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KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-A) 
- EPA 1101 - II - skrajšani postopek 

POLITIČNE STRANKE 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-A) 
- EPA 1102 - II - skrajšani postopek 

ZDRAVILA IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-A) 
- EPA 1106 - II - skrajšani postopek 

UPRAVNE TAKSE 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-A) 
- EPA 1109 - II - skrajšani postopek 

POSLOVNE STAVBE IN PROSTORI 
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP-B) 
- EPA 54 - II - tretja obravnava 

PREPREČEVANJE DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO 
Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno (ZPDZC) 
- EPA 553 - II - tretja obravnava 

STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI 
Predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) 
- EPA 559 - II - druga obravnava 

ZDRAVLJENJE NEPLODNOSTI 
Predlog zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB) 
- EPA 681 - druga obravnava 

REVIDIRANJE 
Predlog zakona o revidiranju (ZRev-1) 
- EPA 773 - II - druga obravnava 

RAČUNSKO SODIŠČE 
Predlog zakona o računskem sodišču (ZRacS-1) 
- EPA 860 - II - druga obravnava 

RATIFIKACIJI 
- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške 
republike o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti (BSKIJV) 
- EPA 1107 - II - 
- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in 
Ministrstvom za obrambo Republike Estonije o sodelovanju na obrambnem področju (BEESOP) 
- EPA 1108 - II - 

UMIK 
predloga za sprejem obvezne razlage 1. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z 
graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 35/95) (ORZUDVG1) 
- EPA 523 - II - 
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 

0 KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ-A) 

■ EPA 1101 - II - skrajšani postopek 

DRŽAVNI SVET 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 720-03/89-1/64 
Ljubljana, 1.3.2000 

Na podlagi prve alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je 
Državni svet Republike Slovenije na 48. seji, dne 1. 3. 2000, 
določil besedilo predloga zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o kmetijskih zemljiščih in ga na podlagi 204.a člena 

poslovnika Državnega zbora pošilja Državnemu zboru v 
obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku. 

Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta 
in 176. člena poslovnika državnega zbora določa državnega 
svetnika Toneta Hrovata kot predstavnika državnega sveta 
na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri 
obravnavi predloga zakona. 

Predsednik 
Tone Hrovat, univ.dipl.inž.agr., I.r. 

Na podlagi prve alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je 
Državni svet Republike Slovenije na 48. seji, dne 1.3. 2000, določil 
besedilo predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
kmetijskih zemljiščih in ga na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora pošilja Državnemu zboru v obravnavo in 
sprejem po skrajšanem postopku. 

Obravnava predloga zakona po skrajšanem postopku je 
utemeljena, saj gre za manj zahtevno spremembo in dopolnitev 
zakona. 

Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta in 
176. člena poslovnika državnega zbora določa državnega svetnika 
Toneta Hrovata kot predstavnika državnega sveta na sejah 
državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi predloga 
zakona. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN 
DOPOLNITVI ZAKONA O KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČIH (Ur.l. RS, št. 59/96) 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Po 23. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. I.RS št. 59/96) 
fizična ali pravna oseba, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, 
kmetijo ali gozd, mora ponudbo v treh izvodih izročiti upravni enoti 
na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, kmetija ali gozd leži. 
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Ponudba mora vsebovati podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu 
oziroma kmetiji, ceno in druge prodajne pogoje. Upravna enota 
poskrbi, da se ponudba nemudoma nabije na razglasni deski 
upravne enote, lahko pa tudi občine in krajevnega urada. Rok za 
sprejem ponudbe in uveljavitev pravice nakupa je 30 dni od dneva, 
ko je bila ponudba nabita na oglasno desko upravne enote. Če v 
roku nihče ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še želi 
prodati kmetijsko zemljišče oziroma gozd, ponudbo ponoviti. 

Po dosedanji praksi je ponudba običajno 30 dni nabita na oglasni 
deski upravne enote, redkeje občine ali krajevnega urada. Upravne 
enote praviloma pokrivajo več občin in tudi sicer so njeni sedeži 
pogosto zelo oddaljeni od lokacije zemljišča, ki je naprodaj. 
Posledica neobveščanja je, da se promet kmetijskega zemljišča, 
kmetije ali gozda opravi brez vednosti sosedov. 

V interesu države je, da se kmetijska zemljišča združujejo; zato 
se predlaga dopolnitev 23. člena zakona o kmetijskih zemljiščih v 
tem smislu, da bo prodajalec kmetijskega zemljišča, kmetije ali 
gozda odslej obvezen o nameravani prodaji pisno obvestiti tudi 

vse lastnike parcel, ki mejijo na prodajane parcele. Lastniki bi na 
ta način lahko normalno uveljavili predkupno pravico, ki ji je sedaj 
pogosto onemogočena. 

2. Cilji in načela zakona 

S predlagano spremembo 23. člena zakona o kmetijskih zemljiščih 
bodo kmetje, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, zakupu ali 
drugačni obdelavi in meji na zemljišče, ki je naprodaj, pri nakupu 
kmetijskega zemljišča, kmetijskega gospodarstva ali gozda lahko 
pravočasno uveljavljali prednostno pravico pri nakupu. 

3. Finančne in druge posledice zakona 

Predlagani zakon ne bo imel nobenih posledic za proračun 
Republike Slovenije. 

II. BESEDILO ČLENOV 
"ter o nameravani prodaji pisno obvestiti tudi vse lastnike parcel, 
ki mejijo na prodajane parcele." 

1. člen 

V zakonu o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. RS, št. 59/96) se na koncu 
prvega stavka, prvega odstavka 23. člena črta pika ter doda 
naslednje besedilo: 

2. člen 

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

Skladno z 23. členom zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. RS, št. 
59/96) mora prodajalec izročiti ponudbo v treh izvodih upravni 
enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, kmetija ali gozd leži. 
Ponudba je po dosedanji praksi običajno 30 dni nabita na oglasni 
deski upravne enote, redkeje občine ali krajevnega urada. Upravne 
enote praviloma pokrivajo več občin in tudi sicer so njeni sedeži 
pogosto zelo oddaljeni od lokacije zemljišča, ki je naprodaj. 
Posledica neobveščanja je, da se promet kmetijskega zemljišča, 
kmetije ali gozda, opravi brez vednosti sosedov. 

S spremembo in dopolnitvijo 23. člena zakona o kmetijskih 
zemljiščih bo prodajalec kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda 
odslej obvezen o nameravani prodaji pisno obvestiti tudi vse 
lastnike parcel, ki mejijo na prodajane parcele. Na ta način bodo 
lastniki lahko normalno uveljavljali predkupno pravico, ki jim je 
sedaj pogosto onemogočena, kar jim sicer omogoča 21. člen 
zakona o kmetijskih zemljiščih. 

III. BESEDILO ČLENA ZAKONA, KI SE 
SPREMINJA 

23. člen 

Fizična ali pravna oseba, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, 
kmetijo ali gozd, mora ponudbo v treh izvodih izročiti upravni 
enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, kmetija ali gozd leži. 
Ponudba mora vsebovati podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu 
oziroma kmetiji, ceno in druge prodajne pogoje. 

Upravna enota poskrbi, da se ponudba nemudoma nabije na 

razglasni deski upravne enote, lahko pa tudi občine in krajevnega 
urada. 

Rok za sprejem ponudbe in uveljavitev pravice nakupa je trideset 
dni od dneva, ko je bila ponudba nabita na oglasno desko upravne 
enote. 

Če v roku iz prejšnjega odstavka nihče ne sprejme ponudbe, 
mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče oziroma 
gozd, ponudbo ponoviti. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Tone Hrovat. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POLITIČNIH STRANKAH 

(ZPolS-A) 

- EPA 1102 - II - skrajšani postopek 

) 

Številka: 027-02/00-1 (Z5) 
Ljubljana, 24. februarja 2000 

Vlada Republike Slovenije je na 148. seji dne 24/2-2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH, 

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

Bistvene spremembe in dopolnitve zakona pomenijo 
usklajevanje zakona z Ustavo Republike Slovenije na podlagi 
odločbe Ustavnega sodišča (Uradni list RS, štev. 24/99). Z 
navedeno odločbo je bilo ugotovljeno neskladje določbe prvega 
odstavka 23. člena zakona z Ustavo Republike Slovenije ter 
zakonodajalcu naloženo, da v roku šestih mesecev po objavi 
ugotovljeno neskladnost odpravi. Ostale spremembe in 

dopolnitve zakona so nujne zaradi sprememb, ki zahtevajo 
usklajevanje z ustavo ali pa se spreminjajo in dopolnjujejo tiste 
določbe, ki so se že izkazale za neustrezne ali pa bi lahko v 
prihodnosti, zaradi medsebojne neusklajenosti ali 
nedorečenosti, doživljale različne interpretacije in postale ovira 
pri uveljavljanju ustavne pravice državljank in državljanov do 
združevanja v politične stranke. Navedene spremembe ne 
predstavljajo zahtevnejših sprememb zakona. 

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: 

- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve; 
- Vinko POLIČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve. 

I. UVOD 

OCENA STANJA 

Z Zakonom o političnih strankah (Ur. list RS, štev. 62/94 in 13/98 
- odločba US ) je Slovenija po prehodni ureditvi političnega 
združevanja v Zakonu o političnem združevanju iz leta 1989 
prvič jasno opredelila politične stranke kot oblike združenj 
državljank in državljanov, ki omogočajo uresničevanje v programih 
zastavljenih političnih ciljev, preko oblikovanja politične volje volivk 
in volivcev ter preko sodelovanja na volitvah, kot edinim 
demokratičnim načinom, ki lahko zagotavlja sodelovanje pri 
upravljanju države. 

Na podlagi take opredelitve so se iz množice političnih organizacij, 
ki so bile ustanovljene na podlagi Zakona o političnih organizacijah 
v letih od 1989 do 1994 in so delovale na najrazličnejših področjih 
javnega življenja, marsikatere zgolj kot interesna združenja, 
izoblikovale sedanje politične stranke. 

V register političnih strank, ki je bil vzpostavljen na podlagi novega 
zakona, je bilo po samem zakonu že v letu 1994 po uradni dolžnosti 
vpisanih 11 dotedanjih političnih organizacij, ki so že izpolnjevale 
kriterije novega zakona, saj so preko izvoljenih poslank in 
poslancev v državnem zboru že sodelovale pri upravljanju države. 
Prav tako je bilo v 6 - mesečnem zakonskem roku na podlagi 
vloge vpisanih še 8 političnih organizacij. Ostale politične 
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organizacije so zaradi določbe tretjega odstavka 33. člena zakona 
z 8. aprilom 1995 prenehale delovati po samem zakonu. 

Zaradi takšne določbe so bile v letu 1995 in 1996 ustanovljene še 
številne politične stranke, ki so bodisi nadaljevale dejavnost tistih 
političnih organizacij, ki so dejansko imele interes delovati kot 
prave politične stranke, pa so zaradi določb zakona prenehale, 
bodisi so dejansko predstavljale novo povezovanje državljank in 
državljanov za doseganje političnih ciljev. V letu 1995 je bilo v 
register vpisanih 7 političnih strank, v letu 1996 pa še 11 političnih 
strank. Po tem letu pa je zaznati dejansko izpolnjenost političnega 
prostora, saj je vlogo vložila in bila registrirana le še ena politična 
stranka ( leta 1998 ). 

Od uveljavitve zakona je bilo iz registra črtanih 5 političnih strank, 
4 zaradi neizpolnitve pogoja iz drugega odstavka 32. člena zakona, 
to je, uskladitev aktov z določbami zakona v roku šestih mesecev. 
Ena politična stranka je bila iz registra izbrisana na lastno zahtevo, 
zaradi prenosa premoženja in prestopa članstva k drugi stranki. 

Zakon o političnih strankah določa zgolj pogoje za ustanovitev 
stranke, postopek njene registracije, zgolj v temeljih določa njeno 
notranjo organiziranost ( vsebino temeljnega akta ter obveznost 
določitve organov upravljanja ) ter nekatere osnovne pogoje in 
omejitve financiranja strank. Zaradi navedenega predlagatelj meni, 
da zakon v pretežni meri ustrezno opredeljuje položaj političnih 
strank v družbi in torej ne ovira uresničevanja ustavne pravice 
do političnega združevanja. Nekatere določbe pa so se izkazale 
bodisi kot neizvedljive ali pa kot pomanjkljive in zahtevajo dopolnitev 
oziroma spremembo. 

Prav tako je Ustavno sodišče Republike Slovenije s svojo odločbo 
iz leta 1998 ugotovilo, da določba četrtega odstavka 3. člena 
zakona ni v skladu z ustavo in jo razveljavilo, z odločbo, ki jo je 
izdalo v letu 1999, pa je ugotovilo tudi neskladnost prvega odstavka 
23. člena in zakonodajalcu naložilo, da jo uskladi z določbami 
Ustave Republike Slovenije v roku šestih mesecev od objave 
odločbe. 

RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Ustavno Sodišče Republike Slovenije je z odločbo štev. U-l-367/ 
96 z dne 11.3.1999 ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo določba 
prvega odstavka 23. člena Zakona o političnih strankah, ki omejuje 
financiranje političnih strank iz državnega proračuna na stranke, 
katerih kandidatke oziroma kandidati so bili na zadnjih volitvah 
izvoljeni v državni zbor. Pri tem je zavzelo stališče, da načelo 
enakosti pasivne volilne pravice prepoveduje državi diskriminirati 
ali privilegirati določene kandidate, politične stranke ali druge 
politične skupine v konkurenčnem boju za glasove volivcev. 
Političnim strankam morajo biti pravno zagotovljene enake 
konkurenčne možnosti glede določanja kandidatov, glede volilne 
kampanje, glede državnega financiranja in glede povračil stroškov 
volilne kampanje. Bistvo načela enakih možnosti je v tem, da 
država ( prav tako pa tudi lokalne skupnosti) nevtralno deluje na 
tekmovanje med političnimi strankami za pridobivanje oziroma 
ohranjanje politične oblasti. Razlikovanje med političnimi strankami 
glede državnega financiranja pomeni poseg v načelo enakih 
konkurenčnih možnosti političnih strank in s tem v načelo enakosti 
pasivne volilne pravice. 

S takšno odločitvijo je Ustavno sodišče v bistvu zavzelo stališče, 
da mora država tudi z določitvijo načina financiranja političnih 
strank iz državnega proračuna (in proračunov lokalnih skupnosti 
) zagotavljati enakopraven položaj tako parlamentarnih kot tudi 
neparlamentarnih strank, s tem pa se bistveno spremeni namen 
financiranja, kot ga določa Zakon o političnih strankah. 

Na podlagi ureditve financiranja političnih strank, kot jo določa 
sedanji Zakon o političnih strankah, država iz državnega 
proračuna namenja sredstva zgolj parlamentarnim strankam. Ker 
povrnitev stroškov volilne kampanje ureja Zakon o volilni kampanji 
(Ur. list RS, štev.62/94 in 17/97), delitev teh sredstev ne predstavlja 
nadomestila tistih stroškov, ki so jih imele stranke, ker so na 
volitvah v državni zbor predlagale svoje kandidatke oziroma 
kandidate, temveč nadomestitev stroškov, ki jih imajo politične 
stranke, katerim so v parlamentu pripadla poslanska mesta, zaradi 
sodelovanja pri izvrševanju oblasti. S samo udeležbo pri izvajanju 
oblasti političnim strankam, tako pozicijskim, kakor tudi 
opozicijskim, nedvomno nastajajo stroški, kateri neparlamentarnim 
strankam ne morejo nastati. 

Glede na odločbo ustavnega sodišča je v zakonu torej nujno 
opredeliti način financiranja, ki bo zagotavljal financiranje na 
drugačnih osnovah, in to tako, da bo odpravljeno razlikovanje 
med parlamentarnimi in neparlamentarnimi strankami. 

Financiranje strank iz državnega proračuna je zato lahko zgolj 
prispevek države k vzpostavitvi in graditvi demokratičnih odnosov 
v družbi, z zagotavljanjem finančnih možnosti za delovanje 
različnih strank, različnih političnih opcij. Skladno s tem načelom 
pa je potrebno enake kriterije vzpostaviti tudi v določbah, ki urejajo 
financiranje političnih strank iz proračunov lokalnih skupnosti, ki 
jih vsebuje 26. člen zakona. 

Pri tem predlagatelj poudarja, da financiranje političnih strank poleg 
tega zakona ureja še Zakon o volilni kampanji in posredno tudi 
Zakon o poslancih.' 

Zakon o financiranju volilne kampanje določa pravico do povrnitve 
ali delne povrnitve stroškov volilne kampanje organizatorjem 
volilne kampanje, tako za volitve poslancev v državni zbor kakor 
tudi do delne povrnitve stroškov volilne kampanje za volitve 
predsednika republike iz sredstev državnega proračuna. Prav 
tako zakon določa pravico do delne povrnitve stroškov za volitve 
članov občinskih svetov oziroma županov iz proračunov občin. 
Pri tem zakon financiranja ne omejuje zgolj na financiranje političnih 
strank, temveč je ta pravica določena za vse organizatorje volilne 
kampanje, katerih liste kandidatov so dobile mandate za poslance 
v državnem zboru oziroma so njihove kandidatne liste dobile 
določen odstotek glasov v volilni enoti ( 6% ) ali državi (2% ) 
oziroma katerih kandidati so na predsedniških volitvah dobili 
določen odstotek glasov ( najmanj 10% ). 

Zakon o poslancih ureja tudi vprašanja zagotavljanja pogojev za 
delo poslancev in poslanskih skupin, ki nastajajo v zvezi z 
opravljanjem njihove funkcije in s tem povezanih stroškov, ki jih 
nosi neposredno država ali pa v ta namen namenja poslanskim 
skupinam določena sredstva. S tem posredno politične stranke 
tudi razbremenjuje določenih stroškov, ki bi jih sicer imele zaradi 
opravljanja funkcij njihovih predstavnikov pri izvrševanju oblasti. 

V predlogu zakona predlagatelj ni predlagal ureditve financiranja 
političnih strank na podlagi kandidiranja kandidatov v evropski 
parlament, po sprejemu Republike Slovenije v Evropsko unijo. 
Predlagatelj meni, da bi politične stranke bile lahko upravičene le 
do povrnitve ali delne povrnitve stroškov volilne kampanje, kar 
pa bo potrebno urediti v zakonu o volilni kampanji. 

Zaradi navedenega predlagatelj meni, da bi bilo v prihodnosti 
smotrno sistemsko rešiti vprašanje financiranja stroškov, ki jih 
imajo posamezniki, skupine in politične stranke v zvezi z 
demokratičnimi prizadevanji za sodelovanje na oblasti ( volitve ) 
in sodelovanjem na oblasti oziroma oblikovanjem demokratičnega, 
večstrankarskega političnega sistema. To bi bilo primerno iz 
razloga, ker Zakon o političnih strankah ne ureja in niti ne more 
urejati financiranja neodvisnih kandidatov, ki so bili izvoljeni v 
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parlament ali izvoljeni za člane občinskih svetov, kar se pogosto 
izpostavlja kot neupravičena neenakost pred zakonom. 

Takšna ureditev bi bila tudi primerljiva z ureditvami v nekaterih 
drugih evropskih državah, npr. Italijo, Španijo, Madžarsko. 

V ostalem predlagatelj ocenjuje, da je potrebno v zakonu 
spremeniti oziroma dopolniti tiste določbe, ki so se že izkazale za 
neustrezne ali pa bi lahko v prihodnosti, zaradi medsebojne 
neusklajenosti ali pa nedorečenosti, doživljale različne 
interpretacije in postale ovira pri uveljavljanju ustavne pravice 
državljank in državljanov do združevanja v politične stranke. 

UREDITEV DRŽAVNEGA FINANCIRANJA POLITIČNIH 
STRANK V NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH 

V večini članic Evropske unije obstaja državno financiranje političnih 
strank. Financiranje države urejajo v zakonih, ki urejajo tudi druga 
statusna vprašanja strank ( npr. Nemčija ), ali pa v posebnih 
zakonih ( npr. Italija, Španija ). 

Primerjava veljavne zakonodaje nekaterih članic (Italije, Nemčije, 
Avstrije ) in Madžarske kot države, ki kandidira za vstop v 
skupnost, ter primerjava sistemov drugih držav, ki zagotavljajo 
državno financiranje političnih strank, kaže, da je financiranje v 
vsaki državi urejeno specifično, z nekaterimi skupnimi 
značilnostmi. 

Financiranja iz državnega proračuna so deležne vse 
parlamentarne stranke. Financiranje je (izključno ali predvsem ) 
odvisno od uspeha stranke na volitvah, letna višina sredstev pa 
je določena z zakonom v fiksnem znesku, z možnostjo letne 
valorizacije ( Nemčija, Madžarska ) ali pa določljiva ( Italija ). 
Sredstva se strankam izplačujejo v fiksnih anuitetah v določenih 
časovnih razmikih, ki so daljši od enega meseca ( Avstrija, 
Madžarska ), ali enkrat letno ( Nemčija , Italija ). 

Skupna značilnost vseh ureditev je tudi v tem, da se predpisi, ki 
urejajo financiranje političnih strank, dokaj pogosto spreminjajo. 

Po zadnji spremembi zakona iz leta 1997 zagotavlja Avstrija 
proračunsko financiranje strankam, ki so zastopane v državnem 
zboru, v volilnem letu pa tudi strankam, ki so na volitvah dobile 
več kot 1% vseh veljavnih glasov. Del sredstev se deli linearno 
strankam, ki imajo v državnem zboru najmanj 5 poslancev. 
Preostali del sredstev se deli med stranke glede na njihov uspeh 
na volitvah. Višina sredstev je določena z zakonom za obdobje 
od leta 1996 -1999, za leto 2000 pa se valorizira glede na rast ali 
padec drobnoprodajnih cen. Dotacije se izplačujejo polletno 
vnaprej. Stranke, ki so prejele z zakonom določene dotacije, so 
dolžne sestavljati letna finančna poročila, katerih vsebino določa 
zakon. Posebno evidenco o prejetih dotacijah pregledata 
zaprisežena revizorja. Finančno poročilo s seznamom darovalcev 
in rezultati revizije morajo stranke objaviti v uradnem glasilu. Če 
stranka finančnega poročila v roku ne sestavi oziroma ga v roku 
ne objavi, zvezni kancler ustavi izplačevanje zapadlih dotacij do 
objave. 

Nemčija je zakon o polttičnih strankah v določbah, ki urejajo 
financiranje političnih strank, nazadnje spreminjala leta 1999. 
Država politične stranke financira glede na uspeh na volitvah 
oziroma glede na višino sredstev, ki jih je posamezna stranka 
zbrala s članarino ali darili. Zgornja meja sredstev je v zakonu 
določena v fiksnem znesku, ki se lahko valorizira glede na rast 
stroškov, tipičnih za stranke, kot jih ugotovi komisija neodvisnih 

izvedencev, katero določi predsednik zveznega parlamenta za 
mandatno obdobje. Država financira vse stranke, ki so na volitvah 
v zvezni parlament prejele najmanj 0,5% veljavnih glasov ali 1% 
veljavnih glasov na volitvah v deželni zbor in sicer v fiksno 
določenem znesku na glas volivca (1 DEM). Poleg tega stranka 
prejme še 0,5 DEM za vsako marko, ki jo je prejela kot uvodoma 
navedeno dotacijo, če ta ne presega 6 000 DEM. 

Poleg absolutne zgornje meje državnih sredstev pozna nemški 
zakon tudi relativno zgornjo mejo, izraženo v višini sredstev, ki jih 
je stranka sama prigospodarila v tem letu. Predsednik zveznega 
parlamenta odmeri letno višino sredstev, ki gre posamezni stranki 
do 1.12. za tekoče leto. Stranke so dolžne sestavljati letna poročila, 
ki ga pred predložitvijo predsedniku zveznega parlamenta 
pregleda revizor ali revizijska služba. Vsebino finančnega poročila 
določa zakon. Če stranka za preteklo leto ne predloži poročila 
pravočasno, se ji začasno ne odmerijo denarna sredstva, če 
poročila ne odda do 31.12. naslednjega leta, pa izgubi pravico do 
sredstev. 

Italija je pravno ureditev financiranja političnih strank spreminjala 
z zakonom, sprejetim leta 1997. Iz državnega proračuna se 
financirajo politične stranke in politična gibanja, če imajo na dan 
31.10. vsako leto vsaj enega izvoljenega poslanca v poslansko 
zbornico ali senat. Sredstva za financiranje se določajo letno, na 
podlagi prijav davčnih zavezancev, ki so fizične osebe, kateri 
lahko 0,4 % dohodnine namenijo za financiranje političnih gibanj in 
strank. Zakon določa tudi absolutno zgornjo mejo v fiksnem 
znesku, katere letna sredstva, namenjena za financiranje strank 
in gibanj ne smejo preseči. 

Sredstva se delijo med upravičence sorazmerno številu veljavnih 
glasov, ki so jih dobili v okviru države. Če so na isti listi kandidirale 
kandidate dve ali več strank ali gibanj, se znesek razdeli med 
sodelujoče sorazmerno s številom izvoljenih kandidatov vsake 
stranke ali gibanja. Glede financiranja veljajo posebne določbe za 
tiste stranke ali gibanja, ki so kandidirale le v okrožjih v deželah, 
kjer velja posebna zaščita manjšin. Sredstva se strankam in 
gibanjem izplačajo enkrat letno. 

Vsak upravičenec mora predsedniku poslanske zbornice do 31. 
julija poslati obračun poslovanja ter poročilo zbora revizorjev, ki 
ga na začetku mandatnega obdobja imenujeta predsednika obeh 
domov ( zbornice in senata ), ter izvod dnevnikov, v katerih je bil 
obračun objavljen. Vsebino poročila določa zakon. Poročilo Urad 
predsedstva poslanske zbornice objavi v prilogi Uradnega lista. V 
primeru nepravilne sestave poročila ter kršitev navedenih 
obveznosti se upravičenci, do odprave pomanjkljivosti izključijo 
iz razdelitve sredstev. 

Madžarska je financiranje političnih strank uredila s posebnim 
zakonom iz leta 1989, ki obravnava delovanje in gospodarsko 
dejavnost strank. Zakon je bil leta 1992 spremenjen. Država 
subvencionira politične stranke iz proračunskih sredstev. Koliko 
sredstev se letno nameni za ta namen, se določi z zakonom o 
proračunu. Manjši del sredstev ( 25% ) se deli med stranke, ki so 
v državnem zboru pridobile mandat na državni listi v enakem 
razmerju, večji del ( 75% ) pa med stranke, ki so kandidirale na 
volitvah v parlament, v sorazmerju s prejetimi glasovi v prvem 
krogu, če so prejele najmanj 1% vseh veljavnih glasov volivcev. 
Državna subvencija ne sme presegati 50% vseh sredstev stranke. 
Sredstva se strankam izplačujejo vsako tromesečje za nazaj. 
Računsko sodišče vsaki dve leti opravi nadzor nad poslovanjem 
strank, ki so deležne redne podpore iz državnega proračuna. 
Stranke objavijo zaključni račun do 30. aprila v uradnem glasilu. 
Obrazec finančnega poročila je sestavni del zakona. 
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CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagatelj je s spremembo 23. in 26. člena zakona sledil odločbi 
Ustavnega sodišča, s tem da je pri določitvi financiranja političnih 
strank iz sredstev državnega proračuna in proračunov lokalnih 
skupnosti odpravil razlikovanje med strankami, ki so na volitvah 
uspele, in tistimi, ki so sicer kandidirale svoje kandidate, pa na 
volitvah niso uspele. Pri tem je kriterij za pridobitev sredstev vezal 
na udeležbo strank na volitvah in na pogoj, da so stranke na 
volitvah dobile določeno podporo volivcev. Z določitvijo kriterija 
uspeha na volitvah pa je upošteval stališče Ustavnega sodišča, 
da je iz državnega financiranja dopustno izločiti le tiste stranke, ki 
so vložile kandidature, za katere se je izkazalo, da niso imele 
nobenih realnih možnosti za uspeh na volitvah ( za pridobitev 
vsaj enega mandata), s čimer se prepreči kandidiranje na volitvah 
zgolj z namenom pridobivati sredstva. 

