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Vlada Republike Slovenije je na 122. korespondenčni seji dne
7/12-1998 določila besedilo:

zelo poslabšujejo, zato je v interesu investitorja in države,
da investitor obdrži ponudbe bank v veljavnosti, saj ob
morebitnem ponovnem iskanju financiranja ne bo mogel
zagotoviti tako ugodnih pogojev, hkrati pa je tudi bank, ki so
pripravljene sodelovati v sindikatu vse manj;

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
NAJETJE POSOJIL ZA IZGRADNJO PLINSKIH BLOKOV
MOČI 2 X 114 MW V TERMOELEKTRARNI BRESTANICA,

- večina dobaviteljskih pogodb je že sklenjenih, pripravljalna
dela vključno s projektiranjem končana tako, da je za
pravočasno izvedbo projekta, ki zagotavlja sanacijo vršne,
razervne in regulacijske energije nujno, da se gradbena in
dela na opremi takoj začnejo, v nasprotnem primeru bodo z
zamudami na projektu nastali tudi povečani stroški.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za
prvo izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije.
Predlog za hitri postopek Vlada Republike Slovenije utemeljuje
s tem, da je zakon nujno potreben zaradi pravočasne sklenitve
pogodbe z dobaviteljem, za katero je predpogoj sklenitev čim
ugodnejše pogodbe o najetju posojila. Oba navedena pogoja
pa sta osnova za pravočasno izvedbo projekta.

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

Sprejem predloga zakona po hitrem postopku tako sodi med
izredne potrebe države, kar je razvidno predvsem iz
naslednjega:

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti,
- Alojz KOVŠE, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti.

- razmere na finančnih trgih se zaradi azijske in ruske krize
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Morebitna zavrnitev dopolnitve zakona bi zahtevala spremembo
dobaviteljske pogodbe iz CHF v DEM ali novo povpraševanje po
kreditih, nominiranih v CHF. V prvem primeru bi stroški konverzije
nedvomno bremenili investitorja, najmanj v znesku 4 mio DEM, v
drugem primeru pa bi ponovno povpraševanje prineslo bistveno
slabšo ponudbo bank, predvidoma dražjo za najmanj 6 mio DEM.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
SPREMEMB ZAKONA
Z zakonom o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za
izgradnjo plinskih blokov moči 2x114 MW v Termoelektrarni
Brestanica (Uradni list RS, št. 68/97) se je Republika Slovenija
zavezala dati poroštvo kreditojemalcem pri katerih bo TEB najela
kredit do višine 119.750.000 DEM glavnic. Poroštvo se daje tudi
za obresti in druge stroške kreditov.

2. RAZLOGI ZA HITRI POSTOPEK
Predlagamo, da se predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za
izgradnjo plinskih blokov moči 2x114 MW v Termoelektrarni
Brestanica, obravnava po hitrem postopku v skladu z 201. členom
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Pri izboru izvajalca investicije se je investitorTEB odločil za podjetje
ABB, ki je dalo ponudbo za izvedbo posla s ceno v švicarskih
frankih (CHF). Podpisana je bila pogodba in investitor je izvedel
povpraševanje za financiranje na tujih in domačih finančnih trgih.
Med številnimi bankami, katerim je bilo poslano povpraševanje
(okoli 25) je ponudbo dalo le 6 bank, od katerih je bila kot
najugodnejša izbrana Creditanstalt Dunaj. Majhno število ponudb
je bilo odraz pojavljajoče se finančne krize, ki se je začela v Aziji
in nato nadaljevala v Rusiji. Svetovne banke so prenehale s
kreditiranjem držav na tim. emerginig markets, kamor sodi tudi
Slovenija, kjer pa so bili že sklenjeni dogovori, so bili pogoji kreditov
za kreditojemalce zelo neugodni. Navkljub temu dejstvu je
investitorju uspelo obdržati ponudbo banke Creditanstalt (kateri
se je pridružila Bayerische Landesbank), ki znaša (povprečno)
LIBOR + 0,55% za kredit z ročnostjo 10 let, z dvoletnim
moratorijem. Po mnenju večine slovenskih in tujih finančnih
strokovnjakov je tovrstna obrestna mera trenutno med najboljšimi
obrestnimi merami za primerljive kredite v celi Evropi.

Predlog za hitri postopek predlagatelj utemeljuje s tem, da je
predlagani zakon nujno potreben zaradi pravočasne sklenitve
pogodbe z dobaviteljem, za katero je predpogoj sklenitev čim
ugodnejše pogodbe o najetju posojila. Oba navedena pogoja pa
sta osnova za pravočasno izvedbo projekta.
Sprejem predloga zakona o po hitrem postopku tako sodi izredne
potrebe države, kar je razvidno predvsem iz naslednjega:
• razmere na finančnih trgih so zaradi azijske in ruske krize zelo
poslabšujejo, zato je v interesu investitorja in države, da
investitor obdrži ponudbe bank v veljavnosti, saj ob morebitnem
ponovnem iskanju financiranja ne bo mogel zagotoviti tako
ugodnih pogojev, hkrati pa je tudi bank, ki so pripravljene
sodelovati v sindikatu vse manj.
• večino dobaviteljskih pogodb je že sklenjenih, pripravljalna dela
vključno z projektiranjem končana, tako, da je za pravočasno
izvedbo projekta, ki zagotavlja sanacijo vršne, razervne in
regulacijske energije nujno, da se gradbena in dela na opremi
takoj začnejo, v nasprotnem primeru bodo z zamudami na
projektu nastali tudi povečani stroški.

Pri pogajanjih s kreditodajalci se je izpostavil problem tečajnega
tveganja. Glede na dejstvo, da je kvota poroštva določena v
nemških markah (DEM), kreditna pogodba in dobaviteljska
pogodba pa se glasita v CHF, so kreditodajalci na podlagi pravnih
mnenj svojih svetovalcev izrazili bojazen, da bi jih bremenile
morebitne tečajne razlike med DEM in CHF. Položaj na svetovnih
finančnih trgih in trenutno nihanje tečaja DEM-CHF sta pri
kreditodajalcih povzročila previdnost. Dejstvo je, da zakon nikjer
ne določa, na kateri dan se obračunava razmerje valut v primeru,
da je kredit nominiran v drugi valuti in ne v DEM. Spremembe
zakona vsebinsko ne spreminjajo niti višine niti vrste poroštva,
določajo pa, da se lahko kredit najame tudi v drugi valuti, zakonska
kvota pa se obračuna na dan uveljavitve sprememb zakona, po
srednjem tečaju BS.

3. FINANČNE POSLEDICE
Sprememba zakona nima finančnih posledic z vidika že
sprejetega Zakona, saj gre samo za opredelitev možnosti, da se
krediti najamejo v različnih valutah in ne povečujejo poroštvenega
zneska iz Zakona.
4. POVZETEK

Druga sprememba gre v smeri dopolnitve, ki se nanaša na obresti,
ki tečejo v času moratorija na odplačevanje glavnic. Zaradi narave
investicije in v skladu z dogovorom s kreditodajalcem, je bil
dogovorjen moratorij na odplačilo glavnice v trajanju dveh let.
Bančni predpisi določajo, da se obresti, ki tečejo v času moratorija
na odplačilo glavnice, pripisujejo h glavnici. V izogib povečevanju
kvote poroštva je potrebno v zakonu izrecno določiti, da se poleg
rednih obresti in stroškov kredita izda poroštvo tudi za obresti, ki
tečejo v času moratorija odplačila glavnice.
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S spremembami zakona se opredeljujejo možnosti, ki investitorju
omogočajo najetje ugodnega vira financiranja projekta. Opredeljuje
se konverzija valute iz Zakona, tečaj konverzije in obresti za čas
moratorija za odplačilo glavnic. S spremembo Zakona se omogoča
pravočasna izvedba projekta po načelu najnižjih stroškov, hkrati
pa se ne povečujejo pravice do poroštva iz že sprejetega zakona.

4

stroške kreditov ter obresti za čas moratorija odplačila glavnic,
katerih skupna višina glavnic ne presega 119.750.000 DEM ali
protivrednosti katerekoli tuje valute oziroma tolarske protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan uveljavitve tega
zakona.«

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za
izgradnjo plinskih blokov moči 2 x 114 MW v Termoelektrarni
Brestanica (Uradni list RS, št. 68/97) se drugi odstavek 1. člena
spremeni tako, da se glasi:

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

»Poroštvo iz prejšnjega odstavka se daje za glavnice, obresti in

OBRAZLOŽITEV
S predlaganim zakonom se opredeljujejo možnosti, ki investitorju
omogočajo najetje ugodnega vira financiranja projekta. Določa se
možnost konverzije valute v katerokoli po srednjem tečaju Banke
Slovenije. S predlogom zakona se omogoča pravočasna izvedba

projekta po načelu najnižjih stroškov, hkrati pa se ne povečujejo
pravice do poroštva iz že sprejetega zakona.
Datum uveljavitve je utemeljen s hitrim postopkom.

BESEDILO SPREMEMBE ZAKONA

Poroštvo iz prejšnjega odstavka se daje za glavnice, obresti in
stroške kreditov ter obresti za čas moratorija odplačila glavnic,
katerih skupna višina glavnic ne presega 119.750.000 DEM.

V 2. odstavku 1. člena se besedilo glasi:
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Predlog zakona o

DAVKU

OD

IGER

NA

SREČO

(ZDIS)

- EPA 646 - II - prva obravnava

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 86. seji dne 26/11 -1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DAVKU OD IGER NA SREČO,

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

in plačilo davka je prireditelj, ki ima za prirejanje iger na srečo
dovoljenje ministrstva, pristojnega za finance oziroma pravna
oseba, ki ji je vlada dodelila koncesijo za opravljanje dejavnosti
prirejanja iger na srečo.

UVOD
1. OCENA STANJA

Zakon o prometnem davku tudi določa, da redni davčni zavezanci,
t.j. tisti, ki jim je prirejanje iger na srečo osnovna dejavnost, plačujejo
davek v 15-dnevnih akontacijah, in sicer v 5 dneh po poteku
vsake akontacijske dobe. Obračuni davka so kumulativni in se
sestavljajo od 1. januarja do konca meseca ali trimesečja, odvisno
od odločitve zavezanca o izbranem načinu akontiranja in
obračunavanja davka med letom.

a)

«
V Republiki Sloveniji je obdavčevanje iger na srečo urejeno z:
- zakonom o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92,12/
93-552, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98, 35/98)
- zakonom o posebnem prometnem davku od posebnih iger na
srečo (Uradni list RS, št. 67/93).
- zakonom o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95).

Z zakonom o posebnem prometnem davku od posebnih iger na
srečo, ki se plačuje od 1. januarja 1994, prireditelj posebnih iger
na srečo poleg 20% prometnega davka obračunava in plačuje še
posebni prometni davek, in sicer po progresivni lestvici od 5% do
40%.

Zakon o prometnem davku določa davčnega zavezanca, davčno
osnovo, nastanek obveznosti ter obveznosti za plačilo davka, v
tarifi davka od prometa storitev, ki je sestavni del zakona, pa
davčno stopnjo. Po tarifni številki 3 so posebne igre na srečo
obdavčene s stopnjo 20%, za klasične igre na srečo pa se
obračunava in plačuje davek od prometa storitev po tarifni številki
1 tarife davka od prometa storitev po stopnji 6,5%. Davčna osnova
za obračun davka od iger na srečo je vrednost prejetih vplačil za
udeležbo pri igri, zmanjšana za vrednost dobitkov, ugotavlja pa
se za vsako vrsto iger na srečo posebej. Zavezanec za obračun
14. december 1998

Obe dajatvi, prometni in posebni prometni davek, sta prihodek
državnega proračuna.
Z zakonom o igrah na srečo (Uradni list RS, št.27/95) je dajatev
iz opravljanja dejavnosti prirejanja iger na srečo urejena na novih
temeljih, vezano na dodelitev koncesije. Tudi v tem primeru je
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presega 200 DKR je obdavčena po stopnji
17.5%
- od drugih posebnih iger na srečo se davek
plačuje glede na vrednost dobitka

zavezanec za plačilo koncesijske dajatve prireditelj - pravna
oseba. Osnova za obračun koncesijske dajatve za posebne pa
tudi za klasične igre na srečo je, tako kot v primeru obstoječega
prometnega davka, vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri
posamezni vrsti iger, zmanjšana za izplačane dobitke. Opozoriti
kaže, da prireditelj posebnih iger na srečo s sklenitvijo koncesijske
pogodbe po zakonu o igrah na srečo postane zavezanec za
plačilo koncesijske dajatve in takrat preneha plačevati posebni
prometni davek.

3. Nemčija
davčna osnova: - igre na zabavne in igralne avtomate: vrsta
igralnega avtomata
- stave in igre na srečo: vrednost vložka ali
dobitka (konjske stave, loterija, bingo...)
oprostitev:
- avtomati, ki se ne uporablja za komercialne
namene
davčna stopnia: - od 15 DM do 320 DM na zabaviščni oz. igraTni
avtomat
-16.67 na vrednost vložka ali dobitka

Zakon o igrah na srečo nadalje določa, da med posebne igre na
srečo sodijo poleg tistih, ki se prirejajo v igralnicah, tudi igre na
igralnih avtomatih zunaj igralnic. Za te igre prireditelj plačuje 20 %
prometni davek in posebno mesečno takso v višini, ki jo določi
vlada. Prihodki od posebne takse pripadajo občini, kjer se igralni
avtomat uporablja.

4. Luxemburg
davčna osnova: - loto: vrednost vplačil
davčna stopnia; -15%

b)

5. Nizozemska
davčna osnova: - posebne igre na srečo: vrednost vplačil
- druge igre na srečo: nagrade razdeljene
udeležencem
oprostitev:
- nagrade v posebnih igrah na srečo organiziranih na Nizozemskem, nagrade do maksimalnega zneska 1.000 HFL ter nagrade, ki ne
presegajo stroška udeležencev
davčna stopnia: - davčna stopnja za posebne igre na srečo:
33.33%
- druge igre na srečo 25%.

V zakonu o davku na dodano vrednost je v 7. točki 27. člena
določena oprostitev davka na dodano vrednost od iger na srečo.
Omenjena oprostitev je določena v šesti direktivi EU, ki ureja
obdavčitev prometa blaga in storitev in je obvezujoča za članice
EU.
Večina držav članic EU je uvedla posebne davke od iger na
srečo. V nadaljevanju je podan pregled (*) obdavčitve iger na
srečo v nekaterih državah članicah EU, in sicer:
1. Belgija
davčna osnova: - splošno: vrednost prejtih vplačil za udeležbo v
stavi in igrah na srečo
- od posebnih iger na srečo; dobitek bankirja pri
baccarat/chemin de fer; dobitek igralca pri ruleti
brez ničle in vrednost dobitka (vložek-dobitek)
za druge posebne igre na srečo
- stave: vplačilo (denarni vložek)
- igre na igralne avtomate: vrsta igralnega avtomata
oprostitve:
- loterije
- pod določenimi pogoji določene zabavne ter
tekmovalne prireditve, ki zahtevajo jezikovne,
zgodovinske, geografske ali umetnostne
sposobnosti
davčna stopnia: davčne stopnje so različne, odvisno od vrste
igre na srečo ter od posamezne regije:
- splošna stopnja za stave in igre na srečo od
11%-15%
- stave za konjske dirke v tujini od 11 %-15%
- stave za konjske dirke v Belgiji:
- Pariš mutuel 10%-22%
- Straight bets 5%-6%
- posebne igre na srečo:
- Baccarat/chemin de fer 4.8%-5.3%
- Ruleta brez ničle 2.75%-3%
- druge posebne igre na srečo 30%-40%
- igralni avtomati: od 3.000 BFR (kategorija E)
do 36.000 (kategorija A).

6. Portugalska
davčna osnova: - odstotek od prejetih vplačil
- odstotek od prejetih vplačil v blagajni
Davek se plačuje različno glede na vrsto igre
na srečo.
davčna stopnja: Odvisna od vrste igre na srečo.
7. Velika Britanija
davčna osnova: - bingo: vrednost vplačil (v določenih primerih
nagrada)
- licenca za igre na srečo: fiksni znesek v višini
10 UKL, ki se plača ob prijavi, povečana za
določen odstotek na podlagi drseče lestvice
- licenca za igralne avtomate: vrsta avtomata,
trajanje licence in število avtomatov
oprostitve:
- bingo, ki ga izvajajo določeni klubi ter
nekomercialni bingo, v kolikor niti vplačila niti
nagrade dnevno ne presegajo 500 UKL oz.
tedensko ne presegajo 1.500 UKL
davčna stopnia: - bingo: 10% na vplačila, povečana za 1/9
zneska za katerega nagrada presega vrednost
vplačil
- licenca za igre na srečo: drseča lestvica od
2.5% do 33%
- licenca za igralne avtomate: stopnje se določijo
glede na vrsto igralnega avtomata, vrednost
izplačil ter glede na trajanje licence

2. Danska
davčna osnova: - dobitek na loteriji: tržna vrednost nagrade
- posebne igre na srečo: znesek za katerega
vložek presega nagrado zmanjšanj za vrednost
napitnin osebam zaposlenim v igralnici
davčna stopnia: - vrednost denarnega dobitka na loteriji, ki
presega 200 DKR je obdavčena po stopnji 15%;
vrednost drugih dobitkov, katerih tržna vrednost

poročevalec, št. 78

(*) Vir: lnventory of taxes levied in the Member States of the
European Union, 16 th edition (1996).
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
S sprejetjem zakona o davku na dodano vrednost, ki se bo začel
uporabljati s 1. julijem 1999, bo prenehal veljati zakon o prometnem
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prijaviti uporabo igralnega avtomata po posebnem zakonu.
Davčna osnova je vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri igri na
srečo, zmanjšana za vrednost dobitkov. Davčni stopnji sta 6,5%
za klasične in 20% za posebne igre na srečo.

davku, ki v okviru svojih določb ureja tudi obdavčitev iger na
srečo. V zakonu o davku na dodano vrednost je v 7. točki 27.
člena določena oprostitev plačila davka na dodano vrednost od
iger na srečo. S sprejetjem predlaganega zakona o davku od iger
na srečo zaradi oprostitve za DDV prireditelji iger na srečo ne
bodo v ugodnejšem položaju kot zavezanci za DDV.

V primeru posebnih iger na srečo zavezanec obračuna in plača
davek mesečno, po posamezni vrsti iger na srečo, in obračun je
dokončen. V primeru klasičnih iger na srečo zavezanec obračuna
in plača davek za vsako vrsto iger na srečo vsak mesec, dokončni
obračun pa opravi letno.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlog zakona o davku od iger na srečo je zasnovan tako, da
vsebuje temeljne določbe o predmetu obdavčevanja, davčnem
zavezancu, davčni osnovi, davčnih stopnjah, obračunu in plačilu
davka ter kazenske določbe.

S sprejetjem zakona o davku od iger na srečo bodo nadomeščene
določbe, ki po veljavni ureditvi, t. j. v okviru zakona o prometnem
davku, urejajo obdavčitev iger na srečo, s sprejetjem zakona o
davku na dodano vrednost pa bodo prenehale veljati.

Predlog zakona o davku od iger na srečo obdavčuje klasične in
posebne igre na srečo.

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC

Zavezanec za obračun in plačilo davka je prireditelj, ki ima za
prirejanje iger na srečo dovoljenje ministrstva, pristojnega za finance oziroma pravna oseba, ki ji je vlada dodelila koncesijo za
opravljanje dejavnosti prirejanja iger na srečo, v primeru igralnih
avtomatov zunaj igralnic pa prireditelj, ki mora davčnemu organu

Na podlagi predloga zakona o davku od iger na srečo je ocenjeno,
da bo znašal letni priliv iz naslova tega davka 6.600 milijonov
tolarjev.

vplačil za udeležbo pri posebni igri na srečo, zmanjšana za
izplačane dobitke ter prihodek od posebne igre na srečo, ki jo
igrajo igralci drug proti drugemu.

BESEDILO ČLENOV:
1. člen
(vsebina zakona)

(3) Davčna osnova se določi za vsako vrsto iger na srečo posebej.

(1) S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in
plačevanja davka od iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: davek)
na območju Republike Slovenije.

6. člen
(davčna stopnja)

2. člen
(pripadnost davka)

(1) Davek od klasičnih iger na srečo se plačuje po stopnji 6,5%
od davčne osnove.
(2) Davek od posebnih iger na srečo v igralnicah ter od posebnih
iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic se plačuje po
stopnji 20% od davčne osnove.

Prihodki od davka pripadajo proračunu Republike Slovenije.
3. člen
(predmet obdavčevanja)

7. člen
(obračun davka)

Davek se obračunava in plačuje od iger na srečo, določenih z
zakonom o igrah na srečo.

(1) Davčni zavezanec mora obračunati davčno obveznost za
koledarski mesec.

4. člen
(davčni zavezanec)

(2) Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke
o davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava in plačuje
davek.

(1) Zavezanec za davek je prireditelj igre na srečo, določen v
skladu z zakonom o igrah na srečo.

(3) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi davčni
zavezanec mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti
davčnemu organu v petih dneh po poteku meseca, za katerega
je sestavil obračun.

5. člen
(davčna osnova)
(1) Pri klasični igri na srečo je osnova za davek (v nadaljnjem
besedilu: davčna osnova) vrednost prejetih vplačil za udeležbo
pri klasični igri na srečo, zmanjšana za vrednost dobitkov.

(4) Davčni zavezanec, prireditelj klasičnih iger na srečo, mora
poleg mesečnega sestaviti še letni (v nadaljnjem besedilu:
dokončen) obračun davka.

(2) Pri posebni igri na srečo je davčna osnova vrednost prejetih
14. december 1998
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(5) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka dokončno obračuna
davek za preteklo leto na podlagi podatkov o davčni osnovi na
dan 10. marca tekočega leta za preteklo leto in ga mora predložiti
davčnemu organu do 20. marca tekočega leta za preteklo leto.

postopka prisilne izterjave ter vseh drugih vprašanj postopka,
stvarne in krajevne pristojnosti davčnega organa, ki niso urejena
s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in
zakon, ki ureja davčno službo.

(6) Iz obračuna davka morajo biti razvidni obdobje, za katero
plačuje davek, davčna osnova, davčna stopnja in znesek
obračunanega davka.

10. člen
(prekrški)
(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
od 300.000 do 12.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno
kaznijo od 1.000.000 do 18.000.000 tolarjev, če:
1. davčne osnove ne določi na predpisan način (5. člen);
2. v svojih evidencah ne zagotovi podatke o davčnih osnovah,
na podlagi katerih obračunava in plačuje davek (drugi odstavek
7. člena);
3. ne obračuna davka ter ne sestavi in ne predloži obračuna
davka davčnemu organu v skladu s 7. členom tega zakona;
4. ne plača davka v rokih iz 8. člena tega zakona.

(7) Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun
davka ne glede na to, ali je za obdobje, za katerega predloži
obračun, dolžan plačati davek ali ne.
8. člen
(plačilo davka)
(1) Davčni zavezanec mora plačati obračunani davek v petih
dneh po poteku meseca, v katerem je prejel vplačila za udeležbo
pri igrah na srečo oziroma prihodke od posebnih iger na srečo, ki
jih igrajo igralci drug proti drugemu.

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

(2) Če je na podlagi mesečnih obračunov med letom plačan
davek od klasičnih iger na srečo nižji od davka, obračunanega
po dokončnem obračunu, mora davčni zavezanec plačati razliko
najpozneje do 20. marca tekočega leta za preteklo leto.

11. člen
(začetek veljavnosti zakona)

9. člen
(uporaba drugih predpisov)

Ta zakon začne veljati 1. julija 1999.

Glede obračunavanja zamudnih obresti, pravnih sredstev,

OBRAZLOŽITEV:
S predloženim zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka
od iger na srečo. Definicija iger na srečo je povzeta po sistemski
ureditvi, po kateri so igre na srečo tiste igre, pri katerih imajo
udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti
dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja
ali kakšnega negotovega dogodka. Igre na srečo se tako kot to
opredeljuje zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št 27/95) delijo
v klasične in posebne igre na srečo. Med slednje je, poleg iger, ki
se prirejajo v igralnicah, vključeno tudi prirejanje iger na igralnih
avtomatih zunaj igralnic.

posebej.
Zakon uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja davka od
klasičnih iger na srečo po stopnji 6,5% ter od posebnih iger na
srečo po stopnji 20%.
Davek od iger na srečo je vrsta davka, ki se plačuje na podlagi
obračuna, ki ga izvrši davčni zavezanec sam. Davčno obdobje je
koledarski mesec, kar pomeni, da zavezanec obračuna davek
za vsako igro na srečo vsak mesec. Obračun predloži davčnemu
organu najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec in v tem
roku tudi plača obračunani davek. Za zavezance za posebne
igre na srečo je mesečni obračun dokončen. Za zavezance za
klasične igre predlog zakona uvaja letni poračun in zato poleg
mesečnega obračuna uvaja tudi obveznost končnega obračuna
davka, kjer se razlika plača najkasneje do 20. marca tekočega
leta za preteklo leto. Predlagana rešitev je utemeljena s časovnim
zamikom med začetkom prodaje srečk in končnim žrebanjem
oziroma izplačilom dobitkov. To sicer ne velja za vse klasične igre
na srečo, vendar so izjeme redke. To potrjuje že vpogled v pravila
iger, kijih morajo, skladno s sistemskim zakonom, prireditelji določiti
za vsako vrsto igre.

Zavezanec za obračun in plačilo davka od iger na srečo je
prireditelj igre na srečo, ki mora predhodno pridobiti dovoljenje
ministrstva, pristojnega za finance oziroma koncesijo vlade, v
primeru igralnih avtomatov zunaj igralnic pa prireditelj, ki mora
davčnemu organu prijaviti uporabo igralnega avtomata po
posebnem zakonu.
Osnova za obračun in plačilo davka od klasičnih iger na srečo je
vrednost prejetih vplačil, doseženih s prodajo srečk in zmanjšanih
za izplačane dobitke. Osnova za obračun in plačilo davka od
posebnih iger na srečo je vrednost vplačil, prejetih za udeležbo
pri posamezni vrsti iger, zmanjšana za izplačane dobitke za
posamezno vrsto iger ter prihodek od posebne igre na srečo, ki
jo igrajo igralci drug proti drugemu.
Osnova se ugotavlja vsak mesec, za vsako vrsto iger na srečo
poročevalec, št. 78

Predlagani zakon bo nadomestil sedaj veljavne določbe zakona
o prometnem davku, ki se nanašajo na obdavčitev iger na srečo
in se bo začel uporabljati 1. julija 1999.
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Predlog zakona o

DAVKU

OD

POSLOV

PROMETA

ZAVAROVALNIH

(ZDPZP)

- EPA 647 - II - prva obravnava

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 86. seji dne 26/11 -1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DAVKU OD PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV,

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

UVOD

b)

1. OCENA STANJA

V zakonu o davku na dodano vrednost je v 1. točki prvega
odstavka 27. člena določena oprostitev davka na dodano vrednost
od zavarovalnih poslov, vključno z zavarovalnimi posli, ki jih
opravljajo posredniki in agenti. Omenjena oprostitev je določena
v šesti direktivi Evropske unije, ki ureja obdavčitev prometa blaga
in storitev in je obvezujoča za članice EU.

a)
V Republiki Sloveniji je obdavčevanje prometa zavarovalnih poslov
urejeno z zakonom o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92,
9/92, 12/93-552, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98 in 35/98).

Večina držav članic EU pa je uvedla posebne davke od teh poslov.
V nadaljevanju je podan pregled (*) obdavčitve zavarovalnih poslov
v nekaterih državah članicah EU, in sicer:

Zavarovalni posli so po zakonu o prometnem davku obdavčeni s
6,5 % davkom od storitev. Davek se obračuna od davčne osnove,
ki jo predstavlja ustvarjena zavarovalna premija. V obdavčitev so
vključene zavarovalne premije premoženjskih zavarovanj ter
osebnih zavarovanj (življenjskih, nezgodnih, obveznih ter
prostovoljnih). Iz obdavčitve so izvzeta le zavarovanja, katerega
uživalec je tuja pravna ali fizična oseba v tujini, zavarovanja ladij,
ki plujejo v mednarodnih vodah, oziroma letal, ki letijo na
mednarodnih linijah in dopolnilna zavarovanja cestnih vozil in
odgovornost prevoznikov zunaj meja Slovenije.

14. december 1998

1. Belgija
davčna osnova: premije in zavarovalni zneski za pokojnine.
oprostitve:
pozavarovalne pogodbe, socialno zavarovanje,
zavarovanja ladij in letal za javni mednarodni
prevoz, individualno sklenjena življenjska
zavarovanja
Stopnje:
splošna stopnja 9,5 %, znižana 4,40 % za
življenjska zavarovanja in 1,40 % za zavarovanje pri mednarodnih prevozih
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2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

2. Danska
Uveden je davek od avtomobilskega zavarovanja tretjih oseb,
zavarovanja zasebnih plovil
davčna osnova: zavarovalnina za tretje osebe za vse vrste
motornih vozil; zavarovanje zasebnih plovil za
vozila, registrirana na Danskem; bruto znesek
vseh premij, ki jih prejme zavarovalnica
stoonie:
do 50 % zneska premije brez davka, za zasebna
plovila 1 % letne premije

S sprejetjem zakona o davku na dodano vrednost, ki se bo pričel
uporabljati 1. julija 1999, bo prenehal veljati zakon o prometnem
davku. V zakonu o davku na dodano vrednost je v 1. točki prvega
odstavka 27. člena določena oprostitev davka na dodano vrednost
od zavarovalnih poslov, vključno zavarovalnih poslov, ki jih
opravljajo posredniki in agenti. Omenjena oprostitev je določena
v šesti direktivi EU, ki ureja obdavčitev prometa blaga in storitev
in je obvezujoča za članice EU. S sprejetjem predlaganega zakona
bodo zavarovalnice približno v enakem položaji kot drugi zavezanci
za DDV.

3. Nemčija
davčna osnova: zavarovalne premije
oprostitve:
določene vrste zavarovanj (ni podatka)
Stopnje:
splošna stopnja 15 %, požarno zavarovanje 10
% zavarovanje stavb 13,75% in 14%

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlog zakona o davku na promet zavarovalnih poslov je
zasnovan tako, da vsebuje temeljne določbe o predmetu
obdavčevanja, davčnem zavezancu, davčni osnovi, davčni
stopnji, davčnih oprostitvah, obveznosti sestavljanja in predložitve
obračuna davka davčnemu organu, plačilu davka ter kazenskih
določb.

4. Grčija
davčna osnova: zavarovalna premija in vsi zneski, ki se
zaračunavajo na podlagi zavarovalnih pogodb
brez znižanj oziroma priznanih popustov
strankam in brez znižanj provizij zastopnikom
oprostitve:
zavarovanje ladij, življenjska zavarovanja za
dobo več kot 10 let, pozavarovalniške premije
Stopnie:
• požarno zavarovanje 20%
življenjska zavarovanja 4%
vsa druga zavarovanja 10 %

Po predlogu zakona je obdavčen promet zavarovalnih poslov, ki
zajemajo sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in
osebnem zavarovanju, ne pa tudi obvezna socialna zavarovanja
ter pozavarovanja.

5. Francija
davčna osnova: zavarovalna premija
oprostitve:
življenjska zavarovanja, pozavarovanja
stopnje:
od 7% do 30%

Zavezanec za davek je zavarovalnica, opredeljena pa je kot
oseba, ki opravlja zavarovalne posle v skladu z zakonom.
V zakonu je določeno, da je osnova za plačevanje davka premija ,
oziroma prispevek, ki se plačuje na podlagi sklenjene pogodbe,
stopnja pa je določena v višini 6,5 %, kot je sedaj veljavna stopnja.

6. Irska
davčna osnova: zavarovalna premija
oprostitve:
marine, letala
stopnje:
1% za neživljenjska zavarovanja, 3% od
življenjskih zavarovanj od premij, prejetih v
prvem letu

Davčne oprostitve so določene za obvezna socialna zavarovanja,
dolgoročna osebna zavarovanja, za zavarovanja, ki krijejo
nevarnosti izven območja Slovenije ter pozavarovanja.
Davek bo moral davčni zavezanec izkazovati v mesečnem
obračunu, plačati pa ga bo moral v petih dneh po poteku meseca
za pretekli mesec. Med drugimi obveznostmi je določena še
predložitev obračuna davčnemu organu v istem roku, kot je
določen za plačilo davčne obveznosti.

7. Italija
davčna osnova: zavarovalna premija
oprostitve:
zavarovanja, ki pokrivajo premično ali nepremično premoženje, ki se nahaja v tujini,
pozavarovanja^ ki pokrivajo zavarovanja, od
katerih je že plačan davek ali zavarovanja, od
katerih se plačuje davek stopnje: od 2% do 17%

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
7. Luxemburg
davčna osnova: zavarovalna premija z vključenimi postranskimi
stroški
oprostitve:
življenjska zavarovanja in socialna zavarovanja
Stopnja:
4%

Ocenjujemo, da bo znašal letni priliv iz tega naslova 4.708 milijonov
tolarjev.

