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ZAGOTOVITEV SREDSTEV 1997
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe,
suše in neurja v letu 1997 (ZZS097)
- EPA 460-II - hitri postopek
PROMETNI DAVEK
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku (ZPD-?)
- EPA 453-II - hitri postopek
SREDSTVA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBRAMBNIH SIL
Predlog zakona o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih
programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 (ZZSR-A)
- EPA 459-II - skrajšani postopek
POPRAVA KRIVIC
Predlog zakona o spremembah zakona o popravi krivic (ZPKri-A)
- EPA 458-II - skrajšani postopek

,

PREVOZI V CESTNEM PROMETU
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-B)
- EPA 455-II - skrajšani postopek
RATIFIKACIJA
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o
socialni varnosti z Zaključnim protokolom k sporazumu z dne 24. septembra 1997 med Republiko
Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni varnosti in Dogovora o izvajanju sporazuma z dne
24. septembra 1997 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni varnosti (BDESV)
- EPA 461-II POPRAVEK
Popravek k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o
obmejnem prometu in sodelovanju - odprava napak v besedilu Priloge A (Seznam naselij na obmejnem
območju v Republiki Sloveniji) k navedenemu sporazumu (BHROPS)
- EPA 283-II
OBVEZNA RAZLAGA
Predlog za sprejem obvezne razlage drugega odstavka 45.A. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (ORZUN45A)
- EPA 456 - II -
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- EPA 460-11 - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 57. seji dne 9. aprila 1998 določila
besedilo:

postopku, pripravljen za drugo branje. Tako gre za interventni
zakon, s katerim se predlaga kritje škode, kot posledic plazov
v višini 325.000.000,00 SIT in za odpravo posledic zaradi
pozebe, suše in neurja v višini 975.000.000,00 SIT.

- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA
ODPRAVO POSLEDIC PLAZENJA TAL IN ODPRAVO
POSLEDIC POZEBE, SUŠE IN NEURJA V LETU 1997,
)

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:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da navedeni predlog zakona obravnava po hitrem
postopku, ker trenutno ni sistemskega vira za kritje škode, ki
so jo v letu 1997 povzročili pozeba, suša, neurje in plazenje tal.
Sistemski zakon, s katerim se bo zagotavljala državna pomoč
pri odpravi posledic naravnih nesreč je v parlamentarnem

21. april 1998

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor;
- Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za okolje in
prostor;
- Sonja BESENIČAR, svetovalka Vlade RS na Upravi Republike
Slovenije za varstvo narave.
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Po pozebi so bile prizadete skoraj vse občine Primorske, Štajerske
in Dolenjske ter deli Prekmurja, Gorenjske, Zgornje Savinjske
doline, Posavja in Podravja.

I. UVOD
Naravne nesreče kot dogodki, ki so posledica delovanja
nenadzorovanih sil, so tudi v letu 1997 na širšem območju
Republike Slovenije prizadele večje število lokalnih skupnosti na
področju kmetijstva in infrastrukture.

Ocena škode je razvidna iz prve kolone tabele 1.
A.2. SUŠA

Prijavljena je materialna škoda po pozebi, suši, neurjih s točo,
poplavo ter plazovi v višini 14,9 milijard tolarjev.

Kmetijska suša je po definiciji kombinacija meteorološke suše
(bistveno manjše količine padavin v obravnavanem obdobju) in
hidrološke suše (zaradi manjše količine letnih padavin se zniža
nivo podtalne vode). Kadar nastopi kmetijska suša v času
intenzivne rasti in razvoja kmetijskih rastlin v kritičnih (enoloških
obdobjih, je pridelek zmanjšan.

Pozeba je povzročila škodo v 68 občinah, ki prijavljajo škodo v
višini 5,3 milijarde tolarjev.
Suša je povzročila škodo v 1B občinah, ki prijavljajo škodo v višini
2,8 milijarde tolarjev.

Prizadeto je bilo predvsem območje Pomurja, del Podravja,
Koroške in Primorske.

Neurja s točo in poplavo so povzročila škodo v 57 občinah v
višini 4,7 milijard tolarjev in sicer:

Suša se je začela že zelo zgodaj. V Pomurju je trajala od januarja
do konca maja, na Primorskem pa od februarja do sredine junija.
Padavin je primanjkovalo v najbolj kritičnem obdobju razvoja
ozimnih žit, t.j. od kolenčenja oziroma tvorbe klasov in intenzivnega
povečevanja listne površine do faze klasenja, ki je nastopila v
začetku maja. Ob klasenju in cvetenju pa je za rastline zelo
pomembna dobra preskrba z vodo. Po poročilih Živinorejsko
veterinarskega zavoda za Pomurje je pšenica zaradi suše razvila
krajše internodije in manj listne mase. Na žitih se je suša odražala
v manjših klasih, bolj prizadeti so bili posevki na plitvih rastiščih.
Pridelek je bil zmanjšan tudi na travinju, oviran pa je bil razvoj
koruze in drugih poljščin, saj je bila motena že spomladanska
setev, kasneje pa tudi vznik.

- na področju kmetijstva v višini 2,2 milijardi tolarjev,
- na občinski infrastrukturi škodo v višini 2,5 milijarde tolarjev,
- sprožilo oziroma ponovno aktiviralo se je tudi večje število plazov.
V maju 1997 je 92 občin prijavilo 1.193 plazov, za katerih sanacijo
bi potrebovali 9,4 milijarde tolarjev, nujno potrebna sanacijska
sredstva za sanacijo najbolj perečih plazov pa znašajo 2,1
milijarde tolarjev.
Glede na to, da je v parlamentarni proceduri Zakon o pogojih in
načinu uporabe sredstev državne pomoči pri odpravi posledic
naravnih nesreč - prva obravnava (EPA 140-11) je na področju
odprave posledic naravnih nesreč še vedno pravna praznina,
kar posledično pomeni, da ni sistemskega vira za zagotovitev
sredstev državne pomoči.

Ugotovljeno je bilo tudi, da je bilo v primerjavi s sušnimi razmerami
leta 1992, padavinska slika v Pomurju zelo podobna.
Ocena škode je razvidna iz druge kolone tabele 1.

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM ZAKONA:

A.3. NEURJA S TOČO IN POPLAVO

A. Pregled u[m v letu 1997:

A.3.1. Škoda v lokalnih skupnostih:
Zaključna poročila je posredovalo 57 občin.
Prijavljajo škodo v višini 4,7 milijarde tolarjev.
Neurja so se pojavila na različnih območjih R Slovenije. Prijavljena
je škoda tako na področju kmetijstva, kot občinske infrastrukture
- predvsem na področju cestne infrastrukture.

A.1. POZEBA
Pojem "pozeba" je izraz, ki označuje poškodbo, nastalo zaradi
učinka nizkih temperatur zraka na rastline in je torej posledica lete. Poškodbe zaradi nizkih temperatur so bile odvisne od
vremenskih razmer v predhodnem zimskem in zgodnje
spomladanskem obdobju. Hujše posledice so nastale, ker je mili
zimi sledila zgodnja pomlad, zaradi česar je nastopilo zgodnje
prebujenje rastlinstva.

Ocena škode je razvidna iz tretje kolone tabele 1.
A.3.2. Plazovi:
Tudi neurja v letu 1997 so povzročila aktiviranje novonastalih in
ponovno aktiviranje starih plazov. V maju 1997 je 92 občin prijavilo
1.193 plazov, za katerih sanacijo bi potrebovali 9,4 milijarde tolarjev,
nujno potrebna sanacijska sredstva za sanacijo najbolj perečih
plazov pa znašajo 2,1 milijarde tolarjev.

Nizke temperature zraka niso poškodovale vseh rastlin ali njih
organov enako, pomembno vlogo pri tem je imela odpornost, ki je
deloma genetska, deloma pa pridobljena lastnost z utrjevanjem.
Poškodbe na rastlinah so se pokazale kot rjavo obarvanje tkiv
zaradi razpadlih celičnih sten in reakcijskih procesov celične
vsebine s kisikom. Ponekod so se razvili nenormalno majhni
polikarpni plodovi, deformiranih nesimetričnih oblik. Za preživetje
cvetnih organov pri sadnem drevju ob ohladitvah je bil odločilen
fenološki razvojni stadij, zato je bilo za oceno poškodovanosti
sadnega drevja pomembno v kakšnem fenološkem stanju so
negativne temperature zraka zajele posamezno regijo.
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Za sanacijo poškodovanih cest bi potrebovali 1,4 mlrd,
stanovanjskih objektov 383 mio, gospodarskih objektov 170 mio,
vodovodov 92 mio ter kanalizacije 42 mio tolarjev.
Ocena škode je razvidna iz tabele 2.
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B. Pregled dosedanjih aktivnosti:

C, Pregled opravljenih nalog;

Vlada RS je prvo informacijo o škodi po pozebi obravnavala že
28.4.1997, drugo pa 6. 5.1997. Ugotovila je, daje spomladanska
pozeba v letu 1997 povzročila škodo obsega naravne katastrofe.
Vlada RS je zadolžila pristojna ministrstva, da pripravijo ustrezna
navodila za oceno škode po spomladanski pozebi in suši v
Prekmurju.

Končna poročila o oceni škode so prizadete občine posredovale
pretežno v mesecu avgustu 1997. Administrativno preverjanje
končnih poročil, predvsem glede ha donosov in cen je potekalo v
avgustu in septembru 1997.
Organizirani so bili tudi regijski posveti in sicer v: Divači (22. 9.
97), Vipavi za Severnoprimorsko regijo (23. 9. 1997), Moravske
Toplice za Prekmurje (24. 9.1997) ter Radencih za Pomurje (25.
9. 1997).

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora
RS je 22.7.1997 ob obravnavi Informacije o škodi po spomladanski
pozebi sprejel naslednje sklepe:

Že pri administrativnem preverjanju zaključnih poročil so bila
ugotovljena odstopanja od danih navodil ministra za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano predvsem glede ha donosov, v
posameznih primerih pa poročil ni bilo mogoče preveriti, saj niso
bile predložene individualne prijave, prav tako ni bilo zapisnikov
občinskih komisij glede določitve stopnje poškodovanosti.

Vladi RS je Odbor predlagal, da pridelovalcem, ki so utrpeli škodo
zaradi toče in suše v letu 1997, zagotovi denarno nadomestilo
škode, oprosti prispevke za pokojninsko, invalidsko in
zdravstveno zavarovanje, oprosti plačila davkov iz katastrskega
dohodka in dohodka za tisti del, ki izhaja iz kmetijske dejavnosti,
oprosti plačila najemnin za najeto državno zemljo v lasti Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov R Slovenije. Prav tako je Odbor
predlagal Vladi RS, da prouči možnost pokrivanja škode v
zadrugah in predelovalnih obratih z oprostitvijo plačila trošarine
od vina in da pripravi predloge ukrepov za uvoz sadja in vrtnin
zaradi zmanjšanja oziroma izpada pridelka. Zadolžil pa je Vlado
RS, da pripravi predloge ukrepov za spodbujanje zavarovanja
kmetijske predelave.

Upoštevajoč navedeno ter poročila medijev in nekatere izjave
vinogradnikov, predvsem vinarjev, da je leto 1997 izjemno dobro
leto tako glede kakovosti kot količine bo kmetijska pospeševalna
služba pri verifikacijskem postopku podala posebno poročilo o
korektnosti prijavljenih izpadov v kmetijstvu (predvsem pšenice
in grozdja) ter ustrezne utemeljitve za interventne ukrepe.

Ob obravnavi Informacije o posledicah toče in suše pa je Odbor
za kmetijstvo in gozdarstvo Državnega zbora (v nadaljevanju:
Odbor DZ) dne 22. 7. 1997 predlagal, da Vlada RS zagotovi
sofinanciranje oziroma regresiranje strniščne setve.

III. CILJI IN NAČELA
S predlaganim zakonom bodo zagotovljena sredstva v proračunu
za leto 1998 za najnujnejšo sanacijo naravnih nesreč, ki so v letu
1997 prizadele širše območje Republike Slovenije.

Odbor DZ je Vladi RS tudi predlagal, da naj s kreditiranjem oziroma
subvencioniranjem zagotovi pokrivanje dela izpada dohodka pri
pridelavi ozimnih žit tako, da bo pridelovalcem omogočena
pravočasna nabava semen in gnojil za jesensko setev.

Predlagatelj predlaga, da se pri zagotovitvi pomoči države pri
odpravi posledic škode povzročene s pozebo, sušo in neurjem,
kot kriterij dodelitve državne pomoči upošteva višina povzročene
škode.

Vladi RS je Odbor DZ tudi priporočil, da zagotovi pokrivanje dela
izpada dohodka oziroma izgube zaradi naravnih nesreč v letu
1997 tudi v ostalt kmetijski predelavi in sicer z nadomestili izpada
dohodka, s kreditiranjem oziroma subvencioniranjem obrestne
mere za nadaljno kmetijsko pridelavo v letu 1998 in z odpisi
obveznosti (davki, prispevki itd. za leto 1998).

Predlagatelj predlaga, da se na podlagi programov sanacij, za
odpravo posledic neurja usmerijo sredstva državne pomoči za:
- Izvedbo najnujnejših posegov za zagotovitev normalnega
bivanja;
- zagotovitev prevoznosti na lokalnih in krajevnih poteh ter
najnujnejše posege pri usadih in plazovih ter zavarovanje
sproženih plazov pred nadaljnjo širitvijo plazenja;
• najnujnejše škropljenje, sanacijsko rez in dognojevanje v trajnih
nasadih;
- nadomestno setev oziroma škropljenje in dognojevanje
poškodovanih posevkov v poljedelstvu in zelenjadarstvu.

Navodila in usmeritve za oceno škode so bile dne 12. 6. 1997
posredovane vsem prizadetim občinam.
Informacijo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o
posledicah neurij, je Vlada RS obravnavala dne 24. julija 1997.
Vlada RS je sklenila, da se sredstva v okvirni višini 120 mio SIT
prenesejo iz postavke MKGP "subvencioniranje obresti za
financiranje tekoče kmetijske proizvodnje" na postavko
Ministrstva za finance "stalna proračunska rezerva" - za odpravo
posledic najnujnejše škode v kmetijstvu.

Razdelitev sredstev prizadetim občinam v skladu z določbami
zakona določi Vlada RS.
Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičence k namenski
uporabi dodeljenih sredstev. Sredstva je mogoče pridobiti le po
verifikaciji sanacijskih programov. Porazdelitev sredstev prizadetim
občinam, ki se namenijo za odpravo škode povzročene s plazovi
in neurjem določi Vlada RS. Za namensko uporabo sredstev v
občini je izrecno odgovoren župan. Za zavarovanje vračila
namensko dodeljenih sredstev, vsled morebitno nenamenske
uporabe je z zakonom predvidena obveznost izdaje bianco
akceptnega naloga ter akceptne izjave še pred nakazilom sredstev
za izvajanje sanacijskega programa. Namensko uporabo sredstev
po tem zakonu bo sprotno nadzirala državna komisija za sanacijo,
ki jo imenuje Vlada RS.

Razdelitev teh sredstev je Vlada RS sprejela na svoji seji dne 6.
avgusta 1997. Sklenila je, da se za odpravo najnujnejših posledic
neurja s točo v kmetijstvu, nastalo v mesecu juniju in juliju 1997,
sredstva v višini 120.000.000,00 SIT razdeli 10 občinam in sicer
za izvedbo najnujnejših sanacijskih ukrepov v kmetijstvu, zlasti
še za setev strniščnih posevkov ter za nujne preventivne ukrepe
v sadjarstvu in vinogradništvu.
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področje sanacije naravnih nesreč sistemsko še ni urejeno, bo
potrebno v letu 1998 za sanacijo škode povzročene v letu 1997,
najnujnejša sredstva zagotoviti s proračunom.

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Za izvedbo tega zakona ne bo potrebno dodatno zajemanje
finančnih sredstev, prav tako pa niso, razen proračunskih
sredstev, predvidene dodatne materialne obveznosti za državo.

Sredstva po tem zakonu bodo zagotovljena z Zakonom o
izvrševanju proračuna za leto 1998 v višini 1.300.000.000,00
SIT.

Glede na to, da so z državnim proračunom, v okviru stalne
proračunske rezerve, sredstva omejena, drugih virov pa ni, saj

Sredstva po tem zakonu se zagotovijo brez obveznosti vračanja.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

5. člen

Ta zakon določa način zagotovitve in uporabe sredstev za
sanacijo škode povzročene s plazenjem tal (v nadaljevanju:
plazovi) in sanacijo škode povzročene s pozebo, sušo in neurjem
s točo in poplavo v letu 1997 (v nadaljevanju: druge naravne
nesreče).

Sredstva po tem zakonu se dodelijo občinam po predložitvi
programa sanacije, ki ga potrdi državna komisija za sanacijo (v
nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje Vlada RS.
Posamezni občini dodeli sredstva za sanacijo komisija s sklepom,
s katerim določi višino sredstev in namen uporabe.

2. člen

6. člen

Skupni obseg sredstev s katerim se zagotavlja pomoč iz
prejšnjega člena znaša 1.300.000.000,00 tolarjev.

Namensko uporabo sredstev iz 2. člena tega zakona preverja
komisija. Za namensko uporabo dodeljenih sredstev za sanacijo
škode povzročene s plazovi in drugimi naravnimi nesrečami je
odgovoren župan.

3. člen
Sredstva za sanacijo posledic plazov in drugih naravnih nesreč
se zagotovijo s proračunom Republike Slovenije za leto 1998 v
višini 1.300.000.000,00 tolarjev in sicer za:

7. člen
Realizacijo sredstev po tem zakonu opravi Ministrstvo za finance
na podlagi sklepa Vlade RS in sklepa komisije na način kot je
predpisan za uporabo sredstev državnega proračuna za
transfere občinam.

- odpravo posledic plazov 325.000.000,00 tolarjev,
- odpravo posledic drugih naravnih nesreč 975.000.000,00
tolarjev.

Za zavarovanje nakazila oziroma vračila nenamensko
uporabljenih sredstev po tem zakonu občine izročijo Ministrstvu
za finance bianco akceptni nalog in akceptno izjavo pred nakazilom
sredstev za sanacijo.

Sredstva za ta namen se zagotovijo na posebni proračunski
postavki pri Ministrstvu za finance v okviru transferov občinam.
4. člen

8. člen

Razdelitev sredstev prizadetim občinam, ki se namenijo za odpravo
škode povzročene s plazovi in drugimi naravnimi nesrečami določi
Vlada RS.

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

r
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S predlaganim zakonom se zagotavljajo sredstva za odpravo
posledic škode povzročene s plazenjem tal in drugih naravnih
nesreč v letošnjem letu.

sanacijska sredstva za sanacijo najbolj perečih plazov pa
znašajo 2,1 milijarde tolarjev.
Glede na to, da v letu 1997ni bilo sistemskega vira ter upoštevajoč
dejstvo, da vse občine z razpoložljivimi sredstvi stalne
proračunske rezerve niso zmožne sanirati povzročene škode,
predlagatelj predlaga za odpravo škode povzročene s plazenjem
tal in drugimi naravnimi nesrečami zagotovitev sredstev v višini
1.300.000.000,00 tolarjev v okviru proračuna 1998 najkasneje
aprila 1998.

Pregled ocenjene škode je naslednji:
Prijavljena je materialna škoda po pozebi, suši, neurjih s točo,
poplavo ter plazovi v višini 14,9 milijard tolarjev.
Pozeba je povzročila škodo v 68 občinah, ki prijavljajo škodo v
višini 5,3 milijarde tolarjev.

Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičence k namenski
uporabi dodeljenih sredstev. Sredstva je mogoče pridobiti le po
verifikaciji sanacijskih programov. Porazdelitev sredstev prizadetim
občinam, namenjenih za odpravo škode povzročene s plazovi in
neurjem, določi Vlada RS. Za namensko uporabo sredstev v občni
je izrecno odgovoren župan. Za zavarovanje vračila namensko
dodeljenih sredstev, vsled morebitne nenamenske uporabe, je z
zakonom predvidena obveznost izdaje bianco akceptnega naloga
ter akceptne izjave še pred nakazilom sredstev za izvajanje
sanacijskega programa. Namensko uporabo sredstev po tem
zakonu bo sprotno nadzirala državna komisija za sanacijo, ki jo
imenuje Vlada RS.

Suša je povzročila škodo v 18 občinah, ki prijavljajo škodo v višini
2,8 milijarde tolarjev.
Neurja s točo in poplavo so povzročila v 57 občinah škodo v
višini 4,7 milijard tolarjev in sicer:
• na področju kmetijstva v višini 2,2 milijardi tolarjev,
■ na občinski infrastrukturi škodo v višini 3,4 milijarde tolarjev,
- sprožilo oziroma ponovno aktiviralo se je tudi večje število
plazov. V maju 1997je 92 občin prijavilo 1.193 plazov, za katerih
sanacijo bi potrebovali 9,4 milijarde tolarjev, nujno potrebna

%
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Skupno
*1 pimov

Po«kodov«nl otfm

~ AJDOVŠČINA
BELTINCI
BUD
BOHINJ

10 CANKOVA-rijlNA
MESTNA OBČINA CELJIi
CERKLJE NA GORENJSKEM

134.00

CRENSOVCl ~
CRNA NA KOROŽKEM"
ČRNOMELJ
1« DESTTWlK.TTWOVSKA VAS
19 DIVAČA
DOBROVA-HORJUL-POLHOV ORADE
' DOMŽALE'
DORNAVA
25 OHAVOORAO
2» OUPLEK
~Tf GORENJA VAS- POLJANE
"g 6owi*nica
29 GORNJA RADGONA
"55 GORNJI ORAD
GORNJI PETROVCl
HObteiALOVCI
HRPELJE-KOZINA
IOHIJA

373,30
125.30

4» MESTNA OBČIMA KOPEH
KOČEVJE
KRANJ
KRANJSKA GORA
KRŽKO
5S KUNGOTA
58
S8
81
«2
«3
■»J
98
87
«»
70
72
75
74

LENART
LEN0AVA
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
LJUBNO
LJUTOMER
LOGATEC
LOŠKA OOLINA'
LOŽKJ POTOK
LUKOVICA
MAJČPERK
MESTNA OBČINA MARIBOR'
MEDVODE
MENGEŠ
METLIKA
MEŽICA
MIREN-KOSTANJEVICA
77 MORAVSKE TOPLICE
MORAVČE
MOZIRJE
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
NAZARJE
MESTNA OBČINA NOVA OORjČA Bacasassi.'tsssaffi as <m
NOVO MESTO
iis^at-rst i. j. •
ODRANCI
i !iC^:'T
orSSF
OSILNICA

■ «■■■

■• .

44.00 M
if ■>: s; Mia«

t

>r; 5RxjEaiaacCTMiKaEafca«»-r3s 3&maaae2ss:
:!■■■!■■ ■■■■■■]■■■!■■■
■
::
• . .
2EaLamaL2SEE53EaLa&aranrjL?aaaa!2SE
at^r^e^^rgi^agri^^racia^aEsagaiairag:
:!... :;...j^...!;.,.:t-.u.v^Ji....;L.,'
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140 VOJNIK
141 VRHNIKA
142 VUZENlCA
~u5 zagorje oa SAVI
144 ZAVRĆ
145 ZREČE
1461 2AUEC
1*71 ZELEZNIKT
1481 2IRI

J

;

,

r

.

i
šM*#kJk*m
m
rmr
;
-■ 71,611
73.70

i^|i^ m
Sffii & :i! fjjtu

kJ.4 u J živi b •

r*'>3 i i 1121 Lvl h -.tej

$:■>«:$ fc/J

LEGENDA:
a) ceste
b) stanovanjski objekti
c) gospodarski objekti
d)vodovod
e) kanalizacija
0 kmetijske povrilne
f.a) trajni nasad - vinograd
f.b) trajni nasad sadovnjak
f.c) travnik
f.d) njiva
g) gozdne površino

Vradnotti v mio SIT
u prioritetna platova
n* castah
pri stanovanjskih objektih
pri gospodarskih objektih
n« vodovodih
na kanalitacijl
Skupna vmdnoat

Občine, ki niso odgovorilo na
Obilne, ki so odgovorile, da nlmajo_
plazov na svojem območju
Podatek ni znan
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IBtmCK ŠKOO V LETU 1987

1 /UOOviiSll*
»iLtiMd
ble5
4
k brežice
i CANKOVA-TttlNA
f MOTNA OBČINA CELJE
i ČRENSOVCI
» ČRNOMELJ
10 DUTKMK.-htNOVtKA VAJ
11 DIVAČA
u ORAVOORAD
U doplek
14 OORENJA VAS- POUAHE
1» OORHJA RAPOONA
1« OORMJI ORAO
OORKJI PfTROVCI
HODOSJALOVCI
Jf4t HRASTNIK
it MRPEUEJCOZ1NA
ti HJMKA nniCA
ai IVANČNA OORICA
IZOLA
t*u JURtKCJ
i
M »aoRicevo
11 Koamt
U KOMEN
29 MESTNA OBČINA KOPER"
KOZJI
*31 KRANJ
31 MUKO
33 KUNOOTA
M KUZMA
34 LAtKO
M LENART
3T JENOAVA
31 UfcjA
38 MUTNA OBČINA LJUBLJANA
44 UU»NO
41 LJUTOME«
42 LUČE
43 MUTNA OBČINA MAK IBOR
44 MEDVODE
U MtTIJKA
44 MEŽICA
4 i MIREN-KOSTANJEVICA
<io M1SUKJA
49 MORAVSKE TOPUC«
M MOZIRJE
M MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
NAKLO
Iti NAZARJE
MESTNA OOČINA NOVA GORICA
MESTO
sn NOVO
OORANCI
■J ORMOŽ
Ki
M OSILNICA
»4 PESNICA
M PIRAN
41 PIVKA
u POOCBTRTEK
»3 MESTNA OBČINA P nj J
M PUCONCI
U RADENCI
44 RADEČE
47 IUDOVUIČA
M RAVNE -PKEVALJE
KAČE-# KAM
m ROOAiKA SLATINA
t* KOOAiOVCJ
■ii ROOATEC
73 RUSE
H SEMIČ
Ti SEVNICA
rt SEŽANA
77 SLOVENSKA BISTRICA
n SLOVENSKE KONJICE
rt SVITI JURU
M ŠENTILJ
• 1 MNTJUR PRI CEUU
12 Ikocjan
M SKOPJA LOKA
U ŠMARJE PRI JEUAH
u SoSTANJ
H TOLMIN
ft* TRBOVLJE
M TREBNJE
M TRŽIČ
M TURMSČE
•1 MESTNA OBČINA VELENJE
»2 VIDEM
93 VITANJE
M VIPAVA
94 VOJNIK
k ZAOORjtOB SAVI
t/ Iavrč"
M ZREČE
H ŽALEC
1« HUUMU
!iLIOfNDA:
iN » NgURje
<f • INTBMZIVNe PAOAV1NE
i StraM ■ pomor |Mn«
I J T«TOČA
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SKUPAJ ioiTAif NMAvmf Nesficce
SUŠA 84
POT1RA
DATUM
VRSTA
Jkooa
N.N.
N.N.
{«m
241MU921
1VS*p
N.P.T.
301021 HO
MM
N.T.
4*7.066
N.T.
20 Ju«
Mi.10M.44J
341257.471
23 Ju«
NP.T.
237.74f.704
11 JU
N.T
f1730.724
71.674.994
11 Jul
23.621.02i
N.T
48A39.004 24 08. w 07.09. N.T.
60J60761 20. In 287JUL Mf>.
1230.72S
14.10 m 14.11. N.P.
15 JU
Sira««
453.072 744 4i2.072.7U
3a.ouiiš
185024 437 16i.77i.U6 10. }4.Jwn 11. 17. Jul N.P.T.
2l2.39T.T7t) 211391.170
24Jun
N.P.T.
OSAufl
N .P.
31114.320
<1.094.409
»Jul
N.T. "
20.JU
N.T.
10. tf3.74»
141.39S.300 201 796.941
1.741019
28 Jun
MP
49.766.200
30.7U.207
48.447.402
70Jt 1.430
20 Jul
N.T
1.11.11 Jul N.P.T.
1.401174
«41201210
28 Jul
N.T.
20021309
17 Jut
NP
94.274 444
M 344004 «. 14.17.M24. Jun N.P.T.
12/13.17/10. Ju« In 14.1 N.T P.
148.663.201 14.23724. Jun« 05.|u N.P.T.
60.864.370
SO 044.370
OSAufl
NP
1.014.700
19.197.324
60 406.716 13.307 JUL N.T.
46 200.000
07.011120
" 7.444.004
26.977.392
3 627 462
10X7.402
216.374.020
20 Jul
N.T.
14..147AVO, N>.
4tZ.4t7.14i 441107.144
13. JU
N.T.
43.604.300
13. Jun
NP.
129.195.793 124.141707
13JU
N.r.
4 744 944
1291.971
544.347.424
3.146.480
*1117 039
43.117.134
13 Jul
N.T.
$4.193 600 231A9L3SS
N.T.P.
20JU
lit.109 754 111.109.7U
24.Jul
N>.
01.440.539
4X.673.7U
39.063.904
07 454.540
21. Jul
NT.
226.039.U8
13 Jul
N.T.
111444.337
12/JUN; 05/AVG MPT
31 294.477
12713 Jun NP.T.
1400.447 217 247JUL 9* 3. <*c. N.T.P
43.471427
NP
63.Dec
46 431.638
10.2U.7U
104.SU 286 12/13 Jun; 20/JUL. MP
40.6U.7S2
101 541 444 12. 20.Jun 10.JU N.T.
11194.900
N.P.T.
11. Jul
24, Jun 05. Jul M.t.
13 646.043
72.366.271
Ift.Aug
NP.T.
i4.J«n
M.T.
MT.
UJU
31 004 340 1121. JU* 3.0«: NP.T
Ift Avg m 11 S*p MP
3.254.111
NP.
05-Auo
11744.160
»JU
M.t
4.132.970
194 606 503 1U.606.S63
14Aug
NP
10483.062
34071370 21.05 m 3 12. N.T P.
10-Aua
NP.
171.074.720
29 JU
N.T
11.524759
14 Aug
N.P.
14. • 24. Jun NP
26 616.317 li..21. in 25/JUL MP
ttAuj
N.P.
273.1S4.299 12. 14. 23Jun N.P.
027.540
00 Nov
NA
I 801.090.291 10U.T42.ft0