Razen tega je potrebno v zakonu jasneje opredeliti potrebo po 
boljši javni razpoznavnosti stranke z določitvijo, da se v register 
političnih strank vpiše tudi vsakokratnega zastopnika stranke, 
kot je to določeno za vodenje drugih registrov ( sodni register, 
register društev ), in da se v registru hrani in javno objavi tudi 
grafična upodobitev znaka stranke. 

Prav tako je potrebno dopolniti ureditev statusnega preoblikovanja 
strank ter jasno opredeliti, da je možno tako spajanje ter 
razdruževanje strank, ki ima za posledico prenehanje dotedanjih 
udeleženih strank, kakor tudi pripojitev ene stranke k drugi, pri 
čemer preneha zgolj stranka, ki se pripoji. Pri tem je potrebno tudi 
jasno opredeliti pravno nasledstvo strank v primerih statusnega 
preoblikovanja. 

Predlagatelj tudi meni, da je potrebno v zakonu jasneje opredeliti 
sam postopek registracije ter zlasti izpostaviti, da registrski or- 
gan lahko v postopku registracije stranke odloča zgolj o 
formalnem izpolnjevanju pogojev, ki so za registracijo stranke 
določeni v zakonu. Zaradi navedenega registrski organ v tem 
postopku ne more presojati vsebinskega izpolnjevanja pogojev, 
posebno kadar je posamezno dejstvo v sami stranki sporno in bi 
bilo sicer po naravi spora za odločitev o njem pristojno sodišče ali 
kak drug organ. 

Prav tako predlagatelj meni, da je potrebno v zakonu spremeniti 
določbe o črtanju stranke iz registra. Iz zakona so izločene ali pa 
so ustrezno spremenjene tiste določbe o izbrisu stranke iz 
registra, ki po mnenju predlagatelja niso povsem v skladu z 
ustavno opredelitvijo svobodnega združevanja. Določena je 
obveznost zastopnika stranke, da v določenem roku po 
prenehanju stranke o tem obvesti registrski organ in zahteva 
izbris iz registra, kar je nujno za ohranitev verodostojnosti 
registrskih podatkov in je primerljivo z ureditvijo v drugih registrih. 
Prav tako je potrebno ustrezneje opredeliti vprašanje vrnitve 
proračunskih sredstev državi v primeru prenehanja stranke. 

Pri določitvi zgornje ravni dopustnega financiranja stranke s strani 
pravnih, fizičnih oseb in zasebnikov, je potrebno postaviti kriterij, 
ki ga je objektivno mogoče upoštevati, to je podatek o povprečni 
mesečni plači na delavca v Republiki Sloveniji za preteklo leto in 
ne za leto, v katerem so bili prispevki dani. Prav tako so dopolnjene 
tudi določbe o sestavi in posredovanju ter objavljanju letnih poročil 
strank, saj so se dosedanje določbe, tudi po stališču Računskega 
sodišča razlagale in uporabljale neenotno. Prav tako pa je po 
mnenju predlagatelja potrebno v zakonu opredeliti posledice, če 
stranka svoje obveznosti ne izvrši. Na novo in jasneje je tudi 
opredeljen pojem javnega kapitala v določbi 25. člena. 

V skladu s pristojnostmi posameznih ministrstev je bilo potrebno 
opredeliti pristojnost za nadzorstvo nad izvrševanjem določb 
zakona. 

Z Zakonom o prekrških in spremembami tega zakona pa so bile 
usklajene tudi določbe o kaznih. 

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlog zakona ne predvideva dodatnih proračunskih sredstev, 
potrebnih za njegovo izvajanje. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 in 13/98 
- odi. US) se v tretjem odstavku 5. člena črtajo besede "pri 
državnem organu oziroma". 

2. člen 

V petem odstavku 8. člena se za besedama: "tuje stranke" postavi 
pika, preostali del stavka pa se črta. 

3. člen 

V drugem odstavku 10. člena se v 3. alinei črta pika in doda 
besedilo: 

"(v nadaljnjem besedilu: zastopnik stranke),". 

Doda se nova 4. alinea, ki se glasi: 

grafično upodobitev znaka stranke (v#barvni in črnobeli tehniki 
z legendo barv)" 

V tretjem odstavku se na začetku doda stavek: "V registru strank 
se obdelujejo podatki o osebnem imenu zastopnika stranke 
(registrska knjiga) in osebno ime, datum rojstva, državljanstvo in 
stalno oziroma začasno prebivališče ustanovitelja stranki (zbirka 
listin)" 
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4. člen 

V tretjem odstavku 11. člena se za besedo "roku" postavi vejica, 
število: "30" pa nadomesti z besedilom, ki se glasi: "ki ne sme biti 
krajši od 30 in ne daljši od 60". 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Kadar je odločitev pristojnega organa o registraciji odvisna od 
rešitve predhodnega vprašanja, ki je med udeleženci v postopku 
sporno, pristojni organ postopek registracije stranke prekine in 
napoti udeleženca v postopku, ki ugovarja registraciji, da v 
primernem roku začne pravdni oziroma drug ustrezen postopek 
za odločitev o predhodnem vprašanju." 

5. člen 

V četrtem odstavku 12. člena se za besedo: "register" doda 
besedilo: "in grafično podobo znaka stranke". V zadnjem stavku 
se črtata besedi: "izreka bdločbe". 

6. člen 

14. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Stranka se lahko spoji z drugimi strankami, pripoji drugi stranki 
oziroma se lahko razdruži. S spojitvijo, pripojitvijo ali razdružitvijo 
stranka preneha. Stranka, ki je nastala s spojitvijo oziroma 
razdružitvijo, in stranka, h kateri se je druga stranka pripojila, je 
pravna naslednica strank, ki so s spojitvijo, pripojitvijo ali 
razdružitvijo prenehale. 

Stranka se v primerih iz prejšnjega odstavka vpiše v register 
oziroma se izbriše iz registra v skladu z določbami tega zakona. 
Zahtevo za vpis stranke, ki je nastala s spojitvijo ali razdružitvijo, 
v register oziroma za vpis pripojitve je stranka dolžna podati v 
roku 15 dni po sprejetih statusnih spremembah. 

Vlogi za registracijo stranke, ki je nastala s spojitvijo dveh ali več 
strank, je poleg listin iz 2., 3. in 4. alinee drugega odstavka 10. 
člena potrebno priložiti še sklepe vseh strank z odločitvijo o spojitvi. 
Vlogi za registracijo stranke, ki je nastala z razdružitvijo stranke, 
je poleg listin iz 2., 3. in 4. alinee drugega odstavka 10. člena 
potrebno priložiti še sklep o razdružitvi stranke, ki se je razdružila. 
Vlogi za registracijo pripojitve stranke drugi stranki, je potrebno 
priložiti sklepe vseh strank z odločitvijo o pripojitvi. 

Registrski organ zavrne zahtevo za vpis v register stranke, ki je 
nastala z razdružitvijo stranke, če z aktom organa, določenega v 
statutu stranke, ni izkazano, da je urejeno nasledstvo razdružene 
stranke, ki po tem zakonu obsega ime, skrajšano ime, kratico 
imena, znak in program stranke. 

Premoženjskopravna razmerja stranke, ki je prenehala zaradi 
razdružitve, se urejajo v skladu s predpisi, ki urejajo nepravdni 
postopek pred sodiščem. Pri odločanju sodišče upošteva število 
članov stranke ob razdružitvi ter število članov strank po 
razdružitvi stranke. 

Registrski organ ne sme zavrniti zahteve stranke za vpis v reg- 
ister, če ugotovi, da stranka iz prejšnjega odstavka tega člena 
nima urejenih premoženjskopravnih razmerij." 

7. člen 

V prvem odstavku 15. člena se za besedo: "programa" beseda: 
"in" nadomesti z vejico, za besedo:" sedeža" pa se črta vejica ter 

namesto besedila: "mora izvršilni organ stranke" doda besedilo: 
"in zastopnika stranke mora stranka". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Za vpis sprememb podatkov iz prejšnjega odstavka v register 
se smiselno uporabljajo določbe 10. in 11. člena, prvega in četrtega 
odstavka 12. člena ter 13. člena, za vpis pripojitve stranke pa 
določbe 11. člena, prvega in četrtega odstavka 12. člena ter 13. 
člena tega zakona." 

8. člen: 

V prvem odstavku 16. člena se besede: "stranke iz registra" 
nadomestijo z besedilom: "imena, dela imena, skrajšanega imena, 
kratice imena ali znaka stranke iz registra". 

V drugem odstavku se besede: "stranke iz registra" nadomestijo 
z besedilom: "imena, dela imena, skrajšanega imena, kratice imena 
ali znaka stranke iz registra" in črtajo besede: "ime, skrajšano 
ime, kratica imena in znak stranke". 

9. člen 

Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Registrski organ izbriše stranko iz registra: 
- če tako odloči ustavno sodišče s svojo odločbo; 
- če sodišče v celoti odpravi odločbo o vpisu stranke v register." 

V tretjem odstavku se črta 3. točka, 4. točka pa postane 3. točka. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"O prenehanju stranke mora zastopnik stranke obvestiti registrski 
organ v roku 30 dni po sprejeti odločitvi o prenehanju stranke ter 
zahtevati izbris stranke iz registra. Vlogi za izbris mora priložiti 
odločitev stranke o prenehanju in poročilo o ureditvi njenih 
premoženjskopravnih razmerij ob prenehanju. Iz poročila mora 
biti razvidno, da je stranka s proračunskimi sredstvi ravnala 
skladno z določbo drugega odstavka 18. člena tega zakona." 

V petem odstavku se beseda: "izvršljiva" nadomesti z besedo: 
"pravnomočna". 

Dodata se nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita: 

"Stranka, ki je zaradi spojitve, pripojitve ali razdružitve prenehala, 
se iz registra izbriše na podlagi odločbe o registraciji nove stranke 
oziroma odločbe o registraciji pripojitve stranke. 

Na podlagi pravnomočne odločbe sodišča registrski organ v 
primerih iz 16. člena, izbriše iz registra ime stranke, del imena, 
skrajšano ime, kratico oziroma znak stranke." 

Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek, besede: 
"prejšnjega odstavka se objavita" pa se nadomestijo z besedami: 
"petega odstavka ter izbris imena, dela imena, skrajšanega imena, 
kratice ali znaka stranke iz prejšnjega odstavka se objavijo". 

10. člen 

Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Premoženje oziroma sredstva stranke, ki jih je stranka pridobila 
iz proračuna, se v primeru izbrisa stranke iz registra, razen iz 
razlogov iz prvega odstavka 14. člena tega zakona, vplačajo v 
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proračun. V primeru izbrisa stranke iz razlogov 1. alinee prvega 
odstavka ter 2. in 3. točke drugega odstavka 17. člena tega zakona 
se premoženje in sredstva vplačajo v proračun z dnem izbrisa 
stranke iz registra." 

Doda se nov tretji odstavek: 

"Obseg sredstev oziroma premoženja iz prejšnjega odstavka, 
razen v primeru iz četrtega odstavka 17. člena, ugotovi ter v 
korist proračuna izterja organ, določen s predpisi o davčni službi. 
Zastopnik stranke je dolžan organu iz prejšnjega stavka v 
postopku dati vse potrebne podatke." 

11. člen 

V 19. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi: "postopek 
odločanja o prenehanju stranke oziroma postopek odločanja o 
spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke ter o nasledstvu stranke;" 

• 
V 7. točki se za besedo: "registra" postavi podpičje ter preostali 
del besedila črta. 

12. člen 

V drugem odstavku 22. člena se črtata besedi: "na ceno". 

V tretjem odstavku se besede: "Zavoda Republike Slovenije za 
statistiko za to leto" nadomestijo z besedami:" Statističnega urada 
Republike Slovenije za preteklo leto". 

V četrtem odstavku se črtajo besede: "in prejšnjega", besede: 
"Zavoda Republike Slovenije za statistiko za" pa nadomestijo z 
besedami: "Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo". 

13. člen 

23. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Stranke, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor kandidirale 
svoje kandidatke ali kandidate, imajo pravico do sredstev iz 
državnega proračuna, če so v državi dobile najmanj 1% glasov 
volivcev in so svoje kandidatke ali kandidate kandidirale najmanj 
v 3/4 volilnih enot. 

Če je na volitvah več strank predložilo skupno kandidatno listo, 
imajo pravico do sredstev iz državnega proračuna, če so v državi 
dobile najmanj 1,2% glasov (če sta skupno listo predložili dve 
stranki) oziroma najmanj 1,5% glasov (če so skupno kandidatno 
listo predložile tri ali več strank). 

Stranke iz prvega in drugega odstavka so upravičene do 10% 
sredstev, namenjenih v proračunu za financiranje političnih strank, 
v enakih deležih, do preostalih 90% sredstev pa so upravičene 
sorazmerno s številom glasov volivcev, ki so jih dobile v vseh 
volilnih enotah. Stranke, ki so predložile skupno kandidatno lisio, 
si delijo sredstva, pridobljena na podlagi proporcionalne delitve, v 
skladu z medsebojnim sporazumom, če sporazum ni sklenjen, 
pa po enakih deležih. 

Sredstva, namenjena financiranju političnih strank v letu 2000, se 
določijo v proračunu Republike Slovenije in ne smejo preseči 
0,017% bruto družbenega proizvoda, doseženega v letu 1998, v 
naslednjih letih pa ne smejo preseči navedenega odstotka bruto 
družbenega proizvoda v letu pred sprejetjem proračuna. Višino 
sredstev, ki pripadajo posamezni stranki, določi Državni zbor na 
prvi seji po sprejetju proračuna. 

Sredstva se strankam izplačujejo po dvanajstinah." 

14. člen 

V prvem odstavku 24. člena se beseda: "finančno" nadomesti z 
besedo: "letno", besedilo: "Zavoda Republike Slovenije za 
statistiko" nadomesti z besedilom: "Statističnega urada Republike 
Slovenije" ter doda zadnji stavek, ki se glasi; ,, 

"Stranka je dolžna Računskemu sodišču predložiti letno poročilo 
v pregled najkasneje do 28. februarja tekočega leta." 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Stranka, ki je v preteklem letu prejela sredstva iz državnega 
proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali prispevke, določene 
v četrtem odstavku 22. člena tega zakona, je dolžna skrajšano 
letno poročilo objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije 
najkasneje do 30. aprila tekočega leta." 

Dodata se nov četrti in peti odstavek, ki se glasita: 

"Stranki, ki ne izpolni obveznosti iz prvega in tretjega odstavka 
tega člena, se financiranje iz državnega proračuna oziroma 
proračuna lokalne skupnosti ustavi, dokler ne izpolni obveznosti. 
O začasni ustavitvi financiranja odloči predsednik Državnega 
zbora oziroma župan lokalne skupnosti. 

Minister, pristojen za finance, izda podzakonski akt, s katerim 
podrobneje določi vsebino letnega poročila in skrajšanega letnega 
poročila strank." 

15. člen 
■ 'i ";.A. ' 

V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Za javni kapital po tem zakonu se štejejo denar, stvari, delnice in 
deleži na kapitalu pravnih oseb ter druge naložbe v pravne osebe 
v lasti države ali lokalne skupnosti in se ugotavlja na osnovi 
knjigovodske vrednosti gospodarske družbe." 

16. člen 

Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala 
kandidatke oz. kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, 
dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu 
glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah." 

Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
' ■ i, : 

"Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, 
če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega 
člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov: s številom 
mest v občinskem svetu x 50 :100). Višina sredstev namenjenih 
za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne 
skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine 
sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 30 
tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke in ne 
0,?% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, 
ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje 
ustavnih in zakonskih nalog. 

Znesek iz prejšnjega odstavka se lahko letno poveča za toliko, 
za kolikor se poveča obseg sredstev s katerimi lokalna skupnost 
zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina 
sredstev namenjenih za financiranje političnih strank, ne sme 
preseči v prejšnjem odstavku določenega odstotka." 
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17. člen 22. člen 

27. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona opravlja 
ministrstvo, pristojno za upravo, nad izvajanjem določb od 21. do 
26. člena pa Računsko sodišče Republike Slovenije." 

18. člen 

V prvem odstavku 28. člena se beseda in število: "najmanj 
1.000.000" nadomesti z besedilom:" od 1.000.000 do 5.000.000", 
v 1. točki se besedilo: "ni pa vpisana v register v skladu z določbami 
tega zakona oziroma, kinadomesti z besedilom: "v smislu 1. 
člena tega zakona in", v 8. točki se črtajo besede: "oziroma za 
izbris iz registra", na koncu pa doda besedilo:" ali če v določenem 
roku ne poda zahteve za vpis sprememb iz 15. člena tega zakona 
v register", v 9. točki se na koncu doda bes§dilo:"oziroma ob 
prenehanju s proračunskimi sredstvi ne ravna skladno z določbo 
četrtega odstavka 17. člena tega zakona", 12. točka se spremeni 
tako, da se glasi: "ki do 28.2. tekočega leta ne predloži letnega 
poročila Računskemu sodišču ali do 31.3. Državnemu zboru (prvi 
odstavek 24. člena) oziroma do 30.4. tekočega leta ne objavi 
skrajšanega letnega poročila v Uradnem listu Republike Slovenije 
(tretji odstavek 24. člena)", v 13. točki pa se besedilo: "Zavoda 
Republike Slovenije za statistiko za to leto " nadomesti z 
besedilom:" Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo 
leto". 

V drugem odstavku se beseda in število: "najmanj 80.000" 
nadomesti z besedilom: "od 80.000 do 200.000", na koncu pa 
doda vejica in besedilo: "in zastopnik stranke, ki ne ravna skladno 
z določbo četrtega odstavka 17. člena ali tretjega odstavka 18. 
člena tega zakona". 

19. člen 

V prvem odstavku 29. člena se beseda in število: "najmanj 
1.000.000" nadomesti z besedilom: "od 1.000.000 do 5.000.000". 

V drugem odstavku se beseda in število: "najmanj 80.000" 
nadomesti z besedilom: "od 100.000 do 500.000". 

20. člen 

V 30. členu se beseda in število: "najmanj 1.000.000" nadomesti z 
besedilom: "od 1.000.000 do 5.000.000. V 2. alinei pa se besedilo: 
" Zavoda Republike Slovenije za to leto" nadomesti z besedilom: 
" Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto ". 

21. člen 

31. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Za prekršek iz 9. in 10. točke prvega odstavka 28. člena ter za 
prekršek iz 29. člena tega zakona se poleg denarne kazni izreče 
tudi varstveni ukrep odvzema sredstev, ki so predmet prekrška. 

Doda se 31. a člen: 

"31. a člen 

Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična 
oseba, ki pred vpisom stranke v register deluje v njenem imenu 
kot zastopnik v smislu 1. člena tega zakona, razen za dejanja, 
potrebna za vpis stranke v register." 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

23. člen 

Financiranje strank se v skladu z določbo 13. in 16. člena tega 
zakona prične z naslednjim mesecem po uveljavitvi tega zakona. 

24. člen 

Politične stranke, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisane v 
register, so dolžne v roku 3 mesecev od uveljavitve tega zakona 
registrskemu organu podati zahtevo za vpis zastopnika stranke 
v register in predložiti grafično podobo znaka stranke. 

Vlogi morajo priložiti zapisnik zbora oziroma sestanka ali kongresa, 
na katerem je bil zastopnik stranke izvoljen. 

Za kršitev določbe iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo 
določbe 8. točke 28. člena Zakona o političnih strankah. 

25. člen 

Minister, pristojen za upravo, uskladi predpis o registru ter o 
obrazcu ustanovne izjave najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

Minister, pristojen za finance, izda podzakonski akt iz 14. člena 
tega zakona najkasneje v 6 mesecih po njegovi uveljavitvi. 

26. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se v 53.a členu Zakona o volitvah 
v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95) črta besedilo: 
"oziroma tuje fizične ali pravne osebe". 

27. člen 

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

K 1. členu: 

Določba tretjega odstavka je od 1.1.1995 v nasprotju z določbami 
Zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov (Ur. list RS, štev. 
29/72) in Zakonom o notariatu ( Ur. list RS, štev. 13/94 ), ki za 
overitev podpisov v primerih, kot je overitev podpisa na ustanovni 
izjavi, od 1.1.1995 določata izključno pristojnost notarja. 

K 2. členu: 

Določbe o prepovedi uporabe imena tuje pravne ali fizične osebe, 
ni mogoče dosledno izvajati. Omejitev uporabe imena tudi ni nujna 
iz razlogov nacionalne varnosti, javne varnosti in javnega reda 
oziroma ni sorazmerna s ciljem določene omejitve, ki je lahko v 
tem, da volivci ne bi bili zavedeni, da je stranka, ki sodeluje na 
volitvah, morda tuja stranka, ki deluje v tuji državi. 

K 3. členu: 

Samo iz opisa znaka stranke, ki ga stranka določi v svojem 
statutu, ni mogoče točno opredeliti oblike ( vizualne podobe ) 
znaka. Zaradi navedenega je otežena presoja, ali stranka v 
pravnem prometu dejansko uporablja svoj znak, kot to določa 
drugi odstavek 8. člena zakona, kar je zlasti pomembno, kadar 
nastopa na volitvah. Dodana je tudi določba, ki opredeljuje, kateri 
osebni podatki se obdelujejo v registru strank v skladu z določbami 
Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

K 4. členu: 

Predlagatelj predlaga, da se zakonski rok, v katerem je stranka 
na zahtevo registrskega organa dolžna dopolniti vlogo za vpis v 
register, ustrezno podaljša. Iz prakse ugotavlja, da so 
pomanjkljivosti vloge običajno takšne narave, da zahtevajo več 
časa, saj mora stranka bodisi ponovno sklicati organ, ki je 
pristojen za odločanje, ali pa dopolniti vlogo z dodatnimi overjenimi 
podpisi ustanoviteljev. Pri tem predlagatelj ne vidi razlogov, da 
stranki takšna dopolnitev ne bi bila omogočena zaradi prekratkega 
roka, ki ga ni mogoče podaljšati, saj lahko politična stranka, za 
katero je bil postopek registracije ustavljen zaradi zamude roka, 
nemudoma ponovno poda vlogo za registracijo. 

V postopkih registracije sprememb statutov, političnih programov 
ali drugih podatkov, ki se vpisujejo v register političnih strank, se 
v praksi pojavljajo primeri, da je vprašanje, katerega rešitev je 
predpogoj za izvedbo postopka o registraciji, v sami stranki 
sporno. Prihaja do notranjih sporov, posledica katerih je izvolitev 
dvojnega vodstva in organov politične stranke, sprejem 
sprememb statuta na kongresih v dvojnem sklicu in podobno. 
Ker je vprašanje zastopanja politične stranke ter vprašanje o 
veljavnosti sprejetih sprememb statuta predhodno vprašanje v 
postopku registracije, ga je potrebno razrešiti pred odločitvijo o 
glavni stvari, to je o registraciji politične stranke. 

Po določbi 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku bi 
to predhodno vprašanje lahko rešil organ, ki odloča o registraciji. 
Odločanje o takšnem sporu pa dejansko pomeni presojanje 
delovanja politične stranke, kar je sicer avtonomna pravica 
politične stranke, odločitve pa v tem primeru ne morejo imeti 
pravnega učinka le za ta primer, kot to določa Zakon o splošnem 
upravnem postopku. Zastopnik stranke,kot je bil ugotovljen v 
postopku registracije in vpisan v register političnih strank, se 
šteje za zastopnika tudi v vseh drugih pravnih razmerjih politične 
stranke. Zaradi tega po spremembi zakona predhodnega 

vprašanja ne bi obravnaval registrski organ, temveč pristojno 
sodišče, saj spor sodi med spore "iz drugih civilnopravnih 
razmerij", o katerih se odloča v pravdnem postopku. 

K 5. členu: 

Sprememba določbe je potrebna zaradi spremembe 10. člena 
zakona. 

K 6. členu: 

Po določbi dosedanjega 14. člena je pri statusnih preoblikovanjih 
strank dejansko možna le združitev - spojitev dveh ali več strank 
in njihova razdružitev. S spojitvijo nastane nov pravni subjekt ( 
nova stranka ) in se iz registra izbrišeta obe oz. vse udeležene 
stranke, pri čemer je nova stranka pravni naslednik obeh oz. 
vseh spojenih strank. Zakon ne predvideva možnosti pripojitve, 
kar je v praksi tudi možno. Predlagana sprememba tega člena pa 
opredeljuje tudi to možnost. Manjša stranka se lahko pripoji večji 
stranki in s tem preneha. Stranka, prevzemnik, pa ne preneha oz. 
se ne izbriše iz registra političnih strank. V register političnih strank 
se pri stranki, h kateri se je druga stranka pripojila, vpiše pripojitev. 
Določba opredeljuje tudi listine, ki jih je potrebno priložiti vlogi za 
vpis navedenih statusnih sprememb v register, iz katerih je 
razvidno, da so sodelujoče stranke, skladno z določbami svojih 
statutov, tudi dejansko odločile o statusnih spremembah, ter rok, 
v katerem je stranka dolžna podati vlogo. 

K 7. členu: 

Sedaj veljavni zakon v 10. členu določa, da mora biti v zapisniku 
ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa naveden tudi 
funkcionar, ki v skladu s statutom predstavlja oziroma zastopa 
stranko, iz česar izhaja, da mora stranka pred registracijo izvoliti 
tudi zastopnika stranke. Vendar pa zakon v 15. členu med podatki, 
katerih spremembe se registrirajo, ne navaja podatkov o odgovorni 
osebi, ki predstavlja oziroma zastopa stranko (zastopnik stranke 
), zato se ta podatek v register ne vpisuje. V pravnem prometu 
pogosto nastopajo težave prav zaradi vprašanj o zastopanju 
stranke, zaradi česar je potrebno, da se zastopnik stranke vpiše 
v register. S takšno dopolnitvijo bo register političnih strank postal 
primerljiv z drugimi podobnimi registri, kot je npr. register društev 
in sodni register. 

V zakonu je potrebno opredeliti tudi postopek registracije 
sprememb registrskih podatkov na način, ki ne bo dopuščal 
dvoma, katere posebne določbe, ki se nanašajo na postopek 
vpisa stranke v register, se uporabljajo tudi za registracijo 
sprememb podatkov. 

K 8. členu: 

Zakon v 16. členu določa pravno varstvo tretjega - druge stranke 
ali državne institucije oz. pokrajine v državi - da zavaruje svoje 
ime oz. naziv in druge znake, ki opredeljujejo njihovo identiteto. Pri 
tem pa so posledice (izbris stranke iz registra) za stranko, katere 
odločba o vpisu v register je s tožbo napadena, nesorazmerne s 
cilji, ki jih zasleduje subjekt, ki varuje svoje pravice. Zaradi 
navedenega predlagatelj predlaga, da se na podlagi sodbe 
upravnega sodišča o delni odpravi odločbe o vpisu iz registra 
izbrišejo le ime, del imena, skrajšano ime, kratica ali znak stranke. 
Pri tem stranka ne izgubi pravne osebnosti, je pa v svojem 
delovanju ovirana, saj skladno z določbo tretjega odstavka 8. 
člena zakona lahko v pravnem prometu uporablja le svoje 
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registrirano ime, skrajšano ime. kratico ali znak stranke. 
Neupoštevanje te določbe pa je v zakonu opredeljeno kot 
prekršek. 

