184. do 268. 
fazen 193. a člena), 274. člen, 276. člen in 277. člen zakona o 
davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 in Uradni list 
"S, št. 48/90, 8/91, 14/92 in 7/93): 

'•tretji odstavek 14. člena, 22. člen, tretji in četrti odstavek 23. 
'»na, četrti odstavek 26. člena, 28. člen, tretji odstavek 29. 
,'®na, drugi, tretji in četrti odstavek 30. člena, tretji odstavek 

člena, 32. člen, 35. člen, 39. člen, prvi, drugi, tretji, četrti, 
™'i in šesti odstavek 45. člena, 56. člen, 74. člen, 80. člen ter 
*'®ni od 83 do 131 (razen 86. a člena in četrtega in petega 
^stavka 93. člena) zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/ 
™ popr. 2/94 in 7/95); 

J'tretji odstavek 4. člena, 9. člen, 10. člen, 12. člen, 14. člen, 
£ člen, 16. člen, 17. člen, 18. člen, 19. člen, 20. člen, 21. člen, 
p- člen, 23. in 24. člen zakona o davku na promet nepremič- 
en (Uradni list RS, št. 47/90): 

J: 45. člen, 46. člen, 47. člen, 48. člen, 49. člen, 50. člen, 51. 
•®n. 52. člen, 53. člen, 54. člen, 55. člen, 57. člen, 58. člen, 59. 
,'®n, 60. in 61. člen zakona o davku od dobička pravnih oseb 
lUfadni list RS, št. 72/93, 20/95). 

L45- člen, 46. člen, 47. člen, 48. člen, 49. člen, 50. člen, 51. 
®n, 52. člen, 53. člen, 54. člen, 55. člen, 56. člen, 57. člen, 58. 
'®n, 59. člen zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidi- 
»nje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Repu- 

Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje Wradni list RS, št. 48/94, 18/95 - odločba US in 58/95); 
e 
a Prvi, drugi in tretji odstavek 5. člena, 6. člen, 7. člen, prvi in 
^9i odstavek 8. člena, 9. člen, 10. člen zakona o prispevkih 

I® 'nvalidsko in pokojninsko zavarovanje, zdravstveno varstvo 
; ^poslovanje (Uradni list RS, št. 48/90, 14/92, 9/92, 10/93, 
'«93, 57/93 in 64/94). 

j.31- decembrom 1997 prenehajo veljati 36. člen, 40. člen, 41. 
«.®n, 42. člen, 43. člen in 44. člen zakona o Agenciji Republike 
in enije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 

Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadzira- 
li® in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 - odločba 
* in 58/95), četrti odstavek 5. člena in tretji odstavek 8. člena 

?*°na o prispevkih za invalidsko in pokojninsko zavarova- 
J®'zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, št. 
^O, 14/92, 9/92, 10/93, 42/93, 57/93 in 64/94). 

231. člen se črta 

232. člen (231. a člen) 

Določbe 154. do 162. člena se pričnejo uporabljati 1. januarja 
1997. 

233. člen (232. člen) 

Določbe 209. do 222. člena se pričnejo uporabljati z dnem 
uveljavitve zakona o davku na dodano vrednost in zakona o 
trošarinah. 

234. člen (233. člen) 

Določbe 54., 55., 56. in 85. člena se za pravne osebe pričnejo 
uporabljati 1. januarja 1998. 

235. člen (233. a člen) 

Določbe 26. in 101. člena, ki se nanašajo na banke in hranil- 
nice, veljajo do 31. 12. 1997 tudi za Agencijo Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. 

236. člen (234. člen) 

Določbe 130. člena in 223. člena se pričnejo uporabljati 1. 
januarja 1998. 

237. člen (234. a člen) 

Do vzpostavitve davčnega registra se šteje, da je zavezanec 
vpisan v davčni register pri davčnem uradu, na območju 
katerega ima sedež, stalno oziroma začasno prebivališče ozi- 
roma pri davčnem uradu, na območju katerega pridobiva 
dohodek, če nima stalnega oziroma začasnega prebivališča. 

238. člen (234. b člen) 

Postopke, uvedene pred pričetkom uporabe tega zakona, 
nadaljujejo pristojni davčni uradi. 

239. člen (234. a člen) 

Postopki, v katerih je bil izdan zapisnik po 50. členu zakona o 
Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preo- 
blikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za pla- 
čilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/ 
94,18/95 - odločba US in 58/95), se dokončajo po določbah, 
ki so veljale do uveljavitve tega zakona. 

240. člen (235. člen) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 1996. 

OBRAZLOŽITEV 

^aw); zt)or Republike Slovenije je na 35. seji dne 13.11.1995 
jrejol predlog zakona o davčnem postopku v drugi obrav- 
®W ter sprejel sklep, da predlog zakona o davčnem postopku 
8 tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

.Podlog zakona za tretjo obravnavo so vključeni sprejeti 
">«ndmaji k členom: 1., 18., 19., 21., 23., 24., 35., 38., 41., 45., 

46., 50., 57., 78., 86., 87., 90., 95., 96., 97., 98., 116., 119., 120., 
125., 142., 147., 152., 160., 166., 176., 193., 195., 196., 202., 
209., 224., 225., 226., 227., 228., 230., 231., 233., 234. in 235. 

V predlog zakona za tretjo obravnavo so vključeni tudi redak- 
cijski popravki, ki so bili najavljeni Državnemu zboru ob drugi 
obravnavi zakona. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. K 20. členu (21. člen) 

Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»Davčni organ lahko do odločitve o pritožbi odloži prisilno 
izterjavo, če oceni, da bo pritožbi mogoče ugoditi.« 

Obrazložitev 

Prvi stavek drugega odstavka je bil sprejet na podlagi amand- 
maja, sprejetega v drugi obravnavi. Vlada predlaga prvotni 
tekst prvega stavka tega odstavka glede na to, da sprejeti 
amandma omogoča davčnemu organu odložitev prisilne 
izterjave samo na predlog davčnega zavezanca in pod dodat- 
nim pogojem, da bi davčnemu zavezancu s prisilno izterjavo 
nastala težko popravljiva škoda. Navedena rešitev bi zelo 
omejevala uporabo instituta odloga prisilne izterjave. Poleg 
tega je enaka rešitev, kot jo predlaga Vlada s tem amandma- 
jem, bila sprejeta k 45. členu (47. člen). 

2. K 22. členu (24. člen) 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Odločbo o odmeri davkov, ki jih odmerja davčni organ, 
Glavni davčni urad odpravi po nadzorstveni pravici v petih 
letih od dneva, ko je postala dokončna: 

- če jo je izdal stvarno nepristojen organ; 
- če jo je izdal krajevno nepristojen davčni organ; 
- če je bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba, s 
katero je bila ta stvar drugače rešena; 
- če je bila odločba izdana kot posledica prisiljenja, izsiljeva- 
nja, pritiska ali drugega nedovoljenega dejanja. 

Odločbo o odmeri davkov lahko Glavni davčni urad odpravi, 
razveljavi ali spremeni po nadzorstveni pravici v petih letih od 
dneva, ko je postala dokončna, če je z njo prekršen materialni 
zakon.« 

Obrazložitev 

Vlada predlaga amandma v skladu z razpravo ob drugi obrav- 
navi zakona, da se institut izrednega pravnega sredstva 
odprave odločbe po nadzorstveni pravici uskladi z določbo 
zakona o splošnem upravnem postopku, ki določa razloge za 
uporabo tega sredstva. 

K 231. členu (230. člen): 

V prvem odstavku se črta 6. točka. 

Obrazložitev 

Vsebina 6. točke je predmet materialnih predpisov. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

V 81., 82., 83. in 85. členu zakona o prometnem davku (Uradni 

list RS, št. 4/92 in 71/93) se beseda »uveljavitve« nadomesti* 
besedama: »pričetka uporabe«. 

Obrazložitev 

Predlagani amandma je nujno potreben zaradi določb zakon* 
o prometnem davku, v katerih je navedeno sklicevanje f» 
nove predpise o davčnem postopku, ki pa se ne bodo priče11 

uporabljati z dnem uveljavitve zakona. 

K 232. členu (231. a člen) 

Besedilo »1. januarja 1997« se nadomesti z besedilom »1- 
januarja 1998«. 

Obrazložitev 

Predlagani amandma pomeni uskladitev z določbo o začetK" 
veljavnosti in uporabe zakona. 

K 236. členu (234. člen): 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Do 31.12.1997 se davek od osebnih prejemkov od pla' 'J 
pokojnin in prispevki za socialno varnost od plač plačujejo 
rokih in na način, določen v četrtem odstavku 5. člena 
tretjem odstavku 8. člena zakona o prispevkih za invalidsko' 
pokojninsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlov 
nje (Uradni list RS, št. 48/90, 14/92, 9/92, 10/93, 42/93, 57/93" 
64/94).« 

Obrazložitev 

Z navedenim amandmajem je dosežena celovitost Preho£Jj 
nega obdobja, in sicer tako, da se bo pri plačevanju davka o 
osebnih prejemkov od plač in od pokojnin ter prispevki 
socialno varnost, uporabljal enak način, kot po treniJi" 
veljavnih predpisih. To pomeni, da se davki in prispevki p'aC 

jejo v 6 dneh po izplačilu plač, vendar najpozneje do p^09 

naslednjega izplačila plač. 

K 239. členu (234. a člen): 

Besedi »do uveljavitve« se nadomestita z besedilom »do P 
četka uporabe«. 

K 240. členu (235. člen): 

Besedilo »1. julija 1996« se nadomesti z besedilom »1- ianU 

arja 1997«. 
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Predlog zakona o 

davčni službi 

- EPA 898 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 172. seji dne 7. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DAVČNI SLUŽBI, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 35. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
18/10-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o davčni službi - 
'retja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Boris KOVAČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance. 

^l-OŠNA DOLOČBA 

1. člen 

Zakon ureja naloge in organizacijo davčne službe. 

?2vCna služba je dejavnost državne uprave, ki obsega 
r^ero, obračunavanje, nadzor in izterjevanje davkov ter 
''u9ih dajatev (v nadaljnjem besedilu: davki) na podlagi 
^ona in drugih predpisov. 

Noge davčne službe po tem zakonu opravlja Davčna uprava 
.^Publike Slovenije, ki je organ v sestavi Ministrstva za 
^nce (v nadaljnjem besedilu: Davčna uprava). 

^LOGE DAVČNE SLUŽBE 

2. člen 

^'oge davčne službe so: 

^ °dmerjanje, obračunavanje, pobiranje in izterjava davkov, 
^ °Pravljanje davčnega nadzora nad davčnimi zavezanci, 
* v°denje davčnih postopkov, 
rt 

vodenje in vzdrževanje davčnega registra in davčnih evi- 

* Evidentiranje plačevanja davkov, 
„ 0rganiziranje in vodenje davčnega informacijskega si- 
™8Kia, 
* ^terjava denarnih kazni, 
h Ovajanje programov izpopolnjevanja in usposabljanja 
s'®vcev davčne službe, 

- promoviranje plačevanja davkov kot državljanske vrednote, 
— opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom oziroma 
drugimi predpisi. 

3. člen 

Davčna uprava lahko odmerja, pobira in izterjuje davke ter 
nadzira in evidentira plačevanje davkov za lokalne skupnosti, 
zavode in sklade na podlagi zakona ali če je tako dogovorjeno 
s pogodbo. 

S pogodbo med Davčno upravo in lokalno skupnostjo, zavo- 
dom ali skladom se določijo medsebojna razmerja, način 
opravljanja nalog ter nadomestilo za opravljanje nalog. 

4. člen 

Odmerjanje, obračunavanje, pobiranje, izterjava in nadzor 
davkov se opravlja skladno s tem zakonom in z zakonom o 
davčnem postopku. 

ORGANIZACIJA DAVČNE UPRAVE 

5. člen 

Davčno upravo sestavljajo Glavni urad, davčni uradi, ustanov- 
ljeni za posamezno območje, in Posebni davčni urad (v 
nadaljnjem besedilu: davčni organ). 

Sedež Davčne uprave je v Ljubljani. 
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6. člen 

Davčne urade in njihov sedež določi Vlada Republike Slove- 
nije. 
Davčni uradi imajo lahko izpostave kot notranje organizacij 
ske enote. Obseg nalog izpostav se določi v aktu, ki ureja 
notranjo organizacijo. 

7. člen 

Notranjo organizacijo Glavnega urada, davčnih uradov in 
Posebnega davčnega urada predpiše minister, pristojen za 
finance, na predlog direktorja Davčne uprave. 

Sistemizacijo delovnih mest sprejme direktor Davčne uprave 
v soglasju z ministrom za finance in Vlado. 

8. člen 

Glavni urad opravlja naslednje naloge: 

- organizira delo davčnih uradov ter zagotavlja enotno izvaja- 
nje davčnih in drugih predpisov, 
- opravlja neposredni nadzor nad delom davčnih uradov, 
- vzpostavlja in organizira enotno vodenje davčnega registra, 
- določa vsebino davčnega informacijskega sistema in skrbi 
za njegov razvoj, 
- predlaga vsebino in obliko davčnih obrazcev, 
- organizira izvajanje davčnega nadzora, 
- odloča v davčnem postopku na drugi stopnji, 
- določa in izvaja programe za strokovni in tehnični napredek 
dejavnosti Davčne uprave, 
- izvaja programe za izpopolnjevanje in usposabljanje delav- 
cev Davčne uprave, 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom ali drugimi 
predpisi. 

9. člen 

Davčni urad opravlja naslednje naloge: 

- odmerja in pobira davke ter vodi o tem predpisane evi- 
dence, 
- odloča v davčnem postopku na prvi stopnji, 
- opravlja kontrolo in inšpekcijske preglede davčnih zave- 
zancev, 
- opravlja naloge v zvezi z vzdrževanjem davčnega registra, 
- evidentira podatke o obračunanih in plačanih davkih in 
denarnih kaznih, 
- izvaja postopke prisilne izterjave davkov in denarnih kazni, 
- izvršuje vračilo preveč plačanih davkov, 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom ali drugimi 
predpisi. 

10. člen 

Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega urada iz prejš- 
njega člena na celotnem območju Republike Slovenije za 
banke, zavarovalnice in družbe, ki prirejajo posebne igre na 
srečo. 

Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega urada na 
celotnem območju Republike Slovenije tudi za druge velike 
gospodarske družbe, ki glede na promet, lastništvo, področje 
dejavnosti izpolnjujejo pogoje, ki jih predpiše minister, pristo- 
jen za finance. 

11. člen 

Davčno upravo vodi direktor Davčne uprave, ki vodi tudi delo 
Glavnega urada. 

Direktor Davčne uprave ima namestnika. 

Direktorja Davčne uprave in njegovega namestnika imenuje in 
razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pri- 
stojnega za finance. 

12. člen 

Davčni urad in posebni davčni urad vodi direktor, ki ga i"16" 
nuje in razrešuje minister, pristojen za finance, na predlo9 
direktorja Davčne uprave. 

4. DAVČNI NADZOR 

13. člen 

Davčni nadzor opravlja davčni organ s kontrolo in inSpekcil" 
skimi pregledi na podlagi zakona o davčnem postopku in 

zakona o upravi, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

14. člen 

Kontrola obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti "I8' 
ganja davčnih napovedi in davčnih obračunov, obračunaj 
nja in plačevanja davkov na podlagi obrazcev in drugih Pre"' 
pisanih podatkov. 

Kontrola se praviloma opravlja v prostorih davčnega organa- 

Kontrolo opravlja davčni kontrolor (v nadaljnjem besedilu_ 
kontrolor), ki je za svoje delo odgovoren direktorju davčne!)8 

urada. 

15. člen 

Inšpekcijski pregled obsega preverjanje pravilnosti in P'3*0 

časnosti obračunavanja davkov, poslovanja davčnih zaveza" 
cev, preverjanje knjigovodskih in drugih evidenc, ugotavljal1' 
neprijavljenih dohodkov in odrejanje ukrepov, določeni"1 

zakonom. 

Inšpekcijski pregled se praviloma opravlja v prostorih in J® 
stvareh davčnega zavezanca; če so poslovne knjige in 0 

dence pri osebi, ki le-te vodi za davčne zavezance, se inšp® 
cijski pregled lahko opravi tudi pri tej osebi. 

16. člen 

Inšpekcijski pregled opravlja davčni inšpektor (v nadaljnj0^ 
besedilu: inšpektor) na območju svojega davčnega urada 
svoje delo je odgovoren direktorju davčnega urada. 

Inšpektor lahko opravlja inšpekcijski pregled tudi izv®Jj 
območja svojega davčnega urada na podlagi pooblastila.^ 
mu ga v soglasju z direktorjem njegovega davčnega urada 
direktor davčnega urada, na katerega območju naj bi Pr0%| 
opravil. Za svoje delo je odgovoren direktorju, ki mu I® 
pooblastilo za inšpekcijski pregled. 

17. člen 

Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega 
gleda, odloča v davčnem postopku in odreja druge ukre^nU, 
davčnem postopku, za katere je pooblaščen po tem zak° 

18. člen 

Davčni zavezanec, njegov zastopnik ali pooblaščenec 
prisostvuje pri inšpekcijskem pregledu, o čemer ga je in»P 
tor dolžan seznaniti. 

Če davčni zavezanec, njegov zastopnik ali pooblašč0"^ 
ovira inšpektorja pri pregledu, lahko inšpektor zahteva, 0 

le-ta odstrani. 

19. člen 

Da bi inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega pregleda 
ugotovil višino davčne obveznosti, ima pravico pr09' zj 
poslovne prostore in druge prostore, ki se uporabl|3J 
opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, naP ^ 
blago, stvari, predmete, poslovne knjige, pogodbe, lis''' vj- 
druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovan]0 0- 
nega zavezanca. Za poslovne prostore se štejejo tudi s 
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vanjski prostori, ki jih je davčni zavezanec določil kot svoj 
sedež oziroma kot poslovni prostor, kjer se opravlja dejav- 
nost. 

'nšpektor ima pravico pregledati listine, ki dokazujejo pravni 
status davčnega zavezanca ter druge listine in dokumente, s 
katerimi se ugotavlja istovetnost oseb pri inšpekcijskem pre- 
gledu. 

'nšpektor lahko pri inšpekcijskem pregledu ugotavlja tudi 
Podatke o številu, prejemkih in pogodbah zaposlenih ter jih 
Primerja s prijavljenimi podatki. 

Kadar se inšpekcijski pregled opravlja v prostorih in na stva- 
reh davčnega zavezanca oziroma v prostorih osebe, ki vodi 
davčnemu zavezancu poslovne knjige in evidence, mora le - 
<a inšpektorju zagotoviti pogoje za nemoteno opravljanje pre- 
gleda. 

20. člen 
pri opravljanju inšpekcijskega pregleda ima inšpektor pravico 
Preveriti listine, ki spremljajo blago na poti oziroma pri tran- 
sportu. 

^e se mora pri preverjanju blaga na poti ali pri transportu 
Posebej urediti prometni režim, mora inšpektor zahtevati 
Pomoč policije. 

21. člen 

'nšpektor ima pravico največ za 15 dni zaseči listine, pred- 
mete, vzorce in drugo blago, če je to potrebno za zavarovanje 
dokazov, za natančno ugotovitev nepravilnosti ali če davčni 
Zavezanec to uporablja za kršitve, oziroma če je bilo to pri- 
dobljeno s kršitvami davčnih predpisov ter ima pravico največ 
*a 3 dni prepovedati opravljati dejavnost. 

davčni zavezanec lahko zahteva, da se mu vrnejo zaseženi 
Predmeti iz prejšnjega odstavka pred rokom, če izkaže, da jih 
"ujno potrebuje pri poslovanju. 

Davčni organ o vrnitvi predmetov iz prejšnjega odstavka 
odloči s sklepom v roku 3 dni. 

22. člen 

'nšpektor lahko z odločbo začasno prepove opravljati dejav- n°sti in zapečati poslovne in druge prostore: 

6e je zavezanec ali fizična oseba, ki pri davčnem zavezancu 
Opravlja promet proizvodov oziroma storitev dvakrat v enem 
jjjf prodal blago oziroma opravil storitev brez izdaje ustrezne 

~ če davčni zavezanec ali fizična oseba, ki pri davčnem 
Rezancu opravlja promet proizvodov oziroma storitev, dva- 
*rat v enem letu za nabavljeno blago za nadaljnjo prodajo ali 
^Produkcijo pziroma za prejete storitve ni imel ustreznih 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe iz prejšnjega odstavka. 

podrobnejše predpise o načinu izvajanja začasne prepovedi 
opravljanja dejavnosti in zapečatenju poslovnih in drugih 
prostorov izda minister, pristojen za finance. 

(23. člen črtan) 

23. člen (24. člen) 

*®radi ugotavljanja davčnih obveznosti uporabljajo davčni 
®vezanci naprave, postopke in tehnologijo, ki jo predpiše 
l,n'ster, pristojen za finance. 

^Porabo naprav in tehnologije iz prejšnjega odstavka preveri 
5Pektor pri opravljanju inšpekcijskega pregleda. 

24. člen (25. člen) 

Za inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima visoko stro- 
kovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma 
višjo izobrazbo in najmanj 10 let delovnih izkušenj ter pose- 
ben strokovni izpit. 

Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita iz prejšnjega 
odstavka predpiše minister, pristojen za finance. 

PRISILNA IZTERJAVA DAVKOV 
% 

25. člen (26. člen) 

Prisilno izterjavo davkov (v nadaljnem besedilu: izterjava) 
opravlja izterjevalec. , 

Izterjevalec je pri opravljanju izterjave samostojen in je za 
svoje delo odgovoren direktorju davčnega urada. 

Izterjevalec opravlja izterjavo po zakonu o davčnem po- 
stopku. 

26. člen (27. člen) 

Pri opravljanju izterjave ima izterjevalec pravico vstopiti v 
poslovne prostore in druge prostore, ki se uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, in pravico 
pregledati naprave, blago, stvari, predmete, poslovne knjige, 
pogodbe, listine in druge dokumente, ki omogočajo izterjavo. 

27. člen (28. člen) 

Za izterjevalca je lahko imenovana oseba, ki ima višjo izo- 
brazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj oziroma srednjo 
izobrazbo in najmanj 3 leta delovnih izkušenj ter poseben 
strokovni izpit. 

Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita iz prejšnjega 
odstavka predpiše minister, pristojen za finance. 

DAVČNI REGISTER IN DAVČNE EVIDENCE 

a) Davčni register 

28. člen (29. člen) 

Davčni organ vzpostavi in vzdržuje enotni register davčnih 
zavezancev (v nadaljnjem besedilu: davčni register) kot 
enotno, z drugimi evidencami povezano, informatizirano bazo 
podatkov. 

Davčni register se vzpostavi na podlagi številke davčnega 
zavezanca (v nadaljnjem besedilu: davčna številka) in drugih 
podatkov o davčnem zavezancu. 

29. člen (30. člen) 

Davčni register vsebuje naslednje podatke: 

a) za fizične osebe: 

- davčno številko, 
- osebne podatke: ime, priimek in rojstne podatke, 
- podatke o državljanstvu, 
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča (naselje, ulica, 
hišna številka in pošta), 
- podatke o kapitalskih naložbah, 
- številke računov pri bankah in hranilnicah, 
- podatke o zaposlitvi: 

b) za pravne osebe in Rdruge osebe, ki opravljajo dejavnost: 

- davčno številko, 
- firmo, sedež in naslov (naselje, ulica, hišna številka in 
pošta), 
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- podatke o številu in lokaciji poslovnih prostorov, v katerih 
opravlja dejavnost, 
- naslove poslovnih enot doma in v tujini ter krajev, kjer se 
hranijo listine, 
- podatke o ustanoviteljih, ki zajemajo vse podatke, ki so v 
prejšnji in tej točki predvideni za davčnega zavezanca - 
fizično osebo, 
- podatke o kapitalskih naložbah doma in v tujini in sicer: 
ime, sedež in organizacijsko obliko podjetja v tujini ter višino 
ustanovnega kapitala ali vložka, 
- imena, priimke in rojstne podatke odgovornih oseb, 
- identifikacijsko številko, ki jo določi statistični organ, 
- šifro dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti (šifra 
razreda in podrazreda), 
- številke tolarskih in deviznih računov pri bankah in hranil- 
nicah, 
- davčne številke in številke tolarskih in deviznih računov pri 
bankah in hranilnicah tudi za osebe, s katerimi je povezan, 
- število zaposlenih na dan prijave v register, davčne številke 
zaposlenih in datum izplačila plač, 
- firmo, sedež in naslov osebe, ki vodi poslovne knjige, 
- številke telefonov in telefaksov. 

30. člen (31. člen) 

Davčna številka je identifikacijski znak, ki označuje davčnega 
zavezanca in se uporablja za enotno opredelitev in povezavo 
podatkov v davčnih evidencah, ki jih vodi davčni organ o 
davčnem zavezancu. 

Davčni organ izda subjektu vpisa v davčni register v 8 dneh po 
vpisu v davčni register potrdilo o vpisu ter mu dodeli davčno 
številko, ki jo navede na potrdilu. 

Uporabo davčne številke določa zakon o davčnem postopku. 

31. člen (32. člen) 

V davčni register se vpiše: 

- subjekt vpisa v sodni register, 
- samostojni podjetnik posameznik, 
- druga fizična in pravna oseba, ki opravlja dejavnost in je 
vpisana v drug register oziroma drugo predpisano evidenco 
na območju Republike Slovenije, 
- tuja fizična in pravna oseba, ki nima sedeža ali druge 
registrirane oblike v Republiki Sloveniji, če opravlja dejavnost 
na območju Republike Slovenije, 
- drug zavezanec za dohodnino in posamezne podvrste 
dohodnine, ki ni zajet v prejšnjih alinejah, 
- zavezanec za druge davke po davčnih in drugih zakonih. 

32. člen (33. člen) 

Fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji se 
vpiše v davčni register po uradni dolžnosti. Vpis izvede davčni 
urad, ki je na sedežu stalnega prebivališča, na podlagi podat- 
kov iz centralnega registra prebivalstva. 

33. člen (34. člen) 

Fizična oseba z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 
predloži prijavo za vpis v davčni register davčnemu uradu, na 
območju katerega ima začasno prebivališče. Prijavo za vpis v 
davčni register predloži davčnemu uradu pred prvim preje- 
mom dohodka oziroma prvo pridobitvijo nepremičnega ozi- 
roma obdavčljivega premičnega premoženja. 

34. člen (35. člen) 

Fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima niti začasnega 
prebivališča, pa dosega na njenem območju obdavčljive 
dohodke, predloži prijavo za vpis v davčni register pri davč- 
nem uradu, kjer ima sedež izplačevalec dohodkov; če izplače- 
valec dohodkov nima sedeža v Republiki Sloveniji, predloži 
prijavo za vpis v davčni register pri davčnem uradu, kjer je 
dosegla dohodek. Če je izplačevalcev dohodkov več, ali če je 
dohodek dosežen na območju več davčnih uradov, fizična 

oseba po tem odstavku prijavi vpis v davčni register pri 
davčnem uradu, na območju katerega ima sedež izplačevalec 
prvega obdavčljivega dohodka, ki ga prejema ta oseba ozi- 
roma pri davčnem uradu, kjer je bil dosežen prvi dohodek. 

Fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima niti začasnega 
prebivališča, je pa lastnik obdavčljivega premičnega oziroma 
nepremičnega premoženja, predloži prijavo za vpis v davčni 
register davčnemu uradu, na območju katerega se premično 
premoženje pretežno nahaja oziroma na območju katerega 
nepremičnina leži. 

35. člen (36. člen) 

Samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki 
opravlja dejavnost in je vpisana v kakšen drug register ozi- 
roma evidenco, prijavi v zvezi z opravljanjem dejavnosti vpis v 
davčni register davčnemu uradu, na območju katerega ima 
sedež. 

Samostojni podjetnik posameznik, ki je subjekt vpisa v vpis- 
nik podjetnikov, predloži prijavo za vpis v davčni register ob 
priglasitvi za vpis v vpisnik podjetnikov. 

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v kakšen 
drug register oziroma druge predpisane evidence, predloži 
prijavo za vpis v davčni register v 8 dneh po opravljenem vpisu 
v drug register oziroma evidenco. 

36. člen (37. člen) 

Pravna in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register ali 
kakšen drug register oziroma evidenco, predloži prijavo za 
vpis v davčni register davčnemu uradu, na območju katerega 
ima sedež, v 8 dneh po opravljenem vpisu oziroma prijavi v 
sodni register, drug register ali evidenco. 

37. člen (38. člen) 

Tuja oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije " 
Republiki Sloveniji, predloži prijavo za vpis v davčni register 
pred pričetkom opravljanja dejavnosti na območju Republik® 
Slovenije davčnemu uradu, na območju katerega bo opravila 
storitev. 

38. člen (39. člen) 

Osebo, za katero je s tem zakonom določeno, da predlog 
davčnemu organu prijavo za vpis v davčni register, pa tega n' 
storila, vpiše davčni organ v davčni register po uradni dolžno- 
sti. 

