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Predlog

ZAKONA

ZARADI

0

EKOLOŠKEM

UPORABE

NADOMESTILU

MOTORNIH

VOZIL

(ZENUMV)
- EPA 180 - II - hitri postopek

Podpisani poslanec vlaga na podlagi 88. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33 - 1409/1 -1), 19. člena zakona
o poslancih (Uradni list RS, št. 48 - 2228/92 in 44 - 1730/94 odločba US) ter 174., 175. in 201. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40 - 1659/93, 80
- 2894/94, popravek 3/95 in 28 -1752/96). Predlaga v obravnavo
v hitrem postopku in v sprejem

Zakon bo imel poleg fiskalnih in ekoloških učinkov tudi pozitivne
socialne učinke, saj bo znatno bolj obremenjeval velika vozila
oziroma bo proporcionalno glede na motorni standard
enakomerno obremenjeval vse voznike motornih vozil. Poleg
tega bo zakon vplival tudi na procese izboljševanja pasivne
varnosti v prometu, gospodarsko aktivnost v industriji ter
trgovini motornih vozil. Predvsem pa bo zakon deloval na
principu obratovanja motornih vozil, kar je lahko ustrezno
izhodišče za rekonpenzacijo ekoloških učinkov.

- PREDLOG ZAKONA O EKOLOŠKEM NADOMESTILU
ZARADI UPORABE MOTORNIH VOZIL.

Hitri postopek je utemeljen z izrednimi potrebami države, to je
zaradi zniževanja prihodkov državnega proračuna v zvezi s
postopnim zniževanjem in dokončno odpravo carin pri uvozu
osebnih motornih vozil po poreklu iz Evropske skupnosti do
leta 2001. Na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles
bom sodeloval predlagatelj zakona.

OBRAZLOŽITEV HITREGA POSTOPKA
Z navedenim predlogom zakona predlaga zagotovitev potrebnih
finančnih sredstev za kompenzacijo povzročenih ekoloških
vplivov zaradi obremenitev prostora in okolja, ki jo povzročajo
motorna vozila. Z zakonom bo država pridobila stabilne in
transparentne prihodke.

Zmago Jelinčič, I. r.

ekološkega nadomestila (v nadaljevanju eko nadomestilo), ki bi
ga plačevali vsi lastniki motornih vozil, registriranih na območju
Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS). Uvedba eko nadomestila
naj po analogiji nadomestila za uporabo cest omogoči, da bo
država lahko z novimi fiskalnim virom izvrševalec tudi obveznosti
na področju varstva okoja, ki je ogroženo zaradi velike
koncentracije motornih vozil na majhnem geografskem območju.
Ne predlagamo, da bi bil ta vir opredeljen namensko, kot je na
primer cestni tolar ali šolski tolar, vendar bi bilo smotrno, če bi
vlada pri proračunski porabi zagotovila sredstva za varstvo pred
škodljivimi emisijami, vsaj v vsakoletni višini, ki jo kot vir predstavlja
eko nadomestilo.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
V Sloveniji je registriranih približno 720.000 motornih vozil. Ta
vozila obremenjujejo okolje s škodljivimi emisijami (izpušnimi plini),
kar je posebej kritično v večjih mestih v slabih vremenskih
razmerah. Ocenjeno je, da te emisije predstavljajo 20 % vseh
škodljivih emisij. Država ima omejene proračunske vire, zato je
ekološki vidik varovanja pred onesnaževanjem okolja zaradi
prometa motornih vozil še vedno zapostavljen. Ker tovrstne
emisije niso upoštevane kot možen fiskalni vir, predlagam uvedbo
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2. Cilji in načela zakona

a) bencinskimi motorji
b) diesel motorji

Eko nadomestilo naj plačujejo vsi zavezanci, ki se nanje glasi
prometno dovoljenje za registrirano vozilo. Višina nadomestila
upošteva tip motorja (ekološki vidik - katalizator, bencin ali diesel
izvedba, dvotaktni motor). Upošteva tudi starost vozila in uvaja
progresijo na število let registriranja (vidik pasivne varnosti iz
tehnološke zastaranosti). Eko nadomestilo se po predlogu zakona
glede na prvo leto registracije vsako leto poveča za 20 %. Ta
progresija naj prispeva, da bomo hitreje zamenjali iztrošena,
tehnološko nepopolna in varnostno vprašljiva vozila (razen
oldtimerjev), ki najbolj škodujejo okolju.

- povprečna prostornina motorjev 1.600 ccm (velikost)
Na podlagi navedenih elementov bo, ob predpostavki, da so
osnovna Eko nadomestila naslednja:
a) bencinski motor s katalizatorjem
b) bencinski motor brez katalizatorja
c) diesel motor s katalizatorjem
d) diesel motor brez katalizatorja
e) dvotaktni motor
f) oldtimerji

Predlagana sorazmernost glede na delovno prostornino motorja
ima namen spodbuditi nakup manj zmogljivih, vendar varnostno
tehnološko najmodernejših motornih vozil. Hkrati je predlagana
sorazmerno enaka oljašava, kot jo davčni organ prizna pri
dohodnini za vzdrževane družinske člane, za zmogljivejše vozilo,
ki je družini potrebno zaradi večjega števila otrok. Prav takoj je
upoštevano, da so motorna vozila (v glavnem diesel) v kmetijstvu
sicer onesnaževalci, so pa eden od pogojev za kmetijsko
proizvodnjo kot osnovni vir preživljanja. V ta namen je predlagana
50% olajšava, za tovrstne zavezance, ki so starejši od 60 let, pa
oprostitev plačevanja v celoti. Olajšave gredo tudi invalidnim
osebam.

5 (osnovna taksa) + 5 (starost) + 3,25 (KAT) + 1,25 (vrsta motorja)
= 14,50 SIT,
kar bo v državni proračun prispevalo ob povprečni prostornini
1.600 ccm:
1.600 ccm x 14,50 x 731.000 = SIT 16.959.200.000,00
Za družine z več otroki, invalide in kmete bo znašalo osnovno
Eko nadomestilo:
- za družine z

Izračun temlji na dokumentirani delovni prostornini motorja (v
prometnem dovoljenju, v zavarovalni polici, v homologacijski listini
ipd...), izraženi v kubičnih centimetrih, pomnoženo z izhodiščno
višino nadomestila, diferencirano glede na tip motorja (ekološki
vidik) in povečano progresivno za vsako leto registracije za 20 %
izhodiščne višine. Ta izračun organov za registracijo ne bo posebej
obremenjeval, ker že zdaj na podoben način izračunavajo letno
nadomestilo za uporabo cest (modelski izračuni z računalniškimi
programi). Edina dodatna obveznost bo izračun olajšave, ki jih
lahko zavezanec uveljavlja z zadnjo odločbo o dohodnini. Sporno
odločitev pri določitvi višine nadomestila ob registraciji bo
zavezanec lahko uveljavljal pri davčni upravi, kjer ima svojo
davčno številko. Povedano drugače, četudi bo zavezanec menil,
da je pristojni organ pri registraciji napak upošteval možne olajšave,
bo ugotovljeno višino moral plačati, da bo vozilo lahko registriral,
olajšavo pa uveljavil kasneje pri pristojnem davčnem organu.

721.000 * osnovna taksa SIT 5,00
20.000 * osnovna taksa SIT 5,00

- povprečna starost vozil je 8 let
* taksa na povprečno starost SIT 5,00
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- za kmete

SIT 2,50

- za invalide

SIT 2,50

ZASTAVA (FICKO) benc. motor brez katal.
ŠKODA FAVORIT
benc. motor s katal.
ŠKODA FELICIA
benc. motor s katal.
ŠKODA OKTAVIA
benc. motor s katal.
ŠKODA OKTAVIA
benc. motor s katal.
VW GOLF
benc. motor brez katal.
VW HROŠČ
benc. motor brez katal.
RENAULT TWINGO benc. motor s katal.
RENAULT CLIO
benc. motor s katal.
VW GOLF DIESEL motor brez katal.
VW GOLF DIESEL motor s katal.
BMW 320
benc. motor brez katal.
BMW 320
benc. motor s katal.
MERCEDES DIESEL motor brez katal.
MERCEDES DIESEL motor s katal.
CHRYSLER
benc. motor s katal.
JEEP DIESEL
motor s katal.
dvotaktni motor brez katalizatorja
dvotaktni motor brez katalizatorja
dvotaktni motor brez katalizatorja
štiritaktni motor brez katalizatorja
štiritaktni motor s katalizatorjem
VW oldtimer letnik 58 motor brez katal.

- število vseh registriranih vozil

- razmerje med (vrsta motorja)
* povprečje benc. - diesel

SIT 4,50
SIT 3,75
SIT 3,50
SIT 2,50

Pregled za posamezne tipične modele podajamo v naslednji tabeli:

Finančne posledice so ocenjene glede na število registriranih
motornih vozil, njihovo povprečno starost, opremljenost s
katalizatorjem, vrsto ter delovno prostornino motorja, na območju
Republike Slovenije.

a) vozili s katalizatorji
b) vozili brez katalizatorjev

enim otrokom
dvema otrokoma
tremi otroki
' maksimalni popust
1

Iz navedenega je razvidno, da bo eko nadomestilo predstavljalo
relativno nizko obremenitev za lastnike motornih vozil.

3. Finančne posledice

- razmerje med (ekologija)
* povprečje KAT-NON KAT

SIT 5,00
SIT 6,50
SIT 6,50
SIT 8,00
SIT 8,00
SIT 2,50

znašalo povprečno Eko nadomestilo

Višino nadomestila bo izračunal organ, pristojen za registracijo
motornih vozil.

a) avtomobilov
b) motornih koles

75 %
25 %

SIT 3,25
35 %
65 %

ccm

SIT

750
1.100
1.289
1.598
1.781
1.300
1.200
1.149
1.390
1.588
1.896
1.991
1.991
2.500
2.996
3.778
2.499
50
125
500
1.000
1.100
1.200

4.875,00
5.570,00
6.445,00
7.990,00
8.905,00
8.450,00
7.800,00
5.745,00
6.950,00
12.704,00
12.324,00
12.942,00
9.955,00
20.000,00
19.474,00
18.890,00
12.495,00
400,00
1.000,00
4.000,00
6.500,00
5.500,00
3.000,00

Predvsem pa model upošteva socialno strukturo, z njo povezane

SIT 1,25
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e) dvotaktni motor

olajšave ter seveda dejstvo, da bodo manjša vozila tudi znatno
manj obremenjena. Povprečno razmerje med obremenitvami malih
in večjih vozil je 1 : 3. Če pa upoštevamo še socialni status
lastnikov, pa bo to razmerje 1 : 4.

9. člen
Zaporedno leto registracije je tisto, ki se ugotovi po datumu prve
registracije motornega vozila, vpisanega v prometnem dovoljenju.

Zaključimo lahko, da bo državni proračun z uvedbo eko
nadomestila po tem zakonu pridobil nov trajen in stabilen vir.

10. člen

Zakon se omejuje le na vozila, registrirana na območju RS. Gotovo
bo potrebno v prihodnje iskati rešitve tudi za tuja motorna vozila,
ki so v tranzitu prek RS in prav tako onesnažujejo okolje.

Višina eko nadomestila se določi na podlagi razvrstitve motorja
po 8. členu tega zakona za vsak kubični centimeter delovne
prostornine v naslednji višini:

Temeljne rešitve v tem zakonu so povzete po zgledu ZRN, kar
pomeni, da se s takšno zakonsko ureditvijo ekološkega
nadomestila vključujemo v splošne standarde, ki veljajo v drugih
evropskih državah.

a) bencinski motor s katalizatorjem
b) bencinski motor brez katalizatorja
c) diesel motor s katalizatorjem
d) diesel motor brez katalizatorja
e) dvotaktni motor
f) oldtimerji ne glede na tip motorja

BESEDILO ČLENOV

SIT 5,00
SIT 6,50
SIT 6,50
SIT 8,00
SIT 8,00
SIT 2,50

1. člen

11. člen

S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja ekološkega
nadomestila zaradi uporabe motornih vozil (v nadaljevanju: eko
nadomestilo).

Višino eko nadomestila po prejšnjem členu se za vsako leto
registracije motornega vozila po prvem letu registracije poveča
za dvajset odstotkov višine, določene za prvo leto registracije.

2. člen

Povečanje po prejšnjem odstavku ne velja za vozila, izdelana
pred letom 1960 (oldtimerji).

Prihodki od eko nadomestila pripadajo proračunu RS.

12. člen

3. člen

Višina eko nadomestila, določena na podlagi tega zakona, se
zmanjša zavezancu:

Eko nadomestilo se plačuje od vseh na območju R Slovenije
registriranih motornih vozil in obvezno zavarovanih motornih vozil.

- ki mu pristojni davčni organ prizna olajšavo pri plačilu dohodnine
za vzdrževane družinske člane, na podlagi zadnje odločbe tega
organa pred vsakokratno registracijo motornega vozila, za skupen
odstotek priznane olajšave, vendar ne več kot 50 % od višine
eko nadomestila;

4. člen
Zavezanec za plačilo Eko nadomestila je vsaka fizična ali pravna
oseba, na katero se glasi prometno dovoljenje za registrirano
motorno vozilo. Če izdaja prometnega dovoljenja ni predpisana,
je zavezanec tisti, na katerega se glasi obvezno zavarovanje
motornega vozila.

- ki mu je kmetijstvo glavni vir preživljanja, za 50 %.
Zavezanec iz druge alineje prejšnjega odstavka, ki je dopolnil 60
let starosti, je oproščen plačila eko nadomestila.

5. člen
Eko nadomestilo plača zavezanec ob vsakokratni registraciji
motornega vozila ali ob plačilu obveznega zavarovanja.

Invalidnim osebam, ki so po posebnih predpisih deležne olajšav
pri nakupu motornega vozila, se prizna enake olajšave pri plačilu
eko nadomestila po tem zakonu.

6. člen

13. člen

Osnove za določitev višine Eko nadomestila so:

Višino eko nadomestila določi organ, pristojen za registracijo
motornega vozila, ob vsakokratni registraciji.

- delovna prostornina motorja
- vrsta motorja
• zaporedno leto registracije motornega vozila

Olajšave po tem zakonu, ki jih organ iz prejšnjega odstavka ne
upošteva, lahko zavezanec uveljavila v 60-ih dneh od datuma
vpisa registracije v prometno dovoljenje pri davčni upravi, pri
kateri ima svojo davčno številko.

7. člen
Delovna prostornina motorja je prostornina, izražena v kubičnih
centimetrih (ccm), kot je navedena v prometnem dovoljenju.

14. člen

8. člen

če podatki, ki so podlaga za izračun višine eko nadomestila, iz
prometnega dovoljenja niso razvidni, ali če izdaja prometnega
dovoljenja za določeno kategorijo motornega vozila ni predpisana,
se za izračun višine eko nadomestila uporabijo podatki iz
zavarovalne police ali listine o homologaciji.

Vrsta motorja je vrsta, razvidna iz prometnega dovoljenja in se po
tem zakonu upošteva takole:
a) bencinski motor s katalizatorjem
b) bencinski motor brez katalizatorja
c) diesel motor s katalizatorjem
d) diesel motor brez katalizatorja
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15. člen
Minister, pristojen za finance, izda v 30-ih dneh po uveljavitvi tega
zakona v soglasju z ministrstvom, pristojnim za okolje in prostor,

5

poročevalec, št. 26

z ministrstvom pristojnim za promet in zveze ter ministrstvom za
znanost in tehnologijo, podrobnejša navodila za izvajanje tega
zakona.

16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 1997.

OBRAZLOŽITEV
pri odmeri dohodnine olajšavo za vzdrževane družinske člane.
Če je v družini več zavezancev, se olajšave priznajo sorazmerno,
kot pri odmeri dohodnine. Olajšava ne more biti večja od 50 %
izračunane osnovne višine eko nadomestila, kar je analogija z
bonusom pri obveznem zavarovanju. Olajšave v višini 50 % so
predlagane tudi za zavezance, ki jim je kmetijstvo osnovni vir
preživetja, oprostitev v tej kategoriji zavezancev pa je predlagana
za zavezance, stare nad 60 let. Olajšave oz. oprostitve so
predlagane tudi za invalidne osebe, ki so enake olajšavam, ki jih
imajo invalidi pri dohodnini.

Zakon uvaja obveznost plačevanja eko nadomestila zaradi
uporabe motornih vozil, ki so na majhnem geografskem prostoru
eden od poglavitnih onesnaževalcev okolja. Eko nadomestilo
predstavlja nov trajen in stabilen vir državnega proračuna.
Zavezanci so vse fizične in pravne osebe, ki jim je izdano prometno
dovoljenje po posebnih predpisih, ali ki so dolžni motorno vozilo
obvezno zavarovati proti tretjim.
Zakon razvršča motorna vozila v pet kategorij glede na vrsto
(tip) motorja na podlagi ekološkega kriterija (katalizator). Višina
eko nadomestila je sorazmerna glede na delovno prostornino
motorja in progresivna glede na število let registracije.

Ker za vsa motorna vozila ni predpisana izdaja prometnega
dovoljenja, je predlagano, da se višina nadomestila določi na
podlagi podatkov za obvezno zavarovanje.

Zakon določa olajšave za večje družine, ki potrebujejo večje in
močnejše vozilo, v enakih odstotkih, kot prizna davčna uprava
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Predlog

ZAKONA

PADLIH

0

V

TRAJNIM

ODŠKODNINI

VOJNI

ZA

SLOVENIJO

INVALIDOM

SLOVENIJO

SVOJCEM

VOJNE

IN

ZA

(ZOSPVS)

- EPA 181 - II - hitri postopek

- PREDLOG ZAKONA O ODŠKODNINI SVOJCEM PADLIH
V VOJNI ZA SLOVENIJO IN TRAJNIM INVALIDOM VOJNE
ZA SLOVENIJO,

OBRAZLOŽITEV :
Zakon predlagajo po hitrem postopku, ker bi sprejem zakona
po rednem postopku trajal predolgo in bi se zaradi tega stiska
ljudi na katere se zakon nanaša, še povečevala. Drug razlog
pa je zavlačevanje vlade, ki kljub večkratnim pobudam in
pozivom ni predlagala zakona sama.

ki naj bi ga Državni zbor RS na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora RS obravnaval in sprejel po hitrem postopku.

Skupina poslancev
prvopodpisani: Janez Janša, I. r.

Na podlagi 174. in 175. člena poslovnika Državnega zbora RS
kot predlagatelji pošiljajo

V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora RS bodo
pri obravnavi zakona v Državnem zboru RS in pri delu njegovih
delovnih teles sodelovali kot predlagatelji.

UVOD

agresorje.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je
uživalcev družinskih invalidnin po padlem v vojni za Slovenijo 21,
ki prejemajo naslednje zneske mesečnih invalidnin:
-

Kljub sprejetju zakona (Zakona o vojnih invalidih, vojnih veteranih)
status padlih in trajnih invalidov vojne za Slovenijo ni primerno
rešen. Prejemki, ki jih prejemajo na podlagi veljavnih zakonov, so
v mnogih primerih nižji celo od akontacij pokojnin, ki jih prejemajo
oficirji JLA, ki so sodelovali v agresiji na Slovenijo. Žalostno je, da
se država Slovenija tako mačehovsko obnaša od tistih, ki so
tako veliko prispevali k osamosvojitvi, na drugi strani pa nagrajuje

26. junij 1997

za enega družinskega člana
za dva souživalca
za tri souživalce
za štiri souživalce

42.372,63
48.425,86
54.479,10
60.532,32

SIT
SIT
SIT
SIT

Število vojaških vojnih invalidov vojne za Slovenijo je 71, ti so
razvrščeni v deset skupin glede na stopnjo invalidnosti in prejemajo
naslednje invalidnine:

7
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1. skupina (3 upravičenci)
2. skupina (2 upravičenca)
3. skupina (3 upravičenci)
4. skupina (3 upravičenci)
5. skupina (2 upravičenca)
6. skupina (10 upravičencev)
7. skupina (11 upravičencev)
8. skupina (12 upravičencev)
9. skupina (11 upravičencev)
10. skupina (14 upravičencev)

100.887 23 SIT
73.647 ,67 SIT
55.487, 97 SIT
41.363, 76 SIT
29.257, 29 SIT
18.159, 70 SIT
14.124, 21 SIT
8.070, 97 SIT
6.053 23 SIT
4.035, 48 SIT

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Ta zakon določa odškodnino, ki jo izplačuje Republika Slovenija
vojaškim vojnim invalidom, katerih invalidnostjo nastala ob vojaški
agresiji na Republiko Slovenijo v letu 1991 in družinskim članom
padlih pripadnikov TO in policije ter umrlih vojaških vojnih invalidov
vojne za Slovenijo.
2. člen

Poleg tega prejemajo še trije dodatek za pomoč in postrežbo,
deset pa dodatek za posebno invalidnost.

Upravičenci do odškodnine so:
- pripadniki TO in policije, ki so zaradi poškodb v vojnih spopadih
v času vojne za Slovenijo postali trajni invalidi ter
- otroci,
- zakonski in izvenzakonski partnerji (v nadaljevanju vdove),
- in starši
padlih pripadnikov TO in policije v vojni za Slovenijo in umrlih
vojaških invalidov vojne za Slovenijo.

Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da družinske invalidnine ne
dosegajo niti višine stroškov, ki jih posameznik ali družina potrebuje
za osnovne življenjske potrebščine.
Najvišjo vsoto, ki jo lahko sedaj prejme vojni invalid vojne za
Slovenijo z vsemi dodatki skupaj (samo 2 upravičenca), je
226.996,26 SIT, vsi ostali pa prejemajo bistveno nižje zneske, ki
ob visokih cenah ortopedskih pripomočkov in skromnem deležu,
ki ga sofinancira zavod za zdravstveno zavarovanje, predstavlja
bistveno premajhno nadomestilo, ki bi omogočalo kolikor toliko
samostojno življenje invalidu.
»
Ker kljub sprejeti zakondaji, ki ureja omenjeno problematiko, svojci
padlih in invalidi še niso dobili primerne odškodnine in ker vlada
RS kljub večkratnim pobudam in pozivom, ni storila skoraj nič,
predlagamo ta zakon, ki popravlja krivice in nerazumljiv odnos do
slovenske osamosvojitve.

3. člen
Osnova za odmero odškodnine znaša za:
- pripadnike TO in policije, ki so zaradi poškodb v vojnih spopadih
v času vojne za Slovenijo postalni trajni invalidi 300.000 SIT,
- otroke do zaključka šolanja vendar ne dlje kot do dopolnjenega
25. leta starosti 150.000 SIT,
- vdove 200.000 SIT,
- starše 50.000 SIT,
- in otroke po končanem šolanju oziroma po dopolnjenjem 25. letu
starosti 50.000 SIT.

2. CILJI ZAKONA

4. člen

Z zakonom želimo urediti socialni položaj svojcev padlih v vojni
za Slovenijo in trajnih invalidov vojne za Slovenijo. Ne gre pa
samo za reševanje gmotnega položaja, temveč tudi za oddolžitev
države Slovenije tistim, ki so za osamosvojitev žrtvovali največ,
kar je mogoče. Ocenjujemo, da je to dejanje, ki ga je vsaka
civilizirana država dolžna storiti. Čeprav upamo, da se ne bo
nikoli več nikomur potrebno žrtvovati za domovino, Slovenija ne
sme dovoljevati dvoma, da bo pozabila na tiste, ki so se zanjo
borili.

Odškodnina se plačuje v obliki mesečnih rent, na katere se ne
plačuje davek. Mesečni znesek odškodnine znaša 100 % od
osnove, razen za invalide, za katere se znesek odškodnine
izračuna v takem odstotku od osnove za odmero, kot je odstotek
invalidnosti upravičenca, ki ga ugotovi pristojna zdravniška
komisija.
5. člen
Denarna sredstva za izplačilo odškodnin se zagotavljajo v
državnem proračunu.

Predlagamo poseben zakon in ne spreminjamo že sprejetega
zakona o vojnih invalidih, ker ocenjujemo, da gre v tem primeru
poleg reševanja socialnih težav tudi za vrednostno opredelitev
do vojne za Slovenijo.

6. člen
Odmerna osnova in mesečni denarni prejemki po tem zakonu se
usklajujejo polletno za naprej na podlagi uradnih podatkov Zavoda
Republike Slovenije za statistiko o rasti cen življenjskih potrebščin.
O uskladitvah iz prejšnjega odstavka odloči Vlada Republike
Slovenije.

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Na podlagi podatkov, s katerimi razpolagamo, in na podlagi ocene
bi znašla mesečna obremenitev proračuna:

7. člen

1. odškodnine svojcem padlih:

O pravici do odškodnine po tem zakonu odloči v upravnem
postopku minister za obrambo.
Postopek za uveljavljanje pravic iz tega zakona predpiše minister
za obrambo v roku 30 dni od uveljavitve zakona.

21 x 150.000 SIT = 3.150.000 SIT
(21 upravičencev pomnoženo z ocenjeno povprečno vrednostjo
odškodnine 150.000 SIT)
2. odškodnine vojnim invalidom:

8. člen

71 x 300.000 SIT x 45 % = 9.585.000 SIT
(71 upravičencev pomnoženo z osnovo za odmero pomnoženo
z ocenjeno povprečno stopnjo invalidnosti).

Pravice iz tega zakona ne vplivajo na pravice, ki pripadajo
upravičencem na podlagi drugih zakonov.
9. člen

Skupaj bi torej znašala ocenjena letna obremenitev državnega
proračuna 152.820.000 SIT, kar je 0,02 odstotka proračuna in
predstavlja zanemarljivo obremenitev.
poročevalec, št. 26

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:
Prvi člen zakona opredeljuje namen zakona.
življenjskih stroškov.
Drugi člen določa upravičence do odškodnine.
S sedmim členom se pooblašča ministra za obrambo, da predpiše
V tretjem in četrtem členu je določena osnova za odmero
postopek in tudi izda odločbe o pravici do odškodnine.
Osmi člen določa, da pravice iz tega zakona ne vplivajo na pravice,
odškodnine ter način izplačevanja.
Peti člen določa, da se sredstva za izplačilo oškodnin zagotavljajo
ki pripadajo upravičencem na podlagi drugih zakonov, ker ta
v državnem proračunu.
zakon uvaja posebno pravico, ki izhaja iz pomembnosti vojne za
Šesti člen opredeljuje način usklajevanja prejemkov z rastjo
Slovenijo.

26. junij 1997
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Predlog

ZAKONA

0

SPREMEMBAH

DOPOLNITVAH

ZAKONA

0

IN

POSLANCIH

(ZPOS-?)
- EPA 174 - II - skrajšani postopek

Poslanci v Državnem zboru, s prvopodpisanim Brankom
Kelemino, so dne 16/6-1997 predložili v obravnavo
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o poslancih (ZPos-?) - skrajšani postopek - EPA 174-11,
ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
poslancih (ZPos-B) - hitri postopek - EPA 1612. Ker
zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki sta ga
predložila Jurij Malovrh in Izidor Rejc še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona, ki ga je predložila skupina
poslancev, s prvopodpisanim Brankom Kelemino.

Na podlagi 174. in 175. člena poslovnika DZ RS (Ur. list št. 40/
93 in 80/94) vlagajo podpisani poslanci

postopku, ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga
zakona, saj gre za manj zahtevne spremembe.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POSLANCIH

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika DZ, vam
sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga zakona na sejah
delovnih teles in DZ kot predlagatelji sodelovali spodaj podpisani
poslanci.

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka
174. člena poslovnika Državnega zbora.

Skupina poslancev
prvopodpisani: Branko Kelemina, I. r.

Na podlagi 204. a člena poslovnika DZ RS predlagajo, da predlog
zakona Državni zbor obravnava In sprejme po skrajšanem
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UVOD

možnost upokojitve pod ugodnejšimi pogoji.

1. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve
zakona

Cilj predlaganih sprememb predloga zakona je tako tudi
zmanjševanje socialnih razlik, dvig ugleda Državnega zbora in
predvsem zmanjšanja potrebnih proračunskih sredstev.

Plače poslancev in druge pravice poslancev, ki izhajajo iz določb
zakona o poslancih, so nenehno izpostavljene kritiki javnosti,
češ, da so poslanske plače previsoke, prav tako pa tudi vse
ostale pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja poslancev. Predvsem v zadnjem času je bilo zopet zaslediti v medijih ostre kritike
na račun pravic poslancev, ki jih imajo po prenehanju mandata.

3. Finančne posledice
S sprejetjem predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o poslancih se bo prihranilo ob vsakem koncu mandata
oziroma začetku novega mandata Državnega zbora cca. 30 do
40 milijonov SIT proračunskih sredstev. Dodatne pozitivne učinke
pa bo imela odprava posebnih pravic iz 39. člena zakona.

Te kritike se nanašajo predvsem na določbe, ki dopuščajo, da
poslanci po prenehanju mandata prejemajo še eno leto plačo v
višini, ki bi jo prejemali, če bi opravljali funkcijo. To pomeni med
drugim, bivši poslanec poleg poslanske plače prejema še funkcijski
dodatek na funkcijo, ki jo je opravljal v času svojega mandata.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

Veljavnost te pravice se podaljša dodatno še za eno leto, v kolikor
poslanec v tem času izpolni pogoje za upokojitev.

Besedilo 38. člena Zakona o poslancih (Ur.list št. 48/92, 44/94)
se spremeni tako, da se glasi:

Te pravice so pretirane in kritike javnosti so s tega stališča
popolnoma upravičene. Povsem upravičeno bi bilo, da v času, ko
nekdanji poslanec doma čaka na drugo delovno mesto ali na
izpolnitev pogojev na upokojitev, ne sme dobivati funkcijskega
dodatka, saj je bil po volji ljudstva izvoljen le kot poslanec, medtem
ko je bil izvoljen za predsednika oziroma podpredsednika
delovnega telesa šele po izvolitvi v državni zbor. Po prenehanju
poslanskega mandata pa preneha tudi vsaka prej pridobljena
funkcija.

"Poslanec, ki mu je prenehal mandat iz objektivnih razlogov, ne
more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne
zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po splošnih
predpisih, ima pravico do nadomestila 1/2 plače v višini plače, ki
bi jo prejemal, če bi opravljal delo poslanca, brez dodatkov, dokler
se ne zaposli oz. dokler ne izpolni pogojev za upokojitev po splošnih
predpisih, vendar najdlje eno leto od prenehanja mandata.
Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša
do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih predpisih ali po
tem zakonu, vendar najdlje še za eno leto.

Poleg tega nekdanji poslanec v času čakanja doma na drugo delo
ali upokojitev ne potrebuje toliko sredstev za pokrivanježivljenjskih
stroškov, kot jih potrebuje v času svojega aktivnega dela kot
poslanec. Stroški dela poslanca so v času trajanja mandata vsaj
2 - 3 krat večji kot v času mirovanja ali čakanja doma.

Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje poslancu, ki mu je
prenehal mandat, v delovno dobo. V tem času je socialno
zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v
delovnem razmerju."

Prav tako je potrebno spremeniti in dopolniti določbo, ki dovoljuje
predčasno upokojitev mimo splošnih predpisov s tega področja,
saj bi morali tudi poslanci dosledno upoštevati 14. člen ustave, ki
govori, da so vsi pred zakonom enaki, kar pomeni tudi enakost
pred splošnimi zakoni. Zato ni upravičeno, da bi s posebnim
zakonom o poslancih urejali tudi posebne pravice poslancev do
upokojitve.

2. člen
Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Poslanec, ki mu je prenehal mandat s prenehanjem mandata
državnega zbora in poslanec, ki mu je prenehal mandat zaradi
trajne nezmožnosti za opravljanje poslanske funkcije, lahko
uveljavi pravico do pokojnine, po splošnih predpisih."

2. Cilji in predlagane rešitve zakona

3. člen

S predlaganimi spremembami zakona o poslancih bodo nekdanji
poslanci po prenehanju mandata imeli le še pravico do 1/2 plače,
ki bi jo prejemali, če bi bili poslanci, brez funkcijskih dodatkov.

Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Določbe tega zakona o materialnih in drugih pogojih za delo
poslancev ter o pravicah poslancev po prenehanju mandata se
primerno uporabljajo tudi za tiste, ki imajo na podlagi ustave in
zakona enake pravice kot poslanci v Državnem zboru."

S tem ukrepom bi tudi prisilili visoko izobražene in sposobne
kadre, kot je večina poslancev, da ne sedijo doma, ampak se
zaradi svojih ambicij inželje ter potrebe po večjih dohodkih čimprej
zaposlijo in s svojim delom prispevajo k večjemu in hitrejšemu
razvoju naše države.

4. člen

Obenem se tudi odpravi določbo, s katero so imeli poslanci doslej

poročevalec, št. 26

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu.
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OBRAZLOŽITEV
V 1. členu se nekdanjim poslancem omeji pravica do nadomestila
v višini polovice plače, ki bi jo prejemali, če bi opravljali delo poslanca,
brez vsakršnih dodatkov.

pogoji in določa, da se poslanci upokojijo pod enakimi pogoji kot
ostali upravičenci do pokojnine.
Določbe 3. člena razširjajo spremembe zakona tudi na vse ostale
poklicne kategorije, ki so vezane na Zakon o poslancih.

2. člen odpravlja pravico poslancev do upokojitve pod posebnimi

državnega zbora in poslanec, ki mu je prenehal mandat zaradi
trajne nezmožnosti za opravljanje poslanske funkcije, lahko
uveljavi pravico do pokojnine ne,glede na pogoje, ki so določeni
za pridobitev pravice do pokojnine po splošnih predpisih, če je do
prenehanja mandata ali v času iz prvega ali drugega odsatvka
prejšnjega člena dopolnil najmanj 25 let pokojninske dobe.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMENIJO
38. člen
Poslanec, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih razlogov ne
more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne
zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po splošnih
predpisih, ima pravico do nadomestila plače v višini plače, ki bi jo
prejemal, če bi opravljal funkcijo, dokler se ne zaposli oziroma
dokler ne izpolni pogojev za upokojitev po splošnih predpisih,
vendar najdlje eno leto od prenehanja mandata.

Pokojnina se odmeri za 25 let pokojninske dobe v višini 70 %
osnove. Za vsako leto pokojninske dobe nad 25 let se pokojnina
poveča za 2 % pokojninske osnove, vendar največ do 85 %
pokojninske osnove.
Pokojnino odmeri in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije. Sredstva za razliko med pokojnino po
splošnih predpisih in pokojnino po tem zakonu se zagotavljajo iz
državnega proračuna.

Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša
do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih predpisih ali po
tem zakonu, vendar najdlje še za eno leto.

41. člen

Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje poslancu, ki mu je
prenehal mandat, v delovno dobo. V tem času je socialno
zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v
delovnem razmerju. Če ima v tem času pravico do letnega dopusta,
mu pripada tudi regres za letni dopust, ob upokojitvi pa mu pripada
pravica do odpravnine.

Določbe tega zakona o materialnih in drugih pogojih za delo
poslancev ter o pravicah poslancev po prenehanju mandata se
primerno uporabljajo tudi za predsednika republike.
Predsednik republike ima pravico do plače v višini, ki se določi po
tem zakonu za predsednika državnega zbora.

39. člen

Organizacijo in delovanje služb predsednika republike določi
predsednik republike.

Poslanec, ki mu je prenehal mandat s prenehanjem mandata

26. junij 1997
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Predlog

ZAKONA

0

SPREMEMBAH

DOPOLNITVAH

ZAKONA

DENACIONALIZACIJI

IN

0

(ZDen-D)

- EPA - 1644 ■ druga obravnava

V skladu z drugo alineo 185. člena Poslovnika Državnega zbora
RS (Ur.l. št. 40/93, 80/94 in 28/96) in na podlagi sklepov, ki jih je
sprejel Državni zbor RS na 3. seji, dne 03/04-1997 pošiljajo
podpisani poslanci v drugo obravnavo

Na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles bodo v
skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS sodelovali predlagatelji.
Skupina poslancev
prvopodpisani: Igor Bavčar, I. r.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DENACIONALIZACIJI - EPA 1644 (ZDen-B).
1. člen

tretji odstavek:

Drugi odstavek 9. člena Zakona o denacionalizaciji (Ur.l. RS, št.
27/91 in 31/93) se spremeni tako, da se glasi:

"Ali je oseba imela pravico dobiti odškodnino od tuje države,
ugotavlja pristojen organ po uradni dolžnosti na podlagi sklenjenih
mirovnih pogodb in mednarodnih sporazumov.

"Niso upravičenci fizične osebe iz 3., 4. in 5. člena tega zakona, ki
so bile ob podržavljenju premoženja nemške narodnosti in niso
bile vpisane v evidenco državljanov (državljansko knjigo), ker so
med vojno optirale za nemški Reich, ali so bili člani Kulturbunda ali
drugih nemških organizacij, ki so se pred vojno ali med njo ukvarjali
s propagiranjem nacizma in so na dan 4.12.1948 živele v tujini."

Odločba izdana v nasprotju z drugim odstavkom tega člena je
nična."
3. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

2. člen
"Pravica do vrnitve premoženja gre verskim skupnostim, ki so
ob uveljavitvi zakona o denacionalizaciji delovale in delujejo na
območju Republike Slovenije.

Tretji odstavek 9. člena se dopolni tako, da se na koncu odstavka
pika nadomesti z vejico in stavek nadaljuje:
kar pa ne velja v primerih, koje bila hkrati z zaplembo premoženja
izrečena tudi kazen izgube državljanstva."

Kadar upravičenec iz prejšnjega odstavka tega člena premoženja
ne more dobiti vrnjeno v naravi, je upravičen do višine odškodnine
v skladu z določili tega zakona, za katero je zavezan sklad za
verske skupnosti, ustanovljen posebej za ta namen. Sklad se
ustanovi s posebnim zakonom, s katerim se določijo oblike
odškodnine."

2.a člen
V drugem odstavku 10. člena se na koncu doda stavek in nov
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- pravnim osebam, ki so bile ob uveljavitvi zakona o denacionalizaciji registrirane za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske
dejavnosti,
- članom agrarnih skupnosti.

4. člen
V tretjem odstavku 16. člena se na koncu odstavka pika nadomesti
z vejico in stavek nadaljuje:
"ter v primeru, če ima na njem "pravico uporabe na družbeni
lastnini" druga fizična oseba ali tuja pravna oseba."

Določbe drugega odstavka tega člena se uporabljajo tudi v primerih
vzpostavitve lastninske pravice na zemljiščih, na katerih imajo
prejšnji imetniki pravice uporabe, na podlagi zakona, pravico
upravljanja.

5. člen
V 1. točki prvega odstavka 19. člena se za besedami "oziroma
drugih javnih služb" postavi pika, besedilo do konca stavka pa se
črta.

Če obstajajo druge pravne ali dejanske ovire za vračilo kmetijskega
zemljišča ali gozda v naravi, gre upravičencu odškodnina v
obveznicah Slovenskega odškodninskega sklada; upravičenec
iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka tega člena pa lahko
zahteva priznanico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ali
vzpostavitev solastninske pravice na kompleksu.

Drugi odstavek 19. člena se črta.
6. člen

Priznanica je vrednostni papir, ki se glasi na ime upravičenca in
na določeno vrednost, do višine katere se izdajatelj papirja
obvezuje odprodati kmetijska zemljišča ali gozdove, ali pa plačati
odškodnino. Imetnik priznanice ima predkupno pravico pri nakupu
kmetijskih zemljišč in gozdov, kijih prodaja Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije.

25. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Nepremičnina, katere vrednost se je po podržavljenju bistveno
povečala, se po izbiri upravičenca bodisi:
- ne vrne in se plača odškodnino v obveznicah Slovenskega
odškodninskega sklada;
- se mu prizna udeležba v osnovnem kapitalu v sorazmerju z
odvzetim premoženjem;
- se na njej vzpostavi lastninski delež do višine prvotne vrednosti
nepremičnine;
- vrne pod pogojem, da za razliko vrednosti plača odškodnino.

Če upravičenec ne kupi kmetijskih zemljišč ali gozdov, oziroma
priznanice ne proda, lahko priznanico zamenja za obveznice pri
Slovenskem odškodninskem skladu."
9. člen

Rok plačila odškodnine iz zadnje alinee prejšnjega odstavka, ki
ne sme biti daljši od 10 let in drugi pogoji plačila se določijo z
odločbo o denacionalizaciji. Odškodnina gre tistemu, ki je povečal
vrednost nepremičnine. Če se je vrednost nepremičnine povečala
brez neposrednih materialnih vlaganj, gre odškodnina Slovenskemu odškodninskemu skladu.

Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:

Če je zavezanec upravičen do odškodnine po določilih prejšnjega
odstavka, se za to vrednost zmanjša odškodnina, do katere bi bil
upravičen po prvem odstavku 73. člena tega zakona.

Za premoženje fevdalnega izvora po prejšnjem odstavku tega
člena se šteje lastnina podarjena od monarha."

"Premoženje fevdalnega izvora ni predmet denacionalizacije,
razen kolikor se nanaša na primere, v katerih so denacionalizacijski upravičenci cerkve in druge verske skupnosti, njihove
ustanove ali redovi.

10. člen

Za bistveno povečanje vrednosti nepremičnine se po tem zakonu
šteje povečanje vrednosti nad 30% vrednosti, v vsakem primeru
pa, če presega eno polovico zneska letnega bruto domačega
proizvoda na prebivalca Republike Slovenije v letu pred vložitvijo
zahteve za denacionalizacijo."

V 43. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Za podržavljeno premoženje iz 27.a člena se prejšnjim lastnikom
ne prizna odškodnina."
11. člen

7. člen
V 51. členu se doda nov peti odstavek:
"Zavezanec za odškodnino upravičencem iz 14. člena tega zakona
je sklad za verske skupnosti."

Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
"Pri ugotavljanju vrednosti podržavljene nepremičnine je potrebno
upoštevati vrednost vpisane hipoteke in drugih bremen na tej
nepremičnini in smiselno uporabiti določbe 25. člena tega zakona."

12. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:

8. člen
"O zahtevah na prvi stopnji odločajo:
1. upravne enote;
2. Ministrstvo pristojno za finance, o denacionalizaciji premoženja
bank, zavarovalnic in drugih finančnih organizacij, podržavljenih
po predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona;
3. Ministrstvo pristojno za kulturo o denacionalizaciji stvari iz
prvega in drugega odstavka 17. člena ter tretjega odstavka 18.
člena tega zakona.

27. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Kmetijska zemljišča in gozdovi se vračajo v last in posest razen,
če ležijo v kompleksih kmetijskih zemljišč in gozdov. V tem primeru
gre upravičencem odškodnina.
Kmetijska zemljišča in gozdovi, ki ležijo v kompleksih kmetijskih
zemljišč in gozdov se ne glede na določbe prvega odstavka tega
člena lahko vračajo v last in posest upravičencem:
- ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, kot edinim virom
dohodka,
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13. člen

"Obdelava kmetijskih zemljišč in izvajanje del v gozdovih, ki jih je
zavezanec dolžan vrniti v skladu s tem zakonom, se ne šteje za
razpolaganje v smislu prvega odstavka tega člena, če poteka v
skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča oz. v skladu z
načrti za gospodarjenje z gozdovi."

57. člen se spremeni tako, da se glasi:
"O pritožbah odločajo:
1. Ministrstvo pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
zoper odločbe o zahtevi za denacionalizacijo kmetijskih zemljišč,
gozdov in kmetijskih gospodarstev, podržavljenih po predpisih iz
3. in 4. člena tega zakona.
2. Ministrstvo pristojno za gospodarske dejavnosti zoper odločbe
o zahtevi za denacionalizacijo zasebnih gospodarskih podjetij,
podržavljenih po predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona.
3. Ministrstvo pristojno za okolje in prostor zoper odločbe o zahtevi
za denacionalizacijo stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih
prostorov, poslovnih stavb in stavbnih zemljišč, podržavljenih po
predpisih iz 3. in 4. člena tega zakona.

22. člen
Za VIII. poglavjem se doda novo VIII.a poglavje "REVIZIJE
DENACIONALIZACIJSKIH ODLOČB" in novi 86.a, 86,b, 86.C,
86.č in 86.d členi, ki se glasijo:
"86.a člen
Revizijo denacionalizacijskih odločb in pozitivnih ugotovitvenih
odločb o državljanstvu se opravi iz razlogov, iz katerih je mogoče
v revizijskem postopku odločbo odpraviti.

14. člen

Revizija odločb po tem zakonu je posebno pravno sredstvo in
pomeni preizkus zakonitosti odločbe v upravnem postopku
denacionalizacije, zoper katere ni bilo uporabljeno nobeno drugo
izredno pravno sredstvo.

Prvi odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Stranke v postopku za denacionalizacijo so upravičenec, njegov
pravni naslednik, zavezanec ter prejšnji upravljalec oziroma
najemnik, oziroma druga pravna ali fizična oseba, ki ima za
varstvo svojih pravic ali pravnih koristi pravico udeleževati se
postopka.

Revizijski organ v revizijskem postopku odločbo odpravi in sam,
v skladu z določili splošnega upravnega postopka odloči o stvari,
če 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
bil prekršen materialni zakon, v naslednjih primerih:

15. člen
Četrti odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:

1. če so bila na podržavljeni nepremičnini v času podržavljenja
vknjižena bremena, pa niso bila upoštevana;
2. če je bila vrednost podržavljene nepremičnine povečana ali
zmanjšana, pa to ni bilo upoštevano v skladu s 25. oziroma 26.
členom;
3. če je bila tujcu vrnjena nepremičnina v nasprotju z veljavnimi
predpisi;
4. če je prejšnji lastnik premoženja imel pravico od tuje države
zahtevati odškodnino za podržavljeno premoženje in v drugih
primerih, ko je bila premoženjska pravica priznana osebi, ki po
določbah tega zakona ne more biti upravičenec;
5. če v odločbi o denacionalizaciji ni bila upoštevana za
podržavljeno premoženje izplačna odškodnina;
6. če je bila nepravilno izdana pozitivna ugotovitvena odločba o
državljanstvu.

"Če se zahtevek glasi na premoženje, ki je v lasti Republike
Slovenije, zastopa interese zavezane stranke Državno
pravobranilstvo Republike Slovenije."
16. člen
V prvi alinei tretjega odstavka 62. člena se za vejico doda besedilo
"ter historični izpisek "C" lista".
17. člen
Tretji odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Na zahtevo organa iz 54. ali 56. člena tega zakona izda organ, ki
je na prvi stopnji pristojen za notranje zadeve, ugotovitveno
odločbo o državljanstvu upravičenca, če ta ni vpisan v evidenco
o državljanstvu ter ugotavlja obstoj okoliščin iz drugega odstavka
9. člena tega zakona."

Revizijo opravi po uradni dolžnosti stvarno pristojen upravni organ druge stopnje, revizijo odločb Ministrstva pristojnega za
kulturo in Ministrstva pristojnega za finance pa opravi Vlada
Republike Slovenije.

18. člen

Zahtevo za revizijo lahko vložijo pri organih iz prejšnjega odstavka
tega člena državni tožilec, državni pravobranilec in družbeni
pravobranilec. Stranke denacionalizacijskega postopka ali druge
osebe, ki izkažejo pravni interes, lahko podajo pobudo za revizijo.

V drugem odstavku 67. člena se besedilo v oklepaju "(12. člen)"
nadomesti z besedilom "(11. in 12. člen)":
19. člen

Pravni interes za vložitev pobude je podan, če odločba o
denacionalizaciji neposredno posega v pobudnikove pravice,
pravne interese oziroma pravni položaj.

V prvem odstavku 72. člena se na koncu odstavka pika nadomesti
z vejico in nadaljuje z besedilom:
"ali vrednost 5.000 ZDA dolarjev."

86. b

20. člen

Izjemoma lahko revizijski organ po odpravi odločbe prve stopnje
vrne zadevo organu prve stopnje v dopolnitev in novo odločitev,
kadar je ugotovljeno, da so dejstva nepopolno ugotovljena in bi
upravni organ prve stopnje hitreje, oziroma bolj ekonomično
odpravil pomanjkljivosti postopka.

V prvem odstavku 78. člena se beseda "dedovanju" nadomesti z
besedo "denacionalizaciji".
21. člen

Kadar v revizijskem postopku Vlada Republike Slovenije ugotovi,

V 88. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
26. junij 1997
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da je bil kršen zakon, odpravi odločbo in vrne zadevo upravnemu
organu, da odpravi pomanjkljivosti In izda novo odločbo.

ministrstvo pristojno za kulturo so dolžni na zahtevo upravnega
organa druge stopnje ali Vlade Republike Slovenije poslati celoten
upravni spis najkasneje v petnajstih dneh od prejema zahteve."

Novo odločbo mora prvostopni upravni organ iz prvega in drugega
odstavka tega člena izdati nakasneje v roku dveh mesecev.

23. člen
Za 95. členom se doda 95.a člen, ki se glasi:

86.c člen
Revizijo odločb, Izdanih pred uveljavitvijo tega zakona, je mogoče
uvesti v roku treh let od uveljavitve tega zakona, revizijo odločb,
Izdanih po uveljavitvi tega zakona pa je mogoče uvesti v roku
petih let od njihove pravnomočnosti.

"Do ustanovitve sklada za verske skupnosti iz 51. člena, je za
plačilo odškodnin upravičencem iz 14. člena zavezan Slovenski
odškodninski sklad."
24. člen

86.č člen

Člen se črta

Zoper odločbo revizijskega organa, izdano v revizijskem
postopku, ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor.

25. člen

Izvedeni postopek revizije in morebitno izdano soglasje po
opravljeni reviziji, ne vplivata na možnost vložitve izrednih pravnih
sredstev zoper odločbo upravnega organa prve stopnje v skladu
z zakonom o splošnem upravnem postopku.

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o začasnem,
delnem zadržanju vračanja premoženja (Ur.l. RS, št. 74/95).

86.d člen

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

26. člen

Upravni organ prve stopnje, ministrstvo pristojno za finance in

Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji dne 3.4.1997 opravil
prvo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o denacionalizaciji in zakonski predlog sprejel kot primerno
podlago za pripravo zakonskega predloga za drugo obravnavo.
Hkrati je sklenil naj predlagatelji pripravijo predlog zakona za drugo
obravnavo ob upoštevanju sprejetih stališč, da je potrebno
upoštevati mnenje Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo
in pravne zadeve in odločbe Ustavnega sodišča Republike
Slovenije, da se določi, da se zemlja, gozdovi in druga lastnina
fevdalnega izvora ne bodo vračali, določi obveznost, da mora
upravni organ po uradni dolžnosti ugotoviti ali upravičenec ni
dobil oziroma ni imel pravice dobiti odškodnine od tuje države (tO.
člen ZDEN), predvidi, da se ne vračajo kulturni spomeniki, ki
imajo splošen pomen za državo ter ugradijo določbe, ki bodo
pospešile izvajanje denacionalizacije.

zaplenjeno in izrečena kazen izgube državljanstva ima
upravičenec, t.j. neupravičeno obsojeni seveda še vedno vse
pravice bodisi po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij, bodisi
po Zakonu o denacionalizaciji.
2. Kadar je bilo s kazensko sodbo premoženje zaplenjeno, pa ta
sodba ni razveljavljena, ima upravičenec (če gre za obsodbo na
podlagi predpisov iz 3. ali 4. člena ZDEN) pravico do
denacionalizacije po določbah ZDEN, če je bil v času zaplembe
premoženja z omenjeno nerazveljavljeno kazensko sodbo
jugoslovanski državljan, s sodbo pa mu tudi ni bila izrečena izguba
državljanstva.
3. Če pa je bila neki osebi s kazensko sodbo izrečena tudi kazen
izgube državljanstva, pa kazenska sodba ni razveljavljena, ta
oseba že po veljavnih določilih ZDEN ni upravičenec do
denacionalizacije.
4. Čepa je bilo poleg zaplembe premoženja neki osebi tudi odvzeto
jugoslovansko državljanstvo, potem je ta oseba v skladu s tretjim
odstavkom 9. člena ZDEN upravičenec do denacionalizacije in
bo tudi po predlagani dopolnitvi te določbe.

Tretji ostavek 9. člena v praksi povzroča težave, ker upravni
delavci ne poznajo vseh možnih ukrepov v zvezi z državljanstvom,
ki so jih v povojnih časih izrekali tako upravni kot sodni organi.
Tudi veljavni zakon določa kot upravičence po tretjem odstavku
9. člena le osebe, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto, in ne tistih,
ki so ga izgubili. O odvzemu državljanstva so vedno odločali
upravni organi, o izgubi državljanstva kot kazenski sankciji pa so
odločala sodišča. Z dopolnitvijo tretjega odstavka 9. člena se
krog oseb, ki so že po veljavnem zakonu upravičenci do denacionalizacije ne spreminja in ne oži. Tudi po predlagani spremembi bi
imeli neupravičeno obsojeni enake pravice do denacionalizacije,
kot jih imajo po veljavnih določbah. Predlagana dopolnitev bo
zaradi pojasnjevalne narave prispevala k pospešitvi postopkov v
primerih, ko pristojni organ ugotavlja okoliščine iz te določbe.

Predlagana določba novega 2.a člena sledi stališču Državnega
zbora, naj se pri pripravi predloga zakona določi obveznost, da
mora upravni organ po uradni dolžnosti ugotoviti, ali upravičenec
ni dobil oziroma ni imel pravice dobiti odškodnine od tuje države.
Taka obveznost dejansko velja že sedaj, vendar jo upravni organi
ne upoštevajo vedno. Da ne bi bilo dvoma, kaj je z odločbo, kije
izdana v izrecnem nasprotju z zakonom, predlagana dopolnitev
predpisuje pravno sankcijo.
Predlagano dopolnitev tretjega odstavka 16. člena ZDEN narekuje
konsistentnost urejanja vprašanj pravic tujcev na nepremičninah
v Republiki Sloveniji. Prehodna določba predloga Zakona o
lastninski in drugih stvarnih pravicah namreč izhaja iz pravic tujih
oseb, pridobljenih pred sprejemom Temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Zato je v

V zvezi z vračanjem premoženja v povezavi z Izgubo ali
odvzemom državljanstva so možne štiri situacije:
1. Kadar je bilo z razveljavljeno kazensko sodbo premoženje
poročevalec, št. 26
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ob presoji določbe Zakona o delovnih in socialnih sodiščih, ki je
uvedla naknadno revizijo v nekaterih delovnih sporih, kot tak
razlog navedlo diskriminatorno odločanje ali napačno uporabo ali
zlorabo prava, ki je imela hujše posledice za posameznikovo
eksistenco oziroma socialno varnost (42. točka obrazložitve
odločbe Ustavnega sodišča št. U-l-121/97). Po mnenju Ustavnega
sodišča morajo biti za dopustnost posega v pravnomočne
odločbe, s katerimi so bili vzpostavljeni lastninska pravica oziroma
druga upravičenja lastninske narave, izpolnjeni naslednji pogoji:
1. razlogi, motivi, namen in cilji zakonodajalca za spremembo
ZDEN morajo biti stvarno upravičeni in ustavno legitimni, 2.
predvideni ukrepi morajo biti v demokratični družbi neogibni, ker
jih narekuje nujna javna potreba in 3. zakonodajalčevi posegi
morajo biti v skladu z načelom sorazmernosti primerni, neogibno
potrebni za dosego zakonodajalčevega cilja in v sorazmerju z
vrednostjo zastavljenih ciljev. Odprava domnevno storjenih
nepravilnosti in nezakonitosti v denacionalizacijskih postopkih v
škodo družbene lastnine je po izraženem stališču Ustavnega
sodišča (točka 46. obrazložitve citirane odločbe) ustavno legitimna.
Stvarno upravičena pa je v tistih primerih, ki jih našteva 86.a člen,
saj le-ta zajema tiste primere, v katerih je prišlo do neupravičeno
večjega obsega vračanja premoženja. Glede na ugotovitve
Ustavnega sodišča v odločbi št. U-l-107/96, da je potrebno oceniti,
ali je Republika Slovenija finančno zmožna popraviti krivice v
celoti, (namen Zakona o denacionalizaciji pa je poprava krivic), je
revizija pravnomočnih odločb, s katerimi je bila neupravičeno
priznana lastninska pravica ali upravičenja lastninske narave,
vsekakor stvarno upravičena. Iz tega izhaja tudi, da odpravo
takih nepravilnih odločb narekuje nujna javna potreba, saj bi večji
obseg vračanja premoženja od podržavljenega pomenil prevlado
zasebnih interesov nad javnim interesom. Nemški teoretiki
poudarjajo, da je izhajajoč iz načela o pravni državi, treba tehtati,
ali je zasebni interes manj pomemben od javnega in če je, potem
princip zaupanja v pravo ni prizadet. Tako na primer kriterij iz 3. tč.
86.a člena v bistvu pomeni varovanje ustave, v kriteriju iz 2.
točke pa je zavarovana tudi korist prizadetega upravičenca. Ukrep
revizije je glede na obseg in vrednost premoženja, ki je predmet
denacionalizacije vsekakor v sorazmerju s pomenom oziroma s
potrebo, da se zagotovi korektnost pri vračanju premoženja.
Revizija kot posebno izredno pravno sredstvo je tudi nujno
potrebna, saj z nobenim drugim izrednim pravnim sredstvom ni
mogoče odpraviti npr. odločb, s katerimi je bil prekršen materialni
zakon (po veljavnih določilih Zakona o splošnem upravnem
postopku je v tem primeru možna le razveljavitev odločbe in ti s
privolitvijo stranke). Razlogi zakaj niso bila uporabljena redna
pravna sredstva (pritožba) so različni. Najbrž pa ni pričakovati
veliko pritožb v primerih, ko je bila izdana odločba o denacionalizaciji na podlagi poravnav, s katerimi je bilo upravičencem
denacionalizirano več kot 10-krat toliko, kot jim je bilo podržavljeno.

navedeni predlagani prehodni določbi predvideno ustrezno
preoblikovanje pravice uporabe na nepremičninah v družbeni
lasti v lastninsko pravico oziroma stavbno pravico teh oseb,
seveda pod pogojem vzajemnosti. Predlagatelj te določbe namreč
meni (kot je zapisano v obrazložitvi, Poročevalec DZ RS, št. 54/
95), da "je potrebno družbeno lastnino tudi na drugih vrstah
premoženja (poslovnih prostorov ipd.) ustrezno preoblikovati,
saj družbena lastnina nI več ustavnopravna kategorija". V prvi
obravnavi predloga zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah
je Državni zbor, med drugim, sprejel tudi stališče, da je potrebno
proučiti možnost oziroma primernost ureditve teh razmerij z
mednarodnimi pogodbami. To torej pomeni, da bi poseg v že
pridobljeno premoženje tujih oseb pomenilo kršitev 16. člena
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije.
Skladno s stališčem Državnega zbora, da je potrebno upoštevati
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, je v
zadnjem odstavku predlaganega 6. člena kriterij bistveno
povečane vrednosti nepremičnine opredeljen na ustreznejši način,
kar upoštevanje letnega bruto proizvoda na prebivalca nedvomno
ie.
Iz 12. poročila o uresničevanju ZDEN je razvidno, da imajo upravne
enote evidentiranih le 114 primerov vpisanih hipotek na
nepremičninah v času podržavljenja in da je bila vrednost hipotek
do sedaj upoštevana le v 4 primerih v skupni vrednosti 24.365
DEM. Po drugi strani pa država jamči za sedaj vknjižene hipoteke
(nepremičnine se v denacionalizaciji vračajo bremen proste) v
vrednosti 3.580.234 DEM.
Po mnenju Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in
pravne zadeve status kmeta ni ustrezen temelj za izključitev
lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih zaradi neustavnosti
razlikovanja glede na poklic. Zato je predlagatelj ustrezno spremenil
predlog tega določila.
Stališče Državnega zbora, ki ga predlagatelj upošteva v
spremenjenem 9. in 10. členu je v skladu tudi z odločbo Usta vnega
sodišča RS, št. U-l-121/97, z dne 23.5.1997, o ustavnosti
referendumskih vprašanj v zvezi z vračanjem gozdov.
22. člen se v primerjavi z besedilom za prvo obravnavo razlikuje
po tem, da je prejšnji 86.a člen opuščen tako, da z zakonom ni
več predvidena ustanovitev posebnega urada za denacionalizacijo in tudi ne splošen pregled denacionalizacijskih odločb.
Predlagane revizije, kot posebno izredno pravno sredstvo ne
bodo splošne revizije, saj predlog zakona predvideva revizije le v
šestih primerih. Kot Izhaja Iz obrazložitve odločbe Ustavnega
sodišča št. U-l-121/97, naknadna uvedba pravnega sredstva,
sama po sebi še ne pomeni učinkovanja za nazaj. Ker pa bi taka
ureditev imela učinke, podobne retroaktivnim, je dopustna le
izjemoma in ob posebej opravičenih razlogih. Ustavno sodišče je
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Besedilo 23. člena pomeni uskladitev s stališči Sekretariata
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve. Črtanje 24.
člena pa je posledica spremenjenega 27. a člena.
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V skladu s prvim odstavkom 190. člena predlagatelji predloga
zakona predlagajo amandmaje k

ZAKONA O DENACIONALIZACIJI (ZDen-B), EPA 1644 - druga
obravnava, ki jih prilagajo.
Prvopodpisani
Igor Bavčar, I. r.

- PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

"Nepremičnina, katere vrednost se po podržavljenju ni bistveno
povečala, se pod pogoji, določenimi v tem poglavju, vrne brez
poračunavanja razlike v vrednosti, razen v primeru povečanja
vrednosti zaradi vlaganj fizičnih oseb.

AMANDMAJI:
Amandma k 1. členu:
Črta se prvi člen.

Nepremičnina, katere vrednost se je po podržavljenju bistveno
povečala, se po izbiri upravičenca bodisi:
- ne vrne in se plača odškodnino v obveznicah Slovenskega
odškodninskega sklada;
- se mu prizna udeležba v osnovnem kapitalu v sorazmerju z
odvzetim premoženjem;
- se na njej vzpostavi lastninski delež do višine prvotne vrednosti
nepremičnine;
- vrne pod pogojem, da za razliko v vrednosti plača odškodnino.

Obrazložitev:
Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I23/93 z dne 20.3.1997 odločilo,
da določbe prvega in drugega odstavka 9. člena ter tretjega
odstavka 3. člena (ZDEN Ur.l. RS, št. 27/91 in 31/93 niso v
neskladju z Ustavo) in da uporaba določbe drugega odstavka 35.
člena Zakona o državljanstvu FLRJ (Ur.l. DFJ, št. 64/45 in Ur.l.
FLRJ št. 54/46 ter 105/48) v postopkih ugotavljanja državljanstva
ni v neskladju z ustavo. Glede na citirano odločitev Ustavnega
sodišča predlagatelj amandmaja predlaga črtanje 1. člena.

Povečanje vrednosti nepremičnine se izračuna na podlagi
primerjave vrednosti nepremičnine v času podržavljenja in v času
denacionalizacije na način, ki ga določa drugi odstavek 44. člena
Zakona o denacionalizaciji.

Amandma k 3. členu:
Črta se drugi odstavek spremenjenega 14. člena.

Rok plačila odškodnine iz zadnje alinee drugega odstavka, ki ne
sme biti daljši od 10 let, in drugi pogoji plačila se določijo z odločbo
o denacionalizaciji. Odškodnina gre tistemu, ki je povečal vrednost
nepremičnine. Če se je vrednost nepremičnine povečala brez
neposrednih materialnih vlaganj, gre odškodnina Slovenskemu
odškodninskemu skladu.

Obrazložitev:
Zaradi spremembe predlaganega 27.a člena in spremenjenega
27. člena ni potrebe za posebno urejanje možnosti plačila
odškodnin verskim skupnostim.

Če je zavezanec upravičen do odškodnine po določilih prejšnjih
odstavkov, se za to vrednost zmanjša odškodnina, do katere bi
bil upravičen po prvem odstavku 73. člena Zakona o denacionalizaciji.

Amandma k 5. členu:
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
5.a člen

Za bistveno povečanje vrednosti nepremičnine se po tem zakonu
šteje povečanje vrednosti nad zneskom, ki presega znesek ene
polovice letnega bruto domačega proizvoda na prebivalca
Republike Slovenije v letu pred vložitvijo zahteve za denacionalizacijo."

Tretji odstavek 24. člena se dopolni tako, da se pika na koncu
stavka črta in se stavek nadaljuje:
"oziroma dokler najemojemalcu niso vrnjena vlaganja, s katerimi
je bila povečana vrednost nepremičnine, za katero ima v celoti ali
njenem delu sklenjeno najemno, zakupno ali njej podobno pogodbo,
razen če sta se upravičenec in najemojemalec sporazumela, da
se za vrednost vlaganj na nepremičnini vzpostavi solastnina v
korist najemojemalca."

Obrazložitev :
Predlagani amandma k 6. členu dodaja v 25. členu ZDEN nov
tretji odstavek, ki dejansko ne pomeni posega v veljavno ureditev,
pomeni le odpravo nejasnosti pri ocenjevanju povečane vrednosti
nepremičnin. Predlagani amandma pomeni pospešitev denacionalizacijskih postopkov.

Obrazložitev:
Predlagana dopolnitev bo uredila razmerja med upravičenci in
najemniki nepremičnin, kadar so najemniki vlagali svoja sredstva
in s tem povečali vrednost premoženja, ki je predmet
denacionalizacije. Najemniki imajo po splošnih predpisih pravico
uveljavljati povrnitev vrednosti svojih vlaganj, vendar morajo za
to vložiti obogatitveni zahtevek (tožbo) pri rednem sodišču. V
izogib številnim tožbam iz tega naslova pomeni predlagana rešitev
ureditev teh razmerij brez sporov.

Predlagani amandma v zadnjem odstavku 25. člena natančno
določa kriterij "bistvenega povečanja vrednosti nepremičnine".
Sprememba načina določitve kriterija bistveno povečane
vrednosti nepremičnine, po predlogu sprememb za prvo
obravnavo, je potrebna zaradi natančnejše opredelitve. Ravno
zato, ker veljavni zakon ni določil kriterija, je praksa ubrala svojo
pot in odločala, da ne gre za bistveno povečanje vrednosti tudi če
je prišlo do velikih vlaganj v nepremičnino. Po tej praksi npr. 130.000
DEM povečana vrednost nepremičnine ni bistveno povečana
vrednost, če je nepremičnina vredna 400.000 DEM. To torej
pomeni, da je za 130.000 DEM (iz navedenega primera) nekdo
obogaten na račun drugega. Glede na to, lahko rečemo, da je v
primerih, ko gre za povečano vrednost nepremičnin zaradi vlaganj
fizičnih oseb, to dejansko razlastitev njihovih vlaganj. Po mnenju
predlagateljev amandmaja je to celo v nasprotju z Ustavo, ki

Amandma k 6. členu
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
"25. člen se spremeni tako, da se glasi:
poročevalec, št. 26

20

26. junij 1997

priznanice ne proda, lahko priznanico zamenja za obveznice pri
Slovenskem odškodninskem skladu.""

določa, da je razlastitev možna le ob izkazanem javnem interesu,
na podlagi zakona in proti ustrezni odškodnini. Zato predlagatelji
amandmaja dodajajo tudi nov prvi odstavek 25. člena, ki je
dopolnjen veljavni prvi odstavek tega člena.

Obrazložitev:
Predlagana sprememba 8. člena predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah ZDEN pomeni v prvi in tretji alinei drugega odstavka
uskaditev z mnenjem Sekretariata DZ za zakonodajo in pravne
zadeve. Predlagani amandma k temu členu pa dodaja določila, ki
omogočajo izvedbo vračanja zemljišč iz kompleksov. Po veljavnem
zakonu, ki v drugem odstavku 27. člena določa vračanje zemljišč
iz kompleksov le z možnostjo vzpostavitve solastninske pravice
na celem kompleksu, denacionalizacije teh nepremičnin ni mogoče
več izvajati, ker kompleksi niso geodetsko odmerjeni. To dejstvo
izhaja iz vseh dosedanjih poročil o izvajanju denacionalizacije.
Predlagana rešitev brez dvoma pomeni rešitev problematike
vračanja zemlje in pospešitev oziroma dokončanje denacionalizacije na tem področju. Čeprav gre za spremembo načina
denacionalizacije teh nepremičnin, pa je zaradi dejanskih okoliščin,
ki onemogočajo izvedbo denacionalizacije potrebno veljavno
ureditev spremeniti. Takšna sprememba pa ne posega v pravice,
pomeni le spremembo načina izvajanja denacionalizacije za te
primere. Če upravičenci želijo dobiti v denacionalizaciji vrnjeno
zemljišče, bi ga po veljavni določbi 27/2 lahko dobili v obliki
solastnine na kompleksu, ne pa tiste parcele, ki mu je bila
podržavljena. Ker pa kompleksi niso odmerjeni, ni mogoča
denacionalizacije niti v tej obliki. Zato predlagatelji amandmaja
predlagajo rešitev, po kateri bi lahko vsak upravičenec dobil
vrnjeno zemljišče, le da zaradi funkcionalnosti in ekonomičnosti
kompleksov ne bi drobili, problem vračanja pa bi rešili s pomočjo
obveznic, zlasti pa s pomočjo priznanic Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov RS, s katerimi bi upravičenci oziroma pravni nasledniki
lahko od Sklada zemljo kupili.

Amandma k 6. členu:
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
"V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
Za bistveno zmanjšanje vrednosti nepremičnine se po tem zakonu
šteje zmanjšanje vrednosti nad zneskom, ki presega znesek
ene polovice letnega bruto domačega proizvoda na prebivalca
Republike Slovenije v letu pred vložitvijo zahteve za denacionalizacijo."
Obrazložitev:
Predlagani amandma pomeni izenačitev pogojev in kriterijev za
odločanje v primeru kadar gre za bistveno zamanjšanje vrednosti
nepremičnine na enak način kot je to predlagano z amandmajem
za bistveno povečanje vrednosti.
Amandma k 8. členu:
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
"27. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Kmetijska zemljišča in gozdovi se vračajo v last in posest razen,
če ležijo v kompleksih kmetijskih zemljišč in gozdov. V tem primeru
gre upravičencem odškodnina.

Amandma k 11. členu:

Kmetijska zemljišča in gozdovi, ki ležijo v kompleksih kmetijskih
zemljišč in gozdov se ne glede na določbe prvega odstavka tega
člena lahko vračajo v last in posest upravičencem:
- ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, kot edinim virom dohodka,
- pravnim osebam, ki so bile ob uveljavitvi zakona o denacionalizaciji registrirane za opravljanje kmetijske oziroma
gozdarske dejavnosti,
- članom agrarnih skupnosti.

11. člen se črta, ostali členi se preštevilčijo.
Obrazložitev:
Zaradi črtanja drugega odstavka spremenjenega 14. člena je
predlagana dopolnitev 51. člena brezpredmetna. Zato je smiselno
črtanje 11. člena sprememb in dopolnitev ZDEN.

Določbe drugega odstavka tega člena se uporabljajo tudi v primerih
vzpostavitve lastninske pravice na zemljiščih, na katerih imajo
prejšnji imetniki pravice uporabe, na podlagi zakona, pravico
upravljanja.

Amandma k 14. členu:
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Prvi odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:

Če obstajajo druge pravne ali dejanske ovire za vračilo kmetijskega
zemljišča ali gozda v naravi, gre upravičencu odškodnina v
obveznicah Slovenskega odškodninskega sklada; upravičenec
iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka tega člena pa lahko
zahteva priznanico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ali
vzpostavitev solastninske pravice na kompleksu.

"Stranke v postopku za denacionalizacijo so upravičenec, njegov
pravni naslednik, zavezanec ter prejšnji upravljalec oziroma
najemnik, oziroma druga pravna ali fizična oseba, ki ima za
varstvo svojih pravic ali pravnih koristi pravico udeleževati se
postopka. Pristojni organ je dolžan navedene osebe obvestiti o
vloženem zahtevku za denacionalizacijo."

Z odločbo o izdaji priznanic se ugotovi površina, katastrski okraj,
katastrska kultura in razred zemljišča, ki je predmet denacionalizacije in glede na to se določi vrednost izdanih priznanic,
izračunano na podlagi predpisa iz tretjega odstavka 44. člena.

Obrazložitev:
Vsaki pravni in fizični osebi, ki se ima zaradi varstva svojih pravic
ali pravnih koristi pravico udeleževati postopka, je potrebno to
omogočiti. Zato morajo biti o uvedbi postopka obveščene.
Dosedanja praksa je, da prvostopni organi ne le da niso obvestili
vseh tistih, ki imajo zaradi varstva svojih pravic ali pravnih koristi
pravico udeleževati se postopka, še več, velika večina
prvostopnih upravnih organov jim je celo odrekala status stranke
v postopkih denacionalizacije ne glede na to, da je šlo za potrebo
po zavarovanju njihovih pravic. Takšno ravnanje je v nasprotju z
določili Zakona o splošnem upravnem postopku, saj tudi Ustavno
sodišče v odločbi U-l-121/97 poudarja, da se določbe Zakona o
splošnem upravnem postopku uporabljajo subsidiarno tako, da

Priznanica je vrednostni papir, ki se glasi na ime upravičenca in
na določeno vrednost, do višine katere se izdajatelj papirja
obvezuje odprodati kmetijska zemljišča ali gozdove, ali pa plačati
odškodnino. Imetnik priznanice ima predkupno pravico pri nakupu
kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih prodaja Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije na tistem območju, kjer mu je bilo
zemljišče podržavljeno.
Če upravičenec ne kupi kmetijskih zemljišč ali gozdov, oziroma
26. junij 1997
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Amandma k 18. členu:

gre "položaj stranke v denacionalizacijskem postopku tako
upravičencu kot tudi zavezancu in vsaki drugi pravni ali fizični
osebi, ki ima za varstvo svojih pravic ali pravnih koristi pravico
udeleževati se postopka (prvi odstavek 60. člena)".

Doda se nov 18.a člen, ki se glasi:
"18.a člen
V prvem odstavku 70. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:

Amandma k 15. členu:

"Kadar je ugotovitev državljanstva kot predhodno vprašanje v
tem postopku odvisna od dokaza o pravni podlagi pridobitve tujega
državljanstva, nosijo dokazno breme o tem dejstvu stranke, ki
uveljavljajo denacionalizacijo."

Doda se 15.a člen, ki se glasi:
"15.a člen

Obrazložitev:
Dokazovanje tujega prava je urejeno le za postopek denacionalizacije, ne pa tudi za postopek ugotavljanja državljanstva.
Amandma ureja to vprašanje tudi za postopek ugotavljanja
državljanstva.

Za četrtim odstavkom 60. člena se doda nov, peti odstavek, ki se
glasi:
"Stranke v postopku ugotavljanja državljanstva kot predhodnega
vprašanja v postopku denacionalizacije so upravičenec in njegovi
pravni nasledniki."

Amandma k 19. členu:

Obrazložitev:
Predlagan ureditev bo izrecno določila, kdo je stranka v postopkih
ugotavljanja državljanstva kot predhodnega vprašanja v postopkih
denacionalizacije.

19. člen se črta, ostali členi se preštevilčijo.
Obrazložitev:
Črtanje 19. člena predloga sprememb in dopolnitev ZDEN pomeni
ohranitev obstoječe ureditve.

Amandma k 17. členu:

Amandma k 23. členu:

17. člen se črta, ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

23. člen se črta

Obrazložitev:
Zaradi črtanja 1. člena predloga sprememb in dopolnitev ZDEN,
je predlagana ureditev v 17. členu nepotrebna.
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Obrazložitev:
Zaradi predlagane opustitve verskega sklada kot novega
zavezanca za denacionalizacijo, je besedilo 23. člena nepotrebno.
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Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 12. junija 1997
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN ORGANIZACIJO ZA
GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ O
PRIVILEGIJIH, IMUNITETAH IN UGODNOSTIH, KI SE
PODELJUJEJO ORGANIZACIJI,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- dr. Benjamin LUKMAN, direktor Urada za evropske zadeve v
Ministrstvu za zunanje zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
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f) "arhivi Organizacije" pomenijo vse evidence in korespondenco,
dokumente in drugo gradivo, vključno s trakovi in filmi, zvočnimi
zapisi, programsko opremo in pisnim gradivom, videotrakovi in
diski, ki pripadajo Organizaciji ali ki jih ta poseduje ali jih poseduje
kdo drug v njenem imenu;

1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Organizacijo
za gospodarsko sodelovanje in razvoj o privilegijih, imunitetah in
ugodnostih, ki se podeljujejo organizaciji, sklenjen v Parizu 9.
februarja 1996,

g) "članice" pomenijo države ali druge subjekte, ki so člani
Organizacije;

2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:*

h) "sodelujoče nečlanice" pomeni države, ki niso članice
Organizacije ali mednarodnih organizacij, ki jih je Organizacija
povabila k sodelovanju kot opazovalke ali na kaki drugi podlagi
na sestanku, ki ga skliče Organizacija;

SPORAZUM
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
ORGANIZACIJO ZA GOSPODARSKO
SODELOVANJE IN RAZVOJ O
PRIVILEGIJIH, IMUNITETAH IN
UGODNOSTIH, KI SE PODELJUJEJO
ORGANIZACIJI

i) "predstavniki" pomenijo delegate, namestnike, svetovalce,
tehnične strokovnjake in tajnike delegacij;
j) "sestanki, ki jih skliče Organizacija" pomenijo vsako srečanje
delovnega telesa Organizacije ali vsak sestanek, mednarodno
konferenco ali drugo srečanje, ki ga skliče Organizacija.
2. člen
Organizacija je pravna oseba. V njeni pristojnosti je, da sklepa
pogodbe, pridobi ali razpolaga s premičninami in nepremičninami
in sproži sodne postopke.

REPUBLIKA SLOVENIJA
IN ORGANIZACIJA ZA GOSPODARSKO
SODELOVANJE IN RAZVOJ
(V NADALJEVANJU POGODBENICI)

3. člen
Če Vlada podeljuje kak ugodnejši privilegij, oprostitev ali imuniteto
podobni vrsti mednarodne organizacije, se ta sporazum spremeni
in dopolni tako, da se v tem pogledu Organizacijo obravnava na
enak način.

UPOŠTEVAJE obstoječe sodelovanje med Organizacijo in
Slovenijo ter interes, da ga razvijata, kar dokazuje uvedba
posebnega programa za Slovenijo,

4. člen
UGOTAVLJATA, da bo to povečalo raven dejavnosti, ki jih
opravljata Organizacija in Slovenija, in

Organizacija in njeno premoženje ne glede na to, kje je in kdo ga
poseduje, uživata imuniteto pred vsako obliko sodnega postopka,
razen v posebnih primerih, kjer se Organizacija imuniteti izrecno
odpove. Razume pa se, da odpoved imuniteti ne velja za kateri
koli ukrep izvršbe.

STA SE DOGOVORILI, kot sledi:
1. člen

5. člen

Za namene tega sporazuma:

Premoženje Organizacije ne glede na to, kje je in kdo ga poseduje,
ne more biti predmet preiskave, odvzema proti plačilu, zaplembe,
razlastitve ali kake druge oblike vmešavanja z upravnimi, sodnimi
ali zakonodajnimi ukrepi.

a) "Vlada" pomeni Vlado Republike Slovenije;
b) "Organizacija" pomeni Organizacijo za gospodarsko
sodelovanje in razvoj;

6. člen

c) "uradniki" pomenijo kategorije uradnikov, kot jih podrobno določa
generalni sekretar in za katere se uporabljajo določbe tega
sporazuma. Imena uradnikov, vključena v te kategorije, se od
časa do časa sporočijo Vladi;

1. Prostori Organizacije, vključno s prostori, ki jih uporablja
Organizacija v času sestanka, ki ga skliče, so nedotakljivi in so
pod njenim izključnim nadzorom in oblastjo.

d) "prostori Organizacije" pomenijo poslopja ali njihove dele
(vključno s pripadajočim zemljiščem), ki se uporabljajo stalno ali
začasno za uradne namene Organizacije;

2. Vlada sprejme ustrezne ukrepe, da bi zagotovila varnost
prostorov Organizacije; predvsem bo preprečevala, da bi katera
koli oseba ali skupina oseb brez dovoljenja prišla v prostore ali
povzročala nered v njihovi neposredni bližini.

e) "premoženje Organizacije" pomeni vse premoženje, vključno
s skladi in sredstvi, ki pripadajo Organizaciji, ali ki jih Organizacija
poseduje ali z njimi upravlja, ali s katerimi upravlja kdo drug v
njenem imenu;

7. člen
Arhivi Organizacije in na splošno vsi dokumenti, ki ji pripadajo ali

•Besedilo sporazuma v francoskem jeziku je na vpogled v Sektorju
za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
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jih le-ta hrani, so nedotakljivi ne glede na to, kje so in kdo jih
poseduje.

11 in 12 Konvencije o privilegijih in imunitetah Združenih narodov
z dne 13. februarja 1946.

8. člen

2. Privilegiji, imunitete in ugodnosti se ne podeljujejo predstavnikom
sodelujočih članic in nečlanic v njihovo osebno korist, ampak z
namenom, da se zaščiti samostojno opravljanje njihovih funkcij v
zvezi z Organizacijo. Zaradi tega sodelujoča članica ali nečlanica
nima le pravice, temveč tudi dolžnost, da se odpove imuniteti
svojega predstavnika v vsakem takem primeru, kjer bi po mnenju
sodelujoče članice ali nečlanice imuniteta ovirala pot pravice in se
ji lahko odpove brez škode za namen, za katerega se imuniteta
podeli.

Ne da bi jo pri tem omejevali finančna kontrola, predpisi ali kakršni
koli moratoriji:
a) ima Organizacija lahko sredstva v kateri koli valuti in lahko
posluje z računi v kateri koli valuti;
b) lahko Organizacija prosto nakazuje sredstva znotraj ozemlja
Slovenije, na to ozemlje in s tega ozemlja in menja vsako valuto v
katero koli drugo valuto pod enakimi pogoji, ki veljajo za vsako
drugo mednarodno organizacijo ali tujo vlado.

13. člen
Uradniki Organizacije:

9. člen

a) uživajo imuniteto pred aretacijo in priporom zaradi dejanj,
storjenih pri opravljanju njihove funkcije in pred zasegom njihove
osebne prtljage;

Organizacija in njeno premoženje sta oproščena:
a) vseh oblik neposrednega obdavčenja: razume pa se, da
Organizacija ne bo zahtevala oprostitve pristojbin in davkov, ki
predstavljajo le plačilo za komunalne storitve;

b) uživajo imuniteto pred sodnim postopkom zaradi dejanj, storjenih
med opravljanjem njihove funkcije; imuniteto uživajo tudi po izteku
njihove funkcije uradnikov Organizacije;

b) carin, prepovedi ali omejitev v zvezi z uvozom ali izvozom
blaga, namenjenega službeni rabi; razume pa se, da se tako
uvoženo blago ne bo prodajalo v Sloveniji v treh letih, razen pod
pogoji, dogovorjenimi z Vlado;

c) so oproščeni kakršne koli oblike neposredne obdavčitve plač,
honorarjev in nadomestil, ki jim jih plača Organizacija; ta oprostitev
se ne nanaša na slovenske državljane, ki prebivajo v Sloveniji;

c) carin, omejitev ali prepovedi v zvezi z uvozom in izvozom
publikacij;

d) so skupaj s svojimi soprogami in družinskimi člani izvzeti iz
imigracijskih omejitev in prijave tujcev;

d) vsake oblike posrednega obdavčenja blaga in storitev, ki se jih
kupuje za uradne namene, vključno z davki, ki so del cene, ki naj
bi se plačala za tako blago in storitve pod enakimi pogoji, kot
veljajo za diplomatska predstavništva v Sloveniji.

e) uživajo kot člani diplomatskih predstavništev skupaj s svojimi
soprogami in družinskimi člani enake ugodnosti kot člani
diplomatskih predstavništev glede vrnitve v domovino v primeru
mednarodnih kriz;

10. člen

f) imajo pravico, da ob prvem prevzemu funkcije v Sloveniji in v
enem letu po prihodu v Slovenijo brez carine uvozijo svoje pohištvo
in osebne predmete pod pogojem, da tako uvoženo blago ne bo
prodano v treh letih od datuma uvoza;

1. Organizacija uživa za svoje uradne komunikacije obravnavanje,
ki ni manj ugodno, kot ga Slovenija namenja vsaki tuji vladi, vključno
z njenimi diplomatskimi predstavništvi, glede prioritet, pristojbin in
davkov na poštne pošiljke, telegrame, radiograme, telefoto,
telefakse, telefone in druge komunikacije in tarife za informacije
za tisk in radio. Uradna korespondenca in druga uradna sporočila
Organizacije se ne cenzurirajo.

g) dobijo enake privilegije glede valute in menjave, kot se
podeljujejo diplomatskim predstavnikom primerljivega ranga;
h) so oproščeni vsake obveznosti, da položijo varščino za blago,
začasno uvoženo v Slovenijo;

2. Organizacija za svoje uradne komunikacije uživa pravico do
uporabe šifer in pošiljanja in prejemanja korespondence ter drugih
listin in dokumentov po kurirju.

i) uživajo pravico, da za namene komuniciranja z Organizacijo
uporabljajo šifre in da pošiljajo ter prejemajo korespondenco in
druge dokumente ter listine po kurirju.

11. člen

14. člen

Da bi Organizaciji omogočili polno in učinkovito izvajanje delovnih
dolžnosti in izpolnjevanje nalog:

b) so Organizaciji na voljo osnovne javne storitve na enaki podlagi
in pod enakimi pogoji kot diplomatskim predstavništvom v Sloveniji.

Poleg privilegijev, imunitet in ugodnosti, omenjenih v 13. členu,
generalni sekretar Organizacije, njegova soproga/njen soprog in
njegovi/njeni otroci, mlajši od 18 let, uživajo privilegije, imunitete in
ugodnosti, ki se podeljujejo vodjem diplomatskih predstavništev.
Namestnik in pomočnik generalnega sekretarja, njune soproge
in otroci, mlajši od 18 let, uživajo privilegije, imunitete in ugodnosti,
podeljene članom diplomatskih predstavništev primerljivega
ranga.

12. člen

15. člen

1. Predstavniki sodelujočih članic in nečlanic, ki se udeležijo
sestanka, ki ga skliče Organizacija, bodo v času opravljanja svojih
funkcij in med potovanjem na kraj sestanka in z njega uživali
privilegije, imunitete in ugodnosti, predvidene v 4. členu poglavij

Strokovnjaki (ki niso uradniki), ki opravljajo naloge za Organizacijo,
uživajo na ozemlju Slovenije take privilegije, imunitete in olajšave,
ki so potrebni za samostojno opravljanje njihovih dolžnosti v času
njihove misije, vključno s časom, ki ga preživijo na potovanjih v

a) Vlada pomaga Organizaciji pri reševanju vseh težav, s katerimi
bi se Organizacija morda srečevala pri dobavi blaga, storitev in
pridobivanju ugodnosti na ozemlju Slovenije in
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dneh od zahteve ene ali druge pogodbenice za njegovo reševanje,
se ga na zahtevo ene od pogodbenic predloži v arbitražo.

zvezi z njihovimi nalogami, še zlasti uživajo:
a) imuniteto pred osebno aretacijo ali priporom ali zasegom njihove
osebne prtljage;

3. Arbitražno sodišče je sestavljeno iz treh arbitrov: vsaka
pogodbenica izbere enega, tretjega arbitra, ki je predsednik
sodišča, pa izbereta pogodbenici skupaj. Če sodišče ni
ustanovljeno v treh mesecih od dne, ko je podana zahteva za
arbitražo, opravi imenovanje arbitrov, ki še niso določeni,
predsednik Meddržavnega sodišča na zahtevo ene od
pogodbenic.

b) imuniteto pred 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 po zaključku njihove misije;
c) nedotakljivost vseh listin in dokumentov;

4. Sodišče uporablja načela in pravila mednarodnega prava in
njegova razsodba je dokončna in zavezujoča za pogodbenici.

d) pravico, da za namene komuniciranja z Organizacijo uporabljajo
šifre ter da pošiljajo in prejemajo korespondenco in druge
dokumente ter listine po kurirju;

21. člen
e) enake ugodnosti glede valutnih in deviznih omejitev, kot so
podeljene predstavniku tuje vlade na začasni uradni misiji;

Ta sporazum začne veljati z datumom, ko Vlada obvesti
Organizacijo, da so izpolnjeni ustavni pogoji za njegovo uveljavitev.

f) oprostitev vsake obveznosti, da položijo varščino za blago,
začasno uvoženo v Slovenijo;

22. člen
Sporazum preneha veljati z obojestranskim privoljenjem vendar
ne prej kot eno leto po pisnem obvestilu ene od pogodbenic o
nameri, da ga prekine.

16. člen
Privilegiji, imunitete in ugodnosti se podeljujejo uradnikom in
strokovnjakom v interesu Organizacije in ne v njihovo osebno
korist. Generalni sekretar Organizacije ima pravico in dolžnost,
da se odpove imuniteti za vsakega uradnika ali strokovnjaka, če
meni, da bi imuniteta tega uradnika ali strokovnjaka ovirala pot
pravice in če se lahko odpove brez škode za interese
Organizacije. V primeru generalnega sekretarja Organizacije in
njegovega namestnika in pomočnika, ima Svet Organizacije
pravico, da se zanje odpove imuniteti.

23. člen
Od dne podpisa Sporazuma in do začetka njegove veljavnosti se
ta sporazum uporablja začasno, v kolikor je to mogoče, po pravu
Republike Slovenije.
24. člen
Pogodbenici lahko skleneta kakršne koli dopolnilne sporazume,
ki so morda potrebni v okviru tega sporazuma.

17. člen
Vlada ukrene vse potrebno, da ob upoštevanju svojih zakonov in
predpisov olajša vstopanje na ozemlje Slovenije, bivanje na njem
in izstopanje z njega kot tudi svobodo gibanja na ozemlju Slovenije
za predstavnike sodelujočih članic in nečlanic, uradnike in
strokovnjake Organizacije ter vsako drugo osebo, ki jo
Organizacija povabi v uradne namene.

SESTAVLJENO V PARIZU 9. februarja 1996 v dveh izvirnikih v
angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako
verodostojni.

18. člen

Za Republiko Slovenijo

Organizacija vedno sodeluje z Vlado, da olajša delo pravosodju in
preprečuje vsako zlorabo v zvezi s privilegiji, imunitetami,
oprostitvami in olajšavami, omenjenimi v tem sporazumu.

Za Organizacijo za
gospodarsko sodelovanje
in razvoj:

Dr. Andrej Capuder, l.r.
veleposlanik Republike Slovenije
v Franciji

19. člen

Jean-Claude Paye l.r.
generalni sekretar

Ta sporazum se razlaga in uporablja z vidika njegovega prvotnega
namena, ki je, omogočiti Organizaciji, da v celoti in učinkovito
opravlja svoje dolžnosti in izpolnjuje svoje naloge.
3. člen

20. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Minstrstvo za zunanje zadeve.

1. Pogodbenici skušata vsak spor v zvezi z razlago ali uporabo
tega sporazuma reševati s pogajanji ali na kateri koli drug
medsebojno dogovorjen način.

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

2. Če se spor ne reši v skladu s 1. odstavkom v devetdesetih

poročevalec, št. 26

26

26. junij 1997

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Republiko Slovenijo in Organizacijo za
državami nečlanicami (Poljsko in Češko, preden sta postali članici
ter Slovaško itd.) in podeljuje OECD nekatere privilegije in imunitete
gospodarsko sodelovanje in razvoj o privilegijih, imunitetah in
in sicer povzema ureditev po Konvenciji o privilegijih in imunitetah
ugodnostih, ki se podeljujejo organizaciji, sta 9. februarja 1996 v
Združenih narodov ter delno po Dunajski konvenciji o diplomatskih
Parizu podpisala veleposlanik Republike Slovenije v Franciji dr.
odnosih. Za države članice pa velja Splošni sporazum o privilegijih
Andrej Capuder in generalni sekretar organizacije Jean-Claude
in imunitetah iz leta 1960.
Paye.
Za polno in učinkovito izvajanje delovnih dolžnosti pomaga vlada
organizaciji pri reševanju vseh težav, s katerimi bi se ta srečevala
pri dobavi blaga, storitev in pridobivanju ugodnosti, prav tako pa
so organizaciji na voljo osnovne javne storitve na enaki podlagi in
pod enakimi pogoji kot diplomatskim predstavništvom.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je
po razpadu Jugoslavije odpovedala sporazum, ki ga je imela z
njo sklenjena nekdanja Jugoslavija.
Slovenija je po osamosvojitvi sodelovala z OECD preko Centra
za sodelovanje z gospodarstvi v prehodu, v programu, ki je zelo
splošne narave in zajema izobraževanje in seminarje za
posamezna področja prilagajanja tržnemu gospodarstvu. Program PIT (Partners in Transition) omogoča višje oblike sodelovanja
in je prilagojen posebnostim vsake države, ki v njem sodeluje.
PIT program je po definiciji prehoden program, ki pripravlja države
udeleženke na članstvo v OECD.

13. člen sporazuma podrobneje določa imunitete in privilegije
uradnikov organizacije, 15. člen pa privilegije in imunitete za
strokovnjake, ki niso uradniki in ki opravljajo naloge za organizacijo.
20. člen določa postopek v primeru morebitnega spora.
23. člen omogoča začasno uporabo sporazuma do začetka
njegove veljavnosti, veljati pa začne z dnem, ko Slovenija
organizacijo obvesti o izpolnjenih notranjepravnih pogojih za
začetek veljavnosti.

Decembra 1994 je OECD predlagala, da bi s Slovenijo sklenila
sporazum o privilegijih in imunitetah za dejavnosti predstavnikov
OECD v Sloveniji. Sklenitev takega sporazuma je praksa, s katero
države zagotavljajo privilegije in imunitete organizaciji in je
pomembna za njeno učinkovito delovanje in sodelovanje z
zadevnimi državami.

V skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah sporazum
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Zaradi uresničevanja sporazuma ni potrebno spreminjati
obstoječih ali sprejemati novih predpisov. Za uresničevanje
sporazuma tudi niso potrebna dodatna finančna sredstva.

Gre za tipski sporazum, kakršnega je OECD sklenila z nekaterimi
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ZAKONA

0

RATIFIKACIJI

VARNOSTNEGA

REPUBLIKO

SPORAZUMA

SLOVENIJO

MED

IN

ORGANIZACIJO

SEVERNOATLANTSKEGA

PAKTA

(MVSOSP)
- EPA 190 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 12. junija 1997
določila besedilo:

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI VARNOSTNEGA
SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
ORGANIZACIJO SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve;
- Tit TURNŠEK, minister za obrambo;
- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje;
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve in predsednik Komisije Vlade Republike Slovenije za
varovanje zaupnih dokumentov NATO;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Roman KIRN, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
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(ii) si bosta na vse načine prizadevali zagotoviti, da bodo to gradivo
in podatki, če so zaupni, obdržali varnostno razporeditev, ki jo je
določila posamezna pogodbenica glede svojih podatkov in gradiva,
in da bosta varovali take podatke in gradivo v skladu z
dogovorjenimi skupnimi standardi;

1. člen
Ratificira se Varnostni sporazum med Republiko Slovenijo in
Organizacijo Severnoatlantskega pakta, podpisan v Bruslju 13.
julija 1994.
2. člen

(iii) ne bosta uporabljali izmenjanih podatkov in gradiva v druge
namene, kot je bilo določeno v okviru zadevnih programov ter
odločitev in resolucij, ki se nanašajo na te programe;

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v slovenskem
prevodu glasi:*

(iv) ne bosta razkrili takih podatkov in gradiva tretjim brez odobritve
tistega, od katerega podatek ali gradivo izhaja.
VARNOSTNI SPORAZUM
MED
REPUBLIKO SLOVENIJO
IN
ORGANIZACIJO
SEVERNOATLANTSKEGA PAKTA

2. člen
(i) Vlada Republike Slovenije sprejema obvezo, da bo vse svoje
državljane, ki pri opravljanju svojih uradnih dolžnosti zahtevajo ali
lahko imajo dostop do podatkov ali gradiva, izmenjanih v okviru
programov Severnoatlantskega sveta za sodelovanje ali
Partnerstva za mir, predhodno ustrezno preverila, preden jim bo
dovolila dostop do takih podatkov in gradiva.
(ii) Postopki varnostnega preverjanja naj bili zasnovani tako, da
bo moč ugotoviti, ali ima posameznik ob upoštevanju njegove
lojalnosti in zanesljivosti lahko dostop do zaupnih podatkov
brez tveganja za njihovo varnost.

VARNOSTNI SPORAZUM
Vlada Slovenije,

3. člen

ki jo predstavlja

Urad za varnost NATO pod vodstvom in v imenu generalnega
sekretarja in predsednika Vojaškega odbora NATO, ki deluje v
imenu Severnoatlantskega sveta in Vojaškega odbora NATO in
jima je podrejen, odgovarja za varnostne ukrepe za varovanje
zaupnih podatkov, izmenjanih v okviru sodelovanja med
Severnoatlantskim svetom za sodelovanje/Partnerstvom za mir.

Njegova Ekscelenca dr. Boris Cizelj, veleposlanik,
stalni častnik za zvezo pri sedežu Nata,

4. člen

Organizacija Severnoatlantskega pakta,

Vlada Slovenije bo obvestila Urad za varnost NATO o varnostnem
organu s podobno nacionalno odgovornostjo. Vlada Republike
Slovenije in Nato bosta izdelala posebne upravne dogovore, ki
bodo med drugim obravnavali standarde vzajemne varnostne
zaščite podatkov, ki se bodo izmenjevali, in zveze med varnostnim
organom Republike Slovenije ter Uradom za varnost NATO.

ki jo predstavlja
dr. Manfred VVORNER,
generalni sekretar Organizacije Severnoatlantskega pakta,

5. člen
ob upoštevanju, da je Republika Slovenija partnerska država v
Severnoatlantskem svetu za sodelovanje/Partnerstvu za mir;

Pred izmenjavo katerih koli zaupnih podatkov med Vlado Republike
Slovenije in Natom se morajo odgovorni varnostni organi vzajemno
zadovoljivo prepričati, da je pogodbenica prejemnica pripravljena
varovati podatke, ki jih prejme, tako kot to zahteva tisti, od katerega
podatki izhajajo.

sta sklenili, da se bosta posvetovali o političnih vprašanjih in
vprašanjih, povezanih z varnostjo, da bosta razširili in okrepili
politično in vojaško sodelovanje v vsej Evropi;
ob spoznanju, da je posledica učinkovitega sodelovanja v tem
pogledu izmenjava občutljivih in/ali zaupnih podatkov med
pogodbenicama;

V potrditev tega sta zgoraj navedena predstavnika podpisala ta
sporazum.
Sestavljeno v dveh izvodih v Bruslju 13. julija 1994 v angleškem in
francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.

sta sklenili, kot sledi:
1. člen
Pogodbenici:

Za Vlado
Slovenije

(i) bosta varovali in ščitili podatke in gradivo druge pogodbenice;

dr. Boris Cizelj, l.r.

Za Organizacijo
Severnoatlantskega pakta
dr. Manfred VVorner
zanj Sergio Balanzino, l.r.

* Besedilo sporazuma v francoskem jeziku je na vpogled v
Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje
zadeve Republike Slovenije.
poročevalec, št. 26
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3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve v
sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za notranje
zadeve ter Ministrstvom za pravosodje.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije ■ Mednarodne pogodbe,

OBRAZLOŽITEV
tretjim stranem razkrivali takih podatkov in gradiva, ne da bi poprej
pridobili odobritev pogodbenice od katere podatek izhaja.

Republika Slovenija je s podpisom Okvirnega dokumenta
Partnerstvo za mir (PzM), katerega je 30. marca 1994 v Bruslju
podpisal predsednik Vlade RS dr. Janez Drnovšek, postala
partnerska država v Severnoatlantskem svetu za sodelovanje.
S tem je bil vzpostavljen tudi formalno pravni okvir za sodelovanje
Republike Slovenije z NATO-m v okviru Partnerstva za mir. Na
osnovi tega sodelovanja Republika Slovenija prejema zaupne
dokumente NATO/PzM, za varovanje njihove zaupnosti pa
država, ki sodeluje v PzM podpiše Varnostni sporazum. Varnostni
sporazum med RS in NATO-m je bil podpisan 13. julija 1994 v
Bruslju.

Hkrati sporazum predvideva, da bo Vlada RS Natov Urad za
varnost obvestila o nacionalnem varnostnem organu. V zvezi s
tem je Vlada RS 27. julija 1996 ustanovila Komisijo za varovanje
zaupnih podatkov NATO, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva
za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva
za obrambo ter Ministrstva za pravosodje.
Za izvajanje sporazuma bo potrebno sprejeti uredbo o varovanju
zaupnih podatkov in informacij Severnoatlantskega pakta.

Sporazum zavezuje pogodbenici, da bosta varovali in ščitili prejete
podatke, da ne bosta uporabljali izmenjanih podatkov in gradiva v
druge namene kot je bilo določeno v okviru zadevnih programov
ter odločitev in resolucij, ki zadevajo te programe ter da ne bosta

26. junij 1997

Za izvajanje sporazuma niso potrebna posebna finančna
sredstva.
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Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 12. junija 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN REPUBLIKO HRVAŠKO,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve;
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

1. člen

SPORAZUM
O SOCIALNEM ZAVAROVANJU
MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN REPUBLIKO HRVAŠKO

Ratificira se Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisan v Ljubljani 28. aprila
1997.
2. člen

Republika Slovenija in
Republika Hrvaška

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:

v želji, da bi uredili medsebojne odnose na področju socialnega
zavarovanja,
skleneta naslednji sporazum

26. junij 1997
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11. "družinski član"
oseba, ki Je kot taka določena ali priznana po pravnih predpisih iz
prvega odstavka 2. člena tega sporazuma;

I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Definicije pojmov
(1) V tem sporazumu pomenijo izrazi:

12. "stalno prebivališče"
kraj, v katerem se oseba naseli z namenom, da v njem stalno živi,
in v katerem je prijavljena v skladu z ustreznimi pravnimi predpisi;

1. "Slovenija"
Republiko Slovenijo,
"Hrvaška"
Republiko Hrvaško;

13. "začasno prebivališče"
kraj na ozemlju ene države pogodbenice, kjer se začasno zadržuje
ali biva oseba, ki ima stalno prebivališče na območju druge države
pogodbenice;

2. "območje"
za Slovenijo slovensko državno območje,
za Hrvaško hrvaško državno območje;

14. "zavarovalna doba"
doba plačevanja prispevkov, zaposlitve ali poklicne dejavnosti,
kot tudi vse druge dobe, ki so ugotovljene ali priznane kot
zavarovalne dobe, ter vse posebne dobe, ki so priznane po
pravnih predpisih držav pogodbenic;

3. "državljan",
ko se nanaša na Slovenijo,
slovenskega državljana,
ko se nanaša na Hrvaško,
hrvaškega državljana;

15. "dajatev"
vsaka ■denarna dajatev po pravnih predpisih iz prvega odstavka
2. člena tega sporazuma;
16. "storitev"
storitve, ki se nudijo v okviru obveznega zdravstvenega
zavarovanja po določbah tega sporazuma;

4. "pravni predpisi"
zakoni in drugi predpisi, ki se nanašajo na področja socialnega
zavarovanja iz
prvega odstavka 2. člena tega sporazuma;

17. "nujne zdravstvene storitve"
storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženoživljenje ali
zdravje osebe.

5. "pristojni organ",
ko se nanaša na Slovenijo,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za
zdravstvo,

(2) V tem sporazumu imajo drugi izrazi takšen pomen, kot ga
določajo pravni predpisi držav pogodbenic.

ko se nanaša na Hrvaško,
Ministrstvo za delo in socialno varnost ter Ministrstvo za
zdravstvo;

2. člen
Pravni predpisi, na katere se sporazum nanaša
(1) Ta sporazum se nanaša na pravne predpise:

6."nosilec"
zavod ali organ, pristojen za uporabo pravnih predpisov iz prvega
odstavka 2. člena tega sporazuma;

v Sloveniji o:
a) zdravstvenem zavarovanju,
b) pokojninskem in Invalidskem zavarovanju,
c) zavarovanju za primer brezposelnosti,
d) nadomestilu plače za čas porodniškega dopusta;

7. "pristojni nosilec"
nosilec, pri katerem je oseba zavarovana v trenutku vložitve
zahteve za dajatev ali storitev ali pri katerem ima ali bi lahko imela
pravico do dajatve ali storitve;
8. "pomožni nosilec"
zavod ali organ države pogodbenice, kinudi pomoč pristojnemu
nosilcu pri uporabi tega sporazuma;

v Hrvaški o:
a) zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu,
b) pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
c) zavarovanju za primer brezposelnosti.

9. "organ za zvezo"
organi, ki jih pristojni organi pooblastijo za vzdrževanje neposrednih
medsebojnih stikov za lažje izvajanje tega sporazuma;

(2)Ta sporazum se nanaša na vse pravne predpise, ki združujejo,
spreminjajo ali dopolnjujejo pravne predpise Iz prvega odstavka
tega člena.

10. "zavarovanec"
oseba, zavarovana po pravnih predpisih Iz prvega odstavka 2.
člena tega sporazuma;

(3) Ta sporazum se ne nanaša na pravne predpise o drugih
sistemih ali o drugih novih področjih socialnega zavarovanja.

poročevalec, št. 26
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(2) Oseba, ki opravlja samostojno dejavnost na območju ene
države pogodbenice in odide na območje druge države
pogodbenice, da bi za krajši čas opravljala takšno dejavnost,
ostane zavarovana po pravnih predpisih prve države
pogodbenice, če njeno bivanje v drugi državi pogodbenici ni daljše
od 12 mesecev. Če se navedena dejavnost podaljša zaradi
nepredvidljivih okoliščin nad 12 mesecev, se lahko uporaba pravnih
predpisov prve države pogodbenice s pristankom pristojnega
organa države, v kateri se dejavnost začasno opravlja, podaljša
še za 12 mesecev.

3. člen
Osebe, za katere se sporazum uporablja
Ta sporazum se uporablja za:
a) osebe, za katere veljajo ali so veljali pravni predpisi ene ali
obeh držav pogodbenic;
b) druge osebe, če uveljavljajo pravice na osnovi zavarovanja
oseb, navedenih pod a).
4. člen
Enakopravnost pri uporabi pravnih predpisov

(3) Za potujoče osebje delodajalca, ki se ukvarja z zračnim,
cestnim ali železniškim prometom, se uporabljajo pravni predpisi
države pogodbenice, na območju katere se nahaja sedež
delodajalca.

Pri uporabi pravnih predpisov ene države pogodbenice so
državljani druge države pogodbenice izenačeni z državljani prve
države pogodbenice, če s tem sporazumom ni drugače določeno.
5. člen
Izplačila dajatev

(4) Za delavca, zaposlenega v poslovalnici ali v stalnem
predstavništvu podjetja, katerega sedež se nahaja na območju
druge države pogodbenice, se uporabljajo pravni predpisi države
pogodbenice, na območju katere je poslovalnica ali stalno
predstavništvo.

(1) Če ta sporazum ne določa drugače, pokojnine in druge dajatve,
do katerih je oseba upravičena po pravnih predpisih ene države
pogodbenice, ne smejo biti zmanjšane, spremenjene, zamrznjene,
odvzete ali zasežene, zato ker upravičenec prebiva na območju
druge države pogodbenice.

(5) Za posadko ladje in za druge osebe, ki so na njej zaposlene,
se uporabljajo pravni predpisi države pogodbenice, pod katere
zastavo ladja plove. Za osebe, ki opravljajo delo natovarjanja in
raztovarjanja ladje, popravila ali nadzor ladje v času, ko se nahaja
v pristanišču druge države pogodbenice, se uporabljajo pravni
predpisi države pogodbenice, v kateri je pristanišče.

(2) Državljanom druge države pogodbenice, ki prebivajo v tretji
državi, izplačuje prva država pogodbenica pokojnine in druge
dajatve pod enakimi pogoji kakor svojim državljanom, ki tam
prebivajo.

(6) Za osebo, zaposleno v državni upravi ali javni službi, ki je
poslana iz ene države pogodbenice v drugo, se uporabljajo pravni
predpisi države pogodbenice, iz katere je poslana.

(3) Varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo, denarna
nadomestila, ki jih osebe prejemajo v zvezi z invalidnostjo,
nadomestilo za primer brezposelnosti in druge dajatve, ki so
odvisne od dohodkovnega cenzusa, se ne izplačujejo v drugo
državo pogodbenico.

9. člen
Zaposleni v diplomatskih in/ali konzularnih
predstavništvih

6. člen
Izenačenost pravnih dejstev

(1) Za člane diplomatskega in/aii konzularnega predstavništva
veljajo pravni predpisi države pošiljateljice, ki jih je poslala na delo
v državo prejemnico.

če ima opravljanje neke dejavnosti, na podlagi katere oseba
pridobiva dohodek, alj določeno obvezno zavarovanje po pravnih
predpisih ene države pogodbenice pravni učinek na določene
dajatve iz socialnega zavarovanja, ima takšna dejavnost ali tako
obvezno zavarovanje v drugi državi pogodbenici enak pravni
učinek.

(2) Prvi odstavek tega člena velja tudi za člane administrativnega
in tehničnega ter hišnega osebja diplomatskega in/ali konzularnega
predstavništva, ki niso državljani države prejemnice in v njej tudi
nimajo stalnega prebivališča.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko člani
administrativnega in tehničnega osebja diplomatskega in/ali
konzularnega predstavništva, ki so državljani države pošiljateljice
in imajo v državi prejemnici stalno prebivališče, v roku treh
mesecev od začetka zaposlitve izberejo uporabo pravnih
predpisov države pošiljateljice.

II. DEL
DOLOČBE O UPORABI PRAVNIH
PREDPISOV
7. člen
Splošno pravilo zavarovanja

(4) Prvi odstavek tega člena velja tudi za osebe, zaposlene v
osebni službi pri diplomatskem ali konzularnem predstavniku, če
so državljani države pošiljateljice in Imajo v tej državi stalno
prebivališče.

Za obvezno zavarovanje zaposlene osebe in osebe, ki opravlja
samostojno dejavnost, veljajo pravni predpisi države pogodbenice,
na območju katere se delo oz. samostojna dejavnost opravlja, če
ni v 8. in 9. členu tega sporazuma drugače določeno.

(5) Če zaposlene osebe niso državljani države pošiljateljice in v
tej državi nimajo stalnega prebivališča, se uporabljajo pravni
predpisi, ki veljajo v državi prejemnici. Diplomat ali član
diplomatskega in/ali konzularnega predstavništva, ki zaposluje
osebe iz prejšnjega stavka, je dolžan spoštovati pravne predpise,
ki veljajo za delodajalca v državi prejemnici.

8. člen
Detaširani delavci
(1) Če delodajalec s sedežem na območju ene države
pogodbenice pošlje svojega zaposlenega na območje druge
države pogodbenice, se zanj uporabljajo do konca 24.
koledarskega meseca po začetku dela na območju druge države
pogodbenice pravni predpisi prve države pogodbenice, kot da je
še vedno zaposlen na območju prve države pogodbenice.
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10. člen
Dogovor o Izvzetju
(1) Na skupno zahtevo delavca in njegovega delodajalca oz.
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14. člen
Uveljavljanje pravic družinskih članov delavcev

samozaposlenega lahko pristojni organi držav pogodbenic
sporazumno podaljšajo roke iz prvega in drugega odstavka 8.
člena tega sporazuma ter se dogovorijo o izjemah glede uporabe
določb od 7. do 9. člena tega sporazuma.

Družinski člani, ki so zdravstveno zavarovani pri pristojnem
nosilcu ene države pogodbenice, so v njegovo breme upravičeni
do storitev na območju druge države pogodbenice, če imajo tam
stalno prebivališče. Obseg, vrsta in način uveljavljanja storitev se
določijo po pravnih predpisih pomožnega nosilca, trajanje pravic
in krog družinskih članov pa po pravnih predpisih pristojnega
nosilca.

(2) Če je po prvem odstavku tega člena za nekega delavca
dogovorjena uporaba pravnih predpisov ene države pogodbenice,
čeprav je zaposlen na območju druge države pogodbenice, se
pravni predpisi uporabljajo tako, kot da je zaposlen na območju
prve države pogodbenice.

15. člen
Uveljavljanje pravic upokojencev

III. DEL
POSEBNE DOLOČBE

(1) Upokojenec, ki prejema pokojnino po pravnih predpisih obeh
držav pogodbenic, je upravičen do zdravstvenega zavarovanja
po pravnih predpisih države pogodbenice, v kateri ima stalno
prebivališče.

1. poglavje
BOLEZEN IN MATERINSTVO

(2) Upokojenec, ki prejema pokojnino le po pravnih predpisih ene
države pogodbenice, ima pa stalno prebivališče na območju druge
države pogodbenice, je upravičen do storitev po pravnih predpisih
druge države pogodbenice, vendar v breme pristojnega nosilca
prve države pogodbenice. V primeru začasnega bivanja na
območju prve države pogodbenice je upokojenec upravičen do
nujnih zdravstvenih storitev po pravnih predpisih in v breme te
države pogodbenice.

11. člen
Seštevanje zavarovalnih dob
Za pridobitev, ohranitev in ponovno vzpostavitev pravic iz
zdravstvenega zavarovanja se seštevajo zavarovalne dobe, ki
se upoštevajo po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic, če
se ne nanašajo na isto obdobje.
12. člen
Uveljavljanje pravic

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo
tudi za družinske člane upokojencev, pri čemer se krog družinskih
članov in trajanje pravic določata po pravnih predpisih pristojnega
nosilca.

(1) Zavarovanec, ki je zdravstveno zavarovan pri pristojnem
nosilcu ene države pogodbenice, ima pravico do nujnih
zdravstvenih storitev v času začasnega bivanja na območju
druge države pogodbenice.

16. člen
Pomožni nosilec

(2) V primeru, ko je že nastal zavarovalni primer, mora
zavarovanec pred začasno spremembo prebivališča pridobiti
soglasje pristojnega nosilca. Soglasje je lahko odklonjeno zaradi
zdravstvenega stanja, lahko pa se da tudi naknadno, če zaradi
utemeljenih razlogov predhodno ni bilo zahtevano.

Storitve v zvezi s členi 12 do 15 tega sporazuma zagotavlja
pomožni nosilec:

(3) Storitve iz prvega in drugega odstavka tega člena nudi
zavarovancu pomožni nosilec v breme pristojnega nosilca.
Trajanje pravice se določa po pravnih predpisih pristojnega
nosilca, obseg, vrsta in način nuđenja storitev pa po pravnih
predpisih pomožnega nosilca.

v Hrvaški - krajevno pristojni območni urad Hrvaškega zavoda
za zdravstveno zavarovanje.

(4) Za nuđenje storitev večje vrednosti (ortopedski in drugi
pripomočki) je potrebno predhodno soglasje pristojnega nosilca,
razen če na odobritev te storitve ni možno čakati zaradi nuđenja
nujne zdravstvene storitve.

(1) Stroške storitev po določbah tega sporazuma povrne pristojni
nosilec v dejanskem znesku.

v Sloveniji - območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, pristojna po kraju bivanja,

17. člen
Obračun stroškov

(2) Pristojna nosilca se lahko dogovorita tudi za drugačen način
povračila stroškov.

(5) Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se uporabljajo
tudi za družinske člane zavarovanca.

(3) Dajatve izplačuje pristojni nosilec po svojih pravnih predpisih
in v svoje breme, razen v primerih, ko se stroški povrnejo v
pavšalnih zneskih.

13. člen
Uveljavljanje pravic detaširanih delavcev

18. člen
Nadomestilo plače za čas porodniškega dopusta

(1) Osebe iz prvega, drugega in šestega odstavka 8. člena in iz
9. člena tega sporazuma uveljavljajo storitve po pravnih predpisih
države pogodbenice, v katero so poslane, v breme pristojnega
nosilca.

(1) Osebe, ki odidejo iz ene države pogodbenice v drugo državo
pogodbenico, imajo pravico do nadomestila plače za čas
porodniškega dopusta po pravnih predpisih države pogodbenice,
v kateri so bile zaposlene v trenutku pridobitve te pravice, če
izpolnjujejo pogoje, ki jih za pridobitev te pravice predpisuje ta
država pogodbenica.

(2) Določba prvega odstavka tega člena se s soglasjem
pristojnega nosilca uporablja tudi za družinske člane, ki prebivajo
z zavarovancem na območju druge države pogodbenice.
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(2) Če je za pridobitev pravice do nadomestila plače za čas
porodniškega dopusta po pravnih predpisih države pogodbenice,
ki zagotavlja to pravico, pogoj predhodna doba zaposlitve, se po
potrebi seštevajo obdobja zaposlitve v obeh državah pogodbenicah.

ponovni pridobitvi pravice do dajatev le ti seštejeta, če se ne
nanašata na isto obdobje. V koliki meri in na kakšen način se
upošteva zavarovalna doba, določajo pravni predpisi tiste države
pogodbenice, v kateri je zavarovanec to zavarovalno dobo
dopolnil.

(3) V primerih, ko je višina nadomestila plače za čas porodniškega
dopusta odvisna od višine predhodne plače upravičenca in je
upravičenec dosegel predpisano dobo zaposlitve po drugem
odstavku tega člena, se kot predhodna plača upošteva samo
plača, ki jo je upravičenec pridobil v državi pogodbenici, ki
zagotavlja pravico do nadomestila plače za čas porodniškega
dopusta, in sicer tako da se plača, zaslužena v tej državi, šteje
kot plača, zaslužena v celotnem predpisanem obdobju.

(2) Če z uporabo prvega odstavka tega člena niso izpolnjeni
pogoji za priznanje pravice do dajatve, pristojni nosilec upošteva
za državljane držav pogodbenic tudi zavarovalno dobo, dopolnjeno
v tretjih državah, s katerimi imata obe državi pogodbenici
sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju ali socialni
varnosti, v katerih je predvideno seštevanje zavarovalnih dob.
(3) Zavarovalna doba, dopolnjena v drugi državi pogodbenici, se
upošteva le v dejanskem trajanju.

19. člen
Preprečevanje dvojnih izplačil

(4) Če obstaja po pravnih predpisih ene države pogodbenice
pravica do dajatve brez seštevanja zavarovalnih dob, pristojni
nosilec te države pogodbenice prizna ustrezno dajatev le na
podlagi zavarovalne dobe, ki jo upošteva po svojih pravnih
predpisih.

Če oseba izpolnjuje pogoje za pridobitev dajatev v zvezi z
varstvom materinstva po pravnih predpisih obeh držav
pogodbenic, se pravica do teh dajatev prizna samo po pravnih
predpisih države pogodbenice, v kateri ima oseba stalno
prebivališče.

23. člen
Zavarovalna doba, krajša od 12 mesecev
Če zavarovalna doba, vštevna po pravnih predpisih ene države
pogodbenice, ne znaša skupno 12 mesecev, se po teh pravnih
predpisih ne prizna nobena dajatev. To ne velja, če po teh pravnih
predpisih obstaja pravica do dajatev samo na osnovi te
zavarovalne dobe. To zavarovalno dobo mora nosilec druge
države pogodbenice pri pridobitvi, ohranitvi ali ponovnem priznanju
pravice do dajatve in pri njenem izračunu upoštevati tako, kot če
bi bila dopolnjena po njegovih pravnih predpisih.

2. poglavje
NESREČA PRI DELU IN POKLICNA BOLEZEN
20. člen
Nesreča na poti na delo
Če oseba s stalnim prebivališčem v eni državi pogodbenici potuje
na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja dela v
drugo državo pogodbenico brez prekinitev in po najkrajši poti ter
doživi med potovanjem v kraj zaposlitve nesrečo, nosi stroške
storitev in dajatev nosilec te druge države pogodbenice skladno
s pravnimi predpisi o zavarovanju za primer nesreče pri delu. To
velja tudi za nesrečo, ki jo doživi zaposleni pri vrnitvi v državo
stalnega prebivališča neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi,
na podlagi katere je bil zaposlen v drugi državi pogodbenici.

24. člen
Upoštevanje dejstev
Če je za pravico do dajatev po pravnih predpisih ene države
pogodbenice pogoj, da so dopolnjene določene zavarovalne dobe
znotraj določenega časovnega obdobja, in če ti pravni predpisi
predvidevajo, da se to časovno obdobje podaljša na podlagi
določenih dejanskih stanj ali zavarovalnih dob, se za podaljšanje
upoštevajo tudi zavarovalne dobe, dopolnjene po pravnih predpisih
druge države pogodbenice, ali primerljiva dejanska stanja v drugi
državi pogodbenici. Primerljiva dejanska stanja so dobe prejemanja
invalidske ali starostne pokojnine, dajatve zaradi bolezni,
brezposelnosti ali nesreče pri delu po pravnih predpisih druge
države pogodbenice.

21. člen
Dajatev za poklicno bolezen
(1) Če je treba v primeru poklicne bolezni upoštevati pravne
predpise obeh držav pogodbenic, se dajatev prizna le po pravnih
predpisih tiste države pogodbenice, na katere območju je
zavarovanec nazadnje opravljal delo, ki je povzročilo to poklicno
bolezen, in če zavarovanec po teh pravnih predpisih izpolnjuje
pogoje.

25. člen
Določitev sorazmernega dela dajatve

(2) Če je zavarovanec v eni državi pogodbenici že pridobil pravico
do dajatve zaradi poklicne bolezni, mora pristojni nosilec te države
pogodbenice še naprej zagotavljati dajatev tudi v primeru
poslabšanja bolezni. Če pa je zavarovanec po pridobitvi pravice
do dajatve v prvi državi pogodbenici v drugi državi pogodbenici
opravljal delo, pri katerem obstaja enako tveganje za poklicno
bolezen, zaradi katere je že pridobil dajatev, mora nadaljnje
istovrstne dajatve zagotavljati nosilec druge države pogodbenice.

(1) Če zavarovanec ali njegov družinski član izpolnjuje pogoje za
dajatev le ob upoštevanju prvega ali drugega odstavka 22. člena
tega sporazuma, se pravica do le-te ugotavlja na naslednji način:
a) nosilec vsake države pogodbenice mora po svojih pravnih
predpisih ugotoviti, ali določena oseba s seštevanjem
zavarovalnih dob, kot je določeno v 22. členu tega sporazuma,
po teh pravnih predpisih izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do
dajatve;

3. poglavje
STAROST, INVALIDNOST IN SMRT

b) če obstaja pravica do dajatve, mora vsak nosilec, ki pride v
poštev, najprej izračunati teoretični znesek dajatve, ki bi ga moral
izplačevati, če bi moral po svojih pravnih predpisih upoštevati
vso zavarovalno dobo, dopolnjeno po pravnih predpisih obeh
držav pogodbenic. Če je znesek dajatve neodvisen od dolžine
zavarovalne dobe, velja kot teoretični znesek;

22. člen
Seštevanje zavarovalnih dob
(1) Če je zavarovanec dopolnil zavarovalni dobi po pravnih
predpisih obeh držav pogodbenic, se pri pridobitvi, ohranitvi In
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lahko pa tudi z osebami, udeleženimi v postopku, ali njihovimi
pooblaščenci.

c) na osnovi tega zneska mora nosilec določiti znesek, ki ga je
dolžan izplačevati, v sorazmerju med dolžino zavarovalne dobe,
dopolnjene po njegovih pravnih predpisih, in skupno zavarovalno
dobo;

(6) Pristojni organi in nosilci ene države pogodbenice ne smejo
zavrniti vloženih zahtevkov in drugih vlog ali dopisov samo zato,
ker so napisani v uradnem jeziku druge države pogodbenice.

d) če pri izvajanju točke c) skupna zavarovalna doba, ki se
upošteva po prvem in drugem odstavku 22. člena tega sporazuma,
presega najdaljšo možno zavarovalno dobo, ki je po pravnih
predpisih ene države pogodbenice določena za odmero višine
dajatve, se delni znesek dajatve izračuna v sorazmerju med
zavarovalno dobo, dopolnjeno po pravnih predpisih te države
pogodbenice, in njeno najdaljšo možno zavarovalno dobo.

(7) Zdravniške preglede, ki se opravljajo pri izvajanju pravnih
predpisov ene države pogodbenice in zadevajo osebe, ki prebivajo
na območju druge države pogodbenice, bo na prošnjo pristojnega
nosilca in v njegovo breme opravil nosilec v kraju prebivanja
osebe. Če se zdravniški pregledi opravljajo v interesu nosilcev
obeh držav pogodbenic, se stroški ne povrnejo.

(2) Hrvaški nosilec ne bo uporabljal določb točk b) do d) prvega
odstavka tega člena, če bi bila za zavarovanca ugodnejša
določitev višine dajatev samo na podlagi hrvaških zavarovalnih
dob.

(8) Za sodno pravno pomoč se uporabljajo določbe sporazuma
med državama pogodbenicama, ki velja za nuđenje pravne
pomoči v civilnopravnih zadevah.
*
28. člen
Oprostitev overovitve in plačila taks

(3) Pri izvajanju točke b) prvega odstavka tega člena upošteva
pri določitvi osnove za pokojnino vsaka država pogodbenica
samo zavarovalno dobo, dopolnjeno na lastnem območju.

(1) Če so po pravnih predpisih ene države pogodbenice pisne
vloge ali listine, ki jih je treba predložiti pri uporabi teh pravnih
predpisov, delno ali v celoti oproščene taks, vključno s
konzularnimi in upravnimi taksami, velja ta oprostitev tudi za
ustrezne pisne vloge ali listine, ki jih je treba predložiti pri uporabi
tega sporazuma ali pravnih predpisov druge države pogodbenice
iz prvega odstavka 2. člena tega sporazuma.

4. poglavje
ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
26. člen
Seštevanje zavarovalnih dob

(2) Za listine, ki jih je treba predložiti pri uporabi tega sporazuma
ali pravnih predpisov ene države pogodbenice iz prvega odstavka
2. člena tega sporazuma nosilcem druge države pogodbenice, ni
potrebna overovitev oziroma kakšna podobna formalnost.

Zavarovalna doba, dopolnjena z obveznim zavarovanjem po
pravnih predpisih ene države pogodbenice, se upošteva pri
uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti po pravnih predpisih druge države pogodbenice,
če je bila brezposelna oseba v državi pogodbenici, v kateri uveljavlja
nadomestilo, v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo zahteve
za nadomestilo v delovnem razmerju in obvezno zavarovana za
primer brezposelnosti najmanj devet mesecev in če pri tem niso
bili kršeni predpisi o zaposlovanju tujcev.

29. člen
Vlaganje zahtevkov
(1) Zahtevki, izjave ali pravna sredstva, ki se pri uporabi tega
sporazuma ali pravnih predpisov ene države pogodbenice vložijo
pri pristojnem organu, nosilcu ali drugi pristojni službi ene države
pogodbenice, se štejejo kot zahtevki, izjave ali pravna sredstva,
vložena pri pristojnem organu, nosilcu ali drugi pristojni službi
druge države pogodbenice.

IV. DEL
RAZNE DOLOČBE
27. člen
Izvajanje sporazuma

(2) Zahtevek za dajatev, vložen po pravnih predpisih ene države
pogodbenice, velja tudi kot zahtevek za ustrezno dajatev po
pravnih predpisih druge države pogodbenice, ki pride v poštev
pri uporabi tega sporazuma. To ne velja, če vlagatelj zahtevka
izrecno zahteva, da se uveljavljanje pravice do dajatve zaradi
starosti po pravnih predpisih druge države pogodbenice odloži.

(1) Pristojni organi bodo z administrativnim sporazumom uredili
način izvajanja tega sporazuma.
(2) Z administrativnim sporazumom iz prvega odstavka tega člena
bodo pristojni organi zaradi lažjega izvajanja tega sporazuma,
predvsem za vzpostavljanje enostavne in hitre zveze med nosilci
obeh držav pogodbenic, določili organe za zvezo.

(3) Zahtevke, izjave ali pravna sredstva, ki morajo biti pri uporabi
pravnih predpisov ene države pogodbenice v določenem roku
vloženi pri pristojnem organu, nosilcu ali drugi pristojni službi te
države pogodbenice, lahko oseba vloži v enakem roku pri
ustreznem pristojnem organu, nosilcu ali drugi pristojni službi
druge države pogodbenice.

(3) Pristojni organi držav pogodbenic se bodo obveščali:
a) o vseh sprejetih ukrepih za izvajanje tega sporazuma,

(4) V primerih iz prvega do tretjega odstavka tega člena navedene
službe zahtevke, izjave ali pravna sredstva nemudoma
neposredno ali s posredovanjem organov za zvezo držav
pogodbenic odstopijo ustreznemu pristojnemu organu, nosilcu ali
drugi pristojni službi.

b) o vseh spremembah svojih pravnih predpisov, ki zadevajo
uporabo tega sporazuma, v roku 60 dni po njihovi uveljavitvi.
(4) Pri uporabi tega sporazuma pristojni organi in nosilci držav
pogodbenic drug drugemu pomagajo in ravnajo tako, kot da gre
za uporabo njihovih lastnih pravnih predpisov. Ta uradna pomoč
je brezplačna.

30. člen
Valuta in obračunski tečaj
(1) Pristojni nosilec izplačuje dajatve z oprostilnim učinkom v
valuti, ki velja v njegovi državi. Pri preračunavanju dajatev v valuto

(5) Pristojni organi in nosilci držav pogodbenic lahko zaradi
uporabe tega sporazuma vzpostavijo neposredni stik med seboj,
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tega sporazuma rešujejo pristojni organi sporazumno.

druge države pogodbenice je merodajen tečaj, ki je veljal na dan,
ko je nosilec nakazal dajatev izplačilnemu organu svoje države
zaradi izplačila upravičencu v drugo državo pogodbenico.

(2) Če spora ni mogoče rešiti na ta način, se na zahtevo ene
države pogodbenice sporna zadeva predloži arbitražnemu
sodišču.

(2) Če mora posamezni nosilec kaj plačati nosilcu druge države
pogodbenice, plača to v valuti druge države pogodbenice.

(3) Arbitražno sodišče se sestavi za vsak primer posebej, pri
čemer vsaka država pogodbenica imenuje enega člana, ta dva
pa sporazumno predlagata državljana tretje države kot
predsednika, ki ga imenujeta vladi obeh držav pogodbenic. Člana
morata biti imenovana v dveh mesecih, predsednik pa v treh
mesecih, potem ko ena država pogodbenica obvesti drugo, da
želi spor predložiti arbitražnemu sodišču.

(3) Nakazila se na podlagi tega sporazuma opravljajo v skladu s
sporazumom o plačilnem prometu, ki velja med državama
pogodbenicama v času nakazila.
31. člen
Priznavanje izvršljivih odločb

(4) Če se roki iz tretjega odstavka tega člena ne upoštevajo in ni
drugega dogovora, lahko vsaka od držav pogodbenic zaprosi
predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice, naj
opravi potrebna imenovanja. Če je predsednik Evropskega sodišča
za človekove pravice državljan ene države pogodbenice ali je iz
kakšnega drugega razloga zadržan, opravi imenovanje
podpredsednik. Če je tudi podpredsednik državljan ene države
pogodbenice ali je tudi on zadržan, opravi imenovanje po položaju
naslednji član sodišča, ki ni državljan nobene od držav
pogodbenic.

(1) Izvršljive odločbe sodišč kot tudi odločbe drugih organov ali
nosilcev ene države pogodbenice ter dokazila o neplačevanju
prispevkov (listine) ali drugih terjatev iz socialnega zavarovanja
ter zahteve za vračilo neupravičeno prejetih dajatev se priznajo
tudi v drugi državi pogodbenici.
(2) Priznanje se sme zavrniti le, če je v nasprotju s pravnim
redom tiste države pogodbenice, v kateri bi odločba ali listina
morala biti priznana.
(3) Na podlagi izvršljivih odločb in listin, priznanih po prvem
odstavku tega člena, se opravi izvršba v drugi državi pogodbenici.
Izvršilni postopek poteka po pravnih predpisih, ki veljajo glede
izvršitve izdanih ustreznih odločb in listin v državi pogodbenici,
na katere območju se izvršitev opravlja. Na izvodu odločbe ali
listine mora biti potrdilo o njeni izvršljivosti (klavzula o izvršljivosti).

(5) Arbitražno sodišče odloča z večino glasov na podlagi
sporazumov, ki obstajajo med državama pogodbenicama, in na
podlagi mednarodnega splošnega prava. Njegove odločitve so
obvezujoče. Vsaka država pogodbenica krije stroške za svojega
člana kot tudi stroške zastopanja v postopku pred arbitražnim
sodiščem. Stroške za predsednika in druge stroške krijeta državi
pogodbenici v enakih delih. Arbitražno sodišče lahko plačilo
stroškov uredi tudi na drugačen način. V vsem drugem arbitražno
sodišče samo določi svoj postopek.

32. člen
Poračun akontacij
(1) Če je nosilec ene države pogodbenice izplačeval akontacije
dajatev za določeno obdobje, nosilec druge države pogodbenice
na njegovo zahtevo zadrži izplačilo zaostalega zneska ustrezne
dajatve za isto obdobje, do katerega obstaja pravica po pravnih
predpisih druge države pogodbenice. Če je nosilec ene države
pogodbenice upravičencu izplačeval višjo dajatev, kot bi mu
pripadala za obdobje, za katero je nosilec druge države
pogodbenice naknadno priznal ustrezno dajatev, se razlika med
izplačano in pripadajočo dajatvijo obravnava kot akontacija v
smislu prejšnjega stavka.

V. DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Pravice do dajatev
(1) Ta sporazum ne daje pravice do izplačila dajatev za čas pred
njegovo uveljavitvijo.

(2) Če je nosilec socialne pomoči ene države pogodbenice odobril
socialno pomoč za obdobje, za katero je bila naknadno po pravnin
predpisih druge države pogodbenice priznana pravica do dajatve,
zadrži pristojni nosilec te države pogodbenice na zahtevo, vendar
v korist nosilca socialne pomoči le zneske, ki se nanašajo na isto
obdobje, do višine izplačane socialne pomoči, kot da gre za
izplačano socialno pomoč nosilca druge države pogodbenice.

(2) Za ugotavljanje pravic do dajatev po tem sporazumu se upoštevajo tudi zavarovalne dobe, ki so bile dopolnjene na podlagi
pravnih predpisov držav pogodbenic pred uveljavitvijo tega
sporazuma.
(3) Ne glede na določbo tretjega odstavka 22. člena tega sporazuma se zavarovalne dobe, dopolnjene po pravnih predpisih
obeh držav pogodbenic, ki so veljali v času, ko sta obe državi
pogodbenici uporabljali pravne predpise nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije, upoštevajo v trajanju, kot so
bile priznane po teh pravnih predpisih.

33. člen
Povrnitev škode
če imata pravico do odškodnine glede istovrstnih dajatev za isti
škodni primer tako nosilec ene države pogodbenice kot tudi nosilec
druge države pogodbenice, uveljavlja nosilec ene države
pogodbenice na predlog nosilca druge države pogodbenice tudi
njegovo pravico do odškodnine. Tretja oseba lahko terjatve obeh
nosilcev poravna tako, da jih plača enemu ali drugemu nosilcu z
oprostilnim učinkom. Nosilca sta se dolžna poplačati v sorazmernih
deležih glede na dajatve, ki jih izplačujeta.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena velja ta sporazum tudi
za primere zavarovanja, ki so nastopili, preden je začel veljati.
(5) Dajatve, ki pripadajo šele na podlagi tega sporazuma, se
ugotavljajo na zahtevo upravičenca. Če je zahteva vložena v
roku dveh let po začetku veljavnosti tega sporazuma, se dajatev
prizna od dne veljavnosti tega sporazuma, če se zahteva vloži
po tem roku, pa se dajatve priznajo od dneva, ki je določen po
pravnih predpisih vsake države pogodbenice.
t

34. člen
Reševanje sporov
(1) Spore med državama pogodbenicama o razlagi in uporabi
26. junij 1997
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predpisih druge države pogodbenice, se bodo ponovno odmerile
z uporabo 23. člena tega sporazuma in prvega odstavka tega
člena v delu, ki se nanaša na začetek postopka in dan priznanja
pravice.

36. člen
Dajatve po prejšnjih pravnih predpisih
Dajatve, ki jih je pristojni nosilec ene države pogodbenice do 8.
oktobra 1991 priznal po pravnih predpisih nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije z upoštevanjem zavarovalnih
dob, dopolnjenih po pravnih predpisih druge države pogodbenice,
ostanejo obveznost pristojnega nosilca države pogodbenice, ki
je te dajatve priznal.

38. člen
Vojaške pokojnine po prejšnjih pravnih predpisih
Določbe Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško o vojaških pokojninah z dne 20. julija 1992 se uporabljajo
tudi po uveljavitvi tega sporazuma, razen določb, ki se nanašajo
na otroške dodatke.

37. člen
Ponovna odmera pokojnin

39. člen
Uveljavitev in trajanje sporazuma

(1) Pokojnine, ki jih je pristojni nosilec ene države pogodbenice
priznal v obdobju od 8, oktobra 1991 do uveljavitve tega
sporazuma z upoštevanjem zavarovalnih dob, dopolnjenih po
pravnih predpisih druge države pogodbenice, se po uradni
dolžnosti odmerijo po določbah tega sporazuma. V teh primerih
velja za dan vložitve zahtevka po pravnih predpisih druge države
pogodbenice dan, ko je pristojni nosilec prve države pogodbenice
začel postopek. Pokojnine se odmerijo po pravnih predpisih obeh
držav pogodbenic od prvega dne naslednjega meseca po
mesecu, v katerem je pristojni nosilec, ki je prvi priznal pravico do
pokojnine, začel postopek za ponovno odmero pokojnine.

(1) Državi pogodbenici se bosta medsebojno v pisni obliki in po
diplomatski poti obvestili o izvedbi ustreznih postopkov po
notranjepravnih predpisih obeh držav pogodbenic, potrebnih za
uveljavitev tega sporazuma.
(2) Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu,
v katerem je prejeto zadnje obvestilo iz prvega odstavka tega
člena.
(3) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka država
pogodbenica ga lahko odpove v pisni obliki po diplomatski poti z
odpovednim rokom šestih mesecev. Odpoved začne veljati z
iztekom tekočega koledarskega leta.

(2) Če bi bil z uporabo prvega odstavka tega člena seštevek
pokojnin, odmerjenih po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic,
nižji od že priznane pokojnine, ki bi se na dan ponovne odmere
izplačevala po pravnih predpisih ene države pogodbenice, bo
pristojni nosilec te države pogodbenice izplačeval upravičencu
tudi razliko med svojože priznano pokojnino in seštevkom pokojnin,
odmerjenih po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic, na
naslednji način:

(4) V primeru odpovedi tega sporazuma veljajo njegove določbe
za pridobljene pravice še naprej, in sicer ne glede na omejujoče
določbe, ki bi jih sistemi, ki pridejo v poštev, predvidevali za
primer bivanja upravičenca v tujini.
(5) V primeru odpovedi tega sporazuma se začeti postopki za
uveljavljanje pravic dokončajo po določbah tega sporazuma.

a) upravičencu, ki je pokojnino že pridobil po pravnih predpisih
ene države pogodbenice in ki ima na dan ponovne odmere
pokojnine stalno prebivališče v tej državi pogodbenici, bo pristojni
nosilec pokojnino še naprej izplačeval v znesku, ki bi mu pripadal
po pravnih predpisih te države pogodbenice. V tem primeru bo
pristojni nosilec druge države pogodbenice izplačeval pokojnino
neposredno pristojnemu nosilcu prve države pogodbenice;

V potrditev tega sta pooblaščenca podpisala ta sporazum.

(b) upravičencu, ki je pokojninože pridobil v eni državi pogodbenici
in ki ima na dan ponovne odmere pokojnine stalno prebivališče v
drugi državi pogodbenici ali v neki tretji državi, bo pristojni nosilec
prve države pogodbenice izplačeval pokojnino, na novo
odmerjeno po njegovih pravnih predpisih, in razliko med zadnjim
izplačanim zneskom prej priznane pokojnine ter seštevkom
pokojnin, odmerjenih po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic.
Razliko iz prejšnjega stavka bo pristojni nosilec prve države
pogodbenice izplačeval, vse dokler seštevek pokojnin, odmerjenih
po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic, ne bo dosegel višine
prej izplačevane pokojnine. V tem primeru bo pristojni nosilec
druge države pogodbenice pokojnino izplačeval neposredno
upravičencu ter bo o vsaki spremembi višine pokojnine obveščal
pristojnega nosilca prve države pogodbenice.

Sestavljeno v Ljubljani, dne 28.04.1997 v dveh izvirnikih, vsak v
slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako
verodostojni.
Za Republiko Slovenijo:
Zoran Thaler, I. t.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve.

(3) Pokojnine, ki jih je pristojni nosilec ene države pogodbenice
priznal v obdobju od 8. oktobra 1991 do uveljavitve tega
sporazuma na podlagi zavarovalne dobe, krajše od 12 mesecev,
dopolnjene po pravnih predpisih te države pogodbenice, in z
upoštevanjem zavarovalnih dob, dopolnjenih izključno po pravnih
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Za Republiko Hrvaško:
Mate Granič, i. r.

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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Dne 28. aprila 1997 je bil v Ljubljani sklenjen Sporazum med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o socialnem
zavarovanju. Za Republiko Slovenijo je sporazum podpisal Zoran
Thaler, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, za
Republiko Hrvaško pa Mate Granić, minister za zunanje zadeve
Republike Hrvaške.

Višina dajatve v posamezni državi se bo določala v sorazmerju z
dopolnjeno zavarovalno dobo v tej državi.
Sporazum omogoča tudi izplačevanje pokojnin v drugo državo;
ne izplačujejo pa se v drugo državo varstveni dodatek, dodatek
za pomoč in postrežbo ter nadomestila, ki jih osebe prejemajo v
zvezi z invalidnostjo.

Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško je prvi, ki je sklenjen med državama bivše
SFRJ in obsega določbe, ki se nanašajo na področje
zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, varstva materinstva, nesreč pri delu in poklicnih
bolezni in zavarovanja za primer brezposelnosti.

če je skupna zavarovalna doba v eni državi krajša od dvanajst
mesecev, bo to dobo tako za izpolnitev pogojev kot tudi za izplačilo
dajatve priznala druga država.
Pokojnine, ki so bile pridobljene po osamosvojitvi obeh držav,
toda pred uveljavitvijo tega sporazuma, če je bila pri priznanju
dajatve upoštevana zavarovalna doba, dopolnjena po predpisih
druge države, se preračunajo, in sicer se ta preračun opravi po
uradni dolžnosti.

Na področju zdravstvenega zavarovanja sporazum zajema
zavarovane osebe ene in druge države pogodbenice. Aktivni
zavarovanci ene države pogodbenice, ki imajo stalno prebivališče
na območju druge države pogodbenice, uveljavljajo zdravstvene
storitve v državi pogodbenici, v kateri delajo. V državi prebivanja
te storitve uveljavljajo le s soglasjem pristojnega nosilca, razen v
primeru nujne medicinske pomoči.

Za pridobitev pravice do denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti je določeno seštevanje zavarovalnih dob,
doseženih v obeh državah; pogoj za pridobitev te pravice je
obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti najmanj devet
mesecev v zadnjih dvanajstih mesecih v državi, v kateri se pravica
do nadomestila uveljavlja. Transfer te dajatve ni dogovorjen.

Družinski člani aktivnih zavarovancev uveljavljajo zdravstvene
storitve v državi stalnega prebivanja in sicer po njenih pravnih
predpisih. Plačnik storitev je nosilec zdravstvenega zavarovanja
aktivnih zavarovancev. Enako načelo velja tudi za upokojence.

Po določbah sporazuma, ki urejajo varstvo materinstva, imajo
osebe, ki odidejo iz ene v drugo državo, pravico do nadomestila
plače za čas porodniškega dopusta po predpisih tiste države, v
kateri so bile zaposlene v trenutku pridobitve te pravice, pri tem
pa se obdobja v obeh državah seštevajo, če je pogoj za pridobitev
pravice pogojen s predhodno dobo zaposlitve.

Zavarovanim osebam, ki se nahajajo v drugi državi kot turisti, so
na območju druge države zagotovljene nujne zdravstvene
storitve, to so tiste storitve, ki jih ni mogoče brez škode za življenje
in zdravje zavarovane osebe odložiti do vrnitve v domovino. Za
storitve večje vrednosti ali za daljše bolnišnično zdravljenje je
potrebno soglasje pristojnega nosilca zdravstvenega zavarovanja.

V sporazumu ni določb o pravici do otroških dodatkov. Glede na
splošne trende v državah Evropske Unije, da se otroški dodatki
v tujino ne izplačujejo, se tudi v Sloveniji otroški dodatek izplačuje
le otrokom, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Denarne dajatve za navedene skupine zavarovanih oseb poravna
vedno pristojni nosilec zdravstvenega zavarovanja.
Zavarovane osebe, ki dalj časa začasno prebivajo na območju
druge države, morajo imeti potrdilo pristojnega nosilca
zdravstvenega zavarovanja v svoji državi, da bo poravnal
morebitne stroške zdravstvenih storitev. Potrebno pa je določiti,
ali ima zavarovana oseba v tem primeru pravico le do nujnih
zdravstvenih storitev ali tudi do večjega obsega teh storitev.

Pogodbenici sklepata sporazum za nedoločen čas z možnostjo
odpovedi po diplomatski poti z odpovednim rokom šestih mesecev,
odpoved pa začne veljati z iztekom tekočega koledarskega leta.
Formalnopravno bo sporazum začel veljati prvi dan meseca, ki
bo sledil mesecu, v katerem bo prejeto zadnje obvestilo vlad
držav pogodbenic, da je dokončan postopek, ki je z notranjepravnimi predpisi določen za uveljavitev tega sporazuma.

Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo
osebam, ki imajo zavarovalno dobo dopolnjeno v obeh državah,
omogočeno seštevanje zavarovalnih dob, kadar je to potrebno
zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravic po pravnih predpisih
posamezne države. Za izpolnitev pogojev se lahko upošteva tudi
zavarovalna doba dopolnjena v tretjih državah, s katerimi imata
obe državi sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju.

26. junij 1997

V skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih
zadevah sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Ratifikacija sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško ne bo zahtevala spreminjanja
veljavnih oziroma sprejemanja novih predpisov.
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Predlog

ODLOKA

0

SPREMEMBI

PREOBLIKOVANJU

ODLOKA

UNIVERZE

0

V

LJUBLJANI
- EPA 165 - II -

Ministrstvo za šolstvo in šport pošilja dodatno k

- ČLENA ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V
LJUBLJANI

- PREDLOGU ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O
PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V LJUBLJANI

(Ur, I. RS, št 82/94, 77/95), ki se spreminja:

še besedilo
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Skrajšano ime: UL EF
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 17

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA
3. člen
Fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole Univerze
(v nadaljnem besedilu: članice) so:

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Skrajšano ime: UL FA
Sedež: Ljubljana, Zoisova 12

Univerza v Ljubljani
Akademija za glasbo
Skrajšano ime: UL AG
Sedež: Ljubljana, Stari trg 34

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Skrajšano ime: UL FDV
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5

Univerza v Ljubljani
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Skrajšano ime: UL AGRFT
Sedež: Ljubljana, Nazorjeva 3
Univerza v Ljubljani
Akademija za likovno umetnost
Skrajšano ime: UL ALU
Sedež: Ljubljana, Erjavčeva 23

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Skrajšano ime: UL FFA
Sedež: Ljubljana, Tržaška 25

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Skrajšano ime: UL BF
Sedež: Ljubljana, Jamnikarjeva 101

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UL FRI
Sedež: Ljubljana, Tržaška 25
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Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
Skrajšano ime: UL FFA
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 7

Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Skrajšano ime: UL NTF
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva cesta 12

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Skrajšano ime: UL FGG
Sedež: Ljubljana, Jamova 2

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UL PEF
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšano ime: UL FKKT
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 5

Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UL PF
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 12

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Skrajšano ime: UL FMF
Sedež: Ljubljana, Jadranska 19

Univerza v Ljubljani
Teološka fakulteta
Skrajšano ime: UL TEOF
Sedež: Ljubljana, Poljanska 4

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Skrajšano ime: UL FS
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 6

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za pomorstvo in promet
Skrajšano ime: UL FPP
Sedež: Portorož, Pot pomorščakov 4

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport
Skrajšano ime: UL FŠ
Sedež: Ljubljana, Gortanova 22

Univerza v Ljubljani
Visoka šola za socialno delo
Skrajšano ime: UL VŠSD
Sedež: Ljubljana, Šaranovičeva 5

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Skrajšano ime: UL FF
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 2

Univerza v Ljubljani
Visoka šola za zdravstvo
Skrajšano ime: UL VŠZ
Sedež: Ljubljana, Poljanska 26a

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Skrajšano ime: UL MF
Sedež: Ljubljana, Vrazov trg 2

Univerza v Ljubljani
Visoka upravna šola
Skrajšano ime: UL VUŠ
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5
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.'risi 3S Bistu

Sklep

UPRAVNEGA

ZBORNICE

ODBORA

KULTURNIŠKE

SLOVENIJE

- EPA 178 - II -

KULTURNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR

pridobitev soglasja.
Predsednik Upravnega odbora:
Darko Brlek, l.r.

Zadeva: SKLEP UPRAVNEGA ODBORA
Upravni odbor Kulturniške zbornice Slovenije je na svoji seji
dne 17.6.1997 soglasno sprejel Statut kulturniške zbornice
Slovenije in sprejel sklep, da se ga v skladu 16. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture ( Ur. list,
75/94), vloži Državnemu zboru Republike Slovenije za

Zapisnikar: Sonja Vrhovec, l.r.
Overovatelja zapisnika:
1) Marcel Buh, l.r.
2) Janez Gregorc, l.r.

Na podlagi 13. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 ZUJIPK) je upravni
odbor Kulturniške zbornice Slovenije dne 17.6.1997 sprejel

3. člen
Zbornica prične delovati, ko se vanjo vključi najmanj pet poklicnih
oziroma stroškovnih društev, ki imajo več kot sto članov, ali
združenj, ki imajo več kot dvesto članov, ali najmanj sto strokovnih
ustvarjalcev s področja kulture, ki niso člani teh društev ali
združenj, vendar izpolnjujejo pogoje za članstvo v njih.

STATUT KULTURNIŠKE ZBORNICE
SLOVENIJE

4. člen
I-SPLOŠNE DOLOČBE

Zbornica ščiti in zastopa interese svojih članov strokovnih društev
in združenj in prevzema tudi druge naloge v skladu z zakonskimi
predpisi in tem statutom.

1. člen
Kulturniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica)
ie samostojno združenje poklicnih oziroma strokovnih društev in
združenj v kulturnih dejavnostih v smislu 5. člena ZUJIPK (Ur. I.
RS, št. 75/94) in poklicnih ustvarjalcev na področju kulture, ki
niso člani društev, če izpolnjujejo pogoje za članstvo v teh društvih
oziroma združenjih.

5. člen
Članstvo v zbornici je prostovoljno.
6. člen
Zbornica preneha obstajati:
1. če tako sklene upravni odbor z 2/3 večino;
2. če pade število članov pod 5.

2. člen
Zbornica je javna pravna oseba s sedežem v Ljubljani,

Če zbornica preneha z delovanjem, preide vse njeno premoženje
v last ustanovnih in pridruženih članov zbornice.

|r

na žig z napisom Kulturniška zbornica Slovenije.
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IV. ORGANI ZBORNICE

II. SESTAVA ZBORNICE
7. člen

12. člen

Zbornico sestavljajo poklicna oziroma strokovna društva ali
združenja v kulturnih dejavnostih v smislu 5. člena ZUJIPK in
poklicni ustvarjalci na področju kulture, ki niso člani društev, če
izpolnjujejo pogoje za članstvo v teh društvih oziroma združenjih.

Organi zbornice so:
- upravni odbor zbornice;
- predsednik zbornice, ki je tudi predsednik upravnega odbora;
- podpredsednik zbornice;
- razsodišče;
- zbornične komisije.

8. člen
Pravice članov
Pravice članov zbornice so: - pasivna in aktivna volilna pravica in
s tem pravica sodelovanja v vseh organih zbornice.

Upravni odbor
13. člen

9. člen

Upravni odbor zbornice sestavljajo predstavniki posameznih
poklicnih oz. strokovnih društev ali združenj, ki so včlanjeni v
zbornico in predstavniki neodvisnih strokovnih ustvarjalcev na
področju kulture, ki so včlanjeni v zbornico.

Dolžnosti članov
Dolžnosti članov zbornice so:
1. spoštovanje vseh sklepov in aktov, ki jih zbornica sprejema;
2. redno obveščanje zbornice o vseh podatkih, ki jih predpisuje
zbornični pravilnik o vodenju registra članov;
3. redno plačevanje prispevkov, ki jih določa pravilnik o finančnem
poslovanju zbornice.

Upravni odbor ima 13. članov. Član upravnega odbora je lahko
predsednik društva ali od društva pooblaščeni zastopnik.
Društva, ustanovni člani zbornice, imenujejo 10 stalnih članov.

10. člen

Pridružena poklicna oziroma strokovna društva ali združenja s
področja kulture in posamezniki, strokovni ustvarjalci na področju
kulture, ki niso člani teh društev ali združenj, vendar izpolnjujejo
pogoje za članstvo v njih, izmed sebe izvolijo z večino glasov
največ tri člane upravnega odbora. Pridruženi člani upravnega
odbora ne smejo biti predstavniki iste branže. Na mesto
pridruženega člana upravnega odbora ne morejo kandidirati
predstavniki društev s stalnimi sedeži. Pred potekom 4-letne
mandatne dobe, predsednik zbornice skliče volilni zbor pridruženih
članov. Za imenovanje vsakega člana upravnega odbora izmed
pridruženih članov, je potrebno najmanj 100 članov. Prvi član se
izvoli ne glede na število pridruženih članov.

Prenehanje članstva
članstvo v zbornici preneha:
1. ob izstopu iz članstva in z izbrisom iz seznama članov zbornice;
2. z izključitvijo iz zbornice zaradi neizpolnjevanja zborničnih
obveznosti, ali nedejavnosti, ali če član ravna proti interesu in
ugledu zbornice;
3. s prenehanjem obstoja zbornice.
Član se izključi iz zbornice, če eno leto po predhodnem pisnem
opominu ne plača članarine, z izjemo članov, ki so plačevanja
oproščeni.

V primeru, da pridruženi člani nimajo predloga za imenovanje treh
kandidatov v upravni odbor, lahko kandidate predlaga upravni
odbor izmed pridruženih članov.

Član se izključi s sklepom upravnega odbora iz razlogov, ki so
navedeni zgoraj ali če krši pravila zbornice ali druge splošne akte
zbornice, ali če ravna v nasprotju z odredbami in navodili organov
zbornice.

Predsednika in podpredsednika izvolijo člani upravnega odbora
izmed sebe z večino glasov.

III. DEJAVNOST ZBORNICE

Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta z možnostjo
ponovne izvolitve. Člani opravljajo svoje naloge po izteku mandata, dokler niso izpeljane volitve novih članov.

11. člen
Zbornica:
1. spremlja in ocenjuje stanje na področju kulture in uresničevanja
nacionalnega kulturnega programa ter daje v zvezi s tem mnenja,
pobude in predloge;
2. daje mnenje k predlogu nacionalnega kulturnega programa in k
poročilu o izvajanju nacionalnega kulturnega programa;
3. daje mnenje in pobude k osnutku letnega proračuna za področje
kulture;
4. daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov s področja
kulture ter k predlogom drugih zakonov in predpisov, ki zadevajo
področje kulture;
5. daje ministrstvu mnenje o zahtevi za odobritev plačila
prispevkov za socialno zavarovanje;
6. predlaga imenovanje članov Sveta za kulturo in članov svetov,
komisij ali ekspertnih skupin iz 12. člena ZUJIPK ter članov
strokovnega sveta javnega zavoda iz 45. in opravlja nalogo,
pomembne za slovensko kulturo iz 57. člena istega zakona;
7. daje strokovno pomoč svojim članom;
8. opozarja pristojne organe in inšpekcijske službe o kršitvi
zakonov na področju delovanja kulture;
9. opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in statut zbornice.
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14. člen
Upravni odbor zbornice vodi delo in poslovanje zbornice v skladu
z zakoni s področja kulture, statutom zbornice, akti in poslovnikom
zbornice. Njegove naloge so, poleg nalog določenih v 1. členu
statuta, naslednje:
- sprejema statut in akte zbornice;
- voli predsednika in podpredsednika in odloča o volitvah novega
predsednika in podpredsednika;
- ustanavlja komisije in določa vsebino njihovega dela;
- spremlja in usklajuje delo zborčnih komisij in obravnava druga
pomembna vprašanja zbornice in kulture;
- obravnava položaj in probleme zbornice ter sprejema smernice
za delo;
- sprejema finančni načrt za naslednje leto in zaključni račun;
- odloča o višini članarine, pristopnine in o morebitni oprostitvi od
plačevanja obvez;
- podeljuje priznanja zaslužnim članom in drugim;
- odloča o prošnjah in pritožbah članstva;
- sklepa o reorganizaciji zbornice ali o prenehanju delovanja;
- voli in razrešuje predsednika, podpredsednika in člane
razsodišča zbornice;
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■ na predlog predsednika komisije oziroma upravnega odbora
potrjuje in razrešuje člane komisij;
■ sprejema poročila vseh organov zbornice in ocenjuje njihovo
delo;
- sprejme poslovnik o svojem delovanju;
- opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi akti
zbornice.
15. člen
Upravni odbor zaseda, kadar je potrebno, najmanj po štirikrat
letno. Sklicuje ga predsednik upravnega odbora na lastno pobudo
ali na zahtevo:
- 5. društev, članov zbornice
- tretjine članov upravnega odbora.

IV. STROKOVNA SLUŽBA
20. člen
Zbornica ima strokovno službo. Strokovno službo sestavljajo
naslednji strokovni sodelavci:
1.
2.
3.
4.

Izvršni sekretar
Poslovni sekretar
Računovodja
Strokovni sodelavec
21. člen

Naloge strokovne službe določi upravni odbor s posebnim aktom

Upravni odbor ima poslovnik, v katerem se podrobneje ureja
organizacija, način dela in postopki za sprejemanje odločitev.

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE
ZBORNICE

Predsednik mora sklicati upravni odbor najkasneje v tridesetih
dneh po prejemu zahteve. Če tega ne stori, lahko skličejo upravni
odbor predlagatelji sami.

22. člen
Zbornica mora letno sestaviti finančni načrt dohodkov in izdatkov.
Osnutek proračuna potrdi upravni odbor, ki tudi pregleda in potrdi
osnutek zaključnega računa za preteklo leto. Zaključni račun in
finančni načrt sprejme upravni odbor.

Sejo upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik, v njegovi
odstotnosti pa podpredsednik. Seja je sklepčna, če je navzoča
večina članov upravnega odbora.

Zbornica vodi točno evidenco o vsem svojem premoženju. S
premoženjem zbornice upravlja upravni odbor zbornice.

16. člen
Predsednik zbornice:

Poročilo o stanju premoženja zbornice (inventura) je sestavni del
zaključnega računa, ki ga sprejme upravni odbor.

Naloge predsednika zbornice so:
- zastopa in predstavlja zbornico;
- sklicuje in vodi upravni odbor;
- izvršuje sklepe upravnega odbora;
- podpisuje akte in pogodbe zbornice;
- za svoje delo odgovarja upravnemu odboru zbornice, ki ocenjuje
njegovo delo in ga lahko predčasno razreši dolžnosti predsednika.

23. člen
Finančno poslovanje zbornice in gospodarjenje s premoženjem
je javno. O poslovanju zbornica obvešča javnost na sestankih
upravnega odbora ter preko sredstev javnega obveščanja. Za
javnost dela je odgovoren predsednik upravnega odbora.

Predsednik zbornice svoje delo opravlja neprofesionalno.

24. člen

17. člen

Za financiranje posebnih dejavnosti lahko zbornica ustanovi
poseben sklad, ki ga vodi upravni odbor oz. posebna komisija.

Podpredsednik zbornice

25. člen

Naloge podpredsednika zbornica so:
- v odstotnosti ali po pooblastilu predsednika zbornice opravlja
naloge predsednika zbornice.

Za svoje delo zbornica pridobiva sredstva:
- s članarino in drugimi prispevki svojih članov;
- iz proračuna, katerega z Zakonom o proračunu, pod posebno
postavko, potrdi Državni zbor;
- z organizacijo in izvajanjem strokovnih nalog;
- z dohodkom od vlaganja v druge dejavnosti;
- iz donatorstva
in drugih virov.

18. člen
Razsodišče
Razsodišče zbornice je samostojen organ, ki na zahtevo ustrezne
zbornične komisije, predsednika zbornice ali na zahtevo
Državnega zbora in v skladu s posebnim pravilnikom, odloča o
odgovornosti članov za kršitve predpisov, ki urejajo delo zbornice.
Mandat članov razsodišča traja 4 leta z možnostjo ponovne
izvolitve.

VI. AKTI ZBORNICE
26. člen

19. člen

Statut zbornice je temeljni akt in z njim morajo biti usklajeni vsi
drugi akti zbornice. Statut zbornice sprejema upravni odbor
zbornice z dvetretjinsko večino. Drugi akti so sprejeti, ko z njihovim
sprejemom soglaša več kot polovica prisotnih članov upravnega
odbora.

Komisije
Za uspešno opravljanje nalog iz tega statuta lahko upravni odbor
zbornice ustanovi zbornične komisije.
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VII. KONČNE DOLOČBE

Štev.: 7-6/97

27. člen
Predlog za spremembo statuta ali drugega akta lahko da vsak
član zbornice. Upravni odbor je dolžan o pobudi spremembe
razpravljati.

Predsednik upravnega odbora
Kulturniške zbornice Slovenije:
Darko BRLEK, l.r.

28. člen
Ta statut začne veljati, ko ga sprejme upravni odbor zbornice in
da k njemu soglasje Državni zbor in je objavljen na oglasni deski
zbornice.

Soglasje Državnega zbora Republike Slovenije z dne_
Štev.:

Na ustanovnem sestanku dne 6.11.1996 v Ljubljani so podpisani
ustanovitelji na podlagi 13. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 ZUJIPK)
soglasno sprejeli naslednji

Začasni sedež upravnega odbora Kulturniške zbornice Slovenije:
Ljubljana, Trg francoske revolucije 1.
4. člen
Zbornica se lahko poveže z ustreznimi mednarodnimi
organizacijami.

AKT
O USTANOVITVI IN ZAČETKU
DELOVANJA KULTURNIŠKE
ZBORNICE SLOVENIJE

5. člen
Namen in naloge zbornice so:
- spremlja in ocenjuje stanje na področju kulture in uresničevanja
nacionalnega kulturnega programa ter daje v zvezi s tem mnenja,
pobude in predloge,
- daje mnenje k predlogu nacionalnega kulturnega programa in k
poročilu o izvajanju nacionalnega kulturnega programa,
- daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov s področja
kulture ter k predlogom drugih zakonov in predpisov, ki zadevajo
področje kulture,
- daje ministru mnenje o zahtevi za vpis v razvid samostojnih
ustvarjalcev na področju kulture in o zahtevi za odobritev plačila
prispevkov za socialno zavarovanje,
- predlaga imenovanje članov Sveta za kulturo in članov svetov,
komisij ali ekspertnih skupin iz 12. člena ZUJIPK ter članov
strokovnega sveta javnega zavoda iz 45. člena ZUJIPK,
- daje strokovno pomoč svojim članom,
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in statut zbornice.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ustanovni člani, ki izpolnjujejo zahteve za kvalificirano članstvo
iz 13. in 14 člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture, s tem aktom ustanavljajo Kulturniško zbornico
Slovenije.
Kulturniška zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica)
je samostojno združenje poklicnih oz. strokovnih društev in
združenj v kulturnih dejavnostih v smislu 5. člena ZUJIPK in
poklicnih ustvarjalcev na področju kulture, ki niso člani društev,
če izpolnjujejo pogoje za članstvo v teh društvih oziroma
združenjih.

II. ČLANSTVO

2. člen

6. člen

Zbornica je pravna oseba s sedežem v Ljubljani.

Član zbornice lahko postane vsako poklicno oz. strokovno društvo
in združenje v kulturnih dejavnostih v smislu 5. člena ZUJIPK in
vsak poklicni ustvarjalec na področju kulture, ki ni član društva,
če izpolnjujejo pogoje za članstvo v ustreznem društvu oziroma
združenju.

V zbornico se prostovoljno združujejo:
1. Društvo slovenskih pisateljev
2. Zveza društev slovenskih likovriih umetnikov
3. Združenje dramskih umetnikov Slovenije
4. Društvo slovenskih skladateljev
5. Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev
6. Društvo glasbenih umetnikov Slovenije
7. Društvo oblikovalcev Slovenije
8. Konzervatorsko društvo Slovenije
9. Društvo baletnih umetnikov Slovenije
10. Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Članstvo v zbornici se pridobi s sklepom upravnega odbora po
tem, ko so izpolnjene zahteve iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Pravice in dolžnosti članstva, prenehanje zbornice, finančno
poslovanje, lastnina in druga vprašanja delovanja zbornice so
urejena v statutu.

3. člen
Ime zbornice je: Kulturniška zbornice Slovenije.
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3. Judita ZIDAR, Združenje dramskih umetnikov Slovenije
4. Janez GREGORC, Društvo slovenskih skladateljev
5. Marcel BUH, Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev
6. Tomaž SEVER, Darko BRLEK
Društvo glasbenih umetnikov Slovenije
7. Tone POGAČNIK, Društvo oblikovalcev Slovenije
8. Janez KROMAR, Konzervatorsko društvo Slovenije
9. dr. Henrik NEUBAUER, Društvo baletnih umetnikov Slovenije
10. Vasja CERAR, Društvo slovenskih književnih prevajalcev

HI. ORGANI ZBORNICE
8. člen
Organi zbornice so:
-

upravni odbor zbornice;
predsednik zbornice, ki je tudi predsednik upravnega odbora;
podpredsednik zbornice;
razsodišče zbornice;
zbornične komisije.

Za predsednika je izvoljen: Darko BRLEK.
Za podpredsednika je izvoljen: Tomo VRAN.

9. člen

10. člen

V upravni odbor se imenujejo predstavniki ustavnovnih članov.
Mandat upravnega odbora traja do prvega zasedanja skupščine,
ki mora biti sklicana najpozneje v roku enega leta.

S podpisom tega akta so izpolnjene zahteve iz 2. odst. 13. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94 ZUJIPK) in zbornica začne delovati.

Za člane upravnega odbora se na predlog prisotnih izvolijo:
1. Evald FLISAR, Društvo slovenskih pisateljev
2. Tomo VRAN, Dare BIRSA
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov
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V Ljubljani, dne 6.11.1996
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