1 POMLADANSKA POMLADANSKA
POZEBA
su4a
UUKU
♦ kod«
ism
(•ID
204 Ml 931
31729.000
302.021 510
447.MS
MS.10i.443
345.253 031
W 741 790
12.TM.t20
71 574.904
23.621.025
40.430 004
40 340.741
2.234135

t« oieiN*

30 084 850
lt.444.714
35 144 320
SI 990 409
10.471744
40.400.442
1 792.41»
4t 7(4.200
>0 755.207
40.447 902
70 U1 430
1 042 174
MS.252.211
20 425 309
5070113
14t.M3.201
1.410.700
14 147 325
40 408 715
40 200X00
47.513.525
7 480 640
24 977.392
211 374020
32 740 004
42 404 300
4.744.940
9.291.975
$88 347 428
3 284 400
137.311.755
41.944 539
42473.744
39 053.904
43 054 500
220.039 400
115 440 337
34.290.037
,
j/MOtii'?
43475.427
44431.530
10 254.790
104 554 205
40 094 752
192.545 448
12.194.944
13 048 083
72.388 271
32 084 304
3.250.111
15.140.150
4.132.170
10.403.042
34.575 370
172.074 720
11.528.759
20424.317
273 154 294
027 580
■.2S3.tt2.404
<

r

1
t

MOP
URSVN
SEKTOfl TRAJNIH SANACU
OCENJOU
SKUPAJ
itfOOA
ocskmM
V OtilNSKI
PRtSTOJNOStl SROM
VLtTU
SKUPAJ
1M7
24.109.UO 201.0M.071
303 041.149 401 004.009
200.400
707.044
4 341101443
00.000.000 43i.2S3.031
42.t1ft.0M mustru
0
12.736.720
0
71.474.994
0
21021.025
3ft.117.790
47.541799
12.tU.735
72.904.406
0
1231334
U.723.0M
66.723.060
3.201400
2.202.600
0 4M3.9f2.7U
0
3O.t44.0M
98.214.979 262.030.636
34.400.447 242.9U.017
I7ft.42ft.214 171424.244
0
3i.1U.320
1701.375
§4.997.794
13.998^30
13.686*430
0
10.873.748
0 201.7U.881
51174.947
$6.663 606
0
49.7M.2M
4
70.751207
0
40.447.902
22.079.304
92.S60.916
09.407.SM
41407.400
1.041170
8
210/474.106 741721374
04.U127O
90274.470
124.139.417 121444.470
131441741 139.948.781
107.449.000 2U.212.252
0
60.864.370
2.308.080
13001000
0
7.4I0.7M
0
16.167.326
20.977.400
71.384.120
0
41200.000
0
87.613.S2S
0
7480 640
0
20.477.392
0
1077.402
47.411.129 269.996.149
41007.074
41007.020
302.174.0U 647.327.637
0
42.804.300
121.104.099 249.300. U2
0
4.741440
0
4.241.474
0 U9.347.428
0
3.266.480
24.330.0U
41441447
4 231.499.3SS
17.111100
12.119.160
25.0U.300 1J6.1ti.0U
0
41941479
0
41471744
0
31043.904
0
41054.540
174.110.44» 40t.1tt.177
0 119.849.X3f
80.009J00
U.009.S00
0
3t.290.l37
111.2W.J02 111.299.3t2
107.02S.407
101.2*4.404 104.14t.49i
4
41471427
J4.4SO.OOO
24.490 000
4
49.431. $38
ft *11244.794
39.093.470 141447.745
4
40.999.792
121.290.900 313,979.449
9.4U.474
21.941.639
44.U9.923
S4.9U.923
4
13.949.093
4i.2U.900 117.910,171
10.U1.018
11431.015
10413.903
10453.943
249.532.713 302.401.099
13O.7S0.02O 130.751420
4
1141111
47» 104.414 471 404.494
1M.97t.O00 111121204
0
4.131470
4 104.900.t93
M.931.900
07.411000
44.U7.8U
41231934
03U2170
01U7.570
0 171074.720
43.101.250
44.U0.OO9
M.N2.7S7
41M1747
UM4.9U
0.409.293
1U44.N0
21740.000
100.410.099 441171.444
4.400 000
1077.540
4.711TM3U 11770.911 OSO
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pr.

Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

PROMETNEM

DAVKU

(ZPD-?)
- EPA 453-11 - hitri postopek

Poslanci Franc Pukšič, Franc Jazbec, Branko Kelemina,
Janez Janša, Bogomir Špiietič, Miroslav Luci in Mirko
Zamernik so dne 7. aprila 1998 Državnemu zboru
predložili v obravnavo predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o prometnem davku - hitri
postopek (EPA 453-li).
Dne 27. marca 1998 je Vlada Republike Slovenije
predložila v obravnavo Državnemu zboru predlog
zakona o spremembah zakona o prometnem davku
(ZPD-F) - skrajšani postopek (EPA 440-11), ki ureja enako
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon. Ker
zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je
predložila Vlada Republike Slovenije še ni končan
(predlog zakona je na dnevnem redu 21. izredne seje),
je predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni
list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) zadržal
dodelitev predloga zakona, ki so ga v obravnavo
Državnemu zboru predložili zgoraj navedeni poslanci.

Obrazložitev:
Sprejem zakona po hitrem postopku predlagajo zato, ker je
potrebno zaradi poslabšanja socialnih razmer ukrepati takoj.

Državni zbor RS
skupina poslancev
Na podlagi 174. in 175. člena poslovnika Državnega zbora RS
kot predlagatelji pošiljajo

Franc Pukšič, l.r.
Franc Jazbec, l.r.
Branko Kelemina, l.r.
Janez Janša, l.r.
Bogomir Špiietič, l.r.
Miroslav Luci, l.r.
Mirko Zamernik, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PROMETNEM DAVKU,
ki naj bi ga Državni zbor RS na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora RS obravnaval po hitrem postopku.
V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora RS bodo
pri obravnavi zakona v Državnem zboru RS in pri delu njegovih
delovnih teles sodelovali kot predlagatelji.
21. april 1998
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sporazuma o uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in
kulturnega značaja ter določbami protokola k temu sporazumu,
ki jih je nostrificirala tudi Slovenija.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE IN
DOPOLNITVE ZAKONA

Na podlagi 8. člena ustave se v času neusklajenosti izpodbijanega
zakona s protokolom določbe protokola sicer uporablja
neposredno, vendar razlogi pravne varnosti narekujejo, da državni
zbor ugotovljeno neskladnost odpravi ob prvi spremembi zakona.

Razloga za predlagani spremembi sta potreba po uskladitvi določila
18. točke 18. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS,
št. 4/92, 71/93, 16/96, 57/97 in 3/98) z odločbama ustavnega
sodišča in zaradi prilagoditve stopenj prometnega davka potrebam
vse večjega števila socialno ogroženih državljanov.

Predlagatelji zaradi navedenega predlagamo, da v določbe o
oprostitvi plačila davka na promet storitev vključi tudi določba:
"od prometa pri uvozu knjig in publikacij za javne in druge knjižnice"

1.a Ustavno sodišče je z odločbo Št. U-l-314/94, z dne 5. marca
1998, v postopku za oceno ustavnosti odločilo, da je določba 18.
točke 18. člena zakona o prometnem davku, v besedilu, po
katerem se davek od prometa proizvodov ne plačuje:

2. Veljavni zakon o prometnem davku vsebuje kar nekaj določb,
ki so nesmotrne in jih je mogoče razumeti, da so v nasprotju z 2.
členom Ustave, ki pravi, da je Slovenija socialna in pravna država.
Ena takšnih določb je obdavčitev varnostnih in zaščitnih sredstev,
ki jih predpisujejo zakoni. Ta sredstva so namenjena zaščiti in
varovanju človekovega zdravja in življenja in jim je zakonodajalec
določil obvezno uporabo. S tem, ko pa je hkrati predpisal 20odstotno stopnjo prometnega davka posredno krši ustavno načelo
enakosti pred zakonom in ne deluje v smislu socialne države. Če
je država nekaj določila kot obvezno je dolžna storiti vse, da te
stvari tudi vsem omogoči. Z obdavčevanjem teh proizvodov
gotovo ne sledi temu cilju.

"18) od predmetov vseh vrst in oblik, kijih kot muzejske vrednosti
odkupujejo muzeji in galerije, ki se štejejo za muzeje po zakonu o
naravni in kulturni dediščini; od arhivskega gradiva, ki ga odkupujejo
muzeji in arhivi; ter od zlata, nakita in drugih predmetov iz plemenitih
in drugih kovin, ki jih odkupuje Banka Slovenije"-,
v nasprotju z ustavnim načelom enakosti pred zakonom (14. člen
ustave).

Nesprejemljiva je tudi obdavčitev diagnostičnih naprav in aparatur,
ki se uporabljajo v procesu zdravljenja. Naše zdravstvo se še
zmeraj v pretežni meri financira iz javnih prihodkov. Posledično to
pomeni, da država pobere davke od naprave, ki jo je sama
financirala. Zaradi tega predlagamo tudi oprostitev davka na
strokovno literaturo, ki se uporablja v izobraževalnem procesu.
Slovenija bo sposobna konkurenčno nastopati na svetovnih trgih
samo, če bo imela veliko visoko izobraženih strokovnjakov. Zato
bi morala dvigniti dostopnost literature do najvišjega nivoja tudi
tako, da se odpove davku na te predmete. Cene knjig so v Sloveniji
zaradi majhnosti trga že tako visoke, z obdavčitvijo države pa se
nedostopnost še povišuje.

Glede na sklicevanje izpodbijane določbe na zakon o naravni in
kulturni dediščini, je relevanten interes identificiran z varstvom
naravne in kulturne dediščine.
Glede na navedeno je Ustavno sodišče pri presoji ustavnosti
ugotovilo, da ni mogoče najti stvarnega, iz narave urejevane stvari
izhajajočega razloga za zakonsko rešitev, po kateri bi davčna
oprostitev veljala le za muzeje in galerije, ki se štejejo za muzeje
po zakonu o naravni in kulturni dediščini, ne pa tudi za druge
javne zavode na področju kulture z istovrstno dejavnostjo.
Po mnenju ustavnega sodišča je zakonodajalec kršil načelo
ustavne enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave, po
katerem se enaka razmerja urejajo enako, različna pa različno,
pri čemer razlikovanje ne sme biti arbitrarno.

Tretja oprostitev, ki jo predlagamo v tem sklopu pa izhaja iz naše
ocene, da že okoli 30-odstotkov državljanov živi pod socialnim
minimumom. To pomeni, da svoje prejemke potrošijo samo za
osnovne življenjske potrebščine in še to mnogokrat v nezadostni
meri. Zato predlagamo, da se prometnega davka oprostijo osnovna
živila kot so: mleko, moka, kruh in sladkor. Gre za ukrep s katerim
se lahko zmanjša socialne razlike, ki jih je povzročila tranzicija.
Na žalost je revščina v Sloveniji čedalje večji problem s katerim
se moramo soočiti.

Sodišče nadaljuje, da bo moral zakonodajalec, zato da ugotovljeno
neustavnost izpodbijane določbe odpravi, davčno oprostitev iz
18. točke 18. člena zakona o prometnem davku vezati tudi na
druge predpise, ali pa kot kupce, na katere se nanaša davčna
oprostitev, zajeti vse javne zavode na področju kulture, katerih
dejavnost je varstvo naravne in kulturne dediščine.
1.b Ustavno sodišče je z odločbo Št. U-l-154/93-8, z dne 2. junija
1994, v postopku za oceno ustavnosti odločilo, da Zakon o
prometnem davku ni v skladu z mednarodnim sporazumom o
uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in kulturnega
značaja (Uradni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, št.
18/52) in protokolom k temu sporazumu (Uradni list SFRJ, št. 7/
81), kolikor ne vsebuje določbe o oprostitvi plačila davka na promet
storitev pri uvozu tujih knjig in publikacij, navedenih v 3. točki II.
člena protokola za javne in druge knjižnice, naštete v 5. točki IV.
člena protokola.

2. CILJI IN NAČELA

Ustavno sodišče je ugotovilo, da so javne knjižnice, ki kupujejo
strokovno literaturo preko uvoznikov, ob nakupu sicer oproščene
20-odstotnega davka po tar. št. 1 tarife davka od prometa
proizvodov, vendar pa zavezane k plačilu 5-odsotnega davka o
prometa storitev, s čimer se stroški nabave strokovne literature
prav tako povečajo. To pa ni v skladu z določbami mednarodnega

3. FINANČNE POSLEDICE

poročevalec, št. 27

S predlaganimi spremembami bo zakon usklajen z odločbama
Ustavnega sodišča.
Z ostalimi spremembami pa bomo prispevali k dvigu stopnje
zdravstvenega varstva stopnje izobraženosti. Z oprostitvijo
nekaterih osnovnih živil želimo zmanjšati ogroženost socialno
najbolj ogroženih.

Predlagatelj ocenjuje, da s sprejetjem nove zakonske rešitve, ki
je usklajena z ustavno odločbo, ne bo prišlo do pomembnejših
posledic za proračun medtem, ko bo z ostalimi spremembami
sicer prišlo do določenega zmanjšanja prihodkov proračuna.

12

21. april 1998

zdravljenja, ki jih določi minister za finance v soglasju z ministrom
za zdravstvo;
24) od knjig, učbenikov in druge literature, ki se uporabljajo v
vzgoji in izobraževanju, ki jih določi minister za finance v soglasju
z ministrom za šolstvo in šport;"

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92popravek, 12/93 - odločba US, 71/93, 16/96, 57/97 in 3/98) se v
18. členu 18. točka spremeni tako, da se glasi:

2. člen
V 21. členu se točka 9) spremeni tako, da se glasi:
"9) od storitev vzgoje, varstva in izobraževanja v predšolskem,
osnovnem, srednjem in visokem šolstvu;"

"18) od predmetov vseh vrst in oblik, ki jih kot muzejske vrednosti
odkupujejo javni zavodi, katerih dejavnost je varstvo naravne in
kulturne dediščine, ki je opredeljeno z zakonom o naravni in kulturni
dediščini; od arhivskega gradiva, ki ga odkupujejo muzeji in arhivi;
ter od zlata, nakita in drugih predmetov iz plemenitih in drugih
kovin, ki jih odkupuje Banka Slovenije;

Doda se nova točka, ki se glasi:
"16) od prometa pri uvozu knjig in publikacij za javne in druge
knjižnice"

Dodajo pa se nove točke, ki se glasijo:

3. člen

"21) od mleka, moke, kruha in sladkorja;
22) od zaščitnih in varnostnih proizvodov katerih uporaba je
predpisana z zakoni;
23) od diagnostičnih naprav in aparatur, ki se uporabljajo v procesu

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

OBRAZLOŽITEV:
V 1. členu usklajujemo zakon z ustavno odločbo in uvajamo
nekatere nove oprostitve davka, ki so po naši oceni nujne.

V 2. členu prav tako predlagamo uskladitev zakona z ustavno
odločbo in uvajamo oprostitev davka tudi za vzgojno-varstvene
ustanove.

mednarodne organizacije, diplomatska in konzularna
predstavništva ter šefi in osebje teh predstavništev za osebne
in službene potrebe pod pogojem, da se tri leta po uvozu ne
odtujijo;

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:
18. člen
Davek od prometa proizvodov se ne plačuje:

5) od osebne prtljage potnikov, ki prihajajo iz tujine; od predmetov
za gospodinjstvo in gospodarskega inventarja (razen motornih
vozil), ki jih prinašajo državljani Republike Slovenije, ki se
vračajo z začasnega dela v tujini; od predmetov, ki jih dobijo
državljani Republike Slovenije v pošiljkah iz tujine, če ne
presegajo vrednosti, določene s carinskimi predpisi; od
predmetov, ki jih podedujejo državljani Republike Slovenije v
tujini, pod pogojem vzajemnosti; od proizvodov, pridobljenih
na posestvih v obmejnem pasu, ki so v lasti državljanov
Republike Slovenije; od reklamnega materiala in vzorcev, ki
jih pravne osebe in zasebniki brezplačno prejmejo iz tujine;
od odlikovanj, medalj in drugih priznanj, spomenic, trofej ipd.,
pridobljenih v tujini; od predmetov, ki jih prinesejo s seboj tuji
razstavljalci na mednarodnih sejmih in razstavah, da jih
porabijo med sejmom; od gospodinjskih predmetov in
gospodarskega inventarja (ne pa tudi motornih vozil), ki jih
uvozijo tuji državljani, ki so dobili dovoljenje za stalno naselitev
v Republiki Sloveniji; od goriv in maziv v standardnih
rezervoarjih v avtomobilih, ki preidejo državno mejo;
Davek od prometa proizvodov po tej točki se ne plačuje ob

1) od proizvodov, ki jih izvažajo pravne osebe in zasebniki, ter
od proizvodov, ki jih odnašajo ali izvažajo iz države fizične
osebe, za katere pri izvozu predložijo pisni dokaz, da so jih
kupile v Republiki Sloveniji s plačilom davka od prometa
proizvodov oziroma da gre za proizvode, ki so oproščeni
plačila davka od prometa proizvodov;
2) od proizvodov, ki se prodajajo v prostih carinskih prodajalnah
ali kadar je to predvideno z mednarodno pogodbo, ki jo je
sklenila ali ratificirala Republika Slovenija;
Z mednarodno pogodbo so mišljene tudi mednarodne
pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na
Republiko Slovenijo.
3) od opreme in reprodukcijskega materiala, ki se uvozi v prosto
cono za proizvodnjo, namenjeno za izvoz;
4) od proizvodov, ki so oproščeni plačila carine in ki jih uvažajo
pod pogojem vzajemnosti šefi in odposlanci tujih držav,
21. april 1998
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pogoju, da so ti proizvodi oproščeni plačila carine.

ali kupujejo na način in pod pogoji iz 7. člena tega zakona;
14) od novih osebnih avtomobilov, ki jih največ enkrat v treh letih
kupijo osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna
nega in pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje,
izključno za svoj osebni prevoz neposredno od pravne osebe
ali zasebnika, ki se ukvarja s proizvodnjo ali trgovsko
dejavnostjo, ali jih same neposredno uvozijo, in sicer;

6) od proizvodov, ki jih na podlagi posebnih potrdil republiškega
upravnega organa za zunanje zadeve pod pogojem
vzajemnosti prodajajo tujim diplomatskim in konzularnim
predstavništvom in tujemu diplomatskemu osebju in
konzularnim funkcionarjem za službene in osebne potrebe
pravne osebe ali zasebniki, ki opravljajo proizvajalno ali
trgovsko dejavnost. Prodajalci teh proizvodov morajo od kupca
prejeto potrdilo priložiti h kopiji računa o prodaji in ga hraniti
kot knjigovodsko listino;

- osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti
spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80% telesna
okvara;

7) od kolkov in poštnih znamk, vrednostnih papirjev in drugih
vrednotnic, na katerih je vtisnjena vrednost, ter od pisemskih
ovojnic, dopisnic in drugih poštnih vrednotnic, na katerih je
natisnjena poštna znamka;

- osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;

8) od proizvodov, razen osebnih avtomobilov, alkoholnih pijač in
proizvodov iz tarifnih številk 4,5,6 in 7 tarife davka od prometa
proizvodov, ki jih Rdeči križ, Karitas, invalidske organizacije
in organizacije s podobnimi cilji dobivajo brezplačno, uporabljajo
pa za namene, za katere so ustanovljene;

- osebe z zmerno, težjo in težko telesno in duševno
prizadetostjo, ki potrebujejo nego in pomoč drugih in imajo
priznano stanje stopnje invalidnosti iz prejšnjih alinej po
posebnih predpisih.

- osebe-invalidi s priznano pravico do dodatka za postrežbo
in tujo pomoč

Oprostitev po tej točki se uveljavlja na podlagi pisnega izvida
in mnenja invalidske komisije, ustanovljene po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vojaški invalidi in
civilni invalidi vojne uveljavljajo oprostitev na podlagi pisnega
izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije po predpisih o
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev.

9) od proizvodov, razen osebnih avtomobilov, alkoholnih pijač in
proizvodov iz tarifnih številk 4,5,6 in 7 tarife davka od prometa
proizvodov, ki jih Rdeči križ in Karitas kupujeta na podlagi
pisne naročilnice in obvezne izdaje računa, da jih v okviru
svoje dejavnosti delita brezplačno oziroma prodajata
(prodajata lahko samo značke, znamke in druge grafične
proizvode z vtisnjenim lastnim znakom in vsebino, vezano
na dejavnost);

V prometno dovoljenje tako kupljenega avtomobila se vpiše
podatek, daje vozilo namenjeno izključno za prevoz invalida.

10) od proizvodov, razen osebnih avtomobilov, alkoholnih pijač in
proizvodov, razvrščenih v tarifne številke 4, 5, 6 in 7 tarife
davka od prometa proizvodov, ki jih brezplačno dobivajo, ter
od proizvodov, ki jih na način in pod pogoji iz 7. člena tega
zakona kupujejo organizacije, ustanovljene za odpravo
posledic elementarnih nesreč, da jih dajejo proti plačilu ali
brezplačno prizadetim v elementarnih nesrečah kot pomoč;

Če invalidna oseba oziroma njeni starši ali skrbniki prodajo
osebni avtomobil ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo
ali ga dajo v rabo komu drugemu pred potekom triletnega
roka od dneva nakupa, se zaračuna davek od prometa
proizvodov v višini davka, ki so ga bili oproščeni ob nakupu
avtomobila, in obresti iz 46. člena tega zakona od dneva
nakupa do dneva plačila davka. Če je imel invalid prometno
nesrečo in je bil osebni avtomobil poškodovan za več kot
70% tržne vrednosti avtomobila na dan nesreče, sme
poškodovani osebni avtomobil prodati, ne da bi plačal davek
od triletnega roka od dneva nakupa avtomobila, smejo zakoniti
dediči prodati osebni avtomobil, ki so ga podedovali, ne da bi
plačali davek od prometa proizvodov.

11) od proizvodov, razen motornih vozil, alkoholnih in
brezalkoholnih pijač ter proizvodov iz tarifnih številk 4, 5, 6 in
7 tarife davka od prometa proizvodov, proizvedenih v podjetju
ali zavodu za zaposlovanje invalidov, ustanovljenem v skladu
s posebnim zakonom, če so prodani neposredno preko lastnih
prodajnih mest (prodajalne, skladišča, magacini) ali če so ti
proizvodi označeni z enotnim zaščitnim znakom;

Vojaški invalid prve skupine, ki uveljavi pravico do motornega
vozila po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in
družin padlih borcev, nima pravice do davčne olajšave iz te
točke;

Podjetja ali zavodi za zaposlovanje invalidov vodijo evidenco
o prodanih proizvodih iz prejšnjega odstavka.
Predstojnik republiškega upravnega organa za finance
predpiše enotni zaščitni znak iz prvega odstavka te točke in
način označevanja teh proizvodov.

15) od aparatov za zboljšanje sluha in vida ter ortopedskih priprav
in rehabilitacijskih pripomočkov, ki invalidu nadomeščajo
funkcije povprečnega človeka, ki jih določi republiški upravni
organ za finance v soglasju z republiškim upravnim organom
za zdravstvo;

12) od proizvodov, ki jih med zdravljenjem in rehabilitacijo,
organiziranima v okviru organizacije invalidov, izdelujejo
invalidi; od proizvodov, izdelanih v okviru verskih in socialnohumanitarnih organizacij za varstvo starih in onemoglih ter
otrok, in od proizvodov, izdelanih v okviru učnega programa
v dijaških in drugih šolskih delavnicah, če so ti proizvodi
prodani končnim potrošnikom neposredno ali izključno iz
lastnih prodajnih mest;

16) od zdravil, ki jih določi republiški upravni organ za finance v
soglasju z republiškim upravnim organom za zdravstvo;
17) od mleka za dojenčke, vštevši tudi hrano za dojenčke iz
mleka, mlečnih izdelkov in posameznih mlečnih sestavin;

13) od specialne opreme, potrebne za opravljanje dejavnosti, pri
kateri so zaposleni invalidi, in od proizvodov, potrebnih pri
prilagoditvi prostorov in tehničnem opremljanju delovnih mest
za težje invalide, ki jih podjetja ali zavodi za zaposlovanje
Invalidov, ustanovljeni v skladu s posebnim zakonom, uvažajo
poročevalec, it. 27

18) od predmetov vseh vrst in oblik, ki jih kot muzejske vrednosti
odkupujejo muzeji in galerije, ki se štejejo za muzeje po zakonu
o naravni in kulturni dediščini; od arhivskega gradiva, ki ga
odkupujejo muzeji in arhivi; ter od zlata, nakita in drugih
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5) od izvoznih storitev;

predmetov iz plemenitih in drugih kovin, ki jih odkupuje Banka
Slovenije;
19) od opreme, ki se šteje kot kapitalski vložek domače ali tuje
pravne osebe v domačo pravno osebo ali ki se šteje za
vložek v obstoječo pravno osebo;

Za izvozne storitve po tej točki se štejejo storitve, opravljene
med osebami s sedežem v Republiki Slovenijr in osebami s
sedežem v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu s
predpisi Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami.

Prejšnji odstavek se ne nanaša na vložek v stvareh iz tretjega
odstavka 10. člena tega zakona.

6) od prireditev, katerih dohodek je namenjen za humanitarne
namene;
7) od dajanja v najem ali podnajem;

20) od turističnih propagandnih in informativnih publikacij, ki so
namenjene za brezplačno delitev, ki jih določi republiški upravni
organ za finance v soglasju z republiškim upravnim organom
za turizem.

- stanovanjskih prostorov,
- prostorov za prireditve, katerih dohodek je namenjen za
humanitarne namene.

21. člen
Davek od prometa storitev se ne plačuje:

8) od zdravstvenih storitev in storitev socialnega varstva;

1) ob izdaji vrednostnih papirjev pri izdajatelju vrednostnih
papirjev oziroma osebi, ki jo je izdajatelj pooblastil za izdajo
vrednostnih papirjev, če je izdaja v skladu s predpisi o
vrednostnih papirjih; od storitev dajanja kreditov za likvidnost
bank iz primarne emisije; od deponiranja deviznih prihrankov;
od obresti;

9) od storitev izobraževanja v osnovnem, srednjem in visokem
šolstvu;
10) od storitev, ki jih opravljajo podjetja ali zavodi za zaposlovanje
invalidov, ustanovljeni po posebnem zakonu;
11) od storitev posredovanja zaposlitve in posredovanja dela na
podlagi pogodbe o koncesiji, ki jo sklene pristojni republiški
upravni organ;

2) od zavarovanja, katerega uživalec je tuja pravna ali fizična
oseba v tujini; od zavarovanja ladij, ki plujejo v mednarodnih
vodah, oziroma letal, ki letijo na mednarodnih linijah, in od
dopolnilnega zavarovanja cestnih vozil in odgovornosti
prevoznikov zunaj meja Slovenije;

12) od storitev, ki jih opravljajo humanitarne organizacije pri
uresničevanju ciljev, zaradi katerih so bile ustanovljene;

3) od prevoza potnikov in blaga v železniškem prometu, prevoza
potnikov v mestnem in obmestnem prometu z javnimi
prevoznimi sredstvi;

13) od poštnih storitev, razen od telegrafskih in telefonskih storitev;
((14) od storitev odvetnikov in notarjev;)

4) od storitev servisiranja in odpravljanja tovarniških napak na
proizvodih, ki se v garancijskem roku opravljajo kupcem
brezplačno;

14) od storitev državnih organov, opravljenih drugim državnim
organom;
15) od verskih storitev.

21. april 1998
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- EPA 459-11 - skrajšani postopek

Borut PAHOR
poslanec DZ

in ga pošilja v obravnavo ter sprejem.
Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava
po skrajšanem postopku, saj gre za tehnično manj zahtevno
spremembo zakona.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/
92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list, št. 40/93, 80/94 in 28/96) vlaga podpisani
poslanec

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora, bo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
sodeloval predlagatelj.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA REALIZACIJO TEMELJNIH
RAZVOJNIH PROGRAMOV OBRAMBNIH SIL REPUBLIKE
SLOVENIJE V LETIH 1994-2003

21. april 1998

Predlagatelj
Borut PAHOR, l.r.
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Prvič: Slovenija je utrdila svojo suverenost in ni neposredno
vojaško ali drugače ogrožena. Čeprav se balkanska kriza še ni
umirila in celo grozi z novimi nevarnostmi - s konflikti na Kosovu,
je Slovenija danes tem nevarnostim manj izpostavljena, kot je bila
z vojno v sosednji Hrvaški leta 1994, ko se je sprejemal zakon o
zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 -2003. Poleg tega je
Slovenija z že izvedenimi investicijami na področju obrambnega
sistema svojo obrambno sposobnost dodatno okrepila.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
V skladu z Resolucijo o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti
je Državni zbor Republike Slovenije leta 1994 sprejel zakon o
zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 - 2003 zato, da bi v
naslednjih letih zagotovil razvoj slovenskega obrambnega sistema
ter njegovo postopno funkcionalno in tehnološko kompatibilnost
ter interoperabilnost s silami in sredstvi zveze NATO.

Drugič: V zadnjih štirih letih je z različnimi političnimi, gospodarskimi
in varnostnimi angažmaji utrdila svoj geopolitični položaj, kot
stabilen in varen. Po osamosvojitvi iz leta v leto vse izraziteje
pripada družini prosperitetnih srednjeevropskih držav, ki jih
mednarodna skupnost, posebej EU in NATO kvalificirajo kot
prednostne partnerje.

Odločitev za vzpostavitev sodobnega in Sloveniji primernega
obrambnega sistema je bila neizogibna in v osnovi pravilna. S
sprejetjem zakona o obrambi in doktrine vojaške obrambe ter
sprejetjem t.i. "zakona o obrambnem tolarju", je Slovenija postavila
temelje dolgoročnega razvoja Slovenske vojske za nujen prehod,
iz teritorialno zasnovane vojaške organiziranosti v sodobno
oblikovano in zahodnim standardom primerljivo vojaško
organizacijo. Dosedanje izvajanje zakona o obrambnem tolarju
je prispevalo k boljši opremljenosti Slovenske vojske, vendar se
danes kažejo potrebe po resnem razmisleku o potrebnem
preusmerjanju dela sredstev iz področja obrambe na druga
področja, ki so prav tako vitalnega pomena za razvoj in varnost
Slovenije. To so predvsem področja tehnološkega razvoja, razvoja
visokega šolstva in znanosti. Modernizacija slovenske družbe in
države ter njena združljivost z razvitimi evropskimi demokracijami
je namreč v največji meri odvisna od naše vsestranske
konkurenčnosti, predvsem konkurenčnosti dela in znanja. Skratka,
Slovenija bo varna toliko bolj, kolikor bo moderna oz. razvita. Zato
je potrebno ponovno pretehtati dinamiko vlaganj v obrambne sile
in podaljšati izvajanje zakona za štiri leta, s čimer bi razumeli
dejstvo, da postaja varnost vse bolj interdisciplinarna kategorija,
ne zgolj obrambna, temveč vse bolj politična, gospodarska in
socialna. To pomeni, da je obrambna sposobnost države za njeno
varnost zelo pomembna, vendar ne ključna.

Tretjič: Dejstvo, da Slovenija ni bila vključena v prvi krog širitve
NATO ne pomeni, da mora poslej ta cilj opustiti in s tem tudi
opustiti prilagajanje njenega obrambnega sistema standardom te
organizacije. Možnost, da utegne biti sprejeta v drugem krogu,
če ta bo, ji omogoča, da postopneje investira v obrambno
posodobitev. Vsled tega pa del za to predvidenih sredstev lahko
nameni za tehnološko posodobitev, razvoj izobraževanja in
znanosti, s tem pa tudi za modernizacijo slovenske družbe in
njeno združljivost z zahodnoevropskimi in atlantskimi političnimi
ter obrambnimi zvezami.
2. Cilji in načela zakona
S predlogom zakona se želi doseči spremembo dinamike
investiranja na področje obrambnega sistema. Predviden obseg
sredstev iz zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo
temeljnih razvojih programov obrambnih sil Republike Slovenije v
letih 1994 - 2003 bi se spremenil na ta način, da bi se poraba
sredstev podaljšala za štiri leta, s čimer bi se znižal letni obseg
sredstev v te namene. Tako bi prihranili del sredstev v prihodnjih
letih, ki bi jih lahko namenili vlaganjem v druge prioritetne programe
na področju znanosti, izobraževanja in tehnološkega razvoja.

Dodatni razlog, da je potrebno podaljšati izvajanje zakona o
obrambnem tolarju in s tem znižati letni obseg sredstev, je v
premisi, da mora vsaka država, ki si je postavila visoke cilje
glede lastne modernizacije in pridružitve klubu razvitih držav,
posebej v času t.im. prehoda, izjemno skrbno ekonomizirati z
javnim denarjem. Moderniziranje obrambnega sistema pri tem ne
more biti izjema. Zato se je vselej znova potrebno vprašati, ali so
strateške investicije države v obrambno področje v ustreznem
razmerju do investicij na druga področja.

Kljub spremembi zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo
temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije
v letih 1994 - 2003 bi zagotovili uveljavitev njegovih dveh temeljnih
ciljev, tako oblikovanje Slovenske vojske v sodobno vojaško
organizacijo, kakor tudi njeno postopno funkcionalno in tehnološko
kompatibilnost ter interoperabilnost s silami in sredstvi zveze
NATO.

V zadnjih letih smo v Sloveniji, žal, dolžni opaziti, da so predlogi
državnih proračunov nerazvojno naravnani in da tri prej omenjena
področja, glede na vložena sredstva, ne sodijo med razvojne
prioritete. V tem smislu Slovenija doživlja trende, ki so v
neposrednem nasprotju s smermi v razviti Evropi in našimi
nacionalnimi interesi. Prav investicije na ta področja bi morale biti
ključnega pomena za povečanje konkurenčnosti slovenskega
znanja in dela. Zanimivo je, da v razpravah o razmerju med
strateškimi investicijami nikoli ne naletimo na stališče, da investicije
na področje tehnološkega razvoja, znanosti ali izobraževanja
niso upravičene, pač pa vselej na ugovore, da so te investicije
omejene spričo porabe javnih sredstev na drugih področjih. Zato
se je pač potrebno ozreti po tej porabi, med katero spada tudi
poraba sredstev za razvojne programe obrambnih sil in
zakonodajo spremeniti tako, da bo s spremembo dinamike
koriščenja predvidenih sredstev v te namene, omogočen tudi
projekt boljše modernizacije slovenske družbe in države.

3. Ocena finančnih posledic za pro ^čun RS
Predlagane spremembe zakona z vidiki orabe proračunskih
sredstev ne bi pomenile dodatne obr' mi tve, ampak bi celo
znižale letni obseg sredstev namenjenih 3meljnim razvojnim
programom obrambnih sil v obdobju do let;.- 2007.

II. BESEDILO ČLENOV
l.člen
V zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih
programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 - 2003
(Ur.l. RS, št. 13/94) se naslov zakona spremeni tako, da se glasi:

V prid odločitvi o spremembi dinamike uporabe sredstev
namenjenih za temeljne razvojne programe obrambnih sil govorijo
tudi mednarodne okoliščine.
poročevalec, št. 27

"Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih
programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 - 2007."
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praviloma ne bo presegal 6.300 milijonov tolarjev po cenah na
dan 30. 11. 1993, ki se bo letno usklajeval z gibanjem tečaja
DEM."

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Republika Slovenija bo za realizacijo programov iz prejšnjega
člena v proračunu Republike Slovenije v obdobju od leta 1994 do
vključno leta 2007 zagotovila sredstva do skupne višine največ
76.600 milijonov tolarjev, s tem da v posameznem letu znesek

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

III. OBRAZLOŽITEV
za štiri leta, kar posledično pomeni tudi spremembo letnega
najvišjega obsega porabe sredstev v te namene.

V1. členu predlagam spremembo naslova zakona, ki je posledica
predlagane spremembe dinamike porabe sredstev temeljnih
razvojnih programov obrambnih sil, ki naj bi se raztegnila iz
sedanjega leta 2003 do leta 2007.

Ker gre za manj zahtevne spremembe zakona, predlagam
uveljavitev zakona takoj po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

V 2. členu predlagam spremembo določbe, ki bo omogočila
podaljšanje koriščenja sredstev temeljnih razvojnih programov

IV. BESEDILO ČLENA ZAKONA, KI SE
SPREMINJA
vključno leta 2003 zagotovila sredstva do skupne višine največ
76.600 milijonov tolarjev, s tem da v posameznem letu znesek
praviloma ne bo presegal 8.800 milijonov tolarjev po cenah na
dan 30.11.1993, ki se bo letno usklajeval z gibanjem tečaja DEM.

2. člen
Republika Slovenija bo za realizacijo programov z prejšnjega
člena v proračunu Republike Slovenije v obdobju od leta 1994 do

21. april 1998
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BELEŽKE
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

KRIVIC

ZAKONA

0

POPRAVI

(ZPKri-A)

- EPA 458-11 - skrajšani postopek

Leon Gostiša

Skrajšani postopek utemeljuje s tem, da gre tako z vsebinskega
kot tudi pravno tehničnega vidika za manj zahtevno
spremembo.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92)
ter 174. in 175. členom Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list
RS, št. 40/93) vlaga podpisani poslanec

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bo pri obravnavi predloga zakona na sejah delovnih
teles in na seji Državnega zbora RS sodeloval kot predlagatelj.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
POPRAVI KRIVIC
Leon GOSTIŠA, l.r.
in ga pošilja v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku
na podlagi 204 a. člena Poslovnika Državnega zbora RS.

upravičenci mnogokrat tudi ne razlikujejo med različnimi zakoni,
ki obravnavajo popravo krivic žrtvam vojnega in povojnega nasilja.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

2. Cilji in načela zakona

Zakon o popravi krivic ureja pravico do povrnitve škode in pravice
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivšim političnim
zapornikom in svojcem po vojni pobitih oseb. Država na ta način
poravnava moralni in materialni dolg osebam, ki so bile v času od
15.5.1945 do 2.7.1990 obsojene zaradi ideoloških in političnih
razlogov. Zakon je pričel veljati 9.novembra 1996. V 10. in 23.
členu je določil 18 mesečni rok za vložitev zahtev upravičencev,
v 9. členu pa ustanovitev vladne komisije.

V interesu pravne države je, da vsem upravičencem popravi
prizadejane krivice. Ker podatki kažejo, da se je število vloženih
zahtev v času delovanja komisije bistveno povečalo, je smiselno,
da se upravičencem omogoči podaljšanje roka za vložitev
zahteve. Na ta način bi se tudi zmanjšalo število nepopolnih vlog
in tako olajšalo delo komisije. Obstaja namreč bojazen, da bo
kratek rok, ki je upravičencem še na voljo za vlaganje zahtev,
povzročil veliko število nepopolnih vlog.

Komisija je bila imenovana dne 12.9.1997. Doslej je imela 24 sej,
na katerih je obravnavala 301 zahtevo. Od tega jih je bilo 203
rešenih, 23 zavrnjenih in 73 zaradi pomankljive dokumentacije
odloženih. Podatek, da je samo od začetka leta 1998 prišlo na
naslov komisije 620 zahtev, kaže na slabo obveščenost ljudi, ki
pa se je zmanjšala, ko je komisija pričela z delom. Potencialni
21. april 1998

3. Finančne in druge posledice zakona
Sredstva za plačilo odškodnine po 5.členu ZPKri se zagotavljajo
v skladu za poplačilo vojne odškodnine, sredstva za povečane
obveznosti iz pokojninskega zavarovanja po 6.členu zakona pa
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v državnem proračunu. V breme proračuna gredo tudi stroški
postopka v primeru, da je bilo zahtevi v celoti ali delno ugodeno.
Sprejem predlagane rešitve bo torej imel določene finančne
posledice na odhodkovni strani proračuna, višina teh sredstev
bo odvisna od števila in vsebine pozitivno rešenih zahtev.

odstavku lO.člena številka 18 nadomesti s številko 24.
2. člen
V drugem odstavku 23. člena se številka 18 nadomesti s številko
24.
3. člen

BESEDILO ČLENOV

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

1. člen
V Zakonu o popravi krivic (Uradni list RS št.59/96) se v drugem

OBRAZLOŽITEV
k 1. členu in 2. členu:
Predlagana sprememba bi omogočila podaljšanje roka za vlaganje
zahtev za šest mesecev.

pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko uveljavlja
družinsko pokojnino po umrli upravičeni osebi.
(5) Če ni v tem zakonu določeno drugače, se v postopku o
zahtevi smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem
upravnem postopku.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJATA
10. člen
(1) Komisija odloča na podlagi pisne zahteve upravičene osebe.
(2) Zahteva se lahko vloži v roku 18 mesecev po uveljavitvi tega
zakona.
(3) Upravičena oseba po tem zakonu je bivši politični zapornik in
svojec po vojni pobite osebe iz četrtega odstavka 2. člena tega
zakona.
(4) Če je upravičena oseba iz prejšnjega odstavka umrla pred
vložitvijo zahteve, sme zahtevo vložiti oseba, ki po predpisih o

poročevalec, št. 27

23. člen
(1) Zahtevo za revizijo sodbe lahko vloži obsojenec, po njegovi
smrti pa tudi osebe iz drugega odstavka 367. člena zakona o
kazenskem postopku. Zahtevo za revizijo lahko vloži tudi državni
tožilec.
(2) Zahteva za revizijo se sme vložiti v roku 18 mesecev po
uveljavitvi tega zakona.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

PROMETU

IN

DOPOLNITVAH

PREVOZIH

V

CESTNEM

(ZPCP-B)

- EPA 455-11 - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je na 57. seji dne 9. aprila 1998 določila
besedilo:

dopolnitve zakona v skladu z odločbo Ustavnega sodišča.
t
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:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.
)

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- mag. Igor ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze;
- Jasna ŠEGAN, državna podsekretarka v Ministrstvu za
promet in zveze.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prevozih v cestnem prometu obravnava po
skrajšanem postopku, ker gre za postopek spremembe in

Slovenije. 153. člen Ustave Republike Slovenije med drugim tudi
določa, da morajo biti podzakonski akti in drugi splošni akti v
skladu z Ustavo Republike Slovenije in zakoni. Skladnost pomeni,
da se mora biti nižji pravni akt gibati v mejah, ki mu jih vsebinsko
zarisuje višji pravni akt.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev
zakona
Ustavno sodišče je z odločbo U-l-237/97 z dne 4.12.1997 odločilo,
da Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem
prometu, načinu in postopku njihove pridobitve, ter o načinu
vodenja evidence o izdanih licencah (Uradni list RS, št. 50/97,69/
97 - v nadaljevanju pravilnik) ni v skladu s Zakonom o prevozih v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94 in 54/96).

120. člen Ustave Republike Slovenije določa, da upravni organi
opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi Ustave
Republike Slovenije in zakonov. To pomeni, da pravilnik ne sme
biti ustvarjalen, tako da bi z načinom podrobnejšega določanja
pogojev za pridobitev licence vsebinsko posegal tudi v samo
določanje dodatnih pogojev in zoževal zakonsko določene meje
in s tem oteževal pridobivanje pravic.

V skladu z obrazložitvijo odločbe ustavnega sodišča Republike
Slovenije je pravilnik kršil 120. in 153. člen Ustave Republike
21. april 1998

Ustavno sodišče Republike Slovenije je zato razveljavilo 5.člen,
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3a točko 16. člena, prvo, peto, šesto in sedmo alinejo prvega
odstavka 4. člena, 3. točko prvega odstavka 16. člena in prvi
odstavek 33. člena pravilnika.

dejavnost prevozov z vsemi vozili, in s tem, ko niso v
enakopravnem položaju glede pridobitve licenc in s tem
izpopolnjevanjem pogojev, niso izenačeni niti v osnovnih pogojih
pristopa na trg.

Ker pogoji, predpisani s pravilnikom, ki jih je Ustavno sodišče
Republike Slovenije razveljavilo, sami po sebi niso ustavno pravno
sporni, je potrebno z ustreznimi zakonskimi spremembami ustvariti
sedaj manjkajočo zakonsko podlago.

Zakon bo določal, da se za vozila v lasti štejejo tudi vozila, s
katerimi pravna ali fizična oseba razpolaga na podlagi sklenjene
zakupne za dobo trajanja licence ali leasing pogodbe.

V skladu s odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije se y
predlogu za spremembo Zakona o prevozih v cestnem prometu
uvaja manjkajočo zakonsko podlago pri določitvi pogojev za
pridobitev licence pri prevozih.

Dejstvo je, da pretežni del prevoznikov ne more zagotoviti
sredstev za plačilo kupnine v enkratnem znesku ob nabavi
prevoznega sredstva. Zato prevozniki poskušajo na različne
načine pridobiti prevozno sredstvo, predvsem preko leasinga.Dejansko postanejo s tem izključni uporabniki vozil, oz. lete lahko uporablja le še oseba, kateri leasingodajalec oz. prodajalec
to izrecno odobri. Logično je, v kolikor so prevozniki vstopili v
taka pogodbena razmerja, da bodo vozila vsaj daljši čas uporabljali
oz. jih največkrat kasneje tudi odkupili.

Na podlagi 204.a člena Poslovnika državnega zbora (Ur.l. RS št.
40/93, 80/94, 28/96, 26/97) predlagamo sprejem tega zakona v
skrajšanem postopku, ker gre za postopek spremembe in
dopolnitve zakona v skladu z odločbo ustavnega sodišča.

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki izvaja neko dejavnost, mora
zagotoviti sredstva za njeno nemoteno opravljanje, pri čemer pa
ni nujno, daje tudi lastnik obratnih oz. osnovnih sredstev, poslovnih
prostorov in drugih sredstev, saj lahko ravno tako opravlja svoje
delo s sredstvi, ki jih ima v najemu oz. zakupu. Notorno dejstvo pa
je, da je pretežni način nabave sredstev, zlasti v prevozništvu,
finančni leasing.

2. Cilji in načela zakona
Ob upoštevanju odločbe Ustavnega sodišča ter uveljavljanja
možnosti učinkovite kontrole nad imetniki licenc, predlagamo
spremembe in dopolnitve zakona o prevozih v cestnem prometu.
Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da je bila
formulacija, vezana na besedni sklop "pri prevozu oseb in stvari"
s strani prevoznikov razumljena dobesedno in so obveznost licence povezovali neposredno z opravljanjem prevoza oseb in
stvari v takem smislu, da za vožnjo s praznim vozilom ne bi
potrebovali licence.

S tem ko se je kot pogoj za pridobitev licence in s tem za opravljanje
prevozne dejavnosti, zahtevalo lastništvo vozil, so bili postavljeni
prevozniki v neenak položaj, saj je očitno, da lahko licenco pridobijo
le-tisti, ki so premožnejši, pri čemer pa gre tudi za neskladje z
ustavnimi in zakonskimi določili glede varstva konkurence.

Dokument iz 3. člena zakona v vozilu ni potreben, ker v mestnem
prometu smer vožnje, relacijo in vrsto prevoza določajo že
ureditve linij, po katerih se opravlja mestni promet. Pri izvajanju
taksi prevozov pa so smeri in časi voženj vnaprej nepredvidljivi in
jih voznik taksija ne more vpisati predhodno.

Temeljni namen javnega linijskega avtobusnega prometa je
zagotoviti uporabnikom dostop pod enakimi pogoji ter stalnost in
vrednost prevozov, ki jo zagotavlja vnaprej določen in objavljen
vozni red. Iz tega razloga novo določilo 5. člena postavlja pogoj,
da je za vse vrste linijskih prevozov potrebno zagotoviti več kot
eno vozilo, saj je v praksi nemogoče doseči rednost in stalnost
prevozov z enim samim vozilom (primeri okvar, nesreč, ipd.).

Že od sprejema pravilnikov, ki urejajo področje licenc, oziroma od
začetka postopkov za pridobitev licenc v praksi, se pojavlja
vprašanje, ali lahko nosilnost vozila "za nekaj kilogramov manj"
prevoznika odveže obveznosti pridobitve licence. Zahteve
prevoznikov so, da enake pogoje izpolnjujejo vsi, ki prevoze
opravljajo.

Zakon predpisuje zaposlitev voznikov po pogodbi o zaposlitvi ali
pa po pogodbi o delu. Razlog za to je v tem, da se pojavljajo
primeri, da posamezni vozniki opravljajo več vrst prevoza (npr.
taksi in prevoz s kamionom). Celo v večjih podjetjih nimajo
zaposlenih toliko voznikov, kot imajo vozil, kajti to se jim ekonomsko
ne izplača. S takim določilom se bo dosegel nadzor, da vozila
vozijo le tisti, ki so pri prevozniku zaposleni, s čemer se bo
preprečilo delo na črno.

Ob primerjavi pogojev, ki jih izpolnjujejo prevozniki, ki imajo v lasti
vozila, katerih nosilnost ne presega 3500 kg ali skupna masa ne
presega 6000 kg, s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prevozniki za
pridobitev licence, logično izhaja, da je pridobitev licence tudi za
prvonavedene prevoznike potrebna. Težko je namreč zagovarjati
stališče, da "za lažja" vozila ni treba imeti urejenega parkiranja in
vzdrževanja (servisiranja), da za take prevoznike nekaznovanost
ni eden od pogojev, da lastniki več vozil potrebujejo zaposlene
voznike le za vozila z "večjo" tonažo.

Prevoz za lastne potrebe, kot je formuliran v zakonu, zajema vse
vrste prevozov, vključno s tistimi, ki jih posameznik opravlja zase
ali za potrebe lastnega gospodinjstva.
S predlogom novega zakona je obveznost licenc izvzeta za tiste
vrste prevozov, ki jih posameznik opravlja zase ali za potrebe
lastnega gospodinjstva.

Argument več za odpravo v zakonu navedene izjeme lahko
najdemo tudi pri pregledu in primerjavi z zakonodajo sosednjih
(evropskih) držav. Tako italijanska zakonodaja s področja
prevozov od obveznosti pridobitve dovoljenj za prevoze, poleg
izjem, navedenih tudi v našem zakonu, izvzema vozila, pri katerih
nosilnost ne presega 500 kg, v Avstriji in Nemčiji pa so izvzeta
vozila, ki ne presegajo 600 kg nosilnosti. Prav tako zakonodaja v
EU v svojem uradnem listu (96/26/EC) omogoča zaostrovanje
pogojev dostopa na trg prevoznih storitev.

Dovolilnica je javna listina, pridobljena na temelju mednarodnih
pogodb sklenjenih s posameznimi državami. Z dovolilnico se
prevozniku omogoči opravljanje pridobitne dejavnosti na podlagi
katere izhaja prevoznikova dolžnost plačevanja davkov in ostalih
obveznosti. S tem prevoznikom dejansko niso dane nove niti
dodatne obveznosti, saj so dolžni izpolnjevati davčne in druge
obveznosti, ki jih odmerja in pobira davčna uprava že na podlagi
predpisov, ki urejajo ta področja. Menimo, da gre v interesu
vzpostavljanja odnosov med posameznikom in državo za legalni
sistemski instrument zagotavljanja finančne discipline. S tem, da
so prevozniki enakopravno vključeni v fiskalni sistem se jim
zagotavljajo medsebojno enaki pogoji za nastop na trgu, utrditev

Utemeljen je predlog, da naj bo dejavnost opravljanja prevozov
tista, ki pogojuje obveznost pridobitve licence in ne kilogrami (več
ali manj) določenega vozila. Prevozniki namreč opravljajo
poročevalec, št. 27
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V prehodnih določbah je predvideno, kakšna izobrazba je za
voznika potrebna ter določeno prehodno obdobje, v katerem so
prevozniki, ki opravljajo prevoze z vozili do 35oo kg nosilnosti ali
6000 kg skupne mae, dolžni pridobiti licenco.

finančne discipline pa bo povzročila vzpostavitev korektne
podjetniške konkurence.
Zaradi zagotavljanja učinkovite kontrole nad imetniki licenc, se v
zakonu daje pooblastilo tudi policistom za kontrolo licenc. Z
zakonom dopolnjujemo tudi naloge inšpekcijskega nadzorstva in
tako omogočamo inšpektorjem večjo transparentnost pri njihovem
delu.

3. Finančne posledice
S spremembo Zakona o prevozih v cestnem prometu ne bodo
nastale nobene finančne posledice, ki bi vplivale na proračun
Republike Slovenije.

V določbe zakona je vključena tudi možnost, da kršitelja lahko
kaznuje inšpektor ali policist na kraju prekrška, in sicer z novim
59.a členom.

" 3. da ima zaposlene voznike avtobusov ali voznike tovornih
vozil nad 3500 kg nosilnosti, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi ali pogodbo o delu in imajo najmanj srednjo poklicno
izobrazbo ali tej stopnji ustrezno izobrazbo po prejšnjih predpisih;"

BESEDILO ČLENOV:
1. člen
V 3. členu v prvem odstavku Zakona o prevozih v cestnem
prometu ( Uradni list RS, št. 72/94, 54/96), v nadaljnjem besedilu
zakon, se besede " Pri prevozu oseb in stvari " zamenjajo z
besedami" Pri opravljanju prevozov

V 5. členu se v prvem odstavku doda nova, 3.a. točka, ki se glasi:
" 3.a. fizična ali pravna oseba mora imeti zaposlene voznike s
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu;"

V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

4. člen

" (2) Dokumenta iz prejšnjega odstavka tega člena pri opravljanju
javnega prevoza oseb v mestnem cestnem prometu in pri
opravljanju avto-taksi prevozov ni potrebno imeti v vozilu."

V 16. členu se črta drugi odstavek.

2. člen

V 31. členu se črta drugi odstavek.

5. člen

V 4. členu se v 1. točki drugega odstavka doda nova, peta alinea,
ki se glasi:
" - mednarodni prevoz oseb za lastne potrebe;"

6. člen
V 32. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

" (3) Dovolilnice lahko pridobi le tisti prevoznik, ki ima poravnane
vse davčne obveznosti. Postopek in način dokazovanja te
obveznosti predpiše minister, pristojen za promet."

" (3) Licence iz prvega odstavka tega člena ni potrebno pridobiti,
če gre za opravljanje prevozov z vozili, ki so namenjena potrebam
javne varnosti, obrambe in potrebam državnih organov, za
prevoze s poštnimi in intervencijskimi vozili ter za medicinske in
humanitarne prevoze."

Tretji odstavek tega člena postane četrti odstavek.
7. člen

3. člen

V 52. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

V 5. členu se spremeni in dopolni 2. točka prvega odstavka, tako
da se glasi:

" Nadzor nad izvajanjem določbe prvega odstavka 3. člena
zakona, o obveznosti voznika, da ima med vožnjo v vozilu
overjeno kopijo licence, opravljajo policisti."

" 2. da je lastnik določenega števila vozil za posamezne vrste
prevozov. Za tiste vrste prevozov, kjer mora prevoznik zagotavljati
rednost in stalnost prevozov, število vozil za posamezne vrste
teh prevozov predpiše minister, pristojen za promet.
Vozila morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi o varnosti
cestnega prometa. Za vozila v lasti štejejo tudi vozila, na katerih
ima pravna ali fizična oseba pravico uporabe na podlagi sklenjene
zakupne pogodbe, najmanj za dobo trajanja licence, ali sklenjene
leasing pogodbe."

8. člen
V 54. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
" (3) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravico
vstopa v poslovne prostore, objekte in pregledati naprave,
poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente domačih ali
tujih prevoznikov, vezane na opravljanje prevozov oseb in stvari
v cestnem prometu."

V 5. členu se spremeni in dopolni 3. točka prvega odstavka, tako,
da se glasi:
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ki se glasijo:
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kraju prekrška voznika, ki med vožnjo v vozilu nima overjene
kopije licence (3. člen).

" (4) Za poslovne prostore se štejejo tudi stanovanjski prostori, ki
sta jih pravna oseba ali samostojni podjetnik določila kot svoj
sedež ali kot poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost.

10. člen
(5) Pri pregledu stanovanjskih prostorov lahko inšpektor pregleda
le tisti del prostorov, ki je namenjen poslovanju.

V 60. členu se črta tretji odstavek in se dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:

(6) Pravna oseba ali samostojni podjetnik mora inšpektorju
omogočiti nemoteno opravljanje nadzora ter mu dostaviti poslovne
knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, če inšpektor to
zahteva."

" (3) Izobrazbo, ustrezno 3. točki prvega odstavka 5. člena zakona
izpolnjujejo tudi osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo
delo voznika. Te osebe, lahko še naprej opravljajo to delo, čeprav
ne izpolnjujejo pogojev izobrazbe IV. stopnje zahtevnosti, če so:
- opravljale delo voznika neprekinjeno od 13.12. 1983 dalje,
- ali so končale eno od naslednjih vrst izobraževanj:
- šolo za voznike motornih vozil do vključno šolskega leta 1977/
1978,
- šolo za poklic voznik po zakonu o poklicnem izobraževanju in
urejanju učnih razmerij ( Uradni list SRS, št. 26/70 ),
- dveletni skrajšani program vožnja motornega vozila - smer
voznik, po zakonu o usmerjenem izobraževanju ( Uradni list
SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89 );

Dosedanji četrti odstavek tega člena postane sedmi odstavek.
9. člen
Za 59. členom se doda novi 59.a člen, ki se glasi:
" (1) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, kaznuje inšpektor takoj
na kraju prekrška domačega prevoznika - pravno osebo ali
posameznika, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti,
če inšpektorju ne posreduje zahtevanih podatkov, pisnega
pojasnila ali izjave v roku, ki ga določi inšpektor ali, če inšpektorju
ne omogoči nemotenega opravljanja nadzorstva ali mu ne dostavi
poslovnih knjig, pogodb, listin in drugih dokumentov, če inšpektor
to zahteva, (tretji in šesti odstavek 54. člena).

(4.) Prevozniki, ki opravljajo prevoze z vozili do 3.500 kg nosilnosti
ali 6.000 kg skupne mase, morajo pridobiti licenco iz prvega
odstavka 4. člena zakona do 31. 3.1999."

(2) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev kaznuje inšpektor takoj na
kraju prekrška voznika, ki stori prekršek iz 1. tč. 1. odstavka 57.
člena.

11. člen
Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev kaznuje policist takoj na

OBRAZLOŽITEV
k 1. členu:

k 3. členu:

Sprememba drugega odstavka 3. člena zakona pomeni možnost
uveljavitve učinkovite kontrole nad imetniki licenc. Učinkovito
kontrolo je možno uresničiti le pod pogojem, da se kopija licence
nahaja v vsakem vozilu. Pri tem ni nobenega razloga, da bi bila
izvzeta vozila mestnega prometa in avto-taksi. V primerih
dokumenta pa je drugače. Pri mestnem prometu in taksi prevozih
pa dokument ni potreben, ker ga v prvem primeru nadomeščata
vozni red in ureditev linije, v drugem pa ga ni mogoče vnaprej
definirati.

Druga točka 5. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu se
spremeni tako, da zakon ureja sporne pogoje za pridobitev licence, ki jih je do sedaj urejal pravilnik.
Ministrstvo za promet in zveze Republike Slovenije je že ob izdaji
Pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem
prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja
evidence o izdanih licencah (Uradni list RS, št. 50/97 in 69/97)
sporno določbo (vozilo v lasti) tolmačilo v smislu, da ne gre za
čisto lastninsko pravico, saj je menilo, da je lastništvo vozila kot
pogoj za pridobitev licence najstrožji možni kriterij razmerja med
subjektom in njegovim osnovnim sredstvom. Zato je v 2. odstavku
3. člena omenjenega pravilnika opredelilo kot vozilo v lasti tudi
tako vozilo, s katerim pravna ali fizična oseba razpolaga na podlagi
sklenjene zakupne za dobo trajanja licence ali leasing pogodbe.

k 2.členu:
Spremljanje podatkov o številu mednarodnih prevozov oseb za
lastne potrebe je pokazalo, da se ta oblika prevozov v zadnjem
času razmahnila, kar je narekovalo uvrdbo licenc tudi za to vrsto
prometa.

V novi drugi točki prvega odstavka 5. člena Zakona o prevozih v
cestnem prometu je določeno, da število vozil za posamezne
vrste prevozov, kjer je potrebno večje število (linijski prevozi)
določi minister za promet. S tem je v zakonu določena podlaga za
sporne prvo, peto, šesto in sedmo alineo prvega odstavka 4. člen
pravilnika.

Sprememba 3. odstavka 4. člena zakona pomeni črtanje izjeme
obveznosti za pridobitev licence, to je črtanja določila, da vozila,
katerih nosilnost ne presega 3.500 kg ali skupna masa ne presega
6.000 kg, ne potrebujejo licence.

poročevalec, št. 27
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katerem se znajde inšpektor, ko vstopa v prostore, ki so hkrati
stanovanjski in poslovni (primeri samostojnih podjetnikov npr.
taksistov ipd.).

Ugotovljeno je, da je zakonska formulacija o zaposlenosti voznikov
presplošna. Predlog zakona jo opredeljuje konkretneje. Kot možno
obliko zaposlitve povzema zahteve predpisov o delovnih razmerjih.

9. Člen v;

k 4. in 5.členu:

Nov 59a. člen zakona prinaša ukrepe, ki so do sedaj izostali. To je
sankcioniranje prevoznika, ki je dolžan opravljati prevoze v skladu
z licenco, pa le-te nima ali pa opravlja prevoze v nasprotju z le-to.
To pomeni temeljni prekršek pri izvajanju določb o licencah.
Posledično s tem se sankcija nanaša tudi na tistega, ki onemogoča
nadzorstvo nad licencami.

Črtanje drugih odstavkov 16 in 31 člena pomeni, da prevoz, ko
bo fizična oseba - posameznik uporabljata vozilo zase ali za
potrebe lastnega gospodinjstva, ne šteje kot prevoz za lastne
potrebe v funkciji opravljanja dejavnosti.
k 6. členu:
V zvezi z spremembami in dopolnitvami 2. odstavka 32 člena je
določeno, da dovolilnice pridobi le tisti prevoznik, ki ima poravnane
vse obveznosti do Davčne uprave Republike Slovenije (DURS).

K 10,členu;
V novem četrtem odstavku 60. člena Zakona o prevozih v cestnem
prometu bodo določene vse dodatne možnosti, kdaj se šteje, da
voznik izpolnjuje pogoje glede izobrazbe za vožnjo avtobusov in
motornih vozil z nosilnostjo nad 3500 kg ali 6000 kg skupne
mase, kar je bilo sedaj urejeno v 3. točki prvega odstavka 16.
člena in 33. členu pravilnika. Za opravljanje prevozov z vozili, za
katere je potrebno vozniško dovoljenje B kategorije, navedena
izobrazba ni obvezna.

k 7 in 8. členu:
Sprememba 52. člena in tretjega odstavka 54. člena zakona pomeni
podrobnejšo instrumentalizacijo ukrepov za nadzor nad licencami.
V prvem primeru gre za nadzor policistov (praktično vzporedne
z rednimi cestnoprometnimi kontrolami), z možnostjo vzporednega delovanja s pristojnimi inšpektorji; v drugem primeru gre za
določnejšo navedbo ukrepov inšpektorjev, ki bo omogočila
učinkovitejši nadzor.

k 11.členu:
V tem členu določamo vacatio legis.

Novi četrti peti in šesti odstavek 54. člena razjasnjujeta položaj, v

(2) Domača pravna oseba pridobi licenco pri Gospodarski zbornici
Slovenije, fizična oseba pa pri Obrtni zbornici Slovenije za naslednje
vrste prevozov:
1. v mednarodnem cestnem prometu za:
- mednarodni linijski prevoz oseb,
- mednarodni prosti prevoz oseb,
- mednarodni javni prevoz stvari in
- mednarodni prevoz stvari za lastne potrebe;
2. v notranjem cestnem prometu za:
- medkrajevni linijski prevoz oseb,
- primestni linijski prevoz oseb,
- linijski mestni prevoz oseb,
- prosti cestni prevoz oseb,
- prevoz oseb za lastne potrebe,
- avto-taksi prevoze,
- javni prevoz stvari v prostem cestnem prometu in
- prevoz stvari za lastne potrebe.
(3) Licence iz prvega odstavka tega člena ni treba pridobiti za
opravljanje prevozov z vozili, ki so namenjena potrebam obrambe
in zaščite, za poštna in intervencijska vozila, vozila do 3.500 kg
nosilnosti ali 6.000 kg skupne mase te za medicinske in
humanitarne prevoze.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO:
3. člen
(obveznost dokumentov v vozilu)
(1) Pri prevozu oseb in stvari v cestnem prometu mora imeti
voznik domačega prevoznika med vožnjo v vozilu overjeno kopijo
licence in dokument, iz katerega morajo biti razvidni podatki o
vrsti prevoza, firma oziroma ime in sedež prevoznika, ime in
priimek voznika, stanje števca ob začetku in na koncu vožnje in
podpis pooblaščene osebe, ki je izdala dokument. Po opravljeni
vožnji se v dokument vpišejo še podatki o skupnem številu
prevoženih kilometrov, podatki o številu prepeljanih potnikov in
potniških kilometrih ter podatki o količini prepeljanega blaga in
tonskih kilometrih.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za opravljanje javnega
prevoza oseb v mestnem cestnem prometu, za opravljanje avtotaksi prevozov ter prevozov za lastne potrebe iz drugega odstavka
16. člena in drugega odstavka 31. člena tega zakona.
(3) Vozila, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu,
morajo imeti oznake in opremo, ki ju predpiše minister, pristojen
za promet.

5. člen
(pogoji za pridobitev licence)

4. člen
(vrste licenc)

(1) Licenco lahko pridobi domača fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima opravljanje dejavnosti javnega prevoza ali prevoza za
lastne potrebe vpisano v sodni register;

(1) Pravica do opravljanja prevozov oseb in stvari v notranjem in
mednarodnem cestnem prometu se pridobi na podlagi licence.
21. april 1998
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2. da je lastnik enega ali več vozil za posamezne vrste prevozov,
Ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo predpisi o varnosti
cestnega prometa in normativi Evropske gospodarske
skupnosti;
3. da ima zaposlene voznike avtobusov oziroma voznike
motornih tovornih vozil nad 3.500 kg nosilnosti, ki imajo
strokovno izobrazbo najmanj IV. stopnje zahtevnosti;
4. da ima zaposlene voznike avtobusov oziroma avtOrtaxi
voznike, ki aktivno obvladajo slovenski jezik;
5. da ima direktor ali pooblaščena oseba, odgovorna za prevoze,
uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti;
6. da razpolaga z najmanj 3000 ECU v tolarski protivrednosti na
vozilo ali s 150 ECU v tolarski protivrednosti na tono največje
dovoljene mase tovornega vozila oziroma na sedež v
avtobusu;
7. da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje,
gospodarstvo ali varnost javnega prometa ali kaznovan za
storjen prekršek opravljanja prevozov oseb ali stvari v
notranjem in mednarodnem cestnem prometu brez ustrezne
licence;
.
8. da ima lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirna mesta za
svoja vozila in mesta za vzdrževanje vozil.
(2) Program preizkusa strokovne usposobljenosti iz 5. točke
prvega odstavka tega člena ter postopek in način opravljanja
preizkusa predpiše minister, pristbjen za promet, v soglasju z
ministrom, pristojnim za šolstvo.
(3) Preizkus strokovne usposobljenosti se opravlja pred komisijo,
ki jo imenuje minister, pristojen za promet.
(4) Minimalne tehnične in druge pogoje iz 8. točke prvega odstavka
tega člena predpiše minister, pristojen za promet, v soglasju z
ministrom, pristojnim za notranje zadeve in ministrom, pristojnim
za vastvo okolja.

v mednarodnem cestnem prometu, če je mednarodni prevoz v
posameznih državah dovoljen samo na njihovi podlagi.
(2) Dovolilnic iz prejšnjega odstavka ni treba pridobiti za opravljanje
mednarodnega prevoza stvari v Republiki Sloveniji z motornim
vozilom z domačo registracijo in priklopnim vozilom s tujo
registracijo.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet, pridobi dovolilnice iz prvega
odstavka tega člena od pristojnega organa druge države na podlagi
mednarodne pogodbe, sklenjene s posamezno državo.
52. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona in
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo inšpektorji za
cestni promet.
54. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Inšpektor za cestni promet lahko pri opravljanju inšpekcijskega
nadzora:
1. prepove prevoz, če se opravlja v nasprotju z določbami 7.,
14., 20., 27., 37. in 39. člena tega zakona;
2. prepove uporabo avtobusne postaje ali avtobusnega
postajališča, postaje ali parkirišča za tovorna vozila, če se ne
odpravijo ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki
ga je določil inšpektor, preti pa nevarnost za življenje ali zdravje
ljudi ali večja premoženjska škoda;
3. prepove uporabo vozil za prevoze v cestnem prometu, ki niso
označena in opremljena, kot je to določeno s predpisom,
izdanim na podlagi tega zakona;
4. odreja druge ukrepe po splošnih predpisih, ki urejajo
inšpekcijsko nadzorstvo in pooblastila inšpektorjev.
(2) Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva izreče
ustni ukrep ali prepoved, izda odločbo o tem ukrepu ali prepovedi
najkasneje v roku osem dni od dneva ustne odločitve tistemu, na
katerega se odločba nanaša.
(3) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravico
pregledati listine in dokumentacijo, ki mu omogočajo ugotovitev,
ali se prevoz opravlja skladno z določbami tega zakona.
(4) Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz 1. točke prvega odstavka
tega člena ne zadrži njene izvršitve.

16. člen
(prevoz oseb za lastne potrebe)
(1) Prevoz oseb za lastne potrebe opravljajo gospodarske družbe,
državni organi in druge fizične ter pravne osebe, če prevažajo
svoje delavce ali osebe v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti
oziroma nalog s svojega delovnega področja.
(2) Prevoz oseb za lastne potrebe opravljajo tudi posamezniki,
kadar uporabljajo vozilo zase.
31. člen
(prevoz stvari za lastne potrebe)

60. člen
(obveznost uskladitve)

(1) Prevoz stvari za lastne potrebe opravljajo gospodarske družbe,
državni organi ter druge fizične in pravne osebe, če prevažajo
izključno stvari v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti oziroma
nalog s svojega delovnega področja, kot je prevoz stvari v njihovi
lasti ali stvari, ki so bile pri njih proizvedene in prodane oziroma
izposojene ali najete, dane v obdelavo, preoblikovanje, popravilo
ali dane v skladiščenje in podobno.
(2) Za prevoz stvari za lastne potrebe se šteje tudi prevoz stvari,
ki jih je posameznik izdelal, predelal, popravil ali v te namene kupil
ter prevoz za potrebe lastnega gospodinjstva in to z vozilom,
katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg.

(1) Prevozniki, ki do uveljavitve tega zakona in do uveljavitve
podzakonskih aktov, izdanih na njegovi podlagi, že opravljajo
prevoze oseb in stvari, morajo pridobiti licence iz prvega odstavka
4. člena tega zakona do 31.12.1997.
(2) Direktor ali pooblaščena oseba, odgovorna za prevoze, mora
opraviti preizkus strokovne usposobljenosti iz 5. točke prvega
odstavka 5. člena tega zakona do 31.12.1997.
(3) Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo dela
prevoznika, lahko še naprej opravljajo istovrstna dela, tudi če ne
izpolnjujejo pogoja iz 3. točke prvega odstavka 5. člena tega
zakona, če so opravljale delo voznika od 13.12.1983 dalje.

32. člen
(dovolilnice za domačega prevoznika)
(1) Domači prevoznik mora pridobiti dovolilnice za prevoz stvari
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(BDESV)

- EPA 461-11 Vlada Republike Slovenije je na 57. seji dne 9. aprila 1988 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO O SOCIALNI VARNOSTI Z ZAKLJUČNIM PROTOKOLOM K SPORAZUMU Z DNE 24. SEPTEMBRA 1997 MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO O SOCIALNI VARNOSTI IN DOGOVORA O IZVAJANJU SPORAZUMA Z DNE 24. SEPTEMBRA 1997 MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO O SOCIALNI VARNOSTI,

- dr. Boris Frlec, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve;
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve;
- Sonja DRAŽIČ, državna podsekretarka v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
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za Republiko Slovenijo
državljana Republike Slovenije;

1. člen
Ratificirata se Sporazum med Republiko Slovenijo in Zvezno
republiko Nemčijo o socialni varnosti z Zaključnim protokolom k
sporazumu z dne 24. septembra 1997 med Republiko Slovenijo
in Zvezno republiko Nemčijo o socialni varnosti in Dogovor o
izvajanju sporazuma z dne 24. septembra 1997 med Republiko
Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni varnosti.

3. "pravni predpisi"
zakone, odloke, statute in druge splošne pravne akte, ki se
nanašajo na področja in sisteme socialne varnosti iz prvega
odstavka 2. člena tega sporazuma (stvarna veljavnost);

2. člen

4. "pristojni organ"

Sporazum z zaključnim protokolom in dogovor se v Izvirniku v
slovenskem in nemškem jeziku glasita:

za Zvezno republiko Nemčijo
Zvezno ministrstvo za delo in socialno ureditev,
za Republiko Slovenijo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za
zdravstvo;
5. "nosilec"

SPORAZUM MED
REPUBLIKO SLOVENIJO

zavod ali organ, ki je pristojen za Izvajanje pravnih predpisov iz
prvega odstavka 2. člena tega sporazuma (stvarna veljavnost);
6. "pristojni nosilec"

IN

nosilca, pristojnega po pravnih predpisih, ki jih je treba uporabiti;
ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO
O SOCIALNI VARNOSTI

7. "zaposlitev"
zaposlitev ali dejavnost v skladu s pravnimi predpisi, ki jih je treba
uporabiti;
8. "zavarovalne dobe"

Republika Slovenija

dobe plačevanja prispevkov, ki so po pravnih predpisih, po katerih
so bile dopolnjene, določene kot dobe plačevanja prispevkov in
druge po teh pravnih predpisih priznane dobe, ki jih je treba prišteti;

in
Zvezna republika Nemčija

9. "denarna dajatev", "renta" ali "pokojnina"
sta se v želji, da bi uredili medsebojna razmerja na področju
socialne varnosti,

rento, pokojnino ali neko drugo denarno dajatev, vključno z vsemi
dodatki, doplačili in povišanji;

sporazumeli, kot sledi:

10."dajatev"
denarno dajatev in storitev.
I. del

(2) Drugi izrazi imajo pomen, kot jim ga določajo pravni predpisi,
ki se uporabljajo v vsaki od držav pogodbenic.

Splošne določbe

2. člen

1. člen

Stvarna veljavnost
(1) Ta sporazum se nanaša:

Opredelitev izrazov
(1) V tem sporazumu pomenijo izrazi:

1. na nemške pravne predpise o

1. "ozemlje"

a) zdravstvenem zavarovanju ter o varstvu zaposlene matere,
če gre za denarne dajatve in storitve, ki jih mora zagotavljati
nosilec zdravstvenega zavarovanja,

za Zvezno republiko Nemčijo
ozemlje Zvezne republike Nemčije,

b) zavarovanju za nesrečo pri delu,
za Republiko Slovenijo
ozemlje Republike Slovenije;

c) pokojninskem zavarovanju,

2. "državljan"

d) dodatnem zavarovanju zaposlenih v rudarskih in železarskih
podjetjih,

za Zvezno republiko Nemčijo
Nemca v smislu ustave Zvezne republike Nemčije,

e) kmečkem starostnem zavarovanju;
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pogodbenice. To velja ustrezno tudi za vse druge, v osebni
veljavnosti sporazuma zajete osebe ( državljane tretjih držav ),
razen če gre za plačevanje pokojnin ali enkratnih denarnih dajatev
po nemških pravnih predpisih o zavarovanju za nesrečo pri delu,
o pokojninskem zavarovanju, o dodatnem zavarovanju zaposlenih
v rudarskih in železarskih podjetjih in p kmečkem starostnem
zavarovanju ali po slovenskih pravnih predpisih o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju.

2. na slovenske pravne predpise o
a) zdravstvenem zavarovanju,
b) pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
c) varstvu materinstva.
(2) Če so po pravnih predpisih ene države pogodbenice poleg
pogojev za uporabo sporazuma izpolnjeni tudi pogoji za uporabo
nekega drugega sporazuma ali naddržavne ureditve, potem
nosilec te države pogodbenice pri uporabi sporazuma ne upošteva
drugega sporazuma ali naddržavne ureditve. To ne velja, če drug
sporazum ali naddržavno pravo vsebuje ureditve zavarovalnega
bremena, po kateri zavarovalne dobe dokončno preidejo v breme
ene od držav pogodbenic ali če sta to breme oddali.

6. člen
Obveznost zavarovanja za delojemalce
Obveznost zavarovanja delojemalcev se presoja po pravnih
predpisih države pogodbenice, na katere ozemlju so zaposleni;
to velja tudi, če se delodajalec nahaja na ozemlju druge države
pogodbenice.

3. člen

7. člen

Osebna veljavnost

Obveznost zavarovanja pri napotitvi

Ta sporazum velja

b) za druge osebe, če uveljavljajo pravice iz zavarovanja oseb,
navedenih v črki a).

Če delojemalca, ki je zaposlen v eni državi pogodbenici, njegov
delodajalec v okviru tega delovnega razmerja pošlje v drugo
državo pogodbenico, da tam zanj opravi neko delo, veljajo za to
zaposlitev v prvih 24. koledarskih mesecih še naprej samo pravni
predpisi prve države pogodbenice o obveznosti zavarovanja,
tako kot če bi še vedno delal na njenem ozemlju.

4. člen

8. člen

Enako obravnavanje

Obveznost zavarovanja za mornarje

(1) Naslednje osebe, ki prebivajo na ozemlju ene ali druge države
pogodbenice, so pri uporabi pravnih predpisov ene od držav
pogodbenic izenačene z njenimi državljani:

(1) Za posadko morske ladje veljajo pravni predpisi tiste države
pogodbenice, pod katere zastavo plove ladja.

a) za osebe, za katere veljajo ali so veljali pravni predpisi ene od
držav pogodbenic,

(2) Če delojemalca, ki prebiva na ozemlju ene države pogodbenice,
delodajalec s sedežem na ozemlju te države pogodbenice
začasno zaposli na morski ladji, ki plove pod zastavo druge države
pogodbenice in ni njegova last, veljajo glede obveznosti
zavarovanja prav,ni predpisi prve države pogodbenice, kot če bi
bil zaposlen na njenem ozemlju.

1. kot neposredno zajete osebe
a) državljani druge države pogodbenice,
b) begunci v smislu 1. člena Konvencije o pravnem položaju
beguncev z dne 28. julija 1951 in protokola k navedeni konvenciji
z dne 31. januarja 1967,

9. člen
Obveznost zavarovanja izenačenih oseb

c) osebe brez državljanstva v smislu 1. člena Konvencije o
pravnem položaju oseb brez državljanstva z dne 28.
septembra 1954,

Določbe tega sporazuma o obveznosti zavarovanja veljajo
ustrezno tudi za osebe, ki niso delojemalci, na katere pa se
nanašajo pravni predpisi iz 2. člena tega sporazuma (stvarna
veljavnost).

2. kot posredno zajete osebe
druge osebe glede pravic, ki jih uveljavljajo po državljanu ene
države pogodbenice, beguncu ali osebi brez državljanstva v smislu
tega člena.

10. člen
Obveznost zavarovanja zaposlenih pri
predstavništvih v tujini

(2) Dajatve po pravnih predpisih ene od držav pogodbenic se
bodo zagotavljale državljanom druge države pogodbenice, ki
prebivajo izven ozemelj držav pogodbenic, pod enakimi pogoji
kot tam prebivajočim državljanom prve države pogodbenice.

(1) Če ena država pogodbenica, član ali uslužbenec kakšnega
njenega predstavništva v tujini zaposli svojega državljana na
ozemlju druge države pogodbenice, veljajo zanj med trajanjem
zaposlitve glede obveznosti zavarovanja pravni predpisi prve
države pogodbenice, kot če bi bil tam zaposlen.

5. člen
Izenačitev ozemelj

(2) če je delojemalec iz prvega odstavka pred zaposlitvijo prebival
v državi zaposlitve, lahko v šestih mesecih od začetka zaposlitve
izbere, ali naj glede obveznosti zavarovanja zanj veljajo pravni
predpisi države zaposlitve. O tem mora obvestiti delodajalca.
Pravni predpisi, ki jih izbere, veljajo od dneva obvestila.

Pravni predpisi ene države pogodbenice, po katerih je pogoj za
nastanek pravice do dajatev, za zagotavljanje dajatev ali za plačilo
denarnih dajatev bivanje v tej državi pogodbenici, ne veljajo za
osebe iz prvega odstavka 4. člena tega sporazuma (neposredno
in posredno zajete osebe), ki bivajo na ozemlju druge države
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(3) Če predstavništvo ene od držav pogodbenic zaposli osebe,
za katere veljajo pravni predpisi druge države pogodbenice, mora
izpolnjevati obveznosti delodajalca po teh pravnih predpisih.

15. člen
Prostovoljno zavarovanje
(1) Če oseba, ki je bila zavarovana po pravnih predpisih ene
države pogodbenice, prenese prebivališče na ozemlje druge
države pogodbenice, lahko prostovoljno pristopi k zavarovanju
druge države pogodbenice po tam veljavnih pravnih predpisih,
če ti to omogočajo in če so zanjo kadar koli veljali pravni predpisi
druge države pogodbenice. Pri tem je izstop iz prostovoljnega
zavarovanja izenačen z izstopom iz obveznega zavarovanja.
Zavarovanje izvaja:

11. člen
Izjeme od določb o obveznosti zavarovanja
Pristojni organi držav pogodbenic ali organi, ki jih ti določijo, lahko
na predlog delojemalca in delodajalca ali na predlog z njima po 9.
členu izenačenih oseb sporazumno odstopijo od uporabe določb
tega sporazuma o obveznosti zavarovanja pod pogojem, da se
za zadevno osebo še naprej uporabljajo ali se bodo uporabljali
pravni predpisi ene od držav pogodbenic. Pri tem je treba upoštevati
vrsto in okoliščine zaposlitve.

v Zvezni republiki Nemčiji
bolniška blagajna, ki jo izbere zavarovanec, če nemški pravni
predpisi ne določajo drugače,

12. člen
Stek dajatev

v Republiki Sloveniji

(1) Pravni predpisi ene države pogodbenice o neobstoju ali omejitvi
pravice do dajatve ali dajatve v steku z drugimi pravicami do
dajatve ali drugimi dajatvami ali drugimi dohodki se uporabijo tudi
v primerljivih okoliščinah, ki nastanejo pri uporabi pravnih predpisov
druge države pogodbenice. Če bi bili zaradi tega obe dajatvi
omejeni, ju je treba zmanjšati za polovico zneska, za katerega bi
se morali zmanjšati po pravnih predpisih države pogodbenice, po
katerih pravica obstaja.

območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
pristojna po kraju bivanja.
(2) Prvi odstavek ustrezno velja za osebe, katerih pravica do
nadaljevanja zavarovanja izhaja iz zavarovanja neke druge osebe.
16. člen
Izenačitev ozemelj v primeru bolezni in materinstva

(2) Pravni predpisi ene države pogodbenice o neobstoju pravice
do dajatve ali o omejitvi dajatve se, dokler se opravlja neko delo
ali neko določeno delo ali obstaja obvezno zavarovanje v
pokojninskem zavarovanju, uporabljajo tudi v primerljivih
okoliščinah, ki nastanejo pri uporabi pravnih predpisov druge
države pogodbenice ali na njenem ozemlju.

(1) Določba 5. člena (izenačitev ozemelj) velja za osebo,
a) ki se je po nastanku zavarovalnega primera za stalno ali
začasno preselila na ozemlje druge države pogodbenice, le
tedaj, če je pristojni nosilec predhodno dal soglasje k
spremembi kraja bivanja;
b) pri kateri je nastal zavarovalni primer med začasnim bivanjem
na ozemlju druge pogodbenice, le tedaj, če je njeno stanje
takšno, da je storitev takoj potrebna;

II. del
Posebne določbe

c) pri kateri je nastal zavarovalni primer po izstopu iz zavarovanja,
le tedaj, če je odšla na ozemlje druge države pogodbenice, da
bi sprejela ponujeno zaposlitev.

1. poglavje
Zdravstveno zavarovanje in materinstvo

(2) Soglasje k spremembi kraja bivanja iz črke a) prvega odstavka
se lahko izda naknadno, če ga oseba iz upravičenih razlogov ni
predhodno pridobila ali ni mogla pridobiti.

13. člen
Seštevanje zavarovalnih dob

(3) Določba 5. člena (izenačitev ozemelj) ne velja za osebo, za
katero se dajatve lahko zahtevajo po pravnih predpisih države
pogodbenice, na katere ozemlju ta oseba stalno ali začasno
prebiva.

Za obveznost zavarovanja, pravico do prostovoljnega
zavarovanja, pravico do dajatve in za trajanje dajatve v primeru
bolezni ali materinstva po pravnih predpisih ene države
pogodbenice se po potrebi seštejejo primerljive zavarovalne dobe
in časi trajanja dajatev, dopolnjeni po pravnih predpisih obeh držav
pogodbenic, če se ne nanašajo na isto obdobje.

(4) Črki a) in b) prvega odstavka ne veljata za dajatve v primeru
materinstva.

14. člen

17. člen

Zavarovanje družinskih članov

Nuđenje storitev
(1) Pri uporabi določbe 5. člena (izenačitev ozemelj) zagotavlja
storitve:

Pri uporabi pravnih predpisov o zavarovanju družinskih članov je
stalno prebivališče ali prebivanje v eni državi pogodbenici
izenačeno s stalnim prebivališčem ali prebivanjem v drugi državi
pogodbenici.

v Zvezni republiki Nemčiji
bolniška blagajna, ki jo upravičenec izbere v kraju bivanja,
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(2) Da bi bilo poslovanje enostavnejše, se lahko pristojni organi
na predlog udeleženih nosilcev dogovorijo, da se porabljeni zneski
v vseh primerih ali v posameznih skupinah primerov vračajo v
pavšalnih zneskih.

v Republiki Sloveniji
območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
pristojna po Kraju bivanja
(2) Za nuđenje storitev veljajo pravni predpisi, ki so merodajni za
nosilca v kraju bivanja; za trajanje storitev, za krog družinskih
članov, ki jih je treba upoštevati, ter na to nanašajoče se pravne
predpise o postopku v primeru spora glede storitev pa veljajo
pravni predpisi, merodajni za pristojnega nosilca.

20. člen
Izračun denarnih dajatev
Pristojni nosilec ene države pogodbenice, katerega pravni predpisi
predvidevajo, da se denarne dajatve izračunajo na podlagi
povprečne plače, povprečnega dohodka ali povprečnega
prispevka, ugotavlja povprečno plačo, povprečni dohodek ali
povprečni prispevek izključno na podlagi plač ali dohodkov, ki so
bili ugotovljeni za dobe, dopolnjene po pravnih predpisih te države
pogodbenice.

(3) Za družinske člane zavarovancev pri nemškem nosilcu
zdravstvenga zavarovanja, ki živijo v Republiki Sloveniji, in za
osebe, ki živijo v Republiki Sloveniji In so zavarovane v skladu s
tretjim odstavkom 18. člena pri nemških nosilcih zdravstvenega
zavarovanja, veljajo glede kroga družinskih članov, ki jih je treba
upoštevati, in glede časovnega obdobja, v katerem je treba nuditi
storitve, pravni predpisi slovenskega nosilca. To velja samo za
primer, ko se stroški za storitve obračunavajo pavšalno na družino.

2. poglavje
Zavarovanje za primer nesreče pri delu

(4) Ortopedski in drugi pripomčki ter druge Storitve večje vrednosti
se razen v primerih brezpogojne nujnosti dajejo le, če s tem
soglaša pristojni nosilec. Brezpogojna nujnost je podana, če
storitve ni mogoče odložiti, ne da bi bili življenje in zdravje osebe
resno ogroženi. Soglasje iz prvega stavka ni potrebno, če se
nosilcu v kraju bivanja stroški za storitve povrnejo pavšalno.

21. člen
Upoštevanje nesreč pri delu (poklicnih bolezni)
(1) Če pravni predpisi ene države pogodbenice predvidevajo, da
je treba pri ugotavljanju stopnje zmanjšanja zmožnosti za delo ali
pri ugotavljanju pravice do dajatve zaradi nesreče pri delu (poklicne
bolezni) v smislu teh pravnih predpisov upoštevati tudi druge
nesreče pri delu (poklicne bolezni), velja to tudi za nesreče pri
delu (poklicne bolezni), ki sodijo v okvir pravnih predpisov druge
države pogodbenice, kot da bi spadale pod pravne predpise prve
države pogodbenice. Z nesrečami pri delu, ki jih je treba upoštevati,
so izenačene take, ki jih je treba upoštevati po drugih predpisih
kot nesreče ali druge odškodninske primere.

(5) Osebe in zavodi, ki so z nosilci iz prvega odstavka sklenili
pogodbe o nuđenju storitev za zavarovance teh nosilcev in njihove
družinske člane, so dolžni nuditi storitve tudi osebam iz 3. člena
sporazuma (osebna veljavnost), in sicer pod enakimi pogoji, kot
če bi bile te osebe zavarovane pri nosilcih v kraju bivanja iz
prvega odstavka ali bi bile družinski člani takih zavarovancev in
kot če bi se te pogodbe nanašale tudi nanje.
18. člen

(2) Nosilec, pristojen za izplačilo odškodnine za nastali zavarovalni
primer, določi svojo dajatev po stopnji zmanjšane zmožnosti za
delo zaradi nesreče pri delu (poklicne bolezni), ki jo mora
upoštevati po zanj veljavnih pravnih predpisih.

Zdravstveno zavarovanje upokojencev
(1) Za osebo, ki prejema pokojnino iz pokojninskih zavarovanj
obeh držav pogodbenic ali ki je vložila zahtevo zanjo, veljajo ne
glede na določbe drugega odstavka pravni predpisi o
zdravstvenem zavarovanju upokojencev tiste države pogodbenice, na katere ozemlju ta oseba prebiva.
«
(2) Če se v prvem odstavku navedeni prosilec ali upokojenec za
stalno preseli na ozemlje druge države pogodbenice, veljajo zanj
pravni predpisi o zdravstvenem zavarovanju upokojencev prve
države pogodbenice do konca meseca, ki sledi mesecu
spremembe prebivališča.

22. člen
Upoštevanje zaposlitev, ki ogrožajo zdravje
(1) Za pravico do dajatev iz naslova poklicne bolezni upošteva
nosilec ene države pogodbenice tudi zaposlitve, ki jih je oseba
opravljala ob uporabi pravnih predpisov druge države pogodbenice
in ki so lahko po svoji naravi povzročile to bolezen (zaposlitve, ki
ogrožajo zdravje). Če obstaja pri tem po pravnih predpisih obeh
držav pogodbenic pravica do dajatve, se nudijo storitve in
zagotavljajo denarne dajatve, razen pokojnine, samo po pravnih
predpisih tiste države pogodbenice, na katere ozemlju
upravičenec prebiva. Če obstaja po pravnih predpisih ene države
pogodbenice pravica do pokojnine, daje nosilec le tisti del, ki
ustreza razmerju med trajanjem zaposlitev, ki ogrožajo zdravje,
ob uporabi njegovih pravnih predpisov in trajanjem zaposlitev, ki
ogrožajo zdravje, ob uporabi pravnih predpisov obeh držav
pogodbenic.

(3) Če neka oseba prejema pokojnino le iz pokojninskega
zavarovanja ene države pogodbenice ali je vložila zahtevo le za
eno pokojnino, velja glede obveznosti zavarovanja po pravnih
predpisih o zdravstvenem zavarovanju upokojencev ustrezno
določba 5. člena (izenačitev ozemelj).
(4) Določbe prvega do tretjega odstavka se ne uporabljajo, dokler
je oseba zaradi zaposlitve po pravnih predpisih države
pogodbenice, na katere ozemlju prebiva, zavarovana za primer
bolezni ali materinstva.

(2) Prvi odstavek velja tudi za ponovno ugotavljanje pravice do
dajatve zaradi poslabšanja poklicne bolezni. Če je do tega prišlo
zaradi nove zaposlitve, ki ogroža zdravje, obstaja pravica do
pokojnine za to poslabšanje samo po pravnih predpisih tiste
države pogodbenice, katere pravni predpisi so veljali za to
zaposlitev.

19. Člen
Povračilo stroškov za opravljene storitve
(1) Pristojni nosilec povrne nosilcu v kraju bivanja zneske za
opravljene storitve iz 17.člena, razen administrativnih stroškov.
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(3) Prvi in drugi odstavek veljata tudi za dajatve družinskim članom
umrle osebe.

To ustrezno velja za dajatve, ki so odvisne od presoje nosilca.

23. člen

(2) Če so za pravico do dajatve pogoj določene zavarovalne
dobe, se upoštevajo samo primerljive zavarovalne dobe po
pravnih predpisih druge države pogodbenice.

Izenačitev ozemelj na področju zavarovanja za primer
nesreče pri delu

(3) Obseg zavarovalnih dob, ki jih je treba upoštevati, se ravna
po pravnih predpisih države pogodbenice, po katerih so bile
dopolnjene.

(1) Določba 5. člena (izenačitev ozemelj) velja glede storitev za
osebo, ki se je med zdravljenjem za stalno ali začasno preselila
na ozemlje druge države pogodbenice, le tedaj, če je pristojni
nosilec predhodno dal soglasje k spremembi kraja bivanja.

(4) Če v tem sporazumu ni drugače določeno, se pokojnina
izračuna po pravnih predpisih posamezne države pogodbenice,
ki jih je treba uporabiti.

(2) Soglasje se lahko izda naknadno, če ga oseba iz upravičenih
razlogov predhodno ni pridobila ali ni mogla pridobiti.

27. člen

24. člen

Posebnosti za nemškega nosilca

Nuđenje storitev

(1) Osnova za izračun osebnih obračunskih točk so obračunske
točke, ki izhajajo iz nemških pravnih predpisov.

(1) Če mora nosilec ene države pogodbenice nuditi storitve osebi
na ozemlju druge države pogodbenice, potem jih nudi nosilec v
kraju bivanja :

(2) Če je za pravico do dajatev po nemških pravnih predpisih
pogoj, da so dopolnjene določene zavarovalne dobe znotraj
določenega časovnega obdobja, in če predpisi predvidevajo, da
se to časovno obdobje podaljša zaradi določenih dejanskih
okoliščin ali zavarovalnih dob, se za to podaljšanje upoštevajo
tudi zavarovalne dobe po pravnih predpisih druge države
pogodbenice ali primerljive dejanske okoliščine v drugi državi
pogodbenici. Primerljive dejanske okoliščine so dobe, v katerih
so se izplačevale invalidske ali starostne pokojnine ali dajatve
zaradi bolezni, brezposelnosti ali nesreč pri delu (z izjemo pokojnin)
po pravnih predpisih Republike Slovenije, in časi za vzgojo otrok
v Republiki Sloveniji.

v Zvezni republiki Nemčiji
nosilec nemškega zavarovanja za nesrečo pri delu, ki bi bil
pristojen, če bi se o pravici do dajatev odločalo po nemških pravnih
predpisih, ali nosilec zavarovanja za nesrečo pri delu, ki ga imenuje
nemški organ za zvezo,
v Republiki Sloveniji
pristojna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.

(3) Zavarovalne dobe, ki jih je treba upoštevati po določbi prvega
odstavka 26.člena (seštevanje zavarovalnih dob ), se upoštevajo
samo v dejanskem časovnem obsegu.

(2) Za način in obseg nuđenja storitev veljajo pravni predpisi, ki
so merodajni za nosilca v kraju bivanja.

(4) Če je oprostitev obveznosti zavarovanja odvisna od tega, da
je bilo plačano določeno število prispevkov, se pri odločanju o
oprostitvi obveznosti zavarovanja upošteva tudi doba plačevanja
prispevkov, ki jo je treba upoštevati po slovenskih pravnih
predpisih.

(3) Pri nuđenju storitev ob nesrečah pri delu (poklicnih boleznih)
se ustrezno uporabljata četrti in peti odstavek 17. člena.
25. člen

28. člen

Povračilo stroškov za opravljene storitve

»

Posebnosti za slovenskega nosilca

(1) Pristojni nosilec povrne nosilcu v kraju bivanja zneske, ki jih je
ta v posameznem primeru dejansko porabil za nuđenje storitev v
skladu s 24. členom tega sporazuma, razen administrativnih
stroškov.

(1) Če ima oseba po slovenskih pravnih predpisih pravico do
pokojnine le ob upoštevanju prvega odstavka 26.člena, se ta
izračuna tako :

(2) Da bi bilo poslovanje enostavnejše, se lahko pristojni organi
na predlog udeleženih nosilcev dogovorijo, da se porabljeni zneski
v vseh primerih ali v posameznih skupinah primerov vračajo v
pavšalnih zneskih.

a) Slovenski nosilec izračuna najprej teo. čni znesek dajatve,
ki bi ga moral izplačevati, če bi za zrt in pokojnine moral
upoštevati vse zavarovalne dobe, <i si štejejo po pravnih
predpisih obeh držav pogodbenic.
b) Na podlagi tega zneska mora določiti znesek, ki ga je dolžan
izplačevati, v sorazmerju med dolžino zavarovalne dobe, ki jo
mora upoštevati po zanj veljavnih pravnih predpisih, in skupno
zavarovalno dobo.

3. poglavje
Pokojninsko zavarovanje
26. člen
Seštevanje zavarovalnih dob in izračun pokojnine

(2) Pri uporabi črke a) prvega odstavka se pri določitvi osnove
za pokojnino upošteva samo slovenska zavarovalna doba.

(1) Za pravico do dajatve po pravnih predpisih, ki jih je treba
uporabiti, se upoštevajo tudi zavarovalne dobe, ki jih lahko
prištejemo za pridobitev pravice do dajatve po pravnih predpisih
druge države pogodbenice in ki se ne nanašajo na isto obdobje.

(3) Če pri uporabi črke b) prvega odstavka skupna zavarovalna
doba, ki se upošteva po pravnih predpisih obeh drvav jogodbenic,
presega najdaljšo možno zavarovalno dobo, ki je po slovenskih
pravnih predpisih določena za odmero višine dajatve, se delni
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prvi državi pogodbenici po zanj veljavnih pravnih predpisih; druga
država pogodbenica ta prehod prizna.

znesek za izplačevanje izračuna v sorazmerju med zavarovalno
dobo, ki se upošteva po slovenskih pravnih predpisih, in najdaljšo
možno zavarovalno dobo.

(2) Če ima nosilec ene države pogodbenice po njenih pravnih
predpisih izvirno pravico do odškodnine od nekoga tretjega, mu
druga država pogodbenica prizna to pravico.
III. del

(3) Če imata pravico do odškodnine glede istovrstnih dajatev za
isti škodni primer tako nosilec ene države pogodbenice kot tudi
nosilec druge države pogodbenice, uveljavlja nosilec ene države
pogodbenice na predlog nosilca druge države pogodbenice tudi
njegovo pravico do odškodnine. Tretji lahko terjatve obeh nosilcev
poravna tako, da jih plača enemu ali drugemu nosilcu z oprostilnim
učinkom. V medsebojnem odnosu sta nosilca dolžna opraviti
poravnavo v sorazmernih deležih do dajatev, ki jih morata plačati.

Razne določbe
1. poglavje
Administrativna in pravna pomoč
29. člen

(4) Če pravica do odškodnine neke osebe obsega pravico do
nadomestila prispevkov za socialno zavarovanje, preide tudi ta
pravica do nadomestila na nosilca dajatev prve države
pogodbenice po zanj veljavnih pravnih predpisih.

Administrativna in pravna pomoč in zdravniški
pregledi
(1) Nosilci, združenja nosilcev in organi držav pogodbenic si
vzajemno pomagajo pri izvajanju pravnih predpisov iz prvega
odstavka 2. člena (stvarna veljavnost) in pri izvajanju tega
sporazuma, kot da bi uporabljali pravne predpise, ki veljajo zanje.
Za medsebojno pravno in administrativno pomoč sodišč držav
pogodbenic velja ustrezno prvi stavek. Pomoč je brezplačna.
Stroške v gotovini, razen poštnine, povrne služba, ki je zaprosila
za pomoč.

32. člen
Takse in overovitve
(1) Če so po pravnih predpisih ene države pogodbenice listine ali
spisi, ki jih je treba predložiti pri uporabi teh pravnih predpisov,
delno ali v celoti oproščeni davkov ali taks, vključno s konzularnimi
in upravnimi taksami, velja ta oprostitev tudi za ustrezne spise ali
listine, ki jih je treba predložiti pri uporabi tega sporazuma ali
pravnih predpisov druge države pogodbenice iz prvega odstavka
2. člena tega sporazuma (stvarna veljavnost).

(2) Prvi stavek prvega odstavka velja tudi za zdravniške preglede.
Stroške za preglede, potne stroške, izgubljeni zaslužek, stroške
nastanitve zaradi preiskav in druge stroške v gotovini, razen
poštnine, povrne služba, ki je za to zaprosila. Stroški se ne
povrnejo, če je bil zdravniški pregled v interesu pristojnih nosilcev
obeh držav pogodbenic.

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

30. člen
Priznavanje izvršljivih odločb in listin

33. člen

(1) Izvršljive odločbe sodišč kot tudi izvršljive listine nosilcev ali
organov ene države pogodbenice o prispevkih ali drugih terjatvah
na področju socialne varnosti se priznavajo tudi v drugi državi
pogodbenici.

Vročanje in jezik sporazumevanja
(1) Nosilci, združenja nosilcev, organi in sodišča držav pogodbenic
se lahko pri izvajanju tega sporazuma in pravnih predpisov iz
prvega odstavka 2. člena tega sporazuma ( stvarna veljavnost)
neposredno med seboj in z udeleženimi osebami in njihovimi
predstavniki sporazumevajo v svojih uradnih jezikih. To ne posega
v pravne predpise o vključevanju tolmačev. Sodbe, odločbe ali
drugi spisi se lahko osebi, ki biva na ozemlju druge države
pogodbenice, vročajo neposredno s priporočenim pismom s
povratnico. Tretji stavek velja tudi za sodbe, odločbe in druge
spise, ki jih je treba vročiti in ki se izdajo pri izvajanju nemškega
zakona o preskrbi žrtev vojne ali tistih zakonov, ki predvidevajo
njegovo ustrezno uporabo.

(2) Priznanje se sme odreči le, če je to v nasprotju z javnim
redom (ordre public) države pogodbenice, v kateri je treba odločbo
ali listino priznati.
(3) Po prvem odstavku priznane izvršljive odločbe in listine se
izvršujejo v drugi državi pogodbenici. Izvršilni postopek se opravi
po pravnih predpisih, ki veljajo v državi pogodbenici, v kateri naj
se izvršitev opravi, za izvršitev ustreznih v tej državi izdanih
odločb in listin. Vsak izvod odločbe ali listine mora biti opremljen s
potrdilom o izvršljivosti (klavzula o izvršljivosti).
(4) Terjatve nosilcev na ozemlju ene države pogodbenice zaradi
zaostalih prispevkov imajo pri prisilni izvršbi kot tudi v stečajnem
ali poravnalnem postopku na ozemlju druge države pogodbenice
enake prednostne pravice, kot jih imajo ustrezne terjatve na
ozemlju te države pogodbenice.

(2) Nosilci, združenja nosilcev, organi in sodišča držav pogodbenic
ne smejo zavrniti vlog ali listin zaradi tega, ker so napisane v
uradnem jeziku druge države pogodbenice.

31. člen

Izenačitev zahtevkov

Pravice do odškodnine od tretjih

(1) Če je zahtevek za dajatev po pravnih predpisih ene države
pogodbenice vložen pri službi v drugi državi pogodbenici, ki sme
sprejemati zahtevke za ustrezno dajatev po zanjo veljavnih pravnih
predpisih, se šteje, da je bil zahtevek vložen pri pristojnem nosilcu.
To velja ustrezno tudi za druge zahtevke ter za izjave in pravna
sredstva.

34. člen

(1) Če ima oseba, ki mora po pravnih predpisih ene države
pogodbenice dobiti odškodnino za škodo, nastalo na ozemlju
druge države pogodbenice, po njenih predpisih pravico do
odškodnine od nekoga tretjega, preide ta pravica na nosilca v
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(2) Zahtevke, izjave in pravna sredstva mora služba države
pogodbenice, pri kateri so bili vloženi, nemudoma posredovati
pristojni službi druge države pogodbenice.

odškodnino zaradi škode, ki jo je povzročila uporaba nepravilno
posredovanih podatkov, povrne služba, ki je podatke
posredovala, službi, ki je te podatke prejela, celotni znesek
plačane odškodnine.

(3) Zahtevek za dajatev po pravnih predpisih ene države
pogodbenice se šteje tudi kot zahtevek za ustrezno dajatev po
pravnih predpisih druge države pogodbenice. To ne velja, kadar
prosilec izrecno zahteva, da se uveljavljanje pravic do dajatev za
primer starosti, pridobljenih po pravnih predpisih druge države
pogodbenice, odloži.

f) Posredovani osebni podatki se izbrišejo, takoj ko niso več
potrebni za namen, zaradi katerega so bili posredovani, in ni
nobenega vzroka za domnevo, da bi se lahko zaradi izbrisa
oškodovali interesi prizadetega na področju socialne varnosti,
ki jih je vredno zaščititi.

35. člen

g) Služba, ki podatke posreduje, in služba, ki jih prejme, sta
dolžni evidentirati posredovanje in prejem osebnih podatkov.

Pooblastila predstavništev v tujini

h) Služba, ki podatke posreduje, in služba, ki jih prejme, sta
dolžni učinkovito zavarovati osebne podatke, ki se posredujejo,
pred dostopom nepooblaščenih oseb, nepooblaščenim
spreminjanjem in nepooblaščenim izdajanjem.

Predstavništva ene države pogodbenice na ozemlju druge države
pogodbenice so upravičena, da na zahtevo upravičenca brez
dokazila o pooblastilu sprejemajo potrebne ukrepe za zavarovanje
in ohranitev pravic državljanov prve države. V interesu državljanov
lahko predvsem vlagajo zahtevke, dajejo izjave ali vlagajo pravna
sredstva pri nosilcih, združenjih nosilcev, organih in sodiščih druge
države pogodbenice.

(2) Določbe prvega odstavka se ustrezno uporabljajo za poslovne
skrivnosti.

36. člen

2. poglavje

Varstvo podatkov

Izvajanje in razlaga sporazuma

(1) Če se na podlagi tega sporazuma v skladu z notranjim pravom
posredujejo osebni podatki, veljajo ob upoštevanju pravnih
predpisov, ki veljajo za vsako državo pogodbenico, naslednje
določbe :

37. člen
Izvajanje sporazuma in organi za zvezo
(1) Vladi ali pristojni organi lahko sklenejo dogovore, ki so potrebni
za izvajanje tega sporazuma. Pristojni organi se obveščajo o
spremembah in dopolnitvah zanje veljavnih pravnih predpisov iz
prvega odstavka 2. člena tega sporazuma (stvarna veljavnost).
>
(2) Za izvajanje sporazuma so določeni ti organi za zvezo :

a) Za izvajanje tega sporazuma in pravnih predpisov, na katere
se nanaša, se lahko podatki sporočajo službam, ki so za to
pristojne v državi prejemnici. Država prejemnica jih sme v te
namene obdelati in uporabiti. Nadaljnje posredovanje podatkov
drugim službam znotraj države prejemnice ali obdelava in
uporaba podatkov v druge namene v državi prejemnici je
dopustna v okviru prava države prejemnice za namene
socialne varnosti, vključno s sodnimi postopki v zvezi s tem.
Sicer pa je nadaljnje posredovanje podatkov drugim službam
dovoljeno samo s predhodnim soglasjem službe, ki podatke
posreduje.

a) v Zvezni republiki Nemčiji
za zdravstveno zavarovanje
Nemški organ za zvezo
Zdravstveno zavarovanje - tujina, Bonn,

b) V posameznih primerih prejemnik na prošnjo obvesti službo,
ki posreduje podatke, o uporabi posredovanih podatkov in
rezultatih, doseženih s tem.

za zavarovanje za nesrečo pri delu
Glavna zveza poklicnih združenj, registrirano združenje, Sankt
Augustin,

c) Služba, ki posreduje podatke, je dolžna paziti na pravilnost
podatkov, ki se posredujejo, kot tudi na nujnost in sorazmernost
glede na namen posredovanja. Pri tem je treba upoštevati
prepovedi posredovanja, ki veljajo v posameznem notranjem
pravu. Če se izkaže, da so bili posredovani nepravilni podatki
ali podatki, ki jih po pravu države, ki podatke posreduje, ne bi
smeli posredovati, je to treba nemudoma sporočiti službi, ki je
podatke prejela. Ta je dolžna podatke popraviti ali izbrisati.

za pokojninsko zavarovanje delavcev
Deželna zavarovalnica Niederbayern - Oberpfalz, Landshut,

d) Na zahtevo se prizadeti obvesti o posredovanih informacijah,
ki se nanašajo nanj, in o predvidenem namenu uporabe. Sicer
pa se ravna pravica prizadetega, da dobi informacije o podatkih,
zbranih o njem, po notranjem pravu države pogodbenice, od
katere službe želi informacijo.

za železarsko - rudarsko dodatno zavarovanje
Deželna zavarovalnica za Saarland, Saarbruecken,

za pokojninsko zavarovanje uslužbencev
Zvezna zavarovalnica za uslužbence, Berlin,
za rudarsko pokojninsko zavarovanje
Zvezna pokojninska zavarovalnica za rudarje, Bochum,

b) v Republiki Sloveniji
za zdravstveno zavarovanje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ljubljana,

e) Če je služba ene države pogodbenice posredovala osebne
podatke na podlagi tega sporazuma, se služba druge države
pogodbenice, ki je podatke prejela, ne more v okviru svoje
odgovornosti po nacionalnem pravu sklicevati pri oškodovancu
na to, da posredovani podatki niso bili pravilni, zato da bi sebe
razbremenila. Če plača služba, ki je podatke prejela,
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za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana,
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pogodbenice izplačeval dajatev, se ta denarna dajatev zadrži na
prošnjo in v dobro nosilca socialnega varstva, ki je upravičen do
povračila, tako kot če bi to bil nosilec socialnega varstva s
sedežem na ozemlju prve države pogodbenice. Izplačila ni treba
zadržati, če je nosilec dajatve sam izplačal dajatev, preden je
zvedel za dajatev nosilca socialnega varstva.

za nadomestila plače v primeru materinstva
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana.
(3) Če tega že ne predpisujejo nemški pravni predpisi, je organ
za zvezo na področju pokojninskega zavarovanja delavcev
pristojen za vse postopke, vključno z ugotavljanjem in
plačevanjem dajatev, če :

40. člen

a) so bile zavarovalne dobe dopolnjene po nemških in slovenskih
pravnih predpisih ali se vštejejo ali

Reševanje sporov

b) je treba po nemških pravnih predpisih o tujskih rentah všteti
druge, na ozemlju Republike Slovenije dopolnjene dobe ali

(1) Spore med državama pogodbenicama o razlagi ali uporabi
sporazuma rešujejo pristojni organi.

c) upravičenec prebiva na ozemlju Republike Slovenije ali

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

d) upravičenec kot slovenski državljan prebiva zunaj ozemlja
držav pogodbenic.

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

To velja za dajatve za rehabilitacijo le, če se nudijo v okviru
tekočega pokojninskega postopka.
(4) To ne posega v pristojnost Zavarovalnega zavoda za železnice
in Pomorske zavarovalnice po nemških pravnih predpisih.
(5) Organi za zvezo in nemški nosilci iz četrtega odstavka so
pooblaščeni, da se v sodelovanju s pristojnimi organi v okviru
svojih pristojnosti dogovorijo o upravnih ukrepih, ki so potrebni in
smiselni za izvajanje tega sporazuma, vključno s postopkom o
povračilih in o plačevanju denarnih dajatev.To ne posega v določbo
prvega odstavka.

Valuta in devizni tečaji

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

Denarne dajatve lahko nakazuje nosilec ene države pogodbenice
osebi, ki biva na ozemlju druge države pogodbenice, v svoji valuti
z oprostilnim učinkom. Za obračun med nosilcem in upravičencem
je merodajen tečaj na dan, ko je bila nakazana denarna dajatev.
Kadar mora posamezni nosilec kaj plačati nosilcu druge države
pogodbenice, plača to v valuti druge države pogodbenice. Kadar
mora nosilec kaj plačati nosilcu druge države pogodbenice po 30.
in 31. členu, plača to v valuti prve države pogodbenice.

(5) Arbitražno sodišče odloča z večino glasov na podlagi pogodb
med državama pogodbenicama in splošnega mednarodnega
prava. Njegove odločitve so obvezujoče.Vsaka država
pogodbenica krije stroške za svojega člana ter stroške svojega
zastopanja v postopku pred arbitražnim sodiščem. Stroške za
predsednika in druge stroške krijeta državi pogodbenici v enakih
delih. Arbitražno sodišče lahko glede stroškov določi drugačno
ureditev. Sicer pa arbitražno sodišče samo določi svoj postopek.

38. člen

39. člen
Povračila

IV. del

(1) Če je nosilec ene države pogodbenice neupravičeno izplačal
kakšno denarno dajatev, se lahko neupravičeno izplačani znesek
zadrži v njegovo dobro pri izplačilu ustrezne dajatve po pravnih
predpisih druge države pogodbenice.

Prehodne in končne določbe
41. člen
Pravice do dajatev

(2) Če je nosilec zdravstvenega zavarovanja ali zavarovanja za
nesrečo pri delu ene države pogodbenice prejemniku dajatve
izplačal znesek, višji od tistega, ki mu ob uporabi določb 12. člena
(stek dajatev) pripada, se preveč plačani znesek šteje kot
akontacija nosilca druge države pogodbenice, ki je dolžan plačevati
pokojnino, in se zadrži v dobro nosilca prve države pogodbenice.
Če se zapadle pokojnine plačujejo preko organa za zvezo za
pokojninsko zavarovanje v državi prebivanja upravičenca, organ za zvezo, ki je pooblaščen za izplačila, zadrži preveč plačani
znesek v korist nosilca zdravstvenega zavarovanja ali
zavarovanja za nesrečo pri delu po zanj veljavnih pogojih in okvirih.

(1) Ta sporazum se ne uporablja za uveljavljanje pravic do dajatev
za čas pred svojo uveljavitvijo.
(2) Pri uporabi tega sporazuma se upoštevajo tudi pomembna
dejstva, ki so obstajala po pravnih predpisih držav pogodbenic
pred njegovo uveljavitvijo.
(3) Prejšnje odločitve niso ovira za uporabo sporazuma.
(4) Če je v dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega sporazuma
vložen zahtevek za uveljavitev pravice do pokojnine, do katere bi
imela oseba pravico šele na podlagi tega sporazuma, se
izplačevanje pokojnine začne s koledarskim mesecem, na

(3) Če ima oseba po pravnih predpisih ene države pogodbenice
pravico do denarne dajatve za obdobje, za katero je njej ali njenim
družinskim članom nosilec socialnega varstva druge države
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začetku katerega so bili izpolnjeni pogoji za uveljavitev pravice,
vendar največ od uveljavitve sporazuma dalje.

- Dogovor z dne 9. novembra 1969 o izvajanju Sporazuma med
Zvezno republiko Nemčijo in Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo o socialni varnosti z dne 12. oktobra 1968.

(5) Pokojnine, ki so bile odmerjene pred uveljavitvijo tega
sporazuma, se ob njegovem upoštevanju na zahtevo znova
odmerijo, če samo na podlagi določb tega sporazuma nastane
neka sprememba.

44. člen
Zaključni protokol
Priloženi zaključni protokol je sestavni del tega sporazuma.

(6) Če po novi odmeri iz petega odstavka ne bi bila odmerjena
nobena pokojnina ali bi bila pokojnina nižja od tiste, ki se je nazadnje
izplačevala za čas pred uveljavitvijo tega sporazuma, se pokojnina
še naprej izplačuje v višini dosedanjega zneska.

45. člen
Ratifikacija in uveljavitev

42. člen

(1) Ta sporazum je treba ratificirati; ratifikacijski listini bosta čim
prej izmenjani v Bonnu.

Nadaljnja veljava zavarovalnih bremen
(1) Pogodba med Zvezno republiko Nemčijo in Federativno ljudsko
republiko Jugoslavijo o ureditvi določenih terjatev Iz socialnega
zavarovanja z dne 10. marca 1956 se še naprej uporablja med
Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Slovenijo.

(2) Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po
preteku meseca, v katerem sta bili izmenjani ratifikacijski listini.

(2) Obveznosti iz črke b) 2. člena omenjene pogodbe do nekdanjih
jugoslovanskih državljanov iz črke b) prvega odstavka 1. člena
omenjene pogodbe prevzame slovenski nosilec socialnega
zavarovanja samo :

Trajanje sporazuma

46. člen

(1) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka država
pogodbenica ga lahko pisno odpove po diplomatski poti s
trimesečnim odpovednim rokom pred pretekom koledarskega
leta.

a) če ob uporabi črke b) prvega odstavka 1. člena omenjene
pogodbe že plačuje pokojnino; enako tudi glede nasledstvene
pokojnine ali

(2) če ta sporazum preneha veljati zaradi odpovedi, veljajo za
pridobljene pravice do dajatev njegove določbe še naprej.
Omejujoči pravni predpisi o izključitvi kakšne pravice ali mirovanju
ali odvzemu dajatev zaradi bivanja v tujini ne zadevajo teh pravic.

b) za osebe s slovenskim državljanstvom ali
c) za osebe, ki imajo nemško državljanstvo ali državljanstvo
tretje države, z izjemo državljanstva ene od novih držav,
nastalih na ozemlju nekdanje Jugoslavije, če so imele 1. januarja
1956 slovensko republiško državljanstvo.

V potrditev tega sta pooblaščenca, pravilno pooblaščena v ta
namen, podpisala ta sporazum in ga opremila s svojima pečatoma.

43. člen
Prenehanje veljavnosti dogovorov
Z uveljavitvijo tega sporazuma v odnosu med Zvezno republiko
Nemčijo in Republiko Slovenijo prenehajo veljati:

Sestavljeno v Ljubljani dne 24. sept. 1997 v dveh izvirnikih, vsak
v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer je vsako besedilo
enako obvezujoče.

- Sporazum med Zvezno republiko Nemčijo in Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo o socialni varnosti z dne 12.
oktobra 1968,

Za
Republiko Slovenijo

- Sporazum o spremembi tega sporazuma z dne 30. septembra
1974,
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Zvezno republiko Nemčijo
Heike Zenker, l.r.
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b) To ne posega v nemške predpise o dajatvah za nesreče pri
delu (poklicne bolezni), ki niso nastale na ozemlju Zvezne
republike Nemčije, ter o dajatvah za zavarovalne dobe, ki niso
bile dopolnjene na ozemlju Zvezne republike Nemčije.

ZAKLJUČNI PROTOKOL
K SPORAZUMU
Z DNE 24. SEPT. 1997

c) To ne posega v pravne predpise o dajatvah za rehabilitacijo, ki
jih dajejo nosilci pokojninskega zavarovanja.

MED REPUBLIKO SLOVENIJO

d) To ne posega v nemške pravne predpise, ki predvidevajo
mirovanje pravic iz pokojninskega zavarovanja za osebe, ki
se z bivanjem v tujini izmikajo kazenskim postopkom, ki se
vodijo zoper njih.

IN
ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO

e) To ne posega v slovenske pravne predpise o varstvenem
dodatku k pokojnini ter dodatku za pomoč in postrežbo.

O SOCIALNI VARNOSTI

4. K členom 6 do 11 sporazuma :
Delodajalci, ki pošiljajo svoje delojemalce na delo v tujino, morajo
na področju varstva pri delu in preprečevanja nesreč pri delu
sodelovati s pristojnimi nosilci in organizacijami države, v kateri
delojemalci delajo. To ne posega v obširnejše notranje predpise.

Ob podpisu danes sklenjenga Sporazuma o socialni varnosti
med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo pooblaščenca držav pogodbenic izjavljata, da se strinjata z naslednjim:
1. K 2. členu sporazuma :

5. K členom 6 dol 1 ter k drugemu odstavku 18. člena sporazuma:

a) Posebne določbe o pokojninskem zavarovanju (II. del, 3.
poglavje) ne veljajo za železarsko - rudarsko dodatno
zavarovanje in za kmečko starostno zavarovanje, ki obstajata
v Zvezni republiki Nemčiji.

Če za osebo veljajo po določbah sporazuma o obveznosti
zavarovanja :
■ nemški pravni predpisi, se zanjo in za njenega delodajalca
uporabljajo tudi nemški predpisi o obveznosti zavarovanja za
primer brezposelnosti in zavarovanja za nego,

b) Za osebo, ki je po nemških predpisih neomejeno zavezana
plačevati davek na dohodek, se za njene otroke s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji uporabljajo nemški predpisi
o izravnavi družinskih dajatev.

• slovenski pravni predpisi, se zanjo in za njenega delodajalca
uporabljajo slovenski predpisi o zavarovanju za primer
brezposelnosti.

c) Ne glede na določbo drugega odstavka 2. člena bo slovenski
nosilec za slovenske državljane in za osebe, ki uveljavljajo
pravico po slovenskem državljanu, po potrebi upošteval tudi
določbe drugih sporazumov.

6. K 7. členu sporazuma :
Rok, ki je bil določen, začne teči za osebe, ki so zaposlene na
dan uveljavitve sporazuma, s tem dnem. Če predvidena napotitev
traja dlje kot 24 mesecev po uveljavitvi sporazuma, potem se
šteje za dogovorjeno po 11. členu sporazuma, da se za preostali
čas uporabljajo pravni predpisi države pogodbenice, iz katere je
bil delojemalec napoten.

2. K 4. členu sporazuma :
a) Sporazum ne posega v določbe o ureditvi zavarovalnega
bremena v meddržavnih dogovorih držav pogodbenic z drugimi
državami.

7. K 9. členu sporazuma :

b) To ne posega v pravne predpise ene države pogodbenice, ki
zagotavljajo udeležbo zavarovancev in delodajalcev v
samoupravnih organih nosilcev in združenj ter v pravosodnih
organih na področju socialne varnosti.

To ne posega v nemške pravne predpise o zavarovanju za primer
nesreče pri delu v zvezi z zavarovanjem pri nuđenju pomoči in
drugih dejanjih v tujini, ki niso povezana z zaposlitvijo.

c) Slovenski državljani, ki prebivajo zunaj ozemlja Zvezne
republike Nemčije, imajo pravico do prostovoljnega
zavarovanja v nemškem pokojninskem zavarovanju, če so
vanj najmanj 60 mesecev dejansko vplačevali prispevke; to
ne posega v ugodnejše notranjepravne predpise. To velja tudi
za begunce in osebe brez državljanstva (črki b in c 4. člena
sporazuma), ki prebivajo na ozemlju Republike Slovenije.To
ne posega v prostovoljno zavarovanje v nemSkem
pokojninskem zavarovanju, ki ga je slovenski državljan ali
begunec (4. člen sporazuma), ki prebiva zunaj ozemlja Zvezne
republike Nemčije, sklenil pred uveljavitvijo tega sporazuma.

8. K 11. členu sporazuma:
Če pri uporabi 11. člena sporazuma za zadevno osebo veljajo
nemški pravni predpisi, se šteje, da je zaposlena ali da dela v
kraju, kjer je bila nazadnje zaposlena ali je delala, pri čemer še
naprej velja druga ureditev, sprejeta zaradi predhodne uporabe 7.
člena sporazuma. Če oseba pred tem ni bila zaposlena ali ni
delala na ozemlju Zvezne republike Nemčije, se šteje, da je
zaposlena ali da dela v kraju, kjer ima pristojni nemški organ svoj
sedež.

3. K 5. členu sporazuma :

9. K 16. členu sporazuma :

a) Za osebe, ki prebivajo na ozemlju Republike Slovenije, velja
določba 5. člena (izenačitev ozemelj) glede pokojnine po
nemških pravnih predpisih zaradi zmanjšane sposobnosti za
delo le, če pravica obstaja neodvisno od vsakokratnega
položaja na trgu dela. To ne velja za pravice do dajatev, ki so
obstajale na dan pred uveljavitvijo tega sporazuma.
21. april 1998

a) Črka a) prvega odstavka se bo uporabila le, če bo nosilec,
pristojen po kraju bivanja, pred nuđenjem dajatev prejel
akontacijo v višini predvidenih stroškov dajatev.
b) Določbe S. in 16. člena (izenačitev ozemelj) se pri ambulantnih
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po pravnih predpisih prve države pogodbenice po določbah
Sporazuma o socialni varnosti z dne 12. oktobra 1968 in
Sporazuma o spremembi tega sporazuma z dne 30. septembra
1974, če je bila ta oseba na dan pred prenehanjem veljavnosti
tega sporazuma upravičena do nadomestila za brezposelnost in
do otroškega dodatka.

in stacionarnih preventivnih in rehabilitacijskih ukrepih
zdravstvenega zavarovanja uporabijo le, če to predvidevajo
notranji pravni predpisi, ki so merodajni za pristojnega nosilca.
10. K 17. členu sporazuma :
Med storitve večje vrednosti v smislu četrtega odstavka ne
spadajo zdravljenje v bolnišnici, zdravila in druge storitve, ki
dosežejo večji finančni obseg zaradi trajanja obdobja, v katerem
so potrebne, in ne zaradi vrste storitve.

15. a) Sporazum in Pogodba z dne 10. marca 1956 med Zvezno
republiko Nemčijo in Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo
o ureditvi določenih terjatev iz socialnega zavarovanja, če
pogodba vsebuje ureditve za dejanska stanja, omenjena pod
naslednjo črko b), ne veljata kot sporazuma v smislu nemških
pravnih predpisov o tujskih rentah; ne posegata v te pravne
predpise.

11. K 18. členu sporazuma:
Če je treba po tretjem odstavku uporabiti nemške pravne predpise
o zdravstvenem zavarovanju upokojencev, je pristojen tisti nosilec
zdravstvenega zavarovanja, ki mu zavarovanec pripada ob
ustrezni uporabi notranjih predpisov o pravici izbire in pristojnostih.
Če je v tem primeru pristojna splošna krajevna bolniška blagajna,
sodi oseba v pristojnost AOK Rheinland, Regionalna direkcija
Bonn.

b) Nesreče pri delu (poklicne bolezni) in zavarovalne dobe iz
črke b) prvega odstavka 1. člena pogodbe z dne 10. marca
1956 se v skladu z 42. členom sporazuma štejejo kot v
slovenskem socialnem zavarovanju nastala dejanska stanja
v smislu nemških pravnih predpisov o tujskih rentah. Za izračun
dajatev se upoštevajo tako, kot da pogodba ne bi bila sklenjena.

12. K prvemu odstavku 23. člena sporazuma :
c) Če je oseba iz črke b) prvega odstavka 1. člena pogodbe ali
družinski član po smrti te osebe po 1. januarju 1956, vendar
pred uveljavitvijo Sporazuma o socialni varnosti z dne 12.
oktobra 1968, odjavila stalno prebivališče na ozemlju nekdanje
Socialistične federativne republike Jugoslavije, veljata zanjo
in za njene v pogodbi omenjene obstoječe in pričakovane
pravice črki a) in b) te točke z učinkom od dneva odjave
prebivališča pod pogojem, da je ta oseba ali po njeni smrti
družinski član na dan vložitve zahtevka nemški državljan.

Prvi odstavek se bo uporabil le, če bo nosilec, pristojen po kraju
bivanja, pred nuđenjem dajatev prejel akontacijo v višini predvidenih
stroškov dajatev.
13. K 41. členu sporazuma :
a) V primerih, ko se je po drugem odstavku 25. člena Sporazuma
o socialni varnosti z dne 12. oktobra 1968 pri izračunu pokojnine
po pravnih predpisih druge države pogodbenice upoštevala
zavarovalna doba, krajša od 12 mesecev, se nič ne spremeni.
To velja tudi za primere, ko ena pokojnina brez prekinitve
preide v drugo pokojnino.

d) Pričakovana pravica v smislu 1. člena pogodbe z dne 10.
marca 1956 se presoja samo po zavarovancu.

b) V primerih, v katerih se po četrtem stavku drugega odstavka
26. člena Sporazuma o socialni varnosti z dne 12. oktobra
1968 otroški dodatek k pokojnini ali povišani znesek izplačuje
polovično, in v primerih, v katerih se po 3. točki 27. člena
omenjenega sporazuma dodatna doba prišteje polovično, se
nič ne spremeni.

Sestavljeno v Ljubljani dne 24. september 1997 v dveh izvirnikih,
vsak v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer je vsako
besedilo enako obvezujoče.

14. K 43. členu sporazuma :
Za
Republiko Slovenijo

Oseba, ki po prenehanju delovnega razmerja na ozemlju ene
države pogodbenice prejema nadomestilo za brezposelnost po
predpisih te države, ima za svoje otroke, ki stalno prebivajo na
ozemlju druge države pogodbenice, pravico do otroškega dodatka
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Zvezno republiko Nemčijo
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4. člen

DOGOVOR

Potrdilo o pravnih predpisih, ki jih je treba uporabiti

O IZVAJANJU SPORAZUMA Z DNE
24. SEPT. 1997

(1) V primerih 7., 10. in 11. člena sporazuma izda pristojni nosilec
države pogodbenice, katere pravne predpise je treba uporabiti,
glede zaposlitve, ki pride v poštev, na zahtevo potrdilo, da za
delojemalca in delodajalca veljajo ti pravni predpisi. V primerih iz 7.
in 11. člena sporazuma mora to potrdilo imeti določen rok
veljavnosti.

MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO

(2) Če je treba uporabiti nemške pravne predpise, izda to potrdilo
nosilec zdravstvenega zavarovanja, ki se mu plačujejo prispevki
za pokojninsko zavarovanje, sicer pa Zvezna zavarovalnica za
uslužbence, Berlin.

O SOCIALNI VARNOSTI

Vlada Republike Slovenije
in

(3) Če je treba uporabiti slovenske pravne predpise, izda to potrdilo
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ljubljana.

Vlada Zvezne republike Nemčije

5. člen

sta se na podlagi prvega odstavka 37. člena Sporazuma z dne
24. sept. 1997 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko
Nemčijo o socialni varnosti - v nadaljevanju „sporazum" dogovorili, kot sledi:

Način izplačila
Denarne dajatve se lahko izplačujejo prejemniku na ozemlju druge
države pogodbenice neposredno ali preko organov za zvezo
oziroma preko pristojnih nemških nosilcev po četrtem odstavku
37. člena sporazuma.

I. del
Splošne določbe

II. del

1. člen

Posebne določbe

Opredelitev izrazov

1. poglavje

V določbah tega dogovora se izrazi iz sporazuma uporabljajo v
pomenu, ki je tam opredeljen.

Zdravstveno zavarovanje

2. člen

6. člen
Potrdilo o nezmožnosti za delo

Dolžnost informiranja

(1) Za prejemanje denarnih dajatev pri bivanju na ozemlju države
pogodbenice, v kateri pristojni nosilec nima svojega sedeža,
predloži oseba, na katero se to nanaša, v primeru ambulantnega
zdravljenja nosilcu v kraju bivanja v treh dneh po nastopu
nezmožnosti za delo zdravniško potrdilo o nezmožnosti za delo.
Nosilec v kraju bivanja preveri in potrdi osebi nezmožnost za
delo v treh dneh in nemudoma sporoči izid pristojnemu nosilcu.
Preverjanje poteka na isti način kot preverjanje lastnih
zavarovancev.

Organi za zvezo iz drugega odstavka 37. člena sporazuma in
pristojni nemški nosilci iz četrtega odstavka 37. člena sporazuma
so v okviru svojih pristojnosti dolžni na splošno informirati osebe,
na katere se to nanaša, o pravicah in obveznostih iz sporazuma.
3. člen
Dolžnost obveščanja
(1) Organi in službe iz drugega in četrtega odstavka 37. člena in
29. člena sporazuma morajo v okviru svojih pristojnosti drug
drugega in osebe, na katere se to nanaša, obveščati o dejstvih in
dajati na razpolago dokazila, potrebnal za zagotavljanje pravic in
obveznosti, ki izhajajo iz pravnih predpisov, navedenih v prvem
odstavku 2. člena sporazuma, ter iz sporazuma in tega dogovora.

(2) Prvi odstavek se smiselno uporablja tudi, če nezmožnost za
delo traja dlje, kot je bilo predvideno.
7. člen
Potrdilo o upravičenosti do storitev

(2) Če je neka oseba po pravnih predpisih iz prvega odstavka 2.
člena sporazuma, po sporazumu ali po tem dogovoru dolžna
nosilcu ali nekemu drugemu organu ali službi sporočiti določena
dejstva, velja ta dolžnost tudi glede ustreznih dejstev, ki so podana
na ozemlju druge države pogodbenice ali ki izhajajo iz njenih
pravnih predpisov. To velja tudi tedaj, če mora neka oseba dati na
razpolago določena dokazila.

21. april 1998

Za uveljavljanje storitev iz 5., 16. in 17. člena sporazuma mora
upravičenec nosilcu v kraju bivanja predložiti potrdilo, ki ga je
izdal pristojni nosilec.
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2. poglavje

pripravijo letno, vedno s stanjem 31. december, statistike o izplačilih
pokojnin, nakazanih na ozemlje druge države pogodbenice.
Podatki naj se po možnosti nanašajo na število in skupni znesek
posameznih vrst pokojnin in odpravnin. Obe strani izmenjata
statistike.

Zavarovanje za primer nesreče pri delu
8. člen
Potrdilo o nezmožnosti za delo
V primeru nesreče pri delu se smiselno uporablja določba 6. člena
glede potrdila o nezmožnosti za delo.

III. del

9. člen

Končna določba

Potrdilo o upravičenosti do storitev

12. člen

Za uveljavljanje storitev iz 5., 23. in 24. člena sporazuma se
smiselno uporablja 7. člen.

Uveljavitev in trajanje dogovora

10. člen

(1) Ta dogovor začne veljati na dan, ko obe državi pogodbenici
druga drugo obvestita, da so izpolnjeni potrebni notranjepravni
pogoji za uveljavitev.

Prijava nesreče pri delu

(2) Ta dogovor se uporablja od dneva uveljavitve sporazuma in
velja za isto obdobje.

(1) Za prijavo nesreče pri delu (poklicne bolezni) veljajo pravni
predpisi države pogodbenice, po katerih obstaja zavarovanje.
(2) Prijava se vloži pri pristojnem nosilcu. Ta o tem nemudoma
obvesti nosilca v kraju bivanja. Če nosilec v kraju bivanja prejme
prijavo, jo nemudoma pošlje pristojnemu nosilcu.

Sestavljeno v Ljubljani dne 24. september 1997 v dveh izvirnikih,
vsak v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer je vsako
besedilo enako obvezujoče.

3. poglavje
Razno
11. člen

Za
Vlado Republike Slovenije

Statistike

Za
Vlado Zvezne republike Nemčije

Nataša Belopavlovič, l.r.

Organi za zvezo iz drugega odstavka 37. člena sporazuma in
pristojni nemški nosilci iz četrtega odstavka 37. člena sporazuma

Heike Zenker, l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma z zaključnim protokolom in dogovora
skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV:
do zdravstvenega varstva v celoti in katere so upravičene le do
nujnega zdravstvenega varstva, kakor tudi pojem in vsebina
nujnega zdravstvenega varstva, pri čemer sta se pogodbenici v
primerjavi z doslej veljavno jugoslovansko-nemško konvencijo iz
leta 1968 dogovorili za ugodnejši način obračunavanja
zdravstvenih storitev.

Dne 24. septembra 1997 sta bila v Ljubljani sklenjena Sporazum
med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni
varnosti z zaključnim protokolom in Dogovor o izvajanju
sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo
o socialni varnosti. Sporazum in dogovor o njegovem izvajanju
sta podpisali pooblaščeni predstavnici obeh držav in sicer za
Slovenijo ga. Nataša Belopavlovič, državna sekretarka v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in za Nemčijo ga.
Heike Zenker, veleposlanica Zvezne republike Nemčije v Republiki
Sloveniji.

Zaradi tega, ker je v Nemčiji prišlo do prenosa področja družinskih
bremen v davčni sistem, pa sporazum o socialni varnosti ne
vsebuje več določb o transferu otroških dodatkov v drugo državo
pogodbenico. To pomeni, da se otroški dodatki ne bodo več izvažali
za tiste otroke, ki živijo v Sloveniji in katerih starši delajo v ZRN,
pač pa bodo tudi ti slovenski delojemalci za te otroke deležni
davčnih olajšav.

S podpisom sporazuma o socialni varnosti med RS in ZRN in
dogovora o njegovem izvajanju je bilo zaključeno skoraj štiriletno
delo pogajalskih delegacij na področju socialne varnosti, ki je bilo
zaradi restrikcij na področju socialnega zavarovanja v državah
pogodbenicah dokaj težavno in naporno ter je zahtevalo
popuščanje na obeh straneh.

Državi pogodbenici načelno sklepata sporazum za nedoločen
čas, vendar ga lahko vsaka od držav pogodbenic tudi odpove. V
tem primeru neha sporazum veljati tri mesece po ustrezni
notitikaciji po diplomatski poti.

Sporazum o socialni varnosti ureja področje pokojninskega,
invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, v posebnem poglavju
pa je urejeno tudi področje nesreč pri delu. Glede na število ljudi,
ki bodo deležni pravic na podlagi tega akta, je na tem področju to
gotovo eden najpomembnejših sporazumov. V ZRN je bilo in je še
vedno zaposlenih veliko slovenskih državljanov, ki bodo po tem
sporazumu še naprej uživali pravico do pokojnine oziroma jo
bodo lahko uveljavili ob izpolnitvi pogojev s tem, da sporazum
razširja ošebno veljavnost z državljanov na vse zavarovance, ki
so dopolnili zavarovalno dobo v obeh državah pogodbenicah,
kar je v skladu z evropskimi normami. Na tem področju je
sporazum ugodnejši od doslej veljavne jugoslovansko - nemške
konvencije iz leta 1968 glede upoštevanja dobe prejemanja
pokojnine (npr. invalidske) v zavarovalno dobo, zaradi restrikcij
na področju nemškega socialnega zavarovanja pa slabši glede
tistih pokojninskih dajatev, ki so vezane na nemški trg delovne
sile.

V operativnem dogovoru o izvajanju sporazuma o socialni varnosti
pa sta državi pogodbenici določili organe za zvezo za izvajanje
določb sporazuma na posameznih področjih socialne varnosti, ki
jih ureja, in njihove naloge, ter opredelili postopke za uveljavljanje
dajatev oziroma storitev iz sporazuma.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih zadevah
sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Predlagamo,
da se z istim aktom o ratifikaciji ratificira tudi dogovor o izvajanju
sporazuma, ki se v skladu z določbo njegovega 12. člena tako ali
tako lahko uporablja šele od dneva uveljavitve sporazuma dalje
in velja za isto obdobje. Ratifikacija Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni varnosti z
zaključnim protokolom in Dogovora o izvajanju sporazuma med
Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni
varnosti ne bo zahtevala spreminjanja veljavnih oziroma
sprejemanja novih predpisov.

Veliko je tudi zavarovancev, ki se vsaj občasno mudijo na ozemlju
druge države pogodbenice (turisti, detaširani delavci, upokojenci,
družinski člani ali študentje). Za te je pomemben predvsem tisti
del sporazuma, ki se nanaša na zdravstveno zavarovanje. V tem
delu sporazuma je opredeljeno, katere osebe in kdaj so upravičene

21. april 1998

Sporazum bo začel veljati prvi dan drugega meseca po preteku
tistega meseca, V katerem bosta izmenjani ratifikacijski listini.
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Popravek k

PREDLOGU

ZAKONA

SPORAZUMA

SLOVENIJO

MED

IN

OBMEJNEM

NASELIJ

REPUBLIKO

REPUBLIKO

-

A

O

NAPAK

V

(SEZNAM

OBMEJNEM

SLOVENIJI)

NAVEDENEMU

HRVAŠKO

IN

ODPRAVA

PRILOGE

NA

REPUBLIKI

RATIFIKACIJI

PROMETU

SODELOVANJU

BESEDILU

0

OBMOČJU

V

K

SPORAZUMU

(BHROPS)

- EPA 283 - II

Vlada Republike Slovenije v prilogi pošilja novo besedilo priloge
A in kopijo note Veleposlaništva Republike Hrvaške v Ljubljani
št. 106/S.D./98 z dne 30. marca 1998 ter kopijo note Ministrstva
za zunanje zadeve Republike Slovenije št. 137/98-8607 z dne
7. aprila 1998, z izmenjavo katerih je bil sklenjen sporazum o
odpravi tehničnih napak v Prilogi A Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in
sodelovanju.

- POPRAVEK K PREDLOGU ZAKONA O RATIFIKACIJI
SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O OBMEJNEM PROMETU IN SODELOVANJU - ODPRAVA NAPAK V BESEDILU PRILOGE A
(SEZNAM NASELIJ NA OBMEJNEM OBMOČJU V REPUBLIKI SLOVENIJI) K NAVEDENEMU SPORAZUMU
V postopku ratifikacije Sporazuma med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju,
podpisanega v Ljubljani dne 28. aprila 1997 je bilo na slovenski
strani ugotovljeno, da je pri pripravi Seznama naselij na
obmejnem območju v Republiki Sloveniji, ki tvori Prilogo A, prišlo
do nekaj napak. V dogovoru s hrvaško stranjo je bil opravljen
popravek in sestavljeno novo besedilo priloge A, s katerim se
nadomešča dosedanje besedilo omenjene priloge sporazuma.
21. april 1998

i

Vlada Republike Slovenije prosi, da se z novim besedilom Priloge
A (Seznam naselij na obmejnem območju v Republiki Sloveniji)
nadomesti dosedanje besedilo priloge A, ki ga je poslala z
dopisom št. 900-03/97-8 (T) z dne 6.10.1997.
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VELEPOSLANIŠTVO
REPUBLIKE HRVAŠKE LJUBLJANA
Nota številka: 106/S.D./98

Veleposlaništvo Republike Hrvaške v Ljubljani ima čast predlagati,
da ta nota skupaj s potrdilno noto Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije, sestavita sporazum med dvema državama
o odpravi (tehničnih) napak v Prilogi A Sporazuma med Republiko
Hrvaško in Republiko Slovenijo o obmejnem prometu in
sodelovanju.

Veleposlaništvo Republike Hrvaške v Ljubljani izraža Ministrstvu
za zunanje zadeve Republike Slovenije svojo visoko spoštovanje
in ima čast, sklicujoč se na noti Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije št. 137/92-52276 z dne 22. decembra 1997 in
št. 137/92-2357 z dne 29. januarja 1998, v zvezi predlogov za
odpravo (tehničnih) napak, ugotovljenih v Prilogi A Sporazuma
med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo o obmejnem
prometu in sodelovanju, sporočiti naslednje.

Veleposlaništvo Republike Hrvaške v Ljubljani izkorišča tudi to
priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije
ponovi izraze svojega odličnega spoštovanja.
Ljubljana, 30. marca 1998

Veleposlaništvo Republike Hrvaške delno soglaša s predlogi za
odpravo (tehničnih) napak, ugotovljenih v Prilogi A Sporazuma
med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo o obmejnem
prometu in sodelovanju, in sicer na način, da se iz Priloge A
izpustijo naselja Trebež (095), Volčje (101) in Zgornji Obrez (106)
v občini Brežice, Socerb (018) v občini Koper, Dobležice (003) v
občini Kozje, Vrbina (174) v občini Krško, Koračiće (024), Sv.
Tomaž (065) in Trnovci (069) v občini Ormož, Konarna vas (019)
in Mašelj (025) v občini Semič in Zgornje Tinsko (075) v občini
Šmarje pri Jelšah, da se pa vnesejo naselja Svibnik (096) v občini
Črnomelj, Nožed (009) v občini Izola, Galantiči (105) v občini
Koper, Dobrava pri Kostanjevici (031) in Gornja Prekopa (057) v
občini Krško, Brezovica pri Stopičah (009), Gornja Težka Voda
(069), Hrib pri Orehku (084), Leskovec (108), Mali Cerovec (119),
Mali Orehek (122), Plemberk (143), Sela pri Zajčjem vrhu (176),
Verdun (216), Vrhe (227) in Zajčji Vrh pri Stopičah (233) v občini
Novo mesto, Bratonečice (001), Gradišče pri Ormožu (013),
Hranjigovci (017), Mala vas pri Ormožu (034) in Sodinci (058) v
občini Ormož, Brezje pri Podplatu (002), Čača vas (005),
Gabrovec pri Kostrivnici (008), Kamna Gorica (013), Podturn
(018), Spodnji Gabrnik (018) in Žagaj pod Bočem (037) v občini
Rogaška Slatina, Gaj (018), Krtince (033), Preloge pri Šmarju
(050), Spodnje Mestinje (057), Stranje (060) in Topolovec (067) v
občini Šmarje pri Jelšah.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Št. 137/92-8607
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža
spoštovanje Veleposlaništvu Republike Hrvaške v Ljubljani in ima
čast, v zvezi z noto veleposlaništva št. 106/S.D./98 z dne 30.
marca 1998, sporočiti soglasje k predlogu odprave tehničnih napak
v besedilu Priloge A Sporazuma med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju,
podpisanega v Ljubljani dne 28. aprila 1997, tako da omenjena
nota veleposlaništva in ta nota sestavljata sporazum o odpravi
tehničnih napak v Prilogi A Sporazuma med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju.
V ta namen ima ministrstvo čast v prilogi dostaviti popravljeno
besedilo priloge A.

Veleposlaništvo Republike Hrvaške poudarja pripravljenost
hrvaške strani, da se v okviru Stalne mešane komisije, katera bi
bila formirana na podlagi 54. člena Sporazuma o obmejnem
prometu in sodelovanju, razpravi vključevanje v obmejni pas
Republike Slovenije, preostalih naselij, ki so predlagana v omenjeni
slovenski noti, kakor tudi nekih drugih naselij v obmejni pas
Republike Hrvaške.
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Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej
priložnosti izraža Veleposlaništvu Republike Hrvaške v Ljubljani
svojo odlično spoštovanje.
Ljubljana, 7. aprila 1998
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PRILOGA A

SEZNAM NASELIJ NA OBMEJNEM OBMOČJU V REPUBLIKI SLOVENIJI

Občina

Šifra naselja Ime naselja

LENDAVA

059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059

002
003
004
006
007
008
009
010
012
013
015
016
017
018
020
021
022
025

BENICA
BREZOVEC - DEL
ČENTIBA
DOLGA VAS
DOLGOVAŠKE GORICE
DOLINA PRI LENDAVI
DOLNJI LAKOŠ
GABERJE
GORNJI LAKOŠ
HOTIZA
KAPCA
KOT
LENDAVA
LENDAVSKE GORICE
PETIŠOVCI
PINCE
PINCE-MAROF
TRIMLINI

ČRENŠOVCI

015
015
015
015
015
015
015
015
015

001
002
003
004
005
006
007
008
009

BREZOVICA
ČRENŠOVCI
DOLNJA BISTRICA
GORNJA BISTRICA
MALAPOLANA
SREDNJA BISTRICA
TRNJE
VELIKA POLANA
ŽIŽKI

ODRANCI

086

001

ODRANCI

LJUTOMER

063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063

001
011
012
013
014
018
019
022
025
026
029
034
038
040
041
042
043
044
046
047

BABINCI
CEZANJEVCI
CUBER
CVEN
DESNJAK
GIBINA
GLOBOKA
GRESOVŠČAK
ILOVCI
JERUZALEM
KOPRIVA
LJUTOMER
MEKOTNJAK
MOTA
NORŠINCI PRI LJUTOMERU
NUNSKA GRABA
PLEŠIVICA
PODGRADJE
PRESIKA
PRISTAVA
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

LJUTOMER

063
063
063
063
063
063
063
063
063
063
063

048
049
051
052
054
055
058
059
061
063
069

087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
048

ORMOŽ

poročevalec, št. 27

RADOMERJE
RADOMERŠČAK
RAZKRIŽJE
RINČETOVA GRABA
SLAMNJAK
SPODNJI KAMENŠČAK
STROČJA VAS
ŠAFARSKO
ŠPRINC
VEŠČICA
ŽELEZNE DVERI
BRATONEČICE
BRESNICA
CEROVEC STANKA VRAZA
CVETKOVCI
DOBRAVA
DOBROVŠČAK
DRAKŠL
FRANKOVCI
GODENINCI
GOMILA PRI KOGU
GORNJI KLJUČAROVCI
GRABE
GRADIŠČE PRI ORMOŽU
HAJNDL
HARDEK
HERMANCI
HRANJIGOVCI
HUJBAR
HUM PRI ORMOŽU
IVANJKOVCI
JASTREBCI
KAJŽAR
KOG
KRČEVINA
LAČAVES
LAHONCI
LEŠNICA
LEŠNIŠKIVRH
Ll BANJA
LITMERK
LOPERŠICE
LUNOVEC
MALA VAS PRI ORMOŽU
MALI BREBROVNIK
MIHALOVCI
MIHOVCI PRI VEL. NEDELJI
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
OBREŽ
ORMOŽ
OSLUŠEVCI
PAVLOVCI
PAVLOVSKIVRH
PODGORCI
PRECLAVA
PUŠENCI
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

ORMOŽ

087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087
087

050
052
053
054
056
057
058
059
060
061
062
063
064
066
067
068
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081

RITMERK
RUNEČ
SAVCI
SEJANCI
SENEŠCI
SENIK
SODINCI
SPODNJI KLJUČAROVCI
SREDIŠČE OB DRAVI
STANOVNO
STREZETINA
STRJANCI
STRMEC PRI ORMOŽU
ŠALOVCI
ŠARDINJE
TRGOVIŠČE
VELIČANE
VELIKA NEDELJA
VELIKI BREBROVNIK
VIČANCI
VINSKI VRH
VITAN
VODRANCI
VUZMETINCI
ZAGORJE
ZASAVCI
ŽEROVINCI
Ž VAB

DORNAVA

024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

BRATISLAVCI
BREZOVCI
DORNAVA
LASIGOVCI
MEZGOVCI OB PESNICI
POLENCI
POLENŠAK
PRERAD
SLOMI
STREJACI
STRMEC PRI POLENŠAKU
ŽAMENCI

GORIŠNICA

028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

BREZOVEC
CIRKULANE
CUNKOVCI
DOLANE
FORMIN
GAJEVCI
GORIŠNICA
GRADIŠČA
GRUŠKOVEC
MALA VAS
MALI OKIČ
MEDRIBNIK
MEJE
MOŠKANJCI
MURETINCI
PARADIŽ
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

GORIŠNICA

028
028
028
028
028
028
028
028

017
018
019
020
021
022
023
024

PLACEROVCI
POHORJE
PRISTAVA
SLATINA
TIBOLCI
VELIKI VRH
ZAGOJIČI
ZAMUŠANI

ZAVRČ

143
143
143
143
143
143
143
143
143

001
002
003
004
005
006
007
008
009

BELSKIVRH
DRENOVEC
GORENJSKI VRH
GORIČAK
HRASTOVEC
KORENJAK
PESTIKE
TURŠKIVRH
ZAVRČ

PTUJ

096
096
096
096
096
096
096

001
002
012
015
019
023
024

BOROVCI
BUKOVCI
NOVA VAS PRI MARKOVCIH
PRVENCI
SOBETINCI
STOJNCI
STRELCI

VIDEM

135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135

002
003
005
006
007
008
009
010
011
013
015
016
017
018
020
022
023
024
026
027
028
029
030
031
032
034
037
038
039
041

BELAVŠEK
BERINJAK
DEŽNO PRI PODLEHNIKU
DOLENA
DRAVCI
DRAVINJSKI VRH
GORCA
GRADIŠČE
JABLOVEC
KOZMINCI
LJUBSTAVA
LOŽINA
MAJSKI VRH
MALAVARNICA
PODLEHNIK
REPIŠČE
RODNI VRH
SEDLAŠEK
SKORIŠNJAK
SOVIČE
SPODNJE GRUŠKOVJE
SPODNJI LESKOVEC
STANOŠINA
STRAJNA
STRMEC PRI LESKOVCU
TRDOBOJCI
VAREJA
VELIKA VARNICA
VELIKI OKIČ
ZAKL
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

VIDEM

135
135

043
044

ZGORNJE GRUŠKOVJE
ZGORNJI LESKOVEC

MAJŠPERK

069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069
069

002
003
005
006
007
008
009
010
011
015
016
017
019
022
023
025
028
029
030

ČERMOŽIŠE
DOBRINA
DOLPRISTOPERCAH
GRDINA
JANŠKIVRH
JELOVICE
KOČICE
KORITNO
KUPČINJIVRH
NADOLE
NARAPLJE
PLANJSKO
PREŠA
SITEŽ
SKRBLJE
SPODNJA SVEČA
STOPERCE
ZGORNJA SVEČA
ŽETALE

ROGATEC

107
107
107
107
107
107
107
107
107

001
002
003
004
005
006
007
008
009

BREZOVEC PRI ROGATCU
DOBOVEC PRI ROGATCU
DONAČKA GORA
LOG
ROGATEC
SV. JURIJ
TLAKE
TRLIČNO
ŽAHENBERC

ROGAŠKA SLATINA

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

BRESTOVEC
BREZJE PRI PODPLATU
CEROVEC POD BOČEM
CESTE
ČAČAVAS
DREVENIK
GABRCE
GABROVEC PRI KOSTRIVNICI
GRADIŠKI DOL
IRJE
KAČJI DOL
KAMENCE
KAMNA GORCA
MALE RODNE
NIMNO
PLAT
PODPLAT
PODTURN
PRISTAVICA
PRNEK
RAJNKOVEC
RATANSKAVAS
RJAVICA
ROGAŠKA SLATINA
SPODNJA KOSTRIVNICA

21. april 1998
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

ROGAŠKA SLATINA

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106

026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041

SPODNJE NEGONJE
SPODNJESEČOVO
SPODNJI GABRNIK
STRMEC PRI SV. FLORIJANU
SV. FLOR IJ AN
TEKAČEVO
TOPOLE
TRŽIŠČE
TUNCOVEC
VELIKE RODNE
VINEC
ŽAGAJ POD BOČEM
ZGORNJA KOSTRIVNICA
ZGORNJE NEGONJE
ZGORNJE SEČOVO
ZGORNJI GABRNIK

ŠMARJE PRI JELŠAH

124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124

005
006
014
018
021
024
029
030
032
033
034
036
039
044
050
051
057
059
060
064
065
067
076
077

BELO
BEZGOVICA
DOL PRI PRISTAVI
GAJ
GRLIČE
HAJNSKO
KONUŠKO
KORETNO
KRISTAN VRH
KRTINCE
LAŠE
LEMBERG PRI ŠMARJU
MESTINJE
PIJOVCI
PRELOGE PRI ŠMARJU
PUSTIKE
SPODNJE MESTINJE
SPODNJETINSKO
STRANJE
ŠEROVO
ŠKOFIJA
TOPOLOVEC
ZIBIKA
ZIBIŠKA VAS

PODČETRTEK

092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092

001
002
003
004
005
006
008
009
010
011
012
013
014
015
039
016

BISTRICA OB SOTLI
BREZOVEC PRI POLJU
CMEREŠKA GORCA
ČREŠNJEVEC OB BISTRICI
DEKMANCA
GOLOBINJEKOB SOTLI
HRASTJE OB BISTRICI
IMENO
IMENSKA GORCA
JERČIN
KRIŽAN VRH
KUNŠPERK
LASTNIČ
NEZBIŠE
OLIMJE
PECELJ

poročevalec,■ št.
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

PODČETRTEK

092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092
092

017
018
019
020
021
023
024
026
027
029
031
032
033
034
035
036
037
038

PLES
PODČETRTEK
POLJE OB SOTLI
POLJE PRI BISTRICI
PRELASKO
PRISTAVA PRI MESTINJU
ROGINSKA GORCA
SEDLARJEVO
SELA
SODNA VAS
SREBRNIK
SV. EMA
TREBČE
VERAČE
VIDOVICA
VIRŠTANJ
VONARJE
ŽAGAJ

KOZJE

051
051

002
020

BUČE
VRENSKA GORCA

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
• 009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009

003
004
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
022
023
024
026
027
028
029
031
032
033
034
035
036
037
038
039
041
042

BIZELJSKA VAS
BIZELJSKO
BOJSNO
BOR ŠT
BRAČNAVAS
BREZJE PRI BOJSNEM
BREZJE PRI VELIKI DOLINI
BREZOVICA NA BIZELJSKEM
BREŽICE
BRVI
BUKOŠEK
BUKOVJE
BUŠEČA VAS
CERINA
CERKLJE OB KRKI
CIRNIK
CUNDROVEC
ČATEŽ OB SAVI
ČEDEM
ČREŠNJICE PRI CERKLJAH
DEDNJAVAS
DOBENO
DOBOVA
DOLENJA PIROŠICA
DOLENJE SKOPICE
DRAMLJA
DRENOVEC PRI BUKOVJU
DVORCE
GABRJE PRI DOBOVI
GAJ
GAZICE
GLOBOČICE
GLOBOKO
GORENJA PIROŠICA
GORENJE SKOPICE

BREŽICE
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

BREŽICE

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009

043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
054
055
056
057
058
059
061
062
063
064
065
066
068
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
087
088
089
092
093
094
096
097
098
099
100
102
103
104
107
108
109

GORNJI LENART
GREGOVCE
HRASTJE PRI CERKLJAH
IZVIR
JERESLAVEC
JESENICE
KAMENCE
KAPELE
KORITNO
KRAŠKA VAS
KRŠKA VAS
LAZE
LOČE
MALA DOLINA
MALICIRNIK
MALI OBREŽ
MIHALOVEC
MOSTEC
MRZLAVAVAS
NOVA VAS OB SOTLI
NOVA VAS PRI MOKRICAH
OBREŽJE
OREŠJE NA BIZELJSKEM
PERIŠČE
PIRŠENBREG
PIŠECE
PODGORJE PRI PIŠECAH
PODGRAČENO
PODVINJE
PONIKVE
POŠTENA VAS
PRILIPE
RAČJA VAS
RAJEC
RAKOVEC
RIBNICA
RIGONCE
SELA PRI DOBOVI
SLOGONSKO
SLOVENSKAVAS
SOBENJA VAS
STANKOVO
STARA VAS-BIZELJSKO
STOJANSKIVRH
VELIKA DOLINA
VELIKE MALENCE
VELIKI OBREŽ
VINJIVRH
VITNA VAS
VRHJE
VRHOVSKAVAS
ZASAP
ŽEJNO
ŽUPEČAVAS
ŽUPELEVEC

KRŠKO

054

007

AVGUŠTINE
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

KRŠKO

054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054

013
014
016
017
022
025
028
029
031
033
039
040
045
046
057
059
061
062
065
067
068
075
077
083
093
101
107
109
113
115
117
120
122
125
133
137
141
142
153
160
163
169
175
178
179
183

BREZJE V PODBOČJU
BREZOVICA V PODBOČJU
BRLOG
BROD V PODBOČJU
ČREŠNJEVEC PRI OŠTRCU
ČRNEČAVAS
DOBE
DOBRAVA OB KRKI
DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI
DOL
DOLNJA PREKOPA
DOLŠCE
FRLUGA
GLOBOČICE PRI KOSTANJEVICI
GORNJA PREKOPA
GRADEC
GRADNJE "
GRIČ
HRASTEK
IVANJŠE
JABLANCE
KARLČE
KOČ ARIJA
KOSTANJEVICA NA KRKI
MALEVODENICE
MLADJE
OREHOVEC
OŠTRC
PLANINAV PODBOČJU
PODBOČJE
PODSTRM
PREMAGOVCE
PRISTAVA OB KRKI
PRUŠNJAVAS
RŽIŠČE
SELO
SLINOVCE
SLIVJE
STARI GRAD V PODBOČJU
ŠUTNA
VELIKEVODENICE
VELIKO MRAŠEVO
VRBJE
VRTAČA
ZABORŠT
ŽABJEK V PODBOČJU

ŠENTJERNEJ

119
119
119
119
119
119
119
119
119
119

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

APNENIK
BREŠKA VAS
BREZJE PRI ŠENTJERNEJU
CEROV LOG
ČADRAŽE
ČISTI BREG
DOBRAVICA
DOLENJA BREZOVICA
DOLENJA STARA VAS
DOLENJE GRADIŠČE PRI ŠENTJ.
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Občina
ŠENTJERNEJ

NOVO MESTO

poročevalec, št. 27

Šifra naselja Ime naselja
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119

011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
0K6
057
058

DOLENJE MOKRO POLJE
DOLENJE VRHPOLJE
DOLENJI MAHAROVEC
DRAMA
DRČA
GORENJA BREZOVICA
GORENJA GOMILA
GORENJA STARA VAS
GORENJE GRADIŠČE PRI ŠENTJ.
GORENJE MOKRO POLJE
GORENJE VRHPOLJE
GORENJI MAHAROVEC
GROBLJE PRI PREKOPI
GRUČA
HRASTJE
HRVAŠKI BROD
IMENJE
JAVOROVICA
LEDEČAVAS
LOKA
MALI BAN
MIHOVICA
MIHOVO
MRŠEČAVAS
OREHOVICA
OSTROG
POLHOVICA
PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU
PRISTAVA PRI ŠENTJERNEJU
PRISTAVICA
RAKOVNIK
RAZDRTO
ROJE
SELA PRI ŠENTJERNEJU
ŠENTJAKOB
ŠENTJERNEJ
ŠMALČJAVAS
ŠMARJE
TOLSTI VRH
VELIKI BAN
VOLČKOVAVAS
VRATNO
VRBOVCE
VRH PRI ŠENTJERNEJU
ZAMEŠKO
ZAPUŽE
ŽERJAVIN
ŽVABOVO

085
085
085
085
085
085
085

009
017
035
037
042
049
067

BREZOVICA PRI STOPIČAH
ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH
DOLENJI SUHADOL
DOLNJA TEŽKA VODA
DOLŽ
GABRJE
GORENJI SUHADOL
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

NOVO MESTO

085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085
085

069
084
085
087
094
100
101
108
119
122
129
140
143
148
161
176
189
207
208
211
214
216
219
227
233

GORNJATEŽKAVODA
HRIB PRI OREHKU
HRUŠICA
IGLENIK
JUGORJE
KONEC
KOROŠKA VAS
LESKOVEC
MALI CEROVEC
MALI OREHEK
MIHOVEC
PANGRČ GRM
PLEMBERK
PODGRAD
PRISTAVA
SELA PRI ZAJČJEM VRHU
STOPIČE
VELIKE BRUSNICE
VELIKI CEROVEC
VELIKI OREHEK
VELIKI SLATNIK
VERDUN
VINJA VAS
VRHE
ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH

METLIKA

073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031

BEREČA VAS
BOGINJA VAS
BOJANJA VAS
BOLDRAŽ
BORŠT
BOŽAKOVO
BOŽIČ VRH
BREZOVICA PRI METLIKI
BUŠINJA VAS
ČURILE
DOLE
DOLNJA LOKVICA
DOLNJE DOBRAVICE
DOLNJI SUHOR PRI METLIKI
DRAGE
DRAGOMLJAVAS
DRAŠIČI
GERŠIČI
GORNJA LOKVICA
GORNJE DOBRAVICE
GORNJI SUHOR PRI METLIKI
GRABROVEC
GRADAC
GRM PRI PODZEMLJU
HRAST PRI JUGORJU
JUGORJE PRI METLIKI
KAMENICA
KAPLJIŠČE
KLOŠTER
KRASINEC
KRAŠNJIVRH
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

METLIKA

073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073

032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059

KRIVOGLAVICE
KRIŽEVSKA VAS
KRMAČINA
MAČKOVEC PRI SUHORJU
MALO LEŠČE
METLIKA
MLAKE
OKLJUKA
OTOK
PODZEMELJ
PRILOZJE
PRIMOSTEK
RADOŠI
RADOVICA
RADOVIČI
RAKOVEC
RAVNACE
ROSALNICE
SELA PRI JUGORJU
SLAMNAVAS
SVRŽAKI
ŠKEMLJEVEC
ŠKRILJE
TRNOVEC
VIDOŠIČI
ZEMELJ
ŽELEBEJ
ŽELEZNIKI

SEMIČ

109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109

003
004
006
007
008
009
012
014
015
017
018
020
021
022
023
024
026
027
028
029
030
031
033
035
036
039
041
042
044

BREZJE PRI VINJEM VRHU
BREZOVA REBER
BRSTOVEC
CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU
COKLOVCA
ČREŠNJEVEC PRI SEMIČU
GABER PRI SEMIČU
GRADNIK
HRIB PRI CEROVCU
KAL
KAŠČA
KOT PRI SEMIČU
KRUPA
KRVAVČJIVRH
LIPOVEC
MALINE PRI ŠTREKLJEVCU
MLADICA
MOVERNAVAS
NESTOPLJAVAS
OMOTA
OSKORŠNICA
OSOJNIK
PODREBER
PRAPROČE
PRAPROT
PUGLED
SADINJA VAS
SELA PRI SEMIČU
SEMIČ
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

SEMIČ

109
109
109
109
109
109
109
109
109

045
048
049
050
051
052
053
054
056

SODJIVRH
STARIHOVVRH
STRANSKA VAS PRI SEMIČU
ŠTREKLJEVEC
TRATA
TREBNJIVRH
VAVPČA VAS
VINJI VRH PRI SEMIČU
VRTAČA PRI SEMIČU

ČRNOMELJ

017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017

001
002
003
004
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
046
047
048
049
050

ADLEŠIČI
BALKOVCI
BEDENJ
BELČJIVRH
BLATNIK PRI ČRNOMLJU
BOJANCI
BRDARCI
BREG PRI SINJEM VRHU
BREZNIK
BUTORAJ
CERKVIŠČE
ČREŠNJEVEC PRI DRAGATUŠU
ČRNOMELJ
ČUDNO SELO
DALNJE NJIVE
DAMELJ
DEČINA
DESINEC
DESKOVA VAS
DOBLIČE
DOLENJA PODGORA
DOLENJA VAS PRI ČRNOMLJU
DOLENJCI
DOLENJI RADENCI
DOLENJI SUHOR PRI VINICI
•
DOLNJA PAKA
DRAGA PRI SINJEM VRHU
DRAGATUŠ
DRAGOŠI
DRAGOVANJAVAS
DRENOVEC
DREŽNIK
FUČKOVCI
GOLEK
GOLEK PRI VINICI
GORENJA PODGORA
GORENJCI PRIADLEŠIČIH
GORENJI RADENCI
GORICA
GORNJA PAKA
GORNJI SUHOR PRI VINICI
GRIBLJE
HRAST PRI VINICI
JANKOVIČI
JELŠEVNIK
JERNEJA VAS
KANIŽARICA
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Občina

Šifra naselja ime naselja

ČRNOMEU

017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017

.

A

051
053
054
055
056
057
058
059
060
061
063
065
066
v •, ,,
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
017 082
017 084
017 086
017 087
017 088
017 089
017 090
017 091
017 092
017 093
017 094
017 096
017 097
017 098
017 099
017 100
017 101
017 103
017 104
017 105
017 106
017 107
017 108
017 109
017 110
017 111
017 112
017 113
017 114
017 115

KNEŽINA
KOT OB KOLPI
KOVAČA VAS
KOVAČJI GRAD
KVASICA
LOKVE
MALA LAHINJA
MALA SELA
MALI NERAJEC
MARINDOL
MIHELJA VAS
MILIČI
MOČILE
NOVA LIPA
OBRH PRI DRAGATUŠU
OGULIN
OTOVEC
PAUNOVIČI
PERUDINA
PETROVA VAS
POBREŽJE
PODKLANEC
PODLOG
PRELESJE
PRELOKA
PRIBINCI
PURGA
PUSTI GRADEC
ROŽANEC
RUČETNAVAS
SEČJE SELO
SELA PRI DRAGATUŠU
SELA PRI OTOVCU
SINJIVRH
SODEVCI
SREDNJI RADENCI
STARA LIPA
STAR I TRG OB KOLPI
SVIBNIK
ŠIPEK
ŠPEHARJI
TALČJIVRH
TANČA GORA
TRIBUČE
UČAKOVCI
VELIKA LAHINJA
VELIKA SELA
VELIKI NERAJEC
VINICA
VOJNAVAS
VRANOVIČI
VRHOVCI
VUKOVCI
ZAGOZDAC
ZAJČJI VRH
ZAPUDJE
ZASTAVA

Občina

Šifra naselja Ime naselja

ČRNOMELJ

017
017
017

116
117
118

KOČEVJE

048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048

001
002
006
007
009
011
013
014
015
016
020
021
022
023
024
026
029
031
032
033
034
036
037
038
040
052
053
054
055
056
057
058
060
061
066
073
075
078
080
081
082
083
084
085
086
087
089
090
091
094
098
099
102
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ZILJE
ZORENCI
ŽUNIČI
AJBELJ
BANJALOKA
BRIGA
BRSNiK
ČOLNARJI
ČEPLJE
DELAČ
DOL
DOLENJA ŽAGA
DOLENJI POTOK
DREN
DREŽNIK
FARA
GLADLOKA
GORENJA ŽAGA
GORENJI POTOK
GOTENC
GRGELJ
GRIVAC
HRELJIN
HRIB PRI FARI
JAKŠIČI
JELENJA VAS
JESENOV VRT
KAPTOL
KOSTEL
KRALJI
KRKOVO NAD FARO
KUHLARJI
KUŽELIČ
KUŽELJ
LAZE PRI KOSTELU
LAZE PRI PREDGRADU
LIPOVEC PRI KOSTELU
MAVRC
MUHA VAS
NOVA SELA
OGRAJA
OSKRT
PADOVO PRI FARI
PAKA PRI PREDGRADU
PETRINA
PIRČE
PLANINA
PODEN
PODLESJE
PODSTENE PRI KOSTELU
POTOK
PREDGRAD
PUC
RAJŠELE
RAKE
SAPNIK
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

KOČEVJE

048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048
048

103
104
107
108
109
110
115
116
118
121
122
124
127
128
129
130
131
133
134

SELO PRI KOSTELU
SLAVSKI LAZ
SPODNJA BILPA
SPODNJI LOG
SREDNJI POTOK
SROBOTNIK OB KOLPI
STELNIK
STRUŽNICA
SUHOR
ŠKRILJ
ŠTAJER
TIŠENPOLJ
VAS
VIMOLJ
VIMOLJ PRI PREDGRADU
VRH PRI FARI
VRT
ZAPUŽE PRI KOSTELU
ZDIHOVO

OSILNICA

088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088
088

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010»
011,
oi;>
01.'3
01 4
015
016
0117
018
019

BELICA
BEZGARJI
BEZGOVICA
BOSLJIVA LOKA
GRINTOVEC PRI OSILNICI
KRIŽMANI
LOŽEC
MALINIŠČE
MIRTOVIČI
OSILNICA
PADOVO PRI OSILNICI
PAPEŽI
PODVRH
RIBJEK
SELA
SPODNJI ČAČIČ
STROJIČI
ZGORNJI ČAČIČ
ŽURGE

LOŠKI POTOK

066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066
066

001
C)02
O04
1305
006
007
008
009
010
011
013
012
014
015
016
017

ČRNI POTOK PRI DRAGI
DRAGA
HRIB-LOŠKI POTOK
LAZEČ
MALI LOG
NOVI KOT
PODPLANINA
PODPRESKA
PUNGERT
RETJE
SREDNJA VAS-LOŠKI POTOK
SREDNJA VAS PRI DRAGI
STARI KOT
ŠEGOVA VAS
TRAVA
TRAVNIK
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

LOŠKA DOLINA

065
065
065
065
065
065
065
065
065
065
065
065
065
065
065
065
065
065
065
065
065
065
065

002
003
006
007
015
017
018
019
024
026
027
030
034
035
036
038
040
045
053
055
059
061
062

BABNA POLICA
BABNO POLJE
DANE
DOLENJE POLJANE
IGA VAS
KLANCE
KNEŽJA NJIVA
KOZARIŠČE
LOŽ
MARKOVEC
METULJE
NADLESK
PODCERKEV
PODGORA PRI LOŽU
PODLOŽ
PUDOB
RAVNE NA BLOKAH
STAR I TRG PRI LOŽU
ŠMARATA
TOPOL
VIŠEVEK
VRH
VRHNIKA PRI LOŽU

ILIRSKA BISTRICA

038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038
038

004
005
007
008
011
012
013
015
016
018
019
023
024
025
028
029
031
032
033
034
041
043
045
047
048
049
050
051
054
055
056
057
058

DOBRO POLJE
DOLENJE PRI JELŠANAH
DOLNJI ZEMON
FABCI
GORNJI ZEMON
HARIJE
HRUŠICA
ILIRSKA BISTRICA
JABLANICA
JASEN
JELŠANE
KOSEZE
KUTEŽEVO
MALA BUKOVICA
NOVA VAS PRI JELŠANAH
NOVOKRAČINE
PAVLICA
PODBEŽE
PODGRAD
PODGRAJE
RAČICE
REČICA
SABONJE
SNEŽNIK
SOZE
STAROD
STUDENA GORA
SUŠAK
TOPOLC
TRPČANE
VELIKA BUKOVICA
VELIKO BRDO
VRBICA
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

ILIRSKA BISTRICA

038
038
038
038

059
060
062
063

VRBOVO
ZABIČE
ZAREČICA
ZAREČJE

HRPELJE-KOZINA

035
035
035
035
035
035
035
035
035
035

002
006
007
016
017
021
026
027
028
032

BAČ PRI MATERIJI
GOLAC
GRADIŠČE PRI MATERIJI
MARKOVŠČINA
MATERIJA
OBROV
POLJANE PRI PODGRADU
POVŽANE
PREŠNICA
SKADANŠČINA

050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
105
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
040
041

KOPER
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ABITANTI
ANKARAN
BABIČI
BARIZONI
BELVEDUR
BERTOKI
BEZOVICA
BOČAJI
BONINI
BORŠT
BOŠ AM AR IN
BREZOVICA PRI GRADINU
BREŽEC PRI PODGORJU
BRIČ
BUTARI
ČEPKI
CEREJ
ČENTUR
ČEŽARJI
ČRNI KAL
ČRNOTIČE
DEKANI
DILICI
DOL PRI HRASTOVLJAH
DVORI
FIJEROGA
GABROVICA PRI ČRNEM KALU
GALANTIČI
GAŽON
GLEM
GRAČIŠČE
GRADIN
GRINJAN
GRINTOVEC
HRASTOVLJE
HRVATINI
JELARJI
KAMPEL
KARLI
KOLOMBAN
KOPER
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Občina
KOPER
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Šifra naselja Ime naselja
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050

042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
061
062
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
104

KOROMAČI-BOŠKINI
KORTINE
KOŠTABONA
KOZLOVIČI
KRKAVČE
KRNICA
KUBED
LABOR
LOKA
LOPAR
LUKINI
MANŽAN
MAREZIGE
MARŠIČI
MOČUNIGI
MONTINJAN
MOVRAŽ
OLIKA
PERAJI
PISARI
POBEGI
PODGORJE
PODPEČ
POLETIČI
POMJAN
POPETRE
PRADE
PRAPROČE
PREDLOKA
PREGARA
PREMANČAN
PUČE
RAKITOVEC
RIŽANA
ROŽAR
SIRČI
SMOKVICA
SOČERGA
SOKOLIĆI
SPODNJE ŠKOFIJE
SRGAŠI
STEPANI
SV. ANTON
ŠALARA
ŠEKI
ŠKOCJAN
ŠMARJE
TOPOLOVEC
TREBEŠE
TRIBAN
TRSEK
TRUŠKE
TULJAKI
VANGANEL
ZABAVLJE
ZANIGRAD
ZAZID
ŽUPANČIČI
65
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Občina

Šifra naselja Ime naselja

IZOLA

040
040
040
040
040
040
040
040
040

001
002
003
004
005
006
007
009
008

BAREDI
CETORE
DOBRAVA
IZOLA
JAGODJE
KORTE
MALIJA
NOŽED
ŠARE D

PIRAN

090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

DRAGONJA
LUCIJA
NOVA VAS NAD DRAGONJO
PADNA
PARECAG
PIRAN
PORTOROŽ
SEČA
SEČOVLJE
STRUNJAN
SV. PETER
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Predlog za

SPREJEM

DRUGEGA

ZAKONA

DRUGIH

0

OBVEZNE

RAZLAGE

ODSTAVKA

45.A.

UREJANJU

POSEGOV

V

ČLENA

NASELIJ

IN

PROSTOR

(0RZUN45A)
- EPA 456 - II -

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:

Vlada Republike Slovenije je na 56. seji dne 2/4-1998
obravnavala:
- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE DRUGEGA
ODSTAVKA 45.A ČLENA ZAKONA O UREJANJU NASELIJ
IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR (URADNI LIST SRS,
ŠT. 18/04, 37/85, 29/86 IN URADNI LIST RS, ŠT. 26/90, 18/
93, 47/93, 71/93 IN 44/97),

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Jože NOVAK, direktor Urada Republike Slovenije za
prostorsko planiranje.

ki ga pošilja na podlagi 208. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.

Ali lahko minister, pristojen za prostor, v programu priprave
lokacijskega načrta določi tudi naročnika lokacijskega načrta
in aii je lahko naročnik tega načrta v povezavi z Zakonom o
organizaciji in delovnem področju ministrstev Ministrstvo
za okolje in prostor - Urad RS za prostorsko planiranje.

Predlog za sprejem
OBVEZNE RAZLAGE
2. odstavka 45.a člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) glede naslednjega
vprašanja:

21. april 1998

Razlogi za sprejem obvezne razlage:
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Računsko sodišče Republike Slovenije - drugostopenjski senat
je pod št. 1209-3/96-36 z dne 11.2.1998 izdalo Poročilo o nadzoru
na Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko
planiranje v zadevi nadzora nad postopkom priprave in
sprejemanja lokacijskega načrta za AC odsekVransko - Blagovica.
Računsko sodišče je v tem poročilu izreklo ministrstvu oziroma
Uradu RS za prostorsko planiranje negativno mnenje za postopek
priprave in sprejemanja lokacijskega načrta za avtocesto na
odseku Vransko - Blagovica. Kot enega glavnih razlogov za izrek
negativnega mnenja je navedlo:

usmeritve in odločitve glede posegov v prostor podrobneje
obdelajo s prostorskimi izvedbenimi akti, ki se delijo na prostorske
ureditvene pogoje in prostorske izvedbene načrte, ti pa se glede
na vrsto posegov v prostor, za katere se pripravljajo, delijo v
zazidalne, ureditvene ter lokacijske načrte (za posamezne
infrastrukturne objekte in naprave). Prostorski ureditveni pogoji
so splošni akti, ki so podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije,
ta pa se Izdela po naročilu investitorja konkretnega posega v
prostor ter je podlaga in sestavni del lokacijskega (ali enotnega)
dovoljenja. Prostorski izvedbeni načrti pa so splošni akti, ki so
hkrati tudi tako konkretni, da predstavljajo neposredno osnovo
za izdajo lokacijskega dovoljenja za posamičen poseg (brez
lokacijske dokumentacije).

"Minister je v programu priprave lokacijskega načrta določil, da
mora Urad RS za prostorsko planiranje (prej Zavod) nastopati
kot naročnik lokacijskega načrta, kar pa ne sodi v delovno
področje Ministrstva za okolje in prostor, niti Urada. S tem, ko je
Urad prevzel naloge naročnika lokacijskega načrta za predmetni
AC odsek je prevzel naloge, ki bi jih moral opraviti zastopnik
investitorja posega v prostor DARS. S tem, ko je Urad prevzel
vlogo naročnika, ni opravljal upravnih nalog, pač pa je v postopku
priprave in sprejemanja lokacijskega načrta izvajal dejavnost
priprave lokacijskega načrta, kar po zakonu o organizaciji in
delovnem področju ministrstev ne spada v njegovo pristojnost.
Urad je dne 14.12.1993 neupravičeno sklenil pogodbo št. 35004-11/93 za pripravo lokacijskega načrta in primerjavo,
vrednotenje in izbor idejne rešitve trase in spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin planskih aktov občin."

Prostorske izvedbene akte sprejemajo z odloki občinski sveti,
prostorske izvedbene načrte za posege v prostor, ki so pomembni
za urejanje prostora v Republiki Sloveniji in so določeni s
prostorskimi sestavinami planskih aktov republike pa sprejema
Vlada RS z uredbo. To so v glavnem lokacijski načrti za državno
infrastrukturo kot so: objekti in naprave prometa in zvez
(avtoceste, železniške proge, letališča, ipd.), energetski
(proizvodni, prenosni), vodnogospodarski in drugi objekti in
naprave. Za pripravo teh lokacijskih načrtov skrbi v skladu z 68.
členom ZUN za urejanje prostora pristojni republiški upravni organ - v skladu z 11. členom Zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Ur. list RS, št.71/94, 47/97) in 18. členom
Zakona o organizaciji in delovnem področju republiške uprave
(Ur. list RS, št. 27/81), ki je pred tem urejal to področje, je to Urad
RS za prostorsko planiranje.
ZUN določa postopke priprave in sprejemanja prostorskih
izvedbenih aktov, med katere spadajo tudi lokacijski načrti za
objekte državne infrastrukture določeni z 41. ter 45.a do 45.j
členom ZUN. V teh členih so natančno določene naloge
posameznih ministrstev, občin, Vlade in Državnega zbora. Zakon
pa nikjer eksplicitno ne določa, kdo mora oziroma kdo lahko
naroča in financira izdelavo prostorskih izvedbenih načrtov in na
kakšen način se določi naročnika načrta.

Računsko sodišče ugotavlja, da bi moral lokacijski načrt naročiti
zastopnik investitorja posega v prostor, torej DARS. Ta njegova
dolžnost po mnenju Računskega sodišča izhaja iz 3. člena Zakona
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, ki določa, da DARS
pripravlja, organizira in vodi gradnjo omrežja avtocest v Republiki
Sloveniji, nadalje iz letnih programov DARS, ki podrobneje določajo
naloge DARS ter iz 50. člena Zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor, iz katerega izhaja, da mora investitor pridobiti
lokacijsko dovoljenje, kar po mnenju Računskega sodišča pomeni,
da je DARS dolžan naročiti lokacijski načrt.
Urad je po letu 1993 sklenil še več deset pogodb za pripravo
lokacijskih načrtov za posamezne odseke avtocest z različnimi
izdelovalci, v letošnjem letu pa načrtuje še nova naročila.
Navedena ugotovitev Računskega sodišča pomeni, da je Urad
tudi v vseh kasnejših postopkih priprave lokacijskih načrtov za
avtoceste po njegovem mnenju postopal nepravilno oziroma
nezakonito in da je neupravičeno trošil proračunska sredstva.

Prostorski izvedbeni načrti so splošni akti občine ali republike.
Glede na njihovo vsebino so po eni strani prostorski predpisi, ki
jih je dolžna zagotoviti občina ali republika oziroma tisti občinski
ali republiški organ, ki je pristojen za urejanje prostora, po drugi
strani pa imajo ti načrti že tudi značaj projektov, ki jih je dolžan
zagotavljati investitor posega v prostor. Zato je po našem mnenju
glede na določbe ZUN naročnik prostorskega izvedbenega načrta
lahko ali upravni organ za prostor (ker gre za prostorski predpis)
ali investitor posega, če se načrt izdeluje za znanega investitorja
(ker gre za konkretne rešitve z značilnostmi projekta). V primeru
državnih infrastrukturnih objektov, kot je izgradnja avtocest, je
Urad RS za prostorsko planiranje tisti republiški upravni organ, ki
je lahko naročnik lokacijskih načrtov.

Zaradi nastalega položaja in zaradi možnih posledic, ki bi jih lahko
imelo navedeno mnenje Računskega sodišča Vlada RS predlaga
Državnemu zboru, da sprejme obvezno razlago 45.a člena
Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (v
nadaljevanju ZUN) glede vprašanja, ali lahko minister v programu
priprave lokacijskega načrta za avtocesto in za druge
infrastrukturne objekte, za katere se v skladu z 45.j členom ZUN
uporabljajo določbe 45.a do 45.h člena tega zakona, določi tudi,
kdo je naročnik tega načrta in ali je v povezavi s 4. odstavkom 11.
člena Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.
list RS, št. 71/94, 47/97) in zakonom o proračunu Republike
Slovenije za tekoče proračunsko obdobje naročnik tega načrta
lahko Ministrstvo za okolje in prostor - Urad za prostorsko
planiranje.

Lokacijske načrte za posamezne avtocestne odseke in druge
objekte državne infrastrukture je do leta 1993 naročal zastopnik
investitorja, ker Ministrstvo za okolje in prostor oziroma njegovi
predhodniki za pripravo državnih lokacijskih načrtov niso imeli
zagotovljenih potrebnih proračunskih sredstev.
Lokacijski načrti so se izdelovali na podlagi sprejetih planskih
aktov republike in občin. Ker pa so bili planski akti sprejeti na
pomanjkljivih in nekvalitetnih stokovnih osnovah, je bila priprava
lokacijskih načrtov dolgotrajna in se je vedno na novo vračala na
sam začetek, planske akte pa je bilo treba dopolnjevati in
spreminjati v posebnem postopku.

V nadaljevanju podaja Vlada RS obrazložitev problematike
naročanja in financiranja lokacijskih načrtov za avtoceste in druge
infrastrukturne objekte državnega pomena, ki jo je pripravilo
Ministrstvo za okolje in prostor:

V letu 1993 se je pričelo v Sloveniji z intenzivno pripravo na
graditev avtocest. Kot glavni problem pri izvajanju avtocestnega
programa se je izpostavilo dolgotrajno usklajevanje potekov
avtocest v prostoru in sprejemanje ustreznih lokacijskih načrtov.
Zato je bil v tem letu sprejet poseben zakon, s katerim je

Prostorska zakonodaja, ki je bila sprejeta v letu 1984 (Zakon o
urejanju prostora in Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor - oba Ur. list SRS, št. 18/84) je določila, da se planske
poročevalec, št. 27
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omogočena hitrejša priprava lokacijskih načrtov za avtoceste,
hkrati pa so z njim zagotavljene kvalitetnejše strokovne rešitve.
Ta zakon je bil sprejet kot dopolnitev veljavnega Zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor.

iz katere Urad RS za prostorsko planiranje od tega leta dalje
pokriva stroške za naročanje in financiranje vseh lokacijskih
načrtov za avtocestne odseke v RS, ki so vključeni v Nacionalni
program izgradnje avtocest v RS (Ur. list RS, št. 13/96).

Bistvena vsebinska dopolnitev, ki jo ta zakon določa (Zakon o
dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor,
Ur. list RS, št. 71/93) in ki se od leta 1997 smiselno uporablja tudi
za druge infrastrukturne objekte državnega pomena (Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor, Ur. list RS, št. 44/97) je v tem, da se v okviru
priprave lokacijskega načrta za avtocesto ali drug infrastrukturni
objekt prouči tudi več možnih variant poteka avtoceste ali druge
infrastrukture, kar pa sicer sodi v postopek priprave prostorskih
planskih in ne izvedbenih aktov. S to dopolnitvijo zakona je dana
možnost, da se v postopku priprave lokacijskega načrta
spreminjajo oziroma dopolnjujejo tudi planski akti občine ali
republike, kar omogoča hitrejšo pripravo in sprejem tega načrta.
Zaradi tega je razširjena tudi vsebina lokacijskega načrta.
Lokacijski načrt za avtocesto (in tudi druge objekte državne
infrastrukture) ima sestavine planskih aktov in prostorskega
izvedbenega načrta, vsebuje pa tudi sestavine, ki so z Zakonom
o graditvi objektov (Ur. list SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. list RS, št.
59/96) predpisane za "osnovno" projektno dokumentacijo (idejni
projekt).
Ob sprejemanju tega zakona se je izpostavilo tudi vprašanje, kdo
naj bi tak lokacijski načrt, katerega vsebina delno predstavlja
celo vsebino planskih aktov, naročal in financiral njegovo izdelavo.
Prevladovalo je mnenje, da investitor takšnega prostorskega akta
ne more biti hkrati tudi njegov naročnik, saj se ta načrt izdeluje
predvsem zaradi ščitenja javnih interesov, ki pa največkrat niso
identični z interesi investitorja.

Zakon o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor določa tudi drugačen način pričetka priprave
lokacijskega načrta za avtocesto oziroma druge infrastrukturne
objekte državnega pomena. Priprava se prične na utemeljen in
dokumentiran predlog ministra, v čigar delovno področje spada
poseg v prostor. Na podlagi tega predloga minister, pristojen za
prostor, določi program priprave lokacijskega načrta, s katerim
določi zlasti:
- vsebino načrta, ki je smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32.
člena tega zakona oziroma iz 29., 31., 34., 35. in 43. člena
zakona o urejanju prostora (Ur. list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter
55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/39),
obvezno pa vsebuje načrt gradbenih parcel ter tehnične elemente
za zakoličenje objektov in parcel;
- rok za pripravo lokacijskega načrta, ki ne sme biti daljši kot šest
mesecev od dneva, koje določen program priprave lokacijskega
načrta;
- seznam organov in organizacij, vključno z organizacijami za
varstvo naravne in kulturne dediščine, ki morajo pred pričetkom
priprave lokacijskega načrta podati pogoje za njegovo pripravo;
- da mora izdelovalec lokacijskega načrta, v roku iz druge alinee
tega odstavka, izdelati in proučiti variante poteka avtoceste,
Vlada RS pa jih predloži Državnemu zboru Republike Slovenije
v predhodno obravnavo.
Dodati pa je potrebno, da je z 2. odstavkom 45.a člena ZUN, ki
daje pooblastilo ministru, da določi program priprave lokacijskega
načrta določeno, katere vsebine oziroma sestavine program
priprave zlasti obsega. To pomeni, da mora program obvezno
vsebovati navedene sestavine, lahko pa vsebuje tudi druge
sestavine oziroma druge strokovne in organizacijske naloge, ki
so potrebne za izdelavo lokacijskega načrta. Zato minister s tem
programom določi tudi naročnika lokacijskega načrta glede na
obseg sredstev, ki so za ta namen predvidena v proračunu
Republike Slovenije za tekoče proračunsko obdobje. Izdelovalec
se izbere z javnim razpisom v skladu s predpisi o javnih naročilih.

Iz omenjenih razlogov je prišlo v letu 1993 med ministrom za
promet in zveze in ministrom za okolje in prostor do dogovora, da
bo v bodoče lokacijske načrte za avtoceste naročal in financiral
MOP - Zavod RS za prostorsko planiranje (kasneje Urad), ki je v
skladu z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev
-11. člen, tisti republiški upravni organ, v katerega pristojnost
sodi opravljanje upravnih in z njimi povezanih strokovnih nalog, ki
se nanašajo na prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko
načrtovanje ter na izhodišča za urejanje prostora; na pripravo
prostorskega plana Slovenije, regionalnih komponent plana in
detajlne plane - prostorske izvedbene akte infrastrukturnih
objektov regionalnega in republiškega pomena, ipd. Ta dogovor je
podprla tudi Vlada RS, zato se je v vladinem predlogu proračuna
za leto 1993 postavila zahteva za oblikovanje nove proračunske
postavke pri Ministrstvu za okolje in prostor - Uradu RS za
prostorsko planiranje, iz katere bo možno financirati pripravo
prostorskih izvedbenih načrtov države. S tem je bilo doseženo,
da je naročnik lokacijskih načrtov tisti upravni organ, ki je z
zakonom določen, da skrbi za pripravo prostorskih izvedbenih
načrtov, ki jih sprejema Vlada RS.

Glede na navedeno Vlada RS predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme besedilo predloga za sprejem
OBVEZNE RAZLAGE
2. odstavka 45.a člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list
RS, št. 26/90,18/93,47/93,71/93 in 44/97) v naslednjem besedilu:
"V programu priprave lokacijskega načrta minister določi
tudi naročnika lokacijskega načrta. Strokovno organizacijo
oziroma gospodarski subjekt, ki bo izdelala lokacijski načrt,
se izbere v skladu s predpisi o javnih naročilih.

Z Zakonom o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike
Slovenije za leto 1993 (Ur. list RS, št. 22/93) je bilo Ministrstvu za
okolje in prostor - Zavodu RS za prostorsko planiranje dodeljeno
40 milijonov SIT za pripravo lokacijskih načrtov za državno
infrastrukturo. S tem zakonom o proračunu je bila oblikovana
nova proračunska postavka "1802 Prostorski Izvedbeni akti RS",

21. april 1998

Naročnik lokacijskega načrta je tisti proračunski porabnik,
ki so mu v ta namen dodeljena sredstva v proračunu
Republike Slovenije za tekoče proračunsko obdobje."

69

poročevalec, št. 27

BELEŽKE

Vi;

' 1. *

"

1

.

.

■

■
,

' =j? ' •v,: -s.,4*«*.;

.

.

. i

■

1'V;

.

• ■ '■ ' M;

.i ■ ,

:

''

- '.: <<\

.

'■■■:

■

v

■

. ,

'

:• "
■' fb

i...

.
'1"

■

'

•, •
■'

.

.

;

• .

i

■
'

1

*•

V
.

, ,

'

■
' ■ ■■■.

'•■

■ ■

'

.
' ' •
■
■■■;

\r. '

•• ...

.

"

'
. ■ ..
>-;■

V i.

:

•• ■: "=■;>«! ' ,

1

poročevalec, it. 27

'

■ : ■ ./:

'

: • ..:

.

.. •»•' 'i-;-

'•'"II ' ■' 'T W ■'<■ ■•!.V! -t ,
1

. , : . ' .i' v ■' v '
'. ■..i *,

.

.jlrf.'

• ■**
• . V'!■
■

..

j
, • ..

■ -I.' ■. .

■

-i. .... ' .j.v ""■1

70

21. april 1998

)

IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZRORA

Poročilo o

OBRAVNAVI

PRVEGA

IN

SPREJETJU

ODSTAVKA

176.

RAZLAGE

ČLENA

POSLOVNIKA
predloga zakona določiti svojega predstavnika, ki bo sodeloval
pri obravnavi tega zakona na sejah matičnega delovnega telesa,
zainteresiranih delovnih teles in na seji državnega zbora. Namen
določitve predstavnika predlagatelja je v tem, da se zagotovi
udeležba osebe, ki bo lahko na seji delovnega telesa predstavljala
vloženi predlog in ga zastopala predlagatelja v okviru njegovih
pooblastil oziroma, če predlagatelj ni podal omejitev, v vseh njegovih
pravicah in dolžnostih. Čeprav poslovnik izrecno ne določa, kdo
je lahko predstavnik predlagatelja, pa je iz opredelitve zakonodajne
iniciative oziroma narave zakonodajnega postopka nesporno, da
lahko predlagatelj predloga zakona pooblasti drugega poslanca.
Ker je praksa pokazala, da je tudi v primeru pooblastila drugega
poslanca včasih težko zagotoviti prisotnost tako predlagatelja,
kot tudi njegovega predstavnika, je komisija za poslovnik med
osebe, ki jih lahko prištevamo med predstavnike iz prvega
odstavka 176. člena poslovnika, vključila še sekretarja poslanske
skupine oziroma svetovalca poslanske skupine, katere član je
poslanec-predlagatelj predloga zakona. Slednja sta namreč poleg
poslancev, članov iste poslanske skupine, z vsebino predloga
zakona zagotovo najbolj seznanjena in zato tudi najbolj primerna,
da zastopata poslanca - predlagatelja v zakonodajnem postopku.

Na podlagi 134. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list RS 40/93,80/94,28/96 in 26/97) daje Komisija
za poslovnik naslednje
POROČILO
o obravnavi in sprejetju razlage prvega
odstavka 176. člena poslovnika
Komisija za poslovnik je na 8. seji, dne 13.1. in 14.1.1998 sprejela
na predlog poslanca Zmaga Jelinčiča razlago prvega odstavka
176. člena poslovnika državnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik).
V predlogu se predlaga, da komisija sprejme razlago omenjenega
člena in sicer "v tem smislu, da lahko predlagatelj zakona določi
za predstavnika kogar želi, brez omejitev".
Člani komisije so se odločili, da pripravijo razlago za primere, ko
je v zakonodajnem postopku predlog zakona, ki ga je v obravnavo
in sprejem predložil poslanec oziroma več poslancev.
Člani komisije so z dvotretjinsko večino prisotnih članov (10
prisotnih, 9 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednjo

Čeprav poslovnik ne določa, da lahko predlagatelj predloga
zakona pooblastilo spremeni oziroma umakne tekom zakonodajnega postopka, pa to predlagateljevo pravico ni moč omejiti oziroma
ne priznati. Predlagatelj mora imeti možnost, da v primeru njegove
zadržanosti oziroma zadržanosti njegovega predstavnika pisno
pooblasti drugega poslanca oziroma sekretarja ali svetovalca
poslanske skupine. Tudi v tem primeru ima predlagatelj pravico v
pooblastilu določiti obseg pravic in dolžnosti pooblaščenca.
Pooblaščenec bo pooblastilo predložil predsedujočemu na seji.
Enako ima predlagatelj možnost, da brez obrazložitve umakne
že dano pooblastilo in nato sam predstavlja predlog zakona o
zakonodajnem postopku.

razlago:
Predstavnik predlagatelja po prvem odstavku 176. člena
poslovnika je lahko poslanec sam ali po njegovem
pooblastilu vsak drug poslanec, kot tudi sekretar oziroma
svetovalec poslanske skupine, katere član je predlagatelj.
Le-ta ima vse pravice in dolžnosti, ki so določene za
predlagatelja v poslovniku državnega zbora, razen, če jih
predlagatelj izrecno omeji po vsebini in glede na fazo
zakonodajnega postopka.
Obrazložitev:

Sekretar:
Boris Vrišer, l.r.

Prvi odstavek 176. člena poslovnika določa, da mora predlagatelj

21. april 1998

71

Predsednik:
dr. Ciril Ribičič, l.r.
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IZ RAZPRAV V RELOVNIH TELESIH RRŽAVNEGA ZBORA

Poročilo o

OBRAVNAVI

PRVEGA

IN

SPREJETJU

ODSTAVKA

226.

RAZLAGE

ČLENA

POSLOVNIKA

Na podlagi 134. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list RS 40/93,80/94,28/96 in 26/97) daje Komisija
za poslovnik naslednje

najkasneje za junijsko sejo državnega zbora, v tem, da mora
vlada zaključni račun vložiti pri predsedniku državnega
zbora najmanj 45 dni pred junijsko sejo državnega zbora
(52. člen poslovnika). V tem času bo lahko računsko sodišče
opravilo revidiranje računskih izkazov za državni proračun
in pripravilo poročilo v postopku revidiranja, ki ga bo vlada
posredovala državnemu zboru do obravnave zaključnega
računa na junijski seji. Če računsko sodišče ne bo pripravilo
poročila do junijske seje, bo državni zbor obravnaval
zaključni račun na naslednji seji.

POROČILO
o obravnavi in sprejetju razlage prvega
odstavka 226. člena poslovnika
Komisija za poslovnik je na 8. seji, dne 13.1. in 14.4.1998 sprejela
na predlog poslanca Bogomirja Spiletiča razlago prvega odstavka
226. člena poslovnika državnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik).
V predlogu predlaga, da komisija sprejme razlago omenjenega
člena, ki "vladi ne bo dopuščala odlašanja predložitve zaključnega
računa državnega proračuna državnemu zboru in državnemu
zboru ne bo dopuščala odlašanja njegove obravnave". Zato
predlaga v sprejem naslednje besedilo razlage: "Zaključni račun
državnega proračuna iz prejšnjega leta mora vlada predložiti na
junijsko sejo državnega zbora, ne glede na to, če računsko
sodišče še ni izdalo poročila o njem. Tako predložen zaključni
račun je ustrezna podlaga za obravnavo na državnem zboru.".

Obrazložitev
Poslovnik določa v prvem odstavku 226. člena poslovnika, da
obravnava državni zbor predlog zaključnega računa državnega
proračuna najkasneje na junijski seji. Vlada bo morala skladbo z
52. členom poslovnika predložiti besedilo predloga najmanj 45 dni
pred sejo državnega zbora. Skladno z določbami zakona o
računskem sodišču računsko sodišče opravi "revidiranje pred
obravnavo poročila o poslovanju pred organi, določenimi z zakoni
ali drugimi akti", kar pomeni, da mora vlada predložiti do seje
državnega zbora tudi poročilo računskega sodišča. Le oba
vložena dokumenta omogočata obravnavo zaključnega računa
državnega proračuna pred državnim zborom. Pripomniti je še
treba, da se 45 dni odšteje od dneva, ki ga terminski plan
državnega zbora določa za začetek seje državnega zbora»v
mesecu juniju.

Člani komisije so opozorili na 21. člen zakona o računskem sodišču
(Uradni list RS, št. 48/94), ki v četrtem odstavku določa, da
računsko sodišče opravi "revidiranje pred obravnavo poročila o
poslovanju pred organi, določenimi z zakoni ali drugimi akti".
Ugotovili so, da ne morejo zaradi citirane zakonske ureditve
podpreti predlaganega besedila razlage. Sklenili so, da zaradi
aktualnosti in perečih težav v praksi, pripravijo razlago, v kateri
predlagajo vladi, da pravočasno pripravi predlog zaključnega
računa državnega proračuna, ga nato pošlje računskemu
sodišču, da bi ga lahko državni zbor skupaj s poročilom
računskega sodišča obravnaval najkasneje na junijski seji.

Glede na to, da se lahko priprava dokončnega poročila računskega
sodišča zavleče in državni zbor ne more obravnavati predloga
že na junijski seji, je z razlago v smislu določb poslovnika
omogočeno, da bo državni zbor opravil razpravo in odločanje o
predlogu zaključnega računa na naslednji seji.
S sprejeto razlago se v določenem smislu spodbuja tako vlado
kot tudi računsko sodišče, da pravočasno, glede na poslovniške
roke, predložita predlog zaključnega računa državnega
proračuna oziroma poročilo računskega sodišča.

Člani komisije so z dvotretjinsko večino prisotnih članov (10
prisotnih, 10 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednjo
razlago:

Sekretar:
Boris Vrišer, l.r.

V prvem odstavku 226. člena poslovnika je razumeti dolžnost
vlade, da predloži zaključni račun državnega proračuna
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Predsednik:
dr. Ciril Ribičič, l.r.

poročevalec, št. 27
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