39. člen (40. člen) 

Oseba iz 35. člena tega zakona pri prijavi za vpis v davčn' 
register predloži: 

1. podatke iz 1. točke 40. člena tega zakona, če ni subjekt 
vpisan v vpisnik podjetnikov; 

2. številke tolarskih in deviznih računov, ki jih uporablja Pri 

svojem poslovanju pri bankah in hranilnicah; 

3. davčne številke in številke računov pri bankah in hraniinj" 
cah tudi za osebe, s katerimi je posredno in neposredno 
povezana; 

4. število zaposlenih na dan prijave v register, davčne številk6 

zaposlenih ter dan izplačila plač; 

5. ime ter sedež osebe, ki vodi poslovne knjige, če jih ne vod' 
sama. 

40. člen (41. člen) 

Subjekt vpisa v davčni register iz 36. člena tega zakona Pri 

prijavi za vpis v davčni register predloži naslednje podatke 
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1. podatke, ki jih davčni zavezanec predloži za vpis v skladu z 
Zakonom, ki ureja poslovni register; 

2. firmo oziroma ime ter sedež (naselje, ulica, hišna številka in ' 
Pošta) svojega morebitnega pravnega predhodnika ter nje- 
govo davčno številko; 

3. številke tolarskih in deviznih računov pri bankah in hranilni- 
cah v Republiki Sloveniji; 
4 podatke o kapitalskih naložbah doma in v tujini, in sicer: 
ime, sedež in organizacijsko obliko podjetja v tujini, dejavnost 
ter višino ustanovnega kapitala oziroma vložka; 

5. podatke o poslovnih enotah v tujini (ime, sedež in organiza- 
cijska oblika, dejavnost) ter številke računov pri bankah za te 
Poslovne enote, če to omogočajo predpisi tuje države; 

6. davčne številke in številke tolarskih in deviznih računov pri 
bankah in hranilnicah tudi za osebe, s katerimi je povezan; 
7- podatke o številu in lokaciji poslovnih prostorov, v katerih 
opravlja dejavnost; 

8- število zaposlenih na dan prijave v davčni register, davčne 
Številke zaposlenih ter dan izplačila plač; 

9 firmo oziroma ime ter sedež osebe, ki vodi poslovne knjige, 
'e jih ne vodi sam. 

41. člen (42. člen) 

te subjekt vpisa v davčni register, ki je dolžan pri prijavi za 
vpis v davčni register predložiti podatke o dnevu izplačila 
Plač, teh podatkov ne predloži, se šteje za dan izplačila plač 
15. dan v mesecu za pretekli mesec. 

42. člen (43. člen) 

Fizična oseba iz tretjega odstavka 35. člena tega zakona pri 
Prijavi za vpis v davčni register predloži podatke iz 2., 3. in 4. 
točke 40. člena tega zakona ter podatke, ki jih predloži 'pri 
vPisu v drug register oziroma drugo predpisano evidenco. 

43. člen (44. člen) 

2a fizično osebo iz 32. in 33. člena tega zakona vsebuje 
Prijava za vpis v davčni register naslednje podatke: 

~ ime in priimek ter rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj). 
~ prebivališče (naselje, ulica, hišna številka in pošta), 
~ podatek o državljanstvu, 
~ enotno matično številko občana oziroma morebitno enotno 
Matično številko tujca, 
~ podatek o kapitalskih naložbah, 
~~ Številke računov pri bankah in hranilnicah. 

44. člen (45. člen) 

Oseba, ki je vpisana v register, mora v 15 dneh po nastanku 
spremembe obvestiti pristojni davčni urad o vseh spremem- 
bah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register. 

45. člen (46. člen) 

Natančnejše predpise o vsebini in obliki prijave za vpis v 
davčni register, prijave sprememb ter o načinu dajanja podat- 
kov predpiše minister, pristojen za finance. 

46. člen (47. člen) 

Davčni organ prevzema iz uradnih registrov - javnih baz 
Podatkov vse podatke, potrebne za opravljanje davčne 
službe. 

Upravljalec Centralnega registra prebivalstva in upravljalci 
đrugih uradnih registrov - javnih baz podatkov morajo zaradi 
Ugotavljanja davčne obveznosti, odmere davka, izterjave in 

davčnega nadzora davčnih zavezancev, davčnemu uradu 
sproti oziroma najpozneje do zadnjega dne v mesecu za 
pretekli mesec posredovati podatke o spremembah v regi- 
strih, ki jih vodijo. 

47. člen (48. člen) 

Davčni urad izbriše subjekt vpisa iz davčnega registra, ko 
umre oziroma preneha obstajati in če je plačan njegov davčni 
dolg ali pa je ugotovljeno, da je le - ta neizterljiv. 

O izbrisu iz davčnega registra davčni urad obvesti morebitne 
pravne naslednike. 

b) Davčne evidence 

48. člen (49. člen) 

Davčni organ vodi in vzdržuje tudi naslednje evidence: 

- evidenco o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davkov, 
- evidenco o podatkih in postopkih vodenja davčnega nad- 
zora, 
- evidenco o kršitvah davčnih predpisov. 

Osnova za vodenje in vzdrževanje evidenc iz prejšnjega 
odstavka tega člena je davčni register iz 29. člena tega za- 
kona. 

Obliko in način vodenja evidenc iz prvega odstavka tega člena 
predpiše minister, pristojen za finance na predlog direktorja 
Davčne uprave. 

49. člen (50. člen) 

Evidenca o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davkov 
vsebuje; 
- podatke iz davčnih napovedi in davčnih obračunov v obliki 
kakor so opredeljene v zakonu o davčnem postopku; 

- podatke iz odločb, zapisnikov, sklepov in drugih dejanj 
davčnega organa; 

- podatke, obračune in ugotovitve davčnega organa v davč- 
nem postopku; 

- podatke, ki jih je dolžan voditi davčni organ za knjiženje 
davkov; 

- podatke iz sklepov o prisilni izterjavi davkov. 

50. člen (51. člen) 

Evidenca o podatkih in postopkih vodenja davčnega nadzora 
vsebuje: 

- podatke, pridobljene v postopkih vodenja kontrol in inšpek- 
cijskih pregledov; 

- podatke iz odločb, zapisnikov, sklepov in drugih dejanj 
davčnega organa, davčne kontrole in inšpekcijskega pre- 
gleda. 

51. člen (52. člen) 

Evidenca o kršitvah davčnih predpisov vsebuje: 

- podatke o ugotovljenih kršitvah davčnih predpisov; 
- podatke o ukrepih zoper davčne kršitelje, kot so izrečene 
mandatne kazni, podani predlogi sodniku za prekrške in 
podatki o odstopu podatkov drugim državnim organom, pri- 
stojnim za ukrepanje zoper kršitelje za kršitve, za katere 
davčni organ ni pristojen; 
- podatke o kaznovanju davčnih kršiteljev, kadar o kaznova- 
nju ne odloča davčni organ in je podan predlog za kaznovanje 
oziroma je odstopil podatke drugim državnim organom pri- 
stojnim za ukrepanje zoper kršitelje. 
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52. člen (53. člen) 60. člen (61. člen) 

Za postopke zbiranja, obdelave, shranjevanja, posredovanja, 
uporabe in arhiviranja podatkov, vsebovanih v davčnih evi- J 
dencah, se uporabljajo določbe zakona o varstvu osebnih 
podatkov, če ni s tem zakonom ali z zakonom o davčnem 
postopku drugače določeno. 

Način ravnanja z zaupnimi podatki, vsebovanimi v davčnih 
evidencah ter način iri čas varovanja teh podatkov predpiše 
minister, pristojen za finance. 

53. člen (54. člen) 

Podatki, vsebovani v evidencah iz 48. člena tega zakona se 
hranijo 10 let, po preteku te dobe se arhivirajo. 

Dostop do arhiviranih podatkov je dopusten le na podlagi 
pisne odločitve direktorja Davčne uprave. 

POSEBNE DOLOČBE 

54. člen (55. člen) 

Pooblaščena uradna oseba (v nadaljnjem besedilu: pooblaš- 
čeni delavec) v davčnem organu je inšpektor in izterjevalec. 

55. člen (56. člen) 

Pooblaščeni delavec se izkaže s službeno izkaznico. 

Službeno izkaznico izda direktor Davčne uprave. 

Obrazec službene izkaznice in postopek za njeno izdajo pred- 
piše minister, pristojen za finance. 

56. člen (57. člen) 

Delavec Davčne uprave ne sme biti član uprave ali nadzor- 
nega sveta gospodarskih družb in ne sme opravljati dejavno- 
sti, ki so nezdružljive z opravljanjem davčne službe. 

57. člen (58. člen) 

Inšpektor ne sme opravljati inšpekcijskega pregleda pri osebi: 

- ki je z inšpektorjem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do 
kateregakoli kolena, v stranski pa do četrtega kolena, če je z 
njim v zakonu ali svaštvu do drugega kolena, ne glede na to 
ali je zakonska zveza prenehala, 

- kjer je inšpektor skrbnik, oskrbovanec, posvojenec ali 
posvojitelj lastnika, poslovodnega organa ali članov organov 
upravljanja pravne osebe, 

- kjer je inšpektor delničar ali družbenik. 

58. člen (59. člen) 

Delavec Davčne uprave ne sme uporabljati informacij, podat- 
kov ali spoznanj, do katerih ima dostop pri opravljanju službe- 
nih nalog, v neslužbene namene. 

Delavec Davčne uprave ne sme uporabljati in dajati informa- 
cij, podatkov in spoznanj za doseganje kakršnekoli premo- 
ženjske ali druge koristi za sebe ali drugo osebo. 

Dolžnost varovanja davčne, poslovne in druge tajnosti traja 
tudi po prenehanju delovnega razmerja v davčnem organu. 

59. člen (60. člen) 

Kršitev določb 56., 57. in 58. člena tega zakona se šteje za 
hujšo kršitev delovnih obveznosti, za katero se izreče ukrep 
prenehanja delovnega razmerja in ugotavlja odškodninska 
odgovornost delavca. 

Delavcem Davčne uprave pripada dodatek za ovrednotenj« 
posebne odgovornosti ter zaradi omejitev, ki izhajajo iz dela 

Višino dodatka določi Vlada Republike Slovenije. 

KAZENSKE DOLOČBE 

61. člen (62. člen) 

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj 
na kraju prekrška posameznik, če: 

1. ne predloži ali ne predloži v roku, določenem s tem zako- 
nom davčnemu organu prijave za vpis v davčni register (33 
člen, prvi in drugi odstavek 34. člena); 

2. pri prijavi za vpis v davčni register ne predloži predpisani" 
podatkov (43. člen); 

3. ne obvesti pristojnega davčnega urada o sprememba" 
podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni registerv 

roku, določenem s tem zakonom (44. člen). 

62. člen (63. člen) 

Samostojni podjetnik in druga oseba, ki opravlja dejavnost, s« 
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolaj; 
jev, pravna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 
tolarjev, če: 

1. ne predloži ali ne predloži v roku, določenem s tem zako- 

nom davčnemu organu prijave za vpis v davčni register (35- 
36. in 37. člen); 

2. pri prijavi za vpis v davčni register ne predloži predpisani" 
podatkov (39., 40. in 42. člen); j 
3. ne obvesti pristojnega davčnega urada o sprememba" 
podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni registerv 

roku, določenem s tem zakonom (44. člen); 

4. inšpektorju ne dovoli vstopa v poslovne in druge prosto'8' 
ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanj' 
dohodkov, pregleda naprav, blaga, strojev, predmetom 
poslovnih knjig, pogodb, listin in drugih dokumentov, ki ortio* 
gočajo vpogled v poslovanje davčnega zavezanca, drug1'' 
listin, ki dokazujejo pravni status davčnega zavezanca te' 
drugih listin in dokumentov, s katerimi se ugotavlja istov«'" 
nost oseb pri inšpekcijskem pregledu (prvi in drugi odstav«K 

19. člena); 

5. inšpektorju ne zagotovi pogojev za nemoteno opravljanj8 

pregleda (četrti odstavek 19. člena); 

6. ne uporablja naprav in tehnologije, ki jo predpiše minista'1 

pristojen za finance (23. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 110.000 tolarjev se za prekršek ij 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba 
osebe. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

63. člen (64. člen) 

Akt o notranji organizaciji Glavnega urada, davčnih u rado*'^ 
posebnega davčnega urada ter sistemizacija morata biti sPr 

jeta v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

64. člen (65. člen) 

Do uvedbe davčne številke se kot davčna številka za Pra^j 
osebe uporablja matična številka, za fizične osebe pa eno« 
matična številka občana oziroma enotna matična štev" 
tujca. 
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Pol . januarju 1999 se enotna matična številka občana črta iz 
davčnega registra. 

davčna številka se v skladu z zakonom, ki ureja davčni posto- 
pek, prične uporabljati 1. januarja 1997. 

65. člen (65. a člen) 

Davčni zavezanci, ki so vključeni v davčnih evidencah Repu- 
bliške uprave za javne prihodke (v nadaljnjem besedilu: Repu- 
bliška uprava), se skladno s 30. členom tega zakona vpišejo v 
davčni register po uradni dolžnosti. 

Davčni zavezanci, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisani 
v register imetnikov računov pri Agenciji Republike Slovenije 
*a plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija), se vpišejo v davčni register na podlagi 
Podatkov iz registra imetnikov računov. 

Agencija je dolžna posredovati podatke iz svojega registra v roku 90 dni po pričetku dela Davčne uprave. 

Davčnim zavezancem iz prvega odstavka tega člena pošlje 
davčni organ obvestilo iz 2. odstavka 30. člena tega zakona 
Najkasneje do 31. decembra 1996. 

66. člen 

Davčna uprava prične z delom 1. januarja 1996. 

67. člen 

Delavci Republiške uprave ter delavci Agencije, ki opravljajo 
haloge davčnega nadzora, postanejo 1. januarja 1996 delavci 
Davčne uprave. 

Notranja razmerja med plačami ostanejo do sprejema sistemi- 
*acije delovnih mest in nomenklature nazivov nespreme- 
niena. 

^išino dodatka iz 60. člena tega zakona določi Vlada Repu- 
blike Slovenije ob sprejetju sistemizacije v Davčni upravi, in 
®lcer tako, da se upošteva raven plač in dodatkov delavcev 
*9encije, ki s 1. januarjam 1996 postanejo delavci Davčne 
Uprave. 

Plače delavcev v Davčni upravi in dodatek iz 60. člena tega 
*akona se delavcem v Davčni upravi izplačujejo od dneva 
Očetka dela Davčne uprave. 

68. člen 

Delavci Agencije in delavci Republiške uprave, ki opravljajo 
naloge inšpekcijskih pregledov v Davčni upravi, morajo opra- 
viti strokovni izpit iz 24. člena tega zakona v dveh letih od 
pričetka dela Davčne uprave. 

69. člen 

Davčna uprava opravlja naloge kontroliranja po 41. do 44. 
členu zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij in^o Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. 
list RS, št. 48/94, 58/95 in 18/95 - odločba ustavnega sodišča) 
do 31. decembra 1997. 

70. člen (69. a člen) 

Delavci, ki na dan uveljavitve tega zakona nimajo zahtevane 
strokovne izobrazbe za delo, ki ga opravljajo, lahko še naprej 
opravljajo tO delo, če jim do izpolnitve pogojev za pridobitev 
pravice do polne starostne pokojnine manjka največ pet let 
delovne dobe. 

71. člen (70. člen) 

Davčna uprava nadaljuje z delom v prostorih Agencije in 
Republiške uprave do sprejetja aktov iz 6. in 7. člena tega 
zakona. 

72. člen (70. a člen) 

Do pričetka uporabe zakona o davčnem postopku opravljajo 
davčni uradi naloge davčne službe po veljavnih predpisih. 

73. člen (71. člen) 

Z dnem, ko se prične uporabljati ta zakon, prenehajo veljati 
zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 14/92 in 17/92) in 
določbe zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje 
(Uradni list RS, št. 48/94, 58/95 in 18/95 - odločba Ustavnega 
sodišča), ki določajo naloge Agencije Republike Slovenije za 
plačilni promet, nadziranje in informiranje v zvezi z davčnim 
nadziranjem. 

74. člen (72. člen) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1996. 

L 
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OBRAZLOŽITEV 

Zakon o davčni službi je pripravljen za tretjo obravnavo 
skladno s sprejetimi amandmaji v Državnem zboru dne 18. 10. 
1995. Sprejeti so bili amandmaji k 1., 2., 8., 10., 12., 15., 16., 
17., 19., 22., 26., 27., 28., 30., 32., 36., 49., 52., 57., 61., 62., 63., 
65.. 66., 67., 69., 70., 71. in 72. členu. 

Črtan je bil 23. člen, dodani so bili še 65. a, 69. a in 70. a člen. 

Zaradi črtanja 23. člena in novih dodatnih členov so členi 
preštevilčeni. Oznaka v oklepaju pomenijo številke členov 
zakona v drugi obravnavi. 

1. Redakcijsko so popravljene številke, ki se sklicujejo na 
druge člene v zakonu. 

2. Redakcijsko so popravljeni naslednji členi: 

7., 10. In 11 - dvakrat 
12., 22., 23., 24., 27., 45., 48., 52., In 55., v katerih se besedilo 
»minister za finance« nadomesti z besedilom »minister, pri- 
stojen za finance«. 

V členih 5, 11 In 60 se za besedo »Vlada« dodata besedi 
»Republike Slovenije«. 

V členih 25 In 49 se besedilo »zakon, ki ureja davčni posto- 
pek« nadomesti z besedilom »zakon o davčnem postopku«. 

V členih 29, 43 In 64 se beseda »evidenčna« nadomesti z 
besedo »enotna«. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. AMANDMA 

K 10. členu: 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega urada na 
celotnem območju Republike Slovenije za banke, zavaroval- 
nice, družbe, ki prirejajo posebne igre na srečo in trajne 
klasične igre na srečo, borze, investicijske družbe, družbe za 
upravljanje in klirinško depotne družbe. 

Posebni davčni urad opravlja naloge tudi za velike gospodar- 
ske družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, uvozom ali prome- 
tom na debelo z nafto in naftnimi derivati, tobakom in tobač- 
nimi izdelki ter proizvodnjo alkohola in alkoholnih pijač in za 
druge velike gospodarske in povezane družbe, če njihov letni 
promet presega znesek, ki ga predpiše minister, pristojen za 
finance« 

Obrazložitev 

Amandma je dan na podlagi pripomb Sekretariata za zakono- 
dajo in pravne zadeve Državnega zbora Republike Slovenije. 
S tem se natančneje določijo družbe, za katere je stvarno 
pristojen Poseben davčni urad. 

2. AMANDMA 

K 29. členu (30. člen): 

1. V drugi alinei pod a) se doda besedilo: 

»enotno matično številko občana oziroma enotno matično 
številko tujca,« 

Obrazložitev 

V drugi obravnavi so bile v tem členu določbe o EMŠO In 
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3. Drugi Redakcijski popravki: 
V prvi in drugi alinei 22. člena se namesto okrajšave »of 
izpiše beseda »oziroma«. 

V 26. členu se na začetku stavka beseda »prisilno«, ker le 

pojem obrazložen že pred tem. 

V drugI alinei 31. člena In prvem ter drugem oddatavku & 
člena se črta vezaj za besedo »podjetnik«. 

V 36. členu se črta besedo »kakšen«. 

V drugem odstavku 48. člena se črta besedilo »iz prveQ& 
odstavka tega člena«in nadomesti z besedilom »iz prejšnjeQ" 
odstavka«. 

V 49. členu je bil opravljen popravek pri končni redakcij1 

besedila, ker je zaradi očitne napake prišlo v prvi in šesti alf16' 
do podvojitve besedila. 

V drugem odstavku 62. člena se besedo »prekrške« nadom8" 
sti z besedo »prekršek«. 

V 64. členu se datum 1. 1. 1999 izpiše v 1. januar 1999. 

V 65. členu se datum 31. 12. 1996 izpiše v 31. december 19& 

V 73. členu se besedilo »Uradni list RS, št. 48/94, odločb1 

Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št 18/95« spremen' 
besedilo »Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95 ter 18/95 - odtod£> 
Ustavnega sodišča«. 

EMŠT črtane, hkrati pa je bil dodan v 64. členu rok, do K 
EMŠO in EMST še vodijo v davčnem registru. Zakon o var8L 
osebnih podatkov določa, da se taki podatki zbirajo samo, ^ 
je to določeno z zakonom. Zato jih je v predlogu zakon 
davčni službi treba ponovno določiti, kar pomeni tudi uskio 
tev s 44. in 64. členom tega zakona. 

2. Druga alinea pod b) se spremeni tako, da se glasi: 

»- firmo, sedež in naslov (naselje, ulica, hišna številka, P°^ta 

številke telefonov in telefaksov),« 

Obrazložitev 

Natančnejše je opredeljeno, da gre za številke telefonov i 
telefaksov firme, zato se doda besedilo v oklepaju. 

3. Tretja alinea pod b) se spremeni tako, da se glasi: 

»- podatke o številu in lokaciji poslovnih in drugih Pr0^°l°\e 
ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobi 
dohodkov,« 

Obrazložitev 

Amandma je redakcijske narave in pomeni enako termin0'^ 
ško dikcijo kot je uporabljena v 19. in 26. členu. 

4. V sedmi alinei pod b) se doda besedilo: 
mati 4"" »enotno matično številko občana oziroma enotno m» 

številko tujca,« 

Obrazložitev 
i toč"a 

Velja obrazložitev k amandmaju, ki je dan k drugi aline 
a) 29. člena. 

5. Črta se štirinajsta alinea. 



Obrazložitev 

Amandma je redakcijske narave in je v povezavi z amandmaji 
k drugi alinei točke b) 29. člena. 

3. AMANDMA 

K 40. členu (41. člen): 

V 5. točki se za zaklepajem postavi pika. Črta se besedilo:« ter 
Številke računov pri bankah za te poslovne enote, če to 
omogočajo predpisi tuje države«. 

Obrazložitev 

Amandma je redakcijske narave. V drugi obravnavi je bil črtan 
del besedila v deseti alinei 30. člena. Zaradi enotne terminolo- 
ške dikcije je treba navedeno besedilo črtati. 

4- AMANDMA 

K 62. členu (63. člen): 
1- V prvem odstavku se besedilo: »najmanj 400.000 tolarjev«, 
nadomesti z besedilom: »od 400.000 do 6.000.000 tolarjev« ter 
besedilo: »najmanj 1 000.000 tolarjev«, z besedilom: »od 
1-000.000 do 6.000.000 tolarjev«. 
2- V drugem odstavku se besedilo »najmanj 110.000 tolarjev« 
nadomesti z besedilom »200.000 do 1.000.000 tolarjev« 

Obrazložitev: 

Amandma je predlagan v skladu z mnenjem Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

5- AMANDMA 

K 66. členu 

V 66. členu se besede »1. januarja 1996« zamenjajo z bese- 
dami »1. julija 1996« 
Obrazložitev: 

Akt o notranji organizaciji in sistemizacija morata biti po 63. 
členu tega zakona sprejeta v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. Predviden je bil sprejem zakona najkasneje do konca 
septembra 1996, da bi sprejeli akte iz 63. člena najkasneje do 
31 12.1996. Zaradi dejstva, da zakon pred decembrom 1996 
ne bo sprejet, je trimesečni rok za sprejem aktov v času, ko bi 
°avčna uprava že začela z delom. Zato se rok prestavi. 

8- AMANDMA t 
K 67. členu 

j- V 67. členu se v prvem in tretjem odstavku besede »1. 
lanuarja 1996« zamenja zbesedami »1. julija 1996« 

Obrazložitev 

Paradi spremembe 66. člena se spremeni tudi 67. člen. 
2 V drugi vrsti tretjega odstavka 67. člena se za besedo 
'upravi« postavi pika, besedilo »in sicer tako, da se upošteva 
'aven plač in dodatkov delavcev Agencije, ki s 1. januarjem 
'996 postanejo delavci Davčne uprave.« se črta. 

Obrazložitev 

Zaradi predloga Ministrstva za delo in razprave na odborih 
vlade se besedilo o ravni plač in dodatkov črta v tistem delu, 
kjer se navezuje na raven plač in dodatkov Agencije. 

7. AMANDMA 

K 69. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Davčna uprava opravlja naloge kontroliranja po 41. do 44. 
členu zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje 
(Uradni list RS, št. 48/94, 58/95 in 18/95 - odločba Ustavnega 
sodišča) do roka, ki je določen z zakonom o davčnem 
postopku. 

Obrazložitev 

Sprememba je redakcijske narave zaradi spremembe imena 
zakona. 

8. AMANDMA 

K 72. členu 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»V 80. členu in prvem odstavku 84. člena zakona o promet- 
nem davku (Uradni list RS, št. 4/92 in 71/93) se beseda »uvelja- 
vitve« nadomesti z besedami »pričetka uporabe«. 

Obrazložitev 

Predlagani amandma je nujno potreben zaradi določb zakona 
o prometnem davku, v katerih je navedeno sklicevanje na 
nove predpise o davčnem postopku in davčni službi, ki pa se 
ne bodo pričele uporabljati z dnem uveljavitve zakona. 

9. AMANDMA 

K 73. členu (71. člen) 

Na koncu člena se namesto pike postavi vejica in doda bese- 
dilo: 

»razen določb zakona o Agenciji, o katerih zakon o davčni 
službi določa drugače.« 

Obrazložitev 

Ker je bil v tretjem branju sprejet amandma k 234. členu 
zakona o davčnem postopku, se spremeni tudi 73. člen 
zakona o davčnem postopku. 

10. AMANDMA 

K 74. členu 

V 74. členu se besede »1. januarja 1996« zamenja z besedami 
»1. julija 1996« 

Obrazložitev 

Ker se spremeni 66. člen tega zakona, se spremeni tudi 74. 
člen. 
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POPRAVEK 

V 55. številki Poročevalca Državnega zbora je objavljen 
predlog zakona o davčni službi - EPA 898 - tretja 
obravnava. Vlada Republike Slovenije je poslala popra- 
vek, ki ga objavljamo na podlagi 9. člena Zakona o javnih 
glasilih (Uradni list RS, »t. 18/94). 

Pri pregledu besedila predloga zakona o davčni službi — 
tretja obravnava in amandmajih Vlade Republike Slove- 
nije smo ugotovili, da je prišlo do napake pri besedilu 
amandmaja k drugemu odstavku 10. člena navedenega 
zakona. 

Pravilno besedilo amandmaja k 10. členu se glasi: 

»Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega urada 

BELEŽKE 

na celotnem območju Republike Slovenije za banke, 
zavarovalnice, družbe, ki prirejajo posebne igre na srečo 
in trajne klasične igre na srečo, borze, investicijske 
družbe, družbe za upravljanje in klirinško depotne 
družbe. 

Posebni davčni urad opravlja naloge tudi za velike 
gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, uvo- 
zom ali prometom na debelo z nafto in naftnimi derivati, 
tobakom In tobačnimi izdelki, ter proizvodnjo alkohola In 
alkoholnih pijač«. 

Ljubljana, 18.12. 1995 

Mirko Bandelj, I. r. 
GENERALNI SEKRETAR VLADE RS 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VISOKIM KOMISARJEM ZDRUŽENIH 

NARODOV ZA REGUNCE 

- EPA 1332 

Vlada Republike Slovenije je na 172. seji dne 7. decembra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VISOKIM KOMI- 
SARJEM ZDRUŽENIH NARODOV ZA BEGUNCE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve. 

1.člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
"isokim komisarjem Združenih narodov za begunce, ki je bil 
Podpisan v Ljubljani 4. oktobra 1995. 

2. člen 

jedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
i®*iku glasi: 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VISOKIM KOMISARJEM ZDRUŽENIH NARODOV ZA 

BEGUNCE 

j'-EDE NA TO, da je bil z Resolucijo 319 (IV) Generalne 
Kupščine žaljenih narodov z dne 3. decembra 1949 usta- 
vljen Visoki komisariat Združenih narodov za begunce, 

j^-EDE NA TO, da statut Visokega komisariata Združenih 
arodov za begunce, ki ga je sprejela Generalna skupščina 

la£n*enih narodov z resolucijo 428 (V) z dne 14. decembra 50 Inter alia določa, da Visoki komisar, ki deluje po poobla- 
či- ®enera|ne skupščine prevzame nalogo, da pod pokrovi- 'istvom Združenih narodov zagotavlja mednarodno varstvo 
t®9Uncev, za katere je varstvo predvideno po statutu, in išče 

®Jhe rešitve problema beguncev, tako da pomaga vladam in 
o soglasju prizadetih vlad tudi zasebnim organizacijam z 

^"lenom omogočiti lažje prostovoljno vračanje teh begun- 
^ v domovino ali njihovo asimilacijo v novih državnih skup- 

?LEDE NA TO, da je Visoki komisariat Združenih narodov za 
Sunce pomožni organ, ki ga je ustanovila Generalna skupš- 

čina v skladu z 22. členom Ustanovne listine Združenih naro- 
dov, sestavni del Združenih narodov, katerega status, privile- 
gije in imunitete ureja Konvencija Združenih narodov o privi- 
legijih in imunitetah, ki jo je sprejela Generalna skupščina 13. 
februarja 1946, 

GLEDE NA TO, da Vlada Republike Slovenije in Visoki komi- 
sariat Združenih narodov za begunce želita vzpostaviti dolo- 
čila in pogoje, po katerih je Visoki komisariat v okviru svojih 
pooblastil in zadolžitev zastopan v državi, 

STA TOREJ Vlada Republike Slovenije in Visoki komisariat 
Združenih narodov za begunce v duhu prijateljskega sodelo- 
vanja sklenila ta sporazum. 