K 9. členu: 

V 17. členu veljavni zakon predvideva izbris politične stranke iz 
registra, če ustavno sodišče odloči, da je njeno delovanje oziroma 
njeni akti protiustavni. Po določbi 68. člena Zakona o ustavnem 
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) ustavno sodišče v postopku 
odločanja o protiustavnosti aktov in delovanja lahko sprejme 
različne odločitve. Protiustaven akt stranke z odločbo razveljavi, 
protiustavno delovanje stranke pa prepove. Z 2/3 večino glasov 
vseh sodnikov pa lahko odredi izbris stranke iz registra. Le v tem 
primeru je registrski organ dolžan na podlagi odločbe ustavnega 
sodišča izbrisati stranko iz registra. Prav tako se iz registra izbriše 
stranka, katere odločba je bila v celoti odpravljena s sodbo 
upravnega sodišča. Pri tem pa bo registrski organ po dopolnitvi 
postopka za vpis v register, skladno z napotili upravnega sodišča, 
stranko ponovno vpisal v register na podlagi po dopolnjenem 
postopku izdane odločbe. V vseh ostalih primerih se lahko stranka 
izbriše iz registra le po izvedenem postopku registrskega organa, 
bodisi na zahtevo stranke bodisi po uradni dolžnosti, na podlagi 
določbe zakona. 

Določba 3. točke drugega odstavka navedenega člena pooblašča 
registrski organ, da uvede postopek za izbris stranke iz registra, 
če je podan sum, da stranka v roku enega leta po poteku 
mandatne dobe, določene s statutom, ni izvolila svojih organov. 
Določba po svoji vsebini lahko predstavlja izbris iz registra zaradi 
prenehanja delovanja stranke. Zaradi navedenega je primerneje, 
da se v zakonu opredeli izbris iz registra zaradi prenehanja 
stranke, pri čemer se zadnjemu zastopniku stranke naloži, da o 
tem obvesti registrski organ in zahteva izbris. Zahtevi za izbris 
pa mora priložiti - poleg odločitve stranke o prenehanju - tudi 
poročilo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij stranke. Pri tem 
pa mora stranka izkazati, da je s proračunskimi sredstvi ravnala 
v skladu z določbo drugega odstavka 18. člena zakona. Izbris 
zaradi enoletne zamude pri izvedbi volitev pa lahko dejansko 
predstavlja tudi prisilno izločitev stranke iz političnega življenja, 
saj je stranka lahko kljub nepravočasni izvolitvi organov aktivna. 
Ker zakon predvideva več možnosti za izbris stranke po uradni 
dolžnosti, to je tudi proti volji stranke, je ta določba tudi nepotrebna. 

Za izbris stranke iz registra iz razlogov, ker je stranka prenehala 
zaradi spojitve, pripojitve ali razdružitve, pa predlagatelj predlaga, 
da se stranka iz registra izbriše na podlagi odločbe o registraciji 
nove stranke, nastale s spojitvijo ali razdružitvijo, oziroma na 
podlagi odločbe o vpisu pripojitve stranke v register. Takšno rešitev 
dovoljuje dejstvo, da je nova stranka oziroma stranka, h kateri se 
druga stranka pripoji, v postopku registracije morala priložiti vse 
listine, ki so potrebne tudi za izbris dotedanjih strank iz registra 
( sklep pristojnega organa o spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi ter 
sklep o pravnem nasledstvu stranke ). 

Predlagatelj je v predlogu zakona opredelil tudi možnost, da se iz 
registra v primerih iz spremenjenega 17. člena zakona na podlagi 
sodbe upravnega sodišča izbriše le ime, del imena, skrajšano 
ime, kratico ali znak stranke. Takšen izbris pa se prav tako objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

K 10. členu: 

Zakon v 18. členu ne določa, kdo ob izbrisu stranke iz registra 
odloči o prenosu sredstev, pridobljenih iz proračuna, na proračun. 
Ker zakon določa, da se sredstva prenesejo z dnem izbrisa, je 
potrebno določiti tudi organ, ki bo ugotovil obseg sredstev in o 
prenosu proračunskih sredstev tudi odločil, kadar stranka tega 
ob prenehanju ne izvrši sama. Ker Ministrstvo za finance po 
določbah Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev 

opravlja zadeve, ki se nanašajo na upravljanje s finančnim 
premoženjem Republike Slovenije, sodi odločanje o prenosu 
sredstev v njegovo pristojnost. Po določbah Zakona o davčni 
službi ( Uradni list RS, štev. 18/96, 36/96, 48/98, 26/99 in 54/99 ) 
je davčna služba dejavnost državne uprave, ki obsega odmero, 
obračunavanje, nadzor in izterjevanje davkov ter drugih dajatev 
na podlagi zakona in drugih predpisov. Proračunska sredstva 
strank z dnem izbrisa stranke iz registra po samem zakonu 
pripadejo državi, s čimer nastane terjatev države. Glede na 
pristojnosti, ki jih imajo davčni uradi, je za izterjavo te obveznosti 
lahko pristojen le davčni urad. 

Predlagatelj pa meni, da se sredstva, ki so jih stranke iz proračuna 
že prejele, ob statusnih spremembah ( spojitev, razdružitev ), 
lahko prenesejo na novo stranko oziroma na stranko, h kateri se 
je druga stranka pripojila, kot pravno naslednico. 

K 11. členu: 

Sprememba določbe je potrebna zaradi spremembe določbe 14. 
člena zakona. Obrazložitev je podana pri 6. členu. 

K 12. členu: 

Sprememba drugega odstavka je redakcijske narave. 

Podatek o povprečni mesečni plači na delavca v Republiki Sloveniji 
za preteklo leto je znan šele februarja naslednje leto, zato strank 
niti donatorjev ni mogoče zavezovati, da upoštevajo omejitve 
višine prispevkov v času, ko zgornja meja še ni znana. Z določitvijo 
osnove na podlagi podatkov za preteklo leto pa je zgornja meja 
dopustnega financiranja nekoliko zmanjšana, in sicer za odstotek 
rasti povprečne mesečne plače v tekočem letu. Za toliko pa se 
seveda zmanjša tudi višina sredstev, nad katero je v letnem 
poročilu potrebna objava firme in sedeža (za pravne osebe ) 
oziroma imena, priimka in naslova ali firme in sedeža (fizična 
oseba in zasebnik) donatorja ter letnega zneska prispevka 
stranki. 

K 13. členu: 

Ustavno sodišče je v svoji odločbi, s katero je ugotovilo neskladnost 
prvega odstavka 23. člena zakona z ustavo, zavzelo stališče, da 
je mogoče neupravičeno razlikovanje med strankami pri 
državnem financiranju odpraviti tudi tako, da se z zakonom postavi 
določen prag za pridobitev sredstev iz državnega proračuna, ki 
pa je lahko izražen v številu glasov, pridobljenih na volitvah, ali v 
kakšnem drugem merilu. Ta prag je lahko le tolikšen, da prepreči 
pridobivanje denarja iz proračuna političnim strankam, ki so vložile 
kandidature, za katere se je na volitvah izkazalo, da niso imele 
nobene realne možnosti za uspeh ( za pridobitev vsaj enega 
poslanskega mandata ). Prag je pri tem lahko večji od zahtevanega 
števila podpisov, s katerimi je potrebno podpreti kandidaturo. 

Zaradi navedenega je predlagatelj, po proučitvi več možnih rešitev, 
določil kot najprimernejši kriterij, vezan na uspeh na volitvah. Pri 
določanju tega kriterija je predlagatelj upošteval veljavno volilno 
zakonodajo, po kateri se poslanci volijo v volilnih enotah po načelu, 
da se en poslanec voli na približno enako število volivcev, in po 
načelu, da so v državnem zboru sorazmerno zastopani politični 
interesi. Financiranje strank na podlagi zakona je ob takšni ureditvi 
financiranja, po mnenju predlagatelja in glede na stališče 
ustavnega sodišča, lahko le in zgolj prispevek države k 
izoblikovanju in graditvi demokratičnih odnosov v družbi, z 
zagotavljanjem enakih možnosti za delovanje različnih strank, 
različnih političnih opcij. 

Kriterije za pridobitev proračunskih sredstev je predlagatelj 
opredelil v odstotkih glasov ( 1% ), ki jih je na volitvah dobila 
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posamezna stranka glede na vse veljavne glasove, oddane v 
državi. Predlagani prag je manjši od potrebnega števila glasov za 
pridobitev enega poslanskega mesta in večji od potrebnega števila 
podpisov volivcev s katerimi volivci lahko določijo listo kandidatov. 
Predlagatelj je temu kriteriju dodal še dodatni kriterij, da mora 
stranka predlagati svoje kandidatke ali kandidate najmanj v 3/4 
volilnih enot, to je po sedaj veljavni zakonodaji v 6 volilnih enotah. 
Zaradi zagotovitve večje enakopravnosti strank pa je za stranke, 
ki kandidirajo s skupno listo, postavljeni prag nekoliko višji. 
Stranke, ki so na volitvah nastopale s skupno listo, morajo po 
predlogu zbrati sorazmerno več glasov volivcev ( dve stranki s 
skupno listo 1,2%, tri ali več strank pa 1,5% vseh veljavnih glasov 
). Za skupne kandidate po mnenju predlagatelja stranke lažje 
pridobijo glasove volivcev, saj je mogoče pričakovati, da jih bodo 
podprli člani in simpatizerji vseh sodelujočih strank. 

Predlagatelj meni, da bodo ob upoštevanju predlaganih kriterijev 
iz proračunskega financiranja izločene le tiste stranke, ki ne želijo 
ali ne morejo sodelovati pri upravljanju države kot celote, ker niso 
deležne podpore volivcev, ali bi morda predlagale svoje kandidate 
zgolj z namenom pridobitve sredstev iz državnega proračuna. 
Politična stranka, ki na ravni države ni uspela zbrati dovolj glasov 
ali pa ni kandidirala svojih kandidatov v zadostnem številu volilnih 
enot in tako ni uspela izpolniti pogoja za pridobitev sredstev iz 
državnega poračuna, pa ima možnost, da pridobi javna sredstva 
iz proračuna lokalne skupnosti na podlagi določbe 26. člena 
zakona, če bo seveda uspešnejša na volitvah v lokalni 
skupnosti. Taka stranka lahko tudi dejansko deluje pretežno ali 
zgolj na lokalnem nivoju in je le v tem okolju bolj prepoznavna. 

Takšna ureditev po mnenju predlagatelja v celoti sledi odločbi 
Ustavnega sodišča. 

Tabela 1 ponazarja razdelitev glasov med politične organizacije 
(leta 1992) in politične stranke (leta 1996), kot so jih prejele na 
volitvah v državni zbor in s tem zasedle poslanska mesta v 
državnem zboru. Do leta 1995 so se politične stranke na podlagi 

Pri delitvi sredstev je predlagatelj predvidel dva načina delitve. 
Del sredstev - 10% - se strankam, ki so upravičene do sredstev, 
dodeli v enakih deležih, ne glede na število prejetih glasov volivcev 
(linearno). Drugi del sredstev - 90% - se strankam deli glede na 
število prejetih glasov ( proporcionalno ). Z določitvijo linearne 
delitve sredstev je v državno financiranje strank dodatno vgradil 
elemente enakosti med strankami, ki so sicer dosegle predpisane 
pogoje za dodelitev sredstev. Na ta način bi se delil manjši del 
sredstev (10%), do katerega bi bile upravičene tudi vse stranke, 
ki so na volitvah sodelovale s skupno listo. Navedene stranke pa 
del sredstev, ki se deli proporcionalno, delijo na podlagi 
medsebojnega dogovora, če tega ni, pa po enakih deležih. 

Pri določitvi višine proračunskih sredstev je predlagatelj izhajal iz 
predpostavke, da rast življenjskih stroškov ne more biti edini 
kriterij za valorizacijo v zakonu določene osnove. Zaradi 
navedenega predlagatelj predlaga, da se višina sredstev določi v 
državnem proračunu in je odvisna od ugotovljenega bruto 
družbenega proizvoda. Strankam se sredstva izplačujejo po 
dvanajstinah in se med letom ne valorizirajo. 

Predlagatelj je navedene kriterije tudi preizkusil na rezultatih volitev 
v državni zbor leta 1992 in 1996. Pri tem ugotavlja, da se število 
glasov, na osnovi katerih se zagotavlja financiranje glede na volitve, 
bistveno ne razlikuje. 

Ob upoštevanju rezultatov teh volitev predstavlja predlagani prag 
11. 883 veljavnih glasov ( volitve leta 1992 ) oziroma 10. 692 
veljavnih glasov ( volitve leta 1996 ). Ob upoštevanju velikosti 
volilnega telesa, pa bi lahko določeni odstotek predstavljal največ 
14. 913 oziroma 15. 422 glasov. 

Zakona o političnem združevanju ( Uradni list RS, štev. 42/89 ) 
financirale na drugačnih osnovah, zaradi tega glasovi, ki so jih 
parlamentarne stranke prejele na volitvah leta 1992, neposredno 
ne pomenijo tudi osnove za delitev sredstev. 

Tabela 1 

volitve 

štev. 

strank, ki 

dosegajo 

kriterij za 

financ. 

število 

strank, ki so 

sodelovale 

na volitvah 

število glasov, 

ki so jih 

prejele 

parlament, 

stranke 

odstotek 
glede na 

število 

veljavnih 

glasov 

število 
preostalih 

veljavnih 

glasov* 

odstotek, 

glede na 

število 
veljavnih 

glasov* 

1992 

11 
(4 s 

skupno 

listo) 

34 političnih 

organizacij 
978 196 82,31% 198 332 16,68% 

1996 7 24 političnih 

strank 

948 462 88,71% 113 344 10,60% 

* Od skupnega števila preostalih glasov volivcev so odšteti glasovi neodvisnih kandidatov. 
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Tabela 2 

volitve 

štev. 

strank, ki 

dosegajo 
kriterij 23. 

člena 

število 

strank, ki so 

sodelovale 

na volitvah 

število glasov, 

ki 

zagotavljajo 

sredstva 

odstotek 

glede na 

število 

veljavnih 

glasov 

število glasov, 
ki ne 

zagotavljajo 
sredstev* 

odstotek, 

glede na 

število 

veljavnih 

glasov* 

1992 
18 
(6 s 

skupno 
listo) 

34 političnih 

organizacij 
1 106 848 93,14 % 69 680 5,86 % 

1996 10 24 političnih 

strank 
1 008 274 94,30 % 53 532 4,99 % 

* Od skupnega števila preostalih glasov volivcev so odšteti glasovi neodvisnih kandidatov. 

Tabela 2 ponazarja osnove za financiranje na podlagi predlagane 
določbe 23. člena zakona. 

Če bi v zakonu ostali nespremenjeni določbi drugega in tretjega 
odstavka 23. člena, bi bilo potrebno z uveljavitvijo sprememb 
zakona za financiranje političnih strank v proračunu zagotoviti 
sredstva za financiranje za 5,61% več glasov kot do uveljavitve 
zakona. Zaradi navedenega predlagatelj predlaga, da se sredstva 
razdelijo med stranke glede na postavljene kriterije, ob 
upoštevanju obsega sredstev, določenega v proračunu, in se 
tekom leta ne valorizirajo. Višina sredstev pa se letno usklajuje z 
rastjo bruto družbenega proizvoda v letu pred sprejetjem 
proračuna. 

Predlagatelj je razen ponujenega predloga ureditve financiranja 
političnih strank proučil še nekaj drugih možnosti financiranja, 
vendar jih je ocenil kot neustrezne. Tako je neustrezna uporaba 
določb Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, štev. 62/94), ki 
določajo kriterije za povrnitev ali delno povrnitev stroškov volilne 
kampanje. Po preveritvi navedenih kriterijev na podatkih 
državhozborskih volitev v letu 1996 ugotavlja, da bi bila do 
proračunskih sredstev upravičena poleg parlamentarnih strank 
le ena neparlamentarna stranka, s čemer ne bi bila odpravljena 
diskriminacija strank, ki jo ugotavlja ustavno sodišče. 

Za neprimerne je ocenil tudi nekatere možne kriterije, ki niso 
vezani na volitve in uspeh posameznih strank na volitvah. Tako je 
ocenil kot neprimernega npr. kriterij število članstva strank oziroma 
število strankinih teritorialnih enot. Oba kriterija bi prinesla več 
sredstev velikim strankam, pri čemer pa je ugotavljanje prvega 
kriterija odvisno zgolj od podatkov strank iz njihovih evidenc 
članstva. Stranke bi lahko tako ob določitvi prvega kakor tudi 
drugega kriterija povečevale število članstva oziroma občinskih 
odborov oziroma drugih teritorialnih enot zgolj zaradi pridobivanja 
proračunskih sredstev. 

Kot neprimeren se je izkazal tudi model, po katerem bi stranke 
enakopravno kandidirale za proračunska sredstva za financiranje 
posameznih projektov strank. Predlagatelj je sicer poskušal 
opredeliti le takšne projekte strank, ki neposredno ne pomenijo 
izvajanja političnih programov strank. S tem se je želel izogniti 

možnosti, da bi se skozi financiranje strank iz proračuna lahko 
vzpostavil neposredni državni vpliv na politično delovanje strank, 
vendar pa meni, da vseh možnosti takšnega vpliva pri takšnem 
kriteriju ni mogoče izključiti. 

K 14. členu: 

Iz poročila Računskega sodišča Republike Slovenije o revizijah 
pri organizatorjih financiranja volilne kampanje za volitve 
predsednika Republike Slovenije z dne 29.10.1998 je razvidno, 
da stranke finančna poročila, ki jih mora računsko sodišče pred 
oddajo državnemu zboru pregledati in oceniti, sestavljajo različno, 
saj si neenotno razlagajo določbo prvega odstavka 24. člena, ki 
določa vsebino poročila. Zaradi navedenega je predlagatelj v 
predlogu zakona opredelil, da ministrstvo, pristojno za finance, v 
katerega področje dela spada tudi opravljanje zadev, ki se 
nanašajo na sistem računovodstva, revizije in finančnega 
poslovanja, izda podzakonski akt, ki bo podrobneje določil vsebino 
letnega poročila in skrajšanega letnega poročila strank, s čimer 
bo poenoteno poročanje strank. 

Zakon ne določa obveznosti strank, da posredujejo letna poročila 
računskemu sodišču pred oddajo državnemu zboru, vendar je to 
iz vsebine določbe zakona mogoče sklepati. Zaradi navedenega 
je predlagatelj v spremenjeni določbi določil obveznost strank, da 
računskemu sodišču posredujejo v pregled in ocenitev letna 
poročila ter določil tudi rok, ki zagotavlja, da lahko stranke 
državnemu zboru do 31.3. tekočega leta predložijo letna poročila 
z zapisom o pregledu, kot to zahteva določba zakona. 

Obveznost objavljanja skrajšanih letnih poročil v Uradnem listu 
RS je predlagatelj prenesel na stranko samo, vendar zgolj na 
stranko, ki je v preteklem letu prejela sredstva iz državnega 
proračuna ali proračuna lokalne skupnosti oziroma prejela 
prispevke, določene v četrtem odstavku 22. člena zakona. 

Predlagatelj tudi predlaga, da se stranki, ki prejema sredstva iz 
državnega proračuna, ali proračuna lokalne skupnosti financiranje 
začasno ustavi, če ne predloži državnemu zboru letnega poročila 
do roka oziroma do roka ne objavi skrajšanega letnega poročila 
v uradnem listu. 
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K 15. členu: 

Zaradi nejasne opredelitve javnega kapitala v 25. členu zakona, 
je nadzor nad spoštovanjem omejitev pri financiranju političnih 
strank oteženo, kot to ugotavlja Računsko sodišče. Zaradi 
navedenega je potrebno določbo dopolniti z jasno opredelitvijo 
tega pojma. 

K 16. členu: 

Predlagatelj je v predlogu sprememb zakona ohranil možnost 
financiranja političnih strank iz proračunov lokalnih skupnosti, saj 
navedena določba pred ustavnim sodiščem ni bila napadena in 
sodišče ni presojalo njene ustavnosti. Vendar je menil, da je, glede 
na spremembo 23. člena, nujno ustrezno spremeniti tudi to 
določbo. 

Ob upoštevanju dejstva, da bodo iz državnega proračuna 

Pri izračunu obsega razpoložljivih sredstev za financiranje 
političnih strank je vzeto kot izhodišče proračunsko leto 2000. Na 
podlagi ugotovljenega obsega sredstev, določenega na podlagi 
kriterija, da se stranka lahko financira na glas volivca, kije veljavno 
glasoval za te stranke s po največ 30 tolarji in izračuna primerne 
porabe za posamezno občino menimo, da skupen obseg sredstev 
v občini ne sme presegati 0,2% primerne porabe posamezne 
občine. Valorizirana izhodiščna osnova se upošteva tudi pri 
izračunu sredstev v naslednjih proračunskih letih, vendar je 
potrebno pri tem upoštevati, da skupen obseg sredstev za ta 
namen tudi v naslednjih letih ne sme presegati 0,2% primerne 
porabe posamezne občine. Pri tem pa bo posamezna lokalna 
skupnost seveda samostojno odločala ali bo politične stranke 
financirala ali ne in v okviru postavljenih kriterijev sama določala 

financirane vse stranke, ki so izkazale pripravljenost sodelovanja 
pri upravljanju države in uživajo tudi določeno podporo volivcev, 
je potrebno financiranje strank iz proračunov lokalnih skupnosti 
postaviti na enake osnove. Vendar naj bi bile financiranja iz 
proračunov lokalnih skupnosti deležne le, če lokalna skupnost 
tako določi. Pri tem je dolžna upoštevati le odvisnost od uspeha 
na volitvah (50% glasov, potrebnih za pridobitev enega mandata 
) ter z zakonom določeno zgornjo mejo financiranja, ki je določena 
z zneskom na glas volivca, ki je veljavno glasoval za stranke, 
katere so upravičene do sredstev ter z odstotkom sredstev, s 
katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih 
nalog in se določi na podlagi 20. a člena Zakona o financiranju 
občin ( Uradni list RS, štev. 80/94 in 56/98 ) . 

Ph določitvi zgornje meje višine sredstev je predlagatelj izhajal iz 
rezultatov lokalnih volitev leta 1998 in dosedanjega možnega 
obsega sredstev, določenega na podlagi določbe 26. člena zakona 
( 30 SIT na glas volivca ). 

sredstva na glas volivca in skupen obseg sredstev za financiranje 
političnih strank. 

V lokalni skupnosti, kjer se v občinski svet izvajajo volitve po 
večinskem sistemu, pa je nujno potrebno s potrebnim izračunom 
zagotoviti, da lahko glas posameznega volivca "prinese" sredstva 
le enkrat, kot to velja za lokalne skupnosti, kjer se volitve izvajajo 
po proporcionalnem volilnem sistemu. 

Zaradi vzpostavljanja enakih oziroma podobnih kriterijev za 
financiranje strank iz državnega proračuna in proračunov lokalnih 
skupnosti je bistvena sprememba predlagane rešitve tudi v tem, 
da se iz proračunov lokalnih skupnosti stranke ne bi financirale 
za glasove, ki so jih pridobile na volitvah za župana. Iz državnega 

Tabela 3 

Občine 
Število 

glasov, ki 
prinesejo 
sredstva 

odstotek 
glede na 
Število 

veljavnih 
glasov 

Število 
glasov, ki 
prinesejo 

sredstva po 
predlogu 26. 

člena 

odstotek 
glede na 
število 

veljavnih 
glasov 

Glasovi x 
30 SIT x 12 

Primerna 
poraba 

odstotek 
primerne 
porabe 

Celje 14895 79,81 15636 83,78 5.628.960 3.282.825.562 0,17 

Kranj 22036 88.20 22577 90.36 8.127.720 3.450.126.292 0,23 
Ljubljana 78768 89,79 81369 90,69 29.292.840 17.623.265.177 0,17 

Maribor 34681 83,14 35183 84,34 12.665.880 7.648.350.465 0,16 

Murska Sobota 8873 99,17 8873 99,17 3.194.280 1.380.317.519 0,23 
Nova Gorica 13235 90,83 13580 93,19 4.888.800 2.468.334.795 0,20 

Novo Mesto 13221 72,98 13535 74,71 4.872.600 2.860.771.028 0,17 

Ptuj 8506 92.53 8715 94,80 3.137.400 1.625.084.816 0,19 
Slovenj Gradec 5302 87.73 5493 90.88 1.977.480 1.249.126.789 0,16 

Velenje 11971 89,44 12507 93,44 4.502.520 2.256.724.349 0,20 

Dravograd 3149 74,14 3282 77,26 1.181.520 619.269.577 0,19 
Slovenska 
Bistrica 

11231 98,65 11231 98,65 4.043.160 2.098.639.351 0,19 

Kobilje 345 85,57 404 100.00 145.440 45.764.993 0.32 
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proračuna stranke prav tako ne pridobijo sredstev za eventualno 
izvoljenega kandidata za predsednika države. 

K 17. členu: 

Predlagatelj je s predlagano določbo ustrezneje opredelil 
nadzorstvo nad izvajanjem določb zakona, pri čemer je nadzorstvo 
nad izvajanjem določb, ki določajo financiranje strank, prenesel 
na Računsko sodišče Republike Slovenije, kamor po svoji naravi 
to nadzorstvo tudi sodi. 

K 18. členu: 

Predlagatelj je določbo uskladil z določbami Zakona o prekrških. 
Pri opredelitvi prekrškov je upošteval, da politična stranka, ki ni 
vpisana v register političnih strank, ni pravna oseba in ne more 
biti storilec prekrška, zato je to določbo črtal. Določbo 8. točke 
prvega odstavka je uskladil z določbo novega 14. člena zakona 
ter na novo opredelil sankcijo za kršitev določbe 15. člena, ki v 
zakonu ni bila opredeljena. V 9. točki je na novo opredelil prekršek 
za kršitev spremenjene določbe četrtega odstavka 17.člena. 
Določbo 12. točke je spremenil glede na spremembo prvega in 
tretjega odstavka 24. člena, določbo 13. točke pa glede na določbo 
22. člena. V drugem odstavku je opredelil odgovornost zastopnika 
stranke, ki v roku ne obvesti registrski organ o prenehanju stranke 
in ne zahteva izbrisa iz registra, oziroma v postopku ugotovitve 
obsega in prenosa proračunskih sredstev na proračun, 
ministrstvu, pristojnemu za finance, ne da vseh potrebnih 
podatkov. 

K 19. členu: 

Sprememba predstavlja uskladitev določbe z Zakonom o 
prekrških. 

K 20. členu: 

Sprememba predstavlja uskladitev določbe z Zakonom o 
prekrških ter s spremenjeno določbo 22. člena zakona. 

K 21. členu: 

Zakon v 31. členu določa varstveni ukrep za prekršek iz 9. in 10. 
točko prvega odstavka 28. člena zakona ter za prekršek iz 29. 
člena zakona. 

K 22. členu: 

Predlagatelj je v 31. a členu na novo opredelil prekršek, ki ga 
lahko stori fizična oseba s tem, da deluje v imenu stranke kot njen 
predstavnik ali zastopnik pred njenim vpisom v register. Pri tem 
seveda ne predstavljajo prekrška dejanja, ki so potrebna za 
ustanovitev stranke ter njen vpis v register političnih strank. 

K 23. členu: 

Ustavno sodišče je s svojo odločbo zakonodajalcu postavilo rok 
6 mesecev, v katerem mora uskladiti financiranje političnih strank 
z Ustavo Republike Slovenije, vendar pa predlagatelj predlaga, 
da se financiranje po določbah spremenjenega zakona prične z 
naslednjim mesecem po uveljavitvi, to je za naprej. 

K 24. členu: 

Ker predlog zakona predvideva registracijo zastopnika stranke, 
je potrebno določiti tudi rok, do katerega morajo že registrirane 
stranke podati registrskemu organu zahtevo za vpis zastopnika 
v register ter predložiti grafično podobo znaka stranke. 

S prehodno določbo je potrebno urediti tudi sankcijo za kršitev 
roka. 

K 25. členu: 

Določba določa roka, v katerem je potrebno izdati podzakonski 
akt ali ga uskladiti s spremembami zakona. 

K 26. členu: 

Zaradi spremenjene določbe 8. člena zakona je potrebna tudi 
sprememba 53.a člena Zakona o volitvah v državni zbor, ki je bila 
sprejeta z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
volitvah v državni zbor prav zaradi uskladitve z Zakonom o 
političnih strankah. 