8. Portugalska
davčna osnova: zavarovalna premija
stopnje:

od 1% do 13%

(*)Vir: lnventory of taxes levied in the Member States of the European Union, 16 th edition (1996)

poročevalec, št. 78
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o davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava in plačuje
davek.

BESEDILO ČLENOV:

(3) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi davčni
zavezanec mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti
davčnemu organu v petih dneh po poteku meseca, za katerega
je sestavil obračun.

1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka od
prometa zavarovalnih poslov (v nadaljnjem besedilu: davek od
zavarovalnih poslov) na območju Republike Slovenije.

(4) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni:
obdobje, za katero se plačuje davek, davčna osnova, davčna
stopnja in znesek obračunanega davka.

2. člen
(pripadnost davka)
Prihodki davka od zavarovalnih poslov pripadajo proračunu
Republike Slovenije.

(5)Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun
davka ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun,
dolžan plačati davek ali ne.

3. člen
(definiciji)

9. člen
(plačilo davka)

(1) Zavarovalni posli po tem zakonu so sklepanje in izvrševanje
pogodb o premoženjskem in osebnem zavarovanju.

(1) Davčni zavezanec mora obračunani davek plačati v petih
dneh po poteku meseca, v katerem je prejel plačilo zavarovalne
premije oziroma v petih dneh po poteku meseca, v katerem je bila
udeležba v dobičku pripisana zavarovalni vsoti.

(2) Zavarovalnica po tem zakonu je vsaka oseba, ki opravlja
zavarovalne posle v skladu z zakonom.
4. člen
(davčni zavezanec)

(2) Če se pogodba o osebnem zavarovanju iz 2. točke 7. člena
tega zakona razdre pred potekom 10 let, mora davčni zavezanec
obračunati in plačati davek v petih dneh po razdrtju pogodbe od
do tedaj plačanih zavarovalnih premij s pripadajočimi obrestmi.

Zavezanec za davek (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec)
je zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle na območju
Republike Slovenije v skladu z zakonom.

10. člen
(uporaba drugih predpisov)
Glede obračunavanja zamudnih obresti, pravnih sredstev,
postopka prisilne izterjave ter vseh drugih vprašanj postopka,
stvarne in krajevne pristojnosti davčnega organa, ki niso urejena
s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in
zakon, ki ureja davčno službo.

5. člen
(davčna osnova)
(1) Osnova za obračun davka (v nadaljnjem besedilu: davčna
osnova) je premija oziroma prispevek, ki se plačuje na podlagi
sklenjene zavarovalne pogodbe (v nadaljnjem besedilu:
zavarovalna premija).

11. člen
(prehodna določba)

(2) V davčno osnovo iz prejšnjega odstavka se všteva tudi
udeležba na dobičku, ki se pripiše zavarovalni vsoti.
6. člen
(davčna stopnja)

Za zavarovalne pogodbe, ki so sklenjene pred uveljavitvijo tega
zakona, pri katerih še ni nastala obveznost plačila zavarovalne
premije, se plača davek od zavarovalnih poslov po določbah
tega zakona.

Davek od zavarovalnih poslov se plačuje po stopnji 6,5 % od
davčne osnove.

12. člen
(prekrški)

7. člen
(oprostitve davka)

(1) Davčni zavezanec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
od 1.000.000 do 18.000.000 tolarjev, če:
1. ne obračuna davka ter ne sestavi in ne predloži mesečnega
obračuna davka davčnemu organu v skladu z 8. členom tega
zakona;
2. ne plača davka v roku iz 9. člena tega zakona.

Davka od zavarovalnih poslov se ne plačuje od:
1. obveznih pokojninskih in invalidskih zavarovanj ter obveznih
zdravstvenih zavarovanj;
2. osebnih zavarovanj, sklenjenih za dobo, daljšo od 10 let;
3. zavarovanj, ki krijejo nevarnosti izven območja Slovenije;
4. pozavarovanj.

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

8. člen
(obračun davka)

13. člen
(začetek veljavnosti zakona)

(1) Davčni zavezanec mora obračunati davčno obveznost za
koledarski mesec.

Ta zakon začne veljati 1. julija 1999.

(2) Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke

14. december 1998
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OBRAZLOŽITEV:
dolgoročna osebna zavarovanja, zavarovanja, ki krijejo nevarnosti
izven območja Slovenije ter pozavarovanja.

S predloženim zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka
od prometa zavarovalnih poslov. Davčni zavezanec je
zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v skladu z zakonom.
Davek se bo plačeval po enotni stopnji 6,5 % od premij oziroma
prispevkov, plačanih na podlagi sklenjenih zavarovalnih pogodb.

Predloženi zakon bo nadomestil sedaj veljavne določbe zakona
o prometnem davku, ki se nanašajo na zavarovalne storitve in se
bo pričel uporabljati 1. julija 1999.

Iz obdavčitve so izvzeta obvezna socialna zavarovanja,

poročevalec, št. 78
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Predlog zakona o

DAVKU

NA

PROMET

NEPREMIČNIN

(ZDPN-pz)
- EPA 648 - II - prva obravnava

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 86. seji dne 26/11 -1998 določila
besedilo:
-PREDLOGA ZAKONA O
NEPREMIČNIN,

DAVKU

NA

PROMET

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

)
UVOD

zakonu lahko prevzame obveznost plačila prometnega davka
tudi kupec.

1. OCENA STANJA

Stopnja davka je predpisana v višini 2%.

a)

Storitve, ki se nanašajo na gradnjo, rekonstrukcijo, adaptacijo in
popravila ter sprotno investicijsko vzdrževanje nepremičnin, so
po zakonu o prometnem davku obdavčene s 3 % davkom.

V Republiki Sloveniji je obdavčevanje prometa z nepremičninami
urejeno z:

b)

- zakonom o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št.
47/90) in
- zakonom o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92popr., 12/93-odločba US, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98 in 35/98).

V zakonu o davku na dodano vrednost je v 2. točki 27. člena
določena oprostitev davka na dodano vrednost od prometa
nepremičnin, razen novozgrajenih objektov. Omenjena oprostite /
je določena v šesti direktivi EU, ki ureja obdavčitev prometa bl^ga
in storitev in je obvezujoča za članice EU.

Z zakonom o davku na promet nepremičnin je obdavčen vsak
odplačen prenos lastninske pravice (prodaja) na nepremičnini in
odplačen prenos pravice uporabe nepremičnin v javni lastnini.
Davčni zavezanec je prodajalec nepremičnine, pri zamenjavi pa
udeleženec, ki daje v zamenjavo več vredno nepremičnino. Po

14. december 1998

Večina držav članic EU je uvedla posebne davke od prometa
nepremičnin. V nadaljevanju je podan pregled (*) obdavčitve
prometa nepremičnin v nekaterih državah EU, in sicer:
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2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

1. Danska
davčna osnova: prodajna cena ali ocenjena vrednost
davčna stopnja: 1.2% davčne osnove

V zakonu o davku na dodano vrednost, ki se bo začel uporabljati
1. julija 1999, bodo novozgrajeni objekti (razen stanovanjskih)
obdavčeni z 19 % stopnjo, stanovanjski objekti pa z 8% stopnjo,
medtem, ko je za nadaljni promet nepremičnin predvidena
oprostitev davka na dodano vrednost.

2. Nemčija
davčna osnova: prodajna cena ali ocenjena vrednost
oprostitve:
različne oprostive, ki zajemajo prenos nepremičnin, kjer vrednost ne presega 5.000 DEM,
prenos nepremičnin med zakonci in podobno
davčna stoonia: 3.5% davčne osnove

Glede na to, da so navedeni objekti po sedanjem sistemu
obdavčeni po zakonu o davku na promet nepremičnin, je potrebno
iz obdavčitve po tem zakonu izvzeti nepremičnine, ki bodo
obdavčene z davkom na dodano vrednost.

3. Grčija
davčna osnova: prodajna cena
oprostitve:
različne oprostitve iz naslova razlastitev, prenos
nepremičnin v lasti države, oseb javnega prava,
občin ali cerkve
davčna stopnia: 9% na vrednost do 4.000.000 DR ter 11% na
vrednost, ki presega 4.000.000 DR. Obstaja
možnost 2% ali 3% povečanja davčnih stopenj.

Vlada predlaga sprejem novega zakona o davku na promet
nepremičnin tudi zaradi večje preglednosti zakonodaje na tem
področju. Z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni
list RS, št 14/92) je prenehal veljati 13. člen zakona, ki je določal
plačevanje zamudnih obresti, če zavezanec ni plačal davka v
predpisanem roku. Nadalje so z uveljavitvijo zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 18/96) prenehale veljati vse
postopkovne določbe zakona o davku na promet nepremičnin
(tretji odstavek 4. člena, 9., 10., 12., 14.,15., 16., 17., 18., 19., 20.,
21., 22., 23. in 24. člen).

4. Francija
davčna osnova: prodajna cena ali ocenjena vrednost
davčna stopnia: - običajni davčni stopnji 15.40% in 13.40%
- druge stopnje 6.40%, 4.20%, 3.60% in 0.60%
- možnost povečanja stopenj za 1.2%-1.6%

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
5. Italija
davčna osnova: ocenjena vrednost
davčna stopnja: 4% davčne osnove

Predlog zakona o davku na promet nepremičnin je zasnovan
tako, da vsebuje temeljne določbe o predmetu obdavčevanja,
davčnemu zavezancu, davčni osnovi, davčni stopnji, davčnih
oprostitvah in nastanku davčne obveznosti. Postopek odmere
davka ter plačila davka pa je prepuščen zakonoma, ki urejata
davčni postopek ter davčno službo.

6. Luxemburg
davčna osnova: ocenjena vrednost
davčna stopnia: - splošna stopnja 6%
- znižana stopnja 1.2%

Po zakonu bo še nadalje obdavčen vsak odplačni prenos
lastninske pravice na nepremičninah in odplačni prenos pravice
uporabe nepremičnin v javni lastnini, razen prenos tistih
nepremičnin, za katere zakon izrecno določa, da se davek ne
plačuje.

7. Nizozemska
davčna osnova: prodajna cena ali ocenjena vrednost
oprostitve:
oprostitve iz naslova razlastitve
davčna stopnia: - splošna stopnja 6%
- prodaja kmetijskih zemljišč 1%

V predlogu zakona je opredeljeno, da bo zavezanec za davek od
prometa nepremičnin prodajalec nepremičnine oziroma pri
zamenjavi nepremičnine pa udeleženec, ki daje v zamenjavo več
vredno nepremičnino.

8. Portugalska
davčna osnova: prodajna cena
oprostitve:
prenos nepremičnin na diplomatska in konzularna predstavništva, prenos nepremičnin v lasti
države, regij in občin, prenos nepremičnin oseb
javnega prava, cerkve in dobrodelnih institucij
davčna stopnia: - standardna stopnja 10% za stavbna zemljišča
in mestne stavbe ter 8% za ostale primere
- znižana stopnja 4% za industrijska zemljišča
namenjena, gospodarskemu razvoju

Davčna osnova je prodajna cena. Pri zamenjavi nepremičnin je
davčna osnova razlika v vrednosti zamenjanih nepremičnin.
Stopnja davka je proporcionalna in določena v višini 2 %.
Predloženi zakon o davku na promet nepremičnin bo nadomestili
sedanji zakon o davku na promet nepremičnin.

(*) Vir: lnventory of taxes levied in the Member States of the
European Union, 16 th editon (1996)

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Ocenjeno je, da bo z davkom na promet nepremičnin zagotovljen
letni priliv okoli 4.700 milijonov tolarjev.
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podobno), ki ga je prodajalec prejel od kupca za opravljen promet
nepremičnine.

BESEDILO ČLENOV:
1. člen
(vsebina zakona)

(3) Pri zamenjavi nepremičnin je davčna osnova razlika v
vrednosti zamenjanih nepremičnin.

(1) S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka na
promet nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: davek), ki ležijo na
območju Republike Slovenije.

(4) Če prodajna cena oziroma vrednost nepremičnine pri
zamenjavi ne ustreza ceni nepremičnine, ki bi se dala doseči v
prostem prometu v času nastanka davčne obveznosti, je davčna
osnova v odmernem postopku ugotovljena vrednost nepremičnine.

2. člen
(pripadnost davka)

(5) V odmernem postopku je zaradi ugotovitve vrednosti
nepremičnine lastnik, uporabnik ali uživalec nepremičnine dolžan
dovoliti uradni osebi oziroma izvedencu, ki ga ta določi, dostop na
zemljišče in v objekte.

Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina
leži.
3. člen
(predmet obdavčevanja)

7. člen
(stopnja davka)

(1) Davek se plačuje od prometa nepremičnin.

(1) Davek se plačuje po stopnji 2% od davčne osnove.

(2) Promet nepremčnin po tem zakonu je vsak odplačni prenos
lastninske pravice na nepremičninah in odplačni prenos pravice
uporabe nepremičnin v javni lastnini (v nadaljnjem besedilu: prenos
nepremičnin) na območju Republike Slovenije.

(2) Davek odmeri davčni organ po predpisih, ki so veljali na dan
nastanka davčne obveznosti.
8. člen
(oprostitve davka)

(3) Za promet nepremičnin po tem zakonu se šteje tudi zamenjava
ene nepremičnine za drugo nepremičnino.

Davka se ne plačuje od:
- prenosa nepremičnin na diplomatska in konzularna predstavništva,akreditirana v Sloveniji, če velja vzajemnost in na druge
mednarodne organizacije, če to določajo mednarodne pogodbe,
ki veljajo za Slovenijo;
- prenosa nepremičnin iz naslova razlastitev ali drugih zakonskih
ukrepov oziroma na podlagi kupne pogodbe, ki je bila sklenjena
namesto razlastitve;
- prenosa kmetijskih zemljišč v zvezi z agrarnimi operacijami v
skladu z zakonom;
- prenosa nepremičnin v postopkih prisilne izterjave obveznih
dajatev v skladu z zakoni.

4. člen
(promet nepremičnin, ki se obdavčujejo z davkom na
dodano vrednost)
(1) Za promet nepremičnin po tem zakonu se ne šteje promet
novozgrajenih objektov, od katerih se plačuje davek na dodano
vrednost.
(2) Če oseba, ki pridobi novozgrajeno nepremičnino, nima pravice
do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost, se v nadaljnjem
prometu ta nepremičnina obdavči po tem zakonu.
(3) Če ima oseba, ki pridobi novozgrajeno nepremčnino, pravico
do delnega odbitka vstopnega davka na dodano vrednost, se v
nadaljnjem prometu te nepremičnine obdavčujejo po tem zakonu
v delu, v katerem kupec ni imel pravice do odbitka vstopnega
davka na dodano vrednost.

9. člen
(nastanek davčne obveznosti)
(1) Davčna obveznost nastane takrat, ko je sklenjena pogodba
oziroma drug pravni posel, na podlagi katerega se odsvoji
nepremičnina.

5. člen
(davčni zavezanec)
(1) Zavezanec za davek (v nadaljnjem besedilu: davčni
zavezanec) je prodajalec nepremičnine.

(2) Izjemoma, če je za prenos nepremičnine potrebno dovoljenje
državnega organa ali kakšen drug pravni akt, nastane davčna
obveznost takrat, ko je zavezancu sporočeno dovoljenje oziroma
ko postane pravni akt pravnomočen, čeprav je bila pogodba
sklenjena prej.

(2) Pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec udeleženec,
ki daje v zamenjavo več vredno nepremičnino.

10. člen
(uporaba drugih predpisov)

(3) Pri odtujitvi idealnih deležev nepremičnine, je davčni zavezanec
vsak odtujitelj posebej.
6. člen
(davčna osnova)

Glede obračunavanja zamudnih obresti, pravnih sredstev,
postopka prisilne izterjave ter vseh drugih vprašanj postopka in
stvarne in krajevne pristojnosti davčnega organa, ki niso urejena
s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in
zakon, ki ureja davčno službo.

(1) Osnova za davek (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) je
prodajna cena nepremičnine.

11. člen
(posebne določbe)

(2) Davčna osnova je vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v
stvareh, v storitvah, v prevzetih dolgovih bivšega lastnika in

(1) Za novozgrajene objekte iz prvega odstavka 4. člena tega
zakona se štejejo novozgrajeni objekti oziroma njihovi deli, ki so
zgrajeni, izročeni ali plačani po 1. juliju 1999.

14. december 1998
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(2) Od vrednosti novozgrajenih in neizročenih objektov na dan
uveljavitve zakona o davku na dodano vrednost se plača davek
po določbah tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

(3) Za zagotovitev pravilnosti obračuna prometnega davka po
tem zakonu oziroma davka na dodano vrednost po zakonu o
davku na dodano vrednost je prodajalec dolžan zagotoviti podatke
o višini osnove, od katere se plača davek od prometa nepremičnin
oziroma davek na dodano vrednost.

(3) Z denarno kaznijo od 75.000 do 120.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz 1. točke prvega odstavka tega člena tudi
posameznik - fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti.
13. člen
(končna določba)

12. člen
(prekrški)

Z dnem uveljavitve tega zakona, preneha veljati zakon o davku
na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/90).

(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
od 300.00 do 12.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno
kaznijo od 1.000.000 do 18.000.000 tolarjev, če:
1. ne dovoli uradni osebi oziroma izvedencu, ki ga ta določi,
dostop nazemljišče in v objekte v skladu s petim odstavkom
6. člena tega zakona;

14. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati 1. julija 1999.

OBRAZLOŽITEV:
Glede postopkovnih določb in pristojnosti davčnega organa (rok
za vložitev davčne napovedi, postopek v primeru nepravočasno
vložene davčne napovedi, krajevna pristojnost za odmero davka,
rok za izdajo odmerne odločbe, rok za plačilo odmerjenega davka,
ravna sredstva, postopek prisilne izterjave itd.) pa zakon napotuje
na uporabo zakona o davčnem postopku ter zakona o davčni
službi.

Predlog zakona o davku na promet nepremičnin bo nadomestil
sedanji zakon o davku na promet nepremičnin, ki je bil uveljavljen
1. januarja 1991.
Zakon v bistvu povzema rešitve iz sedanje ureditve s tem, da so
dodane nove določbe glede izključitve iz obdavčitve po tem zakonu
tistih nepremičnin, ki se bodo obdavčevale po zakonu o davku na
dodano vrednost.

Predlagani zakon bo nadomestil sedanji zakon o davku na promet
nepremičnin in se bo začel uporabljati 1. julija 1999.

Tudi glede stopnje je predlagano, da ostane v enaki višini kot po
sedanjem zakonu, to je 2%.

poročevalec, št. 78
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Predlog zakona o

DAVČNEM

SVETOVANJU

(ZDavS)

- EPA 651 - II - prva obravnava

ki naj ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava po
rednem postopku.

Skupina poslancev
Ljubljana, 27. oktober 1998

V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sporočajo, da bo predstavnik na sejah Državnega
zbora RS in njegovih delovnih teles Boris Sovič.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih ter 174. in 175. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, vlagajo
podpisani poslanci v zakonodajni postopek

Boris Sovič, l.r.
Tone Partljič, l.r.
Zoran Lešnik, l.r.
Vili Trofenik, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O DAVČNEM SVETOVANJU - prva
obravnava,

davčnega svetovalca bodo davkoplačevalci pridobili možnost,
da jih v davčnih zadevah zastopajo tudi kompetentne, strokovne
osebe.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

Strokovno pomoč, glede korektnosti in pravilnosti izpolnjevanja
davčnih obveznosti in informacije o delovanju davčnega sistema
v celoti nudi davčnim zavezancem davčna služba v postopkih
izvajanja materialnih davčnih zakonov. Vendar pa je, tudi zaradi
potrebe in zahteve po večji učinkovitosti davčne službe in
zmanjšanja stroškov države, smiselno z zakonom postaviti
pogoje za osebe, ki bodo opravljale davčno svetovanje.

Sodobni davčni sistemi v razvitih državah so širok pojav, v katerega
je vpleteno veliko število davčnih zavezancev in davčnih
uradnikov. Tudi v Republiki Sloveniji je od 01.01.1991 v veljavi
davčna zakonodaja, ki je bistveno spremenila odnos davčnih
zavezancev do davkov in davčnega sistema v celoti ter samo
obnašanje davčnih zavezancev. Z vključevanjem Slovenije v
mednarodne gospodarske tokove se bo naš davčni sistem tudi
nadalje prilagajal sodobnim davčnim sistemom in davki bodo
dosegli obseg, ki ga imajo v razvitih državah.

S tem se na nek način tudi regulira ravnotežje davčnih svetovalcev
med njihovo lojalnostjo do države (davčnega sistema) in do
njihovih strank (davčnih zavezancev).

Zaradi nezadostne seznanjenosti ter nepopolnega in nenatančnega poznavanja predpisov, tako materialnih kot postopkovnih,
ki se nanašajo na spoštovanje davčnih obveznosti, se kaže
potreba po posebej strokovno usposobljenih osebah z določenim
znanjem s področja davkov, ki bi davčnim zavezancem
pomagale in jim olajšale izpolnjevanje vseh davčnih
obveznosti v skladu z veljavnimi predpisi. V skladu z zakonom o
davčnem postopku lahko zavezanca zastopa v davčnih
postopkih tudi zastopnik. Kot zastopnik lahko nastopa vsakdo, ki
ima tovrstno pooblastilo od stranke. Z zakonsko ureditvijo poklica

14. december 1998

Z dejavnostjo "davčnega svetovanja" se v bistvu ukvarja veliko
oseb, ki imajo razne vrste kvalifikacij in ki se ukvarjajo z različno
dejavnostjo. Davčno svetovanje tako opravljajo računovodje,
revizorji, odvetniki, notarji, posredniki v prometu nepremičnin,
špediterji in drugi.
V Republiki Sloveniji samo področje davčnega svetovanja ni
zakonsko urejeno. Osebe, ki so se pojavile zaradi povpraševanja
po nasvetih, pomoči in storitvah na davčnem področju, velikokrat
nimajo ustrezne izobrazbe in znanj, za svoje delovanje pa ne
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vzdrževati ustrezno zavarovanje.

prevzemajo take odgovornosti, kot bi jo v primeru zakonske
ureditve tega poklica morali. Zato menimo, da je potrebno področje
davčnega svetovanja urediti.

Davčno svetovanje se lahko opravlja tudi v družbah za davčno
svetovanje, ki se ustanovi v skladu s predpisi o gospodarskih
družbah.

Z zakonom o davčnem svetovanju bi se dosegla višja kvaliteta
in strokovnost storitev s področja davčnega svetovanja, pravna
varnost davčnih zavezancev ter nenazadnje tudi večje
spoštovanje davčnih predpisov.

Davčni svetovalci v Republiki Sloveniji se združujejo v Zbornico
davčnih svetovalcev Slovenije. Člani zbornice so lahko tudi družbe
za davčno svetovanje. Zbornica, ki je organizirana podobno kot
odvetniška ali notarska zbornica, spremlja in obravnava
problematiko dela davčnih svetovalcev, skrbi za skladen razvoj
davčnega svetovanja, spremlja kodeks poklicne etike davčnega
svetovalca, sprejema tarifo za opravljanje storitev davčnega
svetovanja in opravlja druge z zakonom določene naloge.

2. NAČELA ZAKONA
Predloženi zakon o davčnem svetovanju temelji na naslednjih
načelih:
- davčno svetovanje se opravlja kot samostojen poklic;
- davčno svetovanje je samostojno in neodvisno strokovno
svetovanje;
- davčno svetovanje opravljajo davčni svetovalci;
- davčni svetovalci morajo za opravljanje davčnega
svetovanja imeti licenco;
- licenco za davčne svetovalce lahko pridobi samo oseba,
ki je opravila izpit za davčne svetovalce in izpolnjuje druge
osebne pogoje določene z zakonom;
- davčni svetovalec opravlja davčno svetovanje zakonito,
strokovno in korektno;
- davčno svetovanje lahko opravljajo tudi družbe, če
zaposlujejo davčnega svetovalca z licenco.

4. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED
Iz podatkov o ureditvi poklica drugod po svetu lahko v načelu
ugotovimo, da je zastopanje davčnih zavezancev v davčnih
postopkih relativno svobodno. Večina držav dovoljuje v upravnih
postopkih, da zastopanje izvajajo tudi osebe, ki niso odvetniki.
Glede določitve statusa osebe, ki zastopa zavezanca pred državo
v administrativnih postopkih, je ta določitev zelo različna, in sega
od popolnoma reguliranih do popolnoma nereguliranih sistemov.
V načelu se lahko ugotovijo tri različne vrste pristopov:
a) popolnoma zakonsko urejen sistem

3. CILJI ZAKONA

Avstrija, Kitajska, Japonska, Nemčija, Češka in Poljska so z
zakonom uredile poklic davčnega svetovalca. V zakonu o
davčnem svetovanju je urejen način pridobitve licence ter
način nastopanja davčnih svetovalcev.

Predloženi zakon določa, kdo je lahko davčni svetovalec in
določa pogoje za opravljanje davčnega svetovanja.
Z davčnim svetovanjem se opravlja strokovno svetovanje v
davčnih zadevah in drugih stvareh glede obveznih dajatev in
pravic posameznikov, pravnih in drugih oseb. Davčno svetovanje
obsega tudi vodenje poslovnih knjig in druge dokumentacije za
davčne potrebe strank ter sestavljanje davčnih napovedi in
davčnih obračunov, ki so pomembni za odmero oziroma plačilo
davka, sestavljanje in vlaganje vlog, s katerimi se stranke obračajo
na davčni organ, zastopanje strank ter dajanje drugih strokovnih
mnenj in nasvetov.

b) delno urejen sistem predstavlja model, ki se uporablja v
Združenih državah Amerike
V ZDA lahko vsakdo, tudi brez vsake kvalifikacije, daje davčne
nasvete ali pripravi davčno napoved ali davčni obračun za
neko drugo osebo. Oseba, ki pripravi davčno napoved oziroma
obračun, pa mora dokument tudi podpisati, hkrati pa navesti
podjetje, za katero dela, socialno številko (ki se uporablja tudi
za davčne namene), in delodajalčevo številko. S tem je
pripravljalec davčnega obračuna tudi prevzel odgovornost za
sam davčni obračun.

Davčno svetovanje lahko opravljajo na podlagi pogodbe s stranko
davčni svetovalci, ko pridobijo licenco, in družbe, če
zaposlujejo davčnega svetovalca z licenco.

V primerih zastopanja strank v davčnem postopku pred davčno
administracijo pa lahko zastopajo stranko, to je davčnega
zavezanca, le odvetniki, licencirani revizorji in "pripravljeni
zastopniki", ki jih licencira Ministrstvo za finance.

Zakon določa pogoje za pridobitev licence davčnega svetovalca.
Licenco lahko pridobi oseba, ki izpolnjuje v zakonu naštete pogoje:
je državljan Republike Slovenije, ima visoko izobrazbo pravne ali
ekonomske smeri, je opravila izpit za davčne svetovalce, je
zaključila verificirani izobraževalni program za davčnega
svetovalca, ima najmanj triletne delovne izkušnje in je vredna
zaupanja za opravljanje davčnega svetovanja.

Drug primer delne regulacije je Avstralija, kjer je samo
odvetnikom in davčnim zastopnikom dovoljeno pripravljati
davčne obračune za plačilo.

Kandidat za davčnega svetovalca mora opraviti izpit za davčnega
svetovalca, s katerim se preverja strokovna usposobljenost za
opravljanje davčnega svetovanja. Izpit se opravlja pred komisijo,
ki jo imenuje zbornica davčnih svetovalcev. Člani izpitne komisije
pa izmed sebe izvolijo predsednika izpitne komisije. Kandidatu, ki
je uspešno opravil izpit, izda komisija potrdilo o opravljenem izpitu.

c) popolnoma neurejeni sistemi
V drugih državah aktivnosti davčnega svetovanja in priprava
davčnih obračunov in napovedi niso posebej zakonsko
urejena.
Nizozemska na primer nima formalne ureditve opravljanja
davčnega svetovanja. Ima pa dve zelo močni zasebni
organizaciji, ki prevladujeta na tem področju, postavljajoč
izobrazbene, etične in poklicne norme, in kateri se smatrata s
strani vlade kot pooblaščeni partner v razpravah o problemih
v zvezi s spoštovanjem davčnih pravil in celo davčnega
sistema v celoti.

Davčni svetovalec je dolžan opravljati davčno svetovanje
samostojno in neodvisno, z lastno odgovornostjo, skrbno in vestno.
Osebno je odgovoren za ravnanje zaposlenih strokovnih
pomočnikov, ki opravljajo dela davčnega svetovanja.
Pred odgovornostjo za škodo, ki jo lahko povzročijo pri opravljanju
davčnega svetovanja, morajo davčni svetovalci skleniti in
poročevalec, št. 78
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Slovenije, ki si že od svoje ustanovitve, to je od 1. aprila 1993,
prizadeva da bi tudi v naši državi dobili zakonito podlago za
poklicno davčno svetovanje in uveljavitev poklica davčnega
svetovalca.

5.TRENUTNA UREDITEV V SLOVENIJI
V Sloveniji imamo zelo močno organizacijo na področju davčnega
svetovanja, to je Društvo davčnih svetovalcev Slovenije, ki
združuje več kot 150 članov iz celotne Slovenije in skrbi za
nenehno izobraževanje svojih članov. Društvo ima z zavarovalnico
sklenjeno ustrezno pogodbo za zavarovanje poklicne
odgovornosti, ima svoj kodeks in druga pravila ter je na sploh
edina organizacija v Sloveniji v kateri je združenih toliko davčnih
svetovalcev. Konec leta 1997 je prvih 29 članov Društva davčnih
svetovalcev Slovenije, na podlagi kriterijev, prejelo interni naziv
"davčni svetovalec Društva davčnih svetovalcev Slovenije". Ti
člani so pri zavarovalnici tudi zavarovani za višje zneske.

Poklic davčnega svetovalca morata v celoti priznati tako oblast
kot javnost. Šele tako bo zagotovljena varnost davkoplačevalcev
in ohranjala se bo tudi pravna država.
6. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Na podlagi zakona o davčnem svetovanju bo prišlo do pozitivnih
finančnih posledic za proračun.
Pri tem poudarjamo najmanj dva dejstva na osnovi katerih se
bodo povečali prihodki in zmanjšali stroški proračuna:

Društvo davčnih svetovalcev Slovenije je pridruženi član
evropskega združenja poklicnih združenj davčnih svetovalcev, Confederation Fiscale Europeene (CFE) in ima zelo
aktivno vlogo v vseh organih tega evropskega združenja. CFE si
prizadeva za enotno ureditev davčnega svetovanja v Evropi.
CFE je tudi sprejel svoje smernice. Poklicna načela, ki jih
predvidevajo te evropske smernice, so:
-

- davki so najpomembnejši vir proračuna in
- davčni svetovalec ni nasprotnik davčne uprave
Davčno svetovanje bo vplivalo na večje prihodke v
proračunu, ki bodo doseženi:

neodvisnost
osebna odgovornost
skrbnost in vestnost
molčečnost
združljive in nezdružljive dejavnosti
omejeno reklamiranje
kolegialnost
plačilo
disciplinska odgovornost
dopolnilno izobraževanje

- z osveščanjem davčnih zavezancev o pravilnem in pravočasnem obračunavanju in plačevanju davkov
- z vplivom na zmanjšanje davčne evazije
- s svetovanjem na področju pravilnega vodenja poslovnih knjig
in posledično pravilnega prikazovanja davčne osnove in
koriščenja davčnih olajšav
- s sodelovanjem pri sestavi, izgradnji in izpopolnjevanju davčnega
sistema
- s prizadevanjem za poenotenje računalniške strojne in
programske opreme, ki jo potrebujejo davčni zavezanci pri
svojem delu

Poklicne davčno-svetovalne organizacije morajo spodbujati svoje
člane pri ohranjanju njihovih spretnosti in tehničnih znanj tudi po
opravljenem izpitu. Zagotavljajo oziroma pripravljajo naj ustrezno
pomoč pri nadaljevanju profesionalnega usposabljanja.

Večji proračun pa bo olajšal reševanje pokojninske reforme,
odpiranje novih delovnih mesti itd..

Vse evropske države naj bi skladno z evropskimi smernicami od
tistih, ki jim bodo dovolile opravljati ta poklic, zahtevale:

Davčno svetovanje bo imelo vpliv tudi na zmanjšanje
stroškov proračuna:

- visokošolsko izobrazbo
- tri leta pripravništva v poklicu
- opravljen izpit in
- prisego

- z za državo brezplačnim informiranjem davčnih zavezancev;
- z dodatno izmenjavo strokovnih mnenj z institucijami doma in
po svetu;
- z organiziranjem posvetovanj, okroglih miz in drugih oblik
obveščanja o novostih v davčni zakonodaji;
- s pravilno razlago davčnih zakonov davčnim zavezancem:
- na področju, ki zadevajo nacionalno davčno zakonodajo;
- na področju, ki zadevajo mednarodno obdavčenje (poznavanje
sporazumov o izogibu dvojnemu obdavčenju);
- na področju carin, DDV in drugih oblikah davščin;
- s posredno uveljavitvijo večje davčne discipline s čimer se bo
potreba po davčnih inšpektorjih zmanjšala;
- z vlogo davčnega svetovalca kot posrednika v davčnih sporih,
kar pripomore k hitrosti reševanja davčnih sporov;
- s sodelovanjem z davčno upravo pri pripravi davčnih zakonov
in podzakonskih aktov;
- s pomočjo pri harmonizaciji davkov z Evropsko unijo.

Preverjanje znanja naj temelji na zakonodaji, usklajeni z zakonodajo
evropske skupnosti in naj pokriva naslednja področja:
- davčno pravo (predvsem davek na dohodke, premoženje in
dodano vrednost)
- računovodstvo in ekonomiko
- davčni postopek vključno z zastopanjem pred davčnimi organi
in davčnimi sodišči
- upravno pravo in upravni postopek ter upravni spor
- gospodarsko pravo in delovno pravo
- ustavno ureditev in organizacijo državne uprave
- poklicno odgovornost in poklicno etiko
To so bila tudi osnovna vodila in cilji Društva davčnih svetovalcev

14. december 1998

21

poročevalec, št. 78

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI

II. BESEDILO ČLENOV

5. člen
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Davčni svetovalec davčno svetuje v obsegu in na način, za
katerega ga s pogodbo pooblasti naročnik.

1. člen
S tem zakonom je urejeno davčno svetovanje, ki ga po naročilu
pravnih ali fizičnih oseb (v nadaljnjem besedilu: naročniki) opravijo
davčni svetovalci in družbe za davčno svetovanje (v nadaljnjem
besedilu: davčni svetovalci) ter poaoie za opravljanje davčnega
svetovanja.

Davčni svetovalec prosto odloča, ali bo prevzel naročilo
naročnika, ki se je nanj obrnil.

Davčno svetovanje je strokovno svetovanje v davčnih in drugih
zadevah glede obveznih dajatev (v nadaljevanju: davkov) in
pravic fizičnih, pravnih in drugih oseb.

Naročnik lahko ob vsakem času prekliče naročilo, davčni
svetovalec pa ga lahko ob vsakem času odpove. Odpoved mora
biti pismena.

Davčno svetovanje lahko obsega tudi vodenje naročnikovih
poslovnih knjig in druge dokumentacije za davčne potrebe ter
sestavljanje davčnih bilanc, napovedi in drugih obračunov, ki so
pomembni za odmero oziroma plačilo davka ter sestavljanje in
vlaganje vlog v davčnem postopku, ki jih stranke naslovijo na
davčni organ (v nadaljnjem besedilu: davčne listine).

7. člen

Davčni svetovalec mora podpisati vsako listino, ki jo sestavi.
6. člen

Davčni svetovalec opravlja davčno svetovanje neodvisno in
samostojno, skrbno in vestno v skladu s poklicno etiko in
zakonom.

2. člen

Davčni svetovalec mora vse informacije in vsa spoznanja o
poslovanju naročnika trajno varovati kot poklicno skrivnost.

Davčno svetovanje opravlja davčni svetovalec kot svoboden
poklic.

Dolžnost molčečnosti veže tudi druge osebe, ki delajo v pisarni
davčnega svetovalca.

Pravico opravljati poklic davčnega svetovalca se pridobi s
pooblastilom za opravljanje poklica davčnega svetovanja
(v nadaljevanju: licenca) in vpisom v register davčnih svetovalcev.

Davčni svetovalec je osebno odgovoren za ravnanje
zaposlenih, ki kot strokovni pomočniki davčnega svetovalca
opravljajo dela davčnega svetovanja.
8. člen

Licenco za opravljanje davčnega svetovanja podeljuje
Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (v nadaljevanju:
zbornica).

Preiskava pisarne davčnega svetovalca je dovoljena samo na
podlagi odredbe pristojnega sodišča in ob prisotnosti predstavnika
zbornice in to samo glede spisov in predmetov, ki so izrecno
navedeni v odredbi o preiskavi. Pri preiskavi ne sme biti prizadeta
tajnost drugih listin in predmetov.

Register davčnih svetovalcev vodi zbornica.
3.člen

Davčni svetovalec ne sme biti priprt v kazenskem postopku, ki je
uveden proti njemu zaradi suma kaznivega dejanja, storjenega
pri opravljanju poklica davčnega svetovalca, brez poprejšnjega
dovoljenja senata treh sodnikov sodišča druge stopnje,
ustanovljenega za območje sodišča prve stopnje, pri katerem se
vodi postopek.

Davčni svetovalec je pri svojem delu samostojen in neodvisen.
Davčno svetovanje se v skladu s tem zakonom opravlja:
-

individualno kot samostojni poklic,
v družbi za davčno svetovanje,
pri odvetniku ali odvetniški družbi in
v revizijski družbi.

O odreditvi pripora sodišče obvesti zbornico.
9. člen

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na davčnega svetovalca
kot posameznika, veljajo tudi za družbo za davčno svetovanje,
če ni s tem zakonom drugače določeno.

Davčni svetovalci morajo biti zavarovani pred odgovornostjo za
škodo, ki bi utegnila nastati naročniku v zvezi z opravljanjem
njihovega poklica.

4. člen
Dokler se v davčnem postopku ne dokaže drugače, veljajo
naročnikove davčne listine, ki jih sopodpiše davčni svetovalec,
kot dokumenti, ki so sestavljeni s posebno strokovno skrbnostjo
in poklicno vestnostjo.

Kriterije in pogoje za zavarovanje davčnega svetovalca pred
odgovornostjo za eventualno povzročeno škodo naročniku določi
zbornica.

Davčni svetovalec, ki kot naročnikov pooblaščenec sopodpiše
naročnikove davčne listine je v davčnem postopku odgovoren,
da so davčne listine sestavljene v skladu s predpisi in predložene
v predpisanih rokih.

Davčni svetovalec je dolžan hraniti dokumentacijo deset let po
izvršenem naročilu. Po preteku tega roka jo je dolžan komisijsko
uničiti na način, ki ga določi zbornica.

10. člen

Po prenehanju delovanja za naročnika mora davčni svetovalec

Naročnikovo pooblastilo mora biti pismeno.
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svetovalca
5. da aktivno obvlada slovenski jezik
6. da ni obsojan za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil
nevreden zaupanja za opravljanje davčnega svetovanja
7. da je opravil izpit za davčnega svetovalca.

popisati in izročiti naročniku njegovo dokumentacijo. Ob tem se
sestavi primopredajni zapisnik.
K dokumentaciji po tem členu spada vse pisno gradivo, ki ga je
davčni svetovalec prejel v zvezi s svojo poklicno dejavnostjo od
naročnika ali zanj.

Tuj državljan, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje poklica davčnega
svetovalca po pravu države, katere državljan je in ima najmanj
tri leta praktičnih izkušenj kot davčni svetovalec, iahko
pridobi licenco, ob pogoju, da velja vzajemnost ter:

11. člen
Davčni svetovalec je upravičen do plačila za svoje delo in do
povračila stroškov v zvezi z opravljanim delom po tarifi za davčne
svetovalce, ki jo sprejme zbornica.

1. da ima izobrazbo (diplomo visoke šole ali ekonomske smeri)
2. da opravi izpit za davčnega svetovalca
3. da aktivno obvlada slovenski jezik

Davčni svetovalec je upravičen do višjega plačila za svoje delo
kot mu gre po tarifi za davčne svetovalce, če se o tem pisno
dogovori z naročnikom.

Šteje se, da je nevreden zaupanja za opravljanje davčnega
svetovanja posameznik, ki je bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo in pravni
promet ter mu je bila izrečena zaporna kazen treh ali več let.

12. člen
Davčni svetovalec se mora vzdržati vsake dejavnosti, ki je v
nasprotju s Kodeksom poklicne etike davčnih svetovalcev.
Dejavnost davčnega svetovanja ne more opravljati oseba, ki
zaseda tak položaj ali mesto v državni upravi, ki bi omogočala
pridobivanje notranjih informacij ali postavljal davčnega svetovalca
v priviligiran položaj v primerjavi z drugimi predstavniki stroke
davčnih svetovalcev.

Vsebino in način opravljanja preizkusnega izpita za davčnega
svetovalca podrobneje predpiše zbornica s pravilnikom.
Zbornica vodi register davčnih svetovalcev tujih državljanov.
16. člen

Davčni svetovalec sme oglaševati svojo dejavnost le na način, ki
ne ogroža ugleda stroke ali škoduje izvajanju svobodne
konkurence med davčnimi svetovalci.

Posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka 15. člena vloži
zahtevo za izdajo licence za opravljanje poklica davčnega
svetovalca.

13. člen
Licenco izda zbornica v 30 dneh po vložitvi zahteve. V primeru,
da zbornica v 30 dneh ne izda licence se šteje, da je licenca
izdana po samem zakonu.

Davčni svetovalec mora opravljati svoj poklic dejansko in
stalno.Če je davčni svetovalec izvoljen ali imenovan v državno
funkcijo, ki zahteva poklicno opravljanje, v času opravljanja te
funkcije opravljanje poklica davčnega svetovalca miruje.

Če se naknadno ugotovijo dejstva, ki kažejo na to, da davčni
svetovalec ob vpisu ni izpolnjeval z zakonom določenih pogojev,
se ne glede na potek časa postopek za vpis v imenik davčnih
svetovalcev obnovi.

V primeru iz prejšnjega odstavka, kakor tudi v drugih primerih, ko
davčni svetovalec več kot 30 dni ne more opravljati poklica
davčnega svetovalca, se mora z drugim davčnim svetovalcem
dogovoriti za začasen prevzem pisarne in o tem obvestiti zbornico.
Če davčni svetovalec ne ravna po določbi prejšnjega odstavka
tega člena, zbornica določi začasnega prevzemnika njegove
pisarne.

Davčni svetovalec, ki želi opravljati poklic davčnega svetovalca
vloži pri zbornici zahtevo za vpis v imenik davčnih svetovalcev v
roku 8 dni po prejemu licence. Zbornica davčnega svetovalca
vpiše v register davčnih svetovalcev v roku 8 dni od dneva prejema
zahteve.

14. člen

17. člen

Davčni svetovalec prosto izbira in menja sedež svoje pisarne
oziroma poslovnih enot. O vsaki spremembi sedeža pisarne
oziroma poslovne enote mora v 30 dneh obvestiti zbornico.

Davčni svetovalec se izbriše iz registra davčnih svetovalcev:
1. če umre
2. če pisno izjavi, da ne želi več opravljati poklica davčnega
svetovalca
3. če je davčni svetovalec obsojen za kaznivo dejanje, zaradi
katerega je nevreden zaupanja za opravljanje davčnega
svetovanja
4. če mu je bil izrečen varnostni ali varstveni ukrep prepovedi
opravljanja poklica davčnega svetovalca
5. če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih
pogojev za opravljanje poklica davčnega svetovalca
6. če je bil razveljavljen vpis v imenik davčnih svetovalcev
7. če mu je bil izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice
opravljanja poklica davčnega svetovalca
8. če ne skrbi za predpisano zavarovanje pred odgovornostjo
za škodo iz svoje poklicne dejavnosti
9. če preneha družba za davčno svetovanje na podlagi
izvedenega stečajnega ali likvidacijskega postopka ali če

III. PRAVICA DO OPRAVLJANJA POKLICA
DAVČNEGA SVETOVALCA
15. člen
Licenco za davčno svetovanje lahko pridobi posameznik, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije
2. da ima visoko izobrazbo (diplomo pravne ali ekonomske
smeri) ali nostrificirano diplomo tuje fakultete iste ali
podobne smeri
3. da ima tri leta praktičnih izkušenj s področja davkov
4. da je zaključil verificirani izobraževalni program za davčnega
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davčni svetovalec izstopi iz družbe za davčno svetovanje,
pa v roku enega meseca ne nadaljuje z opravljanjem poklica
davčnega svetovalca individualno ali kot družbenik druge
družbe za davčno svetovanje
10. če v roku šestih mesecev po vpisu v imenik davčnih
svetovalcev ne začne opravljati svoje dejavnosti ali
11. če preseli svoj sedež dejavnosti v tujino

23. člen
Ustni del izpita zajema preverjanje usposobljenosti
kandidata na naslednjih področjih:
-

O izbrisu iz imenika davčnih svetovalcev odloča zbornica.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba.

normativna ureditev davčnega svetovanja;
davčno pravo;
računovodstvo in ekonomika;
davčni postopek;
upravno pravo in upravni postopek ter upravni spor;
gospodarsko pravo in delovno pravo;
ustavna ureditev In organizacija državne uprave.

Zbornica najmanj enkrat letno objavi seznam davčnih
sveto-valcev, ki Imajo licenco In davčnih svetovalcev, katerim
je bila licenca odvzeta ali jim je licenca prenehala.

Ustni del izpita traja, kolikor je potrebno za preverjanje
kandidatove usposobljenosti.

IV. IZPIT ZA DAVČNEGA SVETOVALCA

Podrobnejšo vsebino in potek ustnega in pisnega dela Izpita
predpiše zbornica s pravilnikom.

18. člen

24. člen

K opravljanju Izpita za davčnega svetovalca se lahko prijavi
kandidat, ki izpolnjuje pogoje od 1. do 6. točke 1. odstavka 15.
člena tega zakona.

Kandidatu, ki je uspešno opravil Izpit, izda komisija potrdilo
o opravljenem Izpitu.
Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.

19. člen

Potrdilo je javna listina.

Z odločbo, s katero se odredi pristop k Izpitu, se določi tudi
čas In kraj opravljanja izpita ter Izpitna komisija.
V. DRUŽBA ZA DAVČNO SVETOVANJE
Izpit za davčnega svetovalca je mogoče opravljati največ trikrat.
Med dvema dovoljenima pristopoma mora poteči najmanj
pet mesecev.

25. člen
Družba za davčno svetovanje je pravna oseba, ki se ustanovi in
posluje v skladu s predpisi o gospodarskih družbah.

20. Člen
Izpit za davčnega svetovalca se opravlja pred petčlansko izpitno
komisijo davčnih svetovalcev, ki jo imenuje zbornica. Izpitna
komisija je sestavljena iz članov davčnih svetovalcev zbornice,
ki so vpisani v register davčnih svetovalcev. Član izpitne komisije
je tudi predstavnik Ministrstva za finance. Člani izpitne komisije
izmed sebe izvolijo predsednika izpitne komisije.

26. člen
Družba za davčno svetovanje lahko opravlja poleg nalog
davčnega svetovanja tudi storitve s področja računovodstva,
finančnega poslovanja, podjetniškega svetovanja, analize,
organizacije, kontrole poslovnih funkcij in druge posle, pomembne
za poslovanje pravnih oseb.

21. člen

27. člen

Z izpitom se preverja strokovna usposobljenost za opravljanje
davčnega svetovanja.

Davčno svetovanje lahko opravljajo tudi revizijske družbe,
ustanovljene in registrirane v skladu z zakonom o revidiranju in to
preko posebne organizacijske enote.

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela izpita. Ustni
del se opravlja za pisnim delom.

Revizijske družbe morajo svojo dejavnost davčnega svetovanja
imeti enako, kot družbe za davčno svetovanje, vpisano v imenik
pri Zbornici davčnih svetovalcev in zaposlovati najmanj enega
davčnega svetovalca z veljavno licenco.

Pozitivno ocenjen pisni del Izpita je pogoj za opravljanje
ustnega dela Izpita.
22. člen

28. člen

Pisni del izpita obsega nalogo s področja neposrednih
davkov in nalogo s področja posrednih davkov.

V družbah za davčno svetovan|e mora:
- večina glasovalnih pravic pripadati davčnim svetovalcem
ali revizorjem ali odvetnikom ali družbam za davčno
svetovanje, revizijskim družbam ali odvetniškim družbam,
ki izpolnjujejo pogoje določene s predpisi, ki urejajo
področje komercialne revizije, področje odvetništva, in s
tem zakonom;

Kandidat ima lahko pri sebi zakone In druge predpise in
strokovno literaturo.
V času trajanja pisnega dela Izpita se kandidat ne sme z
nikomer posvetovati.
Ugotovljena kršitev določbe prejšnjega odstavka Ima enake
posledice kot negativno ocenjena pisna naloga.
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VI. ZBORNICA DAVČNIH SVETOVALCEV SLOVENIJE

Vodenje poslov družbe za davčno svetovanje se lahko zaupa
samo osebi, ki je davčni svetovalec.

34. člen

29. člen

Davčni svetovalci z območja Republike Slovenije se združujejo v
Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije.

Soglasje k registraciji družbe za davčno svetovanje daje
zbornica.Zbornica soglasja ne sme podeliti, dokler ni predloženo
zagotovilo o sklenitvi zavarovanja pred odgovornostjo za škodo,
ki bi utegnila nastati pri opravljanju dejavnosti družbe.

Člani zbornice so razen davčnih svetovalcev še družbe za
davčno svetovanje, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji.
35. člen

Imenik družb za davčno svetovanje vodi zbornica.

Zbornica spremlja in obravnava problematiko dela davčnih
svetovalcev, skrbi za skladen razvoj davčnega svetovanja,
sprejema kodeks poklicne etike davčnega svetovalca, sprejema
tarifo za opravljanje storitev davčnega svetovanja in opravlja druge
z zakonom določene naloge.

Družba je dolžna prevzeti v svojo firmo oznako "davčno
svetovanje".
30. člen
Če s tem zakonom določeni pogoji za organizacijo in poslovanje
družbe za davčno svetovanje niso izpolnjeni, družba preneha z
likvidacijo.

36. člen
S statutom zbornice se podrobneje določijo njene naloge in
organizacija zbornice ter njenih organov.

Prenehanje družbe za davčno svetovanje iz razlogov prejšnjega
odstavka tega člena ugotovi sodišče na predlog katerega od
družbenikov ali zbornica.

VII. IZVEDBENA DOLOČILA
37. člen

V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST DAVČNIH
SVETOVALCEV

Zbornica izda predpise in organizacijska pravila:

31. člen

-

Davčni svetovalec je dolžan vestno opravljati poklic davčnega
svetovalca in je odgovoren za kršitve dolžnosti pri njegovem
opravljanju.
32. člen

-

Pravilnik o disciplinskih odgovornosti davčnega svetovalca določa
dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju poklica
davčnega svetovalca ter dejanja, ki pomenijo kršitev vestnega
opravljanja dela v pisarni davčnega svetovalca ter postopek
ugotavljanja disciplinske odgovornosti davčnih svetovalcev ter
izrekanje ukrepov za kršitve.

-

Statut zbornice
Pravilnik o vodenju registrov
Pravilnik o disciplinski odgovornosti
Pravilnik o volitvah članov za organe Zbornice
Pravilnik o izvajanju nadzora nad delovanjem družb za davčno
svetovanje in davčnih svetovalcev
Pravilnik o vsebini in poteku pisnega in ustnega dela izpita za
davčnega svetovalca
Tarifo za oblikovanje cen davčnih storitev
Pravilnik o dodatnem izobraževanju davčnih svetovalcev
Načela in standarde za poklicno delovanje davčnih svetovalcev
in družb za davčno svetovanje
Kodeks poklicne etike davčnih svetovalcev
Druge akte, ki urejajo poklic davčnega svetovalca

33. člen
V disciplinskih postopkih proti davčnim svetovalcem se izrekajo
kot disciplinski ukrepi: opomin, ukor, denarna kazen, odvzem
pravice opravljati poklic davčnega svetovalca (licence) in odvzem
pravice uporabe poklicne oznake "davčni svetovalec".

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
Z denarno kaznijo od 400.000,00 do 6.000.000,00 tolarjev se
kaznuje:

Odvzem pravice opravljati poklic davčnega svetovalca se lahko
izreče za dobo do pet let.

1. fizična ali pravna oseba, ki opravlja storitve davčnega
svetovanja pred vpisom v register davčnih svetovalcev (2.
člen);
2. davčni svetovalec, ki krši dolžnost varovanja poklicne
skrivnosti (7. člen);
3. davčni svetovalec, ki se ne zavaruje pred odgovornostjo za
morebitno povzročeno škodo naročniku (8. člen);
4. fizična oseba, ki opravlja storitve davčnega svetovanja v
nasprotju z 2. odstavkom 11. člena;
5. fizična oseba, ki opravlja storitve davčnega svetovanja kljub
neizpolnjevanju pogojev (14. člen);
6. fizična ali pravna oseba, ki opravlja storitve davčnega
svetovanja v nasprotju s 5., 6. in 7. točko 15. člena tega zakona;
7. davčni svetovalec ali družba za davčno svetovanje, ki uporablja
označbo firme v nasprotju z zakonom (29. in 2. člen).

Disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati poklic davčnega
svetovalca se sme določiti in izreči samo za hujše kršitve dolžnosti
pri opravljanju poklica, zaradi katerih davčni svetovalec ni vreden
zaupanja za opravljanje poklica davčnega svetovalca.
Denarna kazen se sme izreči v mejah razpona, ki ga določi
zbornica.
Disciplinska ukrepa ukora in denarne kazni se lahko izrečeta
skupaj.
Disciplinske ukrepe izreče disciplinski organ zbornice.
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osebe, ki so pridobile naslov mag. davčnega prava, spec. davčni
svetovalec, spec. revizor, potrjeni računovodja ali potrjeni davčnik
in so aktivni na področju davčnega svetovanja in vsi člani Društva
davčnih svetovalcev, ki imajo v tem obdobju naziv davčnega
svetovalca Društva davčnih svetovalcev Slovenije.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Osebe, ki so ob uveljavitvi tega zakona opravljale davčno
svetovanje morajo do 31.12.2001 pridobiti licenco za
opravljanje davčnega svetovanja.

41. člen
Pravico opravljati izpit za davčnega svetovalca po 15. členu tega
zakona ima do vključno 31.12.2001 kandidat, ki ne izpolnjuje
pogoj 3. točke 15. člena tega zakona.

Če osebe iz prejšnjega odstavka tega zakona do 31.12.2001
ne pridobijo ustrezne licence, se jim dejavnost davčnega
svetovanja izbriše iz sodnega registra, drugega registra ali
druge uradne evidence po uradni dolžnosti.

42. člen

40. člen

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

Člani zbornice davčnih svetovalcev do vključno 31.12.2001 so

III. OBRAZLOŽITEV
Zakon o davčnem svetovanju določa subjekte, oblike In
pogoje za opravljanje dejavnosti davčnega svetovanja.
I
Zakon določa pravice in dolžnosti subjektov, ki izvajajo
davčno svetovanje, opredeljuje licence, ki so nujno potrebne
za opravljanje te dejavnosti In pogoje, ki jih mora izpolnjevati
posameznik, za pridobitev pravice do opravljanja izpita za
davčnega svetovalca.

5. Izpit za naziv davčnega svetovalca je preizkus strokovne
usposobljenosti za opravljanje davčnega svetovanja. Razdeljen
je v dva dela, ki sestoji iz pisnega in ustnega dela. Oseba, ki v
treh preizkusih ne opravi izpita za naziv davčnega svetovalca,
izpita ne more več opravljati. Dokaz, da je kandidat uspešno
opravil izpit je potrdilo o opravljenem izpitu, ki ga izda izpitna
komisija. Podrobnejšo vsebino in potek izpita predpiše zbornica
davčnih svetovalcev s pravilnikom.
6. Davčni svetovalci se združujejo v Zbornico davčnih
svetovalcev Slovenije.

1. S tem zakonom se določa strokovno svetovanje na davčnem
področju, ki bo pripomoglo k doseganju ciljev davčnega
sistema.

7. V prehodnih določbah zakona je predvideno, da naj bi se
področje davčnega svetovanja uredilo v treh letih po pričetku
veljavnosti zakona. V tem obdobju naj bi vse osebe, ki opravljajo
to dejavnost na podlagi drugih predpisov pridobile ustrezno
licenco, sicer jim bo dejavnost davčnega svetovanja izbrisana
iz registra oziroma drugih evidenc. Glede na to, da gre za
prehod na drugačen status teh oseb od sedanjega je
predvideno, da lahko v prehodnem obdobju k opravljanju izpita
in s tem k pridobitvi licence pristopijo osebe, ki ne izpolnjujejo
vseh pogojev, ki jih sicer zakon predpisuje za davčne
svetovalce.

2. Zakon določa osebe in pogoje za svetovanje na davčnem
področju, kar pomeni svetovanje v davčnih in drugiii stvareh
glede obveznih dajatev in pravic posameznikov, pravnih in
drugih oseb. Davčno svetovanje obsega tudi vodenje poslovnih
knjig in druge dokumentacije ter sestavljanje in vlaganje davčnih
listin. Davčne listine so davčne napovedi in davčni obračuni,
pomembni za odmero ali plačilo davka ter vloge, s katerimi se
posamezniki, pravne in druge osebe obračajo na davčni organ. Davčno svetovanje obsega tudi dajanje strokovnih mnenj
in nasvetov v primerih, ko gre za vprašanja, ki so neposredno
povezana z davčnim svetovanjem.3.

V prehodnih določbah je tako predvidena tudi zakonska
opredelitev, kdo je član zbornice davčnih svetovalcev v obdobju
do 31.12.2001, ko ni mogoče zagotoviti ustreznih licenc.
Predlagatelj zakona je izhajal iz dejstev, da so člani strokovne
zbornice lahko le strokovnjaki, ki delujejo na področju davčnega
svetovanja, ki so pridobili znanje po verificiranih programih in ki
hkrati aktivno delujejo na področju davčnega svetovanja. V
Sloveniji so trenutno edina tovrstna strokovna izobraževanja
specialistični študij davčnega svetovanja in javnih financ, magistrski
študij davčnega prava, študij za pooblaščene revizorje, preverjene
računovodje in davčnike. Hkrati pa je potrebno upoštevati
mednarodni vidik priznanja Društva davčnih svetovalcev v okviru
CFE, kot edine organizirane strokovne organizacije, ki že več
kot pet let združuje osebe, ki se ukvarjajo z davčnim svetovanjem
v Sloveniji.

3. Davčno svetujejo lahko le osebe, ki imajo licenco za opravljanje
davčnega svetovanja. Davčno svetovanje lahko opravlja tudi
družba ustanovljena v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah.
4. Licenco za opravljanje davčnega svetovanja zakon veže na
osebo. Licenco izda zbornica davčnih svetovalcev osebi, ki
izpolnjuje določene pogoje. Poseben pogoj je zahtevana
izobrazba, najpomembnejši pogoj pa je opravljen izpit za naziv
davčnega svetovalca pred komisijo, ki jo imenuje zbornica
davčnih svetovalcev. Zakon tudi določa, da je oseba nevredna
zaupanja za opravljanje davčnega svetovanja, če je bila
obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo
in pravni promet ter ji je bila izrečena zaporna kazen treh ali
več let.
poročevalec, št. 78
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Predlog zakona o

AZILU

(ZAzil)

- EPA 654 - II - prva obravnava

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 86. seji dne 26/11 -1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O AZILU,

- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve,
- Matjaž DOLŠINA, državni podsekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je za pravno ureditev
azila prav tako temeljnega pomena, pa je Republika Slovenija
ratificirala leta 1994 z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s protokoli
št. 3,5 in 8 ter dopolnjena s protokolom št. 2, ter njenih protokolov
št. 1., 4., 6., 7„ 9., 10 in 11.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Pravna ureditev azila - zaščite in pomoči beguncem, ki so v
svojih matičnih državah ali v državah v katerih imajo stalno
bivališče preganjani zaradi rase, vere, narodnosti, pripadnosti
posebni družbeni skupini ali političnega prepričanja je izjemno
pomemben element zagotavljanja in spoštovanja temeljnih
človekovih pravic in svoboščin v vsaki državi. Pravica do azila je
univerzalna človekova pravica zapisana v 14. členu splošne
deklaracije o človekovih pravicah, podrobneje pa je urejena v
številnih mednarodnih listinah in konvencijah. Status beguncev in
pravica do zatočišča je na univerzalnem nivoju urejena v Ženevski
konvenciji o statusu beguncev iz leta 1951 dopolnjeni s Protokolom
sprejetim v NewYorku leta 1967. Konvencijo oziroma Protokol ali
pa oba dokumenta, ki sta bila sprejeta v okviru Združenih narodov
je do sedaj podpisalo 110 držav. Republika Slovenija je z aktom o
notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije Združenih
narodov in konvencij sprejetih v mednarodni agenciji za atomsko
energijo leta 1992 sprejela Ženevsko konvencijo o statusu
beguncev in Protokol k tej konvenciji ter s tem potrdila, da ju bo
izvajala v celoti in brez zadržkov. Evropsko konvencijo o varstvu
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Republika Slovenija je pravico do azila sprejela in zapisala kot
ustavno pravico v svojo ustavo. "V mejah zakona je priznana
pravica pribežališča tujim osebam in osebam brez državljanstva,
ki so preganjane zaradi zavzemanja za človekove pravice in
temeljne svoboščine (48. člen ustave RS). Citirana ustavna
določba je skupaj z Ženevsko konvencijo in Newyorškim
protokolom pravna podlaga in temeljni pravni okvir za pripravo in
sprejem potrebnih zakonskih aktov na tem področju.
Tako Ženevska konvencija kot newyorški protokol predpisujeta
obvezno sodelovanje pri njunem izvajanju med državami
podpisnicami in Visokim komisariatom Združenih narodov za
begunce, zato so seveda za pravno ureditev tega področja
relevantna tudi temeljna načela, priporočila in sklepi tega organa
Združenih narodov.
Poleg navedenih mednarodnih aktov, ki neposredno zavezujejo
države podpisnice in ki so v svojem pretežnem delu del obveznega
mednarodnega prava je bilo pri pripravi predloga zakona o azilu v
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množično prihajajo iz držav, kjer so posebne razmere kot je vojna,
okupacija, množične kršitve človekovih pravic in podobno in iščejo
pomoč in zaščito praviloma le za čas dokler trajajo takšne
razmere. Nastanek in prenehanje razmer od katerih je odvisna
odobritev začasnega zatočišča ugotavlja Vlada Republike
Slovenije, pri čemer Državni zbor Republike Slovenije na njen
predlog določi tudi število oseb, ki jim bo Republika Slovenija
nudila začasno zatočišče. To število je seveda odvisno od
ekonomskih in drugih možnosti, kijih ima Slovenija, pri tem pa se
upoštevajo tudi razlogi nacionalne varnosti, javnega reda in
podobno. Potrebno je posebej poudariti, da je Slovenija ena redkih
držav, ki je uzakonila zaščito takšnih oseb ter določila postopek
za njihov sprejem, njihove pravice in obveznosti. Pri tem se lahko
pohvali tudi z izjemnimi rezultati, saj je dejansko v času vojne v
Bosni in Hercegovini nudila začasno zatočišče preko 70.000
osebam.

celoti upoštevan tudi acquis o zatočišču Evropske unije. To so
poleg že omenjene Evropske konvencije za zaščito človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, Dublinske konvencije iz leta 1990,
ki določa državo, ki je odgovorna za obravnavo prošenj za azil
oddane v eni izmed držav članic Evropske unije, Resolucije sveta
Evropske unije z dne 26.5.1995 o minimalnih zagotovilih v azilnem
postopku, Resolucije o usklajenem obravnavanju vprašanj glede
tretjih držav gostiteljic in Resolucije o očitno neutemeljenih prošnjah
za azil (London, 30.11. in 1.12.1992) še različni sklepi sprejeti na
zasedanjih Evropskega parlamenta, sklepi in priporočila Sveta
Evropske Unije itd.
Republika Slovenija je podpisala pridružitveni sporazum z
Evropsko Unijo junija 1996 in obenem tudi pričela postopke
pravnega usklajevanja svoje zakonodaje z zakonodajo Evropske
Unije (acquis EU) na številnih področjih.

Pri beguncih, ki iščejo azil na podlagi Ženevske konvencije ali iz
humanitarnih razlogov pa gre za posameznike, ki so matično
državo zapustili zaradi preganjanja oziroma iz strahu pred
preganjanjem zaradi svojega političnega prepričanja ali zaradi
rase, vere, narodnosti ali pripadnosti posebni družbeni skupini
oziroma se zaradi takega strahu ali strahu pred mučenjem,
nečloveškim in ponižujočim ravnanjem in kaznovanjem v takšno
državo ne želijo vrniti.To pomeni, da se azil in začasno zatočišče
razlikujeta tudi glede načinov, postopkov dodeljevanja, trajanja
ter obravnavanja in statusa prizadetih oseb.

Področje t.i. tretjega stebra - to je področje pravosodja in notranjih
zadev pa nedvomno vsebuje tista vprašanja, ki so in bodo tudi v
bodoče zaradi številnih razlogov v središču pozornosti tako držav
članic EU, kakor tudi držav, ki so v procesu pridruževanja Uniji. V
tem okviru pa sta področje azila in migracij gotovo eni izmed
ključnih. V dialogu Republike Slovenije z EU bo prav presoja o
ustreznosti in evropski primerljivosti pravne ureditve azila in
migracij zelo pomembna za končno oceno EU o tem, v kakšni
meri Slovenija izpolnjuje pogoje in kriterije za sprejem novih članic.
Zaradi tega seveda nikakor ni naključje, da sta bili izmed
triindvajsetih temeljnih področij, prav ti dve področji tisti, na katerih
je morala Slovenija že v letu 1996 izčrpno odgovoriti na številna
vprašanja, ki so bila v zvezi s tem zastavljena v vprašalniku
Evropske komisije. Poleg dovolj natančne predstavitve in opisa
veljavne pravne ureditve na področju azila in migracij so bila ob
tej priložnosti dana zagotovila o ustreznih spremembah in
prilagoditvi naše zakonodaje evropskemu acquisu na teh področjih
in še posebej napovedano tudi sprejetje posebnega zakona o
azilu.

Glede pravne ureditve začasnega zatočišča in statusa oseb, ki
iščejo takšno zatočišče tudi niso bili sprejeti obvezni mednarodni
instrumenti tako kot pri azilu, obstajajo le priporočila Izvršnega
komiteja Visokega komisariata Združenih narodov za begunce o
ravnanju držav pri množičnih vstopih tujih državljanov.
Vprašanje podeljevanja azila beguncem, ki iščejo zaščito v smislu
Ženevske konvencije pa so pri nas sedaj urejena le v posebnem
poglavju Zakona o tujcih in sicer v členih od 34. do 40. Nesporno
je, da zakonska ureditev tega segmenta begunske problematike
ne ustreza več in ima vrsto pomanjkljivosti. Republika Slovenija je
ena redkih evropskih držav, ki nima posebnega zakona o azilu,
brez ustrezne pravne ureditve teh vprašanj pa si moderne in
demokratične države ni mogoče več predstavljati. Poleg tega je
očitno, da sedanja zakonska ureditev tudi ni zadostna in ustrezna
podlaga za celovito in učinkovito izvajanje sprejetih mednarodnih
obveznosti, standardov in načel ter pravil mednarodnega prava,
prav tako pa tudi ni usklajena in primerljiva z zakonodajo držav
članic Evropske unije.

Problematika azila in beguncev je sedaj v Sloveniji urejena z
dvema zakonoma: Zakonom o tujcih (sprejet je bil leta 1991 - Ur.
list RS št. 1/91-1 in 44/97) in Zakonom o začasnem zatočišču
(sprejet leta 1997 - Uradni list RS, št. 20/97). Poleg teh dveh
zakonov sta na ravni podzakonskih aktov v veljavi še Pravilnik o
načinu reševanja prošenj za priznanje statusa begunca in njihovi
osnovni oskrbi (Uradni list RS št. 25/91 - 19.11.1991) in Uredba o
uresničevanju pravic tujcev, ki jim je priznan status begunca (Ur.
list RS št. 44/96 - 8.8.1996).

To in pa seveda dejanske potrebe po ustreznih pravnih podlagah
za pravično in strokovno ustrezno izvrševanje zapletenih
vprašanj, ustreznega in učinkovitega vodenja azilne politike in
odločanja na tem področju zahtevajo čimprejšnji sprejem tega
zakona o azilu.

Ko govorimo o nujnosti posebne zakonske ureditve azila je
potrebno predvsem potegniti jasno ločnico med azilom in azilno
politiko na eni strani ter migracijami in politiko priseljevanja na
drugi strani. Problematika priseljevanja in migracij, ki ima korenine
predvsem v težkih gospodarskih in socialnih razmerah v katerih
živijo ljudje v številnih državah po svetu, postaja v sedanjem
času eden od ključnih svetovnih problemov, saj z razsežnostmi,
ki jih dobiva, daleč presega vsa dosedanja predvidevanja in
predstave o tem.

V Republiki Sloveniji je leta 1995 zaprosilo za azil 6 tujcev, leta
1996 - 35, leta 1997 - 72 in do konca julija 1998 - 55 tujcev. Leta
1995 je bil priznan status begunca dvema osebama; do konca
julija 1998 pa je bil priznan status begunca eni osebi.

Za razliko od ekonomskih in socialnih migracij in priseljevanja pa
gre pri azilu za univerzalno človekovo pravico, ki se nanaša na
posameznika - begunca, ki je zapustil svojo državo zato, da bi se
izognil političnemu, rasnemu, verskemu, narodnostnemu ali
podobnemu preganjanju.

Od leta 1991 je prišlo največ tujcev, ki so zaprosili za azil, iz
naslednjih držav:
Federativna republika Jugoslavija
Iran
Bosna in Hercegovina
Irak
Republika Hrvaška
Liberija

Pravico do azila in priznanje statusa begunca v skladu z Ženevsko
konvencijo in Protokolom k tej konvenciji oziroma v skladu z
Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin je potrebno ločiti tudi od začasnega zatočišča, ki se v
skladu z zakonom o začasnem zatočišču daje osebam, ki
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zakonom o začasnem zatočišču in nekaterimi drugimi predpisi,
zagotovil pravno podlago, ki je Republiki Sloveniji potrebna za z
mednarodnimi standardi in načeli skladnega obravnavanja
beguncev, ki iščejo azil po Ženevski konvenciji ali iz humanitarnih
razlogov.

Navedeni podatki kažejo v primerjavi z drugimi - zlasti razvitimi
evropskimi državami relativno zelo majhno število prosilcev za
azil; še manjše pa je število oseb, ki jim je bil begunski status
priznan. Razlogov za to je gotovo več. Eden od razlogov je gotovo
to, da so se tujci, ki so zaprosili za azil, kmalu po prihodu in
nastanitvi izgubili neznano kam, z veliko verjetnostjo pa se da
domnevati, da so nadaljevali pot v razvite evropske države. Drug
razlog pa je gotovo tudi v neustrezni in pomanjkljivi zakonodaji, ki
ne omogoča izvajanje azilnih postopkov tako kot je to običajno v
državah Evropske unije in sploh v državah s pravno ureditvijo, ki
je v skladu s sprejetimi mednarodnimi konvencijami. Posledice
teh pomanjkljivosti pa se kažejo tudi v neustrezni organiziranosti
ter pomanjkaju ustrezno usposobljenega in izobraženega kadra
na tem področju.

Prvi delovni osnutek Zakona o azilu je bil izdelan že decembra
leta 1996. Kot prvi poizkus celovite zakonske ureditve tega
področja pri nas, je gotovo prinesel tisto nujno podlago, ki je
omogočila temeljitejšo in bolj poglobljeno razpravo in delo pri iskanju
najbolj ustreznih rešitev.
V predloženem zakonu o azilu, ki se razumljivo v številnih pogledih
bistveno razlikuje od omenjenega delovnega osnutka, so zato
upoštevane in vgrajene pripombe in sugestije, ki so jih v času
njegovega nastajanja dali različni organi in organizacije, institucije
in posamezniki. Še zlasti so ustrezno upoštevane pripombe in
sugestije, ki so jih posredovali Visoki komisariat združenih narodov
za begunce, ekspertna komisija Evropske Unije, ki je področje III.
strebra še zlasti pa pripravljajočo ureditev azila proučevala v
Republiki Sloveniji februarja tega leta in nekateri tuji strokovnjaki
ter nevladne organizacije. Ves čas priprave besedila predloga
zakona o azilu je predlagatelj tesno sodeloval z Visokim
komisariatom.

V zvezi s tem velja posebej opozoriti na to, da bodo v bodoče
osebe, ki bodo vložile v Sloveniji prošnjo za azil čeprav bodo
potem nadaljevale pot v druge države - zlasti v države EU ali pa
če bodo Slovenijo samo tranzitirale, lahko v Slovenijo kot varno
tretjo državo tudi vrnjene, da le-ta izvede azilni postopek. Posebna
Dublinska konvencija, ki je bila leta 1990 v okviru držav članic
Evropske unije sprejeta v Dublinu in ki je eden od temeljnih
mednarodnih dokumentov na področju azila v okviru EU določa
kriterije po katerih se določa država, ki je odgovorna za
obravnavanje prošenj za azil. Na ta način naj bi se zagotovile
potrebne garancije, da bo prošnjo za azil obravnavala ena od
držav članic tako, da prosilce za azil ne bi nenehoma pošiljali od
države do države, ne da bi slednje priznale, da so same odgovorne
za njihovo reševanje. Enako predvideva tudi predlog paralelne
Dublinske konvencije, ki naj bi se sklepala z državami izven EU.
Odgovorna država mora kriti tudi stroške prosilcev za azil v
primeru, če je bil premeščen iz države, ki po konvenciji ni
odgovorna za obravnavanje prošnje in sprejeti dokončno odločitev
o prošnji. Zaradi tega je jasno, da je potrebno že sedaj, zlasti pa
pri sprejemu zakona o azilu, upoštevati določbe te konvencije.

Priprava predloga zakona je terjala tudi preučitev obstoječih
institucij, ki sedaj delujejo na tem področju - zlasti njihovo delovanje,
organiziranost, status, usposobljensot in pristojnosti. V predlogu
zakona so zato vgrajene tudi vse tiste najnujnejše pravne osnove
in garancije, ki naj bi omogočile njihovo učinkovito, strokovno
ustrezno ter pravno pravilno delovanje in ustreznejšo
organiziranost.
2. MEDNARODNO PRAVNI PRIKAZ

V Sloveniji je sedaj povprečno trajanje postopka na prvi stopnji od
šest mesecev do enega leta, trajanje pritožbenih postopkov okoli
dva meseca, trajanje postopkov pri sodnem varstvu pa približno
eno leto. Tako v povprečju trajajo posamezni postopki, dokler
negativna odločitev ni dokončno sprejeta skoraj dve leti in pol. Ne
glede na zapletenost posameznih postopkov zlasti zaradi težav
pri pridobivanju potrebnih in verodostojnih podatkov so takšni
roki vse predolgi. Na splošno v državah, ki imajo bistveno večje
število primerov izdajo dokončno razsodbo v roku šrestih
mesecev. Tako npr. je v Danski, Nizozemski in Norveški
povprečno čas obravnave posameznega primera 6 mesecev, v
Franciji 8 mesecev, v Nemčiji pa nameravajo v prihodnje ta čas
skrajšati na 2 meseca. Predolgi roki ne samo da puščajo vse
predolgo prosilca za azil v negotovosti o njegovi usodi in statusu,
ampak povzročajo tudi nepotrebne stroške.

Predlagatelj je zakon zasnoval tako, da v čimvečji meri ustreza
značilnostim našega pravnega reda ter pogojem in potrebam
naše države, obenem pa je v vseh pogledih usklajen s sprejetimi
mednarodnimi konvencijami, resolucijami in standardi, ter v vseh
pogledih tudi primerljiv in skladen z ustrezno zakonodajo Evropske
Unije.
Predlagatelj zakona je kot podlago za pripravo zakona uporabil
zlasti naslednje mednarodne pravne dokumente in akte:
1. Konvencija o statusu beguncev, Ženeva julij 1951.
2. Protokol o statusu beguncev New York 31. januar 1962.
3. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, Rim, 4. november 1950.

Na podlagi navedenih ugotovitev in dejstev so glavni razlogi za
sprejem predlaganega zakona o azilu predvsem naslednji:

4. Dublinska konvencija, ki določa državo odgovorno za
obravnavanje prošenj za azil vloženih v eni od držav članic
EU, Dublin 15. junij 1950.

a) pomanjkljivosti in neustreznost sedanje zakonske ureditve za
vodenje ustrezne in konsistentne azilne politike; učinkovitega
in strokovno ustreznega vodenja azilnih postopkov in
odločanja na tem področju ter za oblikovanje ustrezne
organiziranosti in usposobljenosti institucij in posameznikov
na tem področju;
b) obveznosti, ki za Republiko Slovenijo izhajajo iz sprejetih
mednarodnih konvencij, sporazumov in standardov na tem
področju.
c) Uskladitev z ayquis o azilu EU.

5. Resolucija o usklajenem obravnavanju vprašanj glede tretjih
držav gostiteljic London, 30. november in 1. december 1992.
6. Sklep o državah v katerih na splošno ni resne nevarnosti
preganjanja, London 30. november in december 1992.
7. Resolucija sveta EU o minimalnih zagotovilih v azilnem
postopku, 20. junij 1995.
8. Skupno stališče o usklajeni uporabi definicije pojma "Bp™ir"
v 1. členu Ženevske konvencije in 28. julija 1951 \
beguncev, 4. marec 1996.

Posebni zakon o azilu naj bi kot pomemben del pravne ureditve
na tem področju - to je zlasti skupaj z zakonom o tujcih (ki ga bo
potrebno prav tako spremeniti in uskladiti z zakonodajo EU) in
14. december 1998
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Prehrana odraslih
Materialni stroški
Oskrba
Mesečna žepnina

Predlagatelj je upošteval tuđi vsa druga stališča, sklepe ter
priporočila, ki se nanašajo na ta vprašanja in ki so bila sprejeta,
bodisi v okviru pristojnih organov Evropske Unije ali Visokega
komisariata. Vsi navedeni mednarodni pravni akti predstavljajo
obenem acquis Evropske unije na področju azila.

600,00- 650,00 SIT na dan
100,00-1.100,00 SIT na dan
207,00 SIT na dan
500,00 SIT.

Poleg mesečnih stroškov nastanitve in prehrane je potrebno
upoštevali še stroške zdravstvenega varstva, stroške, ki bodo
nastali zaradi organiziranja integracijske pomoči itd.

Po oceni tujih ekspertov in mnenju predstavnikov Visokega
komisariata združenih narodov za begunce je predlog zakona o
azilu v celoti usklajen z evropskim acguisom.

Posebej pa je pomembno pripomniti, da je za višino stroškov na
posameznega prosilca za azil oz. begunca pomembno tudi koliko
časa traja postopek in koliko časa bo begunec upravičen dobivati
nujno pomoč in oskrbo.

3. CILJ IN NAMEN ZAKONA
Sprejetje predlaganega zakona bo odpravilo številne obstoječe
pomanjkljivosti, predvsem pa zapolnilo vse bolj pereče pravne
vrzeli na področju azila in migracijske problematike. Hkrati pa
sprejem tega zakona pomeni pravno uskladitev slovenske
zakonodaje z zakonodajami držav članci EU na izjemno
pomembnem in občutljivem področju. Prav to področje in njegova
pravna ureditev pa je za utrditev mednarodnega ugleda Slovenije
izjemno pomembna.

Predlog zakona je koncipiran tako, da bi se vsi postopki vodili
hitro in ekonomično tako, da bi bili v skrajnem primeru končani v
največ 6 mesecih.
V predlogu zakona je tudi predvideno, da je begunec upravičen
do nujne oskrbe le v primeru, če sam nima sredstev za preživljanje
oz. če nima nikogar, ki bi ga bil dolžan preživljati.Tudi ta pomoč pa
je časovno omejena v skladu s sicerejšnjimi predpisi glede tega.

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Določena finančna sredstva bodo potrebna tudi za plačilo tolmačev
v azilnih postopkih, ter prevodov v slovenski jezik in jezik prosilcev
za azil; plačilo zakonitih zastopnikov mladoletnih in opravilno
nesposobnih oseb ter svetovalcev za begunce.

Koliko finančnih sredstev bo terjala implementacija zakona o azilu,
je težko opredeliti, ker so dejavniki, ki vplivajo na to v glavnem
težko predvidljivi. V prvi vrsti vsega tega ni mogoče v celoti finančno
ovrednotiti, ker ni mogoče dovolj zanesljivo oceniti, koliko oseb
bo zaprosilo za azil oziroma koliko jih bo izpolnjevalo pogoje zanj.
Podatki, ki so v številu prosilcev za azil in o številu tistih, ki jim je
bil priznan status begunca po določilih Zakona o tujich od tedaj,
ko je Republika Slovenija postala samostojna, gotovo ne morejo
biti dovolj zanesljiva podlaga za realno predvidevanje. Po eni strani
je to število relativno zelo majhno, saj je bilo prosilcev za azil v
vseh teh letih le okoli 200, pa se od teh večina ni ostala v Sloveniji
do konca postopka. Pričakovati pa je, da bo Republika Slovenija
za azilante vse bolj postajala ciljna država in ne samo tranzitna.
To pa seveda lahko pomeni bistveno večje število prosilcev za
azil, pa tudi večje število tistih, ki bodo izpolnjevali pogoje zanj in
jim bo Republika Slovenija status begunca priznala. Število
iskalcev azila in števila beguncev s priznanim statusom je gotovo
eden izmed najpomembnejših elementov od katerih je odvisna
višina potrebnih finančnih sredstev. Koliko sredstev bo v prihodnje
treba zagotavljati za oskrbo prosilcev za azil in za oskrbo
beguncev je težko napovedati; z zanesljivostjo pa se da
napovedati, da mesečni strošek na osebo ne bo manjši kot je
zdaj.

Stroške, ki so povezani z zdravstvenim zavarovanjem prosilcev
za azil beguncev, socialno in denarno pomočjo, možnostjo
zaposlitve beguncev, šolanjem in izobraževanjem, integracijsko
pomočjo, kakor tudi z nastanitvijo po priznanju statusa begunca
bo potrebno uskladiti s pristojnimi resornimi ministrstvi.
Uresničevanje zakona bo terjalo tudi izdajo različnih podzakonskih aktov za njegovo uresničevanje. Pooblastila za to so določena
v zakonu in predvidena v končnih in prehodnih določbah. Čeprav
bodo postopki za pridobitev azila spremenjeni ne predvidevamo,
da bo za njihovo vodenje potrebna zasedba novih delovnih mest
niti v Ministrstvu za notranje zadeve niti pri upravnem sodišču.
Potrebno pa bo dodatno usposabljanje vseh pooblaščenih oseb,
ki bodo vodili te postopke.
Prav tako bo potrebno ustrezno prilagoditev obstoječih institucij,
organov in organizacij na tem področju. Gre predvsem za ustrezno
organizacijo Azilnega doma (sedaj Prehodni dom za tujce), Urada
Vlade RS za priseljevanje in begunce in Ministrstva za notranje
zadeve na tem področju.

V lanskem letu so bili stroški oskrbe za en dan za enega prosilca
za azil naslednji:
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sumi:

BESEDILO ČLENOV:

da so zagrešile hudodelstvo proti miru, vojno hudodelstvo ali
hudodelstvo proti človeštvu, kot jih določajo mednarodni akti;
da so zagrešile hudo kaznivo dejanje nepolitične narave zunaj
Republike Slovenije, preden so bile sprejete v državo kot
begunci.

I. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE IN TEMELJNA NAČELA
1. člen
Pravica do azila

(2) Pravico do azila se ne prizna osebam, ki že uživajo pomoč ali
zaščito organov in agencij Združenih narodov razen Visokega
komisariata Združenih narodov za begunce (v nadaljnjem
besedilu: Visoki komisariat).

(1) S tem zakonom se določajo načela, pogoji in postopek za
pridobitev azila, prenehanje azila, ter status, pravice in dolžnosti
beguncev v Republiki Sloveniji.

(3) Pravica do azila se ne prizna osebam, katerim so pristojni
organi Republike Slovenije priznali enake pravice in dolžnosti kot
jih imajo državljani Republike Slovenije.

(2) Republika Slovenija daje azil tujcem, ki zaprosijo za zaščito iz
razlogov, določenih v Konvenciji o statusu beguncev iz leta 1951
in Protokolu iz leta 1967 (v nadaljnjem besedilu: Ženevska
konvencija).

5. člen
Prenehanje azila

(3) Republika Slovenija daje azil tudi tujcem, ki zaprosijo za
zaščito, če bi vrnitev teh oseb v njihovo matično državo lahko
ogrozila njihovo varnost ali fizično integriteto v smislu 3. člena
Evropske konvencije o človekovih pravicah, v okoliščinah, ki jih
Ženevska konvencija ne določa, a vseeno predstavljajo zadosten
razlog, da se teh oseb ne vrne v njihovo matično državo (azil iz
humanitarnih razlogov).

(1) Oseba izgubi status begunca v naslednjih primerih:
1. če prostovoljno poišče zaščito v matični državi;
2. če po izgubi državljanstva le-tega prostovoljno ponovno
pridobi;

2. člen
Opredelitev pojmov

3. če pridobi novo državljanstvo in uživa zaščito države svojega
novega državljanstva;

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji pomen:
4. če se prostovoljno vrne v državo, ki jo je zapustil oziroma
zunaj katere je ostal zaradi strahu pred preganjanjem;

- begunec je oseba, ki ji je priznana pravica do azila po tem
zakonu;
- azil je zaščita, ki se v Republiki Sloveniji daje tujcem. Ta zaščita
vključuje zlasti pravico bivanja v Republiki Sloveniji, pravice, ki
pripadajo beguncem na podlagi Ženevske konvencije ter
pravice, ki so tujcem zagotovljene s tem zakonom;
- prošnja za azil je prošnja s katero tujec išče zaščito na podlagi
2. in 3. odstavka 1. člena tega zakona;
- prosilec ia azil je tujec, ki je vložil prošnjo za azil in sicer od
trenutka vložitve pa do sprejetja pravnomočne odločbe;
- tujec je vsakdo, ki ni državljan Republike Slovenije.

5. če prenehajo okoliščine, zaradi katerih mu je bil priznan status begunca;
6. če gre za osebo brez državljanstva, ki se zaradi prenehanja
okoliščin, zaradi katerih ji je bil priznan status begunca lahko
vrne v državo svojega predhodnega bivališča.
(2) V primerih 5. in 6. točke prejšnjega odstavka oseba ne izgubi
status begunca, če lahko predloži dokaze o verjetnem preganjanju
in zaradi tega še naprej odklanja zaščito v državi svojega
državljanstva oziroma v državi svojega predhodnega bivanja.

3. člen
Celovitost družine in pravice ožjih družinskih članov

6. člen
Prepoved prisilne odstranitve ali vračanja

(1) Pravica do azila po tem zakonu se prizna tudi ožjim družinskim
članom begunca. Za ožje družinske člane po tem zakonu se
štejejo zakonec, mladoletni neporočeni otroci in starši mladoletnih
beguncev. Pri mladoletnih otrokih brez staršev, se za ožjega
družinskega člana šteje oseba, ki je pooblaščena, da skrbi za
otroka.

(1) Prisilna odstranitev ali vrnitev oseb v državo, kjer bi bilo njihovo
življenje ali svoboda ogrožena zaradi njihove rase, vere,
narodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnega
prepričanja ali v državo v kateri bi bile lahko izpostavljene mučenju
ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali kazni ni dovoljena.

(2) Zakoncu begunca se prizna pravica do azila po prejšnjem
odstavku, če je zakonska zveza obstajala že pred prihodom v
Republiko Slovenijo.

(2) Prepoved prisilne odstranitve ali vračanja oseb iz prejšnjena
odstavka ne velja za osebe za katere obstajajo utemeljeni razlogi
da bi lahko ogrožale varnost države ali ki so bile s pravnomočno
sodbo obsojene zaradi posebno hudega kaznivega dejanja ter
zaradi tega pomenijo nevarnost za Republiko Slovenijo.

(3) Pravica do azila se lahko prizna tudi drugemu ožjemu
sorodniku begunca, če posebne okoliščine govorijo v prid
družinski združitvi v Republiki Sloveniji.

7. člen
Vstop v Republiko Slovenijo

(4) Družinski člani iz prvega in tretjega odstavka tega člena imajo
v postopku za dodelitev azila enak pravni položaj kot prosilec za
azil.
4. člen
Izključitveni razlogi

(1) Tujec, ki ob vstopu v Republiko Slovenijo izjavi, da namerava
v Sloveniji vložiti prošnjo za azil se mora obravnavati kot prosilec
za azil v skladu s tem zakonom in se mu mora dovoliti vstop v
državo.

(1) Pravica do azila se ne prizna osebam za katere se upravičeno

(2) Minister za notranje zadeve podrobnejše predpiše postopek
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(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za tujca, ki v
času, ko se nahaja v Sloveniji v skladu s tem zakonom vloži
prošnjo za azil.

in ravnanje z osebami iz prejšnjega odstavka.
8. člen
Nezakonit vstop v Republiko Slovenijo

12. člen
Jezik v postopku in pravica do tolmača

Tujci, ki po uveljavitvi tega zakona nezakonito vstopijo v Republiko
Slovenijo se ne kaznujejo, če se nemudoma prijavijo pristojnim
organom Republike Slovenije in vložijo prošnjo za azil.

(1) Prosilcu za azil se mora omogočiti, da postopek spremlja in v
njem sodeluje v jeziku, ki ga razume. Če prosilec ne razume
uradnega jezika v katerem teče postopek se mu mora zagotoviti
sodelovanje tolmača.

9. člen
Pomoč prosilcem za azil
(1) Prosilcu za azil se mora omogočiti, da čimprej vloži svojo
prošnjo za azil.

(2) Tolmač se zagotovi prosilcem za azil iz vrst sodnih tolmačev,
če pa to ni mogoče pa je za tolmača lahko dodeljena tudi oseba,
ki je sposobna prevajanja v jezik in iz jezika, ki ga prosilec za azil
razume in je vredna zaupanja.

(2) Prosilec za azil mora biti seznanjen s postopkom za pridobitev
azila ter s pravicami in dolžnostmi, ki jih ima v tem postopku in
sicer v jeziku, ki ga razume.

(3) Tolmač ima pravico do plačila iz proračuna Republike Slovenije
v skladu s predpisi o sodnih tolmačih.

(3) Prosilec za azil ima pravico do splošne pravne pomoči v
zvezi z azilom v skladu s predpisi o pravni pomoči Republike
Slovenije in pravico do izbire svojega pravnega svetovalca, da
mu pomaga med postopkom.

(4) Prosilec za azil si lahko na lastne stroške zagotovi pomoč
lastnega tolmača.
13. člen
Prosilke za azil

(4) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki jih izbere prosilec za azil ter
predstavniki Visokega komisariata imajo ob vsakem času in na
vseh stopnjah postopka pravico priti v stik s prosilcem za azil.

(1) Prosilkam za azil se na njihovo utemeljeno prošnjo po možnosti
omogoči, da postopek vodi oseba ženskega spola.

(5) Prosilec za azil ima ob vsakem času pravico zahtevati da
pride v stik z osebami in predstavniki iz prejšnjega odstavka.

(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za zagotovitev
tolmača.

10. člen
Dolžnost sodelovanja organov Republike Slovenije z
Visokim komisariatom

14. člen
Mladoletniki brez spremstva
(1) Mladoletniki brez spremstva so tujci, ki še niso stari osemnajst
let, ki pridejo v Slovenijo ali v Sloveniji po prihodu ostanejo brez
spremstva staršev ali drugih zakonitih zastopnikov.

(1) Državni organi in organi lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji
morajo v zadevah in vprašanjih, ki se tičejo beguncev ali prosilcev
za azil sodelovati z Visokim komisariatom ter mu nuditi potrebno
pomoč pri uresničevanju njegovih nalog zlasti glede uresničevanja
Ženevske konvencije in drugih mednarodnih aktov v zvezi z
begunci.

(2) Mladoletniku brez spremstva, ki zaprosi za azil pristojni organ
Republike Slovenije pred pričetkom postopka postavi zakonitega
zastopnika.

(2) Pristojni organi Republike Slovenije redno seznanjajo Visoki
komisariat oziroma mu na njegovo željo posredujejo točne podatke
o:

(3) Prošnje za azil, ki jih vložijo mladoletniki brez spremstva se
obravnavajo prednostno in se morajo rešiti v čim krajšem možnem
času.

- stanju beguncev v Sloveniji;
(4) Pristojni organi morajo v čimkrajšem možnem času ugotoviti
mladoletnikovo istovetnost ter preveriti če so v resnici brez
spremstva.

- uporabi in izvajanju Ženevske konvencije in drugih mednarodnih
aktov v zvezi z begunci;
- zakonih, predpisih in drugih splošnih pravnih aktih, ki veljajo ali
so v pripravi za begunce.

(5) Mladoletnikov brez spremstva se ne sme vrniti v matično
državo ali v tretjo državo, ki jih je pripravljena sprejeti dokler jim
tam nista zagotovljena primeren sprejem in nega.

(3) Pristojni organi morajo nemudoma obvestiti predstavnika
Visokega komisariata v Republiki Sloveniji o vsaki vloženi prošnji
za azil, mu omogočiti, da stopi v stik s prosilci za azil, ga seznanjati
s potekom posameznih postopkov in odločitvami pristojnih
organov ter mu omogočiti, da da svoje pripombe na te postopke
in odločitve.

(6) V nobenem primeru se mladoletnikov brez spremstva ne sme
vračati v nasprotju z Ženevsko konvencijo, Evropsko konvencijo
o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, Konvencijo proti
mučenju ter drugem nečloveškem oziroma ponižujočem ravnanju
ali kaznim ali Konvencijo o otrokovih pravicah.

11. člen
Pravica prosilcev za azil do začasnega prebivanja

15. člen
Opravilno nesposobne osebe

(1) Prosilec za azil, ki vstopi v Slovenijo v skladu s 7. členom tega
zakona in ki v skladu s tem zakonom vloži prošnjo za azil sme
prebivati v Sloveniji toliko časa dokler postopek ni pravnomočno
končan.

(1) Opravilno nesposobnim osebam, ki zaprosijo za azil se pred
pričetkom postopka postavi zakoniti zastopnik.

poročevalec, št. 78

(2) Zakonitega zastopnika določi pristojni organ v skladu z
zakonom.

32

14. december 1998

(3) Osebam iz prvega odstavka tega člena se mora zagotoviti
vsa potrebna zaščita in osnovna oskrba.

20. člen
Pomoč pri vključitvi in naturalizacija

16. člen
Svetovalci za begunce

(1) Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev beguncev
v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije.
Pri tem zlasti:
- organizira tečaje slovenskega jezika za begunce;
- organizira tečaje in druge oblike za nadaljno izobraževanje in
poklicno izpopolnjevanje beguncev;
- seznanja begunce s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno
ureditvijo.

(1) Minister za pravosodje za podporo in pravno pomoč tujcem v
zadevah v zvezi z azilom in postopkom imenuje svetovalce za
begunce.
(2) Svetovalci za begunce tujcem na njihovo prošnjo nudijo
naslednje oblike pomoči:
- seznanitev z vsemi vprašanji, ki zadevajo zakone in druge
predpise ter splošne pravne akte na področju azila in postopka
za pridobitev azila;
- nuđenje pomoči pri vložitvi prošnje za azil;
- nuđenje splošne pravne pomoči;
- zastopanje v postopku.

(2) Pristojni organ lahko begunca, ki prosi za naturalizacijo in ki
živi v Republiki Sloveniji neprekinjeno 5 (pet) let po prostem
preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije, ne glede
na to, če ne izpolnjuje pogojev določenih v 1., 2., 4. in 8. točki 10.
člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije.
21. člen
Organi

(3) Minister za pravosodje imenuje svetovalce iz vrst diplomiranih
pravnikov, ki imajo opravljen pravosodni izpit in ustrezne izkušnje
na področju azila in begunskih zadev.

(1) Postopek za pridobitev azila na prvi stopnji vodi Ministrstvo za
notranje zadeve.

(4) Svetovalci za begunce imajo pravico do nagrade za opravljeno
delo in povračila stroškov v skladu s kriteriji, ki jih določi minister
za pravosodje iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

(2) Zoper odločbo Ministrstva za notranje zadeve lahko prosilec
za azil vloži tožbo na upravno sodišče.

17. člen
Splošne obveznosti prosilcev za azil in beguncev

(3) Postopek lahko vodijo samo uradne pooblaščene osebe, ki
morajo biti ustrezno usposobljene na tem področju.

(1) Prosilci za azil in begunci morajo spoštovati zakone, druge
predpise in splošne pravne akte Republike Slovenije.

(4) Organom, ki odločajo o pravici do azila je potrebno zagotoviti
vsestranski dostop do natančnih in ažurnih informacij o dejanskem
položaju v posameznih državah iz katerih prihajajo begunci.

(2) Prosilci za azil morajo sodelovati s pristojnimi državnimi organi
Republike Slovenije in se podrejati njihovim ukrepom.

22. člen
Razmerje do začasnega zatočišča

18. člen
Varna tretja država

Tujci, ki imajo v Republiki Sloveniji začasno zatočišče po Zakonu
o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97) ne morejo vložiti
prošnje za azil prej kot v 30 dneh pred iztekom začasnega
zatočišča.

(1) Varna tretja država po tem zakonu je država v kateri se je
begunec nahajal pred prihodom v Republiko Slovenijo in:
1. je v njej bil varen pred preganjanjem ali pred kršitvami
človekovih pravic v smislu drugega in tretjega odstavka 1.
člena tega zakona;

23. člen
Razmerje do postopkov po zakonu o tujcih
(1) Tujec, ki vloži prošnjo za azil od dneva vložitve prošnje pa do
dokončne zavrnitve prošnje ne more zaprositi za dovoljenje za
začasno bivanje po določbah Zakona o tujcih.

2. ima v njej zagotovljene osnovne življenjske potrebe, in
3. se vanjo lahko zakonito vrne in tam zaprosi za azil, ne da bi
tvegal prisilno odstranitev ali izgon v državo, kjer bi bilo njegovo
življenje ali svoboda ogroženo

(2) Določbe o prisilni odstranitvi tujca v Zakonu o tujcih se
uporabljajo tudi za odstranitev prosilca za azil, ki mu je bila prošnja
za azil dokončno zavrnjena in odrejena zapustitev Slovenije,
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

19. člen
Varovanje osebnih podatkov

II. POGLAVJE

(1) Osebni podatki, ki jih v postopku zberejo in pridobijo pristojni
organi in drugi državni organi so varovani v skladu z zakonom o
varstvu osebnih podatkov in določbami tega zakona.

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV AZILA
24. člen
Naloge organov v postopku

(2) Vse izjave, navedbe, pojasnila in podatki, ki jih v postopku za
pridobitev azila organom iz prejšnjega odstavka posreduje prosilec
za azil se obravnavajo kot zaupni podatki.

V postopku se ugotavlja ali prosilec za azil izpolnjuje pogoje za
pridobitev azila v Republiki Sloveniji v skladu s tem zakonom.

(3) Organi iz prvega odstavka tega člena morajo osebne podatke
in izjave, navedbe, pojasnila in podatke, ki jih v postopku posreduje
prosilec za azil še posebno skrbno varovati pred organi njegove
matične države.

25. člen
Uporaba zakona o splošnem upravnem postopku
V postopku za pridobitev azila se uporablja zakon o splošnem
upravnem postopku kolikor s tem zakonom ni drugače določeno.
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26. čien
Temeljna načela postopka

29. člen
Omejitev gibanja

(1) Postopek se prične z vložitvijo prošnje za azil.
(2) Pristojni organ mora omogočiti prosilcu za azil, da izčrpno
predstavi, pojasni ter dokaže vse okoliščine in dejstva, ki utegnejo
biti pomembna za pridobitev azila.

(1) Prosilcu za azil se lahko začasno omeji gibanje, če je to
potrebno zaradi:
- ugotavljanja istovetnosti prosilca ali;
- zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni.

(3) Prosilec za azil je dolžan aktivno sodelovati ves čas postopka
s pristojnim organom. Prosilec za azil mora predstaviti in pojasniti
vsa dejstva in okoliščine, ki so mu znane, omogočiti pristojnemu
organu dostop do vseh razpoložljivih dokazov te predložiti vse
listine in potrdila, ki jih ima in ki so lahko pomembna za postopek.

(2) Gibanje se lahko omeji:
- s prepovedjo gibanja izven določenega območja ali
- s prepovedjo gibanja izven Azilnega doma ali
- s prepovedjo gibanja izven mejnega prehoda, če tam obstajajo
možnosti za nastanitev.

(4) Pristojni organ mora ugotoviti resnično stanje stvari ter po
uradni dolžnosti ugotoviti, preveriti in upoštevati vsa dejstva in
okoliščine ter pridobiti vse razpoložljive dokaze, ki utegnejo biti
pomembni za zakonito in pravilno odločbo.

(3) Omejitev gibanja odredi Ministrstvo za notranje zadeve s
sklepom.
Omejitev gibanja lahko traja do prenehanja razlogov vendar najdalj
tri mesece. Če so razlogi za omejitev gibanja po tem času še
vedno podani se omejitev lahko podaljša še za en mesec. Omejitev
gibanja iz razlogov preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni traja,
dokler so za to podani razlogi.

(5) Odločba pristojnega organa o dodelitvi azila in priznanju statusa
begunca ali zavrnitev prošnje ni odvisna od predložitve nobenega
posebnega formalnega dokaza; odločba pristojnega organa temelji
samo na podlagi celovite proučitve vseh okoliščin in dejstev,
razpoložljivih dokazov ter obrazložitev in pojasnil prosilca za azil.

(4) Zoper sklep o omejitvi gibanja ima prosilec za azil pravico
pritožbe na upravno sodišče v roku treh dni po njegovi vročitvi.
Sodišče mora o pritožbi odločiti v roku 7 dni. Pritožba ne zadrži
izvršitve sklepa.

(6) Pristojni organ mora v postopku omogočiti prosilcem za azil,
da čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice, ki jim po zakonu
gredo. Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek mora skrbeti,
da nevednost in neukost prosilcev za azil ni v škodo njihovih
pravic.

30. člen
Mladoletniki brez spremstva v azilnem postopku
Pristojni organ mora ob obravnavanju prošnje za azil mladoletnika
brez spremstva upoštevati stopnjo njegovega duševnega razvoja.

27. člen
Vložitev prošnje za azil
(1) Prošnja za azil se vloži pri Ministrstvu za notranje zadeve.

31. člen
Zaslišanje prosilca za azil

(2) Tujca, ki želi ali izrazi namen vložiti prošnjo za azil pri drugem
državnem organu se napoti na pristojni organ.

(1) Pristojni organ mora vsakega prosilca za azil osebno zaslišati
v najkrajšem možnem času. Prosilec za azil je lahko po potrebi
zaslišan večkrat.

(3) Tujci, ki niso v Republiki Sloveniji lahko vložijo prošnjo za azil
tudi na predstavništvih in misijah Republike Slovenije v tujini.

(2) Pristojni organ mora z zaslišanjem ugotoviti zlasti:
- istovetnost prosilca za azil ter družinskih članov, ki ga spremljajo;
- razloge na kateri temelji prošnjo za azil;
- po kakšni poti in s katerimi postanki je prosilec prišel v Slovenijo
in ali je za azil zaprosil že v kakšni drugi državi;
- vsa druga dejstva in okoliščine, ki so pomembne za odločbo.

(4) Ne glede na to pri katerem organu je vložena prošnja za azil
se azilni postopek vodi pri Ministrstvu za notranje zadeve.
(5) Tujec iz 8. člena tega zakona vloži prošnjo za azil pri Ministrstvu
za notranje zadeve, Azilnemu domu, ali policiji.

(3) Prosilec za azil mora sam navesti vsa dejstva in okoliščine, ki
utemeljujejo njegov strah pred preganjanjem in vsa dejstva in
okoliščine, ki nasprotujejo prisilni odstranitvi iz Republike Slovenije
ali vrnitvi v določeno državo. Prosilec za azil mora predložiti
pristojnemu organu vse razpoložljive dokaze s katerimi utemeljuje
svojo prošnjo oziroma podati verodostojno in prepričljivo
obrazložitev vseh razlogov s katerimi utemeljuje svojo prošnjo
če dokazov ni.

(6) Pristojni državni organ kateremu tujec izrazi željo oz. namen,
da vloži prošnjo za azil mora sprejeti takšno izjavo brez odlaganja
uradno na zapisnik. Zapisnik mora podpisati prosilec za azil in
uradna oseba državnega organa.
(7) V primeru, če tujec izrazi svojo željo oz. namen iz prejšnjega
odstavka državnemu ali drugemu organu, ki za to ni pristojen
mora tak organ tujca brez odlaganja napotiti k pristojnemu organu.

(4) Prosilec za azil mora dati vse osebne podatke in podatke o
svojih preteklih doživetjih, ki so pomembni za ugotovitev njegove
istovetnosti ali so sicer pomembni za postopek. Prosilec za azil
mora na zaslišanju aktivno sodelovati in odgovoriti na vsa
vprašanja, ki so mu postavljena.

28. člen
Dolžnosti organov pristojnih za nadzor prehajanja čez
državno mejo
Organi pristojni za nadzor prehajanja čez državno mejo in drugi
državni ali organi lokalnih skupnosti, ki sprejmejo prošnjo za azil
morajo tujca takoj napotiti v Azilni dom, vloženo prošnjo za azil
oziroma uradni zapisnik o izjavi oziroma namenu tujca da zaprosi
v Republiki za zaščito na podlagi drugega ali tretjega odstavka 1.
člena tega zakona pa skupaj z morebitnimi drugimi podatki brez
odlašanja posredovati pristojnemu organu.
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(5) Pristojni organ mora prosilcu za azil omogočiti dovolj časa za
pripravo na zaslišanje in dovolj časa, da si zagotovi pomoč in
podporo zakonitega zastopnika ali drugega svetovalca, za katero
meni, da mu je potrebna.
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(4) Pooblaščena uradna oseba pristojnega organa samostojno,
nepristransko, po svojem prepričanju na podlagi vestne in skrbne
presoje vseh dejstev in okoliščin ter, na podlagi vsakega dokaza
posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega
postopka presodi katera dejstva in okoliščine je šteti za dokazane
oziroma verodostojne in katere bo upoštevala pri odločanju o
prošnji za azil.

32. člen
Sodelovanje drugih oseb v postopku
(1) Pri zaslišanju prosilca za azil je javnost izključena.
(2) Zaslišanju prosilca za azil in drugim dejanjem v postopku
lahko prisostvujejo:
- pooblaščenec prosilca za azil;
- njegov zakonitii zastopnik;
- predstavnik Visokega komisariata;
- drugi svetovalci, ki si jih v pomoč in podporo izbere prosilec za
azil in zakoniti zastopnik oz. skrbnik mladoletnika brez
spremstva.

36. člen
Odločba organa na prvi stopnji
(1) Organ prve stopnje z odločbo:
- prošnji za azil ugodi, če ugotovi, da prosilec za azil izpolnjuje
pogoje za pridobitev azila v Republiki Sloveniji po drugem ali
tretjem odstavku 1. člena tega zakona;
- prošnjo za azil kot neutemeljeno zavrne in določi rok v katerem
mora prosilec zapustiti Republiko Slovenijo.

(3) Datum in kraj zaslišanja mora pristojni organ pravočasno
sporočiti vsem osebam, ki so upravičene prisostvovati zaslišanju.
33. člen
Obvestilo o uvedbi postopka in pravice Visokega
komisariata

(2) Organ v odločbi, s katero prošnji za azil ugodi, prosilcu prizna
status begunca v skladu s tem zakonom.

(1) Pristojni organ mora o uvedbi postopka brez odlaganja obvestiti
predstavnika Visokega komisariata.

37. člen
Zavrnitev prošnje za azil

(2) Predstavnik Visokega komisariata ima pravico zahtevati
podatke o vsakem posameznem postopku in pravico vpogleda v
gradivo, listine in dokumentacijo vsakega posameznega postopka.

(1) Pristojni organ prošnjo za azil kot neutemeljeno zavrne če:
1. ugotovi, da prosilec za azil ne izpolnjuje pogojev za azil in
priznanje statusa begunca po drugem ali tretjem odstavku 1.
člena tega zakona;
2. če prošnja temelji na namernem zavajanju ali če se postopek
zlorablja;
3. če obstoji kakšen izključitveni razlog iz 4. člena tega zakona;
4. če je prišel izključno iz ekonomskih razlogov;
5. če je bil prosilcu vstop v Republiko Slovenijo že zavrnjen pa
se razlogi za zavrnitev vstopa niso spremenili; ali
6. če je prosilec že prej v Republiki Sloveniji ali v kateri drugi
državi, katera upošteva in izvaja določila Ženevske konvencije
vložil prošnjo za azil in mu je bila ta zavrnjena pa se okoliščine
s katerimi utemeljuje svojo prošnjo niso spremenile.

(3) Predstavnik Visokega komisariata ima pravico ob vsakem
času vzpostaviti stik z vsakim prosilcem za azil in vsakim
beguncem.
34. člen
Vročanje
(1) Prosilec za azil mora biti ves čas postopka dosegljiv pristojnim
organom; vsako spremembo svojega naslova mora sporočiti
pristojnemu organu brez odlaganja.
(2) Spisi (vabila, odločbe, sklepi, in drugi uradni spisi) v postopku
se obvezno vračajo prosilcu za azil osebno oziroma njegovemu
zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu. Spis se šteje za vročen,
ko ga sprejme ena od navedenih oseb.

(2) V primerih iz 2., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka organ odloči
o stvari takoj.
38. člen
Zavajanje ali zloraba postopka

(3) Spisi v postopku se vračajo v jeziku, ki ga prosilec za azil
razume.

Za zavajanje oziroma zlorabo postopka se šteje:

35. člen
Ugotavljanje dejanskega stanja

- utemeljevanje na podlagi napačne istovetnosti ali na podlagi
ponarejenih dokumentov;

(1) Pristojni organ mora po uradni dolžnosti ugotoviti resnično
stanje stvari in v ta namen priskrbeti in preveriti vsa dejstva, ki so
pomembna za zakonito in pravilno odločbo. Pristojni organ, če je
to potrebno za ugotovitev dejstev in okoliščin, ki so ali bi lahko bile
pomembne za razjasnitev stvari ali da se prosilcu za azil omogoči
uveljavitev in zavarovanje njegovih pravic, opravi dodatna
zaslišanja prosilca za azil, preveri predložene dekaze in
obrazložitve ter pridobi če je to mogoče tudi dokaze, ki jih prosilec
za azil ni predlagal.

- napačna predstavitev razlogov, na katere se sklicuje;
- namerno uničenje potnega lista kakšnega drugega dokumenta,
listine ali vozovnice, ki bi bil pomemben za odločanje o njegovi
prošnji;
- prikritje, da je že pred tem vložil prošnjo za azil v drugi državi,
še posebej če pri tem uporablja napačno istovetnost;
- vložitev prošnje z namenom, da bi odložil prisilno odstranitev.

(2) Pristojni organ mora, kadar je za ugotovitev ali presojo
kakšnega dejstva, ki je pomebno za rešitev prošnje potrebno
strokovno znanje s katerim pooblačena uradna oseba, ki vodi
postopek ne razpolaga pridobiti ustrezno izvedeniško mnenje.

39. člen
Predhodni postopek glede tujcev, ki prihajajo iz varnih
tretjih držav

(3) Pristojni organ mora pridobiti izvedeniško mnenje tudi kadar
to zahteva prosilec za azil, njegov zakoniti zastopnik,
pooblaščenec ali predstavnik Visokega komisariata.

14. december 1998

(1) Tujcu, ki prihaja iz varne tretje države v smislu 18. člena tega
zakona pristojni organ prošnjo za azil s sklepom zavrne.
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postopek ni pravnomočno končan. Postopek je pravnomočno
končan:
- ko preteče rok za vložitev tožbe zoper odločbo izdano na prvi
stopnji in tožba ni bila vložena, ali če je bila vložena tožba po
preteku določenega roka in ni bila dovoljena vrnitev v prejšnje
stanje;
- s sodbo upravnega sodišča.

(2) Zoper odločbo o zavrnitvi prošnje po prejšnjem odstavku se
tujec lahko pritoži v roku 3 dni na upravno sodišče. Upravno
sodišče odloči o pritožbi v roku 7 dni.
(3) Tujec, ki mu je bila prošnja zavrnjena po prvem odstavku tega
člena lahko spodbija domnevo, da je določena država zanj varna
v smislu tega zakona.
(4) Tujcu, čigar prošnja za azil je bila zavrnjena po prvem odstavku
tega člena pristojni organ izda potrdilo, v katerem navede razloge,
zaradi katerih prošnja za azil ni bila obravnavana s strani pristojnih
slovenskih organov ter da zavrnitev prošnje temelji na dejstvu,
da se prosilec lahko vrne v varno tretjo državo.

43. člen
Ponovna prošnja za azil

(5) Dokler teče predhodni postopek se tujca ne sme prisilno
odstraniti iz Republike Slovenije.

Prosilec za azil, ki mu je bila prošnja za azil v Republiki Sloveniji
že zavrnjena lahko vloži novo prošnjo za azil samo če predloži
dokaze, da so se zanj okoliščine po izdaji prejšnje odločbe bistveno
spremenile. V nasprotnem primeru pristojni organ ne uvede
postopka in prošnjo s sklepom zavrže.

40. člen
Tožba zoper odločbo prve stopnje

44. člen
Umik prošnje za azil

(1) Zoper odločbo izdano na prvi stopnji ima prosilec za azil
pravico vložiti tožbo na upravno sodišče.

(1) Ne glede na to na kateri stopnji je postopek se prošnja za azil
šteje za umaknjeno in se postopek s sklepom ustavi:
- če prosilec za azil prošnjo za azil umakne;
- če se prosilec za azil brez predhodnega opravičila ne odzove
vabilu na zaslišanje ali ustno obravnavo;
- če prosilec za azil ne obvesti pristojni organ o spremembi svojega
naslova in mu vabila oziroma drugih pošiljk kjub ponovnemu
poskusu ni mogoče vročiti; ali
- če prosilec za azil noče sodelovati pri ugotavljanju njegove
istovetnosti.

(2) Tožba se vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.
Dokler teče rok za vložitev pritožbe se odločba ne sme izvršiti.
(3) Prosilcu za azil, ki je iz opravičenih razlogov zamudil rok za
vložitev tožbe se na njegov predlog dovoli vrnitev v prejšnje stanje.
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se poda v 3 dneh ko je
prenehal vzrok, ki je povzročil zamudo, po treh mesecih od
zamude se ne more več predlagati vrnitve v prejšnje stanje. O
predlogu za vrnitev v prejšnje stanje odloča pristojni organ v roku
3 dni s sklepom; v tem času se prosilca za azil ne sme odstraniti
iz Republike Slovenije.

(2) V primerih iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka lahko
prosilec za azil, iz opravičenih razlogov zaprosi za vrnitev v
prejšnje stanje v roku treh dni ko je minil razlog zaradi katerega
se ni odzval vabilu na zaslišanje oziroma zaradi katerega ni
sporočil spremembe naslova.

41. člen
Postopek na drugi stopnji

III. POGLAVJE

(1) Upravno sodišče odloča na podlagi ugotovitev pridobljenih v
postopku na prvi stopnji.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI PROSILCEV ZA AZIL

(2) Upravno sodišče tožbo kot nedovoljeno ali prepozno s
sklepom zavrže, tožbo s sodbo kot neutemeljeno zavrne, odločbo
v celoti ali deloma odpravi ali jo spremeni.

45. člen
Pravice prosilcev za azil

(3) Če upravno sodišče ugotovi, da so bila v postopku na prvi
stopnji nepopolno ali zmotno ugotoljena dejstva ali okoliščine ali
če se je medtem spremenilo dejansko stanje na podlagi katerega
je bila izdana odločba na prvi stopnji samo dopolni postopek in
odpravi omenjene pomanjkljivosti ter odpravi odločbo prve stopnje
s svojo sodbo in samo reši stvar.

(1) Prosilci za azil imajo pravico do:
- prebivanja v Republiki Sloveniji dokler postopek ni pravnomočno
končan;
- osnovne oskrbe;
- osnovnega zdravstvenega varstva;
- denarne pomoči ali žepnine;
- brezplačne pravne pomoči pri uveljavljanju pravic po tem zakonu;
- humanitarne pomoči.

(4) Upravno sodišče mora odločiti o tožbi v 60 dneh od vložitve
tožbe.

(2) Prosilcem za azil se lahko na njihovo prošnjo dovoli opravljanje
začasnega ali občasnega dela na način in pod pogoji, kot jih
določa Zakon o začasnem zatočišču.

(5) Za vložitev tožbe in postopek pred upravnim sodiščem se
uporablja zakon o upravnih sporih, kolikor s tem zakonom ni
drugače določeno.

46. člen
Dolžnosti prosilcev za azil

42. člen
Prisilna odstranitev

Prosilci za azil morajo:
- spoštovati zakone in druge predpise Republike Slovenije ter
ukrepe državnih organov;
- biti vedno dosegljivi pristojnim organom;
- odzivati se na vabila pristojnih organov in sodelovati v vseh
fazah postopka za pridobitev azila;
- v 3 dneh javiti vsako spremembo svojega naslova pristojnemu
organu;
- spoštovati odredbe pristojnih organov glede omejitve gibanja.

(1) Prosilca za azil kateremu je bila prošnja za azil pravnomočno
zavrnjena in ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v roku, ki
mu je določen pooblaščena uradna oseba organa za notranje
zadeve privede do državne meje in ga napoti čez državno mejo
ali izroči predstavnikom tuje države.
(2) Odstranitve po prejšnjem odstavku se ne sme izvršiti dokler
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47. člen
Azilni dom in bivanje v domu

52. člen
Pravica do denarne pomoči

(1) Za nastanitev tujcev, ki so v postopku zaradi pridobitve azila
se organizira Azilni dom. Azilni dom ustanovi in zanj skrbi
Ministrstvo za notranje zadeve.

(1) Begunec brez dohodkov, brez premoženja in brez zavezancev, ki so ga v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in
sposobni preživljati, ima pravico do denarne pomoči v skladu z
Zakonom o socialnem varstvu.

(2) Prosilcem za azil, ki so nastanjeni v Azilnem domu je
zagotovljena osnovna oskrba, ki obsega:
- nastanitev;
- prehrano;
- obleko;.
- žepnino.

(2) Pravica do prejemanja denarne pomoči iz prvega odstavka
tega člena traja dokler je begunec brez dohodkov, vendar največ
tri leta od pridobitve azila. Določbe tega odstavka ne veljajo za
dela nezmožne begunce v skladu z Zakonom o socialnem varstvu.
t
(3) Begunec, ki odkloni ponujeno delo ali vključitev v druge oblike
aktivne politike zaposlovanja, izgubi pravico do denarne pomoči.

(3) Prosilci za azil, ki imajo lastna sredstva za preživljanje ali jim
je preživljanje zagotovljeno kako drugače prispevajo sorazmeren
del stroškov za oskrbo in niso upravičeni do žepnine.

(4) O pravici do denarne pomoči odloča pristojni center za socialno
delo na območju prebivanja begunca.

(4) Prosilec za azil se po sedmih dneh bivanja v Azilnemu domu
lahko nastani drugje če ima za to možnost. Prosilec za azil, ki je
nastanjen izven Azilnega doma in nima sredstev za preživljanje
prejema denarno pomoč največ v višini 60 % zajamčene plače v
Republiki Sloveniji.

(5) Pravico do denarne pomoči imajo tudi ožji družinski člani, ki z
njim živijo v Sloveniji in nimajo lastnega premoženja in dohodkov.
Višina denarne pomoči za ožje družinske člane znaša 60 %
pomoči iz prvega odstavka tega člena. Upravičenost in trajanje
denarne pomoči ožjim družinskim članom begunca je odvisna od
upravičenosti in trajanja pravice do denarne pomoči begunca.

48. člen
Obseg zdravstvenega varstva

53. člen
Dodelitev najnujnejših stanovanjskih prostorov

(1) Prosilci za azil imajo zagotovljeno zdravstveno varstvo.
(2) Obseg storitev zdravstvenega varstva določi minister za
zdravstvo in je enak obsegu določenem v zakonu o začasnem
zatočišču.

(1) Beguncu se dodelijo najnujnejši stanovanjski prostori za
prebivanje v eni od slovenskih občin.

IV. POGLAVJE

(2) V primeru, če begunec odkloni dodeljene stanovanjske
prostore izgubi pravico do dodelitve stanovanjskih prostorov in si
lahko na lastne stroške izbere druge stanovanjske prostore v
katerikoli slovenski občini.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI BEGUNCEV

54. člen
Obseg zdravstvenega varstva

49. člen
Pravice beguncev

Begunci in njihovi ožji družinski člani po tem zakonu so upravičeni
do zdravstvenega varstva v skladu z zakonom o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Begunci, ki jim je bil priznan status begunca v skladu z drugim in
tretjim odstavkom 1. člena tega zakona imajo pravico do:
- stalnega prebivanja;
- denarne pomoči;
- najnujnejših stanovanjskih prostorov;
- zdravstvenega varstva;
- šolanja in izobraževanja;
- pomoči pri vključevanju v okolje;
- zaposlitve.

55. člen
Šolanje in izobraževanje
Begunci in njihovi ožji družinski člani po tem zakonu imajo glede
osnovnošolskega, višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja enake pravice in dolžnosti kot slovenski
državljani.

50. člen
Dolžnosti beguncev

56. člen
Zaposlovanje

Begunci morajo:

(1) Begunci in njihovi ožji družinski člani po tem zakonu imajo pri
zaposlovanju enake pravice kot slovenski državljani.

- spoštovati ustavno ureditev, zakone, predpise in druge splošne
pravne akte Republike Slovenije in ukrepe državnih organov;
- Prijaviti bivališče in vsako spremembo bivališča v roku treh dni
pri pristojni upravni enoti,
- Obvestiti pristojni organ o zaposlitvi.

(2) Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije mora na podlagi
pravnomočne odločbe o dodelitvi azila beguncu in njegovim ožjim
družinskim članom po tem zakonu izdati osebno delovno dovoljenje.

51. člen
Dovoljenje za stalno prebivanje

57. člen
Dostopnost do sodišč in pravne pomoči

Pravnomočna odločba s katero je bil prosilcu za azil priznan
status begunca velja kot dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki
Sloveniji.

Begunec ima pravico dostopa do sodišč in pravico do pravne
pomoči enako kot slovenski državljani.
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V. POGLAVJE

61. člen
Dovoljenje za prestop državne meje

DOVOLJENJA IN LISTINE

(1) Prosilec za azil med postopkom ne sme zapustiti Republike
Slovenije.

58. člen
Izdaja potrdil, listin in vizumov

(2) Pristojni organ lahko izjemoma izda prosilcu za azil posebno
dovoljenje za prehod državne meje in ponovno vrnitev v Republiko
Slovenijo.

(1) Prosilcem za azil se izdajajo naslednja potrdila, listine in vizumi:
- potrdilo o vloženi prošnji za azil in oddanih dokumentih;

62. člen
Osebna izkaznica za begunca

- izkaznico prosilca za azil;

(1) Osebna izkaznica za begunce je obvezna.

- dovoljenje za prestop državne meje;

(2) Osebna izkaznica za begunca velja toliko časa dokler ima
oseba status begunca.

- vizum za prihod ali odhod in odhodno-prihodni vizum.
(2) Beguncem se izdajajo naslednje listine in vizumi:

VI. POGLAVJE

- potni list za begunca;

DOVOLITEV ZADRŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

- osebno izkaznico begunca;

63. člen
Dovolitev zadrževanja

- vizum za prihod ali odhod in odhodno-prihodni vizum.

(1) Zadrževanje po tem zakonu pomeni dovoljenje prosilcu za
azil, ki mu je bila s pravnomočno odločbo zavrnjena prošnja za
azil in določen rok za zapustitev države, da začasno ostane v
Republiki Sloveniji.

(3) Osebam, ki jim je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji
se izda izkaznica o dopolnitvi zadrževanja.
(4) Potrdila in listine iz prvega odstavka tega člena izdaja v skladu
z določili tega zakona Ministrstvo za notranje zadeve.

(2) Dovoljenje za zadrževanje se izda na prošnjo prosilca za azil,
ki mu je bila prošnja za azil zavrnjena, njegovega zakonitega
zastopnika ali na predlog predstavnika Visokega komisariata.

Listine in vizume iz drugega odstavka tega člena izdaja Ministrstvo
za notranje zadeve in v skladu z določbami tega zakona in zakona
o tujcih pa tudi pristojne upravne enote, ki jih določi minister za
notranje zadeve.

(3) Zadrževanja v Republiki Sloveniji se dovoli:
- če bi bila odstranitev iz države v nasprotju s 6. členom tega
zakona;
- če odstranitev ni možna ali so podani pogoji za zadrževanje v
Republiki Sloveniji na podlagi drugega predpisa ali mednarodnega
sporazuma.

Vizum za prihod oziroma odhodno-prihodni vizum lahko izda tudi
organ Republike Slovenije, pooblaščen za opravljanje konzularnih
zadev.
59. člen
Izkaznica prosilca za azil

(4) Pristojni organ lahko prosilcu za azil, ki mu je bila prošnja za
azil zavrnjena dovoli zadrževanje v Republiki Sloveniji šest
mesecev; znova se dovolitev lahko podaljša dokler trajajo razlogi
iz tretjega odstavka tega člena.

(1) Izkaznica prosilca za azil velja kot dokument o istovetnosti in
kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.

(5) Pristojni organ z odločbo s katero dovoli tujcu zadrževanje v
Republiki Sloveniji določi kraj prebivanja na določenem naslovu
ali ga nastani v Azilnem domu.

(2) Izkaznica za azil se izda tudi ožjim družinskim članom prosilca
za azil po 58. členu tega zakona.
(3) Izkaznica za azil velja do končanega azilnega postopka.

(6) Tujcu, ki mu je v skladu s tem členom dovoljeno zadrževanje
v Republiki Sloveniji se izda posebna izkaznica v skladu z 58.
členom tega zakona.

60. člen
Potni list za begunca

64. člen
Pravice tujca, ki se začasno zadržuje

(1) Potni list se izda beguncu na njegovo vlogo.
(2) Potni list za begunca velja toliko časa kolikor časa ima
določena oseba status begunca.

Tujec, kateremu je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki
Sloveniji ima pravico do zdravstvenega varstva, v skladu z
zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
do osnovne oskrbe in do pravne pomoči.

(3) Potni list za begunca je potrebno podaljšati vsakih deset let.
(4) Potni list za begunca dobi oseba, ki je dopolnila 18 let starosti.
Za osebo mlajšo od 18 let ali osebo, ki ji je delno ali popolno
odvzeta opravilna sposobnost zaprosi za izdajo potnega lista
njen zakoniti zastopnik.

65. člen
Prenehanje dovolitve zadrževanja
(1) Dovolitev zadrževanja v Republiki Sloveniji preneha veljati:
- ko poteče rok za katerega je bilo zadrževanje dovoljeno oziroma
ko prenehajo razlogi za zadrževanje;
- z odhodom tujca iz Republike Slovenije;

(5) Mladoletna oseba dobi svoj potni list, lahko pa je do starosti 15
let vpisana tudi v potni list svojega zakonskega zastopnika.
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- če tujec pridobi dovoljenje za bivanje na podlagi drugega zakona
ali mednarodnega sporazuma.

VIII. POGLAVJE
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(2) Tujcu, ki na podlagi dovoljenja za zadrževanje neprekinjeno
prebiva v Republiki Sloveniji dve leti se na njegovo prošnjo lahko
dodeli azil iz humanitarnih razlogov.

68. člen
Minister za notranje zadeve izda v šestih mesecih po sprejemu
tega zakona predpise o načinu izvajanja tega zakona; glede zadev,
ki spadajo tudi v delovno področje Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve izda predpise v soglasju z ministrom za delo,
drnžino in socialne zadeve.

VII. POGLAVJE
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
66. člen
Zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov

i

69. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon prenehajo veljati členi 34. do 40
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91) in določbe 43. do 48.
člena Zakona o tujcih, ki se nanašajo na begunce.

(1) Organi pristojni za izvajanje tega zakona lahko zbirajo osebne
in druge splošne podatke od prosilcev za azil, beguncev in oseb,
ki jim je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji, v obsegu
potrebnem za opravljanje svojih nalog določenih s tem zakonom.

70. člen

(2) Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo s podatki,
ki se nanašajo na osebe iz prvega odstavka tega člena so dolžni
te podatke posredovati pristojnim organom na njihovo zahtevo.

Prošnje za priznanje statusa begunca, ki so bile vložene po
določbah Zakona o tujcih in o njih še ni bilo odločeno, se
obravnavajo po določbah tega zakona, kot prošnje za azil.

(3) Zbiranje in posredovanje podatkov iz prvega in drugega
odstavka tega člena mora biti v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov in Konvencijo o varstvu osebnih podatkov.

71. člen
V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona se ustanovi Azilni
dom.

67. člen
Posredovanje podatkov izvorni državi

72. člen
V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona minister za pravosodje
z odredbo imenuje svetovalce za begunce.

(1) Podatki, ki jih od oseb iz prvega odstavka 66. člena zberejo
organi pristojni za izvajanje tega zakona se ne smejo posredovati
izvorni državi.

73. člen

(2) Za odstranitev osebe, ki ji je bila prošnja za azil zavrnjena ali
zavržena in odrejena odstranitev v izvorno državo, se tujim
organom laho posreduje le naslednje podatke:
- ime in priimek, rojstne podatke, spol, državljanstvo, podatke o
družinskih članih, podatke o dokumentih, ki jih je izdala izvorna
država in zadnji naslov v tej državi;
- po potrebi prstne odtise in fotografije.

Do izdaje ustreznih predpisov na podlagi tega zakona se še
naprej uporabljajo naslednji predpisi, kolikor niso v nasprotju s
tem zakonom:
- uredba o uresničevanju pravic tujcev, ki jim je priznan status
begunca (Uradni list RS št. 19/91),
- pravilnik o načinu reševanja prošenj za priznanje statusa
begunca in njihovi osnovni oskrbi (Uradni list RS št. 25/91).
74. člen
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Mednarodno priznano dejstvo je namreč, da nobena država ni
dolžna sprejemati beguncev, ki bi lahko bili varni v državah v
katerih so bivali pred prihodom. Vendar pa to ne sme pripeljati do
situacije, ko pravi begunci ne bi mogli v nobeni državi dobiti
zatočišča in bi jim grozil izgon. Resolucija o usklajenem
obravnavanju vprašanj glede tretje države gostiteljice, ki je
sestavni del acquisa o azilu Evropske Unije v 1. členu določa, da
je v načelu formalna določitev tretje države gostiteljice pred
podrobnejšim obravnavanjem prošnje za azil; če torej obstaja
tretja država gostiteljica, obstaja možnost, da se prošnje za azil
sploh ne obravnava, ampak se prosilca za azil pošlje v tisto
državo. Če pa prosilca za azil ni mogoče poslati v tretjo varno
državo, pa stopijo v veljavo določila Ženevske konvencije. To
iahko pomeni, da določene osebe zaradi načela nevračanja (33.
člen konvencije) ni mogoče vrniti v matično državo in bi prosilec
ostal v državi vendar brez statusa. Koncept tretje varne države
moramo zato obravnavati v povezavi s predhodnim postopkom
določenim v 39. členu zakona. Na ta način se namreč iahko
ugotovi ali sploh obstoja varna tretja država v katero se lahko
begunca zakonito vrne brez tveganja, da bi se ga obravnavalo
kot zavrnjenega prosilca za azil. V primeru, ko se prosilca za azil
praktično ne more poslati v tretjo varno državo pa se po citirani
resoluciji uporabljajo določila Dublinske konvencije, ki v takšnih
primerih nalagajo odgovornost za podrobno proučitev prošnje
tisti državi, v kateri je prosilec prošnjo vložil.

OBRAZLOŽITEV IN POGLAVITNE
REŠITVE
Predlog zakona vsebuje osem poglavij in sicer:
I. SPLOŠNE DOLOČBE IN TEMELJNA NAČELA
II. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV AZILA
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PROSILCEV ZA AZIL
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI BEGUNCEV
V. DOVOLJENJA IN LISTINE
VI. DOVOLITEV ZADRŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
VII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV TER
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Pri pripravi predloga zakona je bila velika pozornost posvečena
prav oblikovanju temeljnih načel in definicij, ki imajo za celoten
koncept zakona in njegovo uresničevanje v praksi poseben
pomen. Poleg veljave in učinkov, ki jih imajo te določbe že same
po sebi, so tudi podlaga ter vodilo za interpretacijo in ustrezno
uporabo vseh drugih določb.

V 21. členu zakona so določeni organi, ki vodijo azilni postopek
oziroma odločajo v tem postopku. Postopek na I. stopnji naj bi
vodilo Ministrstvo za notranje zadeve, na II. pa naj bi odločalo
upravno sodišče. Že dosedaj je po 37. členu zakona o tujcih o
priznanju statusa begunca na I. stopnji odločalo Ministrstvo za
notranje zadeve, dopustna pa je pritožba na Vlado Republike
Slovenije. Bistvena novost je torej določitev upravnega sodišča
kot drugostopenjskega azilnega organa. Takšna določitev
pristojnosti in aziinih organov je v celoti skladno z Resolucijo
sveta Evrope o minimalnih garancijah v azilnem postopku iz leta
1995, ki sicer dopušča, da organe pristojne za obravnavanje
prošenj za azil določi posamezna država članica v svoji
zakonodaji, obenem pa zahteva, da prošnje za pridobitev azila
obravnava organ, ki ima posebej usposobljeno osebje na področju
azila in begunskih zadev ter o pravni in dejanski položaj takšen,
ki zagotavlja, da bo pri obravnavanju prošenj ravnal samostojno,
neodvisno in zakonito. Ti organi morajo zato imeti na razpolago
specializirano osebje s potrebnim znanjem in izkušnjami s področja
azila in begunskih zadev; imeti morajo dostop do natančnih in
najnovejših informacij iz različnih virov vključno z informacijami
Visokega komisariata združenih narodov za begunce, o položaju,
ki vlada v matični državi prosilcev za azil in v tranzitnih državah
oziroma v tretjih državah gostiteljicah. Ti organi morajo imeti tudi
pravico pridobiti sodelovanje drugih strokovnih institucij in
posameznikov na različnih področjih, kadarkoli je to potrebno
(npr. vprašanja iz področja medicine, kulture itd.). Posebej pa
citirana resolucija zahteva, da je v primeru negativne rešitve
prošnje za azil možna pritožba na sodišče ali organ, ki je po
svojem položaju takšen, da so dane vse procesne garancije, bo
izdal neodvisno in pravno ustrezno odločbo. Z določitvijo
Ministrstva za notranje zadeve in upravnega sodišča kot pristojnih
organov so te zahteve v celoti izpolnjene; seveda pa se bosta
oba organa za opravljanje nalog po tem zakonu morala še dodatno
usposobiti in ustrezno prilagoditi tudi svojo sedanjo ustrezno
organizacijo.

Med temi temeljnimi načeli in splošnimi določbami velja predvsem
omeniti pravico do azila in dodelitev azila, definicijo statusa
begunca, opredelitev temeljnih pojmov kot so: azil, prošnja za
azil, prosilec za azil; celovitost družine, prenehanje azila in
izključitveni razlogi; opredelitev načela nevračanja (non
refoniement), vstop v Republiko Slovenijo, dolžnost sodelovanja
z Visokim komisariatom, pomoč prosilcem za azil, položaj žensk
in mladoletnih oseb v azilnem postopku, varna tretja država,
določitev aziinih organov in temeljnih podlag za njihovo delo.
Pri opredelitvi pravice do azila je potrebno posebej omeniti da
predlog zakona poleg dodelitve azila iz razlogov določenih z
Ženevsko konvencijo predvideva odobritev azila tudi iz
humanitarnih razlogov (1. člen točka 2); to je razlogov, ki jih
Ženevska konvencija sicer ne določa, so pa vsebovani v 3. členu
Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah, ki je del acquis-ja o zatočišču Evropske Unije. Na
ta način se s tem tudi v formalno-pravnem pogledu omogoči
implementacija načela nevračanja, ki je vsebovano v številnih
mednarodnih predpisih in dokumentih.
Opredelitev pojmov (2. člen) kot so "begunec", "prosilec za azil",
"azil", "prošnja za azil" so v skladu z Ženevsko konvencijo. V
zvezi s tem velja pripomniti, da po 42. členu te konvencije niso
dovoljeni nobeni pridržki glede členov 3., 4., 16 (1); 33., 36-46;
to pa pomeni, da bi kakršnakoli drugačna definicija npr. pojma
"begunec" pomenila normiranje v nasprotju s to konvencijo.
V ta okvir sodijo tudi nekatere druge določbe zakona: npr.
Izključitveni razlogi ( čl. 4); prepoved prisilne odstranitve ali
vračanja (čl. 6) - sodelovanje z Visokom komisariatom (čl. 10).
Posebej velja opozoriti na določbo 18. člena, ki vgrajuje v zakon
koncept varne tretje države, pri čemer pri njeni opredelitvi
upošteva uveljavljene mednarodne standarde. V skladu s tem
zakon zagotavlja, da oseba vrnjena v to varno tretjo državo ne
bo izpostavljena izgonu ali deportaciji iz te države v neko drugo
državo, kjer bi bilo njeno življenje ali svoboda ogroženo, da ji bo
zagotovljena možnost zaprositi za azil v tej državi in da bo v tej
tretji varni državi imela zagotovljene osnovne življenjske potrebe.
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V drugem poglavju je opredeljen postopek. Postopek je v predlogu
zakona koncipiran tako, da so dane vse garancije za celovito in
učinkovito uveljavljanje pravic in interesov beguncev v skladu z
mednarodnimi normami in acqusiom Evropske Unije, obenem pa
vsebuje tudi vsa potrebna pravna zagotovila in varovala, ki naj bi
v čim večji možni meri preprečevala zlorabo teh postopkov.
Dosledno je uveljavljeno načelo dveh instanc in obenem
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uveljavljeno sodno varstvo; zoper odločbo prvostopenjskega
organa je dovoljena tožba na upravno sodišče, ki ima suspenzivni
učinek. To pomeni, da dokler postopek ni pravnomočno končan
ima prosilec za azil pravico ostati na ozemlju Slovenije. Predlog
zakona o azilu s tem dosledno upošteva splošno veljavno načelo,
ki je med drugim tudi izrecno zapisano v citirani Resoluciji sveta
Evrope o minimalnih zagotovilih v postopku. V predlogu zakona je
izrecno določeno kdaj je postopek pravnomono končan. To je
seveda izjemnega pomena kajti na to se vežejo številne pravne
posledice tako za prosilca za azil, kakor tudi za Republiko
Slovenijo. Ko je postopek pravnomočno končan je mogoče prosilca
ob pogojih, ki jih določa zakon tudi prisilno odstraniti iz države.
Vsa druga pravna sredstva, ki so mu v skladu z našo pravno
ureditvijo še na razpolago: npr. pritožba zoper sodbo upravnega
sodišča na vrhovno sodišče so glede na postopek izredna pravna
sredstva, ki v nobenem primeru ne zadržijo izvršitve in torej
nimajo suspenzivnega učinka.

odločanje v takšnih primerih in zelo natančno določa kaj je šteti
za namerno zavajanje ali zlorabo postopka.

Predlog zakona določa subsidiarno uporabo zakona o splošnem
upravnem postopku, pa tudi zakona o upravnih sporih, kar pomeni,
da se ta dva zakona uporabljata glede vseh tistih vprašanj, ki v
zakonu o azilu niso ali pa niso drugače določena.

Četrto poglavje vsebuje pravice in dolžnosti beguncev - torej
oseb, ki jim je bil v opravljenem in dokončnem azilnem postopku
priznan status begunca v skladu z zakonom. Pri tem velja posebej
opozoriti, da predlog ne razlikuje pravic in dolžnosti beguncev, ki
so dobili status iz razlogov po Ženevski konvenciji in tistih, ki so
dobili status iz humanitarnih razlogov. Določbe, ki v zakonu urejajo
te pravice in dolžnosti so v celoti skladne z II. in III. poglavjem
Ženevske konvencije, zajete pa so tudi določbe, ki omogočajo in
olajšujejo trajne rešitve in zlasti dopuščajo učinkovit proces
integracije in razumen postopek naturalizacije.

Natančno so določeni tudi primeri kdaj se šteje da je prošnja za
azil umaknjena in pod kakšnimi pogoji in v kakšnem času je
mogoče ponovno vložiti novo prošnjo za azil.
V tem poglavju so tudi določbe, ki omogočajo prisilno odstranitev
prosilcev za azil, ki so jim bile prošnje dokončno zavrnjene.
V tretjem poglavju so posebej določene pravice in dolžnosti
prosilcev za azil, poleg seveda tistih, ki jih imajo v samem azilnem
postopku in ki jim med drugim omogočajo uveljavljanje njihovih
pravic in interesov in zagotavljajo korektno predstavitev in
obravnavo njihovega primera. Te pravice so nekoliko drugačne in
seveda tudi ožje od pravic in dolžnosti beguncev - v vsakem
primeru pa prosilcem zagotavljajo in varujejo njihovo integriteto.

Zakon o splošnem upravnem postopku skupaj z določbami, ki
urejajo postopek v predlogu zakona o azilu in s katerimi so
upoštevane vse specifičnosti begunske problematike obenem
pa tudi mednarodne pravne norme in zakonodaja Evropske Unije
pomeni kvalitetno procesno pravno podlago za vodenje azilnih
postopkov in s tem korektno in pošteno obravnavanje vsakega
prosilca za azil posebej.

Predlog zakona v petem poglavju ureja izdajo ustreznih dovoljenj
za begunce in za prosilce za azil in tudi izdajo različnih potrdil,
listin, vizumov, osebnih izkaznic potnih listov ipd.

Predlog zakona določa tudi razumne roke za izvedbo postopka.
Obravnavanje prošenj za azil naj ne bi bilo samo celovito,
nepristransko, temeljito in pravno ter strokovno ustrezno temveč
tudi hitro in ekonomično. Azilni postopki naj bi se praviloma - če
upoštevamo določene roke na posamezni instanci - zaključevali
najkasneje v 6 mesecih.

Šesto poglavje ureja vprašanja povezana z dopustitvijo
zadrževanja v Republiki Sloveniji v primerih, ko je prosilcu za azil,
ki mu je prošnja za azil s pravnomočno odločbo zavrnjena in
določen rok za zapustitev države, pa tega iz različnih razlogov
ne more, tožiti in ga tudi iz določenih razlogov ni mogoče iz države
prisilno odstraniti.

Predlog zakona o azilu v poglavju o postopku vsebuje učinkovite
določbe, ki naj bi omogočile pospešeno obravnavanje očitno
neutemeljenih prošenj za azil. Nesporno dejstvo namreč je, da iz
leta v leto zlasti v razvitih državah Evrope narašča število prosilcev
za azil, ki ne potrebujeo in niso opravičeni do nujne zaščite, kot to
določa Ženevska in Evropska konvencija. Gre predvsem za pojav
priseljevanja iz ekonomskih in socialnih razlogov; ki ne sodijo v ta
okvir vendar pa ne glede na to obremenjujejo pristojne organe ter
zadržujejo in otežujejo priznanje statusa begunca tistim osebam,
ki resnično potrebujejo zaščito. Prav tako pa s tem tudi ogrožajo
integriteto pristojnih organov. Predlog zakona omogoča takojšnje

14. december 1998

V sedmem poglavju je določeno varstvo osebnih podatkov. Varstvo
osebnih podatkov, izjav, pričevanj in drugih informacij, ki jih pristojni
organi pridobijo od prosilcev za azil ali beguncev je urejeno v
skladu s sprejeto tozadevno slovensko zakonodajo ter
mednarodnimi dokumenti in standardi. Še posebej je omejeno in
zavarovano posredovanje takšnih podatkov izvorni državi.
V zadnjem osmem poglavju so določene končne in prehodne
določbe.
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Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenija določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 86. seji dne 26. novembra
1998 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI OKVIRNEGA
SPORAZUMA O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM
SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILIJE,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo;
- dr. Verica TRSTENJAK, državna sekretarka v Ministrstvu
za znanost in tehnologijo;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

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

1. člen

' Sodelovanje poteka v naslednjih oblikah:

Ratificira se Okvirni sporazum o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne
republike Brazilije, podpisan v Brasilii 29. julija 1998.

a) razvijanje skupnih znanstvenih in tehnoloških raziskovalnih
projektov z morebitno skupno uporabo raziskovalne opreme
in materiala;
b) izmenjava znanstvenikov, raziskovalcev, univerzitetnih
profesorjev, izvedencev in tehničnega osebja v zvezi z
razvijanjem programov, projektov in drugih znanstvenih in
tehnoloških dejavnosti;
c) organiziranje in snovanje skupnih seminarjev, konferenc in
drugih sestankov znanstvene in tehnološke narave;
d) izmenjava znanstvenih in tehnoloških informacij;
e) druge oblike znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o
katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita.

2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem
jeziku glasi':

OKVIRNI SPORAZUM
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM
SODELOVANJU
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO FEDERATIVNE REPUBLIKE
BRAZILIJE

Stroški, povezani z dejavnostmi, ki so predvidene s tem
sporazumom, bodo določeni v skladu s pogoji, ki jih bodo določile
sodelujoče institucije za vsak primer posebej v skladu z
razpoložljivimi sredstvi.
4. člen
Če v dokumentih, omenjenih v 2. členu, ne bo drugače določeno,
bo imela znanstvena in tehnološka skupnost obeh držav dostop
do informacij, izhajajočih iz sodelovanja po tem sporazumu, če te
informacije:

Vlada Republike Slovenije

a) ne pripadajo izključno eni od pogodbenic ali niso zaščitene s
pravicami intelektualne lastnine;
b) niso komercialna ali industrijska skrivnost;
c) se ne nanašajo na državno varnost.

in
Vlada Federativne republike Brazilije
(v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se

5. člen

upoštevaje izkušnje obeh držav na področju znanosti in tehnologije;
ob spoznanju, da bo sodelovanje na tem področju prispevalo k
družbenemu in gospodarskemu napredku obeh držav;
v prepričanju, da je znanstveno in tehnološko sodelovanje eden
od stebrov dvostranskih odnosov in pomemben element njihove
trdnosti;

V skladu z veljavnimi zakoni in predpisi vsake države pogodbenici
zagotovita ustrezno in učinkovito varstvo in pravično razdelitev
pravic intelektualne lastnine ali drugih pravic lastninske narave,
pridobljene na podlagi dejavnosti sodelovanja v skladu s tem
sporazumom. Če je potrebno, se pogodbenici o tem posvetujeta.
Pravice do rezultatov dejavnosti po tem sporazumu pripadajo
sodelujočim institucijam v skladu s pravnimi pogodbami, o katerih
se dogovorijo zgoraj omenjene institucije.

dogovorili o naslednjem:

1. člen

6. člen

Cilj tega sporazuma je prispevati k širjenju in krepitvi povezav
med institucijami obeh držav z vzpostavitvijo ugodnih razmer za
znanstveno in tehnološko sodelovanje in njegov razvoj na skupno
uravnoteženi in ugodni podlagi.

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na pravice in obveznosti
pogodbenic, ki izhajajo iz sporazumov, podpisanih s tretjimi
državami.
7. člen

2. člen

Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skupni odbor
za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki:
a) proučuje in sprejema priporočila za razvijanje ugodnih razmer
za vzpostavitev sodelovanja, kot to predvideva ta sporazum;
b) pripravlja predloge na prednostnih področjih sodelovanja;
c) vrednoti tekoče dejavnosti sodelovanja in predlaga nova
področja sodelovanja.

Pogodbenici razvijata in spodbujata stike med institucijami obeh
držav na skupno dogovorjenih področjih in sklepanje izvršilnih
dogovorov na določenih področjih, priznavajoč kot dejavne
udeležence državne organe, raziskovalne inštitute, akademije,
zasebna in javna podjetja kot tudi druge pravne osebe obeh držav.

Skupni odbor se sestaja po potrebi izmenično v obeh državah v
terminih, za katere se dogovorita pogodbenici.
Skupni odbor lahko, kadar je to potrebno, ustanovi delovne skupine
na specifičnih področjih sodelovanja, kakor tudi imenuje izvedence
za proučitev specifičnih vprašanj.

' Besedilo sporazuma v portugalskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
poročevalec, št. 78
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Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na dokončanje
projektov in programov, ki potekajo po tem sporazumu in ob
njegovem prenehanju še niso dokončno izvedeni.

Na predlog ene od pogodbenic se poleg tega lahko skličejo sestanki
sopredsednikov Skupnega odbora med zasedanjema.
8. člen

Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma se Temeljni sporazum
o tehničnem sodelovanju med Vlado Federativne ljudske republike
Jugoslavije in Vlado Združenih držav Brazilije z dne 11. maja
1962 preneha uporabljati v odnosih med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Federativne republike Brazilije.

V zvezi s sodelovanjem po tem sporazumu vsaka pogodbenica
ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti, domačih zakonov
in predpisov na podlagi vzajemnosti:
a) omogoča vstop na ozemlje in izstop z njega osebju, ki dela z
opremo druge pogodbenice ali opremi druge pogodbenice, ki
se uporablja pri projektih in programih po tem sporazumu,
b) omogoča vstop na ozemlje in izstop z njega za potreben material in opremo, ki se priskrbita za uporabo pri skupnih
dejavnostih na podlagi tega sporazuma in sta oproščena
davkov in trošarin v skladu z zakoni in predpisi vsake
pogodbenice.

10. člen
Spore glede tolmačenja ali izvajanja tega sporazuma rešujeta
pogodbenici, če je le mogoče, s pogajanji.

Sestavljeno v Brasilii dne 29. julija 1998 v dveh izvirnikih v
slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so
vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v tolmačenju
prevlada angleško besedilo.

9. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko pogodbenici izmenjata
obvestili, da je bil sporazum odobren v skladu s pravnim
postopkom vsake države. Datum zadnjega obvestila se šteje kot
datum začetka veljavnosti tega sporazuma.
Ta sporazum velja 5 (pet) let in se samodejno obnavlja za nadaljnja
petletna obdobja, če katera od pogodbenic pisno ne sporoči svoje
namere o prenehanju veljavnosti tega sporazuma. Prenehanje
začne veljati 6 (šest) mesecev po datumu omenjenega sporočila.

ZA VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE
Boris Frlec, l.r.

ZA VLADO
FEDERATIVNE REPUBLIKE
BRAZILIJE
Lulz Fellpe Palmelra Lampreia, l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije.

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

OBRAZLOŽITEV
Okvirni sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
tehnoloških informacij ter druge oblike znanstvenega in
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike
tehnološkega sodelovanja, o katerih se pogodbenici medsebojno
Brazilije sta 29. julija 1998 v Brasilii podpisala minister za zunanje
dogovorita.
zadeve Republike Slovenije dr. Boris Frlec in minister za zunanje
Sporazum predvideva ustanovitev Skupnega odbora za
zadeve Federativne republike Brazilije Luiz Felipe Palmeira
Lampreia.
znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki, bo skrbel za izvajanje
tega sporazuma.
Sporazum opredeljuje sodelovanje med državama v znanosti in
tehnologiji v okviru naslednjih oblik: skupni znanstveni in tehnološki
Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma se Temeljni sporazum
raziskovalni projekti, izmenjava znanstvenikov, raziskovalcev,
o tehničnem sodelovanju med Vlado federativne ljudske republike
Jugoslavije in Vlado združenih držav Brazilije z dne 11. maja 1962
univerzitetnih profesorjev, izvedencev in tehničnega osebja,
preneha uporabljati v odnosih med Republiko Slovenijo in
organiziranje skupnih seminarjev, konferenc in drugih sestankov
znanstvene in tehnološke narave, izmenjava znanstvenih in
Federativno republiko Brazilijo.
14. december 1998

45

poročevalec, št. 78

Podpisani sporazum bo veljal pet let in se samodejno obnavljal za
nadaljnja petletna obdobja, če katera od pogodbenic pisno ne
sporoči svoje namere o prenehanju veljavnosti sporazuma.

S slovenske strani bo sredstva za izvajanje dejavnosti po tem
sporazumu zagotavljalo Ministrstvo za znanost in tehnologijo iz
sredstev za mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje.

Ratifikacija sporazuma ne narekuje izdaje novih ali spremembe
veljavnih predpisov.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor.

i
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Vlada Republike Slovenije je na 86. seji dne 26. novembra 1998
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN ITALIJANSKO REPUBLIKO 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;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

1-člen

2. člen

Ratificira se konvencija med Republiko Slovenijo in Italijansko
republiko o socialni varnosti, podpisana v Ljubljani 7. julija 1997.

Konvencija se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku
glasi:

14. december 1998
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pogodbenic, za katere veljajo pravni predpisi, navedeni v 2. členu;

KONVENCIJA

g) izraz "družinski člani" označuje osebe, ki jih kot take določajo
ali priznavajo pravni predpisi v uporabi;

MED

h) izraz "preživeli družinski člani" označuje osebe, ki jih kot take
določajo ali priznavajo pravni predpisi v uporabi;

REPUBLIKO SLOVENIJO
IN

i) izraz "začasno prebivališče" označuje krajše bivanje
državljanov, ki imajo sicer stalno prebivališče na ozemlju ene
države pogodbenice, na ozemlju druge države pogodbenice;

ITALIJANSKO REPUBLIKO

I) izraz "stalno prebivališče" označuje kraj stalnega bivanja, kot
ga opredeljujejo pravni predpisi v uporabi;
m) izraz "obmejni delavec" označuje kateregakoli delavca, ki je
zaposlen na ozemlju ene države pogodbenice in ima stalno
prebivališče na ozemlju druge države pogodbenice, kamor se
praviloma vrača vsak dan oziroma najmanj enkrat tedensko.
Ozemlja, o katerih je govor, so navedena v 1. členu Sporazuma,
podpisanega 15. maja 1982 v Vidmu (Udine);

O SOCIALNI VARNOSTI

n) izraz "zavarovalne dobe" označuje obdobja plačevanja
prispevkov ali zaposlitve, ki so opredeljena ali upoštevana kot
zavarovalne dobe po pravnih predpisih, v okviru katerih so bila
dopolnjena;

Vlada Republike Slovenije
in
Vlada Italijanske republike

o) izraz "izenačena obdobja" označuje obdobja, ki so po pravnih
predpisih, v okviru katerih so bila dopolnjena, vštevna v
zavarovalne dobe;

sta se v želji, da bi izboljšali odnose med državama na področju
socialne varnosti ter da bi jih prilagodili pravnemu razvoju,
sporazumeli o naslednjem:

p) izraz "nuđenje storitev" pomeni vse storitve v obliki nuđenja
zdravstvenih storitev ali pripomočkov;

I. DEL

r) izraz "družinski dodatki" označuje dajatve v denarju, namenjene
za pokrivanje družinskih stroškov.

Splošne določbe

2. Vsak drug izraz ali pojem, uporabljen v tej konvenciji, ima pomen,
ki mu ga določajo nacionalni pravni predpisi v uporabi.

1. člen

2. člen

1. Pri uporabi te konvencije:

1 .Ta konvencija se uporablja pri pravnih predpisih, ki se nanašajo

a) izraz "Italija" označuje Italijansko republiko; "Slovenija" pa
Republiko Slovenijo;

v Italiji na:

b) izraz "pravni predpisi" označuje veljavne in prihodnje zakone
ter vse druge predpise vsake države pogodbenice, ki se nanašajo
na sisteme in področja socialne varnosti, navedena v 2. členu te
konvencije;

a) splošno obvezno zavarovanje za primer invalidnosti, starosti
ter za preživele družinske člane zaposlenih delavcev kakor tudi
za posebne dejavnosti samostojnih delavcev;
b) zavarovanje za primer bole?ni, vključno s tuberkulozo, in za
materinstvo;

c) izraz "pristojni organi" pomeni za italijansko stran Ministrstvo
za delo in socialno skrbstvo ter Ministrstvo za zdravstvo; za
slovensko stran pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
ter Ministrstvo za zdravstvo;

c) zavarovanje za primer nesreč pri delu in poklicne bolezni;
d) zavarovanje za primer neprostovoljne brezposelnosti;

d) izraz "pristojni nosilec" pomeni zavod, pri katerem je oseba
prijavljena v zavarovanje v trenutku predložitve prošnje za
določeno dajatev ali storitev, ali zavod, od katerega je prosilec
imel ali bi imel pravico prejemati dajatev, če bi on ali njegovi
družinski člani prebivali na ozemlju države pogodbenice, v kateri
je tak zavod;

e) družinske dodatke;
f) posebne nadomestne sisteme zavarovanja, določene za
nekatere kategorije delavcev, če se nanašajo na dajatve in storitve
ali tveganja, ki jih zajemajo pravni predpisi pod prej navedenimi
črkami;

^ e) izraz "organi za zvezo" označuje službe, ki jim bodo pristojni
organi naložili, da vzdržujejo neposredne medsebojne stike ter
da posredujejo med pristojnimi nosilci obeh držav pogodbenic pri
izvajanju pravic do dajatev ali storitev, predvidenih s to konvencijo;

v Sloveniji na:
a) zdravstveno zavarovanje;

f) izraz "delavci" označuje državljane ene od obeh držav
poročevalec,
št. 78
«

48

14. december 1998

b) osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost na ozemlju ene od
držav pogodbenic in ki za določeno obdobje opravljajo takšno
dejavnost na ozemlju druge države, so še naprej zavarovane po
pravnih predpisih prve države, če njihova zaposlitev na ozemlju
druge države ne traja več kot 24 mesecev. Če se zaradi
nepredvidenih razlogov taka dejavnost podaljša preko 24
mesecev, se lahko pravni predpisi države stalnega prebivališča
izjemoma uporabljajo še naslednjih 24 mesecev;

b) pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
c) otroške dodatke in varstvo materinstva;
d) zavarovanje za primer brezposelnosti.
2. Ta konvencija se bo uporabljala tudi pri pravnih predpisih, ki
bodo sprejeti kot dopolnila ali spremembe k pravnim predpisom iz
prejšnjega odstavka.

c) za potujoče osebje letalskih, cestnih ali železniških prevozniških
podjetij veljajo izključno pravni predpisi države, v kateri je sedež
podjetja;

3. Ta konvencija se bo uporabljala tudi pri pravnih predpisih ene
od držav pogodbenic, ki bodo razširili obstoječe vrste zavarovanja
na nove kategorije delavcev ali bodo uvedli nove sisteme socialne
varnosti, razen če vlada druge države pogodbenice predloži vladi
prve države svoj ugovor v treh mesecih od dne uradnega obvestila
o takšnih pravnih predpisih.

d) za delavce, zaposlene v podjetjih nacionalnega pomena, ki
opravljajo storitve s področja telekomunikacij, potniškega prevoza
ali prevoza blaga po železnici, cesti, po zračnih in pomorskih
poteh, kakor tudi za delavce, zaposlene v kateremkoli drugem
podjetju, ki bo določeno kasneje z izmenjavo not in ki ima glavni
sedež na ozemlju ene od držav pogodbenic, delajo pa v podružnici
oziroma v stalnem predstavništvu na ozemlju druge države
pogodbenice, veljajo še naprej pravni predpisi države, v kateri je
glavni sedež podjetja;

4. Ta konvencija se ne uporablja pri italijanskih pravnih predpisih,
ki se nanašajo na socialno pokojnino in na druge dajatve, ki niso
odmerjene na podlagi prispevkov in so izplačane iz javnih skladov,
kot tudi ne v primeru povečanj do minimalne pokojnine, razen v
primeru iz 21. člena.

e) za člane ladijske posadke, tt pluje pod zastavo ene od držav
pogodbenic, veljajo pravni predpisi države, pod katere zastavo
pluje ladja. Za delavce, ki so najeti za natovarjanje in raztovarjanje
ladje, za popravila ali za njen nadzor v času, ko je ladja v
pristanišču druge države pogodbenice, veljajo pravni predpisi
tiste države, v kateri je pristanišče;

3. člen
1. Ta konvencija se uporablja za državljane obeh držav
pogodbenic, za katere veljajo ali so veljali pravni predpisi ene ali
obeh držav pogodbenic, za njihove družinske člane ter za
preživele družinske člane.
2. Ta konvencija se uporablja tudi za begunce po Konvenciji o
statusu beguncev z dne 28. julija 1951 ter pripadajočem protokolu
z dne 31. januarja 1967 ter za osebe brez državljanstva po
Konvenciji o statusu oseb brez državljanstva z dne 28. septembra
1954, če je njihovo prebivališče na ozemlju ene od držav
pogodbenic ter zanje veljajo ali so veljali pravni predpisi ene ali
obeh držav pogodbenic, za njihove družinske člane in za preživele
družinske člane.

f) za diplomatske predstavnike, za poklicne konzule ter za
administrativno in tehnično osebje konzularnih in diplomatskih
predstavništev, ki je med opravljanjem svojih dolžnosti poslano
na ozemlje druge države pogodbenice, ter za njihove družinske
člane veljajo pravni predpisi države pogodbenice, ki ji pripada
uprava, kjer so zaposleni;
g) za uslužbence, uradne predstavnike in za izenačeno osebje,
ki je med opravljanjem svojih dolžnosti poslano na ozemlje druge
države pogodbenice, ter za njihove družinske člane veljajo pravni
predpisi države pogodbenice, ki ji pripada uprava, kjer so
zaposleni.

4- člen
Italijanski delavci v Sloveniji in slovenski delavci v Italiji kot tudi
njihovi družinski člani imajo enake pravice in enake dolžnosti kot
državljani druge države pogodbenice, če ta konvencija ne določa
drugače.

7. člen

Določbe o uporabi pravnih predpisov

Osebje diplomatskih predstavništev in konzularnih uradov, ki ni
zajeto v črki f) 6. člena, kot tudi hišno osebje v zasebni službi pri
diplomatskih in konzularnih predstavnikih lahko v skladu z
določbami administrativnega sporazuma iz 35. člena izbere pravne
predpise države pošiljateljice pod pogojem, da so njeni državljani.

5. člen

8. člen

Za delavce, za katere se uporabljajo določbe te konvencije, veljajo
pravni predpisi tiste države pogodbenice, v kateri delajo, razen v
primerih iz 6. in 7. člena.

Pristojne oblasti obeh držav pogodbenic se lahko dogovorijo, da
odstopijo od določb 5. in 6. člena te konvencije in predvidijo, da se
še naprej uporabljajo pravni predpisi delavčeve matične države,
vsakokrat ko bi bila zaradi pogostih premestitev ali zaradi njihove
izjemne narave ali pa zaradi delavčeve starosti zanj manj ugodna
uporaba pravnih predpisov države, v kateri opravlja svoje delo.

II. DEL

6. člen
Določbe, ki jih vsebuje 5. člen, imajo naslednje izjeme:

9. člen

a) delavec, zaposlen v podjetju s sedežem v eni od držav
pogodbenic, ki ga delodajalec za določen čas pošlje na ozemlje
druge države pogodbenice, ostane delavec po pravnih predpisih
prve države, če njegova zaposlitev na ozemlju druge države ne
traja več kot 36 mesecev. Če se taka zaposlitev podaljša preko
36 predvidenih mesecev, se lahko pravni predpisi države, v kateri
ima podjetje sedež, izjemoma uporabljajo še naslednjih 36
mesecev;

14. december 1998

Če v tej konvenciji ni drugače določeno, bodo delavci, ki so
upravičeni do denarnih dajatev ene države pogodbenice, te dajatve
prejeli ob enaki obravnavi kot državljani te države na ozemlju
druge države pogodbenice ali na ozemlju tretje države.
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- storitve, ki jih v breme pristojnega nosilca nudi nosilec v kraju
začasnega bivanja po pravnih predpisih, ki jih ta nosilec
uporablja;

10. člen
1. Za pristop k prostovoljnemu zavarovanju, ki ga predvidevajo
pravni predpisi ene od držav pogodbenic, se zavarovalne dobe,
dopolnjene v skladu s pravnimi predpisi te države, po potrebi
seštevajo z zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi v skladu s
pravnimi predpisi druge države pogodbenice, pod pogojem, da
se ne prekrivajo.
:
2. Da bi zavarovanec lahko v skladu z italijanskimi pravnimi predpisi
uveljavljal določbo prvega odstavka, mora po omenjenih pravnih
predpisih plačati prispevke najmanj za eno leto.

- denarne dajatve, ki jih neposredno daje pristojni nosilec na
podlagi pravnih predpisov, ki jih uporablja.
2. Trajanje denarnih dajatev določi pristojni nosilec.
3. Določbe iz prvega odstavka o nuđenju storitev se uporabljajo
za delavčeve družinske člane, za uživalce pokojnine ali rente in
za njihove družinske člane ter za državljane obeh držav
pogodbenic, ki so v svoji državi obvezno zdravstveno zavarovani
na drugi podlagi.

3. Določba iz prvega odstavka ne dovoljuje hkratne vključitve v
obvezno zavarovanje ene države pogodbenice in v prostovoljno
zavarovanje druge države pogodbenice, če pravni predpisi slednje
države tega ne dovoljujejo.

4. Če pravni predpisi ene strani predvidevajo, da se znesek dajatve
za materinstvo izračunava na osnovi plače upravičenke, upošteva
pristojni nosilec le povprečno plačo, ki jo je upravičenka prejemala
med zaposlitvijo v državi, v kateri je nazadnje delala.

11. člen
Da bi zagotovili, ohranili ali ponovno pridobili pravice do denarnih
dajatev ali do storitev, ki jih predvideva ta konvencija, se
zavarovalne dobe ali izenačena obdobja, dopolnjena v skladu s
pravnimi predpisi ene države pogodbenice, po potrebi seštevajo
z zavarovalnimi dobami ali izenačenimi obdobji v skladu s pravnimi
predpisi druge države pogodbenice, pod pogojem, da se ne
prekrivajo.

14. člen
1. Obmejni delavci, ki ob morebitnem upoštevanju določb 11.
člena izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravic do dajatev in storitev
po pravnih predpisih države pogodbenice, v kateri delajo, lahko
uveljavljajo:
- storitve, ki jih v breme pristojnega nosilca nudi nosilec v kraju
stalnega prebivališča po pravnih predpisih, ki jih ta nosilec
uporablja;

III. DEL
Posebne določbe

- denarne dajatve, ki jih neposredno zagotovi pristojni nosilec na
podlagi pravnih predpisov, ki jih uporablja.

I. poglavje

2. Delavci iz prvega odstavka so lahko v nujnih ali drugih primerih,
ki jih navaja administrativni sporazum iz 35. člena te konvencije,
ali pa z vnaprejšnjim pooblastilom pristojnega nosilca, na ozemlju
države pogodbenice, kjer delajo, deležni storitev na podlagi pravnih
predpisov, ki veljajo v tej državi
m
3. Določbe iz prvega in drugega odstavka se uporabljajo za storitve
tudi pri družinskih članih, ki imajo stalno prebivališče v državi
pogodbenici, ki ni država, v kateri je delavec zaposlen.

Bolezen, vključno s tuberkulozo, ter materinstvo
12. člen
1. Delavci iz 6. in 7. člena, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev
pravic do dajatev in storitev, predvidenih s pravnimi predpisi
pristojne države, lahko ob morebitnem upoštevanju določb 11.
člena za čas bivanja v drugi državi pogodbenici uveljavljajo:
- storitve in ortopedske pripomočke, ki jih v breme pristojnega
nosilca nudi nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča,
in sicer po pravnih predpisih, ki jih ta nosilec uporablja;

15. člen
1. Uživalec pokojnine ali rente, pridobljene po pravnih predpisih
obeh držav pogodbenic, ima pravico do storitev zase in za člane
svoje družine od in v breme nosilca, pristojnega po kraju stalnega
prebivališča.

- denarne dajatve, ki jih neposredno povrne pristojni nosilec po
pravnih predpisih, ki jih ta nosilec uporablja.
2. Določbe iz prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na
storitve, se uporabijo tudi za delavčeve družinske člane, ki živijo
z njim.

2. Uživalec pokojnine ali rente, pridobljene po pravnih predpisih
samo ene države pogodbenice, kot tudi njegovi družinski člani, ki
stalno prebivajo na ozemlju druge države pogodbenice, imajo
pravico, da v breme pristojnega nosilca koristijo storitve, ki jih
nudi nosilec v kraju stalnega prebivališča po svojih predpisih.

13. člen
1. Delavci, ki ob morebitnem upoštevanju 11. člena izpolnjujejo
pogoje za uveljavitev pravic do dajatev in storitev, predvidenih s
pravnimi predpisi pristojne države, in:

16. člen
Delavčevi družinski člani, ki stalno prebivajo v državi pogodbenici,
ki ni pristojna država, uveljavljajo storitve, ki jim jih nudi nosilec v
kraju stalnega prebivališča po pravnih predpisih, ki jih le-ta
uporablja, vendar v breme pristojnega nosilca.

a) katerih zdravstveno stanje zahteva takojšnjo storitev med
začasnim bivanjem na ozemlju druge države pogodbenice
ali

17. člen

b) ki jim je pristojni nosilec na podlagi svojih pravnih predpisov
dovolil, da gredo na ozemlje druge države pogodbenice, kjer
bodo deležni ustrezne nege, lahko uveljavljajo:
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Proteze, pripomočki in storitve večje vrednosti, katerih seznam
bo določen v administrativnem sporazumu Iz 35. člena, se
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d) če skupno trajanje zavarovalnih dob, dopolnjenih po pravnih
predpisih obeh držav pogodbenic, presega najdaljšo možno
zavarovalno dobo, ki jo za pridobitev polne pokojnine zahtevajo
pravni predpisi ene države, pristojni nosilec upošteva najdaljšo
možno zavarovalno dobo namesto skupnega trajanja omenjenih
zavarovalnih dob.

zagotavljajo po predhodni odobritvi pristojnega nosilca, izjema so
le izredno nujni primeri.
18. člen
Storitve, ki jih na podlagi določb tega poglavja nudi nosilec ene
države pogodbenice v breme nosilca druge države pogodbenice,
se povrnejo na podlagi dejanskih stroškov in na način ter v obsegu,
kot bosta določena z administrativnim sporazumom iz 35. člena.

4. Če pravni predpisi ene države pogodbenice predvidevajo, da
se dajatve izračunajo glede na zneske plač, prihodkov ali
prispevkov, pristojni nosilec te države upošteva izključno prejete
plače ali prihodke oziroma prispevke, ki so bili plačani v skladu s
pravnimi predpisi, ki jih nosilec uporablja.

II. poglavje
Invalidnost, starost in smrt

5. Če skupno trajanje zavarovalnih dob, dopolnjenih po pravnih
predpisih ene države pogodbenice, ne dosega vsaj enega leta ali
če ob upoštevanju samo teh dob ne pripada pravica do kakršnihkoli
dajatev po teh pravnih predpisih, potem nosilec te države ne
glede na določbo prvega odstavka ni dolžan izplačevati dajatev
za omenjene dobe. Te zavarovalne dobe pa bo pristojni nosilec
druge države upošteval tako za pridobitev pravice do dajatev po
pravnih predpisih te države kot tudi za njihov izračun.

19. člen
1. a) Če delavec za pridobitev pravic do dajatev ne izpolnjuje
pogojev, predvidenih s pravnimi predpisi ene države pogodbenice,
samo na podlagi zavarovalnih in izenačenih dob, dopolnjenih v
skladu s temi pravnimi predpisi, pristojni nosilec omenjene države
uporabi določbe 11. člena;

20. člen

b) če pravni predpisi ene države pogodbenice pogojujejo odobritev
nekaterih dajatev s tem, da so zavarovalne dobe dopolnjene v
poklicu, za katerega velja poseben sistem, se za določitev pravice
do dajatev seštevajo le dobe, ki so bile dopolnjene v enakem
sistemu druge države pogodbenice, če tega sistema ni, pa v
istem poklicu ali zaposlitvi, čeprav v drugi državi ni posebnega
sistema za tak poklic ali zaposlitev. Če skupni seštevek vseh
zavarovalnih dob ne omogoči pridobitve pravice do dajatve iz
posebnega sistema, bodo te dobe upoštevane za določitev
pravice do dajatev po splošnem sistemu;

Če delavec tudi s seštevanjem zavarovalnih dob po 11. členu ne
izpolnjuje hkrati pogojev, ki jih zahtevajo pravni predpisi obeh
držav pogodbenic, se njegova pravica do pokojnine določa po
pravnih predpisih vsake države pogodbenice takrat, ko izpolni te
pogoje.
21. člen
1. Če obstaja možnost po pravnih predpisih katere od držav
pogodbenic, ta država pogodbenica poveča dajatev, do katere je
delavec pridobil pravico na podlagi 11. člena, do zneska minimalne
pokojnine, vendar le, če upravičenec stalno prebiva na njenem
ozemlju.

c) če kljub uporabi določb iz črk a) in b) delavec ne pridobi pravice
do dajatve, pristojni nosilec upošteva tudi zavarovalne dobe,
dopolnjene v tretjih državah, s katerimi imata državi pogodbenici
posebej sklenjene konvencije o socialni varnosti in v katerih je
predvideno seštevanje zavarovalnih dob.

2. Razlika do zneska minimalne pokojnine iz prejšnjega odstavka
gre izključno v breme pristojnega nosilca tiste države
pogodbenice, kjer ima upravičenec stalno prebivališče.

2. Če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do dajatev,
določene po pravnih predpisih ene države pogodbenice, ne da bi
pri tem seštevali zavarovalne dobe tako, kot določa prejšnji
odstavek, mora pristojni nosilec te države dodeliti znesek dajatve,
ki se izračuna izključno na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih
po pravnih predpisih, ki jih sam uporablja. Ta določba velja tudi, če
ima delavec v drugi državi pogodbenici pravico do dajatve,
izračunane po določbah tretjega odstavka.

22. člen
Če pravni predpisi ene od držav pogodbenic pogojujejo dodelitev
dajatev s tem, da za delavca veljajo ti pravni predpisi v trenutku,
ko se pojavi tveganje, velja, da je tak pogoj izpolnjen, če ob pojavu
tveganja za delavca veljajo pravni predpisi druge države
pogodbenice ali če v njej lahko uveljavlja pravico do dajatev.

3. Za določitev pripadajočih dajatev ob uporabi določbe 11. člena
pristojni nosilec vsake države pogodbenice ravna tako:

III. poglavje

a) določi teoretični znesek dajatve, do katere bi bil delavec
upravičen, če bi vse seštete zavarovalne dobe dopolnil v okviru
svojih pravnih predpisov;

Nesreče pri delu in poklicne bolezni
23. člen

b) nato določi dejanski znesek dajatve, do katere ima delavec
pravico, ter zmanjša teoretični znesek iz črke a) na podlagi
razmerja med zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi po svojih pravnih
predpisih, in zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi v obeh državah
pogodbenicah;

Za storitve se uporabljajo določbe 12., 17. in 18. člena.
24. člen
Če delavec, ki stalno ali začasno prebiva v drugi državi
pogodbenici, zaprosi za dobavo ali obnovo proteze ali drugega
pripomočka, nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča
poskrbi za izdajo zahtevanega pripomočka ob predhodni odobritvi
pristojnega nosilca, razen v nujnih primerih. Pristojni nosilec bo
nosilcu, ki je pripomoček zagotovil, povrnil stroške na podlagi
dejanske cene.

c) kar zadeva uporabo črke c) prvega odstavka tega člena, sta
teoretična višina in razmerje med zavarovalnimi dobami iz črk a)
in b) tretjega odstavka izračunana ob upoštevanju dob, dopolnjenih
v tretjih državah, ki imajo z obema državama sklenjeno konvencijo
o socialni varnosti;
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25. člen

IV. poglavje

1. Dajatve za poklicne bolezni, ki izhajajo iz pravnih predpisov
obeh držav pogodbenic, je dolžan izplačati nosilec tiste države,
na katere ozemlju je delavec nazadnje opravljal delo, ki po svoji
naravi pomeni posebno tveganje za nastanek poklicnih bolezni.
Določba 11. člena te konvencije za te dajatve ne velja.

Brezposelnost
31. člen
1. Če delavec samo na podlagi delovne dobe, za katero je plačeval
prispevke po predpisih ene države pogodbenice, ne izpolnjuje
pogojev, ki jih za uveljavitev pravice do dajatev v času
brezposelnosti predvidevajo pravni predpisi te države, pristojni
nosilec v potrebni meri upošteva ustrezno delovno dobo,
dopolnjeno po pravnih predpisih druge države pogodbenice.

2. Če delavec, ki mu je bila v eni od držav pogodbenic dodeljena
dajatev za poklicno bolezen, zahteva dodatne dajatve za isto
bolezen v drugi državi pogodbenici, ostaja za njihovo dodelitev
pristojen zavarovalni zavod prve države pogodbenice. Če pa je
bil omenjeni delavec kasneje zaposlen v drugi državi na delovnem
mestu, ki pomeni isto tveganje, za katero je pridobil prvo dajatev,
gredo dodatne dajatve v breme zavarovalnega zavoda slednje
države.

2. Prejšnji odstavek se uporabi pod pogojem, da so za delavca
nazadnje veljali pravni predpisi, na podlagi katerih uveljavlja
pravico do dajatev.
3. Pri določanju trajanja plačevanja dajatev za brezposelnost, ki
se izplačujejo na podlagi pravnih predpisov ene države
pogodbenice, se upošteva obdobje, v katerem so bile v preteklih
dvanajstih mesecih pred predložitvijo zahtevka izplačane
istovrstne dajatve na podlagi pravnih predpisov druge države
pogodbenice.

26. člen
Če za oceno stopnje nezmožnosti za delo pravni predpisi ene
države pogodbenice določajo, da se upoštevajo nesreče pri delu,
do katerih je prišlo že prej, se bodo upoštevale nesreče pri delu,
do katerih je že prišlo po pravnih predpisih druge države
pogodbenice.

4. Delavec, ki za upravičenost do dajatev za .brezposelnost
izpolnjuje pogoje, določene s pravnimi predpisi ene države
pogodbenice, in odide v drugo državo pogodbenico, ohrani
pravico do teh dajatev ob pogojih, ki jih določajo pravni predpisi
države, v kateri je bila pravica pridobljena, za dobo največ 6
mesecev, skrajšano za obdobje, ko je v omenjeni državi že
prejemal iste dajatve. Dajatve, ki jih izplačuje nosilec države
pogodbenice, v katero je brezposelni odšel, povrne pristojni nosilec
druge države pogodbenice na način, ki ga določa administrativni
sporazum iz 35. člena.

27. člen
Dajatve za nesrečo, ki se zgodi državljanu ene od držav
pogodbenic, ko z veljavno pogodbo odide na delo v drugo državo,
mora izplačati pristojni nosilec druge države v skladu s pravnimi
predpisi, ki se nanašajo na zavarovanje za nesreče pri delu, če
do nesreče pride med neprekinjenim potovanjem po najkrajši poti
od kraja odhoda do kraja delovnega mesta. Isto velja za nesrečo,
ki se zgodi delavcu ob vrnitvi v matično državo takoj po izteku
pogodbe o zaposlitvi, zaradi katere se je preselil v drugo državo.

32. člen
28. člen

1. Obmejni delavci prejemajo dajatve za popolno brezposelnost
na podlagi določb države pogodbenice, v kateri stalno prebivajo.
Za ugotavljanje upravičenosti in za določitev trajanja plačevanja
teh dajatev se uporabljajo določbe iz prvega in tretjega odstavka
prejšnjega člena.

Na zahtevo pristojnega nosilca ter ob njegovi predhodni privolitvi
tudi na zahtevo delavca nosilec v kraju stalnega ali začasnega
prebivališča opravlja zdravniške preglede za ugotavljanje
nezmožnosti za delo. Ta nosilec pošlje pristojnemu nosilcu
podrobna izvedenska poročila o zdravstvenem stanju delavca.
Nastale stroške na podlagi dejanskih stroškov pristojni nosilec
povrne nosilcu, ki je preglede opravil.

2. Obmejni delavci, delno brezposelni v podjetju, v katerem so
zaposleni, so upravičeni do dajatev po pravnih predpisih pristojne
države, kot če bi stalno prebivali na njenem ozemlju, a le če
pravni predpisi druge države pogodbenice določajo podobne
dajatve.

29. člen
Če ima delavec po veljavnih pravnih predpisih ene od držav
pogodbenic pravico do dajatev za nesrečo pri delu ali za poklicno
bolezen, lahko za škodo, ki mu jo na ozemlju druge države
pogodbenice povzroči tretja oseba, od te tretje osebe zahteva
odškodnino, če je na podlagi pravnih predpisov te države to
dovoljeno. Ta država prizna nosilcu prve države, ki je dajatve
dodelil, pravico, da nastopi namesto delavca pri uveljavljanju
pravice do odškodnine.

V. poglavje
Družinski dodatki
33. člen
Delavci, razen brezposelnih in upokojencev, prejemajo pripadajače
družinske dodatke, tudi če njihovi družinski člani prebivajo v drugi
državi pogodbenici.

30. člen
O vsaki nesreči pri delu, v kateri je bil žrtev državljan ene države
pogodbenice, zaposlen na ozemlju druge države pogodbenice,
in je povzročila ali lahko še povzroči bodisi smrt bodisi stalno
nezmožnost za delo, mora pristojni nosilec nemudoma obvestiti
diplomatsko ali konzularno predstavništvo države, katere
državljan je ponesrečenec.
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34. člen
Pravica do družinskih dodatkov, pripadajočih v skladu s prejšnjim
členom, preneha, če omenjene dajatve zaradi opravljanja neke
dejavnosti pripadajo tudi po pravnih predpisih tiste države
pogodbenice, v kateri prebivajo družinski člani.
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IV. DEL

41. člen

Razne, prehodne in končne določbe

1. Prošnje, izjave in pritožbe, ki se pri izvajanju te konvencije
vložijo pri organu, nosilcu ali organu za zvezo ene države
pogodbenice, veljajo kot prošnje, izjave ali pritožbe, vložene pri
ustreznem organu, nosilcu ali organu za zvezo druge države
pogodbenice.

35. člen
Pristojni organi obeh držav pogodbenic se dogovorijo o normativih
za izvajanje te konvencije z administrativnim sporazumom, ki bo
začel veljati hkrati s konvencijo.

2. Prošnja za dajatev, vložena pri pristojnem nosilcu ene države
pogodbenice, velja tudi kot prošnja za dajatev, vložena pri
pristojnem nosilcu druge države pogodbenice.

36. člen
Pristojni organi obeh držav pogodbenic se obvezujejo, da se
bodo medsebojno obveščali o:

3. Za pritožbe, ki morajo biti vložene v predpisanem roku pri
organu ali pristojnem nosilcu ene države pogodbenice, velja, da
so bile vložene pravočasno, če so bile v roku vložene pri
ustreznem organu ali nosilcu druge države pogodbenice. V takem
primeru jih organ ali nosilec, pri katerem so bile vložene, nemudoma
pošlje organu ali pristojnemu nosilcu druge države pogodbenice.

a) vseh ukrepih, sprejetih za izvajanje te konvencije;
b) vseh problemih, ki bi se lahko pojavili na strokovni ravni zaradi
izvajanja določb te konvencije;

42. člen

c) vseh spremembah pravnih predpisov v obeh državah, ki se
nanašajo na izvajanje te konvencije.

Pri uporabi te konvencije organi, pristojni nosilci in organi za zvezo
obeh držav pogodbenic neposredno komunicirajo med seboj, z
delavci in z njihovimi zastopniki, z dopisovanjem v italijanskem in
v slovenskem jeziku.

37. člen
1. Pristojni organi, pristojni nosilci in organi za zvezo obeh držav
pogodbenic se zavezujejo, da si bodo medsebojno pomagali in
da bodo sodelovali pri izvajanju te konvencije,kot če bi izvajali
pravne predpise lastnih držav. Taka pomoč je brezplačna. Kadar
so potrebna dokazila iz druge države, se lahko pridobijo tudi s
posredovanjem diplomatskih in konzularnih predstavništev tiste
države.

43. člen
1. Nosilec ene od držav pogodbenic, ki mora v skladu s to
konvencijo izvršiti plačila v korist upravičencev, ki imajo stalno
prebivališče na ozemlju druge države pogodbenice, jih mora
izvršiti z oprostilnim učinkom v valuti svoje države. Plačila v korist
nosilcev druge države pogodbenice pa je treba izvršiti v valuti te
države po njenem povprečnem letnem uradnem menjalnem
tečaju.

2. Preverjanja in zdravstvene preglede, ki se opravljajo po pravnih
predpisih ene države pogodbenice in zadevajo državljane, ki
stalno ali začasno prebivajo na ozemlju druge države pogodbenice,
mora izvesti nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča
na zahtevo in v breme pristojnega nosilca. V administrativnem
sporazumu iz 35. člena bo določeno povračilo stroškov.

2. Transfer po tej konvenciji dolgovanih zneskov je treba iz ene
države pogodbenice v drugo izvesti v skladu z ustreznimi
sporazumi med državama pogodbenicama, ki veljajo v času
transferja.

38. člen

3. Če se v državah pogodbenicah uvedejo omejevalni valutni
ukrepi, bosta vladi vsake od držav nemudoma ukrenili vse
potrebno, da bo v skladu z določbami te konvencije zagotovljen
transfer zneskov, ki bi jih dolgovala ena ali druga država
pogodbenica.

Diplomatski in konzularni organi vsake države pogodbenice se
lahko neposredno obrnejo na organe, pristojne nosilce in na
organe za zvezo druge države pogodbenice, ko želijo pridobiti
informacije, koristne za zaščito upravičencev državljanov lastne
države, ter jih lahko zastopajo brez posebnega pooblastila.

44. člen

39. člen

Če nosilec ene države pogodbenice izplača upravičencu večjo
pokojnino ali rento, kot mu sicer pripada, lahko omenjeni nosilec
prosi pristojnega nosilca druge države pogodbenice, da do višine
preveč izplačane pokojnine ali rente s strani nosilca prve države
pogodbenice zadrži izplačilo zaostankov oziroma priznanih in še
neizplačanih obrokov pokojnine ali rente, ki jih nosilec druge države
pogodbenice morebiti dolguje upravičencu. Tako zadržani znesek
se prenese nosilcu upniku.

1. Oprostitve dajatev, davkov in pristojbin, predvidene s pravnimi
predpisi ene od držav pogodbenic, veljajo tudi za uporabo te
konvencije.
2. Vsi akti, dokumenti in spisi, ki jih je treba predložiti pri uporabi te
konvencije, so oproščeni overitve s strani diplomatskih in
konzularnih organov.
3. Potrdilo o verodostojnosti listine ali dokumenta, ki ga izdajo
organi, pristojni nosilci ali organi za zvezo ene države
pogodbenice, je veljavno tudi za ustrezne organe, nosilce in organe
za zvezo druge države pogodbenice.

45. člen
1. Določbe te konvencije se uporabljajo pri prošnjah za dajatve, ki
so bile vložene od dneva njene uveljavitve dalje.

40. člen

2. Pri ugotavljanju pravic po tej konvenciji se bodo upoštevale tudi
zavarovalne dobe in izenačena obdobja, dopolnjena pred njeno
uveljavitvijo.

Za lažje izvajanje te konvencije in za omogočanje hitrejše
povezave med nosilci obeh držav pogodbenic bodo pristojni organi
določili organe za zvezo.
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3. Določba drugega odstavka tega člena se uporablja tudi za
dobe obveznega zavarovanja, dopolnjene do 4. oktobra 1956, o
katerih govori 1. točka Splošnega protokola h konvenciji med
nekdanjo Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko
Italijo, podpisanega dne 14. novembra 1957. Vsaka država
pogodbenica bo za navedene dobe prevzela obveznost dajatve
za tiste osebe, ki so bile na dan 3. aprila 1978 njeni državljani.
Dokupljena obdobja, ki so bila priznana, in prostovoljno plačani
prispevki, za katere je bilo zaprošeno pred začetkom veljavnosti
te konvencije, bodo še naprej priznani s strani države
pogodbenice, po katere pravnih predpisih so bili prispevki plačani.
Že priznane dajatve na podlagi vseh dob, navedenih v tem
odstavku, z izjemo tistih, ki se nanašajo na družinske pokojnine
z datumom priznanja pravice po uveljavitvi te konvencije, bodo
še nadalje bremenile državo pogodbenico, ki jih je priznala po
svojih notranjih predpisih; te dajatve se ne preračunavajo.

2. Ta konvencija bo začela veljati prvi dan tretjega meseca, ki
sledi mesecu, v katerem bosta izmenjani ratifikacijski listini in od
tega datuma dalje nadomesti v vseh delih Konvencijo o socialnem
zavarovanju med Republiko Italijo in Federativno ljudsko republiko
Jugoslavijo, ki je bila podpisana 14. novembra 1957, kar ne more
škodljivo vplivati na pridobljene pravice ali pravice, ki so na podlagi
omenjene konvencije še v postopku uveljavljanja, dokler ta velja.
3. To konvencijo lahko vsaka od držav pogodbenic odpove in
neha veljati šest mesecev po ustrezni notifikaciji po diplomatski
poti.
4. Ob odpovedi te konvencije se pridobljene pravice ohranijo v
skladu z njenimi določbami, pravice v postopku pridobivanja pa
bodo priznane v skladu s sporazumi, ki jih bosta sklenili državi
pogodbenici.

4.Ta konvencija ne daje pravice do dajatev za čas pred začetkom
njene veljavnosti.
Sestavljeno v Ljubljani dne 7. julija 1997 v dveh izvodih v italijanskem
in slovenskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.

5. V skladu s to konvencijo se pravica do dajatve pridobi tudi, če
gre za zavarovani primer, ki je nastopil pred njeno uveljavitvijo.
46. člen

Za Vlado Republike
Slovenije

1. Državi pogodbenici bosta ratificirali to konvencijo v skladu s
svojimi postopki, ratifikacijski listini pa bosta izmenjali čim prej.

Za Vlado Italijanske
republike

Nataša Belopavlovič, l.r.

Piero Fassino, l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje konvencije 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:
Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa je
slovenski delegaciji uspelo uveljaviti tudi svoja izhodišča glede
minimalne pokojnine ter prejemanja samostojne pokojnine oziroma
njenega sorazmernega dela.

Dne 7. julija 1997 je bila v Ljubljani sklenjena Konvencija med
Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o socialni varnosti. Za
Republiko Slovenijo je konvencijo podpisala Nataša Belopavlovič,
državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, za Italijansko republiko pa Piero Franco Fassino, državni
podsekretar za zunanje zadeve.

Na področju zdravstvenega zavarovanja zagotavlja konvencija
nuđenje zdravstvenih storitev vsem kategorijam zavarovancev,
ki se bodo mudili na ozemlju druge države pogodbenice ter določa,
katere osebe in kdaj so upravičene do zdravstvenega varstva v
celoti in katere so upravičene le do nujnega zdravstvenega
varstva v času, ko so na ozemlju druge države pogodbenice.

Navedena konvencija bo z uveljavitvijo v vseh delih nadomestila
Konvencijo o socialnem zavarovanju med FLRJ in Republiko
Italijo s splošnim protokolom, podpisano v Rimu 14. novembra
1957, ki se je na podlagi Akta o notitikaciji nasledstva sporazumov
nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Ur.l. RS - MP, št. 11 - 60/
92) doslej uporabljala v odnosih med Republiko Slovenijo in
Italijansko republiko na tem področju.

Konvencija ureja tudi področje zavarovanja za nesrečo pri delu
ter dajatev za primer brezposelnosti, kjer je na prvem navedenem
področju nekoliko ožja od prvotnih predlogov slovenske strani
zaradi omejitev v italijanski notranji zakonodaji, na drugem pa
zaradi vztrajanja italijanske strani na rešitvi, ki je vsebovana v
Evropski konvenciji o socialni varnosti in velja v vseh državah
EU.

Priprava konvencije o socialni varnosti med državama je potekala
na podlagi osnutka nove konvencije o socialnem zavarovanju
med Jugoslavijo in Italijo iz leta 1987 z nekaterimi spremembami
in dopolnitvami, ki jih je pripravila italijanska stran, ter predlaganimi
rešitvami odprtih in doslej neustrezno rešenih vprašanj, ki jih je
pripravila slovenska stran.

Konvencija o socialni varnosti med Slovenijo in Italijo ohranja transfer družinskih dajatev, vendar imajo pravico do družinskih
dodatkov za svoje družinske člane, ki prebivajo v drugi državi
pogodbenic, le delavci, ne pa tudi zakonec in upokojenci.

Med slednjimi je vsekakor najpomembnejši dogovor, ki se nanaša
na dokončno ureditev pokojninskih dajatev državljanov iz cone B
nekdanjega svobodnega tržaškega ozemlja. Slovenska in
italijanska stran sta se namreč v poglavju o prehodnih in končnih
določbah konvencije sporazumeli, da bo vsaka stran v celoti
prevzela obveznosti za osebe, ki so bile njeni državljani 3. aprila
1978 (leto dni po uveljavitvi osimske pogodbe), pri čemer bodo
obdobja dokupljene dobe ter prostovoljno plačanih prispevkov,
priznana ali zaprošena pred začetkom veljavnosti te konvencije,
še naprej obveznost tiste države pogodbenice, po katere predpisih
so bili prispevki plačani. Že priznana bremena na podlagi obdobij
obveznega zavarovanja, ki so bila dopolnjena do 4. oktobra 1956,
z izjemo tistih, ki se nanašajo na družinske pokojnine, ki se bodo
začela izplačevati po začetku veljavnosti konvencije, bodo ostala
še naprej v breme države pogodbenice, ki jih je priznala po svoji
notranji zakonodaji in se ne bodo preračunavala.

14. december 1998

Državi pogodbenici načelno sklepata konvencijo za nedoločen
čas, vendar jo lahko vsaka od držav pogodbenic tudi odpove. V
tem primeru neha konvencija veljati šest mesecev po ustrezni
notifikaciji po diplomatski poti.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih zadevah
konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Ratifikacija
Konvencije med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o
socialni varnosti ne bo zahtevala spreminjanja veljavnih oziroma
sprejemanja novih predpisov.
Konvencija bo začela veljati prvi dan po poteku treh mesecev od
izmenjave ratifikacijskih listin.
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Predlog zakona o
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IN

ZA
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OHRANITVE

DELOVNIH

(MSSEJD)

- EPA 657 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 123. korespondenčni seji dne
9. decembra 1998 določila besedilo:

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI GARANCIJSKE
POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN SKLADOM
SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ ZA PROJEKT
POPOTRESNE OBNOVE POSOČJA ("PROGRAM JAVNIH
DEL IN OHRANITVE DELOVNIH MEST"),

-

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, s predlogom,
da ga uvrsti na 30. izredno sejo Državnega zbora Republike
Slovenije dne 15.12.1998.

-

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
mag. Mitja GASPARI, minister za finance;
Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance;
dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance;
Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
Dušanka STRIČEVIĆ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance;

1. člen

2. člen

Ratificira se garancijska pogodba med Republiko Slovenijo in
Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj, za projekt popotresne
obnove Posočja (»Program javnih del in ohranitve delovnih mest«),
sklenjena dne 12.novembra 1998 v Parizu.

Garancijska pogodba se v angleškem izvirniku in slovenskem
prevodu glasi*:
' Priloga I (končni osnutek posojilne pogodbe), ki se ne ratificira, je na
vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje
zadeve, podpisana posojilna pogodba pa v Sektorju za mednarodne finančne
zadeve Ministrstva za finance.

14. december 1998
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SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ

PROJEKT POPOTRESNE OBNOVE V SLOVENIJI

GARANCIJSKA POGODBA

med

REPUBLIKO SLOVENIJO

in

SKLADOM SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ

Ljubljana, 10. november 1998
Pariz, 12. november 1998
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Slovenije iz posojilnih pogodb.

TO POGODBO SKLENETA

D. "Garant" pomeni Republiko Slovenijo kot suvereno državo in
garanta po tej garancijski pogodbi.

REPUBLIKA SLOVENIJA, v nadaljevanju "GARANT",

2. ČLEN
ki jo zastopa

POSOJILNA POGODBA

g. Valter Reščič, državni sekretar,

2.01 GARANT izjavlja, da je dobro seznanjen s pogoji in določili
POSOJILNE POGODBE. En izvod končnega osnutka
POSOJILNE POGODBE je priložen (Priloga I), njeno točno
besedilo, ki sta ga podpisali pogodbenici, po vsebini skladno
s tu priloženim osnutkom, mora SKLAD poslati GARANTU.

na eni strani in
SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ, v nadaljevanju
"SKLAD",

3. ČLEN
GARANCIJA

ki ga zastopa

3.01 GARANT brezpogojno in nepreklicno garantira SKLADU
plačilo vseh finančnih obveznosti POSOJILOJEMALCA iz
posojilne pogodbe skupaj z vsemi plačili obresti, brez
omejitev, provizij, nepredvidenih stroškov in drugih izdatkov
ob uveljavitvi garancije.

g. Raphael Alomar
na drugi strani.

3.02 Če bi GARANT pozneje tretji osebi izdal poroštvo za njene
kakršne koli zunanje dolžniške obveznosti ali kakršno koli
s tem povezano ugodnost ali prednost, mora GARANT o
tem obvestiti SKLAD in če slednji tako zahteva, SKLADU
priznati enakovredno poroštvo za izvajanje njegovih
obveznosti oz. SKLADU priznati enakovredno ugodnost ali
prednost.

KER:
je za financiranje projektov, namenjenih kot pomoč pri reševanju
socialnih problemov zaradi naravnih nesreč, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve Republike Slovenije zaprosilo Sklad
Sveta Evrope za socialni razvoj (v nadaljevanju "SKLAD") za
dodelitev posojila Skladu za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, d.o.o. (v nadaljevanju
"POSOJILOJEMALEC") za financiranje projekta popotresne
obnove Posočja v okviru "Programa javnih del in ohranitve delovnih
mest";

Ničesar vtem členu 3.02 ne more noben prodajalec uporabiti
kot pravico do zavarovanja terjatev ali katerih koli
obremenitev, s katerimi se zavaruje samo nakupna cena
zemljišča ali blaga.

s pogodbo (v nadaljevanju "posojilna pogodba") z dne/, sklenjeno
med SKLADOM in POSOJILOJEMALCEM, SKLAD soglaša, da
bo v korist POSOJILOJEMALCA

3.03 GARANT se obvezuje, da bo pošiljal informacije o zakonodaji
ali pravnem okviru, ki zadevata POSOJILOJEMALCA in
lahko vplivata na izvajanje tega PROJEKTA.

odobril posojilo v višini 734.000.000 SIT;

4. ČLEN

je pogoj za obveznosti SKLADA iz POSOJILNE POGODBE, da
Republika Slovenija predhodno sklene in izda garancijo, da bo
POSOJILOJEMALEC spoštoval svoje finančne obveznosti iz
POSOJILNE POGODBE in da izda ugodno pravno mnenje o
tem;

UVELJAVITEV GARANCIJE
4.01 Zahtevek na podlagi te garancijske pogodbe se lahko vloži
kakor hitro POSOJILOJEMALEC ni izpolnil vseh oz. dela
obveznosti, garantiranih v skladu s 3. členom te garancijske
pogodbe.

je sklenitev te garancijske pogodbe dovolil parlament Slovenije,

4.02 GARANTOVO plačilo zapade petnajsti dan po dnevu vložitve
zahtevka.

JE DOGOVORJENO naslednje:

1. ČLEN

4.03 Če SKLAD vloži zahtevek, ima GARANT pravico pod pogoji,
določenimi v POSOJILNI POGODBI, takoj odplačati vse
denarne obveznosti POSOJILOJEMALCA iz POSOJILNE
POGODBE, ki so v trenutku tega odplačila neporavnane.

OPREDELITEV POJMOV

5. ČLEN

Navedeni izrazi pomenijo naslednje:

ZASTOPANJA IN POROŠTVA

A. 'TOLAR" ali "SIT" pomeni slovenski tolar.

5.01 GARANT zastopa in daje poroštvo:

B. "Garancija" pomeni garancijo garanta iz te garancijske
pogodbe, kot je opredeljena v 3. in 7. ČLENU te pogodbe.

A

C. "Garancijske obveznosti" pomenijo vsako zadolženost in
plačevanje obveznosti Sklada za regionalni razvoj Republike
14. december 1998
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Pooblastilo. GARANT ima pooblastilo in zakonsko pravico
ter je sprejel vse pravne in druge ukrepe, potrebne ali
priporočljive za to, da prevzame in sprejme garantirane
obveznosti, da sklene in izda to garancijsko pogodbo ter
poročevalec, št. 78

zoper GARANTA: (a) stvari, ki jih na splošno ne moremo
zakonito kupovati in prodajati ter naravni in rudni viri; (b)
orožje, oprema in nepremičnine, namenjene za uporabo v
narodni obrambi ali za državno oz. javno varnost; (c) skladi
v obsegu, potrebnem za opravljanje temeljnih nalog
Republike Slovenije, in (d) GARANTOVE terjatve do
davkoplačevalcev.

izvaja in upošteva njena določila in pogoje. Minister za finance Republike Slovenije je pravilno pooblaščen za
sklenitev in izdajo te garancijske pogodbe za in v imenu
Republike Slovenije. Minister za finance Republike Slovenije
s sklenitvijo in izdajo te garancijske pogodbe izraža dobro
vero in zaupanje Republike Slovenije.
6. ČLEN

9.04 Dokazila o dolgovanih zneskih

OBVEŠČANJE

V katerem koli sodnem postopku v zvezi s to garancijsko
pogodbo bo potrdilo SKLADA o katerem koli njemu
dolgovanem znesku iz te garancijske pogodbe dokaz prima
facie o takem znesku.

6.01 SKLAD obvesti GARANTA o vsakem dejstvu ali dogodku, s
katerim bo seznanjen in ki utegne ogroziti POSOJILOJEMALČEVO plačilo ali odplačilo s to pogodbo garantiranega
zneska, ni pa dolžan iskati takih podatkov in na podlagi te
določbe ne nosi nobene odgovornosti.

10. ČLEN

6.02 GARANT takoj obvesti SKLAD o vsakem dejstvu ali
dogodku, ki utegne ogroziti izpolnjevanje njegovih obveznosti
iz te garancijske pogodbe.

ZAČETEK VELJAVNOSTI
10.01 Ta garancijska pogodba začne veljati po ratifikaciji v
parlamentu Republike Slovenije, in sicer naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

6.03 GARANT obvesti SKLAD o vsakem poroštvu, ki ga je dal
tretji osebi za namen iz člena 3.02.

11. ČLEN
7. ČLEN

POŠILJANJE OBVESTIL

SPREMEMBA POSOJILNE POGODBE

11.01 Če ta garancijska pogodba ne določa drugače, mora biti
obvestilo oz. zahteva, ki jo SKLAD ali GARANT oz. v
njegovem imenu druga oseba pošlje ali vloži po tej
garancijski pogodbi, pisno in bo veljalo, da je bilo pravilno
poslano, (i) če je bilo vročeno osebno ali (ii), če je bilo
prejeto z vnaprej plačano priporočeno letalsko pošiljko,
teleksom ali telefaksom, naslovljenim na SKLAD ali
GARANTA na njuna ustrezna naslova, navedena v tem
členu.

7.01 Za spremembe ali dopolnitve Posojilne pogodbe ni potrebno
soglasje GARANTA. Vendar GARANT sprejme odgovornost
za dodatne plačilne obveznosti iz te garancijske pogodbe
samo, če se GARANT strinja s temi spremembami oz.
dopolnitvami Posojilne pogodbe.
8. ČLEN
DAVKI
8.01 Davki ali druge dajatve, ki so povezane s sklenitvijo ali
izvajanjem te garancijske pogodbe, bremenijo GARANTA.
GARANT opravi plačila iz te pogodbe brez kakršnega koli
zmanjševanja ali odbitkov iz naslova davkov ali drugih
dajatev.
9. ČLEN

ZA GARANTA: 1)

Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenija

ZA SKLAD:

Sklad Sveta Evrope za
socialni razvoj
55, Avenue Kleber
75784 Pariš C6dex 16
Francija

PRAVNI REŽIM POGODBE
9.01 Veljavno pravo
Za to pogodbo veljajo pravila SKLADA, kot so navedena v
tretjem odstavku 1. člena Tretjega dodatnega protokola z
dne 6. marca 1959 k Splošnemu sporazumu o privilegijih in
imunitetah Sveta Evrope z dne 2. septembra 1949 in
nadomestno, po potrebi francosko pravo.

12. ČLEN
V potrditev tega sta pogodbenici sklenili to garancijsko pogodbo v
dveh izvirnikih v angleškem jeziku.

Spori med pogodbenicama se predložijo arbitraži pod pogoji,
določenimi v 4. poglavju pravilnika o posojilih Sklada.
9.02 Izpolnitev

Podpisano za in v imenu
REPUBLIKE SLOVENIJE

Kraj izpolnitve te garancijske pogodbe je sedež SKLADA.
9.03 Odrekanje pravicam

Valter Reščič, l.r.

V katerem koli postopku, ki se v Republiki Sloveniji začne v
zvezi s to garancijsko pogodbo, GARANT ni upravičen zase
ali za svoje premoženje zahtevati imunitete od postopka,
izvršbe, zasega ali drugega pravnega postopka, razen če
so spodaj navedene vrste lastnine in z njo povezane pravice
izvzete iz zasega in odprodaje zaradi izvršbe denarne kazni
poročevalec, št. 78

Podpisano za in v imenu
SKLADA SVETA EVROPE ZA
SOCIALNI RAZVOJ
Raphael Alomar, l.r.

tega 10. dne novembra 1998 v Ljubljani
tega 12. dne novembra 1998 v Parizu
60

14. december 1998

3. člen

4. člen

Za izvajanje te garancijske pogodbe ter vseh pravic in obveznosti
za Republiko Slovenijo, ki izhajajo iz pogodbe, skrbi Ministrstvo
za finance.

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

OBRAZLOŽITEV
98). Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj in Sklad za regionalni
razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja sta dne 12. novembra
1998 v Parizu sklenili posojilno pogodbo, s katero je bil Skladu za
Regionalni razvoj odobreno posojilo v zgoraj omenjeni višini.

Območje Posočja in Gorenjske je dne 12. aprila 1998 prizadel
potres, ki je imel katastrofalne posledice zlasti na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin (Posočje).
Vlada Republike Slovenije je z namenom zagotoviti hitro in
učinkovito pomoč prebivalcem prizadetega območja predlagala
sprejem posebnega Zakona o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju, ki ga je Državni zbor Republike
Slovenije sprejel na svoji seji dne 29.05.1998. Z zakonom so
zagotovljena državna sredstva za izvajanje pomoči po tem
zakonu in sicer v višini 5 mld SIT (27,2 mio ECU) v letu 1998 in 4
mld SIT (21.7 mio ECU) v letu 1999, skupaj 9 mld SIT (48,9 mio
ECU). Zakon tudi določa, da bodo sredstva za naslednje leto
zagotovljena s proračunom za posamezno proračunsko leto.

Posojilo se bo odplačalo v 10 letih s 5-letnim moratorjem na
odplačilo glavnice, začetek črpanja prve tranše posoji ijveč v
višini 25% od vrednosti posojila pa bo predvidoma črp; no še do
konca letošnjega leta. Za obrestno mero, ki je lahko variabilna
(trimesečni LIBOR) ali pa stalna (fiksna) se odlača posojilojemalec
pred vsakim črpanjem z pisnim obvestilom SKLADU. Obresti se
plačujejo četrtletno za varabilno obrestno mero in polletno za
fiksno obrestno mero in sicer v isti valuti kot plačilo glavnice.
Zamudne obresti na zapadle in neodplačane zneske posojila se
zaračunavajo v višini enomesečne LIBOR obrestne mere, plus
2,50% letno. Obrestna mera, ki se določa za vsako posamezno
tranšo črpanja, se s strani SKLADA subvencionira v višini 50
baznih točk. Sklad financira samo socialno naravnane projekte,
zato pri posojilih ne zaračunava nobenih dodatnih stroškov (commitment fee itd).

Glede na to, da je bil ocenjen obseg škode potresnega območja
velik in da gre za območje, ki je bilo že pred potresom
demografsko in gospodarsko ogroženo, je Vlada Republike
Slovenije podprla prizadevanja za zagotovitev dodatnih sredstev
za pomoč prizadetemu območju.
Zakon o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju
eksplicitno dovoljuje pravnim osebam v RS, da lahko s soglasjem
Vlade Republike Slovenije za izvajanje ukrepov po tem zakonu v
svojem imenu in za svoj račun najamejo posojilo pri tuji pravni
osebi. V ta namen je Vlada Republike Slovenije na svoji 65. seji
dne 11.junija 1998 obravnavala predlog za izdajo soglasja za
najetje dolgoročnega posojila za izvedbo programov pri popotresni
obnovi in spodbujanju razvoja Posočja in sprejela sklep, da Sklad
za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja, najame
dolgoročno posojilo do višine 734.000.000 tolarjev, ki bo črpano v
izbranih valutah. V imenu potencialnega posojilojemalca je
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve s pismom o nameri
zaprosilo Sklad za socialni razvoj Sveta Evrope za financiranje
omenjenega projekta oziroma za posojilo v višini 734.000.000
SIT. Junija 1998 je generalni sekretariat Sveta Evrope na osnovi
resolucije administrativnega sveta SKLADA (št.1424(1977) dal
priporočilo s katerim naj se Sloveniji odobri zahtevano posojilo.

Garancijski pogoji SKLADA so standardni pogoji in pom nijo, da
garant v celoti jamči za izpolnjevanje finančnih o.i znosti
posojilojemalca, vključno z vsemi plačili obresti in drugim, zdatki,
kijih posojilojemalec dolguje SKLADU. Garant prav tako soglaša,
da bo obresti in vsa druga plačila zapadla v zvezi z posojilom, ki
ga je odobril SKLAD, oprostil vseh državnih ali lokalnih taks in
davčnih bremen.
Garancijsko pogodbo ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Priloga I (končni osnutek posojilne pogodbe), je priložen k
obrazložitvi tega zakona in je na vpogled v Sektorju za mednarodne
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve, podpisana
posojilna pogodba pa v Sektorju za mednarodne finančne zadeve
Ministrstva za finance.
Sredstva za odplačilo prejetega posojila bo zagotavljal Sklad za
Regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja, zato
neposredne finančne posledice iz garancijske pogodbe ne izhajajo.
Lahko bi nastale v primeru, da bi v skladu s 1. členom zakona o
poroštvu prišlo do vnovčitve poroštva za obveznosti Sklada za
Regionalni razvoj, in bi prizadele državni proračun. V takem primeru
bi se sredstva državnega proračuna nadomestila z vnovčenjem
regresne pravice države do Sklada za regionalni razvoj. Drugih
posledic, ki bi izhajale iz ratifikacije garancijske pogodbe med RS
in Skladom Sveta Evrope ni.

V skladu s tem je bila dne 12. novembra 1998 sklenjena garancijska
pogodba med Republiko Slovenijo in Skladom Sveta Evrope za
socialni razvoj za projekt popotresne obnove Posočja v okviru
••Programa javnih del in ohranitve delovnih mest«, ki jo je omogočil
zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz posojila,
ki ga je najel Sklad za Regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega
podeželja pri skladu Sveta Evrope za izvedbo programov pri
popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (UL RS št. 67/
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

MEO

GARANCIJSKE

REPDDLIKO

SKLADOM

RAZVOJ

OBNOVE

SVETA

ZA

SLOVENIJO

EVROPE

PROJEKT

POSOČJA

VAROVANIH

ZA

POGODBE

IN

SOCIALNI

POPOTRESNE

("PROJEKT

STANOVANJ)

(MSSEVS)

- EPA 658 - II -

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih teles
sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 123. korespodenčni seji dne 9.
decembra 1998 določila besedelo:
- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI GARANCIJSKE
POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN SKLADOM
SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ ZA PROJEKT
POPOTRESNE OBNOVE POSOČJE ("PROJEKT VAROVANIH STANOVANJ"),

-

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, s predlogom,
da ga uvrsti na 30. izredno sejo Državnega zbora Republike
Slovenije dne 15.12.1998.

-

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
mag. Mitja GASPARI, minister za finance;
Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance;
dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance;
Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
Dušanka STRIČEVIĆ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.

1. člen

2. člen

Ratificira se garancijska pogodba med Republiko Slovenijo in
Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj za projekt popotresne
obnove Posočja (»Program varovanih stanovanj«), sklenjena
dne 12. novembra 1998 v Parizu.

Garancijska pogodba se v angleškem izvirniku in slovenskem
prevodu glasi*:
" Priloga I (končni osnutek posojilne pogodbe), ki se ne ratificira, je na
vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje
zadeve, podpisana posojilna pogodba pa v Sektorju za mednarodne finančne
zadeve Ministrstva za finance.
63
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SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ

PROJEKT POPOTRESNE OBNOVE V SLOVENIJI

GARANCIJSKA POGODBA

med

REPUBLIKO SLOVENIJO

in

SKLADOM SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ

Ljubljana, 10. november 1998
Pariz, 12. november 1998
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Slovenije iz posojilnih pogodb.

TO POGODBO SKLENETA

D. "Garant" pomeni Republiko Slovenijo kot suvereno državo in
garanta po tej garancijski pogodbi.

REPUBLIKA SLOVENIJA, v nadaljevanju "GARANT",
ki jo zastopa

2. ČLEN
POSOJILNA POGODBA

g. Valter Reščič, državni sekretar,

2.01 GARANT izjavlja, da je dobro seznanjen s pogoji in določili
POSOJILNE POGODBE. En izvod končnega osnutka
POSOJILNE POGODBE je priložen (Priloga I), njeno točno
besedilo, ki sta ga podpisali pogodbenici, po vsebini skladno
s tu priloženim osnutkom, mora SKLAD poslati GARANTU.

na eni strani in
SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ, v nadaljevanju
"SKLAD",

3. ČLEN
ki ga zastopa

GARANCIJA

g. Raphael Alomar

3.01 GARANT brezpogojno in nepreklicno garantira SKLADU
plačilo vseh finančnih obveznosti POSOJILOJEMALCA iz
posojilne pogodbe skupaj z vsemi plačili obresti, brez
omejitev, provizij, nepredvidenih stroškov in drugih izdatkov
ob uveljavitvi garancije.

na drugi strani.

KER:

3.02 Če bi GARANT pozneje tretji osebi izdal poroštvo za njene
kakršne koli zunanje dolžniške obveznosti ali kakršno koli
s tem povezano ugodnost ali prednost, mora GARANT o
tem obvestiti SKLAD in če slednji tako zahteva, SKLADU
priznati enakovredno poroštvo za izvajanje njegovih
obveznosti oz. SKLADU priznati enakovredno ugodnost ali
prednost.

je za financiranje projektov, namenjenih kot pomoč pri reševanju
socialnih problemov zaradi naravnih nesreč, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve Republike Slovenije zaprosilo Sklad
Sveta Evrope za socialni razvoj (v nadaljevanju "SKLAD") za
dodelitev posojila Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije (v
nadaljevanju "POSOJILOJEMALEC") za financiranje projekta
popotresne obnove Posočja v okviru "Programa varovanih
stanovanj";

Ničesar vtem členu 3.02 ne more noben prodajalec uporabiti
kot pravico do zavarovanja terjatev ali katerih koli
obremenitev, s katerimi se zavaruje samo nakupna cena
zemljišča ali blaga.

s pogodbo (v nadaljevanju "posojilna pogodba") z dne/, sklenjeno
med SKLADOM in POSOJILOJEMALCEM, SKLAD soglaša, da
bo v korist POSOJILOJEMALCA

3.03 GARANT se obvezuje, da bo pošiljal informacije o zakonodaji
ali pravnem okviru, ki zadevata POSOJILOJEMALCA in
lahko vplivata na izvajanje tega PROJEKTA.

odobril posojilo v višini 225.000.000 SIT;
je pogoj za obveznosti SKLADA iz POSOJILNE POGODBE, da
Republika Slovenija predhodno sklene in izda garancijo, da bo
POSOJILOJEMALEC spoštoval svoje finančne obveznosti iz
POSOJILNE POGODBE in da izda ugodno pravno mnenje o
tem;

4. ČLEN
UVELJAVITEV GARANCIJE
4.01 Zahtevek na podlagi te garancijske pogodbe se lahko vloži
kakor hitro POSOJILOJEMALEC ni izpolnil vseh oz. dela
obveznosti, garantiranih v skladu s 3. členom te garancijske
pogodbe.

je sklenitev te garancijske pogodbe dovolil parlament Slovenije,
JE DOGOVORJENO naslednje:

4.02 GARANTOVO plačilo zapade petnajsti dan po dnevu vložitve
zahtevka.
4.03 Če SKLAD vloži zahtevek, ima GARANT pravico pod pogoji,
določenimi v POSOJILNI POGODBI, takoj odplačati vse
denarne, obveznosti POSOJILOJEMALCA iz POSOJILNE
POGODBE, ki so v trenutku tega odplačila neporavnane.

1. ČLEN
OPREDELITEV POJMOV
Navedeni izrazi pomenijo naslednje:

5. ČLEN
ZASTOPANJA IN POROŠTVA

A. 'TOLAR" ali "SIT" pomeni slovenski tolar.

5.01 GARANT zastopa in daje poroštvo:

B. "Garancija" pomeni garancijo garanta iz te garancijske
pogodbe, kot je opredeljena v 3. in 7. ČLENU te pogodbe.

A

C. "Garancijske obveznosti" pomenijo vsako zadolženost in
plačevanje obveznosti Sklada za regionalni razvoj Republike
14. december 1998
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Pooblastilo. GARANT ima pooblastilo in zakonsko pravico
ter je sprejel vse pravne in druge ukrepe, potrebne ali
priporočljive za to, da prevzame in sprejme garantirane
poročevalec, št. 78

obveznosti, da sklene in izda to garancijsko pogodbo ter
izvaja in upošteva njena določila in pogoje. Minister za finance Republike Slovenije je pravilno pooblaščen za
sklenitev in izdajo te garancijske pogodbe za in v imenu
Republike Slovenije. Minister za finance Republike Slovenije
s sklenitvijo in izdajo te garancijske pogodbe izraža dobro
vero in zaupanje Republike Slovenije.

so spodaj navedene vrste lastnine in z njo povezane pravice
izvzete iz zasega in odprodaje zaradi izvršbe denarne kazni
zoper GARANTA: (a) stvari, ki jih na splošno ne moremo
zakonito kupovati in prodajati ter naravni in rudni viri; (b)
orožje, oprema in nepremičnine, namenjene za uporabo v
narodni obrambi ali za državno oz. javno varnost; (c) skladi
v obsegu, potrebnem za opravljanje temeljnih nalog
Republike Slovenije, in (d) GARANTOVE terjatve do
davkoplačevalcev.

6. ČLEN
OBVEŠČANJE

9.04 Dokazila o dolgovanih zneskih

6.01 SKLAD obvesti GARANTA o vsakem dejstvu ali dogodku, s
katerim bo seznanjen in ki utegne ogroziti POSOJILOJEMALČEVO plačilo ali odplačilo s to pogodbo garantiranega
zneska, ni pa dolžan iskati takih podatkov in na podlagi te
določbe ne nosi nobene odgovornosti.

V katerem koli sodnem postopku v zvezi s to garancijsko
pogodbo bo potrdilo SKLADA o katerem koli njemu
dolgovanem znesku iz te garancijske pogodbe dokaz prima
facie o takem znesku.
10. ČLEN

6.02 GARANT takoj obvesti SKLAD o vsakem dejstvu ali
dogodku, ki utegne ogroziti izpolnjevanje njegovih obveznosti
iz te garancijske pogodbe.

ZAČETEK VELJAVNOSTI

6.03 GARANT obvesti SKLAD o vsakem poroštvu, ki ga je dal
tretji osebi za namen iz člena 3.02.

10.01 Ta garancijska pogodba začne veljati po ratifikaciji v
parlamentu Republike Slovenije, in sicer naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. ČLEN

11. ČLEN

SPREMEMBA POSOJILNE POSOPBE

POŠILJANJE OBVESTIL

7.01 Za spremembe ali dopolnitve Posojilne pogodbe ni potrebno
soglasje GARANTA. Vendar GARANT sprejme odgovornost
za dodatne plačilne obveznosti iz te garancijske pogodbe
samo, če se GARANT strinja s temi spremembami oz.
dopolnitvami Posojilne pogodbe.

11.01 Če ta garancijska pogodba ne določa drugače, mora biti
obvestilo oz. zahteva, ki jo SKLAD ali GARANT oz. v
njegovem imenu druga oseba pošlje ali vloži po tej
garancijski pogodbi, pisno in bo veljalo, da je bilo pravilno
poslano, (i) če je bilo vročeno osebno ali (ii), če je bilo
prejeto z vnaprej plačano priporočeno letalsko pošiljko,
teleksom ali telefaksom, naslovljenim na SKLAD ali
GARANTA na njuna ustrezna naslova, navedena v tem
členu.

8. ČLEN
DAVKI
8.01 Davki ali druge dajatve, ki so povezane s sklenitvijo ali
izvajanjem te garancijske pogodbe, bremenijo GARANTA.
GARANT opravi plačila iz te pogodbe brez kakršnega koli
zmanjševanja ali odbitkov iz naslova davkov ali drugih
dajatev.

ZA GARANTA: 1)

Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenija

ZA SKLAD:

Sklad Sveta Evrope za
socialni razvoj
55, Avenue Klšber
75784 Pariš Cedex 16
Francija

9. ČLEN
PRAVNI REŽIM POGODBE
9.01 Veljavno pravo
Za to pogodbo veljajo pravila SKLADA, kot so navedena v
tretjem odstavku 1. člena Tretjega dodatnega protokola z
dne 6. marca 1959 k Splošnemu sporazumu o privilegijih in
imunitetah Sveta Evrope z dne 2. septembra 1949 in
nadomestno, po potrebi francosko pravo.

12. ČLEN
V potrditev tega sta pogodbenici sklenili to garancijsko pogodbo v
dveh izvirnikih v angleškem jeziku.

Spori rned pogodbenicama se predložijo arbitraži pod pogoji,
določenimi v 4. poglavju pravilnika o posojilih Sklada.
9.02 Izpolnitev

Podpisano za in v imenu
REPUBLIKE SLOVENIJE

Kraj izpolnitve te garancijske pogodbe je sedež SKLADA.

Podpisano za in v imenu
SKLADA SVETA EVROPE ZA
SOCIALNI RAZVOJ

9.03 Odrekanje pravicam
Valter Reščič, l.r.
V katerem koli postopku, ki se v Republiki Sloveniji začne v
zvezi s to garancijsko pogodbo, GARANT ni upravičen zase
ali za svoje premoženje zahtevati imunitete od postopka,
izvršbe, zasega ali drugega pravnega postopka, razen če
poročevalec, št. 78

Raphael Alomar, l.r.

tega 10. dne novembra 1998 v Ljubljani
tega 12. dne novembra 1998 v Parizu
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3. člen

4. člen

Za izvajanje te garancijske pogodbe ter vseh pravic in obveznosti
za Republiko Slovenijo, ki izhajajo iz pogodbe, skrbi Ministrstvo
za finance.

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

OBRAZLOŽITEV
(UL RS št. 67/989. Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj in
Stanovanjski sklad RS sta dne 12. novembra 1998 v Parizu sklenili
posojilno pogodbo, s katero je bilo Stanovanjskemu skladu RS
odobreno posojilo v zgoraj omenjeni višini.

Območje Posočja in Gorenjske je dne 12. aprila 1998 prizadel
potres, ki je imel katastrofalne posledice zlasti na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin (Posočje).
Vlada Republike Slovenije je z namenom zagotoviti hitro in
učinkovito pomoč prebivalcem prizadetega območja predlagala
sprejem posebnega Zakona o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju, ki ga je Državni zbor Republike
Slovenije sprejel na svoji seji dne 29.05.1998. Z zakonom so
zagotovljena državna sredstva za izvajanje pomoči po tem
zakonu in sicer v višini 5 mid SIT (27,2 mio ECU) v letu 1998 in 4
mld SIT (21.7 mio ECU) v letu 1999, skupaj 9 m Id SIT (48,9 mio
ECU). Zakon tudi določa, da bodo sredstva za naslednje leto
zagotovljena s proračunom za posamezno proračunsko leto.

Posojilo se bo odplačalo v 10 letih s 5-letnim moratorijem na
odplačilo glavnice, začetek črpanja prve tranše posojila največ v
višini 25% od vrednosti posojila pa bo predvidoma črpano še do
konca letošnjega leta. Za obrestno mero, ki je lahko variabilna
(trimesečni LIBOR) ali pa stalna (fiksna) se odlača posojilojemalec
pred vsakim črpanjem z pisnim obvestilom SKLADU. Obresti se
plačujejo četrtletno za varabilno obrestno mero in polletno za
fiksno obrestno mero in sicer v isti valuti kot plačilo glavnice.
Zamudne obresti na zapadle in neodplačane zneske posojila se
zaračunavajo v višini enomesečne LIBOR obrestne mere, plus
2,50% letno. Obrestna mera, ki se določa za vsako posamezno
tranšo črpanja, se s strani SKLADA subvencionira v višini 50
baznih točk. Sklad financira samo socialno naravnane projekte,
zato pri posojilih ne zaračunava nobenih dodatnih stroškov (commitment fee itd).

Glede na to, da je bil ocenjen obseg škode potresnega območja
velik in da gre za območje, ki je bilo že pred potresom
demografsko in gospodarsko ogroženo, je Vlada Republike
Slovenije podprla prizadevanja za zagotovitev dodatnih sredstev
za pomoč prizadetemu območju.
Zakon o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju
eksplicitno dovoljuje pravnim osebam v RS, da lahko s soglasjem
Vlade Republike Slovenije za izvajanje ukrepov po tem zakonu v
svojem imenu in za svoj račun najamejo posojilo pri tuji pravni
osebi. V ta namen je Vlada Republike Slovenije na svoji 65. seji
dne 11. junija 1998 obravnavala predlog za izdajo soglasja za
najetje dolgoročnega posojila za izvedbo programov pri popotresni
obnovi in spodbujanju razvoja Posočja in sprejela sklep, da
Stanovanjski sklad RS, najame dolgoročno posojilo do višine
225.000.000 tolarjev, ki bo črpano v izbranih valutah. V imenu
potencialnega posojilojemalca je Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve s pismom o nameri zaprosilo Sklad za socialni
razvoj Sveta Evrope za financiranje omenjenega projekta oziroma
za posojilo v višini 225.000.000 SIT. Junija 1998 je generalni
sekretariat Sveta Evrope na osnovi resolucije administrativnega
sveta SKLADA (št.1424(1977) dal priporočilo s katerim naj se
Sloveniji odobri zahtevano posojilo.

Garancijski pogoji SKLADA so standardni pogoji in pomenijo, da
garant v celoti jamči za izpolnjevanje finančnih obveznosti
posojilojemalca, vključno z vsemi plačili obresti in drugimi izdatki,
ki jih posojilojemalec dolguje SKLADU. Garant prav tako soglaša,
da bo obresti in vsa druga plačila zapadla v zvezi z posojilom, ki
ga je odobril SKLAD, oprostil vseh državnih ali lokalnih taks in
davčnih bremen.
Garancijsko pogodbo ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Priloga I (končni osnutek posojilne pogodbe), je priložen k
obrazložitvi tega zakona in je na vpogled v Sektorju za mednarodne
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve, podpisana
posojilna pogodba pa v Sektorju za mednarodne finančne zadeve
Ministrstva za finance.
Sredstva za odplačilo prejetega posojila bo zagotavljal
Stanovanjski sklad RS, zato neposredne finančne posledice iz
garancijske pogodbe ne izhajajo. Lahko bi nastale v primeru, da
bi v skladu s 1. členom zakona o poroštvu prišlo do vnovčitve
poroštva za obveznosti Stanovanjskega sklada RS, in bi prizadele
državni proračun. V takem primeru bi se sredstva državnega
proračuna nadomestila z vnovčenjem regresne pravice države
do Stanovanjskega sklada RS. Drugih posledic, ki bi izhajale iz
ratifikacije garancijske pogodbe med RS in Skladom Sveta Evrope
ni.

V skladu s tem je bila dne 12. novembra 1998 sklenjena garancijska
pogodba med Republiko Slovenijo in Skladom Sveta Evrope za
socialni razvoj za projekt popotresne obnove Posočja v okviru
"Programa graditve varovanih stanovanj«, ki jo je omogočil zakon
o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz posojila, ki ga je
najel Stanovanjski sklad RS pri skladu Sveta Evrope za izvedbo
programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja
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|

Naslov:

i

Telefon:

Poštna številka:

,

Podjetje:

'

Davčna številka:

I

NAROČAM
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