1. člen 

OPREDELITEV POJMOV 

Za namene tega sporazuma veljajo te definicije: 

a) »UNHCR« pomeni Visoki komisariat Združenih narodov za 
begunce, 

b) »Visoki komisar« pomeni Visokega komisarja Združenih 
narodov za begunce ali uradnike, na katere je Visoki komisar 
prenesel pooblastila, da delujejo v njegovem imenu, 

c) »vlada« pomeni Vlado Republike Slovenije, 

d) »država gostiteljica« ali »država« pomeni Republiko Slove- 
nijo, 

e) »pogodbenici« pomenita UNHCR in vlado, 
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f) »konvencija« pomeni Konvencijo o privilegijih in imunitetah 
Združenih narodov, ki jo je Generalna skupščina Združenih 
narodov sprejela 13. februarja 1946, 

g) »urad UNHCR« pomeni vse pisarne in prostore ter objekte 
in naprave, ki jih UNHCR zaseda ali vzdržuje v državi, 

h) »predstavnik UNHCR« pomeni uradnika UNHCR, ki je 
odgovoren za urad UNHCR v državi, 

i) »uradniki UNHCR« pomenijo vse člane osebja UNHCR, 
zaposlene v skladu s predpisi in pravili za osebje Združenih 
narodov, z izjemo oseb, ki so najete v kraju samem in so 
plačani po urah, kot to določa resolucija Generalne skupščine 
76 (I). 

j) »strokovnjaki na misiji« pomenijo posameznike, ki niso 
uradniki UNHCR ali osebe, ki opravljajo storitve v imenu 
UNHCR in prevzamejo naloge za UNHCR, 

k) »osebe, ki opravljajo storitve v imenu UNHCR«, pomenijo 
fizične in pravne osebe in njihove uslužbence, ki niso držav- 
ljani države gostiteljice, ki pa jih je UNHCR obdržal za izvaja- 
nje ali pomoč pri izvajanju svojih programov, 

i) »osebje UNHCR« pomeni uradnike UNHCR, strokovnjake na 
misiji in osebe, ki opravljajo storitve v imenu UNHCR. 

2. člen 

NAMEN TEGA SPORAZUMA 

Ta sporazum vključuje temeljne pogoje, pod katerimi UNHCR 
v skladu s svojimi pooblastili in zadolžitvami sodeluje z vlado, 
odpre urad v državi in opravlja naloge mednarodnega varstva 
ter človekoljubne pomoči v korist beguncev in drugih oseb, za 
katere skrbi v državi gostiteljici. 

3. člen 

SODELOVANJE MED VLADO IN UNHCR 

1. Sodelovanje med vlado in UNHCR na področju mednarod- 
nega varstva in človekoljubne pomoči beguncem in drugim 
osebam, za katere skrbi UNHCR, poteka na podlagi statuta 
UNHCR, drugih ustreznih sklepov in resolucij v zvezi z 
UNHCR, ki so jih sprejeli organi Združenih narodov in 35. 
člena Konvencije o statusu beguncev iz leta 1951 ter 2. člena 
Protokola o statusu beguncev iz leta 1967. 

2. Urad UNHCR se posvetuje in sodeluje z vlado o pripravi in 
pregledu projektov za begunce. 

3. Za vse projekte, ki jih financira UNHCR in izvaja vlada, se 
določila in pogoji, vključno z zavezo vlade in Visokega komi- 
sarja glede zagotavljanja sredstev, potrebščin, opreme in sto- 
ritev ter drugo pomočjo za begunce, določijo v sporazumih o 
projektih, ki jih podpišeta vlada in UNHCR. 

4. Vlada vedno omogoča osebju UNHCR neoviran dostop do 
beguncev in drugih oseb, za katere skrbi UNHCR, ter do 
krajev, kjer se izvajajo projekti UNHCR z namenom^da sprem- 
lja vse faze njihovega izvajanja. 

4. člen 

URAD UNHCR 

1. Vlada pozdravlja odločitev UNHCR, da ustanovi in vzdržuje 
urad ali urade v državi za zagotavljanje mednarodnega var- 
stva in človekoljubne pomoči za begunce in druge osebe, za 
katere skrbi UNHCR. 

2. UNHCR lahko s privoljenjem vlade določi, da urad UNHCR v 
državi deluje kot regionalni/področni urad, vlado pa pisno 
obvesti o številu in rangu uradnikov, ki so mu dodeljeni. 

3. Urad UNHCR bo opravljal naloge, ki jih določi Visoki komi- 

sar v zvezi z njegovimi pooblastili in odgovornostmi J 
begunce in druge osebe, za katere skrbi, vključno z vzposttfj 
tvijo in vzdrževanjem odnosov med UNHCR in drugimi vi* 
nimi ali nevladnimi organizacijami, ki delujejo v državi. 

5. člen 

OSEBJE UNHCR 

1. UNHCR lahko določi take uradnike in drugo osebje za 
v državi, kot se mu zdi potrebno za opravljanje nalog med"'' 
rodnega varstva in človekoljubne pomoči. 
2. Vlada se obvesti o vrsti uradnikov in drugega osebi9, 

določenega za urad UNHCR v državi. 
3. UNHCR lahko imenuje uradnike, ki bodo obiskali državo* 
namenom, da svetujejo ustreznim uradnikom vlade ali dr"' 
gim, ki delajo z begunci, in da z njimi sodelujejo glede: 
pregledovanja, priprave, spremljanja in vrednotenja proflj 
mov mednarodnega varstva in človekoljubne pomoči; b) P®' 
Ijanja, sprejemanja, razdeljevanja ali uporabe potreb#'™ 
opreme in drugega materiala, ki ga dobavlja UNHCR; c) is" 
nja trajnih rešitev za probleme beguncev in d) vseh drufl 
zadev v zvezi z uporabo tega sporazuma. 

6. člen 

OLAJŠAVE ZA IZVAJANJE ČLOVEKOLJUBNIH 
PROGRAMOVUNHCR 
1. Vlada v dogovoru z UNHCR obravnava kakršne koli ukrep®] 
ki bi bili potrebni za oprostitev uradnikov UNHCR, strokov"! ( 
kov na misiji in oseb, ki opravljajo storitve v imenu UNHC^ 
zvezi s predpisi ali drugimi pravnimi določbami, ki bi lan

f 
ovirale dejavnosti in projekte, ki se izvajajo po tem sp° 
zumu; vlada jim odobri tudi druge ugodnosti in °'a' 
potrebne za hitro in učinkovito izvajanje človekoljubnih P 
gramov UNHCR za begunce v državi. Taki ukrepi lahko r 
potrebi vključujejo ugodnosti na področju prevoza in zve« 

2. Vlada v soglasju z UNHCR pomaga uradnikom UNHCP C" 
iskanju ustreznih prostorov za urad. 

3. Stroške za prostore kot tudi stroške lokalnih storite*'' 
opreme za urad UNHCR krije UNHCR. Vlada lahko sp . 
zumno postopoma zagotavlja kritje stroškov za take pros 

in opremo, ko bodo za to ustvarjene možnosti. 

4. Vlada zagotavlja, da je urad UNHCR vedno preskrblj®^ 
potrebnimi javnimi storitvami in da se te javne storitve ve« 
opravljajo po primernih pogojih. 

5. Vlada po potrebi sprejme ukrepe za zagotavljanje var'1 
in zaščite prostorov urada UNHCR in njegovega osebja- 

7. člen 
PRIVILEGIJI IN IMUNITETE 

1. Vlada za UNHCR, njegovo premoženje, denarna in <*4 
sredstva ter za njegove uradnike in strokovnjake na ^ c 
uporablja ustrezne določbe Konvencije Združenih narooi „ 
privilegijih in imunitetah, katere pogodbenica je vlada P" 
dne 25. junija 1991. Vlada se tudi strinja, da UNHCR i" n' p. 
vemu osebju priznava take dodatne privilegije in 'mun ed' 
kot so morda potrebni za učinkovito opravljanje nalog 
narodnega varstva in človekoljubne pomoči UNHCR- 

jgli 
2. Brez škode za 1. odstavek tega člena vlada še zlasti p 
UNHCR privilegije, imunitete, pravice in ugodnosti, doi° 
v 8. do 15. členu tega sporazuma. 

8. člen 

URAD UNHCR, PREMOŽENJE, DENARNA IN DRUGA 
SREDSTVA 

1. UNHCR, njegovo premoženje, denarna in druga 
ne glede na to kje so in kdo jih ima, so izvzeti iz kakrsn 
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oblike sodnega postopka, razen če se je UNHCR v določenem 
primeru izrecno odpovedal svoji imuniteti; pri tem se razume, 
da taka odpoved ne velja za ukrepe izvršbe. 

2- Prostori urada UNHCR so nedotakljivi. Premoženje, 
denarna in druga sredstva UNHCR, ne glede na to kje so in 
kdo jih ima, so izvzeta iz preiskave, rekvizicije, zaplembe, 
razlastitve ali kake druge oblike ukrepanja na podlagi izvršil- 
nih, upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. 

3- Arhivi UNHCR in na splošno vsi dokumenti, ki mu pripadajo 
ali jih ima, so nedotakljivi. 

*■ Denarna in druga sredstva, prihodek in drugo premoženje 
UNHCR so oproščeni: 

3) vseh oblik neposrednega obdavčenja pod pogojem, da 
UNHCR ne bo zahteval oprostitve stroškov za komunalne 
Storitve; 

b) carin in prepovedi ter omejitev za predmete, ki jih UNHCR 
Uvaža ali izvaža za svojo uradno rabo, pod pogojem da se s 
'akimi oprostitvami uvoženi predmeti ne bodo prodajali v 
državi razen pod pogoji, dogovorjenimi z vlado; 
c) carin in prepovedi ter omejitev v zvezi z uvozom in izvozom 
niegovih publikacij. 
s Ves material, ki ga uvozijo ali izvozijo UNHCR, državni ali 
mednarodni organi, ki jih je pravilno akreditiral UNHCR, da 
delujejo v njegovem imenu v zvezi s človekoljubno pomočjo 
*a begunce, so oproščeni vsake carine in prepovedi ter ome- 
l'tev. 

V tem primeru pa UNHCR zagotavlja, da akreditirani državni 
ali mednarodni organi, ki delujejo v njegovem imenu, izpol- 
njujejo vse zahteve carinskih postopkov, kot je določeno v 
"strežnih predpisih Republike Slovenije. 
6 UNHCR je oproščen vsakega finančnega nadzora, predpi- 
sov ali moratorijev in lahko prosto: 
a) Pridobiva od pooblaščenih trgovinskih agencij, ima in upo- 
dablja zamenljive valute, ima devizne račune ter preko poo- 
blaščenih ustanov pridobiva, ima in uporablja denarna sred- 
stva, vrednostne papirje in zlato; 

b) vnaša iz katere koli druge države denarna sredstva, vred- 
nostne papirje, tuje valute in zlato v državo gostiteljico, jih 
^Porablja v državi gostiteljici ali jih prenaša v druge države. 

UNHCR uživa najugodnejši zakoniti menjalni tečaj. 

9. člen 

Komunikacijske olajšave 

j'. UNHCR uživa za svoje uradne komunikacije obravnavo, ki 
J' manj ugodna kot tista, ki jo vlada ponudi drugi vladi, 
ključno z njenimi diplomatskimi predstavništvi ali drugimi 
Medvladnimi, mednarodnimi organizacijami glede prioritet, 
'arif in stroškov za pošto, telegrame, telefoto, telefone, tele- 
■faf, teleks in druge komunikacije kot tudi tarife za informa- 
°'ie za tisk in radio. 

Vlada zagotavlja nedotakljivost uradnih komunikacij in 
korespondence UNHCR in jih ne cenzurira. Tako nedotaklji- 
vi se brez omejitev glede na prej našteto nanaša tudi na 
Publikacije, fotografije, diapozitive, filme in zvočne posnetke. 

jj- UNHCR ima pravico uporabljati kode in odpošiljati in preje- 
mati korespondenco in drugo gradivo po kurirju ali v zapeča- 
titi torbah, za katere veljajo enaki privilegiji in imunitete kot 
a diplomatske kurirje in diplomatsko pošto. 

Jj- UNHCR ima pravico, da upravlja radijsko in drugo teleko- 
munikacijsko opremo na frekvencah, registriranih za ZN, kot 
Udi na frekvencah, ki mu jih dodeli vlada, in to med svojimi 

uradi v državi in zunaj nje in še zlasti s sedežem UNHCR v 
Ženevi. 

10. člen 

URADNIKI UNHCR 

1. Predstavnik UNHCR, namestnik predstavnika in drugi višji 
uradniki, po dogovoru med UNHCR in vlado, uživajo med 
svojim bivanjem v državi, zase, za svoje zakonce in vzdrže- 
vane sorodnike, privilegije in imunitete, oprostitve in ugodno- 
sti, ki se običajno podeljujejo diplomatskim odposlancem. V 
ta namen Ministrstvo za zunanje zadeve vključi njihova imena 
v diplomatsko listo. 

2. Uradniki UNHCR med bivanjem v državi uživajo te ugodno- 
sti, privilegije in imunitete: 

a) imuniteto pred sodnim postopkom glede ustnih in pisnih 
izjav, ki so jih dali, in vseh dejanj, ki so jih storili po uradni 
dolžnosti; ta imuniteta velja tudi po izteku njihove zaposlitve 
pri UNHCR; 

b) imuniteto pred pregledom in odvzemom njihove uradne 
prtljage; 

c) imuniteto pred obveznostmi služenja vojaškega roka ali 
kakršno koli drugo obvezno službo; 

d) oprostitevrfmigracijskih omejitev in prijave tujcev zase, za 
svoje zakonce, svoje vzdrževane sorodnike in druge člane 
svojih gospodinjstev; 

e) oprostitev davkov na plače in vse druge honorarje, ki jim jih 
izplača UNHCR; 

f) oprostitev kakršne koli oblike obdavčitve dohodka, ki izhaja 
iz virov zunaj države; 

g) takojšnje urejanje in brezplačno izdajanje viz, licenc ali 
dovoljenj, če je potrebno, in prosto gibanje znotraj države, v 
državo ali iz države, če je to potrebno za izvajanje mednarod- 
nega varstva in programov človekoljubne pomoči UNHCR; 

h) svobodo, da imajo v državi tujo valuto, devizne račune in 
premičnine in pravico, da ob izteku zaposlitve pri UNHCR 
odnesejo s seboj iz države gostiteljice denar, za katerega 
lahko dokažejo, da ga upravičeno imajo; 

i) enako varstvo in ugodnosti za vrnitev v domovino zase, za 
svoje zakonce in vzdrževane sorodnike in druge člane svojih 
gospodinjstev, kot se podeljujejo diplomatskim odposlancem 
med mednarodno krizo; 

j) pravico, da uvozijo za osebno uporabo brez plačila carine in 
drugih dajatev, prepovedi in omejitev pri uvozu; 

(i) svoje pohištvo in osebno premoženje v eni ali več ločenih 
pošiljkah in da kasneje uvozijo potrebne dodatne predmete, 
vključno z motornimi vozili v skladu s predpisi, ki v tej državi 
veljajo za diplomatske predstavnike, akreditirane v državi in/ 
ali za člane mednarodnih organizacij, ki bivajo v državi; 

(ii) razumne količine določenih predmetov za osebno upo- 
rabo ali potrošnjo, ki niso namenjeni za darila ali prodajo. 

3. Uradniki UNHCR, ki so državljani države gostiteljice ali 
imajo v njej stalno bivališče, uživajo le privilegije in imunitete, 
predvidene v konvenciji. 

11. člen 

LOKALNO OSEBJE 

1. Osebje, ki se zaposli v kraju samem in je plačano po urni 
postavki za opravljanje storitev za UNHCR, uživa imuniteto 
pred sodnim postopkom glede ustnih in pisnih izjav, ki jih je 
dalo, in vseh dejanj, ki jih je storilo po svoji uradni dolžnosti. 
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2. Določila in pogoji zaposlovanja za osebje, ki se zaposli v 
kraju samem so v skladu z ustreznimi resolucijami, predpisi in 
pravili Združenih narodov. 

12. (len 

STROKOVNJAKI NA MISIJI 

1. Strokovnjaki, ki opravljajo nalogo za UNHCR, uživajo take 
olajšave, privilegije in imenutete kot so potrebne za neod- 
visno opravljanje njihovih nalog. Še zlasti uživajo: 

a) imuniteto pred osebno aretacijo ali priporom; 

b) imuniteto pred kakršnim koli sodnim postopkom glede 
ustnih in pisnih izjav, ki so jih dali, in vseh dejanj, ki so jih 
storili pri opravljanju svoje naloge; ta imuniteta velja tudi 
potem, ko ne opravljajo več nalog za UNHCR; 

c) nedotakljivost vseh listin in dokumentov; 

d) pravico, da za namene njihovega uradnega komuniciranja 
uporabljajo kode ter da prejemajo dokumente ali korespon- 
denco po kurirju ali v zapečatenih torbah; 

e) enake ugodnosti glede valutnih in deviznih omejitev, kot so 
podeljene predstavnikom tujih vlad na začasnih uradnih mi- 
sijah; 

f) enake imunitete in olajšave vključno z imuniteto pred pre- 
gledom in odvzemom njihove osebne prtljage, kot so pode- 
ljene diplomatskim odposlancem. 

13. člen 

OSEBE, KI OPRAVLJAJO STORITVE V IMENU UNHCR 

1. Razen če se pogodbenici drugače ne dogovorita, vlada 
podeli vsem osebam, ki opravljajo storitve v imenu UNHCR in 
niso lokalno zaposleni državljani države gostiteljice, privile- 
gije in imunitete, navedene v V. členu, odstavek 18 konven- 
cije. Poleg tega se jim zagotovijo: 

a) hitro urejanje in brezplačno izdajanje viz, licenc ali dovo- 
ljenj, potrebnih za učinkovito opravljanje njihovih nalog; 

b) prosto gibanje znotraj države, v državo ali iz države, če je to 
potrebno za izvajanje programov človekoljubne pomoči 
UNHCR. 

14. člen 

URADNO OBVEŠČANJE 

1. UNHCR obvesti vlado o imenih uradnikov UNHCR, strokov- 
njakov na misiji in drugih oseb, ki opravljajo storitve v imenu 
UNHCR, in o spremembah statusa takih posameznikov. 

2. Uradniki UNHCR, strokovnjaki na misiji in druge osebe, ki 
opravljajo storitve v imenu UNHCR, dobijo posebno identifi- 
kacijsko izkaznico, ki potrjuje njihov status po tem spora- 
zumu. 

15. člen 

ODPOVED IMUNITETI 

Privilegiji in imunitete se podeljujejo osebju UNHCR v inte- 
resu Združenih narodov in UNHCR in ne v osebno korist 
zadevnih posameznikov. Generalni sekretar Združenih naro- 
dov se lahko odreče imuniteti za katerega koli člana osebja 
UNHCR v vsakem primeru, ko bi po njegovem mnenju imuni- 

teta ovirala pot pravice in se ji lahko odreče brez škode 
interese Združenih narodov in UNHCR. 

16. člen 

REŠEVANJE SPOROV 

Vsak spor med UNHCR in vlado, ki izhaja iz tega sporazum® 
ali je z njim v zvezi, se rešuje na miren način s pogajanji ali118 

kak drug sporazumen način; če to ne uspe, se tak spor"8 

zahtevo ene ali druge pogodbenice predloži v arbitra#- 
Vsaka pogodbenica imenuje enega arbitra in dva tako ime"1!! 
vana arbitra imenujeta tretjega, ki bo predsedujoči. Če enafj 
druga pogodbenica ni imenovala arbitra v tridesetih dneh "J 
zahtevka za arbitražo ali če v petnajstih dneh od imenovani® 
dveh arbitrov tretji še ni imenovan, lahko ena ali druga pog""' 
benica zaprosi predsednika Meddržavnega sodišča, da im*j 
nuje arbitra. O vseh odločitvah arbitrov morata glasovati v»? 
dva od njih. Arbitražni postopek določijo arbitri, stroške ar"1' 
traže pa krijeta pogodbenici po oceni arbitrov. Arbitraž1!® 
razsodba vključuje navedbo razlogov, na katerih temelji in)° 
pogodbenici sprejmeta kot končno razsodbo spora. 

17. člen 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Ta sporazum začne veljati z dnem, ko vlada obvesti UNHCJJ 
o izpolnitvi notranjih postopkov za začetek njegove velj*'" 
nosti. 

2. Ta sporazum se razlaga v luči njegovega osnovna!)® 
namena, to je, da se UNHCR omogoči popolno in učinkov1' 
opravljanje njegovih mednarodnih pooblastil in zadolžite"' 
begunce in da se dosežejo humanitarni cilji v državi. 

3. Vsako pomembno zadevo, za katero ni nobene pose^ 
določbe v tem sporazumu, rešujeta pogodbenici tako, da >■ 
držita ustreznih resolucij in sklepov pristojnih organovld^ 
ženih narodov. Vsaka pogodbenica v celoti in dobronamern 
prouči vsak predlog, ki ga da druga pogodbenica v sklad" 
tem odstavkom. 

4. Na zahtevo vlade ali UNHCR lahko pride do posvetovanj 
namenom, da se spremeni in dopolni ta sporazum. Za spr 

membe in dopolnila je potreben skupen pisni sporazum- 

5. Ta sporazum preneha veljati šest mesecev po tem, ejj 
od pogodbenic pisno obvesti drugo o svoji odločitvi, 
odpove ta sporazum, razen kadar gre za normalno Prene!L 
nje dejavnosti UNHCR v državi in odtujitve njegovega PreW 

ženja v državi. 

V POTRDITEV TEGA sta podpisnika, pravilno imeno^ 
predstavnika vlade oziroma Visokega komisarja Zdruz« 
narodov za begunce v imenu pogodbenic podpisala ta SP 
razum. 

Sestavljeno v Ljubljani, dne 4. oktobra 1995 v dveh izvod'^ 
slovenskem in angleškem jeziku. Za namene razlage in 

sporu je merodajno angleško besedilo. 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jezik" 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zade"e 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v UradnemlisI 

Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Omenjeni sporazum smo sklenili na pobudo Visokega komi- 
sariata ZN za begunce (UNHCR), katerega urad v Ljubljani 
deluje že od leta 1991, pravzaprav od samega začetka krize na 
območju nekdanje Jugoslavije. Njegov status je tako status 
•Charge de Mission«, ki je podružnica predstavništva v 
Zagrebu oziroma še vedno deluje v okviru mandata za huma- 
nitarne akcije na območju nekdanje Jugoslavije. Tak status ne 
ustreza več dejanskemu stanju, še posebno tudi ne ustreza 
Republiki Sloveniji. 

Urad UNHCR v Ljubljani si je že nekaj časa prizadeval prido- 
biti status t. i. »Branch Officea«, ki bi bil samostojen, ne bi bil 
vezan na razmere v nekdanji Jugoslaviji in bi bil enak kot v 
nekaterih drugih državah (npr. Poljska, Češka, Bolgarija). 
Eden od pogojev za pridobitev takega statusa pa je tudi 
sklenjena pogodba o sodelovanju z vlado države, v kateri 
deluje UNHCR. 

Sporazum je torej predvsem potrditev dobrega medseboj- 
nega sodelovanja in natančnejša ureditev odnosov med 
UNHCR in državo, v kateri deluje. 

Vključuje temeljne pogoje, pod katerimi UNHCR v skladu s 
svojimi pooblastili in zadolžitvami sodeluje z vlado, odpre 

urad v državi in opravlja naloge mednarodnega varstva 
beguncev ter humanitarne pomoči v korist beguncev in dru- 
gih oseb, za katere skrbi v državi gostiteljici. 

Za osebje UNHCR sporazum določa privilegije, imunitete in 
nekatere ugodnosti, ki so večinoma povzete po za UNHCR 
relevantni Konvenciji o privilegijih in imunitetah Združenih 
narodov (tako vsebuje pravice, ki jih ZN že tako ali tako imajo) 
in so prilagojene specifiki dejavnosti UNHCR (npr. carinske 
olajšave za uvoz človekoljubne pomoči). 

Po začetku njegove veljavnosti pa bo sporazum, in temu 
ustrezen drugačen status predstavništva UNHCR v Ljubljani, 
za Slovenijo pomenil predvsem še en korak k njenemu pred- 
stavljanju kot samostojne države, ki ni več obravnavana v 
okviru nekdanje Jugoslavije. 

Sporazum ne terja sprejema nove ali spremembe obstoječe 
zakonodaje niti ne predvideva dodatnih finančnih obveznosti. 

V postopku usklajevanja besedila sporazuma so bila upošte- 
vana mnenja oziroma pripombe Ministrstva za promet in 
zveze, Ministrstva za finance, Ministrstva za pravosodje in 
Urada vlade za priseljevanje in begunce. 

beležke 
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POSLANSKE POBUDE 

odgovor 
•!ade Republike Slovenije na pobudo IVA HVA- 
LICE za spremembo imen nekaterih državnih 
Or9anov 

ndevnik REPUBLIŠKI se v pravni terminologiji veljavne 
zakonodaje uporablja z namenom, da se poudari raven delov- ne9a področja in odloćanja. 

poudariti je treba, da se pridevnik REPUBLIŠKI uporablja pri 
azličnih ravneh združevanja, na primer republiška zveza dru- 

kot tudi označevanje različnih ravni pristojnosti, na pri- 
mar Republiška volilna komisija oziroma občinske volilne 
K°misije. 

^.Zakonu o upravi so določene organizacijske oblike uprave, 
se za opravljanje nalog izvršilne oblasti ustanovi kot mini- 

'Jfstvo ali kot upravni organ ali upravna organizacija v sestavi 
^'listrstva za opravljanje nalog ministrstva na posameznih 
Področjih dela. Zakon jih poimenuje kot uprave, urade, 
išpektorate, direkcije, agencije, režijski obrati. Zakon ne 
j?.°ča pridevnika REPUBLIŠKI ali DRŽAVNI, kar je tudi v 
skladu z določbo 121. člena Ustave, ki določa, da naloge 
iJPrave opravljajo neposredno ministrstva in ne na primer 
°bčine. 

*akon o organizaciji in delovnem področju ministrstev samo v 
primerih ne sledi terminologiji navedenega zakona, in 

jCer zaradi amandmaja k 3. točki 2. člena zakona (bil je 
'°žen in sprejet v tretji obravnavi zakona), ki določa organe v 
astavi Ministrstva za gospodarske dejavnosti: Republiški 
nergetski inšpektorat, Republiški rudarski inšpektorat, 

^ePubliški gradbeni inšpektorat. Ugotavljamo, da pobudnik 
'^otno navaja tudi imena drugih organov v sestavi ministr- 
ov, ki naj bi vsebovala pridevnik REPUBLIŠKI (carinska 
Prava, geodetska uprava, uprava za ceste, uprava za jedrsko 
arnost, uprava za telekomunikacije, uprava za zračno 

Plovbo, inšpektorati itn.). 

^,rinjamo se s pobudnikom, da bo treba pridevnik republiški v 
a^ivih Republiški energetski inšpektorat, Republiški rudar- 

inšpektorat in Republiški gradbeni inšpektorat nadome- 
"" z ustreznim nazivom, kar bo vlada tudi predlagala Držav- 
emu zboru Republike Slovenije in sicer pri prvih spremem- 
a" Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zdravstvo na pobudo BRANKA 
JANCA v zvezi z vrednotenjem dela zdravstvene 
nege bolnika na domu 

V zvezi s poslansko pobudo gospoda Branka Janca, poslanca 
LDS, da Ministrstvo za zdravstvo odpravi neusklajenost pri 
vrednotenju dejavnosti zdravstvene nege bolnika na domu, 
posredujemo naslednje mnenje: 

Zdravstvena nega bolnika na domu je strokovno področje 
medicinske sestre, ki je pristojna in odgovorna za načrtova- 
nje, organizacijo in nadzor. Medicinska sestra (višja medicin- 
ska sestra, zdravstveni tehnik) je nosilka zdravstvene nege 
bolnika na domu in izvaja najzahtevnejša dela in naloge 
zdravstvene nege. Zdravstveni tehnik izvaja bolj zahtevna dela 
zdravstvene nege iz individualnega programa zdravstvene 
nege bolnika z lažjimi okvarami ter izvaja zahtevne in manj 
zahtevne medicinsko-tehnične posege. Pri oskrbi bolnika na 
domu pa pomaga medicinski sestri tudi bolničarka. 

Pri ocenjevanju zahtevnosti zdravstvene nege bolnika na 
domu je zato po našem mnenju potrebno izhajati iz del in 
nalog, ki jih izvaja posamezni profil v negovalnem teamu. V 
zdravstveni negi bolnika na domu je samostojna funkcija 
medicinske sestre delo z zdravimi in bolnimi posamezniki, 
družinami in skupnostmi. 

Navedena izhodišča bomo ustrezno upoštevali pri vseh spre- 
membah obračunskega sistema. 

Glede na sedaj veljavne predpise (26. člen Zakona o zdrav- 
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Ur. I. RS, št. 9/ 
92) določa normative in standarde v zvezi s pravicami iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije v svojih splošnih aktih v soglasju z 
Ministrstvom za zdravstvo. Iz tega razloga druga strokovna 
navodila niso podlaga za vrednotenje dela, oziroma za norma- 
tive. Enotni seznam zdravstvenih storitev (zelena knjiga) je še 
vedno v veljavi in ta predvideva s šifro 92.091 storitev: zdrav- 
stvena oskrba na domu, ki vsebuje vsa opravila iz programa 
zdravstvene nege. Pri tej storitvi je tudi določeno 20 min. časa 
višje sestre in 40 minut časa srednje medicinske sestre. Dvojni 
kadrovski normativ, ki iz tega izhaja, je logičen, upoštevaje 
dejstvo, da storitve niso bile postavljene za individualno obra- 
čunavanje, temveč za odnos zdravstvenih zavodov s plačni- 
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kom. V navedenem dokumentu je tudi določeno, da se ob 
spremembi potrebne izobrazbe spremeni tudi vrednotenje 
storitev. 

Višja izobrazba je potrebna za patronažno službo, ki lahko 
opravlja tudi babiško delo in nego na domu. Pretežno vse 
negovalke na domu v Sloveniji pa imajo še vedno srednjo 
izobrazbo. V bolnišnicah in socialno varstvenih zavodih za 
nego bolnikov opravljajo zgolj srednje medicinske sestre. 
Zato ni razloga, da bi morala negovalka na domu imeti višjo 

BELEŽKE 

izobrazbo, če opravlja le nego, ne pa tudi patronažneg«" 
babiškega dela. 
Po podatkih, ki smo jih pridobili od ZZZS, je le-ta priznal v l<jjj 
1994 eno negovalko z višjo izobrazbo, ker jo je tudi dejans* 
imela (OE Krško). 

V dokumentih za financiranje dejavnosti nege na dom" * 
tako tudi v letu 1995 ni nič spremnilo, tako da Dogovor 1^ 
ki ga je po postopku arbitraže sprejela Vlada RS, v ta vpraOT 
ni posegel. 
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POSLANSKA VPRAŠANJA 

^ zadrževalniku Prigorica 

J#"|amin Henigman, poslanec SKD, je 5. 10. 1995 Vlado 
^'Publike Slovenije oziroma Ministrstvo za okolje in prostor 
"Pfašal: 

poslansko vprašanje postavljam Vladi Republike Slovenije n Predvsem Ministrstvu za okolje in prostor, gospodu mlni- 
"ru Pavlu Gantarju, ki ga ni, ker se je opravičil. 

^dno gospodarski inštitut iz Ljubljane je v februarju 1995 
^Pravil poseben program za nalogo obratovanje in varnost 
Jr®grade zadrževalnika Prigorica (to je v občini Ribnica). Iz 
'••ne naloge je razvidno, da glede na obstoječe stanje 
Pograde in visoke meritve pretočnih količin vode v letu 
'»90 in 1991 so potrebe redne kontrole za varno obratova- 
;{®- iz meni dostopnega gradiva je razvidno, da do februarja 

ni bilo podanih strokovnih podlag, kaj šele pravilnik za 
^ratovanje z zapornico. Predviden način obveščanja in 
Udobno, s ciljem zagotavljanja popolne varnosti prebival- 
, m pod pregradi, predvsem vasi Prigorica in Dolenja vas 
®r bližnjim naseljem v sosednji občini Kočevje. Geo-studio, 
° °-o. iz Ljubljane je tako v februarju 1995 pripravil program 
opazovanja in kontrolnih pregledov geo-tehničnih parame- 
r°v zadrževalnika Prigorica, katere uvodnih pojasnil dobe- 

**dno navaja (citiram): »V letu 1991 so nastale na pregradi 
7*j*kodbe zaradi zamašenih Iztokov prečnih in drenažnih 
Plodov, zaradi česar je bil nivo precejene vode skozi nasip 
r*tveno višji od dovoljenega. Dodatni računi stabilnosti so 
rezali, da je zašel količ... varnosti proti porošitvi v tem 

približno 1,00, kar pomeni, da je bil pregradni nasip 
^Posredno pred pričetkom rušenja in tako dalje.« (Konec 
l''ata.) tz razpoložljive dokumentacije je jasno razvidno, da 
,,®sticija iz varnostno-tehnlčnih pogojev dosedaj ni v 
,'°tl zaključena. Manjka vsaj urejen sistemski pristop opa- 
žanja in rednih pregledov. 

h 
K°*ebno vprašanje pa je dejansko stanje pregrade. Vlado 
^Publike Slovenije ter še posebej pristojno Ministrstvo za 
. °'ie in prostor sprašujem: Kaj je bilo dosedaj, še posebej 
P v |etu 1995 storjeno za sanacijo in varno obratovanje 
,j!dr*evalnika Prigorica In drugo vprašanje, kakšne aktivno- 

' >n koliko finančnih sredstev je predvidenih za varno 
"ratovanje v skladu s strokovnimi merili za zagotovitev 

I ®ine varnosti ljudi, živečih nizvodno od pregrade še v 
to*njem letu kot tudi v proračunu za leto 1996?« 

^istrstvo za okolje in prostor mu je pripravilo odgovor: 

Po izgradnji pregrade Prigorica je bil v sklopu upravljanja in 
vzdrževanja v avgustu 1990 izdelan Pravilnik za obratovanje in 
varnost pregrade. Pravilnik je izdelal Vodnogospodarski inšti- 
tut iz Ljubljane. 

Pravilnik »Obratovanje in varnost pregrade« povzema ozi- 
roma ponavlja postopke, ki so bili predvideni v tehnični doku- 
mentaciji za izvedbo suhega zadrževalnika Prigorica. 

Pravilnik služi pri odpiranju in zapiranju zapornic na pregradi. 
V okviru te dokumentacije so bila tudi predvidena tako hidro- 
loška kot tudi geotehnična periodična opazovanja pregrade. 
S tem namenom so bili vgrajeni v pregrado piezometri, reperji 
in vodomerna lata. V okviru tega programa je tudi »Program 
opazovanja in kontrolnih pregledov geotehničnih parametrov 
zadrževalnika Prigorica«. 

V letu 1991 so v poletnem času, občani postavljali v strugo 
Ribnice nad pregrado provizorične pregrade in s tem zajezili 
vodo v strugi. Dvignjena gladina omogoča kopanje na črno, 
za kar pa zadrževalnik ni bil nikoli namenjen. Kljub odstranje- 
vanju in opozarjanju na možnost nesreč se je to večkrat 
ponovilo. Ob nastopu visoke vode so se te provizorične pre- 
grade (leseni plohi) ujele na vtočnih rešetkah. Kljub odprtim 
zapornicam maksimalni dopustni odtok skozi talni izpust 
zaradi zamašitve ni bil mogoč. Zaradi tega je leta 1991, gla- 
dina vode v bazenu narasla praktično do gladine 100-letnih 
voda, čeprav padavine niti zdaleč niso bile tako intenzivne. 
Zaradi zamašenih drenaž v peti pregradi je prišlo do preko- 
mernega precejanja vode skozi pregrado. Takoj po tem 
dogodku smo z FAGG - Oddelek za gradbeništvo in geode- 
zijo, Katedra za mehaniko tal z laboratorijem pristopili k 
pregledu nastale situacije. Na podlagi geomehanskega pre- 
gleda je FAGG pripravil predlog sanacije nastalega stanja. 
Sanacija |e bila v letu 1993 uspešno izvedena. 

Na sami pregradi izvajamo vsakoletna redna vzdrževalna 
dela: košnjo brežin, dohumuziranje brežin in krone pregrade, 
odstranjevanje naplavin z vtočnih rešetk, sanacije poškodb na 
koritu nizvodno od pregrade (iztočni del) in manjša vzdrže- 
valna dela na vtočno iztočnem objektu. 

Na osnovi uspešno opravljene sanacije leta 1993 in našega 
rednega vzdrževanja in rednih ogledov stanja na pregradi in v 
zadrževalnem prostoru s strani rečno nadzorne službe, sma- 
tramo, da je stanje v letu 1995 na pregradi zadovoljivo in 
varno. 

Novelacijo obratovalnega pravilnika za Pregrado Prigorica, ki 
je bil izdelan po gradnji pregrade in ponovno hidrološko 
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analizo zaradi spremenjenih vremenskih situacij v zadnjih 
nekaj letih že izdeluje Vodnogospodarski inštitut iz Ljubljane. 

V letu 1996 smo v programu za redna vzdrževalna dela predvi- 
deli potrebna sredstva za najnujnejša dela (košnja, vzdrževa- 
nje zapornic« lokalne sanacije, varnostni ukrepi za preprečitev 
dostopa na pregrado). 

vili, da ni političnih zadržkov, ampak težave s financami. Vsem 
pristojnim ministrstvom so predlagali, da sprejmejo pozitivno 
stališče v zadevi. 

O igrah na srečo 

O mejnem prehodu Pince 

Ferl Horvat, strankarsko neopredeljen poslanec, je 25. 10. 
1995 postavil Vladi Republike Slovenije vprašanje, Maria 
Poszonec pa dala naslednjo pobudo: 

Pisno vpraianje Vladi Republike Slovenije 

Sprašujem Vlado, kdaj bo mejni prehod PINCE — TORNJIS- 
ZENTMIKLOS (Lendava), prekategoriziran v mednarodni 
mejni prehod? 

Obrazložitev 

Znana je problematika mejnega prehoda Dolga vas in 
zastoji na njem. Ob nedavnem obisku g. Zorana Thalerja je 
bila v javnost dana informacija, da sta ministra soglašala o 
prekategorizaciji prehoda Pince, 16.10.1.1, je enako vpraša- 
nje na predsednika vlade naslovil župan občine Lendava g. 
Jožef Kocon. 

POSLANSKA POBUDA 

Na 31. seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 12/5- 
1995 je poslanka Maria Pozsonec podala naslednjo poslan- 
sko pobudo: 

»Mejni prehod Pince - Tornjiszent Miklos je treba prekvalifi- 
cirati za mednarodni mejni prehod, ki bo moral biti odprt 24 
ur na dan. Seveda bo treba tudi ustrezno urediti Infrastruk- 
turo v teh smeri, ker upam, da bo prišlo do odprtja mejnega 
prehoda Prosenjakovcl - Magyarszabatfa«. Prosim 
ustrezna ministrstva, da pripravijo vse kar je potrebno za 
odprtje novega mejnega prehoda. Mislim na cesto, na 
zgradbo, na kadre In za vse ostalo.« 

Ministrstvo za zunanje zadeve jima je pripravilo odgovor: 

Interes Republike Slovenije za prekategorizacijo meddržav- 
nega mejnega prehoda Pince - Tornyiszentmiklos v medna- 
rodni mejni prehod za osebna vozila je bil prvič izražen leta 
1993. Letos junija smo z madžarsko stranjo uskladili in uvedli 
podaljšani obratovalni čas na tem mejnem prehodu in sicer 
od 6.-22. ure, ki pa ni zadovoljivo rešil problema preobreme- 
njenosti na mednarodnem mejnem prehodu Dolga vas. 

Madžarsko stran smo v vseh dvostranskih pogovorih opozar- 
jali, da naj podpre našo pobudo in z dnem 1.1.1996 prekate- 
gorizira omenjeni mejni prehod v mednarodnega. Na zadnjem 
srečanju zunanjih ministrov Zorana Thalerja in Laszla 
Kovacsa dne 17. oktobra 1995, je minister Kovacs obljubil 
dogovor v roku dveh tednov. 

Državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike 
Madžarske dr. Ferenc Somogyi, ki je bil 10. novembra letos na 
obisku pri državnem sekretarju v Ministrstvu za zunanje 
zadeve Republike Slovenije Ignacu Golobu ni imel odgovora 
na slovensko pobudo. 

Po večkratnih urgencah je veleposlaniku Republike Slovenije 
v Budimpešti Ferencu Hajćsu državni sekretar Somogyi zago- 
tovil, da ima slovenska pobuda v njihovem zunanjem ministr- 
stvu vso podporo, vendar odgovora še ne more dati ker je za 
odločitev o zadevi pristojnih več ministrstev (Ministrstvo za 
notranje zadeve, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za promet 
in zveze). V madžarskem zunanjem ministrstvu so še zagoto- 

Ivo Hvalica, poslanec SDSS, je 21. 7. 1995 Ministrstvo z> 
finance vprašal: 

1. Koliko prometa so prijavili leta 1994 In v prvem polletju 
leta 1995 prireditelji posebnih iger na srečo na igralnih 
avtomatih izven igralnic oziroma, koliko so plačali promet' 
nega davka? Hkrati želim vedeti za mnenje Ministrstva z» 
finance o tem, ali je ta promet prikazan realno oziroma ali j* 
mogoče da je prikazan prenizko. 

2. Kako nadzoruje Ministrstvo za finance prirejanje poseb- 
nih iger na srečo v igralnicah, na podlagi 129. člena Zakoni 
o igrah na srečo in kako je organiziran ta nadzor za igraln* 
avtomate izven igralnic? 

Ministrstvo za finance mu je pripravilo odgovor: 

I. 

Na podlagi podatkov izpostav Republiške uprave za javne 
prihodke znaša znesek obračunanega prometnega davka od 
posebnih iger na srečo v 1994. letu 55.732.261 tolarjev, v 
prvem polletju leta 1995 pa 41.437.974 tolarjev. 

Poleg obveznosti iz naslova prometnega davka so prireditelj® 
v letu 1994 plačali 926.640.000 tolarjev posebne takse *a 

uporabo igralnih avtomatov, v prvem polletju letošnjega le,a 

pa 562.640.000 tolarjev. 

Republiška uprava za javne prihodke v skladu z zakonskih' 
pooblastili v postopkih davčnega nadzora ugotavlja višino 
premij prijavljenega prometa pri zasebnikih. Če je ugotov- 
ljeno, da prijavljeni promet ne odgovarja dejanskemu stanji 
davčni organ v davčnem postopku ustrezno ukrepa. N®' 
dvomno bo z uveljavitvijo rešitve s tehnično zahtevnejšo 
opremljenost igralnih avtomatov s kontrolno napravo, davćr" 
organ omogočal dodaten nadzor nad opravljenim prometom 

II. 

Nadzor nad dejavnostjo prirejanja iger na srečo se izvaja 
podlagi zakona o igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 27/95), nadzo 
finančno materialnega poslovanja pa izvajata Agencija RS l° 
plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Republik® 
uprava za javne prihodke, in sicer na podlagi predpisov 0 

Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, C 
gre za pravne osebe, in predpisov o davkih fizičnih oseb, c 

gre za zasebnike in fizične osebe. Zakon o igrah na srečo ( 
nadaljevanju: zakon) v 40. in 77. členu določa, da obračunava' 
nje in plačevanje koncesijske dajatve nadzira davčni organ' 
Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčneg 
organa opravljata naloge davčnega organa po tem zakon 
Republiška uprava za javne prihodke in Agencija RS za P18' 
čilni promet, nadziranje in informiranje. 

Zakon določa ustanovitev nadzornega organa, to je Urad?i? 
nadzor prirejanja iger na srečo. Z določbami 107. do 1^' 
člena zakon precizira naloge in pristojnosti nadzorn09 
organa, podrobno opredeljuje naloge in pristojnosti poobia 
čenih oseb ter predvideva sodelovanje drugih državnih org 
nov. Naloge nadzornega organa je možno razmejiti na nad?: 
izvajanja zakona, ki vključuje zbiranje in analiziranje Pred£( 
sanih podatkov za gospodarsko družbo, ki opravlja dejavno 
in na neposredni nadzor posameznih procesov vezanih 
prirejanje iger. 129. člen zakona določa, da do ustanovi' 
urada opravlja naloge nadzornega organa Ministrstvo za 
nance. 
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Ministrstvo za finance je po uveljavitvi novega zakona junija 
1995 nadaljevalo z nadzorom, začetim v letu 1993, takrat še na 
podlagi zakona iz leta 1980. V prvi fazi je pridobilo osnovne 
podatke, ki še niso bili sistematično zbrani, ker za to ni bilo 
ustrezne zakonske podlage, in ugotovilo pravno formalno 
stanje v igralnicah. Pisno zbrane podatke je primerjalo z 
dejanskim stanjem, ugotovljenim z neposrednim nadzorom 
na kraju samem. V skladu s sistemsko ureditvijo pristojnosti 
nadzora finančnega poslovanja gospodarskih družb je o ugo- 
tovljenih nepravilnostih pri izkazovanju realizacije iz iger na 
srečo obveščalo Agencijo RS za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje. 

Po sprejetju novega zakona je ministrstvo v nespremenjeni 
kadrovski sestavi nadaljevalo nadzor na novi pravni podlagi, 
ki podrobneje opredeljuje pravice in pristojnosti nadzornega 
organa. Tako je od pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na 
srečo pridobilo pravilnike o izvajanju internega nadzora, tlo- 
rise igralnic in podatke o obsegu iger ter vse ustrezne 
podatke o pravnih osebah in igralnicah, ki bodo osnova za 
vodenje registrov, opredeljenih v 108. členu zakona. Na 
osnovi ugotovitev iz pregledov, opravljenih v letu 1994 in 
1995, je ministrstvo začelo pripravljati analize igralniških pro- 
cesov, ki bodo osnova za izdelavo igralniških standardov iz 
108. člena. V zaključni fazi je tudi izdelava navodila o načinu, 
obliki in rokih za pošiljanje podatkov nadzornemu organu, 
skladno s četrtim odstavkom 80. člena zakona. 

Ministrstvo za finance je intenzivno pripravljalo pogoje za 
začetek operativnega delovanja Urada za nadzor prirejanja 
iger na srečo, tako organizacijske kot kadrovske in prostor- 
ske. Z imenovanjem direktorja je 1. 9. 1995 urad začel delo- 
vati. Za izvajanje nadzora, ki bo pripeljal urad na kvalitetni 
nivo nadzornih organov v razvitih igralniških državah, je urad 
vzpostavil sodelovanje s tujimi svetovalci. Primarni problem 
pri neposrednem izvajanju nadzora je namreč pridobitev ope- 
rativno visoko specializiranih strokovnjakov in vzpostavitev 
učinkovitega informacijskega sistema. 

Poudarjamo tudi, da veljavni zakon predvideva večplasten 
nadzor. Tako so zakonsko predpisane obveznosti koncesi- 
onarja za interni nadzor nad dogajanjem v igralnici ter nadzor 
države nad poslovanjem koncesionarja in nad dogajanjem v 
igralnici, in sicer na podlagi zbiranja in analiziranja podatkov, 
neposrednih inšpekcijskih pregledov in sodelovanja z dru- 
gimi državnimi organi in specializiranimi organizacijami. 
Naloge nadzornega organa so torej interdisciplinarne in je za 
Preprečevanje manipulacij in obvladovanje nezakonitosti 
Potrebna izkušenost, strokovnost in teamsko delo. Le prisot- 
nost nadzornega organa v igralnici še ne zagotavlja popol- 
nega nadzora. Prav zato zakon kot optimum ponuja kombina- 
cijo neposrednega nadzora v igralnici, nadzora avdio video 
Posnetkov, nadzora preko pošiljanja relevantnih podatkov o 
Poteku iger in nadzora računovodskih izkazov. 

Tako veljavni zakon od koncesionarja zahteva oblikovanje 
Pravilnika o izvajanju internega nadzora. Ta vključuje obvez- 
nosti in ravnanje zaposlenih pri izvajanju nadzora ter avdio 
video nadzor, ki se je v dosedanji praksi uveljavil kot najučin- 
kovitejša oblika notranjega nadzora. Obveznost koncesi- 
onarja za izvajanje nadzora z avdio video napravami in dru- 
gimi sodobnimi tehničnimi sredstvi določa 79. člen veljav- 
nega zakona. S takšnim nadzorom se lahko naknadno ugoto- 
vijo napake ali manipulacije, ki so bile storjene med igro, pri 
sprejemanju vplačil in pri izplačevanju dobitkov. Poleg ustrez- 
nega nadzora za spremljanje iger na igralnih mizah morajo 
koncesionarji organizirati tudi nadzor nad obračunom bla- 
gajn in trezorja (80. člen). Glede na navedeno, je v peti alinei 
°9. člena zakona določeno, da je v koncesijski pogodbi treba 
opredeliti način izvajanja nadzora v igralnici. 

Nadzor nad prirejanjem iger na srečo na igralnih avtomatih 
Zunaj igralnic opravlja davčni organ, tako kot je določeno s 
Prej veljavnim zakonom o igralnih avtomatih zunaj igralnice. 
°o uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčnega 
organa naloge opravlja Republiška uprava za javne prihodke. 
Na podlagi 96. člena zakona je Ministrstvo za finance izdelalo 

pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic, ki je v 
postopku medresorskega usklajevanja in bo predvidoma 
objavljen v Uradnem listu RS v mesecu oktobru. 

V letu 1994 in v prvem polletju leta 1995 so inšpektorji Repu- 
bliške uprave za javne prihodke pri nadzoru tega področja 
delovali v okviru zakona o začasni ureditvi prirejanja poseb- 
nih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o 
plačevanju takse na igralne avtomate (Ur. I. RS, št. 47/93), na 
podlagi zakona o igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 27/95) ter na 
podlagi zakona o davčni službi (Ur. I. RS, št. 14/93). 

Davčni inšpektorji so v lefu 1994 izvršili 4.821 kontrol izvajanja 
omenjenih zakonov, izvedli 704 ukrepe in od tega dali 148 
predlogov za kaznovanje sodnikom za prekrške. V prvem 
polletju leta 1995 pa je bilo izvršenih 1.140 kontrolnih pregle- 
dov, pri tem pa je bil skupno izvršen 301 ukrep, od tega 
podanih 46 predlogov sodnikom za prekrške. 

Na podlagi teh podatkov lahko ugotovimo, da se je število 
kršitev in število kršiteljev omenjenih zakonskih določb v 
zadnjem obdobju zmanjšalo, kar pa je tudi posledica pogo- 
stejšega in doslednejšega nadzora. 

O zasvojenosti 

Ivo Hvalica, poslanec SDSS, Je 22. 9. 1995 Ministrstvo za 
šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za 
notranje zadeve vprašal: 

Vsa tri ministrstva sprašujem, kako je organizirana in kako 
deluje preventiva pred uživanjem vseh vrst drog oz. mamil. 
Zanima me, kakšna sredstva imajo vsi trije resorji za prepre- 
čevanje tega najhujšega zla, katerega žrtev je predvsem 
mladina. 

Posebej sprašujem Ministrstvo za šolstvo, kakšne učne 
pripomočke in druga sredstva uporablja v osnovnih šolah za 
preventivno delovanje t.j. pravočasno seznanjanje učencev 
o pogubnosti uživanja mamil. 

Ministrstvo za šolstvo in šport mu je pripravilo odgovor: 

Ministrstvo za šolstvo in šport se skupaj z drugimi vladnimi 
organi vključuje v nacionalni program preprečevanja vseh 
vrst zasvojenosti. Mednje sodijo poleg drog, ki jih poslanec 
Hvalica posebej omenja, še kajenje in uživanje alkohola. 

V zvezi s preprečevanjem zasvojenosti poleg vsebin, ki so 
vtkane v programe nekaterih predmetov, Ministrstvo za šol- 
stvo in šport izvaja tudi nekatere druge aktivnosti. Namenjene 
so obema ciljnima skupinama v osnovnih šolah, učiteljem in 
učencem. Prvim s stalnim strokovnim spopolnjevanjem za to 
področje v obliki seminarjev, drugim pa z neposrednim komu- 
niciranjem preko zloženk ali drugih akcij, ki vzpodbujajo 
razmislek pri mladih o omenjeni problematiki. 

Tako je ministrstvo v sodelovanju s tujimi strokovnjaki v 
zadnjih dveh letih usposobilo trideset učiteljic in učiteljev, 
svetovalnih delavcev, šolskih psihologov in socialnih delav- 
cev za vodenje tridnevnih seminarjev o prevenciji zasvojeno- 
sti za učiteljice in učitelje slovenskih šol. V šolskem letu 1994/ 
95 je bilo izvedenih 11 (enajst) seminarjev, ki se jih je udeležilo 
več kot 330 pedagoških delavcev iz številnih šol, dijaških 
domov, vrtcev in celo Centrov za socialno delo. V tem šol- 
skem letu bo izpeljano dodatnih 15 (petnajst) seminarjev za 
500 (petsto) učiteljev po vsej Sloveniji. 

V letošnjem šolskem letu je Ministrstvo za šolstvo in šport 
izdalo tudi posebno informativno zgibanko o drogah za 
učenke in učence osmih razredov osnovnih šol, s katero je 
želelo vzpodbuditi tako učence kot učitelje k razmisleku o 
posledicah uživanja drog. Na podlagi referenc avtorjev in 
strokovnih recenzij je bila zgibanka pripravljena hkrati kot 
besedilo in plakat, ki ga je kot prilogo objavil tudi mladostni- 
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ški časopis PIL. To je že druga takšna akcija, ki jo je ministr- 
stvo pripravilo za osmošolce. V šolskem letu 1994/95 je skupaj 
z Ministrstvom za zdravstvo izdalo posebno publikacijo o 
AIDS-u. 

Ministrstvo ima za te aktivnosti zagotovljena sredstva na 
postavkah 7168 (Razvojne naloge osnovne šole) in 7160. V 
letu 1995 z 8,5 mio tolarjev 50% sofinancira projekt Prepreče- 
vanje zasvojenosti in zlorabe drog v sodelovanju z mestom 
Ljubljano in sicer za delo v šolah. Enaka sredstva so predvi- 
dena tudi za leto 1996. V višini 500.000 tolarjev je financiralo 
predstavitev projekta vsem šolam na posebnem seminarju v 
Celju. Za zgoraj opisano informativni) zgibanko za osnovno- 
šolce pa je bilo namenjenih 900.000 tolarjev. 

Poleg tega Ministrstvo za šolstvo in šport sodeluje pri medna- 
rodnem projektu »Zdrava šola«, ki spodbuja celostni pristop k 
zdravemu življenju. Na 12 šolah sofinancira mentorje in 
izvedbo programa in sicer je za leto 1995 v ta namen predvide- 
nih 6,5 mio tolarjev. 

O oddelku »program kakovosti« 

Zmago Jelinčič, je 6.9.1995 Ministrstvu za obrambo postavil 
vprašanje: 

Ministrstvu za obrambo sem postavil vprašanje v zvezi z 
ustanovitvijo oddelka »Program kakovosti«. Nanj sem prejel 
odgovor ministrstva, ki pa je nepopolen in nesmiseln. Zato 
ponovno zahtevam odgovor na vprašanje, kaj je predmet 
tega programa, obenem pa še s katero organizacijo je bila 
sklenjena pogodba, kakšni so bili pogoji in zahteve ministr- 
stva ter kje in kdaj je bil izveden in objavljen |avni razpis. 
Zahtevam, da k popolnemu odgovoru priložite tudi kopijo 
pogodbe. 

Ministrstvo za obrambo mu odgovarja tako: 

Že v prvotnem odgovoru je Ministrstvo za obrambo pojasnilo, 
da v ministrstvu ni ustanovljen poseben oddelek, ki bi se 
ukvarjal s programom kakovosti. S tem programom se ukvarja 
en sam delavec. 

Predmet omenjenega programa je izpopolniti preglednost, 
organiziranost in učinkovitost izvajanja procesov dela in 
vodenja v ministrstvu, v skladu z zahtevami standarda ISO 
9001. Razlogi za uveljavitev programa so bili obširno pojas- 
njeni v prvem odgovoru. 

Prva faza programa poteka ob pomoči svetovalnega podjetja 
Tangram-TQC. Pogodba s tem podjetjem je bila sklenjena na 
podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS št. 
55/94, v skladu z veljavnimi predpisi. Javni razpis je bil zaklju- 
čen z izbiro med devetimi ponudniki 16. 9. 1995. Pogodba z 
ustrezno dokumentacijo se hrani v arhivu ministrstva. 

O šolanju begunskih otrok 

Zmago Jelinčič, poslanec SNS, je 18.9.1995 Vladi Republike 
Slovenije postavil vprašanje: 

Vlado Republike Slovenije sprašujem, kdo je dovolil vključi- 
tev begunskih otrok v redno šolanje in s kakšnim razlogom 
oziroma namenom? 

Dejstvo je, da po izjavah uradnih hrvaških oblasti na Hrva- 
škem ni vojne, obenem pa je večina območij Iz katerih so 
begunci na tki. osvobojenem ozemlju. Zato bi rad tudi odgo- 
vor, ali gre za prisilno asimilacijo begunskih otrok v sloven- 
ski prostor, ali pa gre za »multlkulturiranje« slovenskega 
prostora. 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor: 

Poslanec g. Zmago Jelinčič v poslanskem vprašanju o vključi- 
tvi begunskih otrok v redno šolanje v drugem odstavku pis- 
nega vprašanja navaja, da po izjavah uradnih hrvaških oblasti 
na Hrvaškem ni vojne, obenem pa je večina območij, iz katerih 
so begunci, na t.i. osvobojenem ozemlju. Zato želi odgovor, 
ali gre za prisilno asimilacijo begunskih otrok v slovenski 
prostor ali za »multikulturiranje« slovenskega prostora. 

Odgovor je nikalen. Republika Slovenija od februarja 1994 ni 
več podaljševala začasnega zatočišča (kartona začasnega 
begunca) osebam, ki so pribežale iz Republike Hrvaške, saj je, 
kot pravilno ugotavlja gospod poslanec, Republike Slovenija 
na podlagi izjav uradnih hrvaških oblasti ugotovila, da je 
Republika Hrvaška varna država. 

Če gospod poslanec s svojim vprašanjem o vključevanju meri 
na osebe iz Bosne in Hercegovine - v tem primeru šoloob- 
vezne otroke, ki jim Republika Slovenija daje začasno zato- 
čišče - je odgovor na ta del vprašanja prav tako nikalen. 

Z vključitvijo otrok, začasnih beguncev iz BiH, v slovenski 
osnovnošolski sistem Republika Slovenija uresničuje pravico 
do izobraževanja, ki jo mora zagotoviti vsem šoloobveznim 
otrokom - tudi začasnim beguncem iz BiH - ki so na njenem 
ozemlju. Vključitev je v skladu z mednarodnimi deklaracijami, 
natančneje z deklaracijo o otrokovih pravicah, ki jo je podpi- 
sala tudi Republika Slovenija. V interesu Republike Slovenije 
je, da se ti otroci po končani vojni vrnejo na svoje domove. Pri 
tem je treba poudariti, da je tak tudi interes njihove matične 
države. 

V prvem delu pisnega vprašanja gospod poslanec sprašuje, 
kdo je dovolil vključitev begunskih otrok v redno šolanje in s 
kakšnim razlogom oziroma namenom. V primeru, da ima 
gospod poslanec v mislih otroke, začasne begunce iz BiH, ki 
so vključeni v slovenski osnovnošolski sistem, lahko odgovo- 
rimo tole: 

Izobraževanje šoloobveznih otrok, začasnih beguncev iz BiH, 
poteka v skladu s Sporazumom o izobraževanju državljanov 
Republike Bosne in Hercegovine, ki so kot začasni begunci 
na ozemlju Republike Slovenije, ki sta ga podpisali vladi 
Republike Slovenije in Republike Bosne in Hercegovine dne 
29. junija 1995. 

Prvi odstavek 3. člena Sporazuma določa, da »osnovnošolsko 
izobraževanje poteka v posebej organiziranih šolah za 
začasne begunce iz Republike Bosne in Hercegovine ter v 
osnovnih šolah Republike Slovenije.« 

Prvi odstavek 6. člena določa, da bo »za organizacijo in 
nadzor nad delom oddelkov in šol iz tretjega in četrtega člena 
tega sporazuma (...) skrbelo Ministrstvo za šolstvo in šport 
Republike Slovenije kot edino pristojno za organizacijo izo- 
braževanja državljanov Republike Bosne in Hercegovine - 
začasnih beguncev v Republiki Sloveniji. 

Ministrstvo za šolstvo in šport RS je z dopisom št. 603-15/95 z 
dne 12. 5. 1995 župane slovenskih občin, v katerih je potekal 
posebej organiziran program izobraževanja za šoloobvezne 
otroke, začasne begunce iz BIH, zaprosilo, da njihov sodela- 
vec oziroma sodelavka, ki v svoji občini že tretje leto skrbi za 
organizacijo in nadzor nad osnovnimi šolami za začasne 
begunce iz BiH, vzpostavi stik z vodjo območne organizacij- 
ske enote Zavoda za šolstvo in šport (v nadaljevanju OE) in 

prouči način šolanja otrok, začasnih beguncev iz BiH, v 

naslednjem šolskem letu in možnost vključitve teh otrok v 

osnovne šole na območju njihove občine oziroma sosednje 
občine, če se otroci iz nje vozijo k pouku v njihovo občino 
(npr. iz občine Izola v občino Piran). 

Z navedenim dopisom smo županom predlagali, da pri obliko' 
vanju predloga vključevanja otrok, začasnih beguncev iz BiH; 
v slovenske osnovne šole, upoštevajo načelo razpršenosti 
populacije. V posameznem oddelku naj ne bi bili več kot dva 
ali trije otroci s statusom začasnega begunca. Župane smo v 
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'stem dopisu obvestili, da je v občinah, kjer zaradi prostorske 
utesnjenosti ali drugih objektivnih razlogov ne bo možno 
"ključiti otrok, začasnih beguncev iz BiH, v slovenske 
Osnovne šole, posebej organiziranih osnovnih šol za začasne 
be9unce iz BiH ne bomo ukinili. 

*a vključevanje otrok, začasnih beguncev iz BiH, smo se 
OdloČili na podlagi mnenj organizacijskih enot Zavoda RS za 
Šolstvo in šport ter občinskih organov, odgovornih za sprem- 
anje in organizacijo izobraževalnega programa za šoloob- 
y®zne otroke - začasne begunce iz BiH. Na tej podlagi je 
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije sprejelo 
»Klep o ukinitvi OŠ za začasne begunce iz BiH v posameznih 
°bčinah. 

^izpeljavo programa vključevanja otrok, začasnih beguncev 
* BiH, pa smo se odločili zaradi teh razlogov: 

Zaradi odhajanja otrok v tretjo državo se je število šoloob- 
*®*nih otrok, začasnih beguncev iz BiH, v Sloveniji iz šol- 
pega leta v šolsko leto zmanjševalo. V šolskem letu 1994/95 
r bil poseben program izobraževanja za otroke, začasne 
?®9unce iz BiH, organiziran le v 22 slovenskih občinah, vanj je 
0''° vključenih okoli 3240 otrok, medtem ko je bil v slovenskih 
plovnih šolah vključen 501 otrok s statusom začasnega 
^gunca. 

j-' Poseben program izobraževanja ni bil več smiseln iz eko- 
^°Tiskih in iz pedagoškopsiholoških vzrokov. Osnovne šole 

začasne begunce iz BiH so namreč delovale v prostorih 
*Plrnih centrov za začasne begunce iz BiH ali v popoldan- 

času v prostorih slovenskih osnovnih šol. V šolah smo 
srečevali s stalnim osipom učiteljev, saj so se učiteljice in 

"Citeljj vračali nazaj v Bosno in Hercegovino oziroma še 
^gosteje odhajali v kako tretjo državo. Raven pouka se je 
®to v preteklem šolskem letu močno znižala. 

Jj taki odločitvi pa so prispevali tudi podatki o učnih rezultatih 
."jok, začasnih beguncev iz BiH, ki so bili v preteklih dveh 
oiskih letih vključeni v slovenske osnovne šole. Otroci so se 
"ro in dobro prilagodili novemu šolskemu okolju ter dosegli 
Povprečju enake učne rezultate, kot njihovi slovenski 

K°®°lci (njihov povprečni učni uspeh v šolskem letu 1993/94 je 
0,1 2,91). 

^'iučevanje otrok, začasnih beguncev iz BiH, v slovenskih 
2®n°vnih šolah ni povzročilo nobenih bistvenih sprememb, 
3,0 menimo, da je bila odločitev pravilna. 

^Priložnostnih delih beguncev 

hnL®90 Jelinčič, poslanec SNS, )e 18. 9. 1995 Vlado Repu- 
*e Slovenije vprašal: 

juncem v Sloveniji se dovoljuje opravljanje priložnostih 
'> brez plačevanja kakršnih koli dajatev. 

mIa8*"' in druibenl sektor sta dolžna Republiki Sloveniji „Sevati prispevke in dajatve, ne glede na to ali so izstav- 
1 "i računi tudi plačani ali ne. 

J^tlna beguncev zaradi spremenjenih razmer na Hrvaškem 
. 'roma Bosni in Hercegovini, oziroma hrvaško bosansko 
j.'Cegovskl konfederaciji, ne more imeti več statusa 
t 9uncev in bi jih morali napotiti v matično domovino, ozi- 
lOoj? 'cra' ot* koder 80 Prišli- Evidentno je namreč, da gre 
1l>in ekonomske emigrante, ki pa si jih Slovenija ob "00 brezposelnih nikakor ne more privoščiti. 

o?'aiuiem Vlado, kdaj bo razmere v tem segmentu uredila, 
etnogočiia to obliko sive ekonomije In poslala ekonomske 

Slorante' kl 86 skrivai° za statusom beguncev, Iz Republike 

Na način sedanjega delovanja država zgolj povečuje črni 
fond delovne sile, ustvarja ceneni trg delovne sile in pove- 
čuje naraščanje socialne nestrpnosti državljanov? 

Vlada Republike Slovenije mu odgovarja: 

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije začasnim 
beguncem ni dovoljeno delo niti s sklepanjem pogodb o 
zaposlitvi niti kot pogodbeno delo. To pomeni, da začasni 
begunci oziroma iskalci začasnega zatočišča ne morejo 
dobiti delovnega dovoljenja, prav tako pa tudi ne morejo 
zakonito opravljati dela. Takšna rdšitev je v evropskih državah 
dokaj nenavadna, saj te države tudi začasnim beguncem 
običajno dovoljujejo določene delovne dejavnosti (med člani- 
cami Evropske unije ni niti ene države, ki bi iskalcem začas- 
nega zatočišča prepovedala izdajanje delovnih dovoljenj). 

Glede na to je Vlada Republike Slovenije pripravila predlog 
zakona o začasnem zatočišču, kjer bi se možnosti za začasno 
oziroma občasno delo iskalcev začasnega zatočišča tudi for- 
malno uredilo. S tem bi se uredilo tudi plačevanje ustreznih 
dajatev, hkrati pa tudi dolžnosti prispevanja k oskrbnim stro- 
škom bivanja teh oseb v naši državi. 

Do uveljavitve tega zakona pa pomeni vsakršno delo začasnih 
beguncev kršenje veljavnih predpisov. Inšpektorat Republike 
Slovenije za delo pri svojem inšpekcijskem nadzoru obrav- 
nava začasne begunce, ki jih zaloti pri opravljanju priložnost- 
nih del, popolnoma enako kot druge nezakonito zaposlene 
delavce. To pomeni tako, da v skladu s predpisi ukrepa proti 
delodajlcem, pri katerih se tako delo opravlja. Poleg navede- 
nega inšpektorat o prekrških obvesti tudi begunski center. 

O nezdružljivosti funkcije 

Zmago Jelinčič, poslanec SNS, je 18. 9.1995 Ministrstvu za 
notranje zadeve postavil vprašanje: 

Sprašujem ministra za notranje zadeve Republike Slovenije 
g. Andreja Štera, kako je mogoče, da je imenovalo za mesto 
načelnika Upravne enote Občine Sežana g. Terčon Davo- 
rina, ker istočasno zaseda tudi mesto svetnika ter s tem v 
zvezi opravlja tudi druge naloge v odborih Občinskega 
sveta Sežana. 

Kljub temu, da ste obveščeni o problemu, kar je tudi v 
nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi, ste imenova- 
nega postaviti na to funkcijo. Po zakonu o lokalni samou- 
pravi sta nadzorna in izvršilna funkcija nezdružljivi. 

Zahtevamo razrešitev nastale situacije in kaznovanje 
krivcevl 

Ministrstvo za notranje zadeve mu je pripravilo odgovor: 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 
14/95) v četrti alineji 37. a člena določa, da članu občinskega 
sveta preneha mandat, če v treh mesecih po potrditvi man- 
data ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funk- 
cijo člana občinskega sveta. Poleg tega 37. b člen določa, da 
funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo načel- 
nika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v 
upravni enoti. Dne 11.3. 1995 je zakon stopil v veljavo. 

Gospod Davorin Terčon je bil dne 1. januarja 1995 imenovan 
za vršilca dolžnosti načelnika Upravne enote Sežana in dne 8. 
junija 1995 s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 111-03/95- 
55/1-8 imenovan za načelnika upravne enote. Načelnik 
upravne enote je obvestil Občinski svet Občine Sežana, naj 
ukrepa skladno z zakonom, vendar le ta ni sprejel sklepa o 
prenehanju mandata. Razlogi za takšno odločitev so navedeni 
v zapisniku seje občinskega sveta Občine Sežana, ki se skli- 
cuje na sklep Ustavnega sodišča, po katerem je začasno, do 
končne odločitve, zadržano izvajanje četrte alineje prvega 
odstavka 37. b člena zakona o lokalni samoupravi. 
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Ne glede na odločitev občinskega sveta Občine Sežana pa je 
Ministrstvo za notranje zadeve že pozvalo načelnika Upravne 
enote Sežana, da obvesti občinski svet, da mu je funkcija 
občinskega svetnika v skladu z zakonodajo prenehala, saj obe 
funkciji, ki ju g. Terčon opravlja, nista združljivi. Ustavno 
sodišče je namreč zadržalo izvajanje 37. a člena zakona 
zaradi dvoma, ali ne gre v tem primeru zaradi pomanjkljivih 
prehodnih določb za retroaktivnost, ker bi v tem primeru rok 
začel teči že pred uveljavitvijo zakona. Ustavno sodišče je 
zadržalo izvajanje zakonske določbe le zaradi časovne 
dileme, ne pa vsebinske. Ustavno sodišče ugotavlja, da zaradi 
pomanjkljivih prehodnih določb sprememb in dopolnitev 
zakona o lokalni samoupravi, začetek uporabe določbe o 
nezdružljivosti (čl. 37. a), lahko pomeni retroaktivno uporabo 
zakona. Spremembe in dopolnitve zakona, ki določajo nez- 
družljivost, so začele veljati 11.3.1995. Ne glede na to, narava 
opravljanja funkcije načelnika upravne enote ni združljiva s 
funkcijo občinskega svetnika, kot navaja 37. b člen, zato 
Ministrstvo za notranje zadeve meni, da je g. Terčonu delo na 
Občini Sežana prenehalo z njegovim imenovanjem za načel- 
nika upravne enote oz. skladno z presojo Ustavnega sodišča. 

OBČINA SEŽANA 
OBČINSKI SVET 

ZAPISNIK 
NADALJEVANJA 7. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
SEŽANA, ki je bila v četrtek, 29. junija 1995, ob 16. url v mali 
sejni dvorani občine Sežana 

PRISOTNI: 
- 18 članov občinskega sveta 
- Adrijana SUŠA, sekretarka OS 
- Benjamin JOGAN, dr. med. župan 
- Jurij REPIČ, tajnik občinske uprave 
- Vida MESAR - k 2. in 3. točki 

Sredstva javnega obveščanja: 
- Jasna Arko Kambič - PRIMORSKE NOVICE 
- Marica Uršič - SLOVENEC 

ODSOTNA ČLANA OS: Boris HLAČAR, Stanislav KRISTAN 
(opr.) 

Predsednik občinskega sveta je predlagal, da se seja nada- 
ljuje z 2. točko dnevnega reda, pri kateri je bila dne 15. junija 
prekinjena; za 2. točko pa naj se obravnavajo tudi predlogi 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (ime- 
novanje in razrešitve). 

Občinski svetniki so predlog podprli. Tako se je seja, ki jo je 
sklical in vodil Marko KOSMAČ, predsednik občinskega sveta, 
nadaljevala po naslednjem 

DNEVNEM REDU: 

2. Predlog odloka o proračunu občine Sežana za leto 1995 - 
prva obravnava 
3. Volitve, imenovanja in razrešitve 
4. Razno 
- stališča Odbora za šolstvo in šport in stališča Odbora za 
kulturo 
- soglasje za povečano stimulacijo Zdravstvenega doma Se- 
žana 
- predlog Zavoda za pogozdovanje in melioracijo Krasa 
Sežana za prenos parcel v k. o. Dutovlje 
- Pobuda Kulturnega centra Srečka Kosovela Sežana za 
obeležitev 70-letnice akademika Cirila Zlobca 
- pripombe na sklep o provizijah na občinski blagajni 
- Prošnja za dodelitev finančne pomoči pri posledicah po- 
žara 
- Problematika sanacije greznice na Trgu 28. avgusta v Se- 
žani 
- Problematika objekta »STARI GRAD« v Sežani. 

Pred prehodom na obravnavo sprejetega dnevnega reda je 
Marko KOSMAČ seznanil člane sveta z obvestilom Davorina 

TERČONA, podpredsednika občinskega sveta, da je dne 20 
junija 1995 prejel Odločbo, s katero je bil imenovan za načel- 
nika Upravne enote Sežana. Glede na to, da funkcija člani 
občinskega sveta ni združljiva z načelnikom Upravne enote, j® 
predlagal občinskemu svetu, da ukrepa skladno z Zakonom o 
lokalni samoupravi. 

Ob tem je Adrijana SUŠA, sekretarka OS, opozorila na sklep 
Ustavnega sodišča, po katerem je začasno, do njegov« 
dokončne odločitve, zadržano izvajanje 4. alinee 1. odstavka 
37. b člena Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da članu 
občinskega sveta preneha mandat, če v treh mesecih P° 
potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije oz. dejavno- 
sti, ki ni združljiva s članstvom v občinskem svetu. Ker mora 
Ustavno sodišče preveriti, če gre v tem primeru za retroak- 
tivno veljavnost Zakona, kar pa ni v skladu z ustavo RS, ostaja 
do dokončne odločitve US Davorin Terčon še vedno tudi član 

OS. 

Stanislava FURLANA je tudi zanimalo, kaj bo z letošnjo prire- 
ditvijo ob 28. avgustu, prazniku dosedanje občine Sežana- 
Predlagal je izvedbo kraškega sejma, za kar naj bi podelil' 
koncesijo. 

Srečko PRIJATELJ je predlagal, naj bi za organizacijo sejma 
pooblastili Krajevno skupnost Sežana. 

Župan Benjamin JOGAN je menil, naj bi letos združili prazno- 
vanje občinskega praznika s praznikom terana in pršuta * 
Dutovljah. 

Ob tem je Adrijana SUŠA opozorila, da v Statutu občin® 
Sežana ni opredeljeno praznovanje občinskega praznik®' 
zato 28. avgust formalno pravno ni več praznik Občine Se- 
žana. 

Srečko PRIJATELJ je ponovil, naj občinski svet pooblasti Kj> 
Sežana za izpeljavo kraškega sejma, v kolikor obstaja za >° 
interes občanov. 

S tem je bila 7. seja OS zaključena ob 21.20. url. 

O televizijskih prenosih katoliških maš   

Zmago Jelinčič, poslanec SNS, je 27. 9. 1995 Vlade R0Pu> 

bilke Slovenije postavil vprašan|e: 

Sprašujem vlado Republike Slovenije, na kakšni osn°f. 
lahko Radiotelevizija Slovenije kot javni zavod, ki dobi« 
denar iz državnega proračuna, financira televizijske Pr 

nose maš iz katoliških In evangeličanskih cerkva, Mi" 
ustavni določbi, da so država in verske skupnosti l°čen j 
Zakaj morajo te prenose plačevati vsi davkoplačevalci . 
glede na drugačno versko pripadnost oziroma tudi atel*0 

Posebej sprašujem, zakaj RTV Slovenija prenaša le maš* J 
katoliških in evangeličanskih cerkva, saj so po ustavi »» 
verske skupnosti enakopravne v Republiki Sloveniji v 
Imamo 26 verskih skupnosti? 

Vlada Republike Slovenije mu odgovarja: 

Po Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Ur. list RS, št. 18/94'1* 
za oblikovanje programov Radiotelevizije Slovenija pristop 
Svet RTV, v katerem pa ni nobenega predstavnika Vi® 
Republike Slovenije (16. člen zakona). Zato smo vpra»a ' 
odstopili Svetu RTV Slovenija s prošnjo, da pisno odgovori 
vsebinski programski del vprašanja. 

Glede financiranja programov poudarjamo, da se iz drž®''' 
nega proračuna sofinancirajo: 

- del narodnostnih programov; „j. 
- del programov RTV Slovenija za slovenske narodne m® 

poročevalec, št. 55 78 



Sine v sosednjih državah, za izseljence in zdomce ter za tujo 
javnost; 
~ del stroškov za gradnjo, vzdrževanje in obratovanje 
omrežja za oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija 
'n lokalnih nekomercialnih programov; 
~ posamezni projekti kulturnega, znanstvenega in splošno 
izobraževalnega pomena, ki jih predlagajo pristojna ministr- 
stva. 

Te obveznosti izhajajo iz 3. odstavka 13. člena Zakona o RTV 
Slovenija. Sofinanciranje teh dejavnosti poteka na podlagi 
skupaj dogovorjenih programov. Prenosi maš niso zajeti v teh 
^ogramih, zato je bojazen, da te prenose plačujejo vsi davko- 
P'ačevalci, odveč. 
pisni odgovor Sveta RTV Slovenija bomo poslali kasneje. 

0 vleki tujih vojaških ladij 

^nago Jelinčič, poslanec SNS, je 10.10.1995 Ministrstvo za 
hrambo vprašal: 

Sprašujem Ministrstvo Republike Slovenije za obrambo, 
*akaj dovoljuje, da tuje vojaške ladje, ki pridejo na obisk v 
RePubliko Slovenijo, v luki Koper vlečejo vlačilci hrvaškega 
y°jaškega podjetja Brodospas Split oziroma njegovega slo- 
Venskega podjetja Brodospas Koper? Zakaj ministrstvo ne 
Ugotovi, da bi tuje vojaške ladje vlekli boljši in kvalitetnejši, 
Predvsem pa domači, slovenski vlačilci? 

Jakšne situacije kot je v Kopru, nI nikjer na svetu. Zato 
Pajeiri poslansko pobudo, da ministrstvo sprejme pravilnik o 
em, kdo sme vleči tuje vojaške ladje. Upam, da ministrstvo 
J vlada ne pripravljata terena za vstop Slovenije v (kon)fe- 
a®racljo s Hrvaško? 

Ministrstvo za obrambo mu je pripravilo odgovor: 

obstoječih predpisih Ministrstvo za obrambo daje soglasje 
i® vplutje tujih vojaških ladij v teritorialne vode Republike 
genije. Uporabo luških storitev vključno z vleko pa urejajo 
I'Pjomatsko konzularna predstavništva držav, katerih vojaške 
®dje prihajajo na obisk. Kar pomeni, da Ministrstvo za 

I Prambo ne izbira, niti na naroča izvajalcev posameznih vrst u»kih storitev. Po informacijah Uprave RS za pomorstvo je a*a praksa tudi v drugih državah. Pri tem uprava tudi zago- 
av'ja, da v Luki Koper vleko ladij opravljata slovenski firmi. 

~[®de na navedeno in upoštevaje, da je v izdelavi slovenski 
Pomorski zakonik Ministrstvo za obrambo ne namerava izdati 
Posebnega pravilnika glede vleke tujih vojaških ladij. Ocenju- 

namreč, da to ni v pristojnosti Ministrstva za obrambo. 

ministra za obrambo  

^«90 Jelinčič, poslanec SNS, je 2. 11. 1995 ministru za 
"Prambo g. Jelku Kacinu postavil tri vprašanja: 

1' *akaj se je, brez vednosti predsednika vlade dr. Janeza 
"rnovška, in v nasprotju z 20. členom zakona o vladi, sestal 
"Splitu s hrvaškim obrambnim ministrom, ter se dogovarjal 

•Prejemu memoranduma o vojaškem sodelovanju sloven- 
ja in hrvaškega ministrstva za obrambo? 

Koliko kadrovskih zamenjav je bilo za časa njegovega 
r*ndata opravljenih in zakaj pri večini kadrovskih menjav 
u kadrovski politiki nasploh prihaja do zapletov, ter kakšen 

njihov vpliv na obrambno sposobnost Slovenske vojske? 

k, Kako lahko pojasni, da je zavajal slovensko javnost z 
>J8vami o obveščenosti Odbora za obrambo državnega 

°ra Republike Slovenije 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovore: 

1. Do delovnega srečanja delegacije Ministrstva za obrambo 
RS z delegacijo Ministrstva za obrambo RH je prišlo na 
pobudo, ki jo je dalo Ministrstvo za obrambo v juliju letoš- 
njega leta, na podlagi dogovora delegacij obeh ministrstev, z 
dne 16. 2.1995 na Otočcu. Takrat je bilo dogovorjeno, da bi se 
ministra za obrambo srečala na neuradnih pogovorih dvakrat 
letno. Split je bil med več možnimi kraji s slovenske strani 
ocenjen za primernega, saj je v njem Republika Slovenija tik 
pred razgovori obeh delegacij odprla konzulat. Srečanje je 
bilo namenjeno izmenjavi ocen in informacij. Na srečanju se 
je obrambni minister RH opravičil, da do pogovorov ni prišlo 
že julija, ko je slovenska stran dala pobudo za srečanje. Na 
srečanju je minister Šušak ponovno, tako kot na Otočcu, 
izpostavil potrebo po izmenjavi vojaških atašejev. V načelu je 
delegacija Ministra za obrambo RS pobudo sprejela, ker so 
tudi ocene veleposlaništva RS v Zagrebu take, da bi bilo to 
koristno in potrebno. Pri tem je delegacija Ministrstva za 
obrambo RS poudarila, da je takšno pobudo potrebno posre- 
dovati po običajni poti preko ministrstva za zunanje zadeve. V 
tem smislu je poudarila tudi, da bi bilo smotrno določiti 
področja sodelovanja, ki so v pristojnosti obeh ministrstev, s 
čemer se je strinjala tudi hrvaška delegacija. Soglašala je tudi 
s tem, da se pobuda ter osnutek memoranduma oziroma 
sporazuma pripravi v Republiki Sloveniji in po običajni poti 
pošlje Republiki Hrvaški. Taka pobuda je bila doslej že dana 
za bilateralni sporazum na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. O srečanju je bila narejena tudi uradna 
zabeležka, ki se hrani na Ministrstvu za zunanje zadeve. Prav 
tako obstajajo manetogrami izjav za javnost obeh ministrov. 

Srečanje s hrvaškim ministrom za obrambo je bilo realizirano 
tudi v skladu z dogovori na političnem kolegiju predsednika 
Vlade RS, ki je bil 5. 7. 1995. O srečanju je bil predhodno 
obveščen tudi minister Deželak, ki je v skladu z 21. členom 
zakona o Vladi RS (Ur. I. RS. št. 4/93) nadomeščal predsed- 
nika v času njegove odsotnosti. 

2. Vprašanje, ki ga postavlja poslanec v zvezi s kadrovskimi 
spremembami sicer ni natančno, verjetno pa so mišljene 
kadrovske spremembe v Slovenski vojski na poveljniških 
dolžnostih. O teh spremembah je minister za obrambo 
Odboru za obrambo Državnega zbora poročal kar trikrat in 
sicer 11. 5. 1995, 28. 7.1995 in 10.11.1994. Kolikor je znano o 
kadrovskih spremembah v posameznih ministrstvih doslej 
Državnemu zboru ali njegovim delovnim telesom ni poročal 
še noben drug minister. Vse kadrovske spremembe so bile 
izvršene v skladu s predpisi in na predlog načelnika General- 
štaba Slovenske vojske. Za vsako vojaško organizacijo je 
namreč značilno prerazporejanje kadrov, tako po horizontali, 
kot po vertikali vojaške hierarhije, saj je le tako mogoče 
zagotoviti, da so na poveljniške dolžnosti postavljeni ustrezni 
delavci. To še toliko bolj velja za Slovensko vojsko. Sedanja 
stalna sestava je popolnjena po formaciji, ki je bila sprejeta v 
letu 1993, nekaj nad 70%, Generalštab Slovenske vojske pa je 
popolnjen vsega 55%. Uveljavljanje temeljnih razvojnih pro- 
gramov na obrambnem področju in zakona o obrambi (Ur. I. 
RS št. 82/94) pomeni dopolnjevanje formacije in organizacij- 
ske strukture Slovenske vojske, sicer ne bo mogoče zagoto- 
viti preraščanje nekdanje Teritorialne obrambe v klasično 
vojaško organizaicjo. Zato je potrebno poveljnike iz nižjih 
dolžnosti prerazporejati na višje, zagotoviti popolnjevanje 
Generalštaba Slovenske vojske in podobno. Najbolj izkušeni 
poveljniki so prav gotovo na ravni pokrajin in samo ti lahko 
izboljšajo strukturo Generalštaba Slovenske vojske in poma- 
gajo pri razvoju Slovenske vojske. Brez izkušenj pri operativ- 
nih dolžnostih pa ni mogoče zagotoviti ustreznega opravlja- 
nja štabnih dolžnosti. 

Na ravni pokrajinskih poveljstev so bile dbslej opravljene, v 
skladu s predpisi in na predlog načelnika Generalštaba Slo- 
venske vojske, naslednje prerazporeditve oziroma kadrovske 
spremembe: 

- v Južnoprimorski pokrajini je bil poveljnik g. Štamberger 
1994 prerazporejen v Center vojaških šol, na njegovo mesto 
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pa je bil 1994 imenovan g. Filipič, že v letu 1991 pa je bil 
zamenjan takratni poveljnik; 
- v Severnoprimorski pokrajini je poveljnik brigadir Beltram 
že vse od 1991. leta; 
- v Ljubljanski pokrajini je bil v 1991. letu poveljnik zamenjan, 
začasno je to dolžnost opravljal častnik iz rezervne sestave, 
nato pa je bil 1992 imenovan za poveljnika g. Pavlin. Za njim 
pa je to dolžnost 1993 prevzel g. Balant, ki jo opravlja še 
sedaj; 
- v Dolenjski pokrajini je bil za prvega poveljnika imenovan 
sedanji načelnik Generalštaba, po njegovem imenovanju 1992 
za namestnika takratnega ministra je dolžnost poveljnika 
opravljal g. Klisarič, ki je bil 1994 razporejen v Generalštab 
Slovenske vojske, poveljniško dolžnost pa je prevzel g. 
Butara, dotedanji poveljnik območnega poveljstva v Novem 
mestu; 
- v Zahodnoštajerski pokrajini je po razrešitvi g. Krajnca v 
januarju 1994 opravljal poveljniško funkcijo njegov namestnik 
in v letu 1995 je načelnik Generalštaba Slovenske vojske 
predlagal imenovanje novega poveljnika, ki to dolžnost oprav- 
lja še sedaj; 
- v Vzhodnoštajerski pokrajini je bil prvi poveljnik g. Miloše- 
vič, po njegovi prerazporeditvi v Generalštab Slovenske voj- 
ske 1992 ga je nasledil g. Štajner. Ta je bil zaradi okrepitve 
Generalštaba Slovenske vojske 1994 prerazporejen in na nje- 
govo mesto je bil imenovan g. Lipič; 
- v Gorenjski pokrajini je bil prvi poveljnik g. Zupan, ki je 1991 
odšel v ministrstvo, poveljniško dolžnost pa je prevzel g. 
Šuligoj. Ko je bil 1994 imenovan za državnega sekretarja, ga je 
nasledil g. Kavar, ki je na tej dolžnosti še sedaj. Trenutno ga 
nadomešča njegov namestnik, ker je g. Kavar na šolanju v 
ZDA. 

Namen vseh navedenih kadrovskih sprememb je bil zlasti 
krepitev ključnih dolžnosti v Generalštabu Slovenske vojske 
in takih sprememb bo moralo biti v bodoče še več. To velja 
tudi za popolnjevanje novih operativnih poveljstev, ki jih 
bomo vzpostavili s krepitvijo maneverskega dela Slovenske 
vojske. Bojna pripravljenost vojske se je zaradi omenjenih 
sprememb le povečala, ne pa zmanjšala. Dejstvo je, da so se 
nekatere kadrovske spremembe spolitizirale, kar ni bilo v prid 
ne Slovenski vojski, še manj pa posameznikom. Temeljna 
odgovornost za ustrezno kadrovsko popolnitev poveljniških 
dolžnosti ima, v skladu s 45. členom zakona o obrambi, 
načelnik Generalštaba Slovenske vojske, saj je on tisti, ki 
ministru predlaga imenvoanja vseh poveljnikov. 

Vse ostale kadrovske spremembe, zlasti v Slovenski vojski in 
posameznih organizacijskih enotah, so namenjene kadrov- 
skemu popolnjevanju, zlasti poveljstev in samostojnih enot 
ter izvajanju zahtevnejših del iz pristojnosti ministrstva. 

3. Če je s poslanskim vprašanjem mišljena izjava ministra za 
obrambo v zvezi z doktrino vojaške obrambe, potem je treba 
ponovno potrditi kar je bilo že navedeno v sporočilu za 
javnost Ministrstva za obrambo. Spremni dopis k doktrini in 
njenemu povzetku je minister za obrambo podpisal v petek, 
15. septembra 1995. Vložišče ministrstva je dokument odboru 
s priporočeno pošto poslalo v ponedeljek, pri čemer je prišlo 
do napake, da je bil odposlan le del gradiva. Zato je bil del 
gradiva vročen sekretarju odbora v torek, ko je bila napaka 
ugotovljena. Iz spremnega dopisa je razvidno, da je Ministr- 
stvo za obrambo odboru ponudilo tudi celovito seznanitev z 
doktrino ter da sta dopisu priložena osnovni dokument ter 
njegov povzetek, ki ga je pripravilo ministrstvo, v skladu s 
sklepom in pooblastilom Vlade RS, z dne 27. 7. 1995. 

Dejstvo je, da je predsednik odbora 22. 9. 1995 sklical sejo 
odbora, na kateri naj bi bila doktrina predstavljena, pri čemer 
pa na sejo ni vabil pooblaščenih predstavnikov Vlade RS 
oziroma Ministrstva za obrambo. Zasebno pa je bil povabljen 
eden od častnikov iz Generalštaba. Kolikor je znano takšen 
sklic ni v skladu s poslovnikom Državnega zbora in je zelo 
nenavaden. Na intervencijo generalnega sekretarja Vlade RS 
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26. 9. 1995 je bila seja Odbora Državnega zbora za obrambo 
odpovedana. Kasneje, to je 3. 10. 1995, pa je predsedniK 
odbora povabil člane odbora na predstavitev doktrine, uradne 
seje pa ni sklical. Tistim članom odbora, ki so se temu vabilu 
odzvali, so doktrino predstavili pooblaščeni predstavniki 
Vlade RS in sicer dva državna sekretarja in načelnik General- 
štaba Slovenske vojske. Ti so odgovorili tudi na vsa zastav; 
Ijena vprašanja. Prav tako so se pooblaščeni predstavniki 
udeležili seje Odbora Državnega zbora za obrambo 10. 10. 
1995, ko naj bi odbor obravnaval doktirno in sprejel mnenje K 
dokumentu, do česar pa zaradi nesklepčnosti odbora ni 
prišlo. 

O financiranju verskih skupnosti 

Rafael Kužnik, poslanec SNS, je 31. 5.1995 Vlado Republike 
Slovenije vprašal: 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, ali so razen Urad' 
vlade za verske skupnosti tudi katere druge vladne službe 
ali ministrstva financirala dejavnost verskih skupnosti I« 
katerih? 

Zakaj in na kakšni pravni podlagi je minister za znanost i" 
tehnologijo dr. Rado Bohinc dal denar teološki fakulteti z< 
prevod biblije ter za strokovno literaturo in časopis teološke 
fakultete? 

Sprašujem tudi koliko nacionalnega radijskega in televizij' 
skega programa je namenjenega Rimokatoliški cerkvi * 
Sloveniji in koliko drugim verskim skupnostim, glede n» 
ustavno zagotovljeno enakost vseh verskih skupnosti? 

Vlada Republike Slovenije mu odgovarja; 

Na vprašanje: 

- Ali so razen Urada Vlade za verske skupnosti tudi kater« 
druge vladne službe ali ministrstva financirala dejavnost ver- 
skih skupnosti in katerih? 

odgovarjamo naslednje: 

Razen Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti 
druge vladne službe in ministrstva v letu 1994 niso financiral" 
dejavnosti drugih verskih skupnosti, razen Rimskokatolisk® 
cerkve. 

Pri tem je treba poudariti, da ministrstva niso sofinanciral® 
verske dejavnosti, ampak projekte in programe, s katerimi J 
verska skupnost oziroma pravne osebe, katerih ustanovit®* 
Ijica je, enakopravno z vsemi drugimi pravnimi subjekti, kon 
kurirala za proračunska sredstva. Največ sredstev je bilo ta* 
dodeljenih za vzgojo in izobraževanje in varstvo kulturni 
spomenikov. 

Dejavnosti Rimskokatoliške cerkve so po pridobljenih P0<^1 
kih financirali: Ministrstvo za delo, družino in sociain 
zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za znanost in ten 
nologijo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo 
obrambo. 

Na vprašanje: 

- Zakaj in na kakšni pravni podlagi je minister za znanost'J 
tehnologijo dr. Rado Bohinc dal denar teološki fakulteti 
prevod biblije ter za strokovno literaturo in časopis teolos 
fakultete? 



prikazujemo in pojasnjujemo: 

1. Sredstva, ki jih je Ministrstvo za znanost in tehnologijo namenilo za namene, navedene v poslanskem vprašanju v letih 1994 in 
1995 

Namen Prejemnik Obseg sredstev 
v 1994 1995 

Raziskovalni projekti: 
- Prevod biblije 
- Od reformacije do jožefinskih reform 
- Vloga slovenske neosholastične filozofije . 
v evropskih filozofskih tokovih 
Strokovne revije: 
-Acta ecclesiastica 
~ Bogoslovni vestnik 
Zborniki: 
-Zbornik referatov o delu p. Stanislava Skrabca 
• uja znanstvena periodika: 

Teološka fakulteta 

Teološka fakulteta 

Frančiškanski samostan 

Teološka fakulteta 
škofijska teološka 
knjižnica Maribor 

7.309.157 
2.506.897 

1.012.661 

624.000 
677.000 

1.300.000 

300.000 

7.445.750 
2.554.465 

1.030.950 

1.157.000 
542.000 

1.300.000 

13.729.715 14.030.165 

Opomba: Navedbe za leto 1995 se nanašajo na odobrena In deloma že Izplačana sredstva: odločitev za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene 
Periodike za leto 1995 še ni sprejeta. 

2. Namen financiranja 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo s proračunskimi sredstvi 
Republike Slovenije financira oziroma sofinancira več progra- 
mov dejavnosti teh programskih blokov: temeljne in upo- 
rabne raziskave, pospeševanje tehnološkega in drugega raz- 
soja, podiplomsko izobraževanje raziskovalcev, informacijska 
infrastruktura, raziskovalna oprema, mednarodno sodelova- 
nje, investicije (v zgradbe), ustanoviteljske obveznosti države do javnih zavodov. 

Teološka fakulteta v Ljubljani med drugim opravlja tudi dejav- 
nosti, ki so znanstveno In visoko zahtevno strokovno delo na 
Področjih več humanističnih in družboslovnih ved, zlasti zgo- 
dovinopisja, filozofije, etnologije, lingvistike, sociologije itd., 
v povezavi z bogoslovjem v ožjem pomenu besede. 

Ministrstvo po vstopu Teološke fakultete v Univerzo v Ljub- 
ljani ob strogem upoštevanju vseh veljavnih meril razisko- 
valne oziroma strokovne kakovosti enakopravno obravnava 
tudi raziskovalne in druge z zgoraj navedenimi programskimi 
"loki ministrstva skladne vloge teoloških ustanov. ' 

Med v 1. točki omenjenimi tremi raziskovalnimi projekti v tem 
Pogledu terjata besedo razlage zlasti projekt »prevod biblije« 
'n zbornik, ki ga je izdal Frančiškanski samostan v Kostanje- 
vici. 

V prvem primeru gre za dolgoletni projekt prevajanja iz izvir- 
nih jezikov (hebrejsko, aramejsko, grško itd.) ter obsežno 
Opremljajoče znanstveno komentiranje virov in besedila, kar 
j® skrajno zahtevno In ambiciozno multidlscipllnarno stro- 
kovno delo. Projekt teče od leta 1980, večino stroškov krije 
Svetopisemska družba Slovenije, ki je del ekumenske 
Združbe bibličnih družb (s sedežem v Londonu), ministrstvo 
Pa financira njegov raziskovalni del v obdobju 1993-1995. 

V drugem primeru gre za zbornik, kjer prevladujejo znan- 8tvenl in strokovni referati s področja jezikoslovnega znan- 
stvenega dela patra Stanislava Škrabca, ki sodi med priznane 
3'ovenske slaviste. Znanstveni posvet o njegovem delu je 
°r9aniziral omenjeni samostan, kjer je dolgo časa živel In 
deloval pater Škrabec, na posvetu pa so sodelovali domači in 
tuji strokovnjaki. Samostan je tudi Izdajatelj zbornika. 

Pravna podlaga za dodeljevanje sredstev teološkim usta- 
novam 

Ministrstvo dodeljuje v 1. točki omenjena sredstva na Istih 

pravnih podlagah Kot sredstva za enake namene kateri koli 
drugi ustanovi, ki je po Zakonu o raziskovalni dejavnosti (Ur. I. 
RS, št. 8/91) upravičena kandidirati za sredstva proračuna 
Republike Slovenije za raziskovalne in spremljajoče namene. 

S sredstvi državnega proračuna se smejo (so)financirati 
zavodi in podjetja, registrirana za raziskovalno dejavnost, ter 
zasebni raziskovalci, pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje in 
merila, natančneje določena s pravilniki in z razpisi progra- 
mov, ki jih financira ministrstvo. Zakon v 10. členu izrecno 
navede, da javno službo na področju raziskovalne dejavnosti 
med drugim opravljajo fakultete. 

Financiranje raziskovalnih projektov poteka na podlagi odlo- 
čitve ministrstva. Odločitev se sprejme na podlagi javnega 
razpisa za zbiranje predlogov raziskovalnih projektov in 
ocene predlogov v pristojnih in skladno s Pravilnikom o 
organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za zna- 
nost in tehn'ologijo (Ur. I. RS, št. 63/93) imenovanih teles. Vsi 
trije raziskovalni projekti Teološke fakultete so prešli tak 
postopek, ki ga ureja Pravilnik o pogojih in metodologiji 
izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega 
raziskovanja ter razvoja (Ur. I. RS, št. 5/94). 

Odločitev o financiranju obeh v 1. točki tega odgovora ome- 
njenih strokovnih revij Teološke fakultete je bila sprejeta na 
podlagi javnega razpisa in ocenjevalnega postopka, sklad- 
nega z določili Pravilnika o postopku in merilih za izbor in 
sofinanciranje znanstvenih in periodičnih publikacij (Ur. I. RS, 
št. 5/59). 

Odločitev o sofinanciranju zbornika je bila sprejeta skladno s 
postopkom, predvidenim s Pravilnikom o postopku in merilih 
za izbor in sofinanciranje znanstvenih in strokovnih sestan- 
kov (Ur. I. RS, št. 5/95). 

Odločanje o financiranju nakupa tuje znanstvene in strokovne 
literature poteka na podlagi presoj strokovnih teles (glej pra- 
vilnik iz Ur. I. RS, št. 63/93) ter v tesnem sodelovanju zlasti z 
osrednjimi slovenskimi strokovnimi knjižnicami. Ker gre pri 
tem za odločanje, koliko starih revij se letno odpoveduje in 
koliko in katere nove se naročajo (skupno ministrstvo sofi- 
nancira nakup okoli 12.000 revij) teče postopek brez razpisa, 
toda tako da je omogočena udeležba pri dajanju predlogov 
fakultetam, inštitutom, samostojnim knjižnicam in tudi knjiž- 
nicam v sestavu drugih vrst organizacij. Zakonsko oporo 
dajeta druga točka 22. člena in druga točka 23. člena Zakona 
o raziskovalni dejavnosti. 
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O državljanstvu in odškodnini g. H. Kasumoviću 

Rafael Kužnik, poslanec SNS, Je 18. 9.1995 Vladi Republike 
Slovenije postavil vprašanje: 

V medijih je bilo objavljenih že ničkoliko zgodb o kriminalcih 
z juga, ki so dobili slovensko državljanstvo, ne glede na 
svojo kriminalno preteklost. Zadnji dogodek (Slovenske 
novice, 16. 9. 1995), pa je kaplja čez rob. Ker kaže, da 
slovenska država noče urediti zadev na tem področju, zah- 
tevam, da se podrobno razišče, kako je mogoče, da je 
Husein Kasumovič (verjetno je enako z Mirsadom Veličem) 
dobil kot nagrado za kriminalno početje v Sloveniji odškod- 
nino 1,4 miliona SIT, kasneje pa še slovensko državljanstvo 
navkljub neznanju slovenskega jezika. 

Zahtevam, da se razišče in ugotovi kdo je botroval odškod- 
nini in podelitvi državljanstva, da se odkrije odgovorne, ter 
jih zaradi nezakonitega dela procesuira ter odpusti iz 
državne službe. 

Ministrstvo za notranje zadeve mu na vprašanje odgovarja: 

Ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje, da g. Husein Kasu- 
movič nima državljanstva Republike Slovenije. Vloga g. Kasu- 
movića, ki jo je vložil po 40. čl. Zakona o državljanstvu Repu- 
blike Slovenije, je bila z odločbo z dne 20/7-1992 zavrnjena, 
ker je ministrstvo z uporabo prostega preudarka ocenilo, da 
bi njegov sprejem v državljanstvo predstavljal nevarnost za 
javni red zaradi obsojenosti za kazniva dejanja. Odločba mini- 
strstva je bila v sodnem preizkusu zakonitosti pri Vrhovnem 
sodišču potrjena 30/6-1993. 

G. Husein Kasumovič je pri Ustavnem sodišču Republike 
Slovenije vložil tudi pobudo za oceno ustavnosti Zakona o 
dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list 
RS, št. 30/91-1), v katerem so opredeljeni razlogi, zaradi 
katerih je bila njegova vloga zavrnjena. Ustavno sodišče je 6/ 
5-1993 sprejelo sklep, da pobude ne sprejme in ne začne 
postopka za oceno ustavnosti. 

Kar zadeva dodelitev odškodnine, pojasnjujemo, da je g. 
Kasumovič vložil pritožbo zoper ravnanje kriminalistov 18/ 
5-1992 in odškodninski zahtevek, s katerim je uveljavljal 
odškodnino v višini 4,3 mil SIT. 

Pri preverjanju je bilo ugotovljeno, da je njegova pritožba 
utemeljena. Na tej podlagi je ministrstvo predlagalo Javnemu 
pravobranilstvu Republike Slovenije sklenitev poravnave. Po 
poravnavi z dne 23/10-1992 je bilo Ministrstvo za notranje 
zadeve dolžno izplačati odškodnino v višini 1,4 mil SIT za 
popolno pokritje vseh odškodninskih zahtevkov v zvezi s 
poškodbami. 

O prekopavanju Glavnega trga v Kranju 

Sašo Lap, poslanec SNO, je 23. 5. 1995 na Ministrstvo za 
promet in zveze naslovil vprašanje: 

Nedavno smo bili v Kranju priče barbarskega in necivilizira- 
nega dejanja, ko so delavci Telekoma med prekopavanjem 
glavnega trga v Kranju, ki je z odlokom zavarovan kot 
kulturni spomenik, uničili prazgodovinsko hišo. Odgovorni 
Telekoma so brez ustreznih dovoljenj posegli v kulturno 
dediščino. Kljub opozorilom, tako policije kot župana, so 
vodilni v Telekomu nadaljevali z uničevanjem arheološkega 
najdišča in tako zavestno kršili zakon In odlok mesta Kranja, 
ki je prostor glavnega trga zavaroval kot kulturni spomenik. 

Od Ministrstva za promet zahtevamo, da ustrezno ukrepa in 
da zoper odgovorne tega barbarskega dejanja uvede 
ustrezne z zakonom za to določene ukrepe. Upamo namreč, 
da Ministrstvo ne bo v imenu »napredka« toleriralo sistema- 

tično ignoriranje odloka, ki je zavaroval glavni trg v Kranju 
kot kulturni spomenik. Od ministra prav tako zahtevamo, da 
pojasni, katere ukrepe bodo sprejeli, da bodo popravili, 
sicer nepopravljivo škodo, ki je bila storjena v mestu Kranj. 
Prav tako pa pričakujemo, da minister pojasni, kako bo 
ukrepal, da bo v bodoče podobna barbarska dejanja, s 
katerimi se uničuje naša arheološka dediščina, preprečil. 

Ministrstvo za promet in zveze mu je pripravilo odgovor: 

Po podatkih Telekoma Slovenije so bile na področju spod- 
njega dela mesta Kranj javljene motnje telefonskega prometa. 
Ugotovljeno je bilo', da je bil poškodovan kabel v telefonski 
kanalizaciji na Glavnem trgu. Zaradi velike gostote telefon- 
skih priključkov je imela poškodba večje razsežnosti. Popra- 
vilo ni bilo možno z izvlekom iz cevi, temveč je bilo potrebno 
izkopavanje. 

Po 46. členu Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 34/ 
84) zadostuje priglasitev organu, ki je pristojen za izdajo 
gradbenega dovoljenja, kadar gre za dela, ki se ne štejejo za 
rekonstrukcijo objektov, napeljav in opreme. V 6. členu je 
navedeno, kaj se ne šteje za rekonstrukcijo - med drugim 
tudi dela na napravah ptt prometa, če so ta dela v posebnih 
predpisih določena kot vzdrževalna dela. 

Za podjetja, ki izvajajo telekomunikacijsko dejavnost, velja 
Pravilnik o normah kakovosti vzdrževanja telefonskih kabel- 
skih sistemov za prenos (PTT Vestnik, št. 11/86), ki se uporab- 
lja kot predpis. S pravilnikom je naloženo izvajalcu telekomu- 
nikacijske dejavnosti, poleg drugih norm o dopustnosti 
gostote motenj, da mora biti najmanj 90% motenj na naročni- 
ških kablih odpravljenih v teku dneva, ko je nastopila motnja 
ali naslednji dan (točke 6.3. Pravilnika). 

V skladu z navedenim je Telekom Slovenije dela uradno 
priglasil pri Upravni enoti Kranj dne 15. 5. 1995. O tem so bili 
obveščeni še Javno podjetje Komunala Kranj, Krajevna skup- 
nost Center Kranj, Policijska postaja, Uprava inšpekcijskih 
služb za Gorenjsko - inšpekcija javnih cest in Gasilska reše- 
valna služba s posebno obrazložitvijo, da je zaradi močno 
motenega telefonskega prometa potreben takojšen pričetek 
del. 

Izkop je bil predviden izključno na trasi obstoječe kabelske 
kanalizacije, ki je tam že od leta 1956, ter je bil pozneje leta 
1970 ponovno opravljen na isti trasi. 

Dne 16. 5. so bila pričeta gradbena dela z odkopom na mestu 
prekinitve kabla. Pri izkopu kanala za sanacijo cevi je bil 
navzoč dežurni delavec Zavoda za spomeniško varstvo Kranj, 
ki je opravil nadzor nad izkopanim materialom in sam izkop- 
Pri teh delih ni bilo vidnih ostankov zgradb ali drugih predme- 
tov iz preteklosti. Predstavniki organov, ki so bili pisno obveš- 
čeni o pričetku del, so opozorili, da gre za lokacijo, ki je pod 
posebnim režimom varstva naravne in kulturne dediščine. 
Zato so bila dela takoj ustavljena. 

Zaradi intervencij naročnikov glede prekinitve telefonskega 
prometa, je bil dne 29.5.1995 opravljen sestanek z gospodom 
Grosom, županom mestne občine Kranj in predstavniki Tele- 
koma Slovenije. Dogovorjeni so bili postopki za nadaljevanje 
del. 

Tekom meseca junija 1995 je bilo na Telekom Slovenija, 
poslovno enoto Kranj, naslovljeno s strani Mestne občine 
Kranj in Upravne enote Kranj več zahtevkov in odločb glede 
popravila kabelske kanalizacije in sicer: 

- 7. 6. 1995 je Mestna občina Kranj poslala zahtevek, da se 
takoj odstrani nadzemno položen ptt kabel in nemudoma 
usposobi obstoječo kabelsko kanalizacijo ter vanjo položi 
ustrezen ptt kabel; 

- 26. 6. 1995 je Mestna občina Kranj z zahtevkom definirala 
roke in pogoje popravila telekomunikacijskega kabla; 

- Upravna enota Kranj je dne 30. 6. 1995 izdala odločbo $'• 
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35100-0280/95-04, s katero je dano soglasje za popravilo 
Cevnega telekomunikacijskega kabla. V obrazložitvi 
odločbe je med drugim rečeno: »Predmetna priglašena dela n'so v nasprotju z določbami navedenega zakona (opomba: 1. 
°dstavek 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih pose- 
gov v prostor, Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/89, 26/90 in 
'8/93) in tudi ne z določili Odloka o Ureditvenem načrtu 
"testnega jedra Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/83), ki 
obravnavano zemljišče razvršča v območje poslovno stano- 
vanjske dejavnosti - mestni trg, kjer so dopustna vzdrževalna 
dela objektov in naprav.« 

Jj"nistrstvo za promet in zveze ugotavlja, da so bila vsa sporna 
dela v zvezi s popravilom telekomunikacijskega kabla izve- 
dena soglasno z odločbami in zahtevami pristojnih občinskih 
Omanov v Kranju. Pri izvajanju potrebnih del pri popravilu 
'o'ekomunikacijskega kabla ni bilo ugotovljeno, da bi Tele- 
tom Slovenije, poslovna enota Kranj, poškodoval objekte ali 
Medmete zgodovinske vrednosti. 

0 upokojitvah poslancev 

Sašo Lap, poslanec SND, je 23. 10. 1995 Vlado Republike 
8,°venlje vprašal: 

j!a poimensko pove, koliko in kateri poslanci prejšnjega 
Mandata Skupščine Republike Slovenije (obdobje 
'990-1992) so se upokojili po Zakonu o poslancih. 

Jtamreč, v javnosti se pojavljajo ugibanja, da je to ugodnost 
Od 240 poslank in poslancev koristila dobra polovica In zato 
01 bilo prav, da se te stvari tudi pojasnijo. 
V|ada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

^ada Republike Slovenije ne razpolaga s podatki, koliko in 
J®teri poslanci prejšnjega mandata Skupščine Republike Slo- 
žnije (obdobje 1990-1992) so se upokojili po Zakonu o 
Poslancih in zato odgovora na vprašanje Saša Lapa, ki ste 
Jam ga poslali z dopisom št. 020-02/92-31 indr. dne 21. 11. 
995 ne more posredovati. 

Revitalizaciji zdravilišča Rimske Toplice 

,Fr«nc Lipoglavšek, poslanec ZLSD, je 26.9.1995 Ministrstvu 
obrambo postavil poslansko vprašanje in 5.10.1995 dal 

Pobudo: 

^»lansko vprašanje: 

J"n'strstvo za obrambo si kot upravljalec Zdravilišča v Rim- 
J, Toplicah že od leta 1991, ko je zdravilišče zapustila JA 
^Zadeva najti novega upravljalca. Vsa ta leta zdravilišče 
'tadržno propada, saj je vpliv vode, atmosfere in le občas- 
na vzdrževanja preveč očiten. V letu 1994 so trije partnerji 
Ministrstvo za obrambo, Petrol In Krka Zdravilišča) podpi- 

Pismo o namerah, ki pa se ne uresničuje, saj je najprej 
|/lniega odstopil Petrol, po najnovejših informacijah pa tudi 
j*a Zdravilišča. To pomeni, da je zadeva povsem na 
®*otku oziroma je še slabše, ker je potrebno za zagon 
"'avilišča več denarja in novih kadrov. 

Vašujem Vlado oziroma Ministrstvo za obrambo, kaj 
*n>erava storiti za takojšnjo usposobitev zdravilišča za 
"•»en, kateremu je tudi namenjeno? 

p 
°sim za ustni in pisni odgovor. 

Milanska pobuda: 

»snovi odgovora Vlade oz. Ministrstva za obrambo na 

poslansko vprašanje kaj namerava Vlada storiti za takojšnjo 
usposobitev Zdravilišča Rimske Toplice dajem naslednjo 

POBUDO 

Upravljanje Zdravilišča Rimske Toplice se prenese na Mini- 
strstvo za gospodarske dejavnosti. 

Obrazložitev: 

Ministrstvo za obrambo si že štiri leta prizadeva za usposo- 
bitev zdravilišča Rimske Toplicd za normalno delovanje, 
vendar žal neuspešno. Ocenjujem, da je del vzrokov za to 
tudi v neustrezni organiziranosti tega ministrstva. Ministr- 
stvo za gospodarstvo je prav gotovo kadrovsko in strokovno 
bolj primerno za reševanje podobnih primerov, zato menim 
da je pobuda utemeljena. 

Ministrstvo za obrambo mu je pripravilo odgovor: 

1. Oživitev nekdanjega vojaško-medicinskega rehabilitacij- 
skega centra v Rimskih Toplicah je eden od temeljnih proble- 
mov objektov, ki jih je Republika Slovenija prevzela v premo- 
ženje od nekdanje JLA. V preteklih letih je bilo več neuspeš- 
nih poskusov, da bi do oživitve prišlo. Razlogi in osnovni 
problemi pri teh poskusih so zlasti naslednji: 

- zdravilišče je potrebno oživiti kot celoto in ga ni mogoče 
deliti po posameznih delih ali različnih uporabnikih; 
- predpogoj za ponovno delovanje zdravilišča so takojšnja 
večja investicijska vlaganja, saj so objekti tako za nastanitev 
kot za opravljanje zdravilišče dejavnosti, grajeni po standar- 
dih, ki jih je določala bivša JLA. Te standardi ne dosegajo niti 
najnižjih standardov, ki veljajo za druga zdravilišča na 
območju Republike Slovenije. Osnovna investicijska vlaganja 
so ocenjena na okoli 6 mio DEM. Nadaljna investicijska vlaga- 
nja so potrebna za izpopolnitev celotne zdraviliške infrastruk- 
ture in so ocenjena na okoli 15 mio DEM; 
- oživitev zdravilišča pomeni tudi prevzem določenega šte- 
vila delavcev, ki jim je zagotovljeno ustavno varstvo zatečenih 
pravic, ker so ob agresiji 1991 leta prestopili v takratno Terito- 
rialno obrambo. 

Po neuspešnih pogovorih s Termami Laško, d.d. 1992, neu- 
spešnih ponudbah Zdravilišča Rimske Toplice večini drugih 
zdravilišč v Sloveniji ter proučevanju številnih individualnih 
ponudb, s katerimi je Ministrstvo za obrambo sproti sezna- 
njalo vodstvo takratne občine, je bil v letu 1994 dosežen 
dogovor med Ministrstvom za obrambo, Krko tovarno zdravil, 
p.o., Krko Zdravilišča in Petrolom Trgovina, p.o., da ustano- 
vijo novo družbo z omejeno odgovornostjo, katere naloga bo 
oživitev zdravilišča. V novo družbo, ki bo delovala kot del 
sistema Krkinih zdravilišč, naj bi Krka vložila svojo tehnolo- 
gijo, mrežo za trženje ter jo skupaj s Petrolom dokapitalizi- 
rala. Država naj bi v novo družbo vložila nepremičnine kot 
stvarni vložek. Na tej podlagi bi bila zagotovljena najnujnejša 
sredstva za usposobitev in začetek dela zdravilišča. To je bilo 
zapisano tudi v pismu o nameri, ki so ga podpisali bodoči 
družbeniki v maju 1994. 

Po podpisu pisma o nameri iz leta 1994 so bile opravljene 
naslednje aktivnosti: 

- izdelana je bila družbeniška pogodba o ustanovitvi družbe z 
omejeno odgovornostjo Krka - Zdravilišče Rimske Toplice, 
d.o.o. V tej pogodbi so bila določena medsebojna razmerja 
med družbeniki, njihove obveznosti glede vlaganja v osnovni 
kapital kot tudi status nove družbe v sistemu Krkinih zdravi- 
lišč. Krka in Petrol naj bi vložila v osnovni kapital vsak po 3 
mio DEM, Republika Slovenija pa stvarni vložek, ki ga pred- 
stavljajo nepremičnine zdravilišča. Vlada Republike Slovenije 
je to pogodbo sprejela sredi maja 1995. leta; 
- vzporedno s pripravo pogodbe o ustanovitvi nove družbe se 
je razrešilo tudi vrsto drugih vprašanj, ki so omejevalno vpli- 
vala na dinamiko ustanavljanja družbe. Med drugim se je 
razrešilo tudi vprašanje parkovnega kompleksa zdravilišča, ki 
ga je občina Laško v letu 1993 razglasila za kulturno dediš- 
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čino oblikovane narave (Uradni list RS, št. 26/93). Parkovni 
kompleks naj bi bil novi družbi dan v upravljanje z ustrezno 
koncesijsko pogodbo kot celota; 
- projektna skupina Krke Zdravilišča in Krke tovarne zdravil, 
je pripravila ob sodelovanju skupine strokovnjakov iz Fakul- 
tete za gradbeništvo in arhitekturo celotni idejni program 
prenove zdravilišča, ki obsega tako najnujnejše investicijske 
posege kot tudi dopolnitev zdraviliške infrastrukture. Pri tem 
je bila upoštevana tudi vsebinska opredelitev zdravilišča po 
revitalizaciji. Omenjeni program je usklajen s konzervator- 
skim programom prenove zdraviliškega kompleksa v Rimskih 
Toplicah, ki ga je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne 
dediščine v Celju v letu 1993. Prav tako je program usklajen z 
vodstvom občine Laško; 
- izvršeno je bilo tudi vrednotenje nepremičnin zdravilišča, ki 
so predmet stvarnega vložka (objekti) po pristojnem cenilcu 
ter vložkov drugih družbenikov. Izdelana je tudi cenitev 
uspešnosti bodoče družbe ter predinvesticijska študija za 
prenovo; 
- pripravljene so bile osnove za dodelitev koncesije na 
vrelcu, pri čemer se je upoštevalo tudi, da del termalne vode 
uporablja Turistično društvo Rimske Toplice. 

Poleg družbenikov, zlasti Ministrstva za obrambo so pri našte- 
tih aktivnostih sodelovali še Ministrstvo za kulturo, Ministr- 
stvo za finance, Ministrstvo za okolje in prostor ter Služba za 
zakonodajo Vlade Republike Slovenije. 

Ne glede na opravljene aktivnosti, je na zadnjih razgovorih 
konec junija letošnjega leta med Ministrstvom za obrambo in 
Petrolom, Petrol seznanil ministrstvo, da ne bo pristopil k 
družbeniški pogodbi o ustanovitvi nove družbe do zaključka 
procesa lastninjenja v Petrolu in, da bo zato zahteval soglasje 
bodočih lastnikov. Obenem so predstavniki Petrola ponovno 
potrdili, da se zavedajo problema revitalizacije zdravilišča in 
obveznosti, ki so jih prevzeli ob podpisu pisma o nameri. 

2. Glede na navedeno Ministrstvo za obrambo skupaj z osta- 
limi družbeniki išče novega interesenta, ki bi bil pripravljen 
sodelovati pri ustanovitvi družbe za revitalizacijo zdravilišča. 
Takšen interesent bi seveda moral zagotoviti tudi svoj delež 
pri osnovnem kapitalu, to je 3 mio DEM. Pri tem je temeljnega 
pomena rešitev osnovnega vprašanja to je, da je potrebno 
zagotoviti znatna sredstva za začetek delovanja zdravilišča. 
To vprašanje pa v tem trenutku še ni rešeno. Krka - Tovarna 
zdravil in Krka - Zdravilišča imata še vedno interes, da sode- 
lujeta pri revitalizaciji zdravilišča v Rimskih Toplicah. Ministr- 
stvo za obrambo bo tako kot doslej, dokler ne bo prišlo do 
revitalizacije zdravilišča, objekte vzdrževalo tako, da ne bo 
nastajala na njih škoda. 

O sanaciji Planike 

Tone Peršak, poslanec OS, je 10. 11. 1995 Ministrstvo za 
gospodarske delavnosti In Ministrstvo za delo, družino In 
socialne zadeve vprašal: 

Zaskrbljujoč položaj (padec proizvodnje, zmanjševanje šte- 
vila zaposlenih) kranjske Planike, enega od največjih slo- 
venskih gospodarskih subjektov tako po obsegu izvoza, kot 
tudi po številu zaposlenih, je v javnosti že dokaj znan. Širše 
pa je nekoliko manj znana doslejšnja kronologija pogovorov 
sindikatov, vodstva Planike in predstavnikov vlade, ki so bili 
usmerjeni k reševanju agonije tega podjetja. Ti razgovori žal 
razen nekaj prepoznih in mnogo preskromnih ukrepov vlade 
in zaenkrat le ustnih zagotovil njenih predstavnikov, niso 
konkretneje v ničemer prispevali k rešitvi, pokazali so celo 
na nemoč vlade, da bi se resneje lotila sanacije Planike. Ker 
smo v poslanski skupini prepričani, da je Planika le eden od 
prvih in najbolj razvpitih primerov, ki mu bodo po vsej 
verjetnosti sledila tudi druga podjetja v usnjarsko predelo- 
valni panogi, nič boljši pa tudi ni položaj tekstilne industrije 
pri nas. Ministrstvu za gospodarske dejavnosti in Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve zastavljamo vpra- 

šanje, kdaj se naposled nameravata dokončno odločiti o 
svojih ukrepih, ki bodo za celovito reševanje Planike ver- 
jetno močno zapozneli, če ne celo prepozni ter kakšni pred- 
vidoma bodo. Prepričani smo, da je kljub temu, da so tudi 
gospodarski subjekti sami dolžni poskrbeti za svojo usodo, 
vlada zavezana k oblikovanju strategije pomoči pri reševa- 
nju celotne panoge, pri tem pa zgolj kot primer navajamo 
primera dveh sosednjih držav. Italija se je, denimo, odloči« 
za zaščito delovnih mest in (za določene faze produkcije) 
olajšave pri dajatvah podjetja, Madžarska pa je uvedla 8% 
zaščitne carine za uvoženo blago. 

Zaradi nujnosti ureditve problematike prosimo za tako|šn|i 
pisni odgovor. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti mu je pripravilo od- 
govor: 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je glede sanacije 
gospodarskega položaja Planike, ki se je še zaostril z odho- 
dom Adidasa iz Planike ves čas vključeno v problematiko 
reševanja. V tem smislu je bilo opravljeno kar nekaj razgovo- 
rov z vodstvom Planike, predstavniki Sklada RS za razvoj ter 
bank - upnic Planike. 

Ministrstvu za gospodarske dejavnosti je poznan sanacijski 
program Planike, ki poleg notranjih ukrepov (povečanje pro- 
duktivnosti, racionalizacije poslovanja, sanacija odvečnih 
delavcev) predvideva tudi zunanje ukrepe, ki zadevajo tako 
upnike kot državo. 

S strani bank upnic je bila izražena pripravljenost za financi- 
ranje ekonomsko upravičene proizvodnje pod pogojem, da 
Republika Slovenije financira presežne delavce v cilju ohrani- 
tve 2.300 delovnih mest z mesečno subvencijo v višini cca 1 
mio DEM ter poroštvi Republike Slovenije za 10 mio DEM 
posojil, ki jih ni moč zavarovati. Za presežne delavce bi bilo 
potrebno zagotoviti cca 600 mio SIT, kar pa Planika ne m ore 
zagotoviti. 

Iz analize poslovanja izhaja, da Planika ob 120 mio SIT meset- 
nem prilivu potrebuje cca 220 mio SIT, za plače, poleg tega pa 
je obremenjena z odplačilom zapadlega dolga obeh banK 
(SKB banka d.d. Ljubljana in SIB banka d.d. Ljubljana), ki ni 
zavarovan. Poleg navedenega ima Planika neporavnane 
obveznosti do dobaviteljev, zaradi česar je že prizadeta glede 
zagotavljanja repromateriala v njej. 

Poslanec g. Tone Peršak zastavlja vprašanje, kdaj se pristojne 
ministrstva naposled nameravata dokončno odločiti o svoji'' 
ukrepih, ki bodo za celovito reševanje Planike verjetno močno 
zapozneli, če ne celo prepozni ter kakšni predvidoma bodo. 

V zvezi z navedenim vprašanjem, je Ministrstvo za gospodar- 
ske dejavnosti iz analize poslovanja in nadaljnje perspekt)" 
Planike, upoštevaje ekonomski položaj celotne panoge, ki j0 

bil predmet obravnav panožnih skupin v okviru Ministrstva z« 
gospodarske dejavnosti, predvidelo nekatere konkretne 
ukrepe za izboljšanje nadpovprečne zadolženosti in prestruK* 
turiranja celotne panoge. 

Predlog ukrepov bo vsebovalo gradivo Ministrstva za gospo* 
darske dejavnosti - sanacija slovenskega gospodarstva * 
ukrepi industrijske politike za povečanje konkurenčnosti * 
letu 1996. V okviru teh ukrepov je še v letošnjem letu p red vi' 
den ih nekaj konkretnih ukrepov za sanacijo gospodarskoj" 
položaja posameznih podjetij kot je na primer Planika. 

Tako je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti predlaga'® 
takojšnje ukrepe, ki so v skladu s sistemsko ureditvijo in 
skladu z materialnimi možnostmi proračuna še za to leto. L«"' 
se nanašajo na intervencijske ukrepe, ki izhajajo iz zakona® 
subvencioniranju davkov in prispevkov neto izvoznikov 
leto 1995 in 1996 in zakona o uporabi kupnin. V naslednje"! 
letu pa bo Vlada Republike Slovenije v skladu s sprejeti"' 
ukrepi industrijske politike za sanacijo slovenskega gosp£ 
darstva v letu 1996, ki jih je predlagalo Ministrstvo za gosp0" 
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darske dejavnosti v sodelovanju z ostalimi pristojnimi ministr- 
stvi (MF, MEOR) sprejela in Državnemu zboru predlagala 
ukrepe, ki se nanašajo na: spremembo zakona o prisiln i 
Poravnavi in stečaju, zniževanje stroškov financiranja in 
reprogram obveznosti z danim jamstvom, reprogram in/ali 
odpis davkov in prispevkov, sprememba zakona o izdaji 
državnih poroštev, zavarovanje izvoza pred komercialnimi in 
nekomercialnimi riziki s strani Slovenske izvozne družbe, 
dokapitalizacija podjetij oziroma kreditiranje podjetij iz 
naslova kupnin, vspodbujanje podjetniških investicij, razbre- 
menitev bruto plač, razreševanje posledic odvzetega premo- 
ženja v bivši Jugoslaviji in ukrepi za izboljšanje konkurečne 
sposobnosti gospodarstva. 

Kot je razvidno iz gornjega, Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti kot resorno ministrstvo za sanacijo slovenskega gospo- 
darstva in Vlada Republike Slovenije intenzivno išče rešitve za 
oblikovanje strategije pomoči pri razreševanju posameznih 
Panog oziroma podjetij, ki vsled izgube trgov in nujnosti 
Prestrukturiranja na druge zahtevnejše trge, upoštevaje 
znatno število zaposlenih se vedno v fazi sanacije, same brez 
dodatnih ukrepov države niso sposobne le-te uspešno izpe- 
ljati. 

Ne glede na povedano, je Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti v okviru svojih pristojnosti in materialnih možnosti takoj 
ukrepalo (dodelitev subvencijskih sredstev iz naslova subven- 
cioniranja obrestnih mer in iz naslova subvencioniranja pri- 
spevkov za socialno varnost). Vendar so le-ta neznatna, v 
Primerjavi s položajem Planike. 

0 sklepanju poravnav med gozdno gospodar- 
skimi podjetji in institucijami Rimskokatoliške 
cerkve 

Miran Potrč, poslanec ZLSD, je 5. 10. 1995 Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vprašal: 

"Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
*Prašujem, ali je res, da Sklad sodeluje in celo priporoča 
9»zdno-gospodarskim podjetjem, da s Skladom Kmetijskih 
l®mljišč in gozdov in institucijami Rimskokatoliške cerkve 
sklepajo poravnave, s katerimi se morajo v denacionaliza- 
cilskem postopku odpovedati svojim zantevkom za vlaganje 
v gozdove zato, da bi Rimsko katoliška cerkev dobila te 
Bozdove vrnjene brez vsakih obveznosti, do povrnitev via- 
9anj v gozdove in to z obljubo, da bo v tem primeru Rimsko 
katoliška cerkev sklenila z gozdnogospodarskimi podjetji 
kletne zakupne pogodbe? 

Sprašujem Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
dano, ali je obveščeno o takšni aktivnosti Sklada in ali z njo 
lofllaša? 

Obrazložitev: Moja poslanska kolegica Brega Pečan je že v 
^aju 1995 postavila poslansko vprašanje o izpolnjevanju 
■Zveznosti sklada do sklepanja večletnih zakupnih in njim 
^dobnih pogodb s kmetijskimi in gozdnogospodarskimi 
Podjetji. 

Odgovor sklada je kljub formalnemu pojasnilu pokazal, da 
[a vprašanja niso urejena, kar gre v škodo teh podjetij. To 
m« za posledico nadaljnje slabšanje njihovega gospodar- 
nega položaja in težave pri ohranjanju delovnih mest. 
'•kšna politika sklada se nadaljuje, priporočanje gozdno- 
gospodarskim podjetjem, da sklepajo predlagane porav- 
nave, če je ta informacija točna, je očitno izkoriščanje nji- 
°ve stiske, kako si zagotoviti nujno delo in ohraniti vsaj še 
ekaj preostalih delovnih mest. 

harati je to posredovanje med dvema nasprotnima stran- 
ema v upravnem postopku in to izrecno v korist ene, to je 
'mskokatoliške cerkve. 

Pričakujem pisni odgovor in postavljam dodatno vprašanje, 
da bo v pisnem sporočilu Sklad Kmetijskih zemljišč in goz- 
dov in ministrstvo sporočilo, da take dejavnosti ali niso 
točne, če pa so točne, da jih ne bo več počelo. 

Zakaj gre: Prvič s tem se nagovarja k sklepanju poravnav s 
katerimi se povzroča neposredna škoda bivši družbeni last- 
nini ali pa sedanji državni. Ustavno sodišče je razveljavilo 
del uredbe, ki je reklo, da se vlaganja v gozdove ne smejo 
ovrednotiti, zato je takšno nagovarjanje hkrati tudi nagovar- 
janje proti izredni odločitvi, odločb Ustavnega sodišča. 

In drugič, takšno nagovarjanje ima, zelo direktno naravo 
nagovarjanja k škodljivi pogodbi, oziroma poravnavi. V njej 
namreč piše, da |e 10-letna, napisana pa je tako, da velja le 
za eno leto. In vsako ieto ima lastnik - novi, pravico posta- 
viti pogoje nadaljnjega zakupa. Če ustavi, nesprejemljive 
zakupne pogodbe ni več.« 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor: 

G. Potrč je vprašal Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Repu- 
blike Slovenije, ali je točno, da ta sklad: 

- sodeluje, 
- priporoča sklepanje in 
- sklepa poravnave, 

v katerih naj bi se upravljalci - gozdna gospodarstva - 
odpovedovala vlaganjem, upravičenci pa v zameno s sled- 
njimi sklenili zakupne pogodbe, s čimer nastajata škoda 
upravljavcem in korist upravičencem, ta Sklad pa naj bi posre- 
doval z zgoj navedenim ravnanjem, če je točno, v korist 
denacionalizacijskim upravičencem. V nadaljevanju pa g. 
Potrč sprašuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, ali je obveščeno o taki dejavnosti Sklada in ali z njo 
soglaša. 

Na postavljena vprašanja odgovarjamo: 

- Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije se 
kot zavezanec za izročitev v last opredeli do vsake zahteve za 
denacionalizacijo, hkrati pa vselej opozori, da izraženo sta- 
lišče ne vpliva na pravice upravljavcev, ki so v primeru vračila 
glede na določbe 17. člena Zakona o Skladu kmetijskih zem- 
ljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93) 
zavezani za izročitev v posest, hkrati pa po predpisih o dena- 
cionalizaciji upravičeni uveljavljati tudi določene zahtevke, 
med drugim tudi odškodnino zaradi bistvene več vrednosti 
kot posledice vlaganj. 

- ta Sklad ni v nobenem primeru v postopku denacionaliza- 
cije uveljavljal odškodnine zaradi bistvene več vrednosti kot 
posedice vlaganj; na vsa tovrstna zaprosila za stališče tako 
upravnih organov kot upravljavcev pa je dosledno odgovarjal, 
da gre za upravičenje upravljavcev in ne tega Sklada. 

- ta Sklad ni v nobenem primeru posegel v razmerje, ki po 
pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji nastane med 
denacionalizacijskim upravičencem in dosedanjim upravljal- 
cem, ker nima za to nobene pravne podlage, saj s pravnomoč- 
nostjo vračila v last preneha vsakršno pravno razmerje med 
zavezancem za vračilo v last in novim lastnikom. Vložil pa je 
celo nekaj pritožb zoper odločbe, ki so po pravnomočnosti 
vračila v last nalagale>temu Skladu kakršne koli obveznosti ali 
mu določale upravičenja. 

Iz poslanskega vprašanja je razvidno, da gre izrecno za raz- 
merje, ki po pravnomočnosti odločbe o vračilu v last nastane 
med upravljavcem in novim lastnikom. O takih razmerjih pa se 
lahko stranki dogovorita v poravnavi, če je to v njunem skup- 
nem interesu, vendar, kot že rečeno, ta Sklad v morebitne 
take poravnave (do zdaj v odločbah niso bile niti zasledene) 
ne posega: 

- niti s sodelovanjem pri sklepanju, 
- niti s priporočanjem stankam, da jih sklepajo, 
- niti jih ne sklepa. 
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V zvezi z vprašanjem o ureditvi razmerij med Skladom in 
kmetijskimi podjetji Sklad pojasnjuje, da je Sklad po objavi 
odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zvezi s 5. 
členom Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, 
zakupne pogodbe uskladil z ugotovitvami iz citirane odločbe 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do zdaj ni 
bilo obveščeno, da bi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije kot zavezanec v postopku denacionaliza- 
cije sodeloval, priporočal sklepanje ali sklepal poravnave, v 
katerih naj bi se upravljavci nekdanjih družbenih gozdov 
(nekdanja gozdna gospodarstva, zdaj izvajalska gozdarska 
podjetja) odrekali vlaganjem v gozdove. Kaj takega tudi ne 
izhaja iz pritožbenih denacionalizacijskih spisov, ki jih je to 
ministrstvo prejelo skupaj že preko 1800 (gre za vse zadeve ne 
glede na predmet vračanja), in tudi ne iz poročil o nadzor- 
stveno-inštruktažnih pregledih spisov, ki jih na upravnih eno- 
tah opravljajo delavci ministrstva. 

Ker iz zgoraj navedene izjave Sklada ter iz upravnih spisov 
izhaja, da namigovanja, na katera g. Potrč opira svoje vpraša- 
nje, niso točna, ga prosimo, da Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano sporoči, kje naj bi se kaj takega 
zgodilo, da bo lahko ministrstvo to preverilo in tudi ustrezno 
ukrepalo. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Vlada 
Republike Slovenije se zavzemata za pospešitev postopkov 
denacionalizacije, vendar ne tako, da bi bilo to na škodo 
katere koli stranke v postopku ali na škodo nekdanje druž- 
bene, zdaj državne, občinske ali pa zasebne lastnine. 

O Upravi za varstvo narave 

Mar|an Stanič, poslanec SND, je postavil Ministrstvu za 
okolje in prostor dodatno poslansko vprašanje: 

Prosim, da se pojasni, zakaj Republiška vodna uprava, Izpo- 
stava Ljubljanica-Sava, oddaja dela - v nasprotju z obsto- 
ječo zakonodajo — brez javnih razpisov. 

Znano ml je, da v določenih vodnih upravah v nasprotju z 
zakonodajo oddajo dela brez javnih razpisov. Od Ministrstva 
zahtevam seznam vseh del, ki jih je oddala Republiška 
vodna uprava, izpostava Ljubljanlca-Sava, v letu 1994 in 
1995. 

Prepričan sem, da je moja zahteva upravičena, kajti po 
mojem mnenju gre s prakso, ki dovoljuje oddajanje del brez 
javnih razpisov, za nedopustno, neracionalno in nezakonito 
ravnanje z denarjem naših davkoplačevalcev. 

Ministrstvo za okolje in prostor mu je na dodatno vprašanje 
posredovalo odgovor: 

Marjan Stanič, poslanec poslanske skupine SND je dne 18.10. 
1995 k našemu odgovoru (dopis št. 355-01-10/95, z dne 18. 5. 
1995) postavil še DODATNO VPRAŠANJE, ki se glasi: 

»Dne, 11.4. 1995, sem - v okviru svojega poslanskega vpra- 
šanja - od Ministrstva za okolje in prostor prosil, da pojasni, 
zakaj Republiška vodna uprava, Izpostava Ljubljanica-Sava, 
oddaja dela - v nasprotju z obstoječo zakonodajo - brez 
javnih razpisov. 

Znano mi je namreč bilo, da v določenih vodnih upravah, v 
nasprotju z zakonodajo, oddajajo dela brez javnih razpisov. 
Zato sem od Ministrstva zaprosil seznam vseh del, ki jih je 
oddala Republiška vodna uprava, Izpostava Ljubljanlca-Sava, 
v letu 1994 in 1995. 

Odgovor (dopis št. 355-01-10/95), v katerem mi Ministrstvo 

odgovarja na dostavljeno vprašanje, je z vidika dejstev, ki 
poznam, nepopoln. 

Iz odgovora Ministrstva ni razvidno, zakaj se je njegova str®' 
kovna služba odločila samo za izvedbo objektov, ki sta jih 
razpisu pridobili podjetji VGP Hidrotehnik in PUH Ljubljani 
ki sta jih nato tudi izvedli. 

Prav tako iz odgovora ni razvidno, kdo je porabil proračunsM 
sredstva za vzdrževalna dela, ki bi po zakonu »tudi« moral' 
biti razpisana. 

V odgovoru Ministrstva je, glede financiranja objekta SAy* 
KRESNICE, navedeno, da za ta dela v letu 1994 ni finančni" 
sredstev, vendar mi je znano, da je navedena dela izvaja'5 

podjetje VGP Hidrotehnik, že v letu 1994 in potem še v I®'" 
1995. Zato bi rad vedel, kdo je financiral navedena dela. 

Prav tako iz Vašega odgovora ni razvidno, iz kakšne?8 

naslova in iz katerih sredstev se izvajajo dela pri čiščenj" 
gramoza iz reke Save, Ljubljanice, Bistrice itd., ki jih izvaja" 
podjetji VGP Hidrotehnik in PUH Ljubljana. 

Prav tako bi rad vedel, zakaj se tudi redna vzdrževalna dela n® 
razpisujejo kot veleva zakon. 

Ob vsem tem bi rad še vedel, koliko finančnih sredstev i! 

predvideno za leto 1995 in kdaj bodo razpisana v Uradne"1 

listu. 

Na osnovi navedenih ugotovitev, izpostavljenih v omenjene"1 

dodatnem vprašanju, dajem pobudo, da se Ministrstvo ** 
okolje in prostor sestane s predstavnikom prizadetih zainter^ 
siranih podjetij, ki smatrajo, da je dosedanja praksa d«la 

Ministrstva enostranska. 

Pričakujem, da bo Ministrstvo pozitivno odgovorilo na moj" 
pobudo. 

Ponovno potrjujemo del odgovora iz zgoraj citiranega doPis*' 
ker za navedeno obstajajo materialni dokazi in sicer: 

»Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava RS za vaf"? 
narave - IZPOSTAVA LJUBLJANA, oddaja dela v sklad«' 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševani 
proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (Ur. I. RS, št. rj 
95) in 3. členom Odredbe o spremembi odredbe za 
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. I. RS, št. 19™' 

V prvem odgovoru na poslansko vprašanje smo vam poirp® a 
sko navedli seznam desetih razpisanih objektov. Izvedli ^ 
smo jih samo šest, ker je bilo iz proračuna zagotovljen.0.:, 
toliko denarja. Dela, kot vam je poznano, sta izvajala Pod)®* 
za urejanje hudournikov Ljubljana in VGP Hidrotehnik, UK 
Ijana, ker sta na razpisu ponudila najugodnejšo ceno i" 
zaradi njune tehnične usposobljenosti za izvajanje tovrs'% 
del. Celotna razpisna dokumentacija je na vpogled na n 
upravi v Ljubljani. 

Poleg tega pa vas obveščamo, da je prej omenjeno razp'^ 
dokumentacijo pregleda finančna inšpekcija in ni ugol° 
nobenih nepravilnosti. 

Odločitev strokovne službe o izbiri šestih objektov za i*va)* 
nje, od razpisanih desetih »JE BILA ZGOLJ STROKOVNA''^ 
sprejeta z namenom, da se prepreči večanje poškod" 
rušenje dolvodnih objektov. 

"■ 199"- Prag v Kresnicah je bil poškodovan v poplavah leta ' n 
Zaradi premajhnih sredstev za odpravo posledic po P°P]%li 
za leto 1990, smo poškodovani prag interventno vzdr*8 

več let in sicer iz sredstev interventnega vzdrževanja. 
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4. 
Čiščenje gramoza iz rečnih strug Save, Kamniške Bistrice in 
ostalih vodotokov na območju Izpostave Ljubljana, izvajamo 
skladno s programom, ki ga narekuje stanje vodnega režima. 

Čiščenje gramoza opravljata VGP Hidrotehnik Ljubljana in 
Podjetje za urejanje hudournikov Ljubljana, brezplačno, in ga 
v skladu s pogodbo o interventnem vzdrževanju uporabita za 
potrebe vzdrževanja na vodotokih. 

V zadnjih nekaj letih ugotavljamo, da se prodnostnost reke 
Save in Kamniške Bistrice močno zmanjšuje, oziroma, da se 
strugi na nekaterih profilih celo poglabljata, kar ima lahko za 
posledico porušitev vzdolžnih zgradb. Glede na prej citirane 
ugotovitve bo odvzem gramoza iz rečnih korit v prihodnje 
močno zmanjšan. 

5. 
V letu 1995 je bilo zagotovljeno v proračunu RS, za izvajanje 
interventih vzdrževalnih del za območje Izpostave Ljubljana 
314,9 mio SIT. 

Za navedena sredstva smo po sprejetju proračuna RS za leto 
1995 sklenili pogodbe za izvajanje interventno vzdrževalnih 
del s Podjetjem za urejanje hudournikov v Ljubljani, v vredno- 
sti 119,5 mio SIT in VGP Hidrotehnik, Ljubljana v vrednosti 
195,4 mio SIT, in sicer v skladu z: 

a) 35. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vodah, (Ur. I. SRS, št. 38/81) in 
b) 4., 5. in 6 alineo 3. člena Odredbe o spremembi odredbe za 
izvajanje javnega razpisa za oddajo del javnih naročil (Ur. I. 
RS, št. 19/94). 

Glede na citirane določbe za izvajanje interventnega vzdrže- 
vanja ni potrebno izvesti javnega razpisa. 

Že od leta 1990 ne moremo izvajati rednih vzdrževalnih del na 
vodotokih, ker s prej navedenimi finančnimi sredstvi opra- 
vimo le najnujnejše interventne ukrepe, da preprečujemo 
rušenje vodnogospodarskih objektov in zavarovanj. 

Sredstva za financiranje vodnogospodarske dejavnosti so 
se v časovnem profilu 1990-1995 zmanjšala za 400-500%. 

Posledice opuščanja rednega vzdrževanja in izvajanje le inter- 
vencijskih del v vodnem gospodarstvu so že evidente, saj 
vsako manjše neurje povzroča veliko materialno škodo (npr. 
1990, 1992, 1994 in 1995). 

V kolikor ne bomo sposobni ob upoštevanju gospodarskega 
potenciala države zagotoviti potrebnih sredstev, bodo te 
škode iz leta v leto večje. 

O kršenju pravic na Inštitutu »Jožef Štefan« 

Dr. Leo Šešerko, poslanec LDS, je 3. 11. 1995 Vladi Repu- 
blike Slovenije postavil vprašanje: 

Vprašujem Vlado Republike Slovenije, kako ukrepa v pri- 
meru kršenja pravic zaposlenih in nespoštovanja zakonskih 
predpisov ter ustreznih pravilnikov v laboratoriju za radioke- 
mijo na Institutu Jožef Štefan (IJS). 

Delovna skupina v laboratoriju za radiokemijo je na IJS 
najbolj izpostavljena ionizirajočemu sevanju in tudi na 
državni ravni je med tistimi, ki prejemajo najvišje doze 
Ionizirajočega sevanja, saj delajo z odprtimi megabekerel- 
skimi izvori. Kljub temu pa zaposleni v laboratoriju za radio- 
kemijo že dve leti niso bili na obveznih specialističnih zdrav- 
niških pregledih, čeprav jih za vse delavce pri delu z viri 
ionizirajočega sevanja zahtevajo ustrezni zakonski predpisi 
in pravilniki. O svojih težavah z vodstvom IJS so zaposleni 
med drugim obvestili tudi Zdravstveni inšpektorat Repu- 
blike Slovenije. 

Vodstvo IJS zaposlenim v laboratoriju za radiokemijo tudi še 
ni vročila odločb o benifikaciji delovne dobe. Pred tremi leti 
so zaposleni namreč še imeli pravico do beneficirane 
delovne dobe, ob prehodu na nov način dela na IJS pa se je 
zataknilo pri razvrstitvi delavcev in njihovih opravil, čeprav 
so zakonodaja, ustrezni pravilniki, način dela in tveganja 
ostali nespremenjeni. 

Obrazložitev 

Pred kratkim smo lahko v dnevnem tisku (Slovenske novice, 
31. 8. 1995) prebrali, da IJS krši osnovne pravice svojih 
delavcev, ki delajo z ionizirajočim sevanjem. Zadeva ni bila 
nikoli javno demantirana, implicitno pa jo potrjuje tudi Poro- 
čilo o jedrski in radiološki varnosti v letu 1994 - EPA 1207 
(Poročevalec DZ, št. 40) v točki 7.9. na strani 68. 

Znano je, da je IJS pooblaščena organizacija (str. 67 Poro- 
čila o jedrski in radiološki varnosti v letu 1994) za jedrsko 
varnost in varstvo pred sevanji in bi torej moral biti vzor 
urejenosti vsem ostalim organizacijam, ki delajo na tem 
področju. Ker IJS med drugim nadzoruje okolje (str. 38-39 
istega poročila) in varnost (str. 10) Nuklearne elektrarne 
Krško, se upravičena sprašujem, kakšna je zanesljivost in 
kredibilnost tega nadzora, še posebej, če po mnenju Zdrav- 
stvenega inšpektorata Republike Slovenije taista institucija 
v lastni hiši krši veljavne zakonske predpise. 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

Zdravstveni inšpektor je pri svojem rednem inšpekcijskem 
ogledu Instituta »Jožef Štefan« dne 9. marca 1995 ugotovil, da 
nekateri delavci v letu 1994 niso opravili zdravniških pregle- 
dov, predpisanih za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih 
sevanj. Istega dne je bilo z vodjo Službe za varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji dogovorjeno, da bo natančen seznam 
oseb, ki v letu 1994 niso izpolnili tega pogoja, poslan na 
Zdravstveni inšpektorat do 15. aprila 1995. Ker do dogovorje- 
nega roka Zdravstveni inšpektorat ni prejel tega seznama in je 
ugotovil, da nakateri zaposleni prejemajo višje doze (ena 
oseba celo 4 milisiverte, kar je okrog 50-kratno naravno oza- 
dje), je poslal dne 10. 8. 1995 dopis Instituta »Jožef Štefan«, 
toda odgovora ni prejel. Dne 1. 9. 1995 je bil poslan ponovni 
dopis direktorju IJS z zahtevo o navedbi priimka odgovorne 
osebe za pošiljanje delavcev na zdravniške preglede. Na pod- 
lagi odgovora Instituta »Jožef Štefan« z dne 7. 9. 1995 je bil v 
prostorih Zdravstvenega inšpektorata dne 19. 9. 1995 oprav- 
ljen natančen pregled dokumentacije v zvezi izvajanjem 
zdravniških pregledov. Zapisniško je bilo ugotovljeno, da v 
letu 1995 ni bila izdana nobena napotnica z obvezne letne 
preglede za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj. 
Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je bil dne 4. 10.1995 na IJŠ 
organiziran sestanek med glavnim zdravstvenim inšpektorjem 
in direktorjem Instituta »Jožef Štefan«, kjer je bilo dogovor- 
jeno, da se ugotovljene nepravilnosti odpravijo. Isti dan je bila 
izdana odločba, na katero se Institut »Jožef Štefan« ni pritožil. 
Pri ponovnem inšpekcijskem ogledu Reaktorskega centra 
Podgorica je zdravstveni inšpektor dne 24. 10. 1995 ugotovil, 
da delavci kljub neizpolnjenim zdravstvenim pogojem še 
vedno delajo z viri sevanj. Zaradi neizvršenih zahtev odločbe 
je bil dne 26. 10. 1995 opravljen še razgovor s pomočnikom 
direktorja. Dne 16.11.1995 je bil opravljen ponovni inšpekcij- 
ski ogled, kjer je bilo ugotovljeno, da se ukrepi navedene 
odločbe izvajajo, vendar Zdravstveni inšpektorat še vedno ni 
prejel odgovora na vprašanje, zakaj so zaposleni prejeli 
znatno višje doze, kot je pričakovano glede na obseg in 
nevarnost del z viri ionizirajočih sevanj. 

Ugotovitev v poslanskem vprašanju, da je delovna skupina v 
Laboratoriju za radioekomijo najbolj izpostavljena sevanju, bi 
bilo treba še dodatno utemeljiti, saj po podatkih o mesečnih 
in letnih prejetih dozah za vse delavce v Sloveniji, ki delajo z 
viri sevanj, ta skupina sevanju ni najbolj izpostavljena, po 
drugi strani pa je prav Inštitut »Jožef Štefan« strokovno uspo- 
sobljen za izvajanje radioloških merjenj v življenjskem in 
delovnem okolju. 
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318. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
določa, da se do sprejema zakona o štetju zavarovalne dobe s 
povečanjem uporabljajo predpisi in splošni akti Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje o določitvi delovnih 
mest, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem, in o 
stopnji povečanja, ki so veljali do uveljavitve zakona v marcu 
1992. Določitev delovnih mest, na katerih se zavarovalna doba 
šteje s povečanjem, je torej naloga ZPIS-a ter konkretnega 
delodajalca in je ni mogoče uveljaviti v enem od postopkov za 
uveljavljanje pravic delavcev. 

O dejavnosti pripadnika Specialne enote Ministr- 
stva za notranje zadeve 

Marjan Poljšak, poslanec Skupina samostojnih poslancev, 
je 14. 9.1995 postavil vprašanji Vladi Republike Slovenije in 
Ministrstvu za notranje zadeve: 

V zvezi z znano zadevo BEZENŠKOVA 14 - SPOR ŽLAJPAH 
- KONČAR sem že 12.4.1995 postavil poslansko vprašanje 
in dobil odgovor od MNZ z dne 24. 4. 1995. Glede na nova 
dejstva in spoznanja postavljam dodatna vprašanja: 

MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE 

1.) Dne 2.10.1994 je po pričevanju Janeza Žlajpaha driavnl 
sekretar BORUT LIKAR zagotovil, da zagotovo ne bodo vdrli 
v hišo na Bezenškovi 14 ampak, da bodo čakali na razsodbo 
sodišča. Ker so specialci vseeno vdrli, vprašujem, zakaj je 
gospod Likar Borut dal Žlajpahovlm lažno zagotovilo in ali je 
celo kot nadrejeni neformalno KONĆARJU odobril dejanje? 
Nemogoče je, da bi Končar dejanje storil brez minimalne 
odobritve, sicer bi bil za to dejanje ustrezno sankcioniran. 

2.) Po čigavem ukazu In s kakšno nalogo je bil dne 7. 10. 
1994 in 13.10.1994 na Bezenškovi 14 prisoten oborožen In 
uniformiran poveljnik SEP KOLENC JOŽE v času, ko so bili 
tam prisotni specialci v »civilu«? 

3.) S kakšnim namenom In s kakšno pravno podlago je MNZ 
izdalo odločbo, da se Končarju zagotovi prenos pravic upo- 
rabe elektrike na njegovo ime, ko sodni postopek v zvezi z 
Bezenškovo 14 še ni končan. Ali gre v primeru Končar s 
strani MNZ za prejudiciranje sodbe pristojnega sodišča? 

PREDSEDNIKU VLADE RS: 

Ali se skriva za zadevo Bezenškova 14 kakršenkoli interes 
države? 

Če gre za interes države, ali je sprejemljivo, da se ta v 
normalnih razmerah dogaja na nenormalen in za prizadete 
brutalen način s povzročitvijo materialne ter moralne 
škode? 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor: 

1. Gospod Poljšak že sam navaja, da zastavlja vprašanje na 
podlagi pričevanja gospoda Žlajpaha. Janez Končar in še dva 
(tretji je bil le prisoten) njegova kolega so 07. 10. 1994 s silo 
vstopili v stanovanje na Bezenškovi 14 kot občani in ne kot 
policisti. To so storili v prostem času. Res pa je, da so bili 
zaposleni v Specialni enoti MNZ. Zaradi takega ravnanja Kon- 
čarja in njegovih kolegov je odveč razmišljanje o kakršnem 
koli zagotovilu državnega sekretarja Boruta Likarja. Ker je 
obstajal sum, da so z nasilnim vstopom v stanovanje storili 
kaznivo dejanje kršitve nedotakljivosti stanovanja, je UKS 
UNZ Ljubljana 13. 10. 1994 zoper vse tri vložila takratnemu 
Temeljnemu javnemu tožilstvu Ljubljana, Enota Ljubljana 
kazensko ovadbo št. 22/1-19/4/1568-94. 

2. Poveljnik Specialne enote MNZ Jože Kolenc je na Bezen- 
škovo 14 prišel med delovnim časom in z delovnega mesta, 

zato je bil oblečen v uniformo Specialne enote. Na kraj je 
prišel po deliktu na podlagi telefonskega zaprosila namest- 
nika komandirja policijske postaje Ljubljana Moste in kot 
predstojnik Janeza Končarja. 

3. MNZ ni izdalo nikakršne odločbe Janezu Končarju glede 
prepisa električnih odvzemnih mest na Bezenškovi ulici 14. 
Ugotovili smo, da je bil prepis odvzemnih mest opravljen 26. 
10. 1994 (za dve odvzemni mesti) in 22. 12. 1994 (za eno 
odvzemno mesto) na Elektro Ljubljana, Poslovna enota 
Mesto. Referent je opravil prepis ob prisotnosti prodajalke 
hiše M. L. in Janeza Končarja in na podlagi overovljene 
prodajne pogodbe stanovanjske hiše na Bezenškovi 14. 

Na vprašanji: 

- Ali se skriva za zadevo Bezenškova 14 kakršen koli Interes 
države? 

- Če gre za interes države, ali je sprejemljivo, da se ta v 
normalnih razmerah dogaja na nenormalen in za prizadete 
brutalen način s povzročitvijo materialne ter moralne škode? 

odgovarjamo: 

Država ali Vlada Republike Slovenije v nakupu in prodaji 
stanovanjske hiše na Bezenškovi 14 v Ljubljani ni imela nobe- 
nega interesa in si tudi ne moremo misliti, kakšen interes naj 
bi sploh bil. Interes so različni državni in drugi organi, med 
njimi zlasti predsednik republike, Vlada Republike Slovenija 
in Svet za varstvo človekovih pravic oziroma Varuh človekovih 
pravic pokazali zaradi določenega odnosa (spora), ko je svoje 
delo opravljala policija in je primer dobil Izredno medijsko 
pozornost. Zaradi tega so zahtevali uradno sporočilo o 
dogodku, ki ga je Ministrstvo za notranje zadeve tudi tako) 
posredovalo. 

Dne 24. aprila 1995 je Ministrstvo za notranje zadeve odgovo- 
rilo tudi na pisna vprašanja poslanca Marijana Poljšaka, ki j^ 
je zastavil 12. aprila 1995. Ministrstvo za notranje zadeve j® 
poslanca celo povabilo, da se o primeru celovito seznani na 
Ministrstvu za notranje zadeve. Te možnosti ni izkoristil. 

Postopki v zvezi s tem primerom še vedno tečejo tako n* 
sodišču kot pri varuhu človekovih pravic. Menimo, da je prav. 
da počakamo do končnih ugotovitev. 

O denarnih nadomestilih za brezposelnost in o 
dodeljevanju štipendij 

Skupina poslancev: dr. Vladimir Topler, poslanec LDS. 
Franc Avberšek, poslanec ZLSD, Peter Petrovič, poslanec 
LDS, Maks Sušek, poslanec LDS, Ivan Verzolak, poslanec 
SND in dr. Franc Zagožen, poslanec SLS, so 29. 3. 199* 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vprašali: 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sprašujem01 

kako bo ukrepalo, da se prepreči zloraba denarnih nadome- 
stil za brezposelnost In dodeljevanje štipendij neupravi- 
čenim. 

Obrazložitev 

Podpiaani poslanci smo se dne 13/3-1995 udeležili posvet* 
na Zavodu za zapoalovanje Republike Slovenije - enota v 
Velenju, kjer so nas seznanili s problemi brezposelno*"' 
Ugotavljajo, da brezposelni odklanjajo delo, kljub temu d« 
ustrezajo njihovim poklicnim profilom, ker so ugodno**' 
denarnih nadomestil za brezposelnost boljše. 

Prav tako so nas seznanili, da na zavodih odločajo glede n* 
potrdila o premoženjskem stanju, komu ae dodeli štipendij*1 

Ker so potrdila velikokrat nereenična In nerealna, se zgodit 
da dobijo štipendijo premožnejši študentje In dijaki. 
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Hkrati ministrstvu predlagamo, da kdor odkloni njegovemu 
Poklicu primerno delo, nima več pravice do denarnega na- 
domestila. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve jim je posredo- 
valo odgovor: 
1 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel- 
nosti (Ur. I. RS, št. 5/91,12/92, 71/93 in 38/94) v 1. odstavku 32. 
'lena taksativno določa primere, zaradi katerih zavarovanec 
'zgubi priznano pravico do denarnega nadomestila. Tako v 
skladu s 4. alineo navedene zakonske določbe pravica do 
denarnega nadomestila zavarovancu preneha tudi, če odkloni 
zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim časom, vendar ne 
fflanj kot s polovico polnega delovnega časa, ki ustreza nje- 
govi izobrazbi, znanju in zmožnostim. Kriterije za ugotavljanje 
'zgube pravice do denarnega nadomestila pa podrobneje 
"reja Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do 
denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči med brez- 
poselnostjo (Ur. I. RS, št. 5/93). Po podatkih, ki nam jih je 
Posredoval Republiški zavod za zaposlovanje, so na posvetu 
Po predstavitvi organiziranosti in delu zavoda njegovi stro- 
kovni delavci v razpravi v odgovorih na postavljena vprašanja 
Podrobneje pojasnili pogoje za pridobitev posameznih pravic 
JZ zavarovanja za primer brezposelnosti in predvidene ukrepe, 
j-e brezposelna oseba ne sprejme ponujene ustrezne zaposli- 
tve. Opozorili pa so tudi na nekatere probleme, ki se ob 
Rajanju teh ukrepov pojavljajo v praksi, ker nekateri deloda- 
jalci delavcem ne zagotavljajo niti minimalnih standardov 
dela. Če bi zavod zavarovancu ponudil zaposlitev, ki bi bila, 
Upoštevajoč njegov poklic oziroma strokovno izobrazbo, 
sicer ustrezna, se v primeru njene odklonitve pri takšnem 
delodajalcu postavlja umestno vprašanje utemeljenosti od- 
vzema denarnega nadomestila. Iz posredovanih podatkov je 
še razvidno, da je v letu 1994 zaradi nejavljanja oziroma 
Odklonitve ustrezne zaposlitve izgubilo denarno nadomestilo 
380, denarno pomoč pa 368 brezposelnih oseb. To pomeni, 
da se predpisi, ki omogočajo odvzem oziroma izgubo denar- 
nih dajatev za primer brezposelnosti zaradi neupravičene 
Odklonitve zaposlitve, v praksi tudi dejansko izvajajo. Dejstvo, 
da nekateri delodajalci, ki nudijo zaposlitev, ne izpolnjujejo 
Zakonskih obveznosti glede pravic delavcev oziroma ne izva- 
lajo kolektivnih pogodb, pa otežuje izvajanje predpisov, ki 
Urejajo izgubo pravice do denarnega nadomestila v primeru 
°dklonitve ustrezne zaposlitve, ki se ponudi zavarovancu. 

2 štipendiranje dijakov in študentov ureja Zakon o zaposlo- 
Vanju in zavarovanju za primer brezposelnosti v VI. poglavju, 
Ppdrobnejša merila in postopki za dodeljevanje republiških 
Štipendij pa so določeni v Pravilniku o štipendiranju (Ur. I. RS, 
st- 29/93, 64/93, 64/94, 69/94 in 33/95). Po 56. členu navede- 
na zakona lahko uveljavijo republiško štipendijo dijaki in 
Studenti, ki izhajajo iz družin, v katerih dohodek na družin- 
skega člana v drugem trimesečju tekočega leta ne presega 
c®nzusa, katerega višina je določena z odstotkom zajamčene 
fjjače. To pomeni, da podlaga za pridobitev republiške štipen- 
a|ie ni ugotovljeno premoženjsko stanje prosilca oziroma 
^legove družine, pač pa dohodek družine, dosežen v drugem 
"imesečju tekočega leta, ki odpade na družinskega člana. Pri 
u9otavljanju dohodka družine se skladno s prej navedenim 
Pfavilnikom upoštevajo dohodki in prejemki članov družine, 

živijo v skupnem gospodinjstvu. Iz pridobljenih podatkov 
"9otavljamo, da višino doseženih dohodkov in prejemkov 
Potrdijo pristojne organizacije in državni organi (računovod- 
stvo podjetja, izpostava Republiške uprave za javne prihodke, 
panter za socialno delo v občini, Agencija za plačilni promet, 
^dziranje in informiranje) na sami vlogi za dodelitev štipen- 
dije (DZS, Obr. 1,51), podatke o članih družine, ki živijo v 
pupnem gospodinjstvu, pa daje pristojna matična služba 
^Prave za notranje zadeve. Republiški zavod za zaposlovanje 

dvomi v tako pridobljene podatke. Dvomi v resničnost p?datkov se pojavljajo le v izjemno redkih primerih po dodeli- 
Vi štipendij, predvsem s strani posameznikov iz tistih družin, 
*aterih otroci zaradi preseganja cenzusa niso upravičeni do 
ePubliške štipendije. V takšnih primerih Republiški zavod za 
'aPoslovanje skladno z veljavnimi predpisi zaradi ugotovitve 
a®ianskega stanja pri pristojnem organu, ki je potrdilo o 

doseženem dohodku izdal, ponovno preveri resničnost po- 
datkov. 

Glede na navedeno menimo, da ni podlage za trditev, da na 
zavodu odločajo o upravičenosti dodelitve republiških štipen- 
dij na osnovi neresničnih in nerealnih potrdil o premoženj- 
skem stanju dijakov in študentov, saj premoženjsko stanje 
družin, iz katerih izhajajo prosilci, upoštevajoč povedano, ni 
podlaga za uveljavljanje pravice do republiške štipendije. 

O ekonomski politiki Ministrstva za ekonomske 
odnose 

Ivan Verzolak, poslanec SND je 18. 7. 1995 Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj vprašal: 

Prosim, da pojasni svojo ekonomsko-uvozno politiko, s 
katero omogoča nenadzorovan uvoz in nizke carine blagu, 
ki ga uvažamo iz Hrvaške in Makedonije. 

V sosednjih državah so znali rešiti lastno pridelavo z izdat- 
nimi uvoznimi dajatvami, zaradi katerih se slovenski izdelki 
že ob vstopu na hrvaški trg povišajo za najmanj 72%. 
Podobno velja tudi za konditorske izdelke, ki jih RS izvaža v 
Makedonijo. 

Medtem, ko RS podpisuje sporazume o prostem trgu z 
državami višegrajske skupine (CEFTA), pa države z 
območja nekdanje Jugoslavije, če med njimi že obstaja 
»ekonomsko« sodelovanje, postavljajo našemu blagu 
velike uvozne dajatve. Silna odprtost slovenskega trga oz. 
nepremišljena liberalizacija brez ustrezne uravnoteženosti 
s Hrvaško in Makedonijo na področju gospodarskega sode- 
lovanja povzroča delu naše industrije, ki izvaža, velike te- 
žave. 

Komu ustreza takšna ureditev, ni nobenega dvoma. Zato 
vprašujemo Ministrstvo za ekonomske odnose, ali s svojo 
politiko pomaga razvoj hrvaškega gospodarstva, namesto, 
da bi podpiralo domače gospodarstvo. Zaradi takšne nepre- 
mišljene politike, kot se kaže recimo na področju konditor- 
skih izdelkov, je razumljivo, da se hrvaška stran nikakor ni 
pripravljena pogovarjati z nami o generalnem sporazumu 
glede medsebojnega gospodarskega sodelovanja - 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj mu je odgovorilo: 

I. MAKEDONIJA 

Uvoz blaga s poreklom iz Republike Makedonije je urejen s 
sporazumom o gospodarskem sodelovanju med Republiko 
Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list RS, št. 5/92 - 
Mednarodne pogodbe). 

Po 3. členu sporazuma o gospodarskem sodelovanju med 
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo je medsebojni 
promet blaga, ki izvira iz držav pogodbenic, oproščen plačila 
carine in drugih pristojbin z enakim učinkom, razen plačila 
davščine za carinsko evidentiranje v višini 1%. Po določbi 4. 
člena se izvoz blaga ugotavlja v skladu z merili, ki jih uporab- 
lja Evropska skupnost v trgovini z obema državama pogodbe- 
nicama, to pa so obrazci EUR. 

Če so izpolnjeni navedeni pogoji, obračuna carinarnica ob 
predložitvi EUR 1 ali EUR 2 le 1% davščino za carinsko 
evidentiranje (razen za izjeme, navedene v Uradnem listu RS 
št. 80/94). Pri uvozu vina po sporazumu pa je potrebna še 
odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(Uradni list RS, št. 21/93 - Mednarodne pogodbe). To 
pomeni, da carinarnica ne obračuna carinskih in drugih uvoz- 
nih dajatev samo ob predložitvi originalne odločbe, v vseh 
ostalih primerih se uvoz vina iz Republike Makedonije obrav- 
nava kot uvoz v Republiko Slovenijo iz drugih držav. V teh 
primerih se obračuna carina, davščina za carinsko evidentira- 
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nje, posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve ter 
posebna dajatev pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil. 

Čeprav sta Slovenija in Makedonija na področju dvostranskih 
gospodarskih odnosov vzpostavili cono proste trgovine, ki 
predstavlja za slovensko gospodarstvo pomembno izvozno 
vzpodbudo, pa leta 1992 podpisani sporazum o gospodar- 
skem sodelovanju med državama ne deluje tako, kot je zami- 
šljeno. Makedonsko gospodarstvo s svojim izvozom na slo- 
venski trg ne sledi dinamiki slovenskega izvoza. Na uvedbo 
kontingentov na uvoz vina iz Makedonije v Sloveniji se je 
makedonska stran odzvala z uvedbo uvoznih dajatev na neka- 
tero slovensko blago in sicer v višini 15% (7,5% + 7,5%). 
Makedonska vlada je te ukrepe prvič uvedla marca 1994 in 
drugič junija 1994 kot začasne (veljali naj bi le do konca 1994), 
ki pa jih do danes še ni odpravila. Ti ukrepi pomenijo kršitev 3. 
člena Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Slove- 
nijo in Makedonijo in s tem enostransko rušijo načelo svo- 
bodne trgovine med državama. S temi ukrepi makedonske 
vlade se namreč tudi za uvoz slovenskega blaga uveljavljajo 
določbe predpisov v zunanjetrgovinskem poslovanju, ki 
veljajo v zunanjetrgovinskem prometu v Makedoniji v pro- 
metu s tretjimi državami. Sprejeti ukrepi so prizadeli (po 
vrednosti) približno 30% slovenskega blaga, ki se izvaža v 
Makedonijo, razumeti pa jih gre lahko tudi kot vzvod za 
omejitev slovenskega izvoza na makedonski trg v funkciji 
izravnave makedonske zunanjnetrgovinske menjave. Na 
povečanje izvoza makedonskega blaga v Slovenijo (in na ta 
način zmanjšanja deficita) pa ti ukrepi ne morejo vplivati. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in Vlada Repu- 
blike Slovenije menita, da je potrebno upoštevati določbe 
sporazumov, ki jih je podpisala Republika Slovenija in ki 
nudijo določene ugodnosti pri uvozu makedonskega blaga, 
kar pa je tudi pogoj za to, da slovensko blago pri izvozu v 
Republiko Makedonijo uživa pomembne carinske ugodnosti, 
čeprav je Makedonija uvedla začasne zaščitne ukrepe za uvoz 
nekaterih vrst slovenskega blaga. Vlada Republike Slovenije 
se trudi, da bi se ponovno vzpostavile določbe sporazuma o 
prosti trgovini tudi pri uvozu slovenskega blaga v Makedonijo. 
Tako je bilo med ministrom za ekonomske odnose in razvoj 
Republike Slovenije, Jankom Deželakom in ministrom za 
trgovino Republike Makedonije, Ristom Ivanovom dogovor- 
jeno, da bodo strokovnjaki na bližnjem srečanju poskušali 
uskladiti ustrezne modifikacije sporazuma v obeh smereh. 

II. HRVAŠKA 

Republika Slovenije je z Republiko Hrvaško že več kot pred 
dvema letoma podpisala sporazum o prosti trgovini. Spora- 

zum o prosti trgovini s Hrvaško ni zaživel, ker v Republik 
Hrvaški ni bil ratificiran. Zato blago, ki se uvaža iz Republik' 
Hrvaške, ni prosto carinskih in drugih uvoznih dajatev. Blag0 

ki ga uvažamo iz Republike Hrvaške je obravnavano enak® 
kot blago, ki prihaja iz katerekoli tretje države, s kate'0 
nimamo sklenjenega sporazuma o preferencialnem tretirani11 

pri uvozu. 

Navedeno velja tudi za konditorske izdelke, ki se iz hrvašW 
uvažajo po istih pogojih kot iz drugih držav in ni deleži 
carinskih ali drugih ugodnosti. 

Vlada Republike Slovenije se zaveda, da je slovensko blafl0 

pri uvozu v Hrvaško obremenjeno z visokimi uvoznimi daj* 
t vam i in poskuša urediti to vprašnje na način skladen z me* 
narodnimi pravili. Slovenska stran je predala hrvaški stra"1 

osnutek sporazuma o prosti trgovini med državama, na kate* 
rega pa Hrvaška še ni poslala svojega stališča. SlovensK' 
stran je predlagala tudi konkretne datume za pričetek razgo- 

vorov in pogajanj med strokovnjaki, vendar jih hrvaška stran 
ni sprejela. 

III. SLOVENIJA KOT ČLANICA GATT/VVTO 

Republika Slovenija je članica GATT in WTO, kjer je osnovn0 

pravilo v mednarodni trgovini načelo največje ugodnosti, Ki* 
praksi pomeni, da mora Slovenija vsem državam dajati ena* 
tretman, ne glede na to, kakšen tretman dajejo te držav® 
Sloveniji. Izjema je le sporazum o prosti trgovini, zato v zvezi2 

režimom uvoza iz Republike Makdeonije Slovenija še vedn° 
uporablja določila iz zgoraj navedenega sporazuma. 

Vlada Republike Slovenije namreč ocenjuje, da bi v primež 
če bi se odpovedala sporazumu, to zagotovo pomenilo dod*' 
ten dvig uvoznih dajatev v Republiki Makedoniji na slovensK« 
blago, kar ni v interesu slovenskega gospodarstva, saj 56 

kljub vsemu slovenski izvoz zaradi navedenih dodatnih daj3' 
tev ni bistveno zmanjšal. Kot navedeno, pa se vodijo razgovo11 

z Republiko Makedonijo o sklenitvi sporazuma o sprema'1'' 
bah sporazuma o prosti trgovini. 

Z Republiko Hrvaško je uvozni režim Slovenije enak kot d" 
vseh drugih držav, s katerimi nima podpisanega sporazuma J 
prosti trgovini, prav tako pa ima tudi Republika Hrvaška en«" 
uvozni režim do nas, kot velja za druge države. V sklad" j 
pravili GATT in WTO ne moremo uvajati posebnih carin 
hrvaško blago. Slovenija ima namreč svoje liste v okvir" 
GATT/VVTO z določenim najvišjim možnim nivojem zaščit* 
Tudi z Republiko Hrvaško potekajo aktivnosti za skleni'0 

sporazuma o prosti trgovini. 

Spoštovani bralci, 

želimo Vam 

uspešno in srečno 

novo leto 1996. 
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