K 27. členu: 

Uveljavitev zakona ne zahteva daljšega roka. 
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III. ČLENI, Kl SE SPREMINJAJO: 

5. člen 

Z ustanovno izjavo ustanovitelj izjavi svojo voljo o ustanovitvi 
stranke. 

V ustanovno izjavo ustanovitelj vpiše: 
- ime in priimek, 
- podatke o datumu rojstva, 
- državljanstvo, 
- stalno oziroma začasno prebivališče, 
- ime, skrajšano ime in kratico imena stranke, 
- izjavo, da sprejema statut stranke in njen program. 

Podpis ustanovitelja na ustanovni izjavi mora biti overjen pri 
državnem organu oziroma pri notarju. 

8. člen 

Ime stranke, ki mora biti napisano v slovenskem jeziku, skrajšano 
ime in kratica imena ter znak stranke, se morajo bistveno in 
nedvoumno razlikovati od imena, skrajšanega imena, kratice 
imena in znaka druge, že registrirane stranke in ne smejo biti taki, 
da spravljajo ali bi utegnili spraviti državljanke oziroma državljane 
v zmoto. 

Stranka ima lahko samo eno ime, eno skrajšano ime, eno kratico 
imena in en znak. 

V pravnem prometu sme stranka uporabljati le svoje registrirano 
ime, skrajšano ime, kratico imena in znak. 

Ime stranke, skrajšano ime, kratica imena in znak stranke ne 
smejo biti enaki ali podobni nazivom državnih institucij, pokrajin v 
državi in njihovim simbolom in kraticam, ki jih te uporabljajo. 

Ime stranke ne sme vsebovati imena tuje države ali tuje stranke 
oziroma, tuje pravne ali fizične osebe. 

V volilni kampanji in v kandidacijskem postopku lahko stranka 
uporablja le svoje registrirano ime, skrajšano ime, kratico imena 
in znak. 

10. člen 

Register strank (v nadaljnjem besedilu: register) vodi ministrstvo, 
pristojno za upravo (v nadaljnjem besedilu: registrski organ), ki 
izda predpis o registru ter o obrazcu ustanovne izjave iz 5. člena 
tega zakona. 

Zahtevi za vpis v register je treba priložiti: 
- 200 ustanovnih izjav, 
- statut in program stranke, 
- zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa z 
navedbo izvoljenih organov stranke in funkcionarja, ki v skladu s 
statutom predstavlja oziroma zastopa stranko kot odgovorna 
oseba. 

Podatki, vpisani v register, so javni. 

11. člen 

Registrski organ označi zahtevo stranke za vpis v register z 
navedbo ure in datuma sprejema zahteve. 

Če stranka pošlje zahtevo iz prejšnjega odstavka po pošti, 
priporočeno ali brzojavno, se dan in ura oddaje zahteve na pošto 
štejeta za dan in uro sprejema zahteve. 

Če je zahteva stranke za vpis v register pomanjkljiva, pošlje 
registrski organ v desetih dneh stranki zahtevo za dopolnitev 
vloge. Če stranka vloge ne dopolni v roku 30 dni od sprejema 
zahteve za dopolnitev, se šteje, da je umaknila vlogo za vpis 
stranke v register. 

12. člen 

Registrski organ izda odločbo o vpisu stranke v register. 

Stranka postane pravna oseba z dnem vpisa v register. 

Stranka začne delovati v skladu s tem zakonom in z drugimi 
predpisi z dnem, ko je vpisana v register. 

Registrski organ objavi izrek odločbe o vpisu stranke v register v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave izreka odločbe 
plača stranka. 

14. člen 

Stranka se lahko združuje z drugimi strankami oziroma se lahko 
razdruži. 

Stranka se v primerih iz prejšnjega odstavka vpiše v register 
oziroma se izbriše iz registra v skladu z določbami tega zakona. 

V primeru združitve stranke z drugimi strankami zahtevi za vpis 
v register ni potrebno predložiti ustanovnih izjav iz 10. člena tega 
zakona. 

Registrski organ zavrne zahtevo stranke za vpis v register ali za 
izbris iz registra, če z aktom organa določenega v statutu stranke 
ni izkazano, da je urejeno nasledstvo stranke, ki po tem zakonu 
obsega ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in program 
stranke. 

Premoženjskopravna razmerja stranke se v primerih iz prvega 
odstavka tega člena urejajo v skladu s predpisi, ki urejajo 
nepravdni postopek pred sodiščem. Pri odločanju o 
premoženjskopravnih razmerjih strank sodišče upošteva število 
članov stranke ob združitvi oziroma razdružitvi ter število članov 
strank po združitvi oziroma po razdružitvi strank. 

Registrski organ ne sme zavrniti zahteve stranke za vpis v re- 
gister ali za izbris iz registra, če ugotovi, da stranka iz prvega 
odstavka tega člena nima urejenih premoženjskopravnih razmerij. 

15. člen 

O spremembi in datumu spremembe imena, skrajšanega imena, 
kratice imena in znaka stranke ter o spremembi in datumu 
spremembe statuta, programa in sedeža, mora izvršilni organ 
stranke v 15 dneh obvestiti registrski organ in zahtevati vpis 
spremembe v register. 

Registrski organ izda odločbo o vpisu spremembe podatkov iz 
prejšnjega odstavka v register. Izrek odločbe se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Stroške objave izreka odločbe plača 
stranka. 
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16. člen 19. člen 

Stranka, ki meni, da se ime, skrajšano ime, kratica imena in znak 
druge stranke ne razlikujejo bistveno in nedvoumno od njenega 
že prej registriranega, skrajšanega imena, kratice imena in znaka 
ter spravljajo oziroma bi utegnili spraviti državljanke oziroma 
državljane v zmoto, ima pravico s tožbo izpodbijati odločbo o 
vpisu druge stranke v register ter zahtevati izbris stranke iz 
registra. 

Državne institucije in pokrajine v državi imajo pravico s tožbo 
izpodbijati odločbo o vpisu stranke v register ter zahtevati izbris 
stranke iz registra, če menijo, da so ime, skrajšano ime, kratica 
imena in znak stranke enaki ali podobni njihovim nazivom, 
simbolom in kraticam, ki jih le-te uporabljajo. 

Rok za vložitev tožbe iz prejšnjih odstavkov je 30 dni od objave 
izreka odločbe o vpisu stranke v register v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

17. člen 

Registrski organ izbriše stranko iz registra: 
- če ustavno sodišče odloči, da so delovanje oziroma akti stranke 
protiustavni; 
- če sodišče odloči, da se ime, skrajšano ime, kratica imena in 
znak stranke bistveno in nedvoumno ne razlikujejo od imena, 
skrajšanega imena, kratice imena in znaka stranke, ki je že prej 
vpisana v register strank ali so taki, da spravljajo ali bi utegnili 
spraviti državljanke oziroma državljane v zmoto; 
- če sodišče odloči, da so ime, skrajšano ime, kratica imena in 
znak stranke enaki ali podobni nazivom državnih institucij in 
pokrajin v državi in njih simbolom in kraticam, ki jih le-te uporabljajo; 
- če se stranka združi v novo stranko. 

O izbrisu iz prejšnjega odstavka registrski organ obvesti stranko. 

Registrski organ začne postopek za izbris stranke iz registra: 
- na zahtevo stranke; 
- če ugotovi, da je bil vpis stranke v register opravljen na podlagi 
neresničnih podatkov; 
- če ugotovi, da v roku enega leta po izteku mandatne dobe, 
določene s statutom, stranka ni izvolila svojih organov; 
- če ugotovi, da stranka dvakrat zaporedoma ne sodeluje na 
volitvah v državni zbor ali v organe lokalne skupnosti. 

Registrski organ obvesti stranko o začetku postopka za izbris iz 
registra ter jo povabi, naj se v določenem roku o tem izjavi. 

Registrski organ odloči o izbrisu stranke iz regisfra v primerih iz 
tretjega odstavka tega člena z odločbo. Stranko se iz registra 
izbriše, ko postane odločba izvršljiva. 

Izbris stranke iz prvega odstavka tega člena iz registra in izrek 
odločbe o izbrisu stranke iz prejšnjega odstavka se objavita v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

18. člen 

Za vpis in izbris stranke iz registra se uporabljajo določbe zakona 
o splošnem upravnem postopku, če ta zakon ne določa drugače. 

Premoženje oziroma sredstva strank, ki jih je stranka pridobila iz 
proračuna, se z dnem izbrisa stranke iz registra, prenesejo na 
proračun. 

Stranka ima statut in program. 

Statut stranke mora določiti: 
1. ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in sedež stranke; 
2. notranjo oziroma teritorialno organiziranost stranke; 
3. pravice in dolžnosti članice oziroma člana stranke; 
4. postopek in organ, ki določa kandidatke oziroma kandidate 

za volitve v državni zbor in za predsednico oziroma 
predsednika republike ter kandidatke oziroma kandidate za 
volitve v organe lokalnih skupnosti; 

5. način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri določanju 
kandidatk in kandidatov za volitve iz 4. točke tega člena; 

6. postopek odločanja o prenehanju stranke oziroma postopek 
odločanja o združitvi ali razdružitvi stranke; 

7. postopek in organ stranke, ki ureja premoženjskopravna 
razmerja stranke v primeru izbrisa stranke iz registra oziroma 
v primeru združitve ali razdružitve stranke; 

8. odgovornost za materialno in finančno poslovanje stranke; 
9. mandatno dobo članov organov stranke; 
10. postopek sprejemanja in spreminjanja statuta oziroma 

programa stranke. 

22. člen 

Pravne in fizične osebe ter zasebniki lahko prispevajo prispevke 
za stranko. Prispevek za stranko je po tem zakonu tudi vsaka 
brezplačna storitev za stranko oziroma opravljanje storitev za 
stranko ali prodaja izdelkov stranki pod pogoji, ki stranko 
postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike storitev 
pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov oziroma, kot kupec izdelkov 
teh oseb. 

Pravna oseba ali zasebnik, ki opravi storitev za stranko ali ji 
proda izdelek, mora stranki izstaviti račun, ne glede na to, kdo je 
plačnik storitve ali na ceno izdelka oziroma ne glede na to, da je 
storitev opravljena ali izdelek dan brezplačno. 

Prispevki iz prvega odstavka tega člena ne smejo v skupnem 
znesku v enem letu presegati desetkratne povprečne mesečne 
plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Zavoda 
Republike Slovenije za statistiko za to leto. 

Če prispevki iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena v 
skupnem znesku za leto, za katero se dela poročilo o finančnem 
poslovanju stranke, presegajo trikratno povprečno mesečno plačo 
na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Zavoda Republike 
Slovenije za statistiko za leto, morajo biti v poročilu navedeni 
podatki o firmi in sedežu pravne osebe oziroma ime, priimek in 
naslov fizične osebe oziroma zasebnika in naziv njegove firme 
ter višina skupnega letnega prispevka, ki ga je zasebnik oziroma 
pravna ali fizična oseba prispevala. 

23. člen 

Stranka, katere kandidatke oziroma kandidati so bili na zadnjih 
volitvah izvoljeni v državni zbor, ima pravico do sredstev iz 
proračuna glede na število dobljenih glasov v vseh volilnih enotah 
na zadnjih volitvah v državni zbor. 

Stranka iz prejšnjega odstavka ima pravico do sredstev iz 
proračuna za vsak dobljen glas na volilnega upravičenca v višini 
30 tolarjev. Znesek se dodeljuje stranki mesečno. 
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Znesek iz prejšnjega odstavka se mesečno usklajuje z indeksom 
rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podatkih Zavoda 
Republike Slovenije za statistiko. 

24. člen 

Stranke morajo državnemu zboru do 31. marca tekočega leta 
predložiti finančno poročilo o poslovanju stranke za preteklo leto, 
ki mora vsebovati vse prihodke in odhodke stranke ter zlasti vire 
prihodkov stranke v skladu z računovodskimi predpisi. V tem 
poročilu morajo biti posebej prikazani podatki iz četrtega odstavka 
22. člena tega zakona in podatki o stroških volitev. V poročilu 
mora biti navedeno tudi premoženje stranke in posebej morajo 
biti opisane vse spremembe premoženja, vključno z navedbo 
virov sredstev za povečanje premoženja, v kolikor to povečanje 
presega skupni znesek petih povprečnih bruto plač na delavko 
oziroma delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Zavoda 
Republike Slovenije za statistiko v letu, za katerega se piše 
poročilo. Pred oddajo poročila državnemu zboru mora poročilo 
pregledati in oceniti Računsko sodišče Republike Slovenije; zapis 
o pregledu pa se kot priloga priloži poročilu. 

Predsednik državnega zbora lahko zahteva dopolnitev poročila 
iz prejšnjega odstavka, če ni sestavljeno v skladu z določbo tega 
člena in določi tudi rok, v katerem mora le-to biti dopolnjeno. 

Finančno poročilo iz prvega odstavka tega člena se mora objaviti 
v glasilu državnega zbora. 

25. člen 

Državni organ, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih 
skupnosti, humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi 
gospodarske družbe, v katere je vložen javni kapital v višini 
najmanj 50%, ne smejo financirati strank. 

26. člen 

Lokalne skupnosti lahko, v skladu s tem zakonom, financirajo 
stranke. 

Pristojni organ občine lahko določi, da stranka dobi mesečno po 
največ 30 tolarjev za vsak dobljeni glas na volitvah za občinski 
svet oziroma za župana. 

27. člen 

Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona opravlja 
ministrstvo, pristojno za upravo, če z zakonom ni drugače 
določeno. 

28. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek stranka: 

1. ki deluje, ni pa vpisana v register v skladu z določbami tega 
zakona oziroma, ki ima sedež v tujini (prvi odstavek 3. člena); 

2. ki ustanovi svoje organizacijske oblike v gospodarskih 
družbah, v zavodih In v drugih organizacijah ter v državnih 
organih (drugi odstavek 3. člena); 

3. ki deluje kot vojaško ali kot oboroženo združenje (tretji 
odstavek 3. člena); 

4. ki v stranko včlani mladoletnika, ki ni star najmanj 15 let, brez 
privolitve njegovega zakonitega zastopnika (tretji odstavek 
6. člena); 

5. ki včlani tujca v stranko oziroma v organe stranke imenuje ali 
izvoli tujca (7. člen); 

6. ki v pravnem prometu ne uporablja le svojega registriranega 
imena, skrajšanega imena, kratice imena in znaka (tretji 
odstavek 8. člena); 

7. ki v predvolilni kampanji in v kandidacijskem postopku ne 
uporablja le svojega registriranega imena, kratice imena in 
znaka (šesti odstavek 8. člena); 

8. ki ne vloži pravočasno zahteve za vpis v register oziroma za 
izbris iz registra glede na spremembe statusa iz prvega 
odstavka 14. člena tega zakona; 

9. ki v tridesetih dneh po sprejemu finančnega poročila o 
poslovanju stranke za preteklo leto, ne nameni presežka 
prihodkov stranke v dobrodelne namene ter o tem ne obvesti 
državnega zbora (četrti odstavek 21. člena); 

10. ki pridobi sredstva iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in 
pravnih oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz 
volil in daril iz tujine ali kakorkoli drugače pridobi sredstva iz 
tujine oziroma so bile v njeno korist iz tujine opravljene 
kakršnekoli storitve (šesti odstavek 21. člena); 

11. ki pridobi sredstva iz nedovoljenih virov oziroma v nasprotju 
z določbami 22. člena; 

12. ki do 31. marca tekočega leta državnemu zboru ne predloži 
finančnega poročila o poslovanju stranke za preteklo leto 
(prvi odstavek 24. člena); 

13. če pridobi od iste pravne ali fizične osebe ter zasebnika v 
enem letu sredstva v višini, ki presegajo desetkratno 
povprečno mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji 
po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko za to 
leto (tretji odstavek 22. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

29. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznujejo za 
prekršek javni zavod, javno podjetje, organ lokalne skupnosti, 
humanitarna organizacija, verska skupnost kot tudi gospodarska 
družba, v katere je vložen javni kapital v višini najmanj 50%, če 
financirajo stranko (25. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

30. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali zasebnik: 
- ki opravi storitev za stranko ali proda izdelek stranki brez 
izstavitve računa stranki (drugi odstavek 22. člena); 
- ki prispeva stranki sredstva v višini, ki presegajo desetkratno 
povprečno mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji po 
podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko za to leto (tretji 
odstavek 22. člena). 

31. člen 

Za prekršek iz četrtega in šestega odstavka 21. člena tega zakona 
ter za prekršek iz 25. člena tega zakona se izreče poleg denarne 
kazni tudi varstveni ukrep odvzema sredstev, ki so predmet 
prekrška. 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1.) Naslov predloga akta: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih 
strankah ( EVA: 1998- 1711-0011) 

2.1 Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3.1 Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, štev.: 7/94 ) 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4.) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

5.) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

DA 

6.) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

NE 

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza ...) 

/ 

8.) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

/ 

Vinko Poličnik, l.r. Borut Šuklje, l.r. 
DRŽAVNI PODSEKRETAR MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH 

PRIPOMOČKIH (ZZMP-A) 

- EPA 1106 - II ■ skrajšani postopek 

Številka: 515-01/99-3 (Z5) 
Ljubljana, dne 8/3-2000 

Vlada Republike Slovenije je na 223. korespondenčni seji dne 
7. in 8. marca 2000 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH, 

ki ga pošiljam v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku s predlogom, da se uvrsti na 20. sejo Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih 
obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manjše 
spremembe in dopolnitve zakona o zdravilih in medicinskih 
pripomočkih. Predlog zakona predvideva tudi razmejitev 
odgovornosti in pristojnosti Ministrstva za zdravstvo in 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za uporabo 
zdravil in medicinskih pripomočkov v humani medicini in 
veterinarski medicini, prav tako pa razmerjuje nadzorstvo med 
obema ministrstvoma. 

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: 

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 
- Janez ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Dunja PIŠKUR KOSMAČ, državna sekretarka v Ministrstvu 

za zdravstvo, 
- mag. Nada IRGOLIČ, direktorica Urada Republike Sovenije 

za zdravila, 
- Zoran KOVAČ, direktor Veterinarske uprave Republike 

Slovenije. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SKRAJŠANI POSTOPEK 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 30.11.1999 sprejel 
zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih. Tako zakon v 2. 
členu določa pristojna ministra in pristojni organ, ki je Agencija 
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. V 79. 
členu je določeno, da nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in 
na njegovi podlagi izdanih predpisov opravljajo zdravstveni 
inšpektorji farmacevtske smeri, za zdravila za uporabo v 
veterinarski medicini ob uvozu pa mejni veterinarski inšpektor (v 
nadaljnjem besedilu: pristojni inšpektorji). 

V parlamentarnem postopku so bili sprejeti nekateri amandmaji, 
ki so bistveno spremenili predlog tega zakona, zlasti glede 
pristojnosti. Predlog zakona, kakršen je bil vložen v parlamentarni 
postopek, je bil usklajen na Vladi Republike Slovenije. Prav tako je 
Vlada zavrnila tudi vse amandmaje, ki so spreminjali prvotni 
predlog zakona z vidika pristojnosti. 

Celovito izvajanje veterinarske službe v državi zajema tudi nadzor 
uporabe in prometa zdravil in imunoloških preparatov za uporabo 
v veterinarski medicini. Gre za nadzor nad zaostanki zdravil, 
imunoloških preparatov in tudi .prepovedanih snovi in drugih 
škodljivih snovi. Take zahteve predpisujejo Direktiva sveta 96/23/ 
EEC o ukrepih za nadzor določenih snovi in njihovih zaostankov 
pri živih živalih in v živalskih proizvodih, direktiva sveta 96/22/ 
EEC o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo 
hormonalno ali tirostatično delovanje ter beta-agonistov, odločba 
sveta 99/879/EC o dajanju v promet in uporabi govejega 
somatotropina (BST), uredba sveta 2377/90/EEC o postopkih 
skupnosti za določanje najvišjih dovoljenih količin zaostankov 
zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega 
izvora. V omenjenih evropskih predpisih je kot pristojna oblast 
definirana centralno oblast države članice, ki je pristojna za 
veterinarske zadeve. Določajo tudi pojem "neodobrene snovi ali 
proizvoda", ilegalo zdravljenje in zaostanke. V teh predpisih je 
med drugim tudi določeno, da se v primeru potrditve posesti, 
uporabe ali izdelave neodobrenih snovi ali proizvodov odvzame 
dovoljenje za proizvodnjo, določeni pa so tudi ukrepi pristojne 
oblasti v primerih nepravilne uporabe odobrenih zdravil ali bioloških 
preparatov. Pri odobrenih zdravilih in imunoloških preparatih za 
uporabo v veterinarski medicini je eden od zelo pomembnih 
podatkov tudi karenca, to je čas, ki je potreben, da v živalskem 
organizmu ni več zaostankov zdravil nad predpisanimi mejami. 
Karenca je pojem, ki se uporablja zgolj pri zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini. Za zdravila za uporabo v humani medicini 
taka omejitev ni potrebna. Karenca je potrebna iz enega samega 
razloga in to je varovanja zdravja potrošnikov, oziroma 
zmanjševanje tveganja za le-tega. 

Izvajanje veterinarske službe v svojem programu zajema tudi 
sisteme preprečevanja in izkoreninjanja določenih bolezni, zaščito 
živali. Znotraj teh programov se lahko uporabijo tudi določena 
zdravila, predvsem pa imunološki preparati za uporabo v 
veterinarski medicini, ki zadostijo vsem zahtevam glede kakovosti, 
učinkovitosti in varnosti samega zdravila oz. imunološkega 
preparata, kljub vsemu pa njihova uporaba ni primerna, ker prihaja 
v nasprotje s prej omenjenimi programi. Zato je nujno, da je končna 

odločitev, ali se nekemu zdravilu izda dovoljenje za promet v 
pristojnosti državne službe, ki je pristojna za veterinarstvo-VURS. 
Prav tako je nujno, da ima ta služba tudi pristojnost v primeru, ko 
je treba dovoljenje nemudoma razveljaviti na podlagi ugotovitev 
inšpekcije. Enako velja ob izrednih stanjih, koje potrebno zagotoviti 
določeno zdravilo, ki nima dovoljenje za promet, je pa nujno 
potrebno za zagotovitev zdravstvenega varstva živali in zaščite 
potrošnikov. 

Veterinarska fakulteta s svojim programom posreduje znanje 
farmakologije - uporabe zdravil pri živalih. Ta veda vključuje tudi 
poznavanje fiziologije, patologije in patofiziologije različnih živalskih 
vrst, kakor tudi različnih bolezni pri različnih živalskih vrstah. 
Študij veterinarstva diplomantom posreduje taka znanja, da lahko 
samo veterinarji presodijo, kdaj in kako uporabiti določeno zdravilo 
ter kakšne preventivne ukrepe mora odrediti za zagotovitev 
varnosti potrošnikov. Pri tem je med drugim zopet pomembna 
karenca ter njeno dosledno upoštevanje zlasti zato, da se 
potrošniku zagotovi oskrba z živili živalskega izvora, ki zanj ne 
predstavljajo tveganja zaradi zaostankov zdravil v teh živilih. 

Celovito izvajanje teh nalog pa je možno le, če je zagotovljen 
primeren nadzor. Le-tega morajo izvajati veterinarski inšpektorji, 
ki so prav tako diplomanti veterinarske fakultete in so tako 
usposobljeni, da lahko strokovno in kritično ocenijo primernost 
uporabe zdravil in odrejenih ukrepov, zlorabe in v primerih kršitev 
suvereno ukrepajo. 

Pri tem ne gre za ustanavljanje dveh agencij, saj v VURS že 
deluje oddelek za registracijo zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini, gre le za upravno nalogo izdaje in odvzema dovoljenja 
za promet z zdravilom. 

2. Cilji zakona 

Namen predlagane novele je usklajenost naše zakonodaje z EU 
predvsem na področju nadzora nad prometom in uporabo zdravil 
in imunoloških zdravil za uporabo v veterinarski medicini. Že prvi 
predlog zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih je bil v teh 
določbah usklajen na Vladi RS in tudi s predpisi EU, vendar v 
parlamentarnem postopku sprejeti amandmaji take usklajenosti 
ne zagotavljajo. 

Namen zakona je predvsem ponovno vzpostaviti celovit nadzor 
nad uporabo zdravil in imunoloških zdravil za uporabo v 
veterinarski medicini znotraj ene službe, to je veterinarske službe, 
ki mora biti, skladno z EU predpisi, pristojna za ta nadzor. 

Cilj, ki bo s tem zakonom dosežen, je zagotoviti potrošniku živila 
živalskega izvora, ki zanj ne predstavljajo tveganja glede 
zaostankov odobrenih zdravil oziroma z istim namenom 
preprečevati uporabo prepovedanih snovi pri živalih. 

3. Finančne posledice za proračun Republike 
Slovenije 

Predlog zakona ne bo povzročil stroškov za proračun Republike 
Slovenije. 
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I. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, 
št. 101/99) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: 

"Pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke za uporabo 
v humani medicini je Agencija Republike Slovenije za zdravila in 
medicinske pripomočke, pristojni organ za zdravila in medicinske 
pripomočke za uporabo v veterinarski medicini pa Veterinarska 
uprava Republike Slovenije.". 

2. člen 

V 57. členu se za besedo "lekarnam" doda besedilo "in 
veterinarskim organizacijam." 

3. člen 

79. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov opravljajo zdravstveni inšpektorji farmacevtske 
smeri za zdravila za uporabo v humani medicini, za zdravila za 
uporabo v veterinarski medicini pa veterinarski inšpektorji (v 
nadaljnjem besedilu: pristojni inšpektorji).". 

4. člen 

V 117. členu se črta drugi stavek prvega odstavka. 

Zadnji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Nalogo nadzora nad izvajanjem tega zakona opravlja za zdravila 
in medicinske pripomočke za uporabo v humani medicini do 
ustanovitve Agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske 
pripomočke Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije". 

5. člen 

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

I. OBRAZLOŽITEV 

S 1. členom spremembe zakona se vzpostavlja taka ureditev, da 
je za zdravila za uporabo v veterinarski medicini pristojna 
veterinarska služba. S tem se lahko zagotovi celovito izvajanje 
veterinarske službe, saj ima tako centralna veterinarska oblast 
pristojnost izdaje in odvzema dovoljenja za promet z zdravilom. 
To je predvsem potrebno, če uporaba določenega zdravila ali 
imunološkega zdravila za uporabo v veterinarski medicini prihaja 
v nasprotje s strategijo veterinarske službe. Pri tem ne gre za 
ustanavljanje dveh agencij za zdravila, pač pa le za upravno 
nalogo - končno odločitev glede izdaje in odvzema dovoljenja za 
promet za zdravilom aH imunološkim zdravilom za uporabo v 
veterinarski medicini. 

Z 2. členom se zagotavlja oskrbo veterinarskih organizacij s 
potrebnimi zdravili, hkrati pa je s tako oskrbo zagotovljena tudi 
sledljivost zdravil, ki se izdajajo v veterinarskih organizacijah 
veterinarjem ali ob storitvi, z ustreznimi in potrebnimi navodili 
lastnikom oz. oskrbnikom živali, ki pa so hkrati dolžni o tej nabavi 
tudi sami voditi evidence. 

3. člen smiselno povzema direktivo sveta 96/23/EEC in tako 
zagotavlja usklajenost tega zakona z evropsko zakonodajo. 
Nadzor nad uporabo in prometom zdravil in imunoloških zdravil 

za uporabo v veterinarski medicini mora biti v pristojnosti 
veterinarske službe. Program dodiplomskega izobraževanja na 
veterinarski fakulteti zagotavlja, da si diplomanti te fakultete 
pridobijo taka strokovna znanja, da lahko celovito ocenijo dogajanja 
v različnih živalskih organizmih. Tako lahko le veterinarji presodijo, 
kaj se z zdravili oz. cepivi dogaja v živalskem telesu različnih 
živalskih vrst. Poleg tega lahko le veterinarski inšpektor, ki je tudi 
dr. vet. med., nadzoruje uporabo in promet zdravil za uporabo v 
veterinarski medicini, upoštevanje karence in drugih preventivnih 
ukrepov za zagotavljanje varstva potrošnikov, morebitno uporabo 
prepovedanih snovi oz. druge zlorabe ter oceni tveganje, ki ga 
kakršnekoli zlorabe predstavljajo za potrošnika. 

Ta člen tudi zagotavlja, da ne bo prihajalo do podvajanja dela, saj 
veterinarski inšpektorji že nadzorujejo celotno delo veterinarske 
službe. Zato ni smiselno, da veterinarski inšpektor ob ugotovitvi 
nepravilnosti v zvezi z zdravili za uporabo v veterinarski medicini 
nima pristojnosti ukrepati in tako ne more zagotoviti, da do 
potrošnika res pridejo taka živila, ki zanj ne predstavljajo tveganja. 

4. člen je povezan s 1. in 3. členom tega zakona, v katerih je 
opredeljen pristojni organ in nadzorstvo nad izvajanjem tega 
zakona in je v bistvu redakcijske narave. 
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II. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

2. člen 

Pristojni minister za zdravila in medicinske pripomočke za uporabo 
v humani medicini je minister, pristojen za zdravstvo. 

Pristojni minister za zdravila in medicinske pripomočke za uporabo 
v veterinarski medicini je minister, pristojen za veterinarstvo. 

Pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke, ki jih 
obravnava za zakon, je Agencija Republike Slovenije za zdravila 
in medicinske pripomočke. 

57. člen 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prometa z zdravili 
na debelo, smejo prodajati zdravila le pravnim in fizičnim osebam, 
ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na 
debelo ali drobno ter bolnišničnim lekarnam v obsegu, ki ga določa 
dovoljenje. 

79. člen 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov opravljajo zdravstveni inšpektorji farmacevtske 

smeri, za zdravila za uporabo v veterinarski medicini ob uvozu 
pa mejni veterinarski inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: pristojni 
inšpektorji). 

117. člen 

Naloge pristojnega organ za zdravila in medicinske pripomočke 
v humani medicini opravlja do ustanovitve Agencije za zdravila in 
medicinske pripomočke Urad Republike Slovenije za zdravila. 
Naloge pristojnega organa za zdravila in medicinske pripomočke 
za uporabo v veterinarski medicini opravlja do ustanovitve 
Agencije za zdravila in medicinske pripomočke Veterinarska 
uprava Republike Slovenije. 

Agencijo za zdravila in medicinske pripomočke ustanovi Vlada 
Republike Slovenije v dveh letih od uveljavitve tega zakona. 

Nalogo uradnega kontrolnega laboratorija za analizno preskušanje 
zdravil za uporabo v humani medicini opravlja do ustanovitve 
Agencije za zdravila in medicinske pripomočke Zavod za farmacijo 
in za preizkušanje zdravil - Ljubljana, kot javni zavod. 

Nalogo nadzora nad izvajanjem tega zakona opravlja do 
ustanovitve Agencije za zdravila in medicinske pripomočke 
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Zakon spremembah zakona o zdravilih in medicinskih 
pripomočkih 

2. Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a. Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 
harmonizacija zakonodaje s farmacevtskim pravnim redom 
in harmonizacija tehničnih predpisov za medicinske 
pripomočke se nanaša na člene 8., 36. in 76. Evropskega 
sporazuma o pridružitvi. 

b. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
harmonizacija z evropskim pravnim redom bo po sprejetju 
zakona popolna. 

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a. Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
predlagani akt je v celoti usklajen z direktivami ES: 

1. Council directive No. 89/662/EEC concerning veterinary 
checks in intra-Community trade with a view to the com- 
pletion of the internal market; 

2. Council directive No. 90/425/EEC concerning veterinary and 
zootechincal checks applicable in intra-Community trade 
in certain live animals and products with the view to the 
completion of the internal market; 

3. Council directive No. 96/23/EEC on the measures to moni- 
tor certain substances and residues thereof in live ani- 
mals and animal products and repealing Directives 85/ 
358/EEC and 86/469/EEC and Decisions 89/187/EEC and 
91/664/EEC; 

4. Direktiva Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v 
zvezi z veterinarsko medicinskim proizvodi. (81/851/ 
EEC), Off J EEC 1981; 
24:1-15 
(90/676/EEC), Off J EEC 1990; 33:15-25. 
(90/677/EEC), Off J EEC 1990; 33:26-8. 
(92/74/EEC), Off J EEC 1992; 35:12-5. 
(93/40/EEC), Off J EEC 1993; 36:31-9. 

5. Odločba Sveta 90/218/EEC o uporabi bovinega 
somatotropina (BST), 
nazadnje dopolnjena z odločbo Sveta 94/963/EC 20. 
decembra 1994; 

6. Direktiva Sveta 96/22/EC o prepovedi uporabe v rejske 
namene določenih substanc s hormonskim in 
tireostatskim delovanjem ter beta agonistov; 

b. Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES ? 
Predlagani akt je v celoti usklajen s predpisi, ki opredeljujejo 
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nadzor nad živili živalskega izvora in zagotavljanje 
zdravstvenega varstva živali v prometu znotraj države in v 
prometu z državami članicami EU; 

c. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost direktno 
aplikabilna zakonodaja ES bo veljavna šele po vstopu v EU. 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
Predviden rok popolne uskladitve akta z navedenimi pravnimi 
viri ES je 30.4.2000. 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 
Predlog akta je preveden v angleški jezik 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

- MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO; 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Rok za uskladitev zakona je 30.4.2000 

5. Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
Podatkovna baza Vlade RS Službe za evropske zadeve Mojca Mahkota, univ. dipl. prav. dr. Marjan Jereb, l.r. 

Vodja pravne službe Minister 
za: nečitljiv podpis 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-A) 

- EPA 1109 - II - skrajšani postopek 

Številka: 423-09/99-2 (Z5) 
Ljubljana, dne 10/3-2000 * 

Vlada Republike Slovenije je na 150. seji dne 9/3-2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravnih taksah obravnava po 
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno spremembo 
in dopolnitev zakona o upravnih taksah. Zakona o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 8/2000) je začel veljati 15. februarja 
2000. S spremembami in dopolnitvami se znižuje tudi višina 
posameznih taks na področju veterinarstva, v skladu z 
Direktivo EEC številka 85/73 (spremenjena in dopolnjena z 
direktivami številka: 88/408, 93/118, 94/64, 95/24, 88/409, 96/ 
43 in 97/79). Navedena direktiva namreč omogoča posebno 
derogacijo, in sicer pravico znižanja pristojbin za posamezno 

državo. To vprašanje je bilo izrecno izpostavljeno tudi na 
screeningu za veterino, kjer je bilo dogovorjeno, da bo tudi 
Republika Slovenija takšno znižanje pristojbin uveljavljala. Poleg 
tega se predlagajo še manjše spremembe (poenostavitve) 
obračunavanja upravnih taks na področju izdajanja potrdil o 
poreklu blaga in uvedba nove posebne takse za inšpekcijske 
preglede v zvezi z uvozom in izvozom vina. 

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: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- CIRIL SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Mateja VRANIČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance, 
- Zoran KOVAČ, direktor Veterinarske uprave Republike 

Slovenije, 
- Polona CANKAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za kmerijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Področje upravnih taks v Republiki Sloveniji ureja zakon o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 8/00). Nekatere takse s področja 
veterinarstva je treba uskladiti z naknadno uveljavljenimi 
spremembami zakona o veterinarstvu in zavezami, ki jih je 
Republika Slovenija dala v okviru pregleda usklajenosti slovenske 
zakonodaje z evropsko na področju veterinarstva in kmetijstva. 

Na vsebino zakona o upravnih taksah močno vplivajo materialni 
predpisi, ki določajo vsebino upravnih dejanj in spisov, za katere 
nato ta zakon določa višino upravne takse. V skladu s tem je 
mogoče pričakovati, da se bodo spremembe na različnih področjih 
materialne zakonodaje morale sproti odražati v spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravnih taksah. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Namen sprememb in dopolnitev zakona je uskladitev zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah s 
spremembami na področju materialnih predpisov (spremembe 
zakona o veterinarstvu) ter notranja uskladitev predpisa s 
siceršnjimi načeli in cilji zakona o upravnih taksah. 

Hkrati je bilo ocenjeno, da bi bilo zaradi poenostavitve plačevanja 
upravnih taks na področju izdajanja potrdil o poreklu blaga EUR.1 
primerno omogočiti podjetjem, da jih plačujejo na enak način kot 
se plačujejo uvozne oziroma izvozne dajatve oziroma enkrat 
mesečno. 

3. OSNOVNE REŠITVE ZAKONA 

Predlaga se poenostavitev plačevanja upravnih taks za izdajo 
potrdil o poreklu blaga EUR.1. 

Predlagajo se spremembe v naslovu poglavja in tarifnih številkah, 
ki se nanašajo na izdajo zdravstvenega spričevala, veterinarsko- 
sanitarne preglede in nadzor, na dejavnost veterinarsko-higienske 
službe, ter dodaja nova tarifna številka s katero se ureja plačilo 
stroškov kmetijskega inšpektorja za vzorčenje pregled 
dokumentacije pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. 
S spremembami in dopolnitvami se znižuje tudi višina posameznih 
taks na področju veterinarstva, v skladu z Direktivo EEC številka 
85/73 (spremenjena in dopolnjena z direktivami številka: 88/408, 
93/118, 94/64, 95/24, 88/409, 96/43 in 97/79). Navedena direktiva 
namreč omogoča posebno derogacijo, in sicer pravico znižanja 
pristojbin za posamezno državo. To vprašanje je bilo izrecno 
izpostavljeno tudi na screeningu za veterino, kjer je bilo 
dogovorjeno, da bo tudi Republika Slovenija takšno znižanje 
pristojbin uveljavljala. 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
ZAKONA 

S predlagano spremembo ne bodo nastale dodatne finančne 
obveznosti do proračuna Republike Slovenije. Predlagano znižanje 
posameznih taks prav tako ne bo povzročilo izdapa prihodkov iz 
naslova upravnih taks v državni proračun, saj ne gre za znižanje 
pod raven taks oziroma pristojbin, ki so veljale do 15. februarja 
2000. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00) se za 29. 
členom doda nov 29.a člen, ki se glasi: 

"29.a člen 

Vlada Republike Slovenije lahko zaradi upoštevanja mednarodno 
sprejetih obveznosti, oziroma zaradi prilagajanja izjemnim 
razmeram na tržišču ali, če se bistveno spremenijo razmere na 
področju kmetijstva, zviša ali zniža višino upravnih taks in sicer 
do največ 50 % števila točk posamezne takse iz tarifnih številk 
52. do 59., 61 in 62.a." 

2. člen 

V tarifni številki 46 se v opombah dodata nova četrta in peta 
točka, ki se glasita: 

"(4) Taksa iz 1. točke te tarifne številke za potrdilo o poreklu blaga 
EUR.1 se plača v rokih in na način ki je določen za plačevanje 

uvoznih oziroma izvoznih dajatev. Pri odmeri takse se upošteva 
vrednost točke na dan vložitve zahteve za izdajo potrdila EUR.1. 

(5) Carinski organ lahko taksnemu zavezancu dovoli, da vse 
taksne obveznosti, ki nastanejo v določenem obdobju, ki ne more 
biti daljše od 30 dni, plača naenkrat. V tem primeru se pri odmeri 
celotne taksne obveznosti upošteva vrednost točke na dan 
nastanka prve taksne obveznosti. Taksa se plača v gotovini na 
enak način, kot je predpisan za uvozne oziroma izvozne dajatve." 

3. člen 

Naslov IX. poglavja taksne tarife se spremeni tako, da se glasi: 

"Takse na področju zdravstvenega varstva rastlin in 
veterinarstva, na področju vzorčenja uvoženih pošiljk vina in 
drugih proizvodov iz grozdja in vina, na področju ugotavljanja 
zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe, ter 
na področju prometa s kemikalijami" 

4. člen 

V tarifni številki 52 se v opombah doda nova 8. točka, ki se glasi: 
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"(8) Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli, da se vse 
takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v določenem 
mesecu, plačajo do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem 
so nastale taksne obveznosti. " 

5. člen 

V tarifni številki 53 v 6. točki številka "1,84" nadomesti s številko 
"0,09". 

8. točka se spremeni tako, da se glasi: 
"8. kunce in zajce in druge male živali 
a) za kunce odstavljence ( do 1 kg) 0,04 točk 
b) za druge kunce, zajce in druge male živali 0,09 točk" 

6. člen 

V tarifni številki 55 se v 1. točki besedilo podtočke (h) spremeni, 
tako da se glasi: 
"(h) kunca, razen za kunca odstavljenca do 1 kg, in malo ter 
pernato divjad 0,05 točk" 

Za podtočko (m) se doda nova podtočka (n), ki se glasi: 
"(n) kunca odstavljenca do 1 kg 0,04 točke". 

7. člen 

V tarifni številki 57 se številka "125" nadomesti s številko "65" 

8. člen 

V tarifni številki 58 se: 
v prvem odstavku za besedo "železniških" doda vejico in 
besedo "pomorskih", 
v podtočkah (bb) točk 1 a), b), c) in d) in 2 a), b), c) in d) za 
besedo "sveže" doda besedo "in" 
v podtočkah (cc) točk 1 a), b), c) in d) ter 2 a), b), c) in d) črta 
beseda "meso". 

9. člen 

Tarifna številka 60 se črta. 

10. člen 

V tarifni številki 61 se 10. točka spremeni tako, da se glasi: 

"10. kunca, razen kunca odstavljenca do 1 kg 0,04 točke" 

V 12. točki se številka "0,007" nadomesti s številko "0,0017". 

Za 12. točko se doda nova 13. točka, ki se glasi: 
"13. kunca odstavljenca do 1 kg 0,03 točke" 

V opombah se v zadnji točki besedilo "Za točke od 7 do 12" 
spremeni tako, da se glasi: "Za točke od 6 do 13". 

11. člen 

Za tarifno številko 62 se doda nova tarifna številka 62a, ki se 
glasi: 

"Tarifna številka 62a 

Za kritje stroškov kmetijskega inšpektorja pri pregledu pošiljk 
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v zunanjetrgovinskem 
prometu: 

1. za pošiljke do 5000 litrov 60 točk 
2. za vsakih nadaljnjih začetih 1000 litrov 6 točk 

Opombe: 
(1 )Za preglede pošiljk ponoči ali v nedeljo ali ob državnem prazniku, 
se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke poveča za 100 odstotkov. 
Za nočno delo se šteje delo od 19. do 6. ure. 
(2) Izvoznik oziroma uvoznik, ki ne pripravi pravočasno 
proizvodov za pregled, inšpektor pa pride na kraj pregleda ob 
določenem času, mora plačati za vsako uro zamude 50 točk. 
(3)Za preglede pošiljk, za katere je predpisano, da morajo najprej 
na analizo, se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke poveča za 50 
odstotkov." 

• 12. člen 

Taksni zavezanci, ki so plačali takso na področju veterinarstva 
do uveljavitve tega zakona, so upravičeni do povračila razlike, ki 
je nastala z zmanjšanjem vrednosti posameznih točk. 

Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev razlike iz prejšnjega 
odstavka v 60 dneh od dneva uveljavitve tega zakona. 

13. člen 

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

V skladu s predlogom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano se predlagajo spremembe v naslovu poglavja, tarifnih 
številkah, ki se nanašajo na izdajo zdravstvenega spričevala, 
veterinarsko-sanitarne preglede in nadzor, na dejavnost 
veterinarsko-higienske službe, in dodaja nova tarifna številka s 
katero se ureja plačilo stroškov kmetijskega inšpektorja za 
vzorčenje pregled dokumentacije pošiljk vina in drugih proizvodov 
iz grozdja in vina. S spremembami in dopolnitvami se znižuje tudi 
višina posameznih taks na področju veterinarstva, v skladu z 
Direktivo EEC številka 85/73 (spremenjena in dopolnjena z 
direktivami številka: 88/408, 93/118, 94/64, 95/24, 88/409, 96/43 
in 97/79). Navedena direktiva namreč omogoča posebno 
derogacijo, in sicer pravico znižanja pristojbin za posamezno 
državo. To vprašanje je bilo izrecno izpostavljeno tudi na 
screeningu za veterino, kjer je bilo dogovorjeno, da bo tudi 
Republika Slovenija takšno znižanje pristojbin uveljavljala. Glede 
na to, da bi previsoke takse povzročile bistveno povečanje 
stroškov v kmetijski proizvodnji in živilsko-predelovalni industriji, 
bi to lahko povzročilo negativne posledice v tej gospodarski panogi. 

K 1. členu 

Za pokrivanje stroškov delovanja veterinarske službe je treba 
omogočiti možnost hitrega spreminjanja višine taks v 
podzakonskem aktu, kjer se lahko hitreje uredi prilagoditev 
zahtevam, ki jih Slovenija prevzema v mednarodnem merilu 
(zahteve evropske inšpekcije, prilagajanje zakonodaji Evropske 
Unije itd.) ter odzove na spremenjene situacije na tržišču in v 
gospodarstvu. Ker je od višine taks odvisna tudi konkurenčnost 
posameznega proizvajalca oziroma izvoznika, je treba omogočiti, 
da v primeru bistvenega poslabšanja proizvodnje omogočimo 
spremembo višine plačila taks, ki je kot ukrep lahko potreben tudi 
samo v določenem krajšem obdobju. Prav tako je od višine taks 
odvisna številčnost organa, ki opravlja preglede, kateri mora imeti 
možnost zagotovitve proračunskih sredstev za plačilo tovrstnih 
strokovnjakov. Glede na rezultate pogajanj z EU o določitvi višine 
trajnega znižanja pristojbin na področju veterine, ter glede na to, 
da je v leto 2000 predvidena priprava novega zakona o 
veterinarstvu, bodo spremembe višine točk v bodoče še 
potrebne, zato se s predlogom dopolnitve zakona pooblašča vlado, 
da v skladu s temi usmeritvami hitro ukrepa in spremeni višino 
točk za posamezna upravna dejanja in spise iz tarifnih številk 52. 
do 59. ter 61. in 62.a. 

K 2. členu 

Z dopolnitvijo opomb k tarifni številki 46 se omogoča 
poenostavljeno zaračunavanje upravnih taks za potrdilo o poreklu 
blaga EUR. 1. Ta potrdiia se praviloma izdajajo ob vložitvi izvozne 
carinske deklaracije, zato bi običajen sistem plačevanja te takse 
lahko povročil nepotrebne zaplete pri izpeljavi izvoznega postopka. 
Predlaga se, da se taksa plača kot da bi bila uvozna oziroma 
izvozna dajatev, t. j. v roku 30 dni po prejemu obračuna, enako 
kot to velja za upravno takso za carinsko deklaracijo. Kot dodatna 
poenostavitev pa je predvideno, da se lahko taksa plača skupno 
naenkrat za vsa potrdila, izdana v roku enega meseca. 

K 3. členu 

Sprememba je redakcijske narave. Ker se dodaja nova tarifna 
številka 62a, ki ureja za plačilo stroškov kmetijskega inšpektorja 
za odvzem vzorcev in pregled dokumentacije uvoženih pošiljk 
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, se mora ta dopolnitev 
odraziti tudi v naslovu tega poglavja taksne tarife. 

K 4. členu 

Izdajanje spričeval poteka preko posebnega CK informacijskega 
sistema, na katerega je vezano tudi izdajanje računov. Ker se 
plačilo lahko opravi šele po vnosu podatkov o opravljenih pregledih, 
ki se opravljajo na terenu, je smiselno omogočiti tak način 
plačevanja, da taksni zavezanec nastale obveznosti plača skupaj 
v enkratnem znesku. 

K 5. členu 

Predlagana je znižana vrednost točke za perutnino, znižanje 
vrednosti točk za klavne kunce (izenačenje s perutnino), ter 
predlagana nova kategorija: kunci odstavljenci, ki ne tehtajo več 
kot 1 kg. Plačevanje enako visoke takse za odrasle kunce in 
kunce odstavljence do 1 kg ni smiselno, zaradi česar je 
predlagano, da se taksa za odrasle kunce izenači s takso za 
pemtnino (teža klavnega kunca ob zakolu je približno enaka teži 
brojlerja), taksa za kunce odstavljence do 1 kg pa sorazmerno 
zniža glede na njihovo težo v primerjavi s težo odraslih kuncev. 

k 6. členu 

Predlagana je znižana vrednost točke za perutnino, znižanje 
vrednosti točk za klavne kunce (izenačenje s perutnino), ter 
predlagana nova kategorija: kunci odstavljenci, ki ne tehtajo več 
kot 1 kg. Plačevanje enako visoke takse za odrasle kunce in 
kunce odstavljence do 1 kg ni smiselno, zaradi česar je 
predlagano, da se taksa za odrasle kunce izenači s takso za 
perutnino (teža klavnega kunca ob zakolu je približno enaka teži 
brojlerja), taksa za kunce odstavljence do 1 kg pa sorazmerno 
zniža glede na njihovo težo v primerjavi s težo odraslih kuncev. 

k 7. členu 

Veterinarsko-sanitarne preglede v proizvodnji v objektih za klanje 
živali, predelavo, obdelavo, dodelavo ali skladiščenje živil 
živalskega izvora, v katerih mora biti zagotovljen stalni 
veterinarsko-sanitarni nadzor, so do spremembe Zakona o 
veterinarstvu, opravljali delavci Veterinarskega zavoda Slovenije. 
Po sprejetju Sprememb in dopolnitev Zakona o veterinarstvu 
(Uradni list RS, št. 101/99) so delavci Veterinarskega zavoda 
Slovenije postali delavci Veterinarske uprave Republike Slovenije, 
kar delno zmanjšuje stroške v zvezi z opravljenimi veterinarsko- 
sanitarnimi pregledi, delno pa je predlagano zmanjšanje stroškov 
tudi zaradi preprečitve prekomernega zviševanja stroškov v 
živilski proizvodnji. 

K 8. členu 

Predlagane spremembe so potrebne zato, ker je treba upoštevati 
tudi mejne prehode za pomorska prevozna sredstva (Luka Koper), 
kjer se tudi opravljajo veterinarsko-sanitarni pregledi. 

Pristojbine za opravljen obvezni veterinarsko-sanitarni pregled 
za prehod pošiljk preko državne meje, se v skladu z direktivami 
EU plačujejo za pošiljke živali, živil, surovin, odpadkov živalskega 
izvora, krme, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter 
drugih pošiljk s katerimi se lahko prenese kužna bolezen. Glede 
na navedeno, je višina taks različna glede na vrsto pošiljke, težo 
pošiljke in glede na to, ali gre za uvoz, izvoz ali tranzit pošiljke. 
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K 9. členu 

Zaradi preprečitve gospodarskih težav v mlekarski proizvodni in 
predelovalni industriji je potrebna oprostitev plačila za veterinarsko- 
sanitarne preiskave v zvezi z dovoljenjem za promet z mlekom in 
mlečnimi izdelki, ki se plačujejo za mleko in so že zajete z drugimi 
veterinarskimi taksami. 

K 10. členu 

Pri zapisu besedila je prišlo do napake, zaradi česar je treba 
določbo redakcijsko popraviti tako, da se besedo "junci'' 
nadomesti z besedo "kunci". Enako kot v drugih tarifnih številkah 
je treba razčleniti takso za odrasle kunce in kunce odstavljence 
ter zaradi dodane nove točke, preštevilčiti sklicevanje na točke v 
opombah. 

K 11. členu 

Do uveljavitve zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in 
vina (Uradni list RS, št. 70/97), so bili ti stroški določeni v Odloku 
o višini in načinu plačevanja povračila za stroške kontrole 
kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem 
prometu (Uradni list RS, št. 23/92), ki je v delu, ki se nanaša na 

vino in druge proizvode iz grozdja in vina, z dnem uveljavitve 
zakona prenehal veljati. Ker je na ta način nastala pravna praznina, 
je za ureditev plačila stroškov kmetijskega inšpektorja pri pregledu 
dokumentacije in vzorčenju pošiljke, te stroške smiselno urediti v 
zakonu o upravnih taksah. 

K 12. členu 

Zaradi napake pri določitvi vrednosti točke za perutnino in kunce 
ter male živali, za katere je predlagatelj ugotovil preveliko 
povečanje taks, je smiselno omogočiti vračilo razlike za preveč 
plačane takse. S predlagano določbo se ne posega v pridobljene 
pravice strank, hkrati pa obstoji tudi interes, da posledice 
prevelikega povečanja taks v vmesnem obdobju ne bremenijo 
taksnih zavezancev, za katere je taksna obveznost nastala in 
bila poravnana med 15. feburajem in uveljavitvijo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah. 

K 13. členu 

Zaradi nujnosti čimprejšnje uveljavitve nižjih upravnih taks na 
področju veterinarstva predlagatelj predlaga, da zakon začne 
veljati že takoj naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

IV. BESEDILO ČLENOV (TARIFNIH 
ŠTEVILK), KI SE SPREMINJAJO 

Tarifna številka 46 

Za potrdila, ki jih izdajajo carinski organi oziroma Carinska uprava 
Republike Slovenije: 

1. za potrdilo o izjemnih gospodarskih pogojih za 
odobritev postopka uvoza zaradi izvoza ter 
za potrdilo o poreklu blaga EUR.1 160 točk 

2. za zavezujočo informacijo, izdano s skladu 
s carinskimi predipsi 550 točk 

3. za potrdilo o obračunu carinskega dolga v 
primeru, da se dolg obračuna na podlagi 
ustne carinske deklaracije ter za potrdilo o 
istovetnosti pri izvozu blaga, ki je namenjeno 
ponovnemu uvozu 50 točk 

4. za izdajo potrdila o neoporečnosti vozil in 
zabojnikov za prevoz blaga po sporazumu TIR 300 točk 

Opombe: 

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini, razen takse za 
potrdilo o istovetnosti pri izvozu blaga in takse iz 4. točke te 
tarifne številke, ki se plača v taksnih vrednotnicah. 

(2) Za potrdilo s katerim se spremeni, dopolni ali nadomesti 
prvotno izdano potrdilo se plača taksa v višini 50 % takse, 
določene v tej tarifni številki. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se taksa iz 2. točke te tarifne 
številke ne plača, če gre za potrditev podaljšanja veljavnosti 
prej izdane informacije in se ni spremenil nobeden od podatkov, 
na podlagi katerih je bilo prvotna informacija izdana. 

IX. TAKSE NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA RASTLIN IN VETERINARSTVA, NA 

PODROČJU UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE 
NEOPOREČNOSTI ŽIVIL IN PREDMETOV SPLOŠNE 

RABE TER NA PODROČJU PROMETA S 
KEMIKALIJAMI 

Tarifna številka 52 

Za obvezni zdravstveni pregled pošiljk rastlin v trgovanju čez 
državno mejo (uvoz, izvoz, tranzit) in na notranjem tržišču ter za 
preglede fitofarmacevtskih sredstev ob uvozu se plača : 

1. 

2. 

6. 

7. 

za vagonske, kamionske in kontejnerske pošiljke 
(a) do 10 ton 133 točk 
(b) za vsako nadaljnjo začeto tono 13 točk 
za ladijske pošiljke: 
(a) za vsako začetno tono 1,67 točke 
vendar za vsako posamezno pošiljko najmanj 167 točk 
za poštne pošiljke 27 točk 
za potniške pošiljke: 
(a) do 100 kg 27 točk 
(b) za vsakih nadaljnih začetih 10 kg 
(do 500 kg) 1,67 točke 
za letalske pošiljke: 
(a) do 10 kg 27 točk 
(b) za vsakih nadaljnjih začetkih 10 kg 1,67 točke 
za pošiljke vseh vrst sadik, trsov in podlag: 
(a) do 1.000 komadov 133 točk 
(b) za vsakih nadaljnjih 3.000 komadov 13 točk 
za pošiljke cepičev ter sadik jagod 
(a) do 10.000 komadov 133 točk 
(b) za vsakih nadaljnjih 10.000 komadov 13 točk 
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8. za pošiljke lesa 
(a) do 10 kubičnih oziroma prostorninskih 
metrov 133 točk 
(b) za vsak nadaljnji začeti kubični ali 
prostorninski meter 1,67 točke 

9.1. za fitofarmacevtska sredstva ob uvozu 
(a) do 10 ton ali 10.000 litrov 133 točk 
(b) za vsako nadaljno začeto tono ali 1.000 litrov 13 točk 

9.2. za vzorce fitofarmacevtskih sredstev ob uvozu 
(a) do 10 kg ali 10 litrov . 27 točk 
(b) za vsak nadaljni začeti kg ali liter 1,67 točke 

Opombe: 
(1) Višina takse za uvoz sadilnega materiala večletnih rastlin, za 

katere je obvezno spremljanje zdravstvenega stanja med 
rastno dobo pri končnem uporabniku, se poveča za 400% 
takse, določene v 6. oziroma 7.točki te tarifne številke. 

(2) Višina takse za obvezni zdravstveni pregled semenskega 
materiala se poveča za 100% takse, določene v 1. do 5. točki 
te tarifne številke. 

(3) Višina takse za izdajo spričevala o zdravstvenem stanju rastlin 
na notranjem tržišču se obračuna enkratno za celotno količino 
rastlin, pri zdravstvenem pregledu rastlin v objektih za 
pridelovanje, predno se te odpremijo porabnikom. 

(4) V primeru zmotnega naročila pregleda ali nepravočasne 
priprave rastlin za zahtevani obvezni zdravstveni pregled, 
mora naročnik plačati takso v vrednosti 200 točk za vsako 
začeto uro inšpektorjevega čakanja. V primeru zmotnega 
naročila pregleda, je naročnik poleg te takse dolžan plačati 
še stroške prevoza inšpektorja. 

(5) Višina takse za obvezni zdravstveni pregled zbirnih pošiljk 
rastlin se poveča za 50% takse, določene v 1. do 8. točki te 
tarifne številke, če je pošiljka sestavljena iz več kot treh 
različnih vrst rastlin. 

(6) Za pošiljke fitofarmacevtskih sredstev, ki se začasno uvozijo 
za dodelavo ali prepakiranje in se v celoti ponovno izvozijo, 
se plača 50% takse, določene v 9.1. točki te tarifne številke. 

(7) Višina takse za pregled pošiljk rastlin oziroma 
fitofarmacevtskih sredstev, določene v 1. do 9.2. točki te tarifne 
številke, ki se opravi ob nedeljah, državnih praznikih ter 
izjemoma izven uradnega delovnega časa, se poveča za 
100%. 

Tarifna številka 53 

Za izdajo zdravstvenega spričevala za živali v skladu s predpisi 
o veterinarstvu, za: 

12. ribe, rake školjke, želve, polže, žabe 
(za kilogram) 0,05 točke 

13. veliko divjad 20 točk 
14. srednjo divjad 7 točk 
15. malodivljad 0,7 točke 
16. kožuharje 0,7 točke 
17. sobne ptice in druge eksotične ptice 0,7 točke 

Opomba: 

(1) Taksa iz 1. do 8. ter 12. do 16. točke te tarifne številke se 
plača za vsako žival. 

(2) Če taksni zavezanec zahteva vpis spremembe kategorije 
živali v zdravstveno spričevalo, se taksa določi kot razlika 
med višjo in nižjo kategorijo živali iz te tarifne številke. 

Tarifna številka 55 

Za obvezni veterinarsko sanitarni pregled pri nakladanju pošiljk 
živali, ki se odpravijo s prevoznimi sredstvi zunaj območja upravne 
enote in za kopitarje in parkljarje, ki se ženejo zunaj tega območja, 
se plača taksa: 

1. za pošiljko živali 101 točk 
in od vsakega komada živali še: 

(a) govedo, konja, mezgo ali mulo 15 točk 
(b) žrebe, osla, tele do 200 kg, veliko divjad 9 točk 
(c) žrebe, osla, tele do 100 kg ter srednjo divjad 

in noja 8 točk 
(d) prašiče nad 50 kg 5 točk 
(e) prašiče do 50 kg, ovce in koze 4 točke 
(f) jagnjeta, kozliče 2 točki 
(g) psa in mačko 32 točk 
(h) kunca in malo ter pernato divjad 0,4 točke 
(i) perutnino 0,05 točke 
(j) enodnevne piščance 0,003 točke 
(k) čebele matice: 32 točk 
(I) za kilogram posamezne vrste živali (ribe, 

raki, školjke 0,4 točke 
(m) čebelji panj 5 točk 

Opomba: 
(1) Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli, da se vse 

takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v določenem 
mesecu, plačajo do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v 
katerem so nastale taksne obveznosti. 

1. goveda, konje, mezge in mule 63 točk 
2. žrebeta, osle, teleta (do 200 kg) 21 točk 
3. prašiče do 50 kg, ovce in koze 7 točk 
4. prašiče 15 točk 
5. jagneta in kozlički do 3 mesece starosti 12 točk 
6. perutnino (kokoši, purane, race in drugo 

domačo perutnino noje ter golobe) 1,84 točk 
7. enodnevne piščance 0,007 točke 
8. kunce in zajce in druge male živali 0,7 točke 
9. pse in mačke 37 točk 
10. čebelje panje: 
(a) do 10 panjev 19 točk 
(b) za vsak nadaljnji panj pa še 3 točke 
11. čebele matice: 
(a) do 10 komadov 19 točk 
(b) za vsako nadaljnjo matico 3 točke 

l' 

Tarifna številka 57 

Za obvezen veterinarsko-sanitarni nadzor v proizvodnji v objektih 
za klanje živali, predelavo, obdelavo, dodelavo ali skladiščenje 
živil živalskega izvora, v katerih mora biti zagotovljen stalni 
veterinarsko sanitarni nadzor: 

- za vsako uro v okviru rednega delovnega časa 125 točk 

Opomba: 
(1) Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli, da se vse 

takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v določenem 
mesecu, plačajo do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v 
katerem so nastale taksne obveznosti. 
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Tarifna številka 58 

Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede na cestnih, 
železniških in letaliških mejnih prehodih pri uvozu, izvozu in tranzitu 
pošiljk živali, živil, surovin in odpadkov živalskega izvora, krme, 
živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov, 
s katerimi se lahko prenese kužna bolezen in sicer: 

1. za uvoz 
(a) za pošiljke do 5 ton 

(aa) za živali 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 
(cc) za ostalo meso 

(b) za pošiljke do 10 ton 
(aa) za živali 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 
(cc) za ostalo meso 

(c) za pošiljke do 20 ton 
(aa) za živali 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 
(cc) za ostalo meso 

(d) za pošiljke nad 20 ton 
(aa) za živali 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 
(cc) za ostalo meso 

(e) za ladijske pošiljke: 
(aa) do 20 ton 
(bb) za vsakih nadaljnjih začetih 

2. za izvoz in prevoz: 
(a) za pošiljke do 5 ton 

(aa) za živali 140 točk 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 135 točk 
(cc) za ostalo meso 138 točk 

(b) za pošiljke do 10 ton 
(aa) za živali 233 točk 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 225 točk 
(cc) za ostalo meso 230 točk 

(c) za pošiljke do 20 ton 
(aa) za živali 467 točk 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 450 točk 
(cc) za ostalo meso 460 točk 

(d) za pošiljke nad 20 ton 
(aa) za živali 653 točk 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 630 točk 
(cc) za ostalo meso 645 točk 

(e) za ladijske pošiljke: 
(aa) do 20 ton 460 točk 
(bb) za vsakih nadaljnjih začetih 10 ton 92 točk 

Opombe: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za veterinarsko- 

sanitarni pregled pri nakladanju, prekladanju, razkladanju 
živali, živil, surovin, krme in odpadkov živalskega izvora, 
semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih celic za 
oplojevanje živali in zarodkov, ki se na prevoznih sredstvih 
izvažajo ali uvažajo. 

(2) Pri izvozu se taksa zaračunava na mestu nakladanja, pri 
uvozu in tranzitu pa na mejnem prehodu. 

(3) Če pošiljka, ki se v tranzitu prevaža preko ozemlja Republike 
Slovenije ni bila pregledana na vstopnem carinskem mejnem 
prehodu in se izjemoma pregleda na izstopnem carinskem 
menjem prehodu, se plača taksa iz te tarifne številke povišana 
za 100 %. 

(4) Za preglede pošiljk v tranzitu, ki se prekladajo na slovenskih 
javnih letališčih, lukah in mejnih prehodih, se plača taksa iz te 
tarifne številke, povišana za 50 %: Taksa se plača na mestu 
prekladanja. 

(5) Za preglede pošiljk na mejnih prehodih, ki se opravijo ponoči 
(izven časa dnevne svetlobe) se plača taksa iz te tarifne 
številke, povišana za 50 %. 

(6) Če naročnik ne pripravi pravočasno blaga za pregled, 
inšpektor pa pride na njegov poziv na mesto pregleda ob 
določenem času, mora naročnik pregleda za izgubo časa 
inšpektorja plačati takso 264 točk za vsako začeto uro 
čakanja. 

Tarifna številka 60 

Za veterinarsko - sanitarne preiskave v zvezi z dovoljenjem za 
promet z mlekom in mlečnimi izdelki se plača taksa v višini 0.07 
točke od litra mleka. 

Tarifna številka 61 

Za izvajanje dejavnosti neškodljivega odstranjevanja živalskih 
trupel, za obdukcijo in izvajanje veterinarsko - higienske službe, 
za: 

1. pošiljanje živali v tranzitu preko meje in ob uvozu 
v državo, od pošiljke 184 točk 
2. vsakega registriranega psa 69 točk 
3. medveda, jelenjad, damjaka 22 točk 
4. srnjad, divjega prašiča, gamsa, muflona 13 točk 
5. zajca, raco, fazana 0,9 točk 
6. govedo, konja, mezgo, mulo 14 točk 
7. žrebe, osla, tele do 200 kg 6 točk 
8. prašiča, ovco, kozo 4,7 točke 
9. jagnje, kozlička 1,9 točke 
10. junca 0,4 točke 
11. perutnino 0,04 točke 
12. enodnevne piščance 0,007 točke 

Opomba: 
(1) Za takse pod točko 1. se plača taksa na mejnem prehodu. 
(2) Za takse pod točko 2. se plača taksa ob cepljenju psov proti 

steklini. 
(3) Taksa iz 3. do 5. točke se plača po opravljenem obveznem 

veterinarsko-saniiarnem pregledu, opredeljenem v tarifni 
številki 56 te taksne tarife. 

(3) Za točke od 7 do 12 se plača taksa ob izdaji zdravstvenega 
spričevala. 

139 točk 
145 točk 
131 točk 

229 točk 
241 točk 
217 točk 

460 točk 
483 točk 
433 točk 

644 točk 
677 točk 
607 točk 

460 točk 
10 ton 92 točk 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH - skrajšan postopek (EVA 
2000-1611-0026) 

2) Skladnost predloga akta z določbami Evropskega sporazuma 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zooraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto^ 

5) Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
'Ji- '* ■ , 

a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 

Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 

Predlog je v celoti usklajen z direktivo EEC številka 85/73 
(spremenjena in dopolnjena z direktivami številka: 88/408, 93/ 
118, 94/64, 95/24, 88/409, 96/43 in 97/79) 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Predlog zakona sodi v okvir obveznosti, ki jih je Slovenija sprejela 
v okviru pogajanj na področju veterinarstva in kmetijstva na 
splošno. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Stanko ŠTRAJN, l.r. 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

zanj: Milojka KOLAR, l.r. 
DRŽAVNA SEKRETARKA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 POSLOVNIH 

STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH 

(ZPSPP-B) 

- EPA 54 - II - tretja obravnava 

Miran POTRČ, 
Samo BEVK, 
Aurelio JURI, 
Janko VEBER, 
poslanci DZ 

Ljubljana, 7. marec 2000 

Podpisani poslanici Državnega zbora pošiljajo Državnemu 
zboru v tretjo obravnavo 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O 
POSLOVNIH STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH, EPA 
54-11, 

ki so ga pripravili na podlagi sklepa 19. redne seje Državnega 

zbora z dne 29. februarja 2000 ter na podlagi 195. člena 
Poslovnika Državnega zbora. 

Državni zbor se je s sklepom obvezal, da bo zakon 
obravnaval in sprejemal skladno z drugim odstavkom 194. 
člena Poslovnika Državnega zbora, zato predlagatelji želijo, 
da bi bil uvrščen na naslednjo redno sejo Državnega zbora. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika državnega 
zbora, bodo na seji Državnega zbora in pri delu njegovih 
delovnih teles, sodelovali predlagatelji zakona. 

Predlagatelji zakona: 
Miran POTRČ, l.r. 

Samo BEVK, l.r. 
Aurelio JURI, l.r. 

Janko VEBER, l.r. 

1. člen 

V zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list SRS 
štev. 18/74 in 34/88) se za 35. členom zakona dodajo naslednji 
novi členi: 

"35.a člen 

Za najemna razmerja, sklenjena pred 31.12.1993, se glede 
vprašanj, ki so v določbah 35.b do 35.e člena tega zakona urejena 
drugače, uporabljajo te določbe tega zakona. 

35.b člen 

Najemnik lahko zahteva od najemodajalca povrnitev vrednosti 

vlaganj, opravljenih pred 31.12. 1993, s katerimi se je povečala 
vrednost poslovnega prostora najemodajalca. 

Najemodajalec in najemnik urejata povrnitev vrednosti vlaganj s 
povračilom prek znižanja najemnine, v primerih ko to ni mogoče 
pa tudi v obliki izplačila v roku enega leta od vložitve pisnega 
zahtevka. 

35.c člen 

Razen v primerih iz prve alinee 28. člena zakona, najemnega 
razmerja, sklenjenega pred 31.12.1993 za nedoločen čas, zoper 
voljo najemnika ni mogoče odpovedati, dokler najemodajalec 
najemniku ne povrne vlaganj, s katerimi je bila povečana vrednost 
poslovnega prostora najemodajalca. 
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35.Č člen 35.e člen 

Najemno razmerje, sklenjeno pred 31.12.1993 za nedoločen čas 
je zoper voljo najemnika, ki je fizična oseba in ima poslovne 
prostore v najem kot poglavitni vir preživljanja sebe ali svoje 
družine mogoče odpovedati z odpovednim rokom treh let. 

35.d člen 

Dokler najemodajalec najemniku ne povrne vlaganj, s katerimi je 
bila povečana vrednost poslovnega prostora najemodajalca in v 
primerih iz 35. č člena, najemnina za poslovni prostor ne more biti 
višja kot je povprečna najemnina za podobni poslovni prostor na 
približno isti lokaciji ob upoštevanju stanja poslovne stavbe ali 
poslovnega prostora pred najemnikovimi vlaganji. 

O sporu o pravicah in obveznostih, določenih v členih 35.b do 
35.d tega zakona odloča pristojno sodišče." 

2. člen 

Sodni postopki, ki so ob uveljavitvi tega zakona že začeti, pa še 
niso pravnomočno končani, se nadaljujejo po določbah tega 
zakona. 

3. člen 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je o zakonu v drugi obravnavi 
odločal na svoji 19. seji, dne 29. 2. 2000 in zadolžil predlagatelje 
zakona, da predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih pripravijo za tretjo obravnavo. 

Državni zbor je v drugi obravnavi sprejel amandmaje k prvemu 
členu zakona, ki so jih predlagatelji upoštevali. Ob tem so le v 35. 
c členu zakona amandmirano besedilo redakcijsko popravili tako, 
da so črtali besedi: "prvega odstavkasaj ima 28. člen zakona le 
en odstavek. 

AMANDMAJI PREDLAGATELJEV 
ZAKONA: 

1. Amandma k 1. členu 

35.Č člen se spremeni tako, da se glasi: 

35. č člen 

"Najemno razmerje, sklenjeno pred 31.12.1993 za nedoločen 
čas, je zoper voljo najemnika, ki je fizična oseba in ima poslovne 
prostore v najemu kot poglavitni vir preživljanja sebe in svoje 
družine mogoče odpovedati le v primerih iz prvega odstavka 28. 
člena zakona ali, če se najemniku ponudi v najem druge ustrezne 
poslovne prostore. 

* 
Drugi ustrezni poslovni prostori so prostori, ki glede velikosti, 
kvalitete, lokacije in cene ustrezajo poslovnim prostorom, ki se 
odpovedujejo. 

Obrazložitev: 
Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih določa, da je 
najemno razmerje, sklenjeno za nedoločen čas, mogoče 
odpovedati z enoletnim odpovednim rokom. V 28. členu pa določa 
primere, v katerem lahko najemodajalec odstopi od najemne 
pogodbe iz krivdnih razlogov na strani najemojemalca. 

Najemna razmerja, sklenjena pred 31.12.1993 so bila sklepana v 
družbenoekonomskih okoliščinah, bistveno drugačnih od 
današnjih. V takratnih okoliščinah najemojemalci pri sklepanju 
najemnih razmerij niso imeli možnosti izbire, saj so bili skoraj vsi 
poslovni prostori v družbeni lasti, praviloma v upravljanju občin 
oziroma stanovanjskih podjetjih. Sklepali so lahko le pogoje, ki so 
jih postavljali takratni upravljalci. Hkrati so bila taka najemna 
razmerja, kljub možni odpovedi z enoletnim odpovednim rokom, 
praktično trajna in so se odpovedovala le v primerih krivdnih 
razlogov na strani najemojemalcev. Kljub možnim odpovedim z 
enoletnim odpovednim rokom so zato bila dejansko najemna 
razmerja močno varovana, pogodbe so se odpovedovale le 
izjemoma. 
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Danes so družbenosistemske razmere bistveno drugačne. 
Konkurenca najemojemalcev je večja, spremenila se je višina 
najemnine, najemodajalcev je veliko (lokalne skupnosti in mnogi 
denacionalizacijski upravičenci), najemodajalci pa v takih 
razmerah ne upoštevajo v zadostni meri dejstva, da lahko odpoved 
poslovnega prostora ogrozi eksistenco najemojemalcev. Zato 
menimo, da je tudi zaradi zagotavljanja ustavne pravice do 
gospodarske pobude (74. člen) potrebno najemojemalce bolj 
zavarovati, če vestno izpolnjujejo svoje pogodbene obveznosti in 
svojo dejavnost v poslovnem prostoru opravljajo kot poglavitni 
vir preživljanja sebe in svoje družine. 

Poudarjamo, da je rešitev, ki jo predlagamo, za najemnike v 
denacionaliziranih poslovnih prostorih že uveljavljena v skladu s 
25. členom Zakona o denacionalizaciji. V kolikor ne sprejmemo 
predlaganega amandmaja, bi prišlo, po mnenju predlagateljev, do 
neenakopravnega položaja najemnikov in novih lastnikov. Lastniki, 
denacionalizacijski upravičenci, najemnega razmerja ne bi mogli 
odpovedati, občine in mesta pa bi to lahko storila. 

Iz vseh navedenih razlogov menimo, da je predlagani amandma 
upravičen. 

2. Amandma k "l.členu 

V 35. d členu se besedilo "in v primerih iz 35. č člena" nadomesti 
z naslednjim besedilom: "ali dokler najemojemalcu ne poteče 
najemna pogodba na podlagi odpovedi z odpovednim 
rokom treh let iz 35. č člena zakona". 

Besedilo 35.d člena se tako glasi: 

"Dokler najemodajalec najemniku ne povrne vlaganj, s katerimi je 
bila povečana vrednost poslovnega prostora najemodajalca ali 
dokler najemodajalcu ne poteče najemna pogodba na podlagi 
odpovedi z odpovednim rokom treh let iz 35. č člena zakona, 
najemnina za poslovni prostor ne more biti višja kot je povprečna 
najemnina za podobni poslovni prostor na približno isti lokaciji ob 
upoštevanju stanja poslovne stavbe ali poslovnega prostora pred 
najemnikovimi vlaganji." 

Obrazložitev: 
Gre za redakcijski popravek, ki le jasneje določa predlagano 
vsebino člena. Višina najemnine po pogodbi, sklenjeni pred 
31.12.1993, vse do zakonite odpovedi s triletnim odpovednim 
rokom ne sme biti višja kot povprečna najemnina za podoben 
poslovni prostor na približno isti lokaciji ob upoštevanju stanja 
poslovne stavbe ali poslovnega prostora pred najemnikovimi 
vlaganji. 

3. Amandma k 1. členu 

Vstavi se nov 35. e člen,ki se glasi: 

"35. e člen 

Za poslovni prostor, za katerega je bilo najemno razmerje z istim 
najemojemalcem prvič sklenjeno pred 31.12.1993, najemnina ne 
more znašati več kot 5% prodajne vrednosti poslovnega prostora. 

V višino najemnine so všteti davki, ki jih mora plačati najemodajalec, 
niso pa všteti drugi stroški uporabe, kot so ogrevanje, odvoz 
smeti, stroški tekočega vzdrževanja poslovnega prostora in 
podobno, ki jih mora plačati najemojemalec." 

Sedanji 35.e člen postane 35. f člen. 

V 35.a členu se črka "e" nadomesti s črko "f". 

Obrazložitev: 

Za varovanje najemnega razmerja in ža uveljavljanje ustavne 
pravice do gospodarske pobude (74. člen) je bistvenega pomena 
tudi višina najemnine. Najemodajalec lahko z nesorazmerno višino 
najemnine,ki jo najemojemalec ekonomsko ne zmore, 
najemojemalcu dejansko onemogoči uživanje najema. To lahko 
posebej stori glede najemnih pogodb, sklenjenih še v prejšnjih 
družbenoekonomskih razmerjih, v katerih višina najemnine ni 
bila določena za ves čas trajanja najemnega razmerja, ampak je 
po teh pogodbah najemodajalec (praviloma občina) lahko s svojimi 
akti višino najemnine enostransko spreminjal, najemojemalec pa 
je na novo višino (tudi nesorazmerno višjo) moral pristati. To se je 
v praksi tudi resnično dogajalo in mnoge lokalne skupnosti so v 
zadnjih letih tudi dva in večkrat spreminjale višino najemnine. Da 
bi torej zavarovali in uveljavili ustavno pravico do gospodarske 
pobude menimo, da je višino najemninfe primerno zakonsko 
maksimirati. Menimo, da je najemnina, ki ustreza 5% prodajne 
vrednosti poslovnega prostora primerna, saj upošteva kvaliteto 
in lokacijo poslovnega prostora, njegovo vsakokratno realno tržno 
vrednost in tudi zadostno motivacijo za lastnika, saj mu taka 
najemnina omogoča, da si, upoštevaje tudi plačane davke, povrne 
vrednost poslovnega prostora ali vlaganj vanj v 25 letih,kar je več 
kot dvakrat hitreje, kot znaša amortizacijska doba za stanovanjske 
zgradbe po stanovanjskem zakonu. 

Zaradi odpravljanja dvoma o tem, kaj vključuje najemnina, smo v 
drugem odstavku predlaganega člena določili, kaj mora plačati 
najemojemalec poleg najemnine. 
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Predlog zakona o 

PREPREČEVANJU DELA IN 

ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC) 

- EPA 553 - II - tretja obravnava 

Številka: 100-04/98-3 (Z3) 
Ljubljana, dne 9/3-2000 

Vlada Republike Slovenije je na 150. seji dne 9/3-2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PREPREČEVANJU DELA IN 
ZAPOSLOVANJA NA ČRNO, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 19. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 24/2-2000, druga 
odstavka 194. člena in 195. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno - tretja 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 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- Branko OMERZU, državni sekretar v Ministrstvu za delo, 

družino in socialne zadeve. 

BESEDILO ZAKONA: 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

Splošno 

1. člen 

(1) Ta zakon določa v katerih primerih se opravljanje dejavnosti 
oziroma dela šteje kot delo na črno, v katerih primerih je šteti 
zaposlovanje delavcev kot zaposlovanje na črno, kdo je 
soudeleženec dela na čno in kaj je nedovoljeno reklamiranje. 

Pojmi 

2. člen 

(1) Pravna oseba po tem zakonu je gospodarska družba, 
zadruga, zavod oziroma druga pravna oseba, ki opravlja 
registrirano dejavnost. 

(2) Zasebnik po tem zakonu je samostojni podjetnik posameznik 
oziroma druga fizična oseba, ki opravlja registrirano ali priglašeno 
dejavnost. 

(3) Posameznik po tem zakonu je domača ali tuja oseba, ki opravlja 
dejavnost oziroma delo brez registracije ali priglasitve in brez 
izpolnjevanja drugih z zakonom predpisanih pogojev. 

Delo na črno 

3. člen 

(1) Za delo na črno se šteje opravljanje dejavnosti oziroma dela v 
naslednjih primerih: 

če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v 
sodni register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti, 

- če zasebnik opravlja dejavnost, ki je nima priglašene pri 
pristojnem organu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje priglašene dejavnosti, 

- če pravna oseba ali zasebnik opravlja dejavnost kljub začasni 
prepovedi opravljanja dejavnosti, 

- če tuja pravna oseba ali zasebnik, ki ima sedež oziroma 
prebivališče izven Republike Slovenije, opravlja dejavnost na 
ozemlju RS ali, če opravlja določene storitve na ozemlju RS 
brez izpolnjevanja pogojev in prijave pričetka opravljanja 
storitev pri pristojnemu davčnemu uradu, 
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če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan 
ali priglašen kot to določa ta ali drugi zakoni. 

(2) Opravljanje dela na črno iz prvega odstavka tega člena je 
prepovedano. 

Soudeleženec dela na črno 

4. člen 

(1) Pravna oseba, zasebnik ali posameznik, ki omogoči eni ali 
več osebam opravljanje dela na črno, za katere ve, da opravljajo 
delo na črno, je soudeleženec dela na črno. 

(2) Pravna oseba, zasebnik ali posameznik, ki sklene pogodbo z 
drugo pravno osebo, zasebnikom ali posameznikom, za katere 
ve, da opravljajo delo na črno, je soudeleženec dela na črno. 

Zaposlovanje na črno 

5. člen 

(1) Prepovedano je zaposlovanje na črno, za kar se šteje, če 
pravna oseba ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje 
dejavnosti: 

z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe o delu 
v skladu s predpisi in delavca ni prijavil zavodu za zdravstveno 
zavarovanje in zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, 
zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi 
o zaposlovanju tujcev, 

(2) Za zaposlovanje na črno se šteje tudi, kadar posameznik v 
svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja 
delo na črno. 

Nedovoljena reklama 

6. člen 

(1) Prepovedano je naročanje in objavljanje oglasov (nedovoljena 
reklama) v časopisih, revijah, radiu, televiziji in drugih elektronskih 
medijih (oglaševalska organizacija) ali posredovanje in objavljanje 
reklamnih sporočil na drug način, ki je dostopen javnosti, če: 

pravna oseba, zasebnik ali posameznik ponuja oziroma 
reklamira delo na črno po določbah 3. člena tega zakona, 
pravna oseba, zasebnik ali posameznik objavlja potrebo po 
delavcu, katerega delo ni vezano na registrirano oziroma 
priglašeno dejavnost. 

(2) Naročnik oglasa je dolžan ob naročilu oglasa navesti podatke 
o njegovi identiteti: firmo in sedež firme ter ime in priimek odgovorne 
osebe ali ime in priimek naročnika ter njegovo stalno prebivališče. 

(3) Oglaševalska organizacija ne sme objavljati oglasov, če 
naročnik oglasa ne posreduje podatkov iz drugega odstavka 
tega člena. 

(4) Oglaševalska organizacija je dolžna organom iz 13. člena 
tega zakona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku 
oglasa. 

II. IZJEME, KI JIH NI ŠTETI ZA DELO NA 

ČRNO 

Aktivnosti, ki niso delo na črno 

7. člen 

Ne glede na določbe 3. člena tega zakona se za delo na črno ne 
šteje opravljanje dejavnosti ali dela v naslednjih primerih: 

medsebojna sosedska pomoč, 
opravljanje dela v lastni režiji izključno za osebne potrebe, 
opravljanje nujnih del za preprečitev nesreč ali odstranitev 
posledic naravnih in drugih nesreč, 
opravljanje humanitarnega, karitativnega, prostovoljnega ter 
dobrodelnega dela, 
osebno dopolnilno delo. 

Sosedska pomoč 

8. člen 

Za medsebojno sosedsko pomoč se šteje opravljanje dela med 
sosedi, kadar med njimi obstaja določena bližina v smislu 
prebivanja, če med njimi ni sklenjene pogodbe in je delo opravljeno 
brez plačila ter če ga ne opravi pravna oseba ali zasebnik, ki 
opravlja dejavnost, ki je neposredno vezana na opravljeno delo, 
kakor tudi druge oblike medsosedske pomoči, določene v zakonu. 

Delo v lastni režiji 

9. člen 

Za opravljanje del v lastni režiji se šteje opravljanje vseh del na 
nepremičninah, razen če s posebnim zakonom ni drugače 
določeno, in na premičninah v osebni lasti, ter opravljanje storitev, 
kadar jih opravlja lastnik sam ali njegov zakonec ali oseba, s 
katero živi v izvenzakonski skupnosti, ali z osebami, s katerimi je 
v sorodstvu v ravni vrsti do 3. kolena. 

Nujno delo 

10. člen 

Za opravljanje nujnih del za preprečitev nesreč ali odstranitev 
posledic naravnih in drugih nesreč se štejejo vsa dela, ki so 
namenjena preprečevanju naravnih nesreč (poplave, plazovi.:.) 
ali odstranjevanju posledic naravnih nesreč (odstranjevanje 
ruševin, naplavin...) in drugih nesreč (odprava posledic požara in 
podobno). 

Humanitarno, karitativno, prostovoljno in 
dobrodelno delo 

11. člen 

(1) Za humanitarno, karitativno in prostovoljno delo se šteje 
brezplačno opravljanje dela za organizacije, ki so registrirane kot 
humanitarne ali karitativne ter organizirano prostovoljno delo v 
okviru drugih nevladnih organizacij. 
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(2) Za dobrodelno delo se šteje brezplačno opravljanje dela, ki je 
namenjeno varovancem v vzgojnovarstvenih zavodih, šolarjem, 
dijakom in študentom v izobraževalnih zavodih, bolnikom v 
bolnišnicah ter osebam v domovih za ostarele. 

Osebno dopolnilno delo 

12. člen 

(1) Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno 
sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, 
nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča ter opravlja druga 
manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo 
drugače. 

(2) Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik 
osebno sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti, za 
katere ima pridobljeno mnenje po določbi 15. člena obrtnega zakona 
(Uradni list RS, št. 50/94). 

(3) Dela iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko 
opravljajo pod pogojem, če letni prihodki iz naslova tega dela ne 
presegajo minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega 
leta, in če so določena v pravilniku o delih, ki jih je šteti za osebno 
dopolnilno delo ter o postopku priglasitve teh del. 

(4) Posameznik je dolžan osebno dopolnilno delo iz prvega in 
drugega odstavka tega člena pred pričetkom opravljanja priglasiti 
pristojni upravni enoti, ki ga vpiše v seznam zavezancev, ki 
opravljajo osebno dopolnilno delo. 

III. NADZOR 

Nadzorni organi 

> 13. člen 

(1) Kršitve določb tega zakona ugotavljajo inšpektorati in drugi 
organi v okviru pooblastil, določenih s tem zakonom in s posebnimi 
zakoni: 

- tržni inšpektorat nadzoruje kršitve določb 3., 4. in prve alinee 
prvega odstavka 6. člena tega zakona; 
inšpektorat za delo nadzoruje kršitve določb 5. in druge alinee 
prvega odstavka 6. člena tega zakona; 

- prometni inšpektorat nadzoruje kršitve določb 3. člena tega 
zakona; 

(2) Davčna uprava Republike Slovenije vodi evidenco o doseženih 
letnih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela po tretjem 
odstavku 12. člena tega zakona, njene pooblaščene osebe pa 
opravljajo posreden nadzor o kršitvah določb tega zakona. 

Posreden nadzor o kršitvah določb tega zakona izvajajo tudi: 
carinska uprava, kmetijski, gozdarski in gradbeni inšpektorat, 
inšpektorat za okolje in prostor, zdravstveni inšpektorat, šolska 
inšpekcija in policija. 

Navedeni organi so dolžni o sumih ali ugotovitvah kršitev določb 
tega zakona nemudoma pisno obvestiti pristojni organ iz prvega 
odstavka tega člena. 

(3) Nadzorni organi iz prvega in drugega odstavka tega člena 
imajo pri ugotavljanju kršitev določb tega zakona pravico zahtevati 
od pravne osebe, zasebnika in posameznika vse listine, na podlagi 
katerih je mogoče ugotoviti kršitve določb tega zakona. 

(4) Če se opravlja delo na črno iz 3. člena tega zakona, izda 
nadzorni organ iz prvega odstavka tega člena odločbo, s katero 
prepove opravljanje tega dela. 

(5) Rok za pritožbo zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je 
osem dni od dneva vročitve. Pritožba zoper odločbo ne zadrži 
izvršitve odločbe. 

(6) Če je po tem zakonu mogoče odvzeti predmet, s katerim je 
bilo opravljeno delo na črno, lahko nadzorni organ iz prvega 
odstavka tega člena predmet začasno zaseže. 

Državna komisija 

14. člen 

(1) Za določanje, koordiniranje in spremljanje aktivnosti za 
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno imenuje Vlada 
Republike Slovenije komisijo za odkrivanje in preprečevanje dela 
in zaposlovanja na črno. 

(2) Komisija iz prvega odstavka koordinira delo inšpekcijskih služb 
iz 13. člena tega zakona ter enkrat letno izdela poročilo o aktivnostih 
in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. 

(3) Poročilo iz prejšnjega odstavka komisija predloži v obravnavo 
ekonomsko-socialnemu svetu in Vladi RS. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

15. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev 
se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki opravlja dejavnost, 
določeno v prvi alinei 3. člena. 

(2) Z denarno kaznijo od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev 
se za prekršek kaznuje zasebnik, ki opravlja dejavnost, določeno 
v drugi alinei 3. člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 800.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev 
se za prekršek kaznuje pravna oseba ali zasebnik, ki opravlja 
dejavnost, določeno v tretji alinei 3. člena. 

(4) Z denarno kaznijo od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev 
se za prekršek kaznuje tuja pravna oseba ali zasebnik, ki opravlja 
dejavnost, določeno v četrti alinei 3. člena. 

(5) Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev 
se za prekršek kaznuje posameznik, ki opravlja dejavnost oziroma 
delo, določeno v peti alinei 3. člena. 

(6) Poleg denarne kazni, se za prekršek iz prvega, drugega, 
tretjega in petega odstavka tega člena lahko izreče tudi varstveni 
ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni pri prekršku. 

(7) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 
tega člena tudi odgovorna oseba pri pravni osebi. 

16. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev 
se kaznuje pravna oseba ali zasebnik, ki je soudeleženec dela 
na črno po 4. členu tega zakona. 
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(2) Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 2,000.000 tolarjev 
se kaznuje posameznik, ki je soudeleženec dela na črno po 4. 
členu tega zakona. 

(3) Z denarno kaznijo od 80.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba pri pravni osebi iz prvega odstavka 
tega člena. 

17. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev 
se kaznuje pravna oseba ali zasebnik oziroma posameznik, ki 
stori prekršek po 5. členu tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi 
odgovorna oseba pri pravni osebi. 

(3) Pristojni inšpektor lahko takoj na kraju prekrška kaznuje z 
denarno kaznijo 100.000 pravno osebo, zasebnika ali 
posameznika za prekršek po 5. členu tega zakona. 

(4) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se lahko kaznuje takoj na 
kraju prekrška tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je storila 
prekršek iz tretjega odstavka tega člena. 

18. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev 
se kaznuje pravna oseba, zasebnik ali posameznik, ki je storil 
prekršek po 6. členu tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi 
odgovorna oseba pri pravni osebi. 

19. člen 

(1) Poleg izrečene denarne kazni se posamezniku lahko prepove 
samostojno opravljanje dejavnosti ali del za dobo od treh mesecev 
do enega leta, če mu je bila izrečena kazen po 15. členu tega 
zakona. 

(2) Posamezniku - tujcu se za storjeni prekršek po tem zakonu 
lahko izreče varstveni ukrep odstranitve iz države s prepovedjo 
vstopa za čas od šestih mesecev do dveh let. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. člen 

(1) V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona izda minis- 
ter, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za fi- 
nance, pravilnik iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona. 

(2) Vlada RS imenuje komisijo iz 14. člena tega zakona v roku 
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

21. člen 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta-zakon, preneha veljati: 

druga točka prvega odstavka 573. člena zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/ 
94, 20/98, 94/98 in 54/99), 
28. člen zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93). 
23. člen zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/ 
99), 
12. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 32/97), 
34. člen zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni 
list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94, 1/95, 28/95, 58/95 in 23/99), 
tretja in trinajsta točka prvega odstavka 132. člena zakona o 
delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) 
prva alinea prvega odstavka 84. člena zakona o javnih glasilih 
(Uradni list RS, št. 18/94) 
90. in 91. člen zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95 in 8/96) 
druga alinea prvega odstavka 55. člena ter tretja in četrta 
alinea prvega odstavka 56. člena zakona o telekomunikacijah 
(Uradni list RS, št. 35/97) 
43. člen obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94) 
55. člen zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list 
RS, Št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 65/99) 
prva in druga točka 117. člena zakona o socialpem varstvu 
(Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94) 
60. člen in prva točka prvega odstavka 61. člena zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,17/91, 55/92,13/93, 66/93, 
45/94 in 8/96). 

22. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se prične po preteku dvanajstih 
mesecih od njegove uveljavitve, razen določb 6. in 18. člena, ki se 
uporabljajo od dneva uveljavitve tega zakona. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenje je na svoji 19. seji dne 24. 2. 
2000 ob obravnavi predloga zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno (ZPDZC - EPA - 553 - II - druga obravnava) 
sprejel sklep, da predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi 
predlagatelj in da se tretja obravnava predloga zakona opravi v 
skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika Državnega 
zbora. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu s sprejetim sklepom pripravila 

besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo in pri tem upoštevala 
vse sprejete amandmaje, in sicer k 2., 3., 4., 5., 6., 12., 13., 15., 
16., 17., 18. in 19. členu ter k II. poglavju. 

Pri pripravi besedila je predlagatelj opravil še nomotehnično 
izboljšavo v prvi alinei prvega odstavka 6. in v drugi alinei prvega 
odstavka 13. člena. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

Amandma k 15. členu 

V petem odstavku se znesek 500.000 nadomesti z zneskom 
3.000 ter znesek 3,000.000 nadomesti z zneskom 450.000. 

Amandma k 16. členu 

V drugem odstavku se znesek 300.000 nadomesti z zneskom 
3.000 ter znesek 2,000.000 nadomesti z zneskom 450.000. 

Amandma k 17. členu 

V prvem odstavku se črtata besedi "oziroma posameznik". 

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

"(3) Z denarno kaznijo od 3.000 tolarjev do 450.000 tolarjev se 
kaznuje posameznik, ki stori prekršek po 5. členu tega zakona." 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 

Amandma k 18. členu 

V prvem odstavku se za besedo "oseba" črta vejica in doda 
besedo "ali" ter črta besedi "ali posameznik". 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Z denarno kaznijo od 3.000 tolarjev do 450.000 tolarjev se 
kaznuje posameznik, ki je storil prekršek po 6. členu tega zakona." 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

OBRAZLOŽITEV: 

Amandmaji k 15., 16., 17. in 18. členu se predlagajo, da se višina 
kazni za storjene prekrške posameznika uskladi s prvo točko 
drugega odstavka 25. člena zakona o prekrških, povišana s 
trikratnikom, ker predlagatelj ocenjuje, da so za to podani pogoji 

po tretjem odstavku 25. člena Zakona o prekrških, saj gre pri teh 
prekrških za hujše kršitve predpisov s področja gospodarstva in 
financ. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

11 Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA O PREPREČEVANJU DELA IN 
ZAPOSLOVANJA NA ČRNO - tretja obravnava 

21 Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

Predlog akta nI predmet " Evropskega sporazuma o 
pridružitvi". 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Za to področje ni direktiv ES. Na ravni ES je bila v letu 1998 
sprejeta posebna informacija ( COMMISSION COMMUNICA- 
TION ON UNDERCLARED WORK), ki pa ni imela drugih posledic 
kot to, da so zahtevali od držav članic, da to področje vključijo v 
svoje nacionalne razvojne strategije. Predlog zakona to informacijo 
upošteva. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (letol 

5) Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

61 Ali je predlog akta preveden In v kateri lezik? 

71 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Unlverza.-.l 

81 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 

mag. Anton ROP, l.r. 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

STARŠEVSKEM VARSTVU IN 

DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP) 

- EPA 559 - II - hitri postopek 

Številka: 553-03/98-2 (Z2) 
Ljubljana, dne 9/3-2000 

Vlada Republike Slovenije je na 150. seji dne 9/3-2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN 
DRUŽINSKIH PREJEMKIH, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 15. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 30/6-1999 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 

Slovenije k predlogu zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih - druga 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: 

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- mag. Helena KAMNAR, državna sekretarka v Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve, 

- Jasna MAJCEN, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen (1. člen) 
• (vsebina zakona) 

S tem zakonom se ureja zavarovanje za starševsko varstvo in 
pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke, pogoje in postopek 
za uveljavljanje posameznih pravic ter druga vprašanja glede 
izvajanja zakona. 

2. člen (5. člen) 
(vrste pravic) 

Pravice po tem zakonu so: 

1. pravica do starševskega dopusta, 
2. pravica do starševskega nadomestila, 
3. pravica do krajšega delovnega časa zaradi starševstva, 
4. pravica do subvencije za zaposlovanje staršev, 
5. pravica do družinskih prejemkov. 

Pravice po tem zakonu uveljavlja eden od staršev, če zakon ne 
določa drugače. 

Pravice iz tega zakona so vezane na otroka. Pravice po tem 
zakonu prenehajo s smrtjo otroka. 

3. člen 
(pomen posameznih pojmov) 

Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

1. Starševski dopust je pravica do odsotnosti z dela zaradi 
poroda oziroma nege in varstva otroka po tem zakonu. 

2. Starševsko nadomestilo je nadomestilo plače oziroma osebni 
prejemek, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo po 
tem zakonu. 

3. Druga oseba je oseba, ki neguje in. varuje otroka na podlagi 
odločbe centra za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center) 
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oziroma sodbe ali začasne odredbe sodišča, izdane v skladu 
s predpisi, ki urejajo družinska razmerja. 

4. Samozaposleni so osebe, ki opravljajo katerokoli samostojno 
dejavnost, kot so samostojni podjetniki posamezniki po zakonu 
o gospodarskih družbah, osebe, ki z osebnim delom 
samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno 
dejavnost, osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost s 
področja zdravstva, socialne varnosti, znanosti ali zasebno 
veterinarsko dejavnost, osebe, ki opravljajo odvetniško ali 
notarsko dejavnost, osebe, ki opravljajo duhovniško oziroma 
drugo versko službo. 

5. Kmetje so osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in so 
vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
po posebnih predpisih. 

6. Daljše obdobje se šteje najmanj 30 koledarskih dni. 

7. Polna odsotnost z dela je odsotnost v obsegu tedenske delovne 
obveznosti zavarovanca, ne glede na to ali gre za polni ali 
krajši delovni čas. 

8. Delna odsotnost z dela je odsotnost v obsegu krajšem od 
obsega tedenske delovne obveznosti zavarovanca. Delna 
odsotnost z dela ne more biti daljša od polovičnega obsega 
tedenske delovne obveznosti. Delna odsotnost z dela se 
izračuna tako, da se pripadajoče število dni dopusta, pomnoži 
s količnikom, ki je razmerje med polno delovno obveznostjo 
in številom ur dopusta na teden. 

9. Strnjen niz je odsotnost z dela v polnem trajanju posamezne 
vrste starševskega dopusta na enkrat brez prekinitve. 

10. Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo, je otrok z 
motnjami v duševnem razvoju, slep in slaboviden otrok, gluh 
in naglušen otrok, otrok z odpovedjo funkcije vitalnih organov, 
gibalno oviran otrok, dolgotrajno hudo bolan otrok, ki zaradi 
svojega zdravstvenega stanja potrebuje skrbnejšo nego in 
varstvo. 

11. Zunajzakonski partnerje oseba, ki živi z drugo osebo najmanj 
eno leto v zunajzakonski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena 
z zakonsko zvezo; 

12. Prispevki za socialno varnost so prispevki za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za obvezno 
zdravstveno zavarovanje, prispevki za zavarovanje za primer 
brezposelnosti in prispevki za starševsko varstvo. 

4. člen (4. člen) 
(sredstva za izvajanje zakona) 

Sredstva za izvajanje zakona se zagotavljajo v proračunu 
Republike Slovenije. 

A. PRVI DEL 

5. čten 
(splošna določba) 

Prvi del zakona ureja sistem zavarovanja za starševsko varstvo 
in pravice, ki iz tega izhajajo ter postopek uveljavljanja teh pravic. 

Z zavarovanjem se zavarovancem po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti zagotavljajo pravice vezane na starševske 
obveznosti. 

Če vplačani prispevki iz naslova starševskega varstva ne 
zadoščajo za pokrivanje obveznosti za pravice, ki izhajajo iz 
zavarovanja, se sredstva zagotavljajo iz drugih proračunskih 
virov. 

I. ZAVAROVANJE ZA STARŠEVSKO VARSTVO 

6. člen 
(zavarovanci za starševsko varstvo) 

Zavarovanci za starševsko varstvo so: 

1. zaposleni na območju Republike Slovenije, 
2. izvoljeni ali imenovani nosilci javne in druge funkcije v organih 

zakonodaje, izvršilne ali sodne oblasti v Republiki Sloveniji ali 
v organih lokalne samouprave, če prejemajo za to funkcijo 
plačo, 

3. tujci, ki so na območju Republike Slovenije zaposleni pri 
mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih 
in konzularnih predstavništvih, če je tako zavarovanje 
določeno z mednarodnim sporazumom, 

4. samozaposleni, 
5. kmetje, 
6. vrhunski športniki in šahisti, 
7. brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo od 

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, 
8. osebe, ki prejemajo nadomestilo med začasno zadržanostjo 

od dela od Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije po 
predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje, 

9. osebe, ki prejemajo starševsko nadomestilo po tem zakonu. 

7. člen 
(pravice iz zavarovanja) 

Pravice iz zavarovanja so: 
1. starševski dopust, 
2. starševsko nadomestilo, 
3. pravice iz naslova krajšega delovnega časa, 

.4. subvencije za zaposlovanje staršev. 

8. člen 
(prispevki za starševsko varstvo) 

Za starševsko varstvo se plačuje prispevek zavarovanca in 
prispevek delodajalca. 

Višina prispevka se določi z zakonom. 

Prispevki se vplačujejo v proračun Republike Slovenije. 

9. člen 
(osnova za plačilo prispevkov) 

Prispevki se obračunavajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je 
enaka osnovi za plačilo prispevkov, od katere zavarovanci iz 6. 
člena tega zakona plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. 
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10. člen 
(zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca) 

Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca za starševsko 
varstvo so zavarovanci iz 6. člena tega zakona. 

11. člen 
(zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev) 

Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev za starševsko 
varstvo so: 
1. delodajalci - za zavarovance iz 12. in 3.točke 6. člena tega 

zakona; 
2. zavarovanci iz 4. točke 6. člena tega zakona; 
3. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovance 

iz 8. točke 6. člena tega zakona; 
4. Republika Slovenija za zavarovance iz 5., 6., 7. in 9. točke 6. 

člena tega zakona. 

12. člen (65. člen) 
(splošno o prispevkih) 

Glede obračunavanja prispevka za starševsko varstvo, rokov 
za plačilo, izterjave, vračila preveč plačanega prispevka, zamudnih 
obresti, odpisa zaradi neizterljivosti, poroštva, zastaranja in 
kaznovanja se uporabljajo posebni predpisi, ki urejajo davčni 
postopek in plačevanje prispevkov za socialno varnost. 

II. PRAVICA DO STARŠEVSKEGA DOPUSTA 

1. Splošne določbe o starševskem dopustu 

13. člen (6. člen in drugi odstavek 8. člena) 
(vrste starševskega dopusta) 

Vrste starševskega dopusta so: 
1. porodniški dopust, 
2. očetovski dopust, 
3. dopust za nego in varstvo otroka, 
4. posvojiteljski dopust. 

Starševski dopust je določen v koledarskih dnevih za polno 
odsotnost z dela. 

14. člen (7. člen) 
(pravica do starševskega dopusta) 

Starši ali druge osebe imajo pravico do starševskega dopusta, 
če so zavarovanci po tem zakonu. 

15. člen (10. člen) 
(dolžnosti delodajalcev) 

Delodajalci so dolžni delavcem zagotoviti odsotnost z dela zaradi 
izrabe starševskega dopusta v skladu s tem zakonom. 

16. člen (prvi odstavek 13. in prvi odstavek 24. člena) 
(obveščanje delodajalca) 

Delavec mora obvestiti delodajalca o nameri izrabe starševskega 
dopusta 30 dni pred predvidenim nastopom dopusta. 

Center o priznanju posamezne vrste starševskega dopusta 
obvesti delodajalca oziroma pristojni organ za registracijo 
samostojne dejavnosti, če začasno preneha z opravljanjem 
dejavnosti, v 15 dneh po priznanju pravice. 

2. Porodniški dopust 

17. člen (prvi odstavek 11. člena) 
(trajanje porodniškega dopusta) 

Mati ima pravico do porodniškega dopusta v trajanju 105 dni. 

18. člen (četrti odstavek 11. člena) 
(prenehanje pravice do porodniškega dopusta) 

Če mati rodi mrtvega otroka ima pravico do porodniškega dopusta 
42 dni od dneva poroda. 

Če otrok umre v času porodniškega dopusta ima mati pravico do 
porodniškega dopusta v obsegu kot ga je do dneva smrti otroka 
že izrabila, vendar najmanj 42 dni od rojstva otroka. Po smrti 
otroka pripada materi največ 10 dni porodniškega dopusta. 

Če mati zapusti otroka ob rojstvu oziroma po rojstvu otroka ima 
pravico do porodniškega dopusta 42 dni od dneva poroda. 

Če mati zapusti otroka v času porodniškega dopusta, pa je že 
izrabila 42 dni porodniškega dopusta, nima več pravice do 
porodniškega dopusta od naslednjega dne, ko je zapustila otroka. 

19. člen (prvi, drugi in tretji odstavek 11. člen) 
(način izrabe porodniškega dopusta) 

Porodniški dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne 
odsotnosti z dela. 

Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni pred predvidenim 
datumom poroda, ki ga določi ginekolog. Če mati ne nastopi 
porodniškega dopusta v tem roku, neizrabljenega dela 
porodniškega dopusta ne more izrabiti po otrokovem rojstvu, 
razen v primeru, če je porod nastopil pred predvidenim datumom. 

Mati mora nastopiti porodniški dopust 42 dni pred predvidenim 
datumom poroda, kadar bi zaradi zdravstvenih razlogov povezanih 
z nosečnostjo, v tem času morala biti odsotna z dela zaradi 
bolezni. Potrdilo o tem izda ginekolog. 

Če mati na dan poroda še ni nastopila porodniškega dopusta, 
nastopi porodniški dopust z dnem rojstva otroka. 

20. člen (12. člen) 
(pravica očeta do porodniškega dopusta) 

Oče ima pravico do porodniškega dopusta, če mati: 
1. umre, 
2. zapusti otroka, 
3. na podlagi mnenja pristojnega zdravnika, trajno oziroma 

začasno ni sposobna za samostojno življenje in delo. 

Oče ima pravico do porodniškega dopusta v obsegu kot ga ima 
mati, zmanjšanem za toliko dni, kolikor je mati to pravico že izrabila, 
najmanj pa za 28 dni. 
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21. člen (25. člen) 
(pravica druge osebe do porodniškega dopusta) 

Druga oseba ima pravico do porodniškega dopusta v obsegu kot 
ga ima mati, zmanjšanem za toliko dni, kolikor sta mati in oče to 
pravico že izrabila. 

Pravico do porodniškega dopusta ima v soglasju z materjo tudi 
eden od starih staršev otroka v primerih, ko rodi otroka mati, 
mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje oziroma 
študentke. V tem primeru porodniški dopust traja 77 dni in se 
skrajša še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko druga oseba 
nastopi porodniški dopust. 

22. člen (drugi odstavek 13. člena in 26. člen) 
(obveščanje delodajalca) 

Če mati rodi otroka preden je o izrabi porodniškega dopusta 
obvestila delodajalca, mora delodajalca o tem obvestiti v roku 3 
dni po rojstvu otroka, razen če njeno zdravstveno stanje tega ne 
dopušča. V tem primeru je treba zagotoviti zdravniško dokazilo. 

Če mati sklepa delovno razmerje v 58 dneh pred predvidenim 
datumom poroda, mora delodajalca obvestiti o nastopu 
porodniškega dopusta ob sklenitvi delovnega razmerja. 

Oče mora obvestiti delodajalca o izrabi porodniškega dopusta 
najkasneje v roku 3 dni od nastopa razloga za izrabo porodniškega 
dopusta. 

Druga oseba mora obvestiti delodajalca o izrabi porodniškega 
dopusta najkasneje v roku 3 dni od nastopa razloga za izrabo 
porodniškega dopusta iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

3. Očetovski dopust 

23. člen (prvi odstavek 14. člen) 
(trajanje očetovskega dopusta) 

Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 45 dni. Pravica 
je neprenosljiva. 

24. člen 
(oče nima pravice do očetovskega dopusta) 

Oče nima pravice do očetovskega dopusta, če: 
1. mati rodi mrtvega otroka, 
2. mu je odvzeta roditeljska pravica oziroma so prepovedani 

stiki z otrokom skladno s posebnim zakonom, 
3. otrok živi pri materi ali pri drugi osebi ter oče ne varuje in ne 

neguje otroka. 

Če oče izrabi očetovski dopust pred nastopom razlogov Iz 
prejšnjega odstavka, mu pripada pravica v obsegu kolikor ga je 
že izrabil preden so nastopili razlogi za prenehanje pravice. 

25. člen (drugi, tretji, četrti in peti odstavek 14. člena) 
(način izrabe očetovskega dopusta) 

Očetovski dopust se izrabi v času porodniškega dopusta, 
dopusta za nego in varstvo otroka ali neposredno po prenehanju 
dopusta za nego in varstvo otroka. 

Očetovski dopust se lahko izrabi v obliki polne ali delne odsotnosti 
z dela. 

Oče mora izrabiti očetovski dopust v času porodniškega dopusta 
matere najmanj v trajanju 15 dni v obliki polne odsotnosti z dela. 
Oče nima te pravice, če koristi porodniški dopust. 

Oče lahko izrabi očetovski dopust v trajanju 30 dni v strnjenem 
nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela v dveh delih. 

4. Dopust za nego in varstvo otroka 

26. člen (prvi odstavek 16. člena, prvi in drugi 
odstavek 17. člena in 18. člen) 

(trajanje dopusta za nego in varstvo otroka) 

Eden od staršev ima pravico do dopusta za nego in varstvo 
otroka v trajanju 305 dni neposredno po preteku porodniškega 
dopusta. 

Ob rojstvu dvojčkov se dopust za nego in varstvo otroka podaljša 
za dodatnih 90 dni. 

Ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se dopust za nego in 
varstvo otroka podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za 
dodatnih 90 dni. • 

Ob rojstvu nedonošenčka se dopust za nego in varstvo otroka 
podaljša za toliko dni, kolikor dni je bila nosečnost krajša kot 280 
dni. 

Ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se dopust 
za nego in varstvo otroka podaljša za dodatnih 90 dni na podlagi 
mnenja zdravniške komisije Pediatrične klinike v Ljubljani (v 
nadaljnjem besedilu: zdravniška komisija), ki jo imenuje minister, 
pristojen za varstvo družine (v nadaljnjem besedilu: minister). 

Del dopusta za nego in varstvo otroka v trajanju največ 75 dni se 
lahko prenese in izrabi najdalj do 8. leta starosti otroka. 

27. člen 
(prenehanje pravice do dopusta za nego in varstvo 

otroka) 

Starša nimata pravice do dopusta za nego in varstvo otroka, če 
je otrok oddan v vzgojo in varstvo drugi osebi oziroma v zavod. 

Eden od staršev nima pravice do dopusta za nego in varstvo 
otroka, če: 
1. je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo drugemu od staršev ter 

sam ne varuje in ne neguje otroka, 
2. drugi od staršev ni zaposlen oziroma ne opravlja samostojne 

oziroma kmetijske dejavnosti ali nima status vajenca/ke, 
učenca/ke, dijaka/inje oziroma študenta/ke ali brezposelne 
osebe. 

Če razlog za prenehanje pravice iz prejšnjih dveh odstavkov 
nastopi v času trajanja dopusta, starša nimata pravice do 
neizrabljenega dela dopusta za nego in varstvo otroka. 

V primerih, ko je razlog za pravico do daljšega dopusta za nego 
in varstvo otroka rojstvo dveh ali več hkrati rojenih otrok, pa eden 
od otrok umre, staršema preneha pravica do pripadajočega dela 
daljšega dopusta za nego in varstvo otroka. 
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28. člen 
(kasneje ugotovljeno zdravstveno stanje otroka) 

Če je motnja v telesnem ali duševnem razvoju oziroma dolgotrajna 
hujša bolezen otroka ugotovljena potem, ko sta se starša že 
vrnila na delo, po poteku dopusta za nego in varstvo otroka, 
otrok pa še ni dopolnil starosti osemnajst mesecev, ima eden od 
staršev pravico do dopusta za nego in varstvo otroka 90 dni od 
dneva priznanja pravice. 

29. člen (22. člen) 
(dogovor o izrabi dopusta za nego in varstvo otroka) 

Starša se pisno dogovorita o izrabi dopusta za nego in varstvo 
otroka 30 dni pred potekom porodniškega dopusta. Dogovor 
predložita centru skupaj z zahtevo za uveljavljanje pravice in z 
njim seznanita svoja delodajalca. 

Pisni dogovor preneha veljati, če: 
1. nastopi smrt enega od staršev, 
2. eden od staršev zapusti otroka, 
3. postane eden od staršev na podlagi mnenja pristojnega 

zdravnika, trajno oziroma začasno nesposoben za samostojno 
življenje in delo. 

Pisni dogovor se spremeni, če: 
1. nastopi razlog za podaljšanje dopusta za nego in varstvo 

otroka v času dopusta za nego in varstvo otroka, 
2. se pričakuje rojstvo drugega otroka, 
3. nastopijo druge okoliščine, ki vplivajo na predhodno odločitev 

staršev (kot je bolezen, ki traja daljše obdobje, napotitev enega 
od staršev na delo v tujino, izobraževanje, izguba oziroma 
sprememba zaposlitve). 

Če se starša ne moreta dogovoriti o izrabi dopusta za nego in 
varstvo otroka ali je njuna odločitev v nasprotju s koristjo otroka, 
odloči o tem center, ki pri tem upošteva koristi otroka. 

Če izrabi dopust za nego in varstvo otroka samo eden od staršev, 
se ne sklene pisnega dogovora iz prvega odstavka tega člena. 

30. člen (drugi odstavek 16. člena) 
(način izrabe dopusta za nego in varstvo otroka) 

Dopust za nego in varstvo otroka se izrabi v strnjenem nizu v 
obliki polne ali delne odsotnosti z dela. 

Časovno razporeditev delne odsotnosti z dela medsebojno 
dogovorita starša in delodajalca. Če ne pride do dogovora, odloči 
o pravici do izrabe dopusta center, ki pri tem upošteva koristi 
otroka. 

31. člen (šesti odstavek 16. člena) 
(omejitve načina izrabe dopusta za nego 

in varstvo otroka) 

Oba starša ne moreta hkrati izrabljati dopusta za nego in varstvo 
otroka v obliki polne odsotnosti z dela, razen ob rojstvu: 

1. dveh ali več hkrati živo rojenih otrok, 
2. otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. 

32. člen 
(način izrabe prenesenega dopusta za nego in varstvo 

otroka) 

Starša, ki sta prenesla del dopusta za nego in varstvo otroka, 
lahko le-tega izrabita v strnjenem nizu v obliki polne ali delne 
odsotnosti z dela ali po dnevih v obliki polne odsotnosti z dela. 
Kadar starša izrabita dopust za nego in varstvo otroka po dnevih, 
se trajanje pravice določi v delovnih dnevih tako, da se upošteva 
70 % pripadajočih koledarskih dni prenesenega dopusta za nego 
in varstvo otroka. 

Delodajalec mora o izrabi prenesenega dopusta za nego in varstvo 
otroka obvestiti pristojni center najkasneje 15 dni po nastopu 
dopusta. Obvestilu o izrabi dopusta mora priložiti tudi podatke za 
izračun osnove iz tretjega odstavka 42. člena tega zakona. 

Evidenco o izrabi prenesenega dopusta za nego in varstvo otroka 
vodi delodajalec in center. Delodajalec mora na zahtevo centra, 
staršev ali druge osebe izdati potrdilo o neizrabljenem prenesenem 
dopustu za nego in varstvo otroka. 

33. člen (drugi odstavek 19. člena in 21. člen) 
(rok obveščanja delodajalca) 

Delavca morata obvestiti svojega delodajalca o spremembi izrabe 
dopusta za nego in varstvo otroka v 3 dneh, ko je nastopil razlog 
za spremembo pisnega dogovora po tem zakonu. 

V primeru izrabe prenesenega dopusta mora delavec obvestiti 
svojega delodajalca o svoji odsotnosti v roku 3 dni pred nastopom 
le-tega, kadar ga izrabi po dnevih, v roku 15. dni pred nastopom 
pa, če ga izrabi v strnjenem nizu. 

34. člen (27. člen) 
(pravica druge osebe do dopusta za nego in varstvo 

otroka) 

Druga oseba ima pravico do dopusta za nego in varstvo otroka v 
obsegu kot ga imata mati oziroma oče, zmanjšanem za toliko dni, 
kolikor sta mati in oče to pravico že izrabila. 

5. Posvojiteljski dopust 

35. člen (23. člen) 
(trajanje posvojiteljskega dopusta) 

Posvojitelj oziroma oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo 
z namenom posvojitve v skladu s posebnim predpisom, ima 
pravico do posvojiteljskega dopusta: 
- za otroka starega od 1 do 4 let v trajanju 150 dni, 
- za otroka starega od 4 do 10 let v trajanju 120 dni. 

Posvojitelj oziroma oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo 
z namenom posvojitve v skladu s posebnim predpisom nima 
pravice do posvojiteljskega dopusta, če je za istega otroka izrabila 
pravico do porodniškega dopusta, očetovskega dopusta oziroma 
dopusta za nego in varstvo otroka. 

Če je bil dopust za nego in varstvo otroka izrabljen v manjšem 
obsegu kot 150 dni, se prizna dopust v obsegu iz prvega odstavka 
tega člena, zmanjšan za dneve izrabe dopusta za nego in varstvo 
otroka in očetovskega dopusta. 
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Pravice do posvojiteljskega dopusta nima oseba, če posvoji otroka 
svojega zakonca. 

36. člen 
(način izrabe posvojiteljskega dopusta) 

Posvojiteljski dopust se lahko izrabi v strnjenem nizu ob polni ali 
delni odsotnosti z dela, enega ali obeh staršev hkrati, pri čemer 
skupno trajanje dopusta ne sme presegati 150 dni oziroma 120 
dni. 

37. člen (drugi odstavek 24. člen) 
(obveščanje delodajalca) 

Posvojitelj oziroma oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo 
z namenom posvojitve, mora obvestiti delodajalca o izrabi 
posvojiteljskega dopusta najkasneje v roku 3 dni od nastopa 
razloga za izrabo posvojiteljskega dopusta. 

III. PRAVICA DO STARŠEVSKEGA NADOMESTILA 

38. člen (drugi odstavek 29. člen) 
(vrste starševskega nadomestila) 

Pravica do starševskega nadomestila obsega: 
porodniško nadomestilo, 
očetovsko nadomestilo, 
nadomestilo za nego in varstvo otroka, 
posvojiteljsko nadomestilo. 

39. člen (30. člen) 
(pravica do starševskega nadomestila) 

Pravico do starševskega nadomestila imajo tiste osebe, ki imajo 
pravico do starševskega dopusta in so bile zavarovane po tem 
zakonu pred dnevom nastopa posamezne vrste starševskega 
dopusta. 

Pravico do starševskega nadomestila imajo tudi osebe, ki nimajo 
pravice do starševskega dopusta, če so bile zavarovane po tem 
zakonu najmanj dvanajst mesecev v zadnjih treh letih pred 
nastopom posamezne vrste starševskega dopusta. 

Pravica do starševskega nadomestila po tem zakonu izključuje 
prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki urejajo zdravstveno 
zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. V tem času 
pravica do prejemanja drugih nadomestil miruje. 

40. člen (31. člen) 
(trajanje pravice do starševskega nadomestila) 

Ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena pripada zavarovancu: 
1. v času porodniškega dopusta pravica do porodniškega 

nadomestila; 
2. v času očetovskega dopusta pravica do očetovskega 

nadomestila; 
3. v času dopusta za nego in varstvo otroka pravica do 

nadomestila za nego in varstvo otroka; 
4. v času posvojiteljskega dopusta pravica do posvojiteljskega 

nadomestila. 

Če se posamezna vrsta starševskega dopusta izrabi v obliki 
delne odsotnosti z dela, zavarovancu pripada pravica do 
starševskega nadomestila za toliko časa, kot traja delna odsotnost 
z dela v skladu s tem zakonom. 

Starševsko nadomestilo po tem zakonu pripada za delovne dneve 
oziroma delovne ure, ko je zavarovanec na starševskem dopustu, 
kot tudi za praznične in druge proste dni, določene z zakonom. 

41. člen (32. člen) 
(osnova za izračun starševskega nadomestila) 

Osnova za posamezno vrsto starševskega nadomestila je 
povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za 
starševsko varstvo v zadnjih dvanajstih mesecih pred nastopom 
starševskega dopusta. 

Če je zavarovanec v obdobju iz prejšnjega odstavka prejemal 
nadomestilo plače, se upošteva osnova, na podlagi katerega se 
je obračunavalo nadomestilo. 

Če so bili za zavarovanca obračunani prispevki za starševsko 
varstvo za krajše obdobje kot je to določeno v prvem odstavku 
tega člena, se mu za manjkajoče mesece kot osnova upošteva 
55 % minimalne plače. 

Za zavarovanca iz drugega odstavka 39. člena tega zakona se 
kot osnova upošteva 55 % minimalne plače.Tako določena osnova 
se za vsak mesec zavarovanja za starševsko varstvo, ki ga je 
imel v zadnjih treh letih pred nastopom posamezne vrste 
starševskega dopusta, poveča za 2 %, vendar največ za 50 %. 

42. člen 
(izjeme pri določitvi osnove za izračun starševskega 

nadomestila) 

Če zavarovanec izrabi posamezne vrste starševskega dopusta 
v strnjenem nizu brez prekinitve oziroma je prekinitev krajša kot 
365 dni, je osnova enaka osnovi, ki je bila določena ob izrabi prve 
vrste starševskega dopusta. 

Če zavarovanec izrabi posamezne vrste starševskega dopusta 
v več delih in je prekinitev daljša kot 365 dni, se osnova za 
izračun starševskega nadomestila določi na novo v skladu s 
prvim odstavkom prejšnjega člena. 

Osnova za določitev starševskega nadomestila v času 
prenesenega dopusta je enaka osnovi, ki se takrat uporablja za 
izračun nadomestila zaradi začasne odsotnosti od dela zaradi 
bolezni, po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje. 

43. člen (tretji odstavek 33. člena) 
(najvišja in najnižja osnova za izračun nadomestila) 

Osnova ne more biti višja od dvoinpolkratnika povprečne mesečne 
plače v Republiki Sloveniji na podlagi zadnjih znanih uradnih 
podatkov o mesečnih plačah v času odmere nadomestila. 

Osnova ne more biti nižja od 55 % minimalne plače. 

44. člen (prvi in drugi odstavek 33. člena) 
(višina starševskega nadomestila) 

Starševsko nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100 % 
osnove. 
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Starševsko nadomestilo za delno odsotnost z dela je enako 
sorazmernemu delu delne odsotnosti z dela kot je določeno v 8. 
točki 3. člena tega zakona. 

45. člen (54. člen in 55. člen) 
(dobroimetje) 

Če starša ali druga oseba ne izrabi dopusta za nego in varstvo 
otroka v obsegu določenem po tem zakonu, lahko pripadajoči del 
nadomestila za dopust za nego in varstvo otroka, izrabijo v obliki 
dobroimetja za: 
1. plačilo varstva otroka, 
2. plačilo najemnine za stanovanje, 
3. reševanje stanovanjskega vprašanja. 

Za reševanje stanovanjskega vprašanja po tem zakonu se šteje 
nakup stanovanja ali hiše, gradnja hiše, adaptacija stanovanja ali 
hiše. 

Višina dobroimetja je enaka višini neizplačanega nadomestila za 
nego in varstvo otroka. Ne glede na dolžino neizrabljenega dopusta 
za nego in varstvo otroka lahko znaša dobroimetje največ 
petkratnik pripadajočega mesečnega nadomestila za dopust za 
nego in varstvo otroka. 

46. člen ( drugi odstavek 56. člen) 
(trajanje dobroimetja) 

Dobroimetje se koristi v skladu z dogovorom o izrabi dopusta za 
nego in varstvo otroka po tem zakonu. Dobroimetje traja dokler 
se ne izkoristi celotna višina dobroimetja iz zadnjega odstavka 
prejšnjega člena. 

IV. PRAVICA STARŠEV DO KRAJŠEGA DELOVNEGA 
ČASA ZARADI NEGE IN VARSTVA OTROKA, KI 
POTREBUJE POSEBNO NEGO IN VARSTVO 

47. člen (prvi in drugi odstavek 28. člena) 
(pravica staršev do dela s krajšim delovnim časom 
zaradi nege in varstva otroka, ki potrebuje posebno 

nego in varstvo) 

Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo, ima pravico delati krajši delovni čas. 

V takem primeru mu delodajalec zagotavlja pravico do plače po 
dejanski delovni obveznosti. Republika Slovenija pa mu zagotavlja 
plačilo prispevkov za prostovoljno vključitev v obvezno 
zavarovanje do polne delovne obveznosti v skladu s predpisi, ki 
urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko 
delovno obveznost. 

48. člen (tretji odstavek 28. člena) 
(uveljavljanje pravice) 

Pravica iz prejšnjega člena se uveljavlja na podlagi mnenja 
zdravniške komisije. 

Center odloči o pravicah, ki jih zagotavlja Republika Slovenija, na 
podlagi pridobljene pravice do krajšega delovnega časa pri 
delodajalcu. 

V. SUBVENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE STARŠEV 

49. člen 
(subvencija za zaposlovanje staršev) 

Delodajalec lahko uveljavlja subvencijo za zaposlovanje staršev, 
kadar: 
1. na novo zaposli brezposelno osebo oziroma trajno 

presežnega delavca, ki varuje in vzgaja najmanj enega 
predšolskega otroka, 

2. zaposluje s krajšim delovnim časom osebo, ki varuje in vzgaja 
vsaj enega predšolskega otroka. 

50. člen 
(pogoji za pridobitev subvencije) 

Delodajalec pridobi subvencijo iz prejšnjega člena, če v zadnjem 
koledarskem letu ni odpovedal delovnega razmerja nobenemu 
od že zaposlenih, razen če je razlog za odpoved delovnega 
razmerja na strani delavca. 

Pogoji za pridobitev subvencije iz prve točke prejšnjega člena so: 
1. da je bila brezposelna oseba najmanj 3 mesece prijavljena na 

Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 
2. da ta ni bila v delovnem razmerju pri istem delodajalcu v 

zadnjih 12 mesecih, 
3. da je delodajalec z brezposelno osebo sklenil delovno razmerje 

za najmanj tri leta, 
4. da za zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja 

brezposelne osebe ni uveljavljena subvencija po tem zakonu 
pri istem ali drugem delodajalcu. 

Pogoja za pridobitev subvencije iz druge točke prejšnjega člena 
sta: 
1. da oseba, za katero uveljavlja subvencijo, ni sklenila delovnega 

razmerja pri več delodajalcih tako, da skupaj dosega poln 
delovni čas, 

2. da je delodajalec z osebo, za katero uveljavlja subvencijo, 
sklenil delovno razmerje za najmanj tri leta. 

51. člen 
(višina subvencije) 

Višina subvencije znaša mesečno za osebo, ki varuje enega 
predšolskega otroka, 7.000,00 SIT, za osebo, ki varuje dva 
predšolska otroka, 11.000,00 SIT, za osebo, ki varuje tri ali več 
predšolskih otrok pa 14.000,00 SIT. 

52. člen 
(trajanje pravice) 

Pravica do subvencije iz 49. člena tega zakona traja tri leta. Kadar 
delodajalec v treh letih po prenehanju prejemanja subvencije 
prekine delovno razmerje z delavcem, za katerega je uveljavljal 
subvencijo, iz razlogov, ki niso na strani delavca, mora vrniti 
celotni znesek prejete subvencije, skupaj s pripadajočimi obrestmi. 

53. člen 
(pogodba o subvencioniranju) 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in delodajalec skleneta 
pogodbo o subvenciji za zaposlovanje staršev, s katero določita 
obveznosti in pravice obeh pogodbenih strank ter način 
izplačevanja subvencije. Subvencije ni mogoče priznati za obdobje 
pred sklenitvijo pogodbe. 
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VI. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ 
ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSTVO 

54. člen (66. člen) 
(uporaba zakona o splošnem upravnem postopku) 

Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo se uveljavljajo v 
skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku, če ta zakon 
ne določa drugače. 

55. člen (67. člen) 
(odločanje o pravicah) 

O pravicah iz zavarovanja za starševsko varstvo odloča na prvi 
stopnji center, razen o pravici do subvencije za zaposlovanje 
staršev, o kateri na prvi stopnji odloča Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje. 

O pritožbah zoper odločbe centra oziroma Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje odloča ministrstvo, pristojno za varstvo 
družine (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

Pritožba na odločbo centra ne zadrži izvršitve odločbe. 

V sporih zoper odločbe ministrstva odloča pristojno delovno in 
socialno sodišče. 

56. člen (71. člen) 
(krajevna pristojnost) 

Pravice se uveljavljajo pri centru, ki je krajevno pristojen po: 
1. materinem stalnem prebivališču, 
2. materinem začasnem prebivališču, če v Republiki Sloveniji 

nima stalnega prebivališča, 
3. sedežu materinega delodajalca oziroma dejavnosti, če nima 

stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Slovenije. 

Subvencije prispevkov za zaposlovanje staršev se uveljavljajo 
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer ima 
delodajalec sedež. 

57. člen (tretji odstavek 8. člena in 70. člen) 
(izvršilni predpis) 

Zahteva za uveljavljanje posameznih vrst pravic se vloži na 
posebnih obrazcih, katerim morajo biti priložena dokazila o 
izpolnjevanju pogojev za pridobitev posamezne pravice. 

Natančnejši postopek za uveljavljanje posameznih vrst pravic, 
vsebino obrazcev in vrste dokazil predpiše minister. 

Natančnejše pogoje za pridobitev pravice do dopusta za nego in 
varstvo otroka iz petega odstavka 26. člena tega zakona in pravice 
do krajšega delovnega časa iz 47. člena tega zakona ter za delo 
in plačilo zdravniških komisij, predpiše minister. 

58. člen (72. člen) 
(roki za uveljavljanje pravic) 

Pravico do porodniškega dopusta, očetovskega dopusta in 
porodniškega ter očetovskega nadomestila se uveljavlja 60 dni 
pred predvidenim datumom poroda na podlagi potrdila ginekologa. 
Center v ta namen izroči stranki vse obrazce in jo opozori na 
obveznosti do delodajalca ter jo seznani z nadaljnjim postopkom 
uveljavljanja posameznih pravic. 

Pravica do dopusta za nego in varstvo otroka in nadomestilo za 
nego in varstvo otroka se uveljavlja 30 dni pred iztekom 
porodniškega dopusta. 

Pravica do posvojiteljskega dopusta in posvojiteljskega 
nadomestila se uveljavlja najkasneje 30 dni po nastopu 
posvojiteljskega dopusta. Po tem roku se pravice ne more 
uveljaviti. 

Roki iz tega člena ne veljajo v primerih, kjer ta zakon določa 
krajše roke za obveščanje delodajalca. 

59. člen 
(odločanje centra) 

Center odloči o pravici do starševskega dopusta v roku 15 dni od 
prejema vloge. 

B. DRUGI DEL 

60. člen 
(splošna določba) 

Ta del zakona ureja pravice do družinskih prejemkov. 

I. PRAVICA DO DRUŽINSKIH PREJEMKOV 

61. člen (drugi odstavek 34. člena) 
(vrste družinskih prejemkov) 

Družinski prejemki so denarni prejemki, ki obsegajo: 
1. starševski dodatek, 
2. pomoč ob rojstvu otroka, 
3. otroški dodatek, 
4. dodatek za veliko družno, 
5. dodatek za nego otroka, 
6. delno plačilo za izgubljeni dohodek. 

1. Starševski dodatek 

62. člen (35. in 38. člen) 
(definicija in višina starševskega dodatka) 

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu 
otroka le-ti niso upravičeni do starševskega nadomestila. 

Starševski dodatek znaša 30.000,00 SIT mesečno. 

63. člen (36. člen) 
(pravica do starševskega dodatka) 

Pravico do starševskega dodatka ima mati, ki je državljanka 
Republike Slovenije, ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji 
in če je otrok državljan Republike Slovenije. 

Oče ima pravico do starševskega dodatka pod enakimi pogoji 
kot mati, če je mati: 
1. umrla, 
2. zapustila otroka, 
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3. na podlagi mnenja pristojnega zdravnika, trajno oziroma 
začasno nesposobna za samostojno življenje in delo, 

4. sklenila pogodbo o zaposlitvi oziroma začela opravljati 
kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost. 

Druga oseba ima pravico do starševskega dodatka pod enakimi 
pogoji kot mati, kadar dejansko neguje in varuje otroka. 

64. člen 
(ni pravice do starševskega dodatka) 

Pravice do starševskega dodatka nima mati, oče ali druga oseba, 
ki prejema nadomestilo plače po tem in drugih zakonih oziroma 
delno plačilo za izgubljeni dohodek po tem zakonu. 

Pravice do starševskega dodatka tudi nima mati, katere zakonec 
oziroma zunaj zakonski partner prejema nadomestilo za nego in 
varstvo otroka za istega otroka. 

65. člen (37. člen) 
(trajanje pravice do starševskega dodatka) 

Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni po rojstvu otroka. 

Oče ali druga oseba ima pravico do starševskega dodatka v 
trajanju kot ga ima mati, zmanjšanem za toliko dni, kolikor je mati 
to pravico že izrabila. 

66. člen 
(prenehanje pravice do starševskega dodatka) 

Pravica do starševskega dodatka preneha z naslednjim dnem, 
ko niso več izpolnjeni pogoji po tem zakonu. 

2. Pomoč ob rojstvu otroka 

67. člen (39. člen) 
(definicija in višina pomoči ob rojstvu otroka) 

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen 
nakupu opreme za novorojenca. Pomoč znaša 50.000,00 SIT. 

68. člen (40. člen) 
(pravica do pomoči ob rojstvu otroka) 

Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima vsak otrok, katerega 
mati ali oče imata stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

3. Otroški dodatek 

69. člen (42. in 48. člen) 
(definicija in višina otroškega dodatka) 

Z otroškim dodatkom se staršem oziroma otroku zagotovi 
dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje, kadar 
dohodek na družinskega člana ne presega zgornje meje 
dohodkovnega razreda po tem zakonu. 

Otroški dodatek znaša mesečno v SIT: 

Dohodkovni razred 

Znesek otroškega dodatka za posameznega otroka 

1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok 

Do 15% 16.200 17.820 19.440 

nad 15 % do 25% 13.851 15.309 16.767 

nad 25 % do 30% 10.557 11.799 13.041 

nad 30% do 35 % 8.316 9.504 10.692 

nad 35% do 45% 6.804 7.938 9.072 

nad 45% do 55% 4.320 5.400 6.480 

nad 55% do 75% 3.240 4.320 5.400 

nad 75% do 99% 2.808 3.888 4.968 

Dohodkovni razred je določen v odstotku od povprečne mesečne 
plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto 
pred vložitvijo zahteve. Minister vsako leto v mesecu marcu določi 
nominalne meje dohodkovnih razredov za preteklo koledarsko 
leto. 

Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v 
dohodkovni razred. Glede na število otrok se skupna višina 
otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do 
otroškega dodatka tako, da se seštejejo posamezni zneski 
otroških dodatkov za vsakega otroka. 

70. člen (49. člen) 
(izjemna višina otroškega dodatka) 

Kadar otrok živi v eno starševski družini, se posamezni znesek 
otroškega dodatka iz prejšnjega člena poveča za 10 %. Eno 
starševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar 
roditeljsko pravico, skladno s posebnim zakonom, le-ta izvršuje 
sam. Kot eno starševska družina se ne šteje skupnost, če je tisti 
od staršev, ki sam izvršuje roditeljsko pravico, osnoval novo 
življenjsko skupnost. 
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Kadar otrok po 18 letu starosti sam uveljavlja pravico do otroškega 
dodatka, mu pripada otroški dodatek v višini, ki velja za prvega 
otroka iz prejšnjega člena. 

71. člen (43. in 47. člen) 
(pravica do otroškega dodatka) 

Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oziroma druga 
oseba, za otroka s prebivališčem v Republiki Sloveniji, če: 
1. je državljan Republike Slovenije, 
2. ni državljan Republike Slovenije, ob pogoju vzajemnosti. 

Ob pogoju, da ima vsaj eden od staršev sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi z delodajalcem, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, ima 
pravico do otroškega dodatka tudi za otroka, ki nima prebivališča 
v Republiki Sloveniji, če: 
1. je državljan Republike Slovenije in nima pravice uveljavljati 

pravice do otroškega dodatka v državi, kjer živi, 
2. ni državljan Republike Slovenije in je tako dogovorjeno z 

mednarodno pogodbo. 

72. člen 
(izjemna pravica do otroškega dodatka) 

Pravico do otroškega dodatka ima, pod pogoji iz prejšnjega člena, 
tudi otrok starejši od 18 let, ki je brez staršev ali ne živi s starši v 
skupnem gospodinjstvu, če tako na podlagi okoliščin odloči center. 

73. člen (50. člen) 
(otroški dodatek ne pripada za otroka) 

Pravice do otroškega dodatka nima eden od staršev oziroma 
druga oseba za otroka, ki: 
1. je v delovnem razmerju oziroma opravlja kmetijsko oziroma 

drugo samostojno dejavnost, 
2. je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem 

ima celodnevno brezplačno oskrbo, 
3. je oddan v rejništvo, če starši ne plačujejo rejnine, 
4. je sklenil zakonsko zvezo oziroma živi v zunajzakonski 

skupnosti oziroma ima svojega otroka, 
5. ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne 

pogodbe, 
6. ne živi z obema staršema in nad katerim izvršuje roditeljsko 

pravico v celoti samo eden od staršev, če preživnina ni 
dogovorjena na centru ