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Predlog zakona o 

UKREPIH ZA EKONOMSKO, 

TEHNOLOŠKO IN EKOLOŠKO SANACIJO 

NAFTE LENDAVA 0.0.0. (ZETSNL) 

- EPA 269-11 - hitri postopek 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l. RS, št. 48/92) 
ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora R Slovenije 
(Ur.l. RS št. 40/93, 80/94 in 28/96) vlagajo podpisani poslanci 
državnega zbora 

- PREDLOG ZAKONA O UKREPIH ZA EKONOMSKO, 
TEHNOLOŠKO IN EKOLOŠKO SANACIJO NAFTE LENDAVA 
D.O.O. 

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

Hitri postopek za sprejemanje predlaganega zakona je 
utemeljen zaradi izredne potrebe države po zagotavljanju 
minimalne količine naftnih derivatov, saj bi v nasprotnem 
primeru s stečajem in zaprtjem Nafte Lendava d.o.o. postala 
Republika Slovenija absolutno odvisna od predelave surove 
nafte v tujini. Na ta način bi bila lahko ogrožena zanesljivost 
oskrbe Republike Slovenije s tekočimi gorivi, ki v strukturi 
končne porabe energije predstavlja v letu 1996 že 54,9%. 

Zaradi trajne nesolventnosti Nafte Lendava d.o.o. je 
onemogočeno nemoteno poslovanje podjetja. Odložitev 
sprejema ukrepov lahko povzroči stečaj Nafte Lendava d.o.o. 
S tem bi izgubili okoli 700 delovnih mest in ustrezni družbeni 
proizvod obmejnega, narodnostno mešanega področja v 
Prekmurju. Rafinerija Lendava ima tudi strateški pomen s 
svojo energetsko infrastrukturo. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora bodo pri obravnavi predloga zakona na sejah delovnih 
teles in na seji državnega zbora sodelovali predlagatelji 
zakona. 

Ciril PUCKO, l.r. 
Maria POSZONEC, l.r. 

Geza DŽUBAN, l.r. 
Andrej GERENČER, l.r. 

Feri HORVAT, l.r. 
Jožef ŠPINDLER, l.r. 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 

SPREJEM ZAKONA 

Podjetje Nafta Lendava se je v prvi polovici leta 1994 znašlo v 
kritičnem ekonomskem položaju, saj je imelo 2,3 mlrd SIT izgube, 
2,5 mlrd SIT kratkoročnih obveznosti, 1,1 mlrd SIT gibljivih 
Sredstev in 1,8 mlrd SIT dolgoročnih obveznosti za najete kredite 
pri Privredni banki Zagreb. 

V izogib stečaju je Vlada Republike Slovenije 17.6.1994 sprejela 

sklep, na osnovi katerega je premoženje podjetja podržavila in 
pristopila k sanaciji podjetja. Za izvedbo sanacije je Vlada Republike 
Slovenije 1.7.1994 s Petrolom sklenila sporazum o sanaciji Nafte 
Lendava in 30.11.1994 s Petrolom podpisala Družbeno pogodbo 
o ustanovitvi družbe Nafta Lendava, d.o.o. Nafta Lendava d.o.o. 
je bila 27.12.1994 registrirana. Njena lastnika sta postala Republika 
Slovenija v višini 45% In Petrol d.d. v višini 55%. 

Že v drugem polletju 1994 je podjetje Nafta Lendava poslovalo z 
223 mio čistega dobička, znižalo število zaposlenih od 870 na 
750 in poravnalo vse zapadle kratkoročne obveznosti. Sanacija 
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podjetja se je nadaljevala tudi v letu 1995 tako, da je podjetje 
postalo likvidno in sposobno brez večjih zadolžitev financirati 
proizvodnjo. Podjetje je leto 1995 zaključilo s 120 mio SIT dobička. 
K takšnemu rezultatu je pripomogla konjunktura na svetovnem 
trgu v petrokemiji, saj je podjetje izvozilo 95% proizvodnje in 
realiziralo 65 mio DEM izvoznih prilivov. 

Ekonomski položaj podjetja se je začel slabšati v zadnjem kvartalu 
leta 1995, ko je začela naraščati vrednost ameriškega dolarja in 
ko so pričele naraščati cene surove nafte. Zaradi tega je Nafta 
Lendava zaključila leta 1996 z izgubo iz poslovanja rafinerijske 
dejavnosti v višini 1.228,8 mio SIT. Zaradi drugih dejavnosti, ki se 
opravljajo znotraj podjetja in ki so poslovale pozitivno, se je izguba 
celotnega podjetja zmanjšala na 798 mio SIT. 

Glavni vzroki za izgubo so proizvodnja s tehnološko zastarelo 
tehnologijo, ki terja visoke stroške dodelave v rafinerijah sosednjih 
držav in tečaj ameriškega dolarja ter cena surove nafte. 
Ekonomske razmere v podjetju se zaradi enakih vzrokov v letu 
1997 poslabšujejo, tako da je ocenjeno negativno poslovanje v 
višini okoli 1,6 mlrd SIT. 

Naftna industrija v Evropi je v 80-ih in 90-ih letih investirala v 
ekološko in tehnološko posodobitev rafinerij zaradi ekoloških 
standardov v državah Evropske unije. Samo v Evropi je bilo 
vloženih okoli 30 mlrd USD v posodobitve rafinerijskih kapacitet. 
Tem rafinerijam Nafta Lendava ne more konkurirati niti cenovno, 
niti po kvaliteti. 

Stroški predelave surove nafte v Nafti Lendava znašajo od 3,5 
do 4,5 USD po sodu. Stroški predelave surove nafte v posodobljenih 
rafinerijah pa znašajo okoli 2,0 USD po sodu. Razlika v stroških 
predelave nastaja zaradi dodelave surove nafte v rafinerijah v 
Avstriji in na Madžarskem, ki jo mora opraviti Nafta Lendava 
zato, da pridobi kvaliteto naftnih derivatov kot jo zahtevajo evropski 
standardi. Ti stroški se nanašajo na dodelavo primarnega bencina 
v višje oktanske komponente in na odžveplovanje, kar vključuje 
stroške prevoza, carin, špedicije, skladiščenja, financiranja zalog, 
ipd. Ti stroški povečujejo Nafti Lendava stroške za 1,19 USD po 
sodu v primerjavi s predelavo v posodobljenih rafinerijah. Zaradi 
tehnološke in ekološke zastarelosti rafinerije v Nafti Lendava so 
stroški še dodatno večji za 1,23 USD po sodu v primerjavi s 
predelavo v posodobljenih rafinerijah. 

Ti stroški nastanejo zaradi proizvodnje nekvalitetnih naftnih 
derivatov, ki imajo v povprečju nižjo tržno vrednost. Tako je zaradi 
tehnološke in ekološke zastarelosti proizvodnih kapacitet, 
proizvodna cena naftnih derivatov v Nafti Lendava od 9 do 12% 
višja od tržne cene. 

Iz navedenih razlogov Nafta Lendava ne more biti konkurenčna 
posodobljenim rafinerijam in konkurenčna tudi ne more postati, 
če se ne bo tehnološko in ekološko posodobila. Za čas 
posodobitve, ki bi trajala do vključno leta 2000, pa Nafta Lendava 
potrebuje subvencije v višini pokrivanja neizogibnih stroškov, ki 
nastajajo dodatno zaradi stroškov dodelave v drugih rafinerijah in 
ki nastajajo zaradi tehnološke in ekološke zastarelosti proizvodnih 
kapacitet. Brez pomoči obeh lastnikov, Republike Slovenije in 
Petrola d.d., Nafta Lendava ne more preživeti in bi jo bilo potrebno 
zapreti z vsemi katastrofalnimi posledicami za severovzhodno 
Slovenijo in občino Lendava. 

Nafta Lendava ves čas svojega poslovanja pomembno vpliva na 
razvoj severovzhodnega dela Republike Slovenije. Zaradi svoje 
specifične dejavnosti na področju energetike, rudarstva, kemije, 
strojništva in elektrotehnike daje pomemben prispevek k strokam. 
Danes je še vedno glavna gospodarska moč občine Lendava. 
Podjetje je pomemben poslovni partner mnogim gospodarskim 
subjektom v tem delu države in nosilec gospodarskega in 

socialnega razvoja. Podjetje si je v letu 1996 pridobilo certifikat 
kakovosti ISO 9001 za področje rafinerije in petrokemije, kar 
potrjuje, da je strokovno usposobljeno za dejavnost, ki jo opravlja. 

v 70-ih letih sta bila s krediti financirana proizvodnja metanola in 
nova rafinerija, ki je bila kasneje prodana na Kitajsko. Rafinerija ni 
bila iz takratnih političnih razlogov nikoli postavljena, obveznosti 
iz najetih dolgoročnih kreditov pa so bremenili Nafto Lendava. 
Kredite je garantirala Privredna banka Zagreb in so bili v 80-ih 
letih reprogramirani v okviru držav članic Pariškega kluba in po 
Novem finančnem sporazumu iz leta 1988. Nafta Lendava kot 
pravna naslednica Ine Nafta Lendava v Republiki Sloveniji mora 
v skladu z Zakonom o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti 
iz dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dolga, ki 
izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše 
SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega 
kluba v obdobju 1984 - 1988 (Ur.l. RS št. 1/96) in Zakona o 
prevzemu dela dolga po novem finančnem sporazumu iz leta 
1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave 
tega dolga (Ur.l. RS št. 14/96), poravnati dolg preko bank dolžnic 
do tujine znotraj Republike Slovenije. Obveznost Nafte Lendava 
do držav članic Pariškega kluba znaša 35.116 mio FRF, iz Novega 
finančnega sporazuma iz leta 1988 pa znaša obveznost 9.065 
mio USD. 

Velika tehnološka zaostalost, v kateri se je znašlo podjetje, ne 
omogoča vračanja najetih dolgoročnih kreditov. Podjetie je 
odplačalo vse obveznosti, razen prej omenjenih. Vsa sredstva iz 
naslova amortizacije in druga sredstva so se po odprodaji 
rafinerijske opreme usmerila v vračanje takrat nastalih obveznosti. 
Nafta Lendava s sedanjo tehnološko opremljenostjo ni v stanju 
vračati zapadle obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov, zato 
je edina možnost za njeno preživetje odpis obveznosti do držav 
članic Pariškega kluba ter odpis obveznosti iz Novega finančnega 
sporazuma iz leta 1988. 

Z ustanovitvijo Nafte Lendava d.o.o. je Vlada Republike Slovenije 
izrazila resen namen za sanacijo podjetja in njegovo usposobitev 
za poslovanje s tem, da se podjetju omogočijo normalni pogoji 
poslovanja. 

Prav tako je tudi Državni zbor 11. januarja 1996 sprejel Resolucijo 
o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo, v kateri obravnava 
Nafto Lendava kot pomemben subjekt pri oskrbi tržišča s tem, da 
ji nalaga tehnološko in ekološko posodobitev. V letu 1995 je Nafta 
Lendava sprejela Strategijo razvoja družbe do leta 2000, katere 
osnovni cilj je tehnološka in ekološka posodobitev rafinerijske 
dejavnosti. 

Upravičenost posodobitve rafinerijske dejavnosti je razvidna iz 
priloženega povzetka študije francoske firme TECHNIP 
"Konceptualni inženiring rafinerije v Lendavi". V študiji je predlagana 
tehnološka in ekološka posodobitev v treh variantah z vrednostjo 
od 99 mio USD do 144 mio USD. Izvedljivost investicije je pogojena 
z izgradnjo termocentrale nazivne moči 100 MW in njene vključitve 
v elektroenergetski sistem Slovenije. Poslovni rezultati za vse tri 
analizirane variante tehnoloških procesov, ki ne vključujejo 
termocentrale, so na pragu rentabilnosti, ker prodaja proizvedenih 
kurilnih olj ni tržno zanimiva, saj se povečuje plinifikacija industrije 
in urbanih okolij tako, da poraba kurilnih olj upada in bo upadala 
tudi v prihodnje. Zato je ekonomsko sprejemljiv samo proces, ki 
vključuje termocentralo oziroma proizvodnjo električne energije, 
pri čemer se porabi večina proizvedenega kurilnega olja, del pa je 
namenjen prodaji uporabnikom kurilnega olja. Ekološko 
najprimernejši tehnološki proces z najboljšim izkoristkom primarne 
energije je proces, pri katerem se plinskim turbinam doda parna 
turbina tako, da se poveča izkoristek toplotne energije od 34% na 
45%. Vrednost takšne investicije znaša 139 mio USD. 
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Uspešnost investicije je izračunana na podlagi neto denarnega 
toka, pri čemer je upoštevana neto rafinerijska razlika v ceni, 
obdavčitev te cene v višini 25%, 10% letna amortizacija investicije, 
njena 17-letna življenjska doba in financiranje investicije z 
dokapitalizacijo v višini 40 milijonov USD v razmerju deležev, ki jih 
imata lastnika v osnovnem kapitalu tega podjetja. Za razliko do 
celotne investicije v višini 99 mio USD podjetje najame kredit. 
Odplačilna doba kredita znaša 5 let z obrestno mero 9% in interno 
stopnjo donosa 17,9%. 

II. NAČELA IN CILJI ZAKONA 

Z zakonom bi zagotovili dolgoročne pogoje za ekonomsko, 
tehnološko in ekološko sanacijo Nafta Lendava. Odlašanje z 
rešitvijo plačilne sposobnosti Nafte Lendava d.o.o. ter tehnološke 
in ekološke sanacije, bi povzročilo njeno zaprtje ter s tem veliko 
gospodarsko škodo za občino Lendava, nenazadnje pa bi 
Republika Slovenija na področju predelave surove nafte postala 
100% odvisna od predelave v tujini. Na ta način bi bila lahko 
ogrožena zanesljivost oskrbe Republike Slovenije s tekočimi gorivi, 
ki v strukturi končne porabe energije predstavlja v letu 1996 že 
54,9%. 

Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo potrjuje, 
da rafinerija nafte v Lendavi vpliva na strukturo virov oskrbe z 
naftnimi derivati s tem, da je del za oskrbo potrebne surove nafte 
predelan v državi. Njena dolgoročna poslovna perspektiva je 
povezana s tehnološko posodobitvijo, s katero bo lahko 
zadovoljevala okoljevarstvene in tržne zahteve. Zaradi praktično 
popolne uvozne odvisnosti je oskrba Republike Slovenije z naftnimi 
derivati občutljiva na vsa nihanja na svetovnem trgu, zato ni 
mogoče odlašati s predlagano rešitvijo. 

Z zakonom bi Republika Slovenija dokapitalizirala podjetje Nafta 
Lendava v višini deleža, ki ga ima v osnovnem kapitalu družbe 
Nafte Lendava, to je 45% od 40 milijonov USD, prevzela dolg, ki 
ga ima podjetje do držav članic Pariškega kluba, in dolg, ki izhaja 
iz Novega finančnega sporazuma iz leta 1988, ter zagotovila 
podjetju odkup proizvodov po stroškovni ceni za vse količine 
predelane surove nafte (okoli 550.000 ton na leto), dokler ne bo 
realizirana tehnološka in ekološka sanacija, to je do konca leta 
2000. 

Za zagotovitev nemotenega poslovanja Nafte Lendava d.o.o. v 
času do začetka obratovanja posodobljene rafinerije, se z 
zakonom zagotavlja pokrivanje obratovalnih stroškov stare 
rafinerije z obveznim odkupom večine proizvedenih naftnih 
derivatov za pogon in kurjavo po stroškovnih cenah. Podlaga za 
tak način začasnega subvencioniranja Nafte Lendava d.o.o. kot 
edinega proizvajalca v Sloveniji je primer razreševanja podobne 
situacije v Republiki Irski. Na Irskem so v času posodobitve edine 
rafinerije z vladno uredbo predpisali obvezen odkup v višini 35% 
po stroškovni ceni. Ta način razreševanja je bil priznan tudi na 
obravnavi pred Evropean Court of Justice. 

S predlaganim zakonom bo Nafti Lendava zagotovljena tehnološka 
in ekološka posodobitev rafinerijske dejavnosti, s tem pa ji bodo 
zagotovljeni enakovredni pogoji za konkuriranje s tujimi rafinerijami. 
Brez predlagane udeležbe Republike Slovenije in Petrola d.d, 
Podjetje Nafta Lendava ne more in ne bo smelo po sprejetju 
standardov kakovosti goriv, ki veljajo za Evropsko Unijo, 
Predelovati surove nafte. 

f 

III. FINANČNE POSLEDICE 

Zakon povečuje obveznosti Republike Slovenije za dokapitalizacijo 
Podjetja Nafta Lendava v višini 18 milijonov USD v letih 1988 in 

1999. Poleg tega bo Republika Slovenija, od podjetja Nafta 
Lendava, prevzela dolg, ki izhaja iz Novega finančnega 
sporazuma iz leta 1988 in dolg do držav članic Pariškega kluba 
oziroma njihovih pooblaščenih institucij. Dolg do držav članic 
pariškega kluba znaša 35,116 milijona FRF in se bo poravnaval 
na osnovi dvostranskih sporazumov in v obsegu ter ob pogojih, 
določeni s temi sporazumi in sprejetim zakonom. Obveznosti iz 
Novega finančnega sporazuma, ki znašajo 9,065 milijona USD, 
bo Republika Slovenija za podjetje Nafta Lendava odplačevala po 
dinamiki, ki je enaka dinamiki v Informativnem memorandumu iz 
zakona o prevzemu dela dolga po Novem finančnem sporazumu 
iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi 
zamenjave tega dolga. Za kompenzacijo bo Republika Slovenija 
prejela delnice Petrola d.d. tako) po uveljavitvi Zakona in bo z njimi 
prosto razpolagala. 

IV. PREDLOG ZA OBRAVNAVO IN 
SPREJEM PREDLOGA ZAKONA PO 

HITREM POSTOPKU 

Hitri postopek za sprejemanje predlaganega zakona je utemeljen 
zaradi izredne potrebe države po zagotavljanju minimalne količine 
naftnih derivatov, saj bi v nasprotnem primeru s stečajem in 
zaprtjem Nafte Lendava d.o.o. postala Republika Slovenija 
absolutno odvisna od predelave surove nafte v tujini. Na ta način 
bi bila lahko ogrožena zanesljivost oskrbe Republike Slovenije s 
tekočimi gorivi, ki v strukturi končne porabe energije predstavlja 
v letu 1996 že 54,9%. Zaradi trajne nesolventnosti Nafte Lendava 
d.o.o. je onemogočeno nemoteno poslovanje podjetja. Odložitev 
sprejema ukrepov lahko povzroči stečaj Nafte Lendava d.o.o. S 
tem bi izgubili okoli 700 delovnih mest in ustrezni družbeni proizvod 
obmejnega, narodnostno mešanega področja v Prekmurju. 
Rafinerija Lendava ima tudi strateški pomen s svojo energetsko 
infrastrukturo. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Ta zakon določa ukrepe in postopke, potrebne za izvedbo 
sanacijskega programa družbe Nafta Lendava d.o.o. ter 
tehnološke in ekološke posodobitve rafinerije. 

Republika Slovenija in Petrol d.d. kot lastnika Nafte Lendava d.o.o. 
sprejmeta sanacijski program in sodelujeta pri sanaciji Nafte 
Lendava d.o.o. z deleži, ki odgovarjajo lastninski strukturi družbe 
Nafta Lendava d.o.o. 

Sanacijski program in program za tehnološko in ekološko 
posodobitev rafinerije iz prejšnjega odstavka sprejme nadzorni 
svet družbe Nafta Lendava d.o.o. in ju predloži v potrditev Vladi 
Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
Sanacijski program mora vsebovati tržno, programsko in 
organizacijsko usmeritev podjetja. 

Vlada Republike Slovenije in Petrol skleneta aneks k Družbeni 
pogodbi o ustanovitvi Nafte Lendava d.o.o. in posebno pogodbo o 
sovlaganjih za izvedbo programa iz drugega odstavka tega člena, 
s katero sovlagatelja zagotavljata lastniškim deležem sorazmerno 
višino in dinamiko vplačil sredstev. 

2. člen 

Za tehnološko in ekološko posodobitev rafinerije vplača Republika 
Slovenija iz sredstev proračuna 3 milijarde SIT v povečanje 
osnovnega kapitala Nafte Lendava d.o.o. v dinamiki, ki zagotavlja 
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izvedbo investicijskega programa za obnovo rafinerije Lendava. 

3. člen 

Republika Slovenija prevzame dolg, ki ga ima Nafta Lendava 
d.o.o. do držav članic Pariškega kluba oziroma njihovih 
pooblaščenih institucij, v višini 35,116.632 FRF na dan 9.10.1996, 
ter dolg, ki ga ima Nafta Lendava d.o.o. iz Novega finančnega 
sporazuma iz leta 1988, v višini 9,965.704,70 USD na dan 
11.6.1996. 

Republika Slovenija prevzame dolg iz prejšnjega odstavka tega 
člena skupaj z obrestmi do dneva poravnave in za ta znesek 
poveča svoj delež v osnovnem kapitalu Nafte Lendava d.o.o. 

Vrednost deleža v Nafti Lendava d.o.o. se določi glede na 
knjigovodsko vrednost v zadnjem zaključnem računu pred 
izvedeno spremembo. 

4. člen 

Od dne uveljavitve tega zakona in do zaključka izgradnje nove 
rafinerije so se uvozniki naftnih derivatov za pogon in kurjavo v 
Republiko Slovenijo dolžni oskrbovati najmanj s 30% naftnih 

derivatov proizvedenih v Sloveniji v količinah in pod pogoji, ki jih 
odobri Vlada Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije v okviru nadzora cen naftnih derivatov 
opredeli nabavno ceno v Sloveniji proizvedenih naftnih derivatov 
na pragu rafinerije na osnovi kalkulacije stroškov. 

Uvozniki naftnih derivatov lahko izpolnijo obveznost iz prvega 
odstavka tega člena s sklenitvijo pogodbe, s katero se zavežejo 
pokriti del stroškov reprodukcije za proizvodnjo naftnih derivatov 
v Nafti Lendava d.o.o. v času obnove rafinerije. Višina teh stroškov 
se določi kot razlika med ceno iz drugega odstavka tega člena in 
povprečno neto nabavno uvozno ceno. 

5. člen 

Nafta lendava d.o.o. dvakrat letno poroča Vladi Republike Slovenije 
o izvajanju sanacijskega programa iz 1. člena tega zakona. 

6. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S prvim členom zakona se določa sprejem sanacijskega 
programa, ki bo natančno opredelil tržno, programsko in 
organizacijsko usmeritev podjetja. Z investicijsko študijo bodo 
podane podlage za odločitev o tehnološki in ekološki posodobitvi 
rafinerije. Na ta način bo lahko nadzorni svet, s tem pa tudi Vlada 
Republike Slovenije in Petrol d. d. kot edina lastnika družbe, imel 
natančen pregled nad poslovanjem vsakega dela podjetja, 
katerega dejavnost predstavlja zaokroženo celoto in ga je mogoče 
nadzorovati kot profitni center ter strokovne podlage za odločitev 
o tehnološki in ekološki posodobitvi rafinerije. 

V drugem členu Republika Slovenija in Petrol d. d. dokapitalizirata 
podjetje Nafta Lendava d.o.o. Ocenjena vrednost posodobitve 
znaša 139 mio USD, kar pomeni, da Republika Slovenija vloži 
sredstva v dokapitalizacijo podjetja v višini 18 mio USD, Petrol 
d.d. 22 mio USD, za ostanek pa se najame kredite. Ocena vrednosti 
naložbe izhaja iz študije o upravičenosti posodobitve rafinerije, ki 
jo je pripravila francoska firma Technip. 

V tretjem členu je določena obveznost, da Republika Slovenija 
prevzema dolg, ki ga ima Nafta Lendava d.o.o. do držav članic 
Pariškega kluba in dolg, ki izhaja iz Novega finančnega sporazuma 
iz leta 1988. Velika tehnološka zaostalost, v kateri se nahaja Nafta 
Lendava, ne omogoča vračanja obveznosti, ki znašajo 35,116 
mio FRF in 9,065 milijona USD, ter za ta znesek poveča kapitalski 
vložek Republika Slovenija v Nafti Lendava d.o.o. 

V četrtem členu je določeno, da do dokončne tehnološke in 
ekološke sanacije, ki naj bi se predvidoma končala do konca leta 
2000, zagotavlja Republika Slovenija obvezo odkupa v Sloveniji 
proizvedenih naftnih derivatov za pogon in kurjavo po stroškovni 
ceni na izhodu iz rafinerije. Obvezo izvajajo uvozniki naftnih 
derivatov v višini 30% vsakokratnega uvoza. 

V petem členu je določena obveznost Nafte Lendava d.o.o., da 
Vladi Republike Slovenije polletno poroča o izvajanju sanacijskega 
programa. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PRISILNI PORAVNAVI, 

STEČAJU IN LIKVIDACIJI (ZPPSL-D) 

- EPA 265-11 - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 28. seji dne 18.9.1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku. 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. seji dne 12.6.1997 
sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji. Zakon je objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije št. 39/97 in je pričel veljati 1.7.1997. 
Tako sta začeli veljati tudi določbi drugega in tretjega odstavka 
3. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni 
list RS, št. 67/97), ki sta bili sprejeti kot amandma poslanske 
skupine SDS k predlaganemu zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. 

Vsebinsko določbi uvajata novost, ki je veljavni zakon ne ureja. 
Gre za uvedbo stečajnega postopka po uradni dolžnosti iz 
dveh razlogov, od katerih enega (če dolžnik ni zagotovil plač 
za obdobje zadnih treh mesecev) veljavni zakon sploh ne ureja 
kot razloga za začetek stečajnega postopka. Kljub temu, da 
sprejeti določbi pomenita novost glede na ureditev in načela 
osnovnega zakona, sta nepopolni in neusklajeni z nekaterimi 
določbami osnovnega ZPPSL. Zaradi tega je takoj po uveljavitvi 
zakona postalo jasno, da določbi v praksi ne bosta izvedljivi in 
tako ne bosta zagotavljali dosege tistih namenov, zaradi katerih 
sta bili predlagani in sprejeti. Vlada Republike Slovenije zato 

predlaga predmetni zakon, s katerim se predlagajo spremembe 
navedenih določb, v tem smislu, da se zagotovi izvršljivost, pri 
čemer se sama vsebina oziroma namen ne spreminja. Glede 
na to Vlada Republike meni, da gre za manj zahtevno 
spremembo in dopolnitev zakona, ki istočasno pomeni 
uskladitev z določbami zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji. 

Poleg navedene spremembe se s predlaganim zakonom 
predlaga še ena manj zahtevna dopolnitev zakona (2. člena 
predloga zakona) v zvezi s pogoji za pridobitev dovoljenja za 
opravljanje funkcije upravitelja prisilne poravnave, stečajnega 
in likvidacijskega upravitelja. 

Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije meni, da obstojijo 
razlogi za obravnavo in sprejem predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju 
in likvidaciji po skrajšanem postopku ter predlaga Državnemu 
zboru Republike Slovenije, da ga v tem postopku obravnava 
in sprejme. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje, 
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za 
pravosodje. 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 5. seji dne 12.6.1997 
sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije št.39/97 in je pričel veljati 1.7.1997. 
S sprejemom tega zakona je bila sprejeta tudi dopolnitev, ki jo je 
kot amandma k zakonu predlagala poslanska skupina SDS. Gre 
za dopolnitev 3.člena osnovnega zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji, ki določa, da stečajni postopek lahko 
predlagajo upniki, sam dolžnik ali osebno odgovorni družbenik. 
Dopolnitev je glede na to določbo in glede na določbo 2.člena 
osnovnega zakona, ki določa dva razloga stečajnega postopka, 
to sta dalj časa trajajoča plačilna nesposobnost ali prezadolženost 
in glede na celotni veljavni zakon, novost. Uvaja uvedbo 
stečajnega postopka po uradni dolžnosti, za kar je pristojno 
sodišče, iz dveh razlogov in siper, če ima dolžnik blokiran žiro 
račun oziroma je nelikviden zadnjih 12 ali več mesecev ali če 
dolžnik ni zagotovil izplačila plač delavcem za obdobje zadnjih 
treh mesecev. Predvsem slednji je stečajni razlog, ki ga osnovni 
zakon ne ureja. Kar zadeva prvo navedeni razlog, ta sicer ni nov, 
je pa vsebinsko opredeljen s postavljenim rokom trajanja 
nelikvidnosti oz. insolventnosti dolžnika. Potrebno je poudariti, da 
je s to dopolnitvijo sodišče dobilo nove pristojnosti, prav tako pa 
tudi Agencija za plačilni promet in organ, ki naj bi bil pristojen za 
zbiranje podatkov o izplačilu plač. 

Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je dopolnitev v drugem in 
tretjem odstavku 3.člena vsebinsko nedorečena, nepopolna in 
neusklajena z določbami osnovnega zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji in z že sprejetimi ostalimi spremembami in 
dopolnitvami zakona in bo taka kot je, povzročila, da določbe v 
praksi ne bo mogoče izvajati oz. bi njeno izvrševanje v praksi 
povzročilo nemalo težav in odprtih vprašanj, kar vsekakor ni bil 
namen zakonodajalca. Glede na to Vlada Republike Slovenije 
predlaga ponovno spremembo in dopolnitev zakona, s katero bo 
navedeno stanje odpravljeno. 

Vlada Republike Slovenije svojo oceno sprejete dopolnitve 
utemeljuje z naslednjim: 

Namen predlaganega amandmaja poslanske skupine SDS in 
nato sprejete dopolnitve v drugem in tretjem odstavku je gotovo 
bil v tem, da se odpravi stanje, ko je več tisoč podjetij v Republiki 
Sloveniji, ki "poslujejo oz. živijo", pri čemer pa imajo več mesecev 
ali več let blokirane žiro račune zaradi insolventnosti. Kot je bilo 
navedeno v obrazložitvi predlagane dopolnitve, ki ji ni mogoče 
oporekati, taka podjetja kjub temu še vedno lahko sodelujejo v 
poslovanju (ni jim odvzeta poslovna pravna in poslovna 
sposobnost), tako da izdajajo akceptne naloge, ki so zaradi dalj 
časa trajajoče in neprekinjene nelikvidnosti neizvršljivi, izdajajo 
druge instrumente za zavarovanje plačil, poslujejo preko 
hčerinskih družb itd. S tem povzročajo škodo udeležencem poslov, 
ki s takimi podjetji poslujejo, veliko število sodnih sporov in izvršb, 
vpisov hipotek in zastav v zemljiško knjigo in ne nazadnje ne 
izpolnjujejo zakonskih obveznosti do delavcev in niti do države. 
Tako stanje po mnenju predlagatelja dopolnitve povzroča posredno 
splošno gospodarsko škodo in ga je potrebno sanirati ter v bodoče 
preprečiti. Naslednji namen predlagatelja določbe je bil verjetno, 
da se z uvedbo stečaja dodatno sankcionira podjetja, ki ne 
izplačujejo plač delavcem, kajti sedanje sankcije (prekršek) niso 
zadostno jamstvo, da podjetje ne bo ponovilo kršitev, kar 
nedvomno povzroča poseg v pravne in socialne pravice delavcev. 
Sprejeta dopolnitev v drugem odstavku, tako kot je zapisana, teh 
namenov ne bo uresničila iz naslednjih razlogov: 

- določbi nepopolno in neučinkovito urejata postopek za uvedbo 
in začetek stečajnega postopka. Osnovni zakon ureja in loči 
uvedbo in začetek stečajnega postopka. Stečajni postopek se 
uvede na predlog oseb, ki jih določa zakon. Po opravljenem 
predhodnem postopku, v katerem sodišče ugotavlja ali so podani 
pogoji za začetek stečajnega postopka, sodišče začne stečajni 
postopek ali predlog za začetek stečajnega postopka zavrne. 
Samo v dveh primerih zakon določa, da sodišče začne stečajni 
postopek po uradni dolžnosti in sicer v primeru, če poravnalni 
senat v postopku prisilne poravnave, ki je bil začet na predlog, 
ugotovi, da ni možnosti, da bo dolžnik izpolnil obveznosti na podlagi 
predloga za prisilno poravnavo, ali če se na naroku za prisilno 
poravnavo ne doseže večina, potrebna za sprejetje prisilne 
poravnave. V obeh primerih je bil stečajni razlog ugotovljen v 
postopku prisilne poravnave, v nobenem od obeh primerov pa 
sodišče ni bilo predlagatelj uvedbe prisilne poravnave oz. stečaja, 
pač pa je presoja o tem, daje potrebno sanirati stanje, v katerega 
je dolžnik zašel, še vedno na strani dolžnika samega ali njegovih 
upnikov. Taka ureditev je glede na položaj in pristojnosti sodišča 
logična, saj nikakor ni mogoče predpisati sodišču pristojnosti, 
kdaj in za kateri subjekt bo predlgalo uvedbo stečajnega postopka 
ob istočasni pristojnosti, ki jo ima po zakonu, da začne in vodi 
stečajni postopek. Poleg tega, ga dopolnitev v drugem odstavku 
zavezuje le, da uvede stečajni postopek in ga torej postavlja v 
vlogo predlagatelja stečajnega postopka. Istočasno se torej 
sodišče pojavlja v vlogi predlagatelja in sodnika. Pri tem določba 
ni usklajena z ostalimi določbami zakona in, kar je zelo pomembno, 
ne rešuje vprašanja stroškov postopka, predvsem plačila 
predujma za opravo dejanj pred začetkom stečajnega postopka, 
ki so potrebna, da se ugotovi ali obstojijo pogoji za začetek 
stečajnega postopka. V primeru zapisane določbe, bi se ti stroški 
pokrivali iz proračuna, kar verjetno ni bil namen zakonodajalca. 

-obe določbi sta gledano pravnoformalno neusklajeni s pojmi 
osnovnega zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji in z 
drugimi zakoni, ki jih je potrebno upoštevati pri zapisani rešitvi.Gre 
za pojme kot so npr. podjetja, agencija za plačilni promet, 
nelikvidnost oziroma blokiran žiro račun. Pri slednjem gre za 
pojem, ki ga tako zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, 
kot tudi zakon o agenciji Republike Slovenije za plačilni promet 
(Ur. list RS št.48/94) opredeljujeta kot plačilno nesposobnost. 

Ne glede na navedene predlagane spremembe zakona, sta 
predlagani še dve manjši dopolnitvi zakona v delu, ki ureja pogoje 
za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja prisilne 
poravnave, stečaja in likvidacije in je določen v 78.b členu in v 
delu, ki določa vsebino oklica o začetku postopka prisilne 
poravnave in stečaja. Vsebina prvo navedene dopolnitve je v 
tem, da se poleg že določenih pogojev dodatno določa še en 
pogoj in sicer pridobljene delovne izkušnje, ki jih mora imeti oseba, 
ki zaprosi za dovoljenje. Vlada ocenjuje, da je dopolnitev glede na 
vsebino nalog, ki jih opravljajo upravitelji v postopkih prisilnih 
poravnav, stečajev in likvidacij, utemeljena.Drugo navedena 
dopolnitev ne posega v določbo vsebinsko, pač pa gre le za 
dopolnitev, ki bo prispevala k hitrejši in zaneslivejši identifikaciji 
dolžnika. 

2. Cilji in načela zakona 

Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev je odpraviti pomanjkljivosti 
in nejasnosti ter uskladiti določbe drugege in tretjega odstavka 
3.člena ZPPSL tako, da bosta izvedljivi v praksi in, da bo s tem 
dosežen namen, ki ga je zakonodajalec želel doseči z njunim 
sprejemom. 
S predlagano spremembo se za predlagatelja stečajnega 
postopka zopet določa Agencija RS za plačilni promet, ki skladno 
z zakonom o agenciji Republike Slovenije za plačilni promet 
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opravlja posle plačilnega prometa. Ker Agencija RS za plačilni 
promet ne razpolaga s podatki o zaposlenih delavcih pri dolžniku 
in po zakonu ni pristojna za zbiranje tovrstnih podatkov in 
ugotavljanje kršitev v zvezi z izplačevanjem plač, je smiselno, da 
se v primeru tega podanega razloga kot predlagatelj določi 
inšpektor, pristojen za delo, ki pri opravljanju nadzora ugotovi 
tako kršitev. Tako tudi odpade potreba po izdaji posebnega 
podzakonskega akta, ki naj bi ga izdal minister, pristojen za delo. 
V primeru, ko sta predlagatelja Agencija RS za plačilni promet in 
inšpektor, pristojen za delo, odloča stečajni senat o začetku 
stečajnega postopka brez naroka in ne da bi posebej, v 
predhodnem postopku preverjal obstoj stečajnega razloga, ker 
se njun obstoj z zakonom persumira. S tako rešitvijo je povezana 
ureditev glede stroškov postopka. Ker ni predhodnega postopka 
za ugotavljanje, ali obstojijo razlogi za uvedbo stečajnega 
postopka, ne nastanejo stroški, ki jih predlagatelj po osnovnem 
zakonu pokriva z vplačilom predujma, vkolikor pa bi ti le nastali, 
se s sklepom stečajnega senata vštejejo med stroške stečajnega 
postopka, ki se po zakonu prednostno pokrivajo iz stečajne mase 
pred razdelitvijo med stečajne upnike. S predlagano spremembo 
je določena tudi oprostitev sodnih taks za vložitev predloga za 
začetek stečaja. 

3. Ocena finanačnih sredstev 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona nimajo finančnih 
posledic na državni proračun. 

II. BESEDILO ČLENOV ' 

1. člen 

V zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. list RS št. 
67/93, 8/96-odločba US, 39/97) se drugi odstavek 3.člena 
spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena predlaga stečajni 
postopek Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, če je 
dolžnik neprekinjeno plačilno nesposoben zadnjih 12 ali več 
mesecev, ali inšpektor, pristojen za delo, če dolžnik ni zagotovil 
izplačila plač za obdobje zadnjih treh mesecev pred vložitvijo 
predloga oz. pred izdajo inšpekcijske odločbe, s katero je bila 
ugotovljena kršitev." 

Tretji odstavek se črta. 

2. člen 

V 29.členu se 2.točka spremeni tako, da se glasi: 

"2.firmo, sedež in matično številko dolžnika," 

3. člen 

V prvem odstavku 78.b člena se za 3. točko doda nova 4. točka, 
ki se glasi: 

"4. da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na delih s strokovno 
izobrazbo iz 3. točke prvega odstavka tega člena;" 

Sedanja 4. točka postane 5. točka. 

4. člen 

V 90.členu se dodajo novi četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki 
se glasijo: 

"(4) Če je dolžnik neprekinjeno plačilno nesposoben zadnjih 12 
ali več mesecev, se stečajni postopek uvede z vložitvijo pisnega 
predloga, ki ga vloži Agencija Republike Slovenije za plačilni promet. 
Predlog mora vsebovati: 

1.navedbo sodišča; 
2.firmo, sedež, matično številko in šifro dejavnosti dolžnika; 
3.številko računa dolžnika, ki ga zanj vodi pooblaščena 
organizacija za posle plačilnega prometa; 
4.povprečni znesek blokacije na računu dolžnika v zadnjem 
mesecu in v zadnjem letu ali daljšem obdobju pred vložitvijo 
predloga; 
5.število neprekinjenih dni ali mesecev blokacije dolžnikovega 
računa; 
6.statistične podatke bilance stanja in bilance uspeha za preteklo 
leto; 
7.seznam tistih upnikov, ki so organizacijo, ki za dolžnika opravlja 
plačilni promet, obvestili o dospelih terjatvah; 
8.druge podatke in dokumentacijo, s katerimi razpolaga 
organizacija, ki za dolžnika opravlja posle plačilnega prometa na 
podlagi zakona, ki se nanašajo na dolžnika oz. na dospele 
terjatve do dolžnika in ki bodo prispevali k hitrejšem zbiranju 
podatkov o dolžniku v zvezi s predlagano uvedbo stečajnega 
postopka. 
9.podpis pooblaščene osebe organizacije, ki za dolžnika opravlja 
posle plačilnega prometa. 

(5) Če dolžnik ni zagotovil izplačila plač za obdobje zadnjih treh 
mesecev, se stečajni postopek uvede z vložitvijo pisnega 
predloga, ki ga vloži inšpektor, pristojen za delo. Predlog mora 
vsebovati: 

1.navedbo sodišča; 
2.firmo, sedež, matično številko in šifro dejavnosti dolžnika; 
3.število delavcev zaposlenih pri dolžniku; 
4.obdobje, za katero niso bile izplačane plače; 
5.odločba inšpektorja, pristojnega za delo, s katero je bila 
ugotovljena kršitev; 
6.druge podatke in dokumentacijo, s katerimi razpolaga inšpektor, 
pristojen za delo na podlagi zakona, ki se nanašajo na dolžnika v 
zvezi z delovnimi razmerji pri dožniku in ki bodo prispevali k 
hitrejšemu zbiranju podatkov v zvezi s predlagano uvedbo 
stečajnega postopka; 
7.pisne izjave delavcev zaposlenih pri dolžniku ali pisno izjavo 
skupnega pooblaščenca delavcev o tem, da v obdobju zadnjih 
treh mesecev niso prejeli plače, z mnenjem o predlogu za uvedbo 
stečajnega postopka; 
8.podpis inšpektorja, pristojnega za delo, ki je vodil postopek in 
pooblaščene osebe pri Inšpektoratu za delo. 

(6) Če predlog iz četrtega ali petega odstavka tega člena nima 
obveznih sestavin ali mu niso priložene listine iz četrtega in petega 
odstavka tega člena, predsednik stečajnega senata s sklepom 
vrne predlog v popravo ali zahteva dopolnitev ter hkrati določi 
rok, ki ne sme biti krajši od 8 dni. 

(7) Če predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne 
ravna v skladu s sklepom, predsednik stečajnega senata zavrže 
predlog za začetek stečajnega postopka. 

5. člen 

V 91. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se šteje, da 
je stečajni razlog podan, če uvedbo stečajnega postopka 
predlagata Agencija Republike Slovenije za plačilni promet oziroma 
inšpektor, pristojen za delo na način iz četrtega in petega odstavka 
prejšnjega člena in iz razlogov iz drugega odstavka 3. člena tega 
zakona." 
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6. člen 

V 92. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) Če vložita predlog Agencija Republike Slovenije za plačilni 
promet ali inšpektor, pristojen za delo, vroči predsednik stečajnega 
senata drugopis predloga dolžniku, ki se lahko o predlogu izjasni 
v roku 15 dni." 

7. člen 

V 93.členu se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita: 

"(4) Če sta predlog vložila Agencija Republike Slovenije za plačilni 
promet ali inšpektor, pristojen za delo, stečajni senat ne glede na 
določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena odloči, 
da se morebitni stroški iz prvega odstavka tega člena vštejejo 
med stroške stečajnega postopka. 

(5) Predlog za začetek stečajnega postopka, ki sta ga vložila 
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet ali inšpektor, 
pristojen za delo skladno s tem zakonom, je prost plačila sodnih 
taks. Ne glede na to, pa lahko predsednik stečajnega senata s 
sklepom o začetku stečajnega postopka ali med stečajnim 
postopkom odloči, če ugotovi, da premoženje dolžnika zadostuje 
tudi za kritje sodnih taks za vložitev predloga, da se znesek 
sodnih taks všteje v stroške stečajnega postopka." 

8. člen 

V 94.členu se doda četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) Če se pred odločitvijo o začetku postopka na predlog 
inšpektorja, pristojnega za delo, ugotovi, da je dolžnik izplačal 
zaostale plače delavcem in od tedaj do odločanja o začetku 
postopka redno izplačuje plače zaposlenim delavcem, stečajni 
senat zavrne predlog za začetek stečajnega postopka." 

9. člen 

V prvem odstavku 95.člena se za besedama "do dolžnika," doda 
naslednje besedilo:"na predlog Agencije Republike Slovenije za 
plačilni promet ali na predlog inšpektorja, pristojnega za delo,". 

10. člen 

V četrtem odstavku 97.člena se za besedilom:" če predlaga 

začetek stečajnega postopka dolžnik " doda besedilo: "Agencija 
Republike Slovenije za plačilni promet ali inšpektor, pristojen za 
delo skladno s tem zakonom 

11. člen 

V 99.členu se doda šesti odstavek, ki se glasi: 

(6) Z zaključkom stečajnega postopka v primeru iz prvega in 
drugega odstavka tega člena sodišče po pravnomočnosti sklepa 
o zaključku stečainega postopka odredi izbris dolžnika iz sodnega 
registra. Stroške izbrisa dolžnika iz sodnega registra plača lastnik 
dolžnika, če jih ni mogoče poravnati na način iz petega odstavka 
tega člena. Če je lastnikov več, odgovarjajo za plačilo solidarno. 

12. člen 

v 1. odstavku 100.člena se za besedilom :"v stečaju vrnjeno 
premoženje v stečajno maso "doda besedilo:" ali če premoženje 
dolžnika po mnenju upnika, ki mora verjetno izkazati obstoj 
premoženja, zadostuje za plačilo njegove terjatve, po poplačilu 
stroškov stečajnega postopka." 

13. člen 

V 101.členu se doda četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) Če je predlagatelj začetka stečajnega postopka Agencija 
Republike Slovenije za plačilni promet ali inšpektor, pristojen za 
delo, morata o sklepu iz prejšnjega odstavka nemudoma obvestiti 
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije in sklad, pristojen 
po zakonu za jamstvo pravic delavcev v primeru insolventnosti 
zaradi uveljavljanja pravic po zakonu, ki ureja pravice delavcev v 
primeru insolventnosti oziroma zaradi uveljavljanja pravic države 
kot upnika v stečajnem postopku. 

14. člen 

V 102.členu se 2.točka spremeni tako, da se glasi: 

"firmo, sedež in matično številko dolžnika," 

15. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

S predlagano spremembo drugega odstavka 3. člena sta aktivno 
legitimirana za predlaganje stečaja Agencija Republike Slovenije 
za plačilni promet in inšpektor, pristojen za delo. Njuna aktivna 
legitimacija za predlaganje uvedbe stečaja je omejena, saj Agencija 
RS za plačilni promet predlaga začetek stečaja nad dolžnikom 
le, ko je dolžnik 12 ali več mesecev plačilno nesposoben, inšpektor, 
pristojen za delo, pa le, če ugotovi, da dolžnik ni izplačal delavcem 
plač zadnje tri mesece. 

S tako rešitvijo je odpravljen zapleten in v praksi pravzaprav 
neizvedljiv postopek določen v drugem in tretjem odstavku 3. 
člena ZPPSL. 

ZPPSL samo v dveh primerih določa, da se stečajni postopek 
začne po uradni dolžnosti (glej zgoraj) pri čemer pa je v obeh 
primerih predlagana prisilna poravnava s strani dolžnika ali 
upniko v in je bil opra vi jen predhodni postopek ugota vijanja razlogov 
za stečaj. Sodišče torej v obeh primerih ni bilo tisto, ki je odločalo 
o tem ali naj se postopek sanacije nad insolventnim ali 
prezadolženim dolžnikom uvede ali ne. Taka ureditev je logična in 
utemeljena, saj sodišče ne more hkrati nastopati v funkciji 
predlagatelja in sodnika. 

Take ureditve ni poznal niti ZPPSL iz leta 1989, dal pa je legitimacijo 
za predlog za začetek stečajnega postopka organizaciji, ki je 
opravljala za dolžnika posle plačilnega prometa. To je bila tedaj 
Služba družbenega knjigovodstva. Sedaj te naloge skladno z 
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zakonom opravlja Agencija za plačilni promet. Glede na navedeno 
je smiselno, da se tudi v primeru podanega razloga, več kot 12 
mesecev trajajoče plačilne nesposobnosti, da aktivna legitimacija 
za predlaganje stečajnega postopka Agenciji RS za plačilni promet. 
Tako ni več potrebe, da Agencija mesečno obvešča sodišča o 
številu in seznamu nelikvidnih podjetij in je iz tega razloga 
predlagano črtanje tretjega odstavka 3. člena. 

Ker Agencija za plačilni promet ni pooblaščena za nadzor in niti 
ne razpolaga s podatki o zaposlenih pri dolžniku, je aktivna 
legitimacija za predlog za začetek stečajnega postopka, v primeru, 
da je podan razlog, da dolžnik v zadnjih treh mesecih ni izplačal 
plač delavcem, dana neposredno inšpektorju, pristojnemu za delo. 
Pri opravljanju nadzora zaposlovanja po uradni dolžnosti ali na 
podlagi obvestil bodisi delavcev ali njihovih sindikatov, bo inšpektor, 
pristojen za delo, lahko takoj, ko bo ugotovil dejansko stanje, 
predlagal uvedbo stečajnega postopka. 

Kar zadeva pojme, ki so v predlaganih spremembah nekoliko 
drugačni kot v drugem in tretjem odstavku 3. člena ZPPSL, pa je 
potrebno poudariti, da gre zgolj za uskladitev s pojmi, ki jih porablja 
ZPPSL in Zakon o Agenciji RS za plačilni promet. Slednji določa, 
da je imetnik računa plačilno nesposoben, če na računih pri Agenciji 
nima dovolj likvidnih sredstev za plačilo vseh dospelih obveznosti. 
Gre za pojem "plačilna nesposobnost", ki pomeni pravzaprav 
nelikvidnost, pri čemer uporabljen pojem po ZPPSL nesolventnost, 
pomeni dalj časa trajajočo plačilno nesposobnost. Ker je namen 
določbe drugega odstavka 3. člena, da gredo v stečaj dolžniki, ki 
so dalj časa nelikvidni, je glede na zgoraj navedene predpise 
potrebno ta pojem uskladiti in uporabiti pojem plačilna 
nesposobnost. 

Tretji odstavek 3. člena je zavezoval Agencijo, da posreduje 
podatke le o nelikvidnih podjetjih. Po ZPPSL pa je mogoče stečajni 
postopek predlagati tudi zoper samostojnega podjetnika. S 
predlagano spremembo se uvaja enoten pojem "dolžnik", ki ga 
uvaja že ZPPSL in tako zajema vse subjekte, nad katerimi se po 
ZPPSL lahko izvede stečajni postopek. 

K 2. členu 

Predlagana dopolnitev ne pomeni posega v vsebino same določbe. 
Gre za dopolnitev, ki bo olajšala delo nekaterih organov, ki so s 
stečajem dolžnika posredno ali neposredno povezani. Tako 
Carinska uprava pri svojem delu ugotavlja, da podatki o firmi in 
sedežu dolžnika za katerega je oklican začetek postopka prisilne 
poravnave ali stečaja in zoper katerega mora prijaviti terjatev, ne 
zadostujejo, saj pogostokrat prihaja zaradi netočnih podatkov do 
situacije, da ni mogoče ugotoviti za katero družbo ali dolžnika 
nasploh gre v konkretnem primeru. Ker imajo vsi gospodarski 
subjekti svojo matično številko, predlagatelj meni, da je utemeljeno, 
da se poleg podatkov o firmi in sedežu dolžnika pri oklicu stečaja 
°z. prisilne poravnave doda še matična številka, s katero je na 
najbolj zanesljiv način mogoče identificirati dolžnika. 

K. 3. členu 

S predlagano dopolnitvijo 78.b člena se dodaja dodaten pogoj za 
pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih 
stečaja, prisilne poravnave in likvidacije. Določene delovne 
izkušnje so nujno potrebne, glede na vsebino nalog in pristojnosti 
upravitelja. 

V največjem številu so dosedaj funkcijo upraviteljev opravljali 
odvetniki. Da dosežejo pogoje za odvetniški poklic, morajo imeti 
osebe z diplomo pravne fakultete najmanj 3 leta delovnih izkušenj. 
s predlagano dopolnitvijo se kot pogoj zahteva enaka doba 

delovnih izkušenj na delih z izobrazbo VII. stopnje pravne, 
ekonomske ali druge ustrezne smeri. 

K 4. členu 

S predlagano dopolnitvijo se določa vsebina predloga za začetek 
stečajnega postopka v primeru, ko sta oba predlagatelja 
organizacija, ki za dolžnika opravlja posle plačilnega prometa ali 
inšpektor, pristojen za delo. Glede na to, da gre za dva različna 
stečajna razloga, je tudi vsebina predlogov različna. 

K 5. členu 

S predlagano dopolnitvijo je določena zakonska presumpcija, da 
stečajni razlog obstoji, če sta skladno z zakonom predlagala 
začetek stečajnega postopka Agencija RS za plačilni promet ali 
inšpektor, pristojen za delo. Gre za instituciji, ki na podlagi 
zakonskega pooblastila opravljata z zakonom določene naloge. 
Ni razloga, da bi sodišče v predhodnem postopku ponovno v 
dokaznem postopku ugotavljalo ali razlogi, zaradi katerih sta 
predlagala začetek stečajnega postopka tudi zares obstojijo. Na 
ta način se zmanjšajo oz. odpravijo stroški, ki jih mora plačati 
predlagatelj v obliki predujma za ugotavljanje, ali obstojijo razlogi 
za začetek stečajnega postopka. 

Persumiran obstoj stečajnega razloga pomeni, da obema 
predlagateljema ni potrebno posebej izkazovati verjetnosti obstoja 
stečajnega razloga tako kot to velja za upnike, če so predlagatelji 
začetka stečajnega postopka. Že samo podatki, ki jih bosta 
posredovala (glej vsebino predloga) skupaj s predlogom, so 
zadosten dokaz stanja, v katerem se je znašel dolžnik. 

K 6. členu 

Če vloži predlog za začetek postopka upnik, ZPPSL odloča, da 
se mora dolžnik izjaviti o predlogu. Če predlogu ugovarja, mora 
predsednik stečajnega senata opraviti vse potrebne poizvedbe 
in zbrati vse podatke za oceno, ali je podan stečajni razlog. Zaradi 
persumpcije iz 5. člena taka ureditev ni potrebna in je dovolj, da 
se upnik le izjasni o predlogu. Na mnenje dolžnika sodišče ni 
vezano. 

K 7. členu 

S predlagano dopolnitvijo se rešuje vprašanje stroškov postopka 
v primeru, ko predlog za začetek stečajnega postopka vložita 
Agencija RS za plačilni promet ali inšpektor, pristojen za delo. 
Stroški predujma, kot je bilo navedeno v obrazložitvi k 5. členu, 
praviloma ne bodo nastali, ker se stečajni razlog persumira. Namen 
predujma po ZPPSL je, da se pokrijejo stroški za ugotavljanje, ali 
stečajni razlog obstoji. Ti stroški nastanejo praviloma v predhodnem 
postopku pred začetkom stečajnega postopka, ki ga opravi 
sodišče pred izdajo sklepa o začetku stečajnega postopka. Ostali 
stroški, ki nastanejo po izdaji sklepa o začetku stečajnega 
postopka, so že stroški postopka, ki se prednostno izplačajo iz 
stečajne mase in obremenjujejo dolžnika. 

Praviloma se po ZPPSL predujem ne všteje v stroške postopka 
in ga mora predlagatelj plačati po odredbi sodišča pred začetkom 
postopka. Če ga predlagatelj ne plača, stečajni senat predlog 
zavrže. Le izjemoma lahko stečajni senat odloči, da se postopek 
nadaljuje, če predujem ni dan in se ta všteje med stroške postopka. 

S predlagano dopolnitvijo, ki velja le za predlog, ki ga vložita 
Agencija RS za plačilni promet ali inšpektor, pristojen za delo, pa 
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glede na persumiran obstoj razlogov za stečaj, stroški za ta 
namen ne bodo nastali in zato ni potrebno dajati predujma. Če pa 
bi ne glede na to le nastali kakršni koli stroški, bo sodišče odločilo, 
da se ti stroški v vsakem primeru (ne le izjemoma) vštejejo v 
stroške stečajnega postopka. 

K 8. členu 

S predlagano dopolnitvijo je dana dolžniku možnost, da z 
izpolnitvijo obveznosti do delavcev prepreči stečaj. Taka možnost 
v primeru plačilne nesposobnosti je dana že po osnovnem ZPPSL. 

K 9. člen 

S predlagano dopolnitvijo te določbe se uvaja možnost, da sodišče 
izdaja začasne odredbe tudi na predlog Agencije RS za plačilni 
promet in inšpektorja, pristojnega za delo. Ta možnost je po 
osnovnem ZPPSL možna takoj po uvedbi stečajnega postopka, 
če je začasno odredbo predlagal upnik. 

V tem primeru preostane upnikom pravica do izpodbijanja pravnih 
poslov po ZPPSL. 

K 10. členu 

S predlagano dopolnitvijo gre le za potrebno dopolnitev določbe, 
zaradi uvajanja dodatnih predlagateljev stečajnega postopka. Gre 
za potrebno uskladiteveno odločbo. 

K 11. členu 

Gre za dopolnitev, s katero je določeno, da gredo stroški izbrisa 
dolžnika iz registra po zaključku stečaja, ki je bil uveden na predlog 
Agencije RS za plačilni promet ali inšpektorja, pristojnega za delo, 

v breme lastnika. 

K 12. členu 

Osnovni ZPPSL v 100. členu določa izjeme od pravila, da se 
stečajni postopek ne začne, če obstoja le en upnik, oziroma se 
ne začne ali pa se začne in se takoj zaključi, če dolžnikovo 
premoženje ne zadošča niti za stroške postopka Po tej izjemi, 
sme stečajni senat odločiti, da se postopek kljub temu začne, 
vendar le, če upnik izkaže za verjetno, da bo na podlagi 
izpodbijanja pravnih dejanj v stečaju vrnjeno premoženje v 
stečajno maso. 

Ni razloga, da ne bi bila možna taka izjema od zakonske omejitve, 
če edini upnik dolžnika verjetno izkaže, da dolžnik ima premoženje 
in bo njegova terjatev poplačana po predhodnem poplačilu 
stroškov. Seveda pa morata biti podana kot razlog insolventnost 
ali prezadolženost. To možnost sedaj ureja predlagana dopolnitev. 

K 13. členu 

Po zakonu o jamstvenem skladu, sklad vstopi v pravice delavcev 
in se s tem nanj prenesejo terjatve, do stečajne mase, če so iz 
sklada izpolnjene pravice delavcem, ki jim v primeru stečaja gredo 
po tem zakonu. 

Da bi sklad uspešno in pravočasno uveljavljal te pravice je 
smiselno, da je takoj obveščen o začetku stečajnega postopka. 
Enako velja tudi za Državnega pravobranilca, ki je pooblaščen 
po zakonu za zastopanje države v sodnih postopkih, posebej 
takrat, ko kot upnik nastopa država zaradi neplačanih davkov. 

K 14. členu 

Kot obrazložitev k 2. členu 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

3. člen 

(1) Stečajni postopek lahko predlagajo upniki, sam dolžnik ali 
osebno odgovorni družbenik. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek pristojno sodišče uvede stečajni 
postopek po uradni dolžnosti nad dolžnikom v primeru, da dolžnik 
ni zagotovil izplačila plač za obdobje zadnjih treh mesecev ali da 
ima dolžnik blokiran žiro račun oziroma je nelikviden zadnjih 12 ali 
več mesecev. 

(3) V ta namen Agencija za plačilni promet enkrat mesečno 
obvešča pristojna sodišča o podjetjih, ki izpolnjujejo pogoje za 
uvedbo stečajnega posltopka, določene v prejšnjem odstavku. 
Način zbiranja podatkov o izplačilu plač predpiše minister, pristojen 
za delo. 

29. člen 

Oklic o začetku postopka vsebuje: 

1 .ime sodišča, pred katerim teče postopek 
2.firmo in sedež dolžnika, 
3.izvleček iz sklepa o začetku postopka z opravilno številko, pod 
katero se zadeva obravnava, 
4.poziv vsem upnikom, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja 
oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko 
sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in 
priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi oklica v Uradnem listu 
Republike Slovenije prijavijo svoje terjatve. 
5.opozorilo upnikom, da lahko z obrazloženo pisno vlogo 
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku 
roka iz prejšnje točke 
6.ime upravitelja prisilne poravnave, če je določen, 
7.firme in sedeže članov upniškega odbora, 
8.dan, ko je oklic nabit na oglasno desko sodišča. 

78.b člen 

(1) Minister, pristojen za pravosodje, izda dovoljenje za opravljanje 
funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in 
likvidacije, če vložnik zahteve izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski 
jezik; 
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2. da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil 
moralno neprimeren za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih 
prisilne poravnave, stečaja in likvidacije; 
3. da ima strokovno izobrazbo'najmanj VII. stopnje pravne, 
ekonomske ali druge ustrezne smeri; 
4. da je opravil strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v 
postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije. 
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja 
v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije je potrebno 
priložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka. 
(3) Minister, pristojen za pravosodje, zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja, če vložnik zahteve ne izpolnjuje pogojev iz prvega 
odstavka tega člena ali če mu je bilo dovoljenje odvzeto na podlagi 
78.c člena tega zakona. 
(4) Odločba, s katero minister, pristojen za pravosodje, odloči o 
zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v 
postopkih prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, je dokončna 
v upravnem postopku. 

90. člen 

(1) Stečajni postopek se uvede z vložitvijo pisnega predloga. 
(2) Predlog lahko vloži dolžnik, upnik ali osebno odgovorni 
družbenik. 
(3) Upnik lahko predlaga začetek stečajnega postopka, če z 
verodostojno listino izkaže obstoj dospele terjatve in če dokaže, 
da dolžnik nima zadosti denarnih sredstev za poravnavo te 
terjatve. 

91. člen 

Predlagatelj mora izkazati za verjeten obstoj stečajnega razloga 
iz prvega odstavka 2. člena tega zakona. 

92. člen 

(1) Če vloži predlog upnik, vroči predsednik stečajnega senata 
drugopis predloga dolžniku, ki se mora o predlogu izjaviti v roku 
15 dni. 
(2) Če dolžnik v roku iz prvega odstavka tega člena izjavi, da 
soglaša s predlogom ali v tem roku ne izjavi ničesar, se šteje, da 
je stečajni razlog podan. 
(3) Če dolžnik v roku iz prvega odstavka tega člena ugovarja, da 
ni razlogov za začetek stečajnega postopka, zbere predsednik 
stečajnega senata podatke za oceno, ali je podan stečajni razlog 
(na primer s poizvedbami pri organizaciji, ki za dolžnika opravlja 
plačilni promet, s postavitvijo izvedenca in na drug primeren način). 

93. člen 

(1) Predlagatelj mora dati predujem, ki ga določi stečajni senat za 
kritje stroškov do začetka stečajnega postopka. 
(2) Če predlagatelj ne da določenega predujma, predsednik 
stečajnega senata predlog zavrže. Izjemoma lahko stečajni senat 
odloči, da se postopek nadaljuje, čeprav predujem ni bil dan. 
(3) Če se stečajni postopek začne, se všteje predujem za kritje 
stroškov za njegov začetek med stroške stečajnega postopka. 

94. člen 

(1) Predlog za začetek stečajnega postopka se sme umakniti, 
dokler oklic o začetku stečajnega postopka ni nabit na oglasno 
desko sodišča. 
(2) Če predlagatelj umakne predlog za začetek stečajnega 
Postopka, stečajni senat ustavi postopek. 
(3) Če se pred odločitvijo o začetku stečajnega postopka ugotovi, 
da je postal dolžnik solventen, stečajni senat zavrne predlog za 
začetek stečajnega postopka. 

95. člen 

(1) Stečajni senat lahko po uvedbi stečajnega postopka na predlog 
upnika, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika, z začasno 
odredbo: 
1. omeji pravice dolžnikovih pooblaščenih oseb za opravljanje 
pravnih poslov, 
2. odredi ustavitev izplačil z dolžnikovega računa, razen izplačil 
izhodiščnih plač, določenih s kolektivno pogodbo, 
3. določi svoje predhodno soglasje za veljavnost odločitev organov 
dolžnika, ki se nanašajo na razpolaganje z njegovimi sredstvi. 
(2) Stečajni senat odredi, da se omejitve iz 1. in 3. točke prejšnjega 
odstavka vpišejo v sodni register, ter o omejitvah iz 2. točke 
prejšnjega odstavka obvesti organizacijo, ki opravlja za dolžnika 
posle plačilnega prometa. 
(3) Izjemoma sme stečajni senat izdati začasno odredbo iz prvega 
odstavka tega člena po uradni dolžnosti. 

97. člen 

(1) Ko zbere predsednik stečajnega senata podatke iz tretjega 
odstavka 92. člena tega zakona o obstoju stečajnega razloga, 
razpiše narok za obravnavo, ali so podani pogoji za začetek 
stečajnega postopka. Na narok povabi predlagatelja, dolžnika in 
po potrebi izvedenca ter priče. 
(2) Na naroku, najpozneje pa v treh dneh po njem, izda stečajni 
senat sklep, s katerim začne stečajni postopek nad dolžnikom ali 
s katerim zavrne predlog za začetek stečajnega postopka. 
(3) V sklepu o zavrnitvi predloga za začetek stečajnega postopka 
odloči stečajni senat, kdo mora plačati nastale stroške. 
(4) Sklep o začetku stečajnega postopka izda stečajni senat 
brez naroka, če predlaga začetek stečajnega postopka dolžnik 
ali v primeru iz drugega odstavka 92. člena tega zakona. 
(5) Zoper sklep, s katerim je začet stečajni postopek, se sme 
poleg oseb, ki so pooblaščene za zastopanje dolžnika, pritožiti 
tudi lastnik. 
(6) Pritožba iz petega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve 
tega sklepa o začetku stečajnega postopka. 

99. člen 

(1) Če stečajni senat ugotovi, da premoženje, ki bi prišlo v stečajno 
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka ali da je neznatne 
vrednosti, izda sklep, s katerim stečajni postopek začne in ga 
takoj zaključi. 
(2) Če stečajni senat med stečajnim postopkom ugotovi, da 
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za 
stroške tega postopka ali da je neznatne vrednosti, izda sklep, s 
katerim stečajni postopek zaključi. 
(3) Sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
(4) Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
(5) Premoženje se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega 
postopka, neporabljeni del pa se izroči z zakonom določenemu 
državnemu organu ali organu lokane skupnosti, na katerega 
območju je dolžnikov sedež, brez prevzema obveznosti. 

100. člen 

(1) Stečajni senat sme odločiti, da se stečajni postopek začne 
tudi, če obstoja le en upnik ali če dolžnikovo premoženje ne 
zadošča niti za stroške postopka, če upnik verjetno izkaže, da 
bo na podlagi izpodbijanja pravnih dejanj v stečaju vrnjeno 
premoženje v stečajno maso. 
(2) Stečajni senat sme odločiti, da mora upnik dati predujem, ki ga 
določi stečajni senat za kritje stroškov izvedbe postopka. Upnik 
ima pravico do povrnitve predujma po pravilih o stroških 
stečajnega postopka 
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101. člen 

(1) O začetku stečajnega postopka se obvestijo upniki z oklicem. 
(2) Oklic se nabije na oglasno desko sodišča in objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Oklic mora biti nabit na oglasno desko 
sodišča istega dne, ko je bil izdan sklep o začetku stečajnega 
postopka. 
(3) Sklep o začetku stečajnega postopka se vroči predlagatelju 
in dolžniku. 

102. člen 

Oklic o začetku stečajnega postopka navaja : 

1 .ime sodišča, ki je izdalo sklep o začetku stečajnega postopka, 
2.izvleček iz sklepa o začetku stečajnega postopka, 
3.firmo in sedež dolžnika, 
4.ime stečajnega upravitelja, 
5.poziv upnikom naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo 
svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko 
je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije, razen, če svojih terjatev niso prijavili v 
postopku prisilne poravnave, 
6.kraj, dan in uro naroka za preizkus terjatev, 
7.poziv dolžnikom, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, 
8.dan, ko je bil oklic nabit na oglasno desko sodišča. 

, 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VOJNIH INVALIDIH 

(ZVojl-C) 

- EPA 266-11 - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 28. seji dne 18.9.1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po skrajšanem postopku, 
ker gre za spremembe in dopolnitve zakona o vojnih invalidih v 
zvezi z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U- 
I-86/96 z dne 12.12.1996. 

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

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 
- Marjan TRAPE, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Jasna KISOVEC, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

I. UVOD 

1- Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo U-l-86/96 z 
dne 12.12.1996 (objavljena v Uradnem listu RS, št. 2/97 z dne 17.1.1997) odločilo, da so členi 20 (drugi odstavek), 40 (drugi 
odstavek), 78 (prvi odstavek) in 123 zakona o vojnih invalidih 
(Uradni list RS, št. 63/95) v neskladju z Ustavo. Ugotovljene 
neskladnosti v 20. in 123. členu je zakonodajalec po odločitvi 
ustavnega sodišča dolžan odpraviti v šestih mesecih, preostale 
Pa najkasneje v enem letu po objavi te odločbe v Uradnem listu 
RS. 

V predlogu zakona so predlagane nove rešitve za vse navedene 

člene zakona, razen za 78. člen, ki je bil spremenjen že z novelo 
zakona (Uradni list RS, št. 19/97), uveljavljeno z 19.4.1997. 
Predlagan pa je tudi nov 86. člen zakona, glede na to, da je bil 
prejšnji 86. člen z odločbo ustavnega sodišča razveljavljen. 

2. Cilji in načela zakona 

V predlogu zakona je na novo določena osnova za odmero 
invalidnine vojnega invalida, ki naj bi znašala 111.729,00 SIT. 
Predlagatelj je s tem upošteval ugotovitev ustavnega sodišča, da 
je bila odmerna osnova v ustavno spornem 20. členu zakona 
določena na podlagi podatka iz julija 1994, ne upoštevajoč rast 
cen življenjskih potrebščin ali tekočih dejanskih valorizacij po 
dotedanjih predpisih. Pri predlogu nove osnove je predlagatelj 
izhajal iz zneska invalidnine prve skupine, veljavne od 1. julija 
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1994, ki jo je povečal za odstotek uskladitev po prej veljavnih 
predpisih v obdobju od 1.7.1994 do31.12.1995. Predlog je usklajen 
s predstavniki zainteresiranih invalidov. 

Nova osnova naj bi bila uveljavljena retroaktivno, in to s 1.3.1996 
glede invalidnin in družinskih invalidnin ter s 1.8.1996 glede 
dodatkov za posebno invalidnost in dodatkov za pomoč in 
postrežbo - od datumov torej, ko je bilo pretežno končano izdajanje 
odločb na podlagi ustavno spornega zakona. Na invalidske, 
družinske dodatke in oskrbnine ter posledično tudi na veteranske 
prejemke po zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95) 
pa bi nova osnova vplivala že od 1.1.1996. 

Premalo izplačani denarni prejemki po doslej veljavnem zakonu 
oziroma tem zakonu bi se poračunali, obračunana razlika pa 
valorizirala za 6 odstotkov. 

Glede doplačil za tehnične pripomočke (40. člen zakona) je 
dosedanji diskrecijski način odločanja nadomeščen z odločanjem 
o pravici, ki se zagotavlja ob v zakonu določenih pogojih. V samem 

zakonu so določene tudi vrste tehničnih pripomočkov, za katere 
se zagotavljajo doplačila, in opredeljeni osnovni elementi za 
določitev višine doplačil. 
Za primer izločanja posameznih vrst tehničnih pripomočkov iz 
okvira obveznega zdravstvenega zavarovanja po predpisih o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, pa je 
predvideno, da bi se vojnim invalidom zagotavljala doplačila zanje 
po tem zakonu. 

3. Ocena finančnih sredstev 

Predlog zakona bi na račun nove odmerne osnove terjal dodatna 
sredstva za prejemke vojnih invalidov in vojnih veteranov v 
ocenjeni mesečni višini 45,700.000,00 SIT. 

Za poračun razlik za posamezne vrste prejemkov pa bi bilo 
potrebno zagotoviti dodatna sredstva za vojne invalide in vojne 
veterane v ocenjeni skupni višini od 1.100,000.000.00 SIT do 
1.200,000.000,00 SIT dodatnih sredstev v državnem proračunu. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V drugem odstavku 20. člena zakona o vojnih invalidih (Uradni list 
RS, št. 63/95 in 19/97) se številka "92.600" nadomesti s številko 
"111.729". 

2. člen 

40. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"Vojni invalid, ki zaradi vojne invalidnosti potrebuje tehnične 
pripomočke, ki omogočajo njegovo mobilnost (osebno motorno 
vozilo, prilagoditev osebnega motornega vozila, prenosna 
klančina, dvižni sedež, sedež za prenos ter dvigalo za 
premestitev iz vozička v osebni avto) ali samostojno življenje 
(telefon z gumbom za klic v sili, Braillova vrstica za vojnega 
invalida, ki je usposobljen za uporabo računalnika, telefonska 
slušalka, silhuetni induktor, budilka za gluhe, svetlobni indikatorji 
zvonjenja hišnega in telefonskega zvonca ter stacionarno ali 
prenosno povečalo), ima pravico do doplačila k tem stroškom, 
če se ti pripomočki ne zagotavljajo po predpisih o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju in se vojnemu invalidu ne 
zagotavljajo v domu za starejše, v posebnem socialno - 
varstvenem zavodu ali v zavodu za usposabljanje, v katerem 
biva. 

Vojni invalid ima ob pogojih iz prejšnjega odstavka pravico tudi do 
doplačila za nakup protez, ortoz in drugih tehničnih pripomočkov, 
ki se zagotavljajo v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja 
po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, veljavnih na dan uveljavitve tega zakona. 

Doplačilo k stroškom nabave osebnega motornega vozila in 
doplačilo k stroškom prilagoditve osebnega motornega vozila se 
dodeli na vsakih šest let, šteto od dneva vložitve zahteve, doplačilo 
k stroškom nabave drugih tehničnih pripomočkov pa se praviloma 
dodeli enkrat, ponovno pa le v primeru, da je postal tehnični 
pripomoček zaradi sprememb okvar zdravja vojnega invalida 
neuporaben, ali je zaradi sprememb okvar zdravja ali iz drugih 

razlogov, vendar ne zaradi neustreznega ravnanja vojnega 
invalida, prišlo do njegovega poškodovanja, pa popravilo ali 
prilagoditev ni možna. 

Višina doplačila se določi v ustreznem odstotku od nabavne cene 
tehničnega pripomočka ob upoštevanju premoženjskih razmer, 
v katerih vojni invalid živi, pri čemer višina doplačila ne sme 
presegati dvanajst odmernih osnov, veljavnih v času vložitve 
zahteve." 

3.člen 

V prvem odstavku 77. člena se 6. točka spremeni, tako da se 
glasi: "6. natančnejše kriterije za določitev višine doplačil za nakup 
tehničnih pripomočkov". 

V 2. točki drugega odstavka se črta besedilo: "natančnejše pogoje 
za dodelitev doplačil ter". 

4. člen 

86. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"Invalidnina in družinska invalidnina, dodatek za posebno 
invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidski dodatek in 
družinski dodatek ter oskrbnina se izplačujejo v mesečnih zneskih 
za naprej." 

5. člen 

V prvem odstavku 97. člena se za besedami "zdraviliškega in 
klimatskega zdravljenja" postavi vejica in dodajo besede 
"potrebnost tehničnih pripomočkov". 

V drugem odstavku se za besedami "organizacije za rehabilitacijo 
invalidov" vejica nadomesti s piko, nadaljnje besedilo pa se črta. 

6. člen 

V prvem odstavku 101. člena se za besedo "rehabilitacije" in 
vejico dodajo besede: "razen pravice do funkcionalnih oblik 
pomoči, priznanih do višine petih odmernih osnov, veljavnih v 
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času odločanja na prvi stopnji" in vejica. 

7. člen 

Mesečni zneski invalidnine in družinske invalidnine, priznani v 
višini po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) se s 
1.3.1996 uskladijo za 20,65 odstotka, s 1.7.1996 za 6,5 odstotka, 
s 1.1.1997 pa za 2,3 odstotka. 

Mesečni zneski dodatka za pomoč in postrežbo, priznani v višini 
po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) na podlagi 
izključno ali pretežno vojne invalidnosti ter mesečni zneski dodatka 
za posebno invalidnost, se s 1.8.1996 uskladijo za 28,49 odstotka, 
s 1.1.1997 pa za 2,3 odstotka. 

Vojni invalidi in uživalci družinske invalidnine so od 1.1. do 29.2.1996 
upravičeni do izplačila invalidnin in družinskih invalidnin v zneskih, 
ki so jim bili izplačani za mesec december 1995. 

Vojni invalidi so od 1.1. do 31.7.1996 upravičeni do izplačila dodatka 
za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka v zneskih, 
ki so jim bili izplačani za mesec december 1995. 

Upravne enote uskladijo denarne prejemke po tem členu v treh 
mesecih od uveljavitve tega zakona. 

8. člen 

Mesečni zneski invalidskega in družinskega dodatka ter oskrbnine, 
priznani po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95), se 

s 1.1.1996 zvišajo za 8.608 tolarjev, s 1.7.1996 pa se tako zvišani 
denarni prejemki uskladijo še za 6,5 odstotka. 

O pravici do invalidskega in družinskega dodatka ter oskrbnine 
upravičencem, ki so v letu 1996 zaradi preseganja osnove za 
priznanje te pravice po zakonu o vojnih invalidih Uradni list RS, 
št. 63/95), to pravico izgubili, ali jim je bila ta pravica priznana v 
višini 10 odstotkov osnove, ter souživalcem družinskega dodatka 
odločijo upravne enote v šestih mesecih od uveljavitve zakona. 

Osnova za odmero denarnih prejemkov po prejšnjem odstavku 
znaša 50.278,05 tolarjev. 

9. člen 

Premalo izplačani denarni prejemki po zakonu o vojnih invalidih 
(Uradni list RS, št. 63/95) in tem zakonu se poračunajo, 
obračunana razlika pa se valorizira za 6 odstotkov. 

10. člen 

Določba 1. člena tega zakona se uporablja od 1.1.1996. 

Odmerna osnova od 1.1.1997 znaša 121.728 tolarjev. 

11. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

Ustavno sodišče v svoji odločbi z dne 12.12.1996 ugotavlja, da je 
bila odmerna osnova 92.600 SIT določena na podlagi podatka iz 
julija 1994, ne upoštevajoč rast cen življenjskih potrebščin ali 
tekočih dejanskih valorizacij po dotedanjih predpisih. 

Predlagana odmerna osnova predstavlja znesek osebne 
invalidnine, veljavne od 1. julija 1995 (111.729 SIT). Ker je bila z 
navedenim dnem določena zadnja uskladitev invalidskih 
prejemkov po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in 
družin padlih borcev (Uradni list SFRJ, št. 31/86, 44/89, 87/89, 
20/90 in 42/90), bi bila s predlagano osnovo zagotovljena 
kontinuiteta v višini invalidskih prejemkov glede na veljavne pred 
1.1.1996. S predlagano rešitvijo bi bilo torej v celoti zadoščeno 
očitku ustavnega sodišča o neupoštevanju valorizacij predlagane 
odmerne osnove po 1. juliju 1994. 

K 2. členu: 

Vojnim invalidom bi se zagotavljala pravica do doplačil za nekatere 
najpomembnejše tehnične pripomočke, ki se ne zagotavljajo po 
Predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
Za primer, da se posamezni tehnični pripomočki, ki se po veljavnih 
Predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
zagotavljajo v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
tem ne bi več zagotavljali, pa je predvideno, da bi se vojnim 
"ivalidom zagotavljala tudi doplačila za nakup teh pripomočkov, 

seveda ob pogojih in v višini, določenih za doplačila k stroškom 
nakupa tehničnih pripomočkov, ki so v zakonu taksativno našteti. 

Premoženjskega cenzusa za pravico do doplačil ne bi bilo, pač 
pa bi se pravica pogojevala s tem, da se takšen pripomoček ne 
zagotavlja po zdravstvenih predpisih in se vojnemu invalidu, ki 
biva v domu za starejše ali v drugem zavodu, pripomoček ne 
zagotavlja že tam. 

Doplačila k stroškom nabave osebnega motornega vozila (prav 
tako pa tudi doplačila k stroškom prilagoditve osebnega motornega 
vozila, vključno z avtomatično sklopko) bi se - ugodneje kot doslej 
- zagotavljala na šest let. 

Posamezno doplačilo bi znašalo največ dvanajst odmernih osnov, 
veljavnih v času vložitve prve zahteve za doplačilo. 

K 3. členu: 

Osnovni kriteriji za določanje višine doplačil za nakup tehničnih 
pripomočkov so navedeni že v predlaganem besedilu četrtega 
odstavka 40. člena zakona, zato bi se s podzakonskim, aktom 
določili le natančnejši kriteriji za odmero. Ob upoštevanju, da bi se 
diskrecijsko odločanje o dodelitvi doplačil za nakup tehničnih 
pripomočkov po osnovnem zakonu nadomestilo s pravico do 
doplačil ob določenih pogojih, predpisovanje natančnejših pogojev 
za dodelitev doplačil ni več potrebno. 
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K 4. členu: 

S spremembo 86. člena zakona je dana zakonska podlaga za 
izplačevanje invalidskih prejemkov (invalidnin in družinskih 
invalidnin, dodatkov za posebno invalidnost, dodatkov za pomoč 
in postrežbo, invalidskih in družinskih dodatkov ter oskrbnin) 
mesečno za naprej. Podobno se po zakonu o obligacijskih 
razmerjih denarna renta, prisojena kot odškodnina v primeru smrti, 
telesne poškodbe ali okvare zdravja, plačuje mesečno vnaprej, 
če sodišče ne določi kaj drugega. Predlagana ureditev je v skladu 
s stališči ustavnega sodišča, izraženimi v obrazložitvi njegove 
odločbe. 

K 5. členu: 

Zdravniški komisiji prve in druge stopnje bi bili pristojni tudi za 
oceno potrebnosti tehničnih pripomočkov vojnim invalidom, s čimer 
bi poenostavili postopek za priznanje pravice do doplačil za te 
pripomočke. Po veljavnem 97. členu zakona je bilo v pritožbenih 
oziroma revizijskih postopkih potrebno pridobiti izvedensko 
mnenje organizacije za rehabilitacijo invalidov. 

K 6. členu: 

Po predlagani spremembi 101. člena zakona bi bila obvezna revizija 
odločbe, s katero bi upravna enota vojnemu invalidu priznala 
pravico do doplačila k stroškom tehničnih pripomočkov v znesku, 
višjem od petih odmernih osnov v času odločanja na prvi stopnji. 
Za odločbe, s katerimi bi se upravičencem priznala pravica do 
doplačila v nižjem znesku, revizija ne bi bila potrebna, saj gre v 
teh primerih za manj pomembne pravice in denarna izplačila, ki 
bodo v manjši meri obremenjevala državni proračun. 

K 7. členu: 

Ker so bile odločbe o višini invalidnin in družinskih invalidnin po 
zakonu o vojnih invalidih praviloma izdane v mesecu januarju in 
februarju 1996, bi hkratna uveljavitev novih zneskov invalidnin in 
družinskih invalidnin za vse upravičence učinkovala od 1.3.1996 
dalje, medtem ko bi novo določeni zneski dodatkov za pomoč in 
postrežbo in dodatkov za posebno invalidnost veljali od 1.8.1996, 
saj je bila do navedenega datuma izdana večina prvostopnih 
odločb o priznanju teh pravic po zakonu. Da bi se izognili 
ponovnemu izdajanju odločb na prvi stopnji in revizijskim 
postopkom na drugi stopnji, bi uskladitev na nove zneske teh 
prejemkov izvedli z ustrezno uskladitvijo višin teh prejemkov na 
podlagi dokončnih in izvršljivih odločb, izdanih po zakonu o vojnih 
invalidih z veljavnostjo od 1.1.1996 dalje. Da bi zagotovili izplačilo 
novih višin denarnih prejemkov za vse upravičence enako, bi 
upravičencem za obdobje od 1.1. do 29.2.1996 oziroma od 1.1. 
do 31.7.1996 izplačali denarne prejemke v zneskih, do katerih so 
bili upravičeni v mesecu decembru 1995, torej pred uveljavitvijo 
zakona o vojnih invalidih in pred izdajo novih odločb o odmeri 
denarnih prejemkov po tem zakonu. 

Določitev novih zneskov invalidnine in družinske invalidnine od 
nove odmerne osnove 111.729 tolarjev bi upravne enote izvedle 
z izdajo uradnih zaznamkov o valorizaciji teh prejemkov od 
1.3.1996 dalje za 20,65 odstotka, od 1.7.1996 dalje za 6,5 odstotka 
(odstotek uskladitve določen s sklepom Vlade RS) ter od 1.1.1997 
za 2,3 odstotka (odstotek uskladitve določen s sklepom Vlade 
RS glede na rast življenjskih potrebščin v drugem polletju 1996). 

Na podoben način bi uskladili tudi zneske dodatka za pomoč in 
postrežbo in dodatka za posebno invalidnost za 28,49 odstotka 
(v odstotku uskladitve je vsebovana uskladitev za 20,65% in 
6,5%) od 1.8.1996 dalje ter za 2,3 odstotka od 1.1.1997 dalje. 

K 8. členu: 

Invalidski dodatek (enako tudi družinski dodatek in oskrbnina) je 
enak osnovi za odmero invalidskega dodatka v višini 45 odstotkov 
odmerne osnove, če upravičenec in njegovi družinski člani nimajo 
prejemkov, ki bi vplivali na višino dodatka, sicer pa razliki med 
deležem prejemkov na družinskega člana in osnovo. Glede na 
ustrezno zvišanje odmerne osnove po 1. členu tega zakona, bi 
se ustrezno zvišala tudi osnova za odmero invalidskega dodatka 
(od 41.670 SIT na 46.350 SIT), zato je mogoče že priznane 
zneske invalidskega in družinskega dodatka ter oskrbnine po 
odločbah z veljavnostjo od 1.1.1996 uskladiti z novo osnovo tako, 
da že priznane zneske teh prejemkov povečamo za absolutni 
znesek 8.608 SIT, nato pa tako usklajene zneske s 1.7.1996 
valoriziramo še za 6,5 odstotka. 

Ker opisani način uskladitve teh prejemkov ni mogoč v primerih, 
ko so upravičenci do invalidskega dodatka v letu 1996 to pravico 
izgubili ali jim je bila priznana v pavšalnem znesku 10 odstotkov 
osnove ter v primeru souživalcev družinskega dodatka, bi upravne 
enote o priznanju teh pravic odločile po uradni dolžnosti v šestih 
mesecih od uveljavitve zakona, seveda od nove osnove v višini 
50.278,05 SIT. 

K 9. členu: 

Ustavno sodišče je v svoji odločbi zapisalo, da bo morala nova, z 
ustavo usklajena zakonska ureditev, določiti takojšnjo povrnitev 
vseh v vmesnem času premalo izplačanih prejemkov z obrestmi 
do datuma hkratne uveljavitve novih invalidnin in drugih denarnih 
prejemkov po tem zakonu. Da bi se izognili zahtevnemu in 
dolgotrajnemu preračunavanju premalo izplačanih denarnih 
prejemkov za vsakega upravičenca in za vsako pravico posebej, 
predlog zakona vsebuje razmeroma enostavno rešitev. Po 
dogovoru s predstavniki zainteresiranih invalidov bi se 
obračunana razlika med prejemki, izplačanimi po ustavno spornem 
zakonu in prejemki, ki invalidom pripadajo po tem zakonu, 
valorizirala za 6 odstotkov. 

K 10. členu: 

Javna korist terja čimprejšnjo uveljavitev zakonskih določil 
(predvsem drugega odstavka 20. člena zakona o vojnih invalidih), 
s katerimi bo korigirano znižanje osnove za odmero invalidnine 
vojnih invalidov, za katero po presoji Ustavnega sodišča RS ni 
bilo stvarnega razloga, utemeljenega v prevladujočem in 
legitimnem javnem interesu. Retroaktivna uporaba posameznih 
zakonskih določb naj bi torej služila čimprejšnji uskladitvi ustavno 
spornih določb z načeli pravne države (2. člen Ustave RS) in v 
tem okviru še posebej z načelom zaupanja v pravo pri prizadetih 
upravičencih. Po drugi strani pa z retroaktivno uveljavitvijo 
odmerne osnove ne bi posegli v pridobljene pravice. 

Z veljavnostjo od 1.1.1997 dalje, torej retroaktivno, bi uveljavili 
tudi novo odmerno osnovo za leto 1997 v znesku 121.728 SIT, ki 
predstavlja novo odmerno osnovo za leto 1996 v znesku 111.729 
SIT, valorizirano za odstotke uskladitve denarnih prejemkov v 
letu 1996 (6,5% in 2,3%). 
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DOLOČBE ZAKONA, KI SE 
SPREMINJAJO OZIROMA 
DOPOLNJUJEJO 

20. člen 

Invalidnina vojnega invalida se odmeri v mesečnem znesku po 

skupini invalidnosti. 

Osnova za odmero invalidnine vojnega invalida znaša 92.600 
tolarjev (v nadaljnjem besedilu: odmerna osnova). 

Mesečni znesek invalidnine vojnih invalidov I. do X. skupine se 
odmeri v odstotku od odmerne osnove in znaša: 

Skupina Odstotek 

IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 

100 
73 
55 
41 
29 
18 
14 
8 
6 
4 

40. člen 

Vojnemu invalidu, ki zaradi vojne invalidnosti potrebuje prilagoditev 
bivalnih prostorov, instaliranje sanitarne in druge opreme ter druge 
tehnične pripomočke, ki mu olajšujejo oskrbo in nego, omogočajo 
njegovo mobilnost, varnost, komunikacijo ali drugače olajšujejo 
njegovo prizadetost, se lahko zagotavljajo doplačila k tem 
stroškom, če se tehnični pripomočki ne zagotavljajo po predpisih 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ali se 
zagotavljajo v nižjem standardu. 

Doplačila po prejšnjem odstavku je mogoče dodeliti na podlagi 
strokovnega mnenja o potrebnosti tehničnega pripomočka in ob 
upoštevanju premoženjskih razmer in drugih socialnih okoliščin, 
v katerih vojni invalid živi. 

Doplačilo k stroškom tehničnega pripomočka - osebnega 
motornega vozila - se lahko dodeli vojnemu invalidu, ki ima 
vozniško dovoljenje ali mu je priznana pravica do dodatka za 
pomoč in postrežbo. 

Doplačilo k stroškom nabave motornega vozila znaša do dvanajst 
odmernih osnov, veljavnih v času vložitve zahteve, dodeli pa se 
lahko največ enkrat v sedmih letih, šteto od dneva vložitve prejšnje 
zahteve. 

77. člen 

Minister, pristojen za vojne invalide, izda predpis: 

1. kdaj se šteje, da je vojni invalid, padli borec ali druga oseba 
preživljala družinskega člana; 
2. o ugotavljanju odstotka invalidnosti po stopnji okvare zdravja in 
drugih pogojih ter merilih za ugotavljanje invalidnosti ter o vrstah 
okvar zdravja, ki vojnega invalida upravičujejo do dodatka za 
posebno invalidnost; 
3. o natančnejših pogojih za zdraviliško in klimatsko zdravljenje in 
trajanju tega zdravljenja; 

4. o kriterijih in merilih za določanje višine sredstev, potrebnih za 
namene sofinanciranja prilagoditve prostorov in tehnične opreme 
ter delovnega mesta; 
5. o višini povračil stroškov prehrane in nastanitve med 
potovanjem in prebivanjem v drugem kraju; 
6. o višini doplačil za nakup tehničnih pripomočkov; 
7. o načinu uveljavljanja pravice do popusta pri vožnji; 
8. o delu izvedencev; 
9. o podrobnejših navodilih o načinu zbiranja podatkov, vodenja 
zbirk podatkov in načinu posredovanja osebnih podatkov; 
10. o načinu izplačevanja denarnih prejemkov po tem zakonu in o 
načinu vodenja evidenc o izplačilih ter 
11.o krajevni pristojnosti za odločanje o pravicah po tem zakonu 
v zvezi z zahtevami tujcev s stalnim prebivališčem v tujini. 

Minister, pristojen za vojne invalide, predpiše po predhodnem 
mnenju: 
1. ministra, pristojnega za civilno zaščito, katere naloge iz tretjega 
odstavka 3. člena tega zakona predstavljajo povečano nevarnost 
za nastanek okvare zdravja, 
2. ustrezne organizacije za rehabilitacijo invalidov, natančnejše 
pogoje za dodelitev doplačil ter vrste tehničnih pripomočkov. 

86. člen 

Invalidnina in družinska invalidnina, dodatek za posebno 
invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidski dodatek in 
družinski dodatek ter oskrbnina se izplačujejo v mesečnih zneskih 
za nazaj. 

Mesečni denarni prejemki po tem zakonu dospejo v izplačilo 
zadnjega dne v mesecu, za katerega se opravi izplačilo. 

97. člen 

Odstotek invalidnosti, upravičenost do dodatka za posebno 
invalidnost, dodatka za pomoč in postrežbo, zdraviliškega in 
klimatskega zdravljenja ter nezmožnost za delo kot pogoje za 
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uveljavitev pravic po tem zakonu ugotavlja upravna enota oziroma 
ministrstvo na podlagi izvida in mnenja pristojne zdravniške 
komisije. 

Izpolnjevanje pogojev in način poklicne rehabilitacije ter potrebnost 
prilagoditve prostorov in tehnične opreme zaradi poklicne 
rehabilitacije oziroma zaposlitve vojnih invalidov ugotavlja upravna 
enota oziroma ministrstvo na podlagi izvida in mnenja ustrezne 
organizacije za rehabilitacijo invalidov, potrebnost tehničnih 
pripomočkov pa ugotavlja upravna enota na podlagi izvida in 
mnenja pristojne zdravniške komisije in ministrstvo na podlagi 
izvida ter mnenja ustrezne organizacije za rehabilitacijo invalidov. 

101. člen 

Za odločbo, s katero se prizna status vojnega invalida, pravica 
do invalidnine in družinske invalidnine, dodatka za posebno 

invalidnost, dodatka za pomoč in postrežbo, invalidskega in 
družinskega dodatka oziroma katera od pravic v okviru pravice 
do rehabilitacije, je obvezna revizija. 

Revizijo opravi ministrstvo. 

Revizija zadrži izvršitev odločbe, razen odločbe, s katero je 
priznana pravica do invalidskega in družinskega dodatka ter 
poklicne rehabilitacije in oskrbnine. 

Če je zoper odločbo prve stopnje vložena pritožba, se o reviziji in 
o pritožbi odloči z isto odločbo. 

Če zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni vložena 
pritožba, jo upravna enota v osmih dneh od dneva, ko poteče rok 
za pritožbo, predloži skupaj s spisi zadeve ministrstvu. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 

POLJSKO 0 IZOGIBANJU DVOJNEGA 

OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z DAVKI NA 

DOHODEK IN PREMOŽENJE (BPLIDD) 

- EPA 267 - II - 

Vlada Republika Slovenije je na 28. seji dne 18. septembra 
1997 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO POLJSKO O 
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z DAVKI 
NA DOHODEK IN PREMOŽENJE, 

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

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance; 
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve; 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance; 
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 
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1. člen 

Ratificira se Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko 
Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na 
dohodek in premoženje, podpisana v Ljubljani 28. junija 1996. 

2. člen 

Besedilo konvencije v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu 
se glasi: 

KONVENCIJA 

MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN 

REPUBLIKO POLJSKO 

O IZOGIBANJU DVOJNEGA 
OBDAVČEVANJA 

V ZVEZI Z DAVKI NA DOHODEK 
IN PREMOŽENJE 

Republika Slovenija in Republika Poljska sta se v želji, da bi 
sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z 
davki na dohodek in premoženje, 

dogovorili o naslednjem: 

1. člen 
OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh 
držav pogodbenic. 

2. člen 
DAVKI, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

1. Ta konvencija se uporablja za davke na dohodek in premoženje, 
ki jih uvajajo država pogodbenica, njene politične enote ali njene 
lokalne oblasti, ne glede na to, kako so uvedeni. 

2. Za davke na dohodek in premoženje štejemo vse davke, ki se 
uvedejo na celotni dohodek, na celotno premoženje ali na 
sestavine dohodka ali premoženja, vključujoč davke na dobiček 
od odsvojitve premičnin ali nepremičnin, davke na celotne zneske 
mezd ali plač, ki jih plačujejo podjetja, kot tudi davke na zvišanje 
vrednosti kapitala. 

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja konvencija, so zlasti: 

a) v Sloveniji: 

1. davek na dobiček pravnih oseb; 

2.davek na dohodek posameznikov, vključujoč mezde in plače, 
dohodek od kmetijskih dejavnosti, dohodek iz poslovanja, 
kapitalske dobičke in dohodek iz nepremičnin in premičnin; 

3. davek na premoženje; 

(v nadaljevanju: "slovenski davek"); 

b) na Poljskem: 

1. davek na dohodek fizičnih oseb ; 

2. davek na dohodek podjetij; 

(v nadaljevanju "poljski davek"). 

4. Ta konvencija se uporablja tudi za kakršne koli enake ali 
vsebinsko podobne dajatve, ki bodo uvedene po datumu podpisa 
konvencije dodatno k že obstoječim dajatvam ali namesto njih. 
Pristojni organi držav pogodbenic morajo drug drugega obvestiti 
o vseh bistvenih spremembah, ki so bile izvedene v ustreznih 
davčnih zakonih. 

3. člen 
SPLOŠNE DEFINICIJE 

1. Za namene te konvencije, razen če kontekst ne zahteva 
drugače: 

a) izraza "država pogodbenica" "druga država pogodbenica" 
pomenita Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko, glede na 
kontekst te konvencije; če pa se izraza uporabljata v zemljepisnem 
smislu, pomenita ozemlje Slovenije ali Poljske in vsako površino 
ob njunih teritorialnih vodah, vključno z morskim dnom in podtaljem, 
kjer lahko obe državi izvajata svoje suverene pravice in sodno 
oblast nad takšnimi področji in njihovimi naravnimi bogastvi; 

b) izraz "oseba" zajema posameznika, družbo ali katero koli drugo 
telo, ki združuje več oseb; 

c) izraz "družba" pomeni katero koli korporacijo ali enoto, ki se 
obravnava kot korporacija v davčne namene; 

d) izraza "podjetje države pogodbenice", in "podjetje druge države 
pogodbenice" pomenita podjetje, ki ga upravlja rezident države 
pogodbenice in podjetje, ki ga upravlja rezident druge države 
pogodbenice; 

e) izraz "mednarodni promet" pomeni kakršen koli prevoz z ladjo, 
letalom ali cestnim prevoznim sredstvom, s katerim upravlja 
podjetje, ki ima sedež dejanske uprave v državi pogodbenici, 
razen kadar ladja, letalo ali cestno prevozno sredstvo opravljajo 
prevoze izključno med kraji v drugi državi pogodbenici; 

f) izraz "pristojni organ" pomeni: 

(i) v Sloveniji: Ministrstvo za finance Republike Slovenije ali 
njegovega pooblaščenega predstavnika; 

(ii) na Poljskem: ministra za finance ali njegovega pooblaščenega 
predstavnika; 

g) izraz "državljan" pomeni: 
(i) katerega koli posameznika, ki ima državljanstvo države 
pogodbenice; 
(ii) katero koli pravno osebo, partnerstvo ali združenje, katere 
status izhaja iz zakonov, ki veljajo v državi pogodbenici. 
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2. Kadar uporablja država pogodbenica to konvencijo, ima vsak 
izraz, ki s konvencijo ni opredeljen, če kontekst ne zahteva 
drugače, tak pomen, kot ga ima po njenih zakonih, ki se nanašajo 
na davke, za katere se uporablja ta konvencija. 

4. člen 
REZIDENT 

1. Za namene te konvencije izraz "rezident države pogodbenice" 
pomeni katero koli osebo, ki je v skladu z zakoni te države 
pogodbenice dolžna plačevati davke zaradi svojega stalnega 
prebivališča, bivališča, sedeža uprave ali katerega koli drugega 
kriterija podobne narave. Vendar ta izraz ne pomeni katere koli 
osebe, ki je dolžna plačevati v državi le davke od dohodkov, ki 
izvirajo v tej državi, ali od premoženja, ki se tam nahaja. 

2. Kadar je v skladu z določbami prvega odstavka posameznik 
rezident obeh držav pogodbenic, se njegov status opredeli, kot 
sledi: 

a) šteje se za rezidenta države, kjer ima stalno prebivališče; če 
ima stalno prebivališče v obeh državah, se šteje za rezidenta 
države, s katero ima tesnejše osebne in ekonomske odnose 
(središče vitalnih interesov); 

b) če države, v kateri ima središče svojih vitalnih interesov, ni 
mogoče določiti, ali če nima na razpolago stalnega prebivališča v 
eni ali drugi državi, se šteje, da je rezident države, v kateri običajno 
prebiva; 

c) če ima svoje običajno bivališče v obeh državah ali v nobeni od 
njiju, se šteje za rezidenta države, katere državljan je; 

d) če je državljan obeh držav ali nobene od njiju, pristojni organi 
držav pogodbenic razrešijo to vprašanje s skupnim dogovorom. 

3. Kadar je zaradi določb prvega odstavka oseba, razen 
posameznika, rezident v obeh državah pogodbenicah, se šteje 
za rezidenta države, v kateri je njen sedež dejanske uprave. 

5. člen 
STALNA POSLOVNA ENOTA 

1. Za namene te konvencije izraz "stalna poslovna enota" pomeni 
stalno mesto poslovanja, v katerem se v celoti ali delno odvijajo 
posli določenega podjetja. 

2. Izraz "stalna poslovna enota" še posebej vključuje: 

a) sedež uprave; 
b) podružnico; 
c) poslovalnico; 
d) tovarno; 
e) delavnico, in 
f) rudnik, naftno ali plinsko nahajališče, kamnolom ali kateri koli 
drug kraj, kjer pridobivajo naravne vire. 

3. Gradbišče, projekt gradnje ali instalacij pomeni stalno poslovno 
enoto samo, če traja dlje kot 12 mesecev. 

4. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se šteje, da izraz 
"stalna poslovna enota" ne vključuje: 

a) uporabe prostorov izključno za skladiščenje, razstavljanje ali 
dostavo dobrin ali blaga, ki pripada podjetju; 

b) vzdrževanja zalog dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
zaradi skladiščenja, razstavitve ali dostave; 

c) vzdrževanja zalog dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, izključno 
za namene predelave v drugem podjetju; 

d) vzdrževanja stalnega kraja poslovanja izključno za nakup 
dobrin ali blaga ali za zbiranje podatkov za podjetje; 

e) vzdrževanja stalnega kraja poslovanja izključno z namenom 
izvajanja katere koli druge dejavnosti pripravljalne ali pomožne 
narave za podjetje; 

t) vzdrževanja stalnega kraja poslovanja izključno zaradi kakršne 
koli kombinacije dejavnosti, navedenih v pododstavkih a) do e), 
če je celotna dejavnost stalnega kraja poslovanja, ki izvira iz te 
kombinacije, pripravljalne ali pomožne narave. 

5. Kljub določbam prvega in drugega odstavka, kjer oseba - ki ni 
zastopnik z neodvisnim statusom, za katerega veljajo določbe 
šestega odstavka - deluje v državi pogodbenici v imenu podjetja 
in ima oziroma običajno uporablja pooblastilo za sklepanje pogodb 
v imenu podjetja, se šteje, da ima podjetje stalno poslovno enoto 
v tej državi za vse dejavnosti, ki jih ta oseba opravlja za podjetje, 
razen če njene dejavnosti niso omejene na tiste, omenjene v 
četrtem odstavku, zaradi katerih se ta stalni kraj poslovanja po 
tem odstavku ne bi štel za stalno poslovno enoto, če bi se te 
dejavnosti opravljale prek stalnega kraja poslovanja. 

6. Ne šteje se, da ima podjetje stalno poslovno enoto v državi 
pogodbenici, če opravlja posle v tej državi prek posrednika, 
splošnega komisionarja ali kakršnega koli drugega agenta, ki ima 
neodvisen status, če te osebe delujejo v okviru svojega rednega 
poslovanja. 

7. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, 
nadzoruje ali jo nadzoruje družba, ki je rezident druge države 
pogodbenice, oziroma ki izvaja posle v tej drugi državi (prek 
stalne poslovne enote ali drugače), samo po sebi še ne pomeni, 
da se taka družba šteje za stalno poslovno enoto druge. 

6. člen 
DOHODEK OD NEPREMIČNIN 

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnin 
(vključno z dohodkom od kmetijstva ali gozdarstva), ki so v drugi 
državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Izraz "nepremičnine" ima pomen, ki ga določa zakonodaja 
države pogodbenice, v kateri je določena nepremičnina. Izraz 
zajema vselej tudi premoženje, ki je sestavni del nepremičnin, 
živi in neživi inventar kmetijskih in gozdnih gospodarstev, pravice, 
za katere veljajo določbe splošnega prava, ki se nanašajo na 
zemljiško lastnino, užitek na nepremičninah in pravice do 
spremenljivih ali stalnih plačil kot odškodnino za izkoriščanje ali 
pravico do izkoriščanja nahajališč rud, virov ter drugih naravnih 
bogastev. Ladje, čolni, letala in cestna prevozna sredstva se ne 
štejejo kot nepremičnine. 

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo tudi za dohodek, 
ustvarjen z neposredno uporabo, oddajanjem v najem ali drugačno 
uporabo nepremičnine. 

4. Določbe prvega in tretjega odstavka se uporabljajo tudi za 
dohodek od nepremičnine podjetja in za dohodek od nepremičnine, 
ki se uporablja za opravljanje samostojnih osebnih storitev. 
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7. člen 
POSLOVNI DOBIČEK 

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v tej 
državi, razen če podjetje posluje v drugi državi pogodbenici prek 
stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje kot prej omenjeno, 
se lahko dobiček podjetja obdavči v drugi državi, vendar samo v 
tolikšni meri, kolikor se pripisuje tej stalni poslovni enoti. 

2. V skladu z določbami tretjega odstavka, kjer podjetje države 
pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote v njej, bo v vsaki državi pogodbenici stalni poslovni 
enoti pripisan dobiček, ki bi ga lahko pričakovali, če bi bila podjetje 
in stalna poslovna enota dve različni in ločeni podjetji, ki se 
ukvarjata z enakimi ali podobnimi dejavnostmi pod enakimi ali 
podobnimi pogoji in delujeta popolnoma neodvisno drug od 
drugega. 

3. Pri določanju dobičkov stalne poslovne enote se mora dovoliti 
odbitek stroškov, ki nastanejo pri poslovanju stalne poslovne 
enote, vključujoč poslovodne in splošne upravne stroške, ki so 
nastali bodisi v državi, kjer je stalna poslovna enota, ali drugje. 

4. Če je bilo v državi pogodbenici običajno določati dobiček, ki se 
pripisuje stalni poslovni enoti na podlagi razdelitve celotnega 
dobička podjetja na različne dele, nič v drugem odstavku ne 
more preprečiti državi pogodbenici, da bi določala dobiček za 
obdavčenje s lakšno razdelitvijo, ki je običajna. Metoda razdelitve 
mora vseeno biti takšna, da so rezultati v skladu z načeli, ki jih 
vsebuje ta člen. 

5. Stalni poslovni enoti se ne pripisuje dobiček, če samo kupuje 
dobrine ali blago za podjetje. 

6. Za namene prejšnjih odstavkov se morajo stalni poslovni enoti 
dobički določati po isti metodi leto za letom, razen če ni 
upravičenega in zadostnega razloga za nasprotno. 

7. Kjer dobički vključujejo dele dohodka, ki so posebej obravnavani 
v drugih členih te konvencije, na določbe tistih členov ne bodo 
vplivale določbe tega člena. 

8. člen 
MEDNARODNI PREVOZ 

1.Dobički iz prevozov z ladjami, letali ali s cestnimi prevoznimi 
sredstvi v mednarodnem prometu se lahko obdavčijo samo v 
državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave podjetja. 

2.Če je sedež dejanske uprave ladijskega prevoznega podjetja 
na ladji, se šteje, da je sedež v državi pogodbenici, v kateri se 
nahaja matična luka ladje, če pa ladja nima matične luke, je sedež 
v državi pogodbenici, katere rezident je prevoznik. 

3.Določila prvega odstavka veljajo tudi za dobičke iz udeležbe v 
skupnem skladu (pool), mešanem podjetju ali mednarodni poslovni 
agenciji. 

9. člen 
POVEZANA PODJETJA 

1. Kjer 

a) podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno sodeluje 
pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja druge države 
pogodbenice ali 

b) iste osebe sodelujejo neposredno ali posredno pri upravljanju, 
nadzoru ali v kapitalu podjetja države pogodbenice in podjetja 
druge države pogodbenice, 

in v obeh primerih obstajajo oziroma se uvedejo med dvema 
podjetjema v njunih komercialnih ali finančnih razmerjih pogoji, ki 
so drugačni od tistih, kakršni bi bili med neodvisnimi podjetji, potem 
se dobički, do katerih bi - če takih pogojev ne bi bilo - v enem od 
podjetij prišlo, vendar - prav zaradi takih pogojev - do njih ni prišlo, 
smejo vključiti v dobičke tega podjetja in ustrezno obdavčiti. 

2. Kjer država pogodbenica v dobiček podjetja te države vključuje 
in ustrezno obdavči - dobičke, ki so bili že obdavčeni v drugi 
državi pogodbenici v okviru podjetja te druge države pogodbenice 
in so tako vključeni dobički tisti dobički, ki bi jih sicer imelo podjetje 
prve omenjene države, če bi bili pogoji med obema podjetjema 
enaki pogojem med neodvisnimi podjetji, takrat mora ta druga 
država ustrezno prilagoditi znesek davka, ki se v tej državi 
zaračuna od takega dobička. Pri določanju take prilagoditve, je 
treba upoštevati določbe te konvencije in pristojni organi držav 
pogodbenic se med seboj posvetujejo, če je to potrebno. 

10. člen 
DIVIDENDE 

1. Dividende, ki jih družba - rezident države pogodbenice - izplača 
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej 
drugi državi. 

2. Vendar se takšne dividende lahko obdavčijo tudi v državi 
pogodbenici, katere rezident je družba, ki izplačuje dividende, v 
skladu z zakoni te države, če pa je prejemnik upravičeni lastnik 
dividend, tako obračunani davek ne sme presegati: 

a) 5 odstotkov bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik 
družba, ki - v primeru Poljske - ni partnerstvo in ki ima v neposredni 
lasti vsaj 25 odstotkov kapitala družbe, ki izplačuje dividende; 

b) 15 odstotkov bruto zneska dividend v vseh drugih primerih. 

Določbe tega odstavka ne vplivajo na obdavčenje družbe glede 
na dobičke, iz katerih so izplačane dividende. 

3. Izraz "dividende", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
iz delnic, "jouissance delnic" ali "jouissance pravic", rudniških 
delnic, ustanoviteljskih delnic ali drugih pravic do udeležbe v 
dobičku, ki niso terjatve, kot tudi dohodek iz drugih pravic v 
družbi, ki se davčno obravnava enako kot dohodek od delnic po 
zakonih države, katere rezident je družba, ki plačuje dividende. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka ne veljajo, če upravičeni 
lastnik dividend, ki je rezident države pogodbenice, opravlja posle 
v drugi državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki izplačuje 
dividende prek stalne poslovne enote podjetja, ki se tam nahaja, 
ali opravlja v drugi državi pogodbenici samostojne osebne storitve 
prek stalne baze, ki se tam nahaja, in je holding, ki se mu izplačujejo 
dividende, dejansko povezan s takšno stalno poslovno enoto ali 
stalno bazo. V takšnem primeru veljajo določbe 7. ali 14. člena, 
odvisno od primera. 

5. Kadar družba, ki je rezident države pogodbenice, dobiva svoje 
dobičke ali dohodke iz druge države pogodbenice, ta druga država 
ne sme uvesti nobenih davkov na dividende, ki jih izplača družba, 
razen če so te dividende izplačane rezidentu te druge države, 
oziroma če je holding, ki se mu izplačujejo dividende, dejansko 
povezan s stalno poslovno enoto ali stalno bazo v tej drugi državi, 
niti ne obračunati na nerazdeljene dobičke družbe davka na 
nerazdeljene dobičke, celo če se izplačane dividende ali 
nerazdeljeni dobički sestojijo v celoti ali delno iz dobičkov ali 
dohodka, ki nastane v tej drugi državi pogodbenici. 
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11. člen 
OBRESTI 

1. Obresti, ki nastajajo v državi pogodbenici in so izplačane 
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej 
drugi državi. 

2. Vendar so lahko take obresti obdavčene tudi v državi 
pogodbenici, v kateri so nastale in v skladu z zakoni te države, 
če pa je prejemnik upravičeni lastnik obresti, tako obračunani 
davek ne sme presegati 10 odstotkov bruto zneska obresti. 

3. Ne glede na določila drugega odstavka obresti, ki nastanejo v 
državi pogodbenici in jih prejema vlada druge države pogodbenice, 
vključno z organi njene lokalne uprave in centralno banko, so 
oproščene davkov v prvo omenjeni državi. 

4. Izraz "obresti", kot se uporablja v tem členu, pomeni dohodek 
iz terjatev kakršne koli vrste, ne glede na to, ali so zavarovane s 
hipoteko ali ne in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe pri 
dolžnikovih dobičkih in še posebej dohodek iz državnih 
vrednostnih papirjev in dohodek iz zadolžnic ali obveznic vključno 
s premijami in nagradami, ki pripadajo takšnim vrednostnim 
papirjem, zadolžnicam ali obveznicam. Pogodbene kazni zaradi 
zamude v plačilu se po tem členu ne štejejo za obresti. 

5. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik obresti, ki je rezident države pogodbenice, 
opravlja posle v drugi državi pogodbenici, v kateri nastajajo obresti 
iz stalne poslovne enote, ki je v njej, ali opravlja v tej drugi državi 
pogodbenici samostojne osebne storitve iz stalne baze, ki je v 
njej, in je terjatev, v zvezi s katero se izplačujejo obresti, dejansko 
povezana s takšno stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takih 
primerih veljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno cd primera. 

6. Šteje se, da so obresti nastale v državi pogodbenici, kadar je 
plačnik država, politična enota, organ lokalne oblasti ali rezident 
te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje obresti, ne glede na to 
ali je rezident države pogodbenice ali ne, v državi pogodbenici 
stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s katero je nastal 
dolg, od katerega se plačujejo obresti in te obresti plačuje stalna 
poslovna enota ali stalna baza, se šteje, da so te obresti nastale 
v državi, v kateri je stalna poslovna enota ali stalna baza. 

7. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med obema in kako drugo osebo, znesek obresti 
glede na terjatev za katero se plačujejo, presega znesek, ki bi bil 
dogovorjen med plač nikom in upravičenim lastnikom, če takega 
odnosa ne bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za 
zadnji omenjeni znesek. V takšnem primeru se presežni del 
plačila obdavči v skladu z zakoni vsake države pogodbenice, pri 
tem pa je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

12. člen 
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI 

1 • Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastajajo v državi pogodbenici 
in se izplačujejo rezidentu v drugi državi pogodbenici, se lahko 
obdavčujejo v tej drugi državi. 

2. Licenčnine in avtorski honorarji, omenjeni v prvem odstavku, se 
lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v kateri nastanejo v skladu 
z zakoni te države pogodbenice, vendar pa, če je prejemnik upravičeni 
lastnik licenčnin ali avtorskih honorarjev, tako obračunani davek ne 
sme presegati 10 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih 
honorarjev. 

3. Izraz "licenčnine in avtorski honorarji", uporabljen v tem členu, 
pomeni kakršna koli plačila, prejeta za uporabo ali pravico do uporabe, 
kakršne koli avtorske pravice za literarno, umetniško ali znanstveno 
delo, vključno s kinematografskimi filmi, kakršnega koli patenta, 

blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne formule ali postopka, 
ali za informacije, ki se nanašajo na industrijske, komercialne ali 
znanstvene izkušnje. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če upravičeni 
lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezident države 
pogodbenice, opravlja posle v drugi državi pogodbenici, v kateri 
nastajajo licenčnine in avtorski honorarji iz stalne poslovne enote, ki je 
v njej, ali opravlja v tej drugi državi samostojne osebne storitve iz 
stalne baze, ki je v njej, in je pravica ali lastnina v zvezi s katero se 
izplačujejo licenčnine in avtorski honorarji, dejansko povezana s 
takšno stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takih primerih veljajo 
določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

5. Šteje se, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi 
pogodbenici, kadar je plačnik država, politična enota, organ lokalne 
oblasti ali rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje licenčnine 
in avtorske honorarje, ne glede na to ali je rezident države pogodbenice 
ali ne, v državi pogodbenici stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v 
zvezi s katero je nastala obveznost za plačilo licenčnin in avtorskih 
honorarjev in te licenčnine in avtorske honorarje plačuje stalna poslovna 
enota ali stalna baza, se šteje, da so licenčnine in avtorski honorarji 
nastali v državi, v kateri je stalna poslovna enota ali stalna baza. 

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med obema in kako drugo osebo, znesek licenčnin in 
avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico ali informacijo, za 
katero se plačujejo, presega znesek, ki bi bil dogovorjen med plačnikom 
in upravičenim lastnikom, če takega odnosa ne bi bilo, se določbe tega 
člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni znesek. V takšnem primeru 
se presežni del plačila obdavči v skladu z zakoni vsake države 
pogodbenice, pri tem pa je treba upoštevati druge določbe te 
konvencije. 

13. člen 
KAPITALSKI DOBIČKI 

1. Dobički, ki jih rezident države pogodbenice dobi z odtujitvijo 
nepremičn n, ki so navedene v 6. členu in so v drugi državi 
pogodbenici, se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 

2. Dobički od odtujitve premičnin, ki so del poslovnega premoženja 
stalne poslovne enote, ki ga ima podjetje države pogodbenice v 
drugi državi pogodbenici, ali premičnin, ki pripadajo stalni bazi, ki 
jo ima rezident države pogodbenice na voljo v drugi državi 
pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih storitev, 
vključujoč dobičke od odtujitve takšne stalne poslovne enote 
(samostojno ali skupaj s celotnim podjetjem) ali takšne stalne 
baze, se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 

3. Dobički od odtujitve ladij, letal ali cestnih prevoznih sredstev, s 
katerimi se opravljajo prevozi v mednarodnem prometu, ali 
premičnin v zvezi s prevozi takšnih ladij, letal ali cestnih prevoznih 
sredstev se lahko obdavčijo samo v državi pogodbenici, v kateri 
je sedež dejanske uprave podjetja. 

4. Dobički od odtujitve kakršnega koli drugega premoženja, razen 
premoženja, navedenega v prvem, drugem in tretjem odstavku 
se obdavčijo samo v državi pogodbenici, katere rezident je oseba, 
ki odtuji premoženje. 

14. člen 
SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE 

1. Dohodek, ki ga rezident države pogodbenice ustvari s poklicnimi 
storitvami ali drugimi samostojnimi dejavnostmi, se obdavči samo 
v tej državi, razen če ima svojo stalno bazo za opravljanje svojih 
dejavnosti, ki mu je redno na voljo v drugi državi pogodbenici. V 
tem primeru se lahko v tej drugi državi obdavči samo tolikšen del 
dohodka, kolikor ga lahko pripišemo tej stalni bazi. 
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2. Izraz "poklicne storitve" vključuje še posebej samostojne 
znanstvene, literarne, umetniške, izobraževalne ali pedagoške 
dejavnosti kot tudi samostojne dejavnosti zdravnikov, odvetnikov, 
inženirjev, arhitektov, zobozdravnikov in računovodij. 

15. člen 
ODVISNE OSEBNE STORITVE 

1. V skladu z določbami iz 16., 18., 19. in 20. člena se plače, 
mezde in drugi podobni prejemki, ki jih prejema rezident države 
pogodbenice iz zaposlitve, obdavčijo samo v tej državi, razen če 
se zaposlitev izvaja v drugi državi pogodbenici. Če se zaposlitev 
izvaja v drugi državi, se lahko takšna plačila, ki od tam izvirajo, 
obdavčijo v tej drugi državi. 

2. Kljub določbam prvega odstavka se prejemek, ki ga prejme 
rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki se izvaja v drugi 
državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi, če: 

a) prejemnik prebiva v drugi državi v obdobju ali obdobjih, ki ne 
presegajo skupno 183 dni v koledarskem letu, in 

b) se prejemek izplača oz. ga izplačajo v imenu delodajalca, ki ni 
rezident druge države, in 

c) prejemka ne plačuje stalna poslovna enota ali stalna baza, ki jo 
ima delodajalec v drugi državi. 

3. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se prejemek iz 
zaposlitve, ki se izvaja na ladji ali letalu, s katerim se opravljajo 
prevozi v mednarodnem prometu, lahko obdavči v državi 
pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave podjetja. 

16. člen 
PLAČILA DIREKTORJEM 

Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih prejema rezident 
države pogodbenice kot član upravnega odbora družbe, ki je 
rezident druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej 
drugi državi. 

17. člen 
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI 

1. Kljub določbam 14. in 15. člena se lahko dohodek, ki ga ustvari 
rezident države pogodbenice kot na primer gledališki, filmski, 
radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik ali kot športnik, s svojimi 
osebnimi dejavnostmi, ki jih izvaja v drugi državi pogodbenici, 
obdavči v tej drugi državi pogodbenici. 

2. Kadar dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja umetnik ali 
športnik s to svojo dejavnostjo, ne pripada samemu umetniku ali 
športniku, temveč drugi osebi, je ta dohodek kljub določbam 7., 
14. in 15. člena lahko obdavčen v državi pogodbenici, v kateri se 
opravljajo dejavnosti umetnika ali športnika. 

3. Kljub določbam prvega in drugega odstavka tega člena se 
lahko dohodek, pridobljen z osebnimi dejavnostmi, ki ga umetniki 
ali športniki, ki so rezidenti države pogodbenice, zaslužijo kot 
umetniki ali športniki z dejavnostmi v drugi državi pogodbenici v 
okviru programa kulturne ali športne izmenjave, ki ga odobrita 
obe državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi. 

18. člen 
POKOJNINE 

V skladu z določbami drugega odstavka 19. člena se pokojnine in 
druga podobna nadomestila, ki se izplačajo rezidentu države 
pogodbenice za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej državi. 

19. člen 
DRŽAVNA SLUŽBA 

1.a) Nadomestila, razen pokojnin, ki jih izplača posamezniku 
država pogodbenica, politična enota, ali njeni organi lokalne oblasti 
za storitve, ki jih opravi za to državo pogodbenico, politično enoto 
ali organ lokalne oblasti, se lahko obdavčijo samo v tej državi 
pogodbenici. 

b)Takšno nadomestilo pa je lahko obdavčeno samo v drugi državi 
pogodbenici, če so storitve izvršene v drugi državi pogodbenici 
in če je posameznik rezident te druge države pogodbenice, ki je: 

(i)državljan te druge države pogodbenice; ali 
(ii)ni postal rezident te druge države pogodbenice izključno za 
namene opravljanja storitev. 

2.a) Vsaka pokojnina, ki jo izplačajo, ali se izplača iz sredstev 
skladov, ki so jih oblikovali država pogodbenica, politična enota 
ali njen organ lokalne oblasti, posamezniku v zvezi z opravljenimi 
storitvami za to državo pogodbenico ali politično enoto ali njen 
organ lokalne oblasti, se obdavči samo v tej državi pogodbenici. 

b) Vendar pa se takšna pokojnina obdavči samo v drugi državi 
pogodbenici, če je posameznik rezident in državljan te države 
pogodbenice. 

3. Določbe 15., 16. in 18. člena se uporabljajo za nadomestila in 
pokojnine za storitve, opravljene v zvezi s posli države 
pogodbenice ali politične enote ali njenega organa lokalne oblasti. 

20. člen 
PROFESORJI IN RAZISKOVALCI 

V obdobju dveh let, odkar je fizična oseba prvič prispela v državo 
pogodbenico in postala njen rezident z namenom, da bi poučevala, 
predavala ali opravljala raziskovalno delo na univerzi, kolidžu ali 
drugi šoli ali kateri koli priznani izobraževalni ali raziskovalni 
ustanovi te države pogodbenice in je bila takrat ali pa tik pred tem 
rezident druge države pogodbenice, se prihodki takšne osebe v 
zvezi s takšnim poučevanjem, predavanji ali raziskovalnim delom 
ne obdavčijo v prvi omenjeni državi. 

21. člen 
ŠTUDENTI 

1. Študent, pripravnik ali učenec, ki je ali je bil tik pred obiskom 
države pogodbenice rezident druge države pogodbenice in ki je 
v prvi omenjeni državi pogodbenici prisoten samo zaradi svojega 
izobraževanja ali usposabljanja, je oproščen davkov v prvi 
omenjeni državi na plačila, ki jih prejema za svoje vzdrževanje, 
izobraževanje ali usposabljanje, če ta plačila izvirajo iz virov zunaj 
te države. 

2. Glede dotacij, štipendij in prejemkov iz zaposlitve, ki jih ne 
opredeljuje prvi odstavek, ima študent, učenec ali pripravnik 
pravico do enakih oprostitev, olajšav ali znižanj davkov, kot jih 
imajo rezidenti države pogodbenice, v kateri je na obisku. 

22. člen 
DRUGI DOHODKI 

1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, kjer koli izvirajo, 
ki niso obravnavani v predhodnih členih te konvencije, se obdavčijo 
samo v tej državi. 

2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za dohodek, razen 
za dohodek iz nepremičnin, kot so opredeljene v drugem odstavku 
6. člena, če prejemnik takega dohodka, rezident države 
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pogodbenice, opravlja posle v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote, ki se nahaja v njej, ali opravlja v drugi državi 
samostojne osebne storitve prek stalne baze, ki se nahaja v njej, 
in je pravica ali imetje, za katero se plačuje dohodek, dejansko 
povezana s takšno stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V 
takšnem primeru veljajo določbe 7, ali 14. člena, odvisno od 
primera. 

23. člen 
OBDAVČEVANJE PREMOŽENJA 

1. Premoženje, ki sestoji iz nepremičnin navedenih v 6. členu, ki je 
last rezidenta države pogodbenice in je v drugi državi pogodbenici, 
se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Premoženje, ki sestoji iz premičnin, ki so del poslovnega 
premoženja stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ali iz premičnin, ki 
pripadajo stalni bazi, ki je na voljo rezidentu države pogodbenice 
v drugi državi pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih 
storitev, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

3. Premoženje, ki sestoji iz ladij, letal in cestnih prevoznih sredstev, 
ki se uporabljajo v mednarodnem prometu, ter premičnin, potrebnih 
za delovanje takšnih ladij, letal in cestnih prevoznih sredstev, se 
lahko obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež 
dejanske uprave podjetja. 

4. Vse drugo premoženje rezidenta države pogodbenice se 
obdavči samo v tej državi. 

24. člen 
METODE ZA ODPRAVO DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

Dvojno obdavčevanje se odpravi kot sledi: 

1. v Sloveniji: 

a) Kadar rezident Slovenije ustvari dohodek ali ima v lasti 
premoženje, ki se lahko v skladu z določbami te konvencije 
obdavči na Poljskem, Slovenija odobri: 

(i) kot odbitek od davka na dohodek tega rezidenta, znesek, ki je 
enak plačanemu davku na dohodek na Poljskem; 

(ii) kot odbitek od davka na premoženje tega rezidenta, znesek, 
ki je enak plačanemu davku na premoženje na Poljskem. 

Takšen odbitek ne sme v nobenem primeru presegati tistega 
davka na dohodek ali premoženje, ki je bil izračunan pred odbitkom 
in ki se, odvisno od primera, nanaša na dohodek ali premoženje, 
obdavčljivo na Poljskem. 

2. Na Poljskem: 

a) kadar rezident Poljske ustvari dohodek ali ima v lasti 
premoženje, ki se v skladu z določbami te konvencije lahko 
obdavči v Sloveniji, Poljska v skladu z določbami pododstavka b) 
takšen dohodek ali premoženje oprosti davka. Poljska lahko pri 
izračunu višine davka na preostali dohodek ali premoženje 
takšnega rezidenta lahko uporabi davčno stopnjo, ki bi bila 
uporabljena, če dohodek, za katerega velja oprostitev, ne bi bil 
oproščen davkov; 

b) kadar rezident Poljske ustvari vrste dohodkov, ki se v skladu 
z določili 10., 11. in 12. člena lahko obdavčijo v Sloveniji, Poljska 
odobri znesek, enak davku na dohodek, ki je bil plačan v Sloveniji, 
kot odbitek od davka na dohodek tega rezidenta. Takšen odbitek 
pa ne sme presegati tistega dela davka, izračunanega pred 

odobritvijo odbitka, ki se pripiše takšnim vrstam dohodkov, 
ustvarjenih v Sloveniji. 

3. Če je v skladu s katerim koli določil te konvencije bo dohodek, 
ki ga ustvari, ali premoženje, ki ga ima v lasti rezident države 
pogodbenice, oproščen davka v tej državi pogodbenici, lahko ta 
država pri obračunavanju davka od preostalega dohodka ali 
premoženja zadevnega rezidenta vseeno upošteva od davka 
oproščeni dohodek ali premoženje. 

25. člen 
ENAKO OBRAVNAVANJE 

1. Državljani države pogodbenice v drugi državi pogodbenici ne 
smejo biti zavezani kakršnemu koli obdavčevanju ali kakršnim 
koli zahtevam s tem v zvezi, ki je drugačno ali bolj obremenjujoče, 
kot je ali je lahko obdavčevanje in s tem povezane zahteve za 
državljane te druge države v enakih okoliščinah, še posebno 
glede rezidentstva.Ta določba velja, ne glede na določbe 1. člena, 
tudi za osebe, ki niso rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic. 

2. Obdavčenje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne sme biti manj ugodno 
v drugi državi pogodbenici, kot bi bilo obdavčenje podjetij te druge 
države, ki opravlja enake dejavnosti.Ta določba se ne razume, 
kot da zavezuje državo pogodbenico, da dodeli rezidentom druge 
države pogodbenice kakršne koli osebne olajšave in odbitke za 
davčne namene na račun osebnega statusa ali družinskih 
obveznosti, ki jih dodeljuje svojim rezidentom. 

3. Razen kjer veljajo določbe prvega odstavka 9. člena, sedmega 
odstavka 11. člena ali šestega odstavka 12. člena, se obresti, 
licenčnine in avtorski honorarji in druga izplačila, ki jih izplačuje 
podjetje države pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice 
za namene določitve obdavčljivega dobička takega podjetja, 
odbijajo pod istimi pogoji, kot če bi bili izplačani rezidentu prve 
omenjene države. Tudi dolgovi podjetja države pogodbenice 
rezidentu druge države pogodbenice se pri ugotavljanju 
obdavčljivega premoženja tega podjetja odbijajo pod enakimi 
pogoji, kot da bi bili pogodbeno dogovorjeni z rezidentom prve 
omenjene države. 

4. Podjetja države pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali 
delno, neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom enega ali 
več rezidentov druge države pogodbenice, ne smejo biti v prvi 
omenjeni državi zavezana kakršnemu koli obdavčevanju ali 
zahtevam s tem v zvezi, ki bi bile drugačne ali bolj obremenjujoče 
kot obdavčenje in s tem povezane zahteve, katerim so ali so 
lahko zavezana druga podobna podjetja prve omenjene države. 

5. Določbe tega člena se uporabljajo kljub določbam 2. člena za 
davke vseh vrst in opisov. 

26. člen 
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA 

1. Kadar oseba meni, da so ali bodo dejanja ene ali obeh držav 
pogodbenic imela za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu z 
določbami te konvencije, lahko ne glede na sredstva, ki mu jih 
omogoča domača zakonodaja teh dveh držav, predloži zadevo 
pristojnemu organu države pogodbenice, katere rezident je, če 
se njegov primer nanaša na prvi odstavek 25. člena, pa tisti 
državi pogodbenici, katere državljan je. Zadeva mora biti vložena 
v treh letih od prve prijave dejanja, ki je imelo za posledico 
obdavčenje, ki ni v skladu z določbami te konvencije. 

2. Pristojni organ si mora, če se mu zdi pritožba upravičena in če 
sam ne more priti do zadovoljive rešitve, prizadevati razrešiti 
primer v skupnem dogovoru s pristojnim organom druge države 
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pogodbenice, z namenom, da bi se izognil obdavčenju, ki ni v 
skladu z določbami te konvencije. Vsak dogovor, ki ga skleneta, 
je treba izvajati ne glede na roke v domači zakonodaji držav 
pogodbenic. 

3. Pristojni organi držav pogodbenic si morajo prizadevati s 
skupnim dogovorom razrešiti kakršne koli težave ali dvome, ki 
izvirajo iz razlage ali uporabe te konvencije. Prav tako se lahko 
med seboj posvetujejo o odpravi dvojnega obdavčevanja v 
primerih, ki jih ne predvideva ta konvencija. 

4. Pristojni organi držav pogodbenic lahko neposredno 
komunicirajo drug z drugim, da bi dosegli dogovor v smislu zgornjih 
odstavkov. Kadar se za dosego dogovora zdi to priporočljivo, se 
pristojni organi držav pogodbenic lahko sestanejo v komisiji za 
ustno izmenjavo mnenj, ki je sestavljena iz predstavnikov pristojnih 
organov držav pogodbenic. 

27. člen 
IZMENJAVA INFORMACIJ 

1. Pristojni organi držav pogodbenic si izmenjujejo informacije, ki 
so potrebne za izvajanje določb te konvencije ali domačih zakonov 
držav pogodbenic, ki veljajo za davke, ki so zajeti v tej konvenciji, 
če obdavčevanje v skladu z njimi ne nasprotuje tej konvenciji. 
Izmenjava informacij ni omejena s 1. členom. Vsaka informacija, 
ki jo prejme država pogodbenica, se obravnava za tajno na enak 
način, kot se informacije, pridobljene po zakonih te države, in se 
razkrije samo osebam ali organom (vključno s sodišči in upravnimi 
organi), ki odmerjajo ali pobirajo davke iz te konvencije, ki izvajajo 
njihovo izterjavo ali pregon v zvezi z njimi, ali odločajo o pritožbah 
v zvezi z njimi. Te osebe in oblasti morajo uporabljati informacije 
samo v te namene. Informacije lahko razkrijejo na javnih sodnih 
razpravah ali pri sodnih odločitvah. 

2. V nobenem primeru se določbe prvega odstavka ne smejo 
razumeti, kot da nalagajo obveznosti državi pogodbenici: 

a) da izvaja administrativne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo 
ali administrativno prakso te ali druge države pogodbenice; 

b) da preskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski ali 
običajni upravni poti te ali druge države pogodbenice; 

29.člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

1. Državi pogodbenici druga drugo obvestita, da so ustavne 
zahteve za začetek veljavnosti te konvencije izpolnjene. 

2. Ta konvencija začne veljati devetdeset dni po datumu tistega 
od obvestil, omenjenih v prvem odstavku, ki je bilo poslano kasneje, 
njene določbe pa veljajo: 

a) v zvezi z davki, zadržanimi pri izvoru, za zneske dohodka, 
ustvarjenega dne 1. januarja ali pa po prvem januarju v 
koledarskem letu, ki sledi letu, v katerem začne vel|ati ta 
konvencija; 

b) v zvezi z drugimi davki na dohodek in davki na premoženje za 
takšne davke, ki se zaračunajo za katero koli davčno leto z 
začetkom prvega januarja ali pa po prvem januarju v koledarskem 
letu, ki sledi letu, v katerem začne veljati ta konvencija. 

3. Določila te konvencije med SFR Jugoslavijo in Republiko Poljsko 
o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja, 
podpisane v Varšavi dne 10. januarja 1985, prenehajo veljati za 
kakršen koli slovenski ali poljski davek v zvezi z dohodkom, za 
katerega obdavčitev velja ta konvencija v skladu z določili drugega 
odstavka. 

30.člen 
PRENEHANJE VELJAVNOSTI 

Ta konvencija velja, dokler je ne odpove država pogodbenica. 
Vsaka država pogodbenica lahko odpove konvencijo po 
diplomatski poti s pisnim obvestilom o odpovedi najpozneje do 30 
junija v koledarskem letu po preteku petih let od dneva začetka 
veljavnosti te konvencije. V takem primeru ta konvencija preneha 
veljati za davke v katerem koli obračunskem letu, ki se začne po 
31. decembru v koledarskem letu, ko je bilo dano obvestilo o 
prenehanju. 

Da bi to potrdila, sta pooblaščenca držav pogodbenic, ki sta za to 
pravilno pooblaščena, podpisala to konvencijo. 

c) da preskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli trgovinsko, 
poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost ali 
trgovinske postopke ali informacije, katerih razkritje bi nasprotovalo 
javnemu redu (ordre public). 

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani dne 28. junija 1996 v 
angleškem jeziku. 

28. člen 
DIPLOMATSKI PREDSTAVNIKI IN KONZULARNI 

USLUŽBENCI 

Nič v tej konvenciji ne vpliva na davčne ugodnosti diplomatskih 
predstavnikov ali konzularnih uslužbencev, določene s spln- mmi 
pravili mednarodnega prava ali z določbami posebnih sporazumov. 

Za 
Republiko Slovenijo 
Zoran Thaler, l.r. 

Za 
Republiko Pol|sko 

Dariusz Rosati, l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za finance. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. Konvencijo med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in 
premoženje sta podpisala dne 28. junija 1996 v Ljubljani Zoran 
Thaler, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, in Dariusz 
Rosati, minister za zunanje zadeve Republike Poljske. 

2. Konvencija ureja: 

■ razdelitev pravic obdavčevanja med državama pogodbenicama; 

- odpravo dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja 
fizičnih in pravnih oseb - rezidentov Republike Slovenije in 
Republike Poljske; 

- preprečevanje davčne diskriminacije s strani držav pogodbenic; 

- izmenjavo informacij, potrebnih za izvajanje določb te konvencije; 

- postopek skupnega dogovarjanja pristojnih organov v primerih 
težav ali dvomov, ki izvirajo iz razlage ali uporabe te konvencije, 
oziroma v primerih dvojnega obdavčevanja, ki niso urejeni z 
določbami te konvencije. 

3. Zaradi sklenitve te konvencije ne nastanejo nobeni stroški 
oziroma finančne obveznosti. 

4. Ta konvencija se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo in 
zanjo ne bo imela posledic. 

5. Konvencijo v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

10. oktober 1997 29 poročevalec, št. 47 
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Predlog akta o 

NASLEDSTVU SPORAZUMOV 

NEKDANJE SFRJ Z LJUDSKO 

REPUBLIKO KITAJSKO, KI NAJ 

OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN LJUDSKO REPUBLIKO 

KITAJSKO (BCNNSNS) 

- EPA 268 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 25. seji dne 31. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV 
NEKDANJE SFRJ Z LJUDSKO REPUBLIKO KITAJSKO, KI 
NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN LJUDSKO REPUBLIKO KITAJSKO, 

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

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve; 
- Mihaela LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve; 
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 
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Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije 
odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede 
naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je z Ljudsko republiko Kitajsko 
sklenila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi med 
Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko: 

1. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado LR Kitajske o sodelovanju 
na področju veterinarstva, Peking, 2,3.1979, objavljen v Ur.l. SFRJ- 
MP, št. 2/81, 

2. Sporazum o rastlinski karanteni in varstvu rastlin med Vlado 
SFRJ in Vlado LR Kitajske, Beograd, 6.6.1980, objavljen v Ur.l. 
SFRJ-MP, št. 12/81. 

3. Konzularna konvencija med SFRJ in LR Kitajsko, Peking, 
4.2.1982, objavljena v Ur.l. SFRJ-MP, št. 2/84. 

4. Sporazum o sodelovanju na področju zdravstva, medicinskih 
ved in farmacije med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado LR Kitajske, 
Beograd, 7.7.1984, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 8/86. 

5. Sporazum med Vlado LR Kitajske in ZIS Skupščine SFRJ o 
sodelovanju pri carinskih vprašanjih, Beograd, 23.1.1989. 

Sporazum naveden v aktu pod številko 5 se v slovenskem 
prevodu objavi v Uradnem listu Republike Slovenije-Mednarodne 
pogodbe hkrati z aktom. 

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

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila nekdanja 
Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo, predlagamo 
Državnemu zboru Republike Slovenije sprejem akta o nasledstvu 
petih dvostranskih mednarodnih pogodb, sklenjenih med nekdanjo 
SFRJ in LR Kitajsko, ki naj še naprej veljajo med Republiko 
Slovenijo in LR Kitajsko. 

Pogovori o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih je nekdanja 
SFRJ sklenila z LR Kitajsko, so potekali v Ljubljani (23. in 
24.9.1996) in Pekingu (22. in 23.4.1997). Delegaciji obeh ministrstev 
za zunanje zadeve sta se dogovorili, da med Republiko Slovenijo 
in LR Kitajsko ostane še naprej v veljavi pet pogodb. 

Sporazum o sodelovanju na področju zdravstva, medicinskih 
ved in farmacije z dne 7.7.1984 (sporazum se v aktu nahaja pod 
številko 4) ostaja v veljavi med Slovenijo in LR Kitajsko, dokler ne 
začne veljati Sporazum med Vlado RS in Vlado LR Kitajske o 
sodelovanju na področju zdravja in medicine, ki je bil podpisan 
14.10.1996. 

Sporazum o vzajemni davčni oprostitvi dohodka od mednarodnega 

potniškega in blagovnega oz. potniškega ali blagovnega 
pomorskega prometa z dne 2.3.1979 ne ostaja v nadaljnji veljavi 
med Slovenijo in LR Kitajsko, ker določbe Sporazuma med 
Slovenijo in LR Kitajsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
dohodka urejajo tudi to področje. 

Mnogi sporazumi nekdanje SFRJ so nadomeščeni z novimi 
sporazumi. Zaradi zastarelosti so prenehali veljati naslednji 
sporazumi, ki jih je nekdanja SFRJ sklenila z LR Kitajsko: 

1. Sporazum o poštni službi in Sporazum o službi telekomunikacij 
z dne 14.2.1956. 

2. Sporazum o civilnem zračnem prometu z dne 12.4.1972. 

3. Sporazum o sodelovanju v pomorskem prometu z dne 
8.11.1980. 

Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navedenih 
petih mednarodnih pogodb. 

Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje zadeve 
RS o tem obvestilo kitajsko stran. 
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SPORAZUM 
med Vlado Narodne republike Kitajske in 

Zveznim izvršnim svetom Skupščine 
Socialistične federativne republike Jugoslavije o 

sodelovanju pri carinskih vprašanjih 

Vlada Narodne republike Kitajske in Zvezni izvršni svet Skupščine 
Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem 
besedilu pogodbenici) sta se, da bi se razvijalo in okrepilo carinsko 
sodelovanje med državama, dogovorili : 

1. člen 

Pristojna organa za izvajanje tega sporazuma sta v Narodni 
republiki Kitajski Glavna carinska uprava, v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji Zvezna carinska uprava (v nadaljnjem 
besedilu carinski upravi). 

2. člen 

Pristojna organa iz obeh držav bosta s tesnim sodelovanjem v 
okviru tega sporazuma pripomogla k izboljševanju blagovnega 
prometa med državama, pri čemer bosta drug drugemu pomagala 
pri izmenjavi izkušenj pri delu carinskih organov in izmenjavi 
informacij o carinskih predpisih. 

3. člen 

Carinski upravi bosta medsebojno izmenjavali informacije o: 

1. vlogi carine v nacionalnem gospodarstvu in uvozu ter izvozu 
blaga; 
2. sodobnih metodah upravljanja in posodabljanja carinske službe; 
3. metodah carinskega nadzora v blagovnem, potniškem in 
poštnem prometu; 
4. značilnostih in sprotnem tihotapljenju, metodah preprečevanja 
in doseženih rezultatih; 
5. uporabi tehničnih sredstev za carinski nadzor blagovnega in 
potniškega prometa, uporabi elektronskih računalnikov in druge 
sodobne tehnike pri delu carinske službe; 
6. izkušnjah pri vzgoji, zaposlovanju in napredovanju kadrov; 
7. carinskem postopku in delovanju svobodnih carinskih con in 
posebnih gospodarskih con v NR Kitajski; 
8. nacionalnih carinskih predpisih; 
9. izkušnjah pri delu mednarodnih organizacij, kot je Svet za 
carinsko sodelovanje (CCC); 
10. izkušnjah pri uporabi mednarodnih konvencij, kot so Splošni 
sporazum o trgovini in carinah (GATT) in drugi; 
11. drugih vprašanjih skupnega interesa. 

4. člen 

Carinska uprava ene države na zahtevo carinske uprave druge 
države v mejah svojih pristojnosti in možnosti opravlja poseben 
nadzor nad: 

Rezultati nadzora se sporočajo carinski upravi druge države. 

5. člen 

Carinski upravi samoiniciativno ali na zahtevo čim hitreje pošiljata 
ena drugi vsa obvestila o kršitvah carinskih predpisov, kadar sta 
obe zainteresirani za njihovo preprečevanje. To posebej velja za 
promet z mamili, psihotropnimi snovmi, orožjem, strelivom, 
razstrelivom, zgodovinskimi, umetniškimi, arheološkimi ali 
kulturnimi predmeti in z blagom, za katero so določene visoke 
uvozne dajatve. 

6. člen 

Carinski upravi lahko v okviru tega sporazuma izmenjavata 
carinske strokovnjake in predavatelje carinskih šolskih centrov. 

7. člen 

1. Carinski upravi se o vprašanjih, ki se nanašajo na sodelovanje 
in vzajemno pomoč pri carinskih vprašanjih, v skladu s tem 
sporazumom dogovarjata neposredno. 
2. Ce je potrebno, carinski upravi organizirata sestanke na ravni 
generalnih direktorjev, da bi izmenjali izkušnje in se dogovorili o 
sodelovanju in vzajemni pomoči pri carinskih vprašanjih, 
predvidenih s tem sporazumom, izmenično v obeh državah. 
3.Carinski upravi se o datumu sestanka in dnevnem redu 
dogovorita tri mesece pred sestankom. 

8. člen 

Sodelovanje med carinskima upravama, predvideno s tem 
sporazumom, mora biti čim učinkovitejše. 

Carinski upravi se medsebojno sporazumevata v kitajščini in 
enim od uradnih jezikov v SFR Jugoslaviji ali v jeziku tretje države, 
sprejemljivim za obe strani. 

9. člen 

Ta sporazum začne veljati devetdeseti dan od dneva zadnjega 
obvestila o izpolnjenem zakonskem postopku v vsaki državi 
pogodbenici. 

Vsaka pogodbenica lahko po diplomatski poti pisno obvesti drugo 
o prenehanju veljavnosti tega sporazuma. 

Veljavnost sporazuma preneha s prvim dnem po letu od prejetega 
obvestila. 

Sestavljen v Beogradu, 23. januarja 1989 v dveh izvirnikih v 
kitajskem in srbohrvaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
veljavni. 

1. vstopom in izstopom določenih oseb, osumljenih, da kršijo 
carinske predpise druge države ; 
2. prometom določenega blaga, ki je po obvestilih carinske uprave 
druge države nedovoljen; 
3. določenimi vozili, plovili in letali, za katere se sumi, da se 
uporabljajo za kršitev carinskih predpisov na ozemlju druge 
države. 

ZA VLADO ZA ZVEZNI IZVRŠNI SVET 
NARODNE REPUBLIKE SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE 
KITAJSKE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

Ma Xusheng, l.r. Zvonko Poščič, l.r 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:    

| Naslov:    

i Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:      

I Davčna številka:-  

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:   

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX:061/12-58-173 

J^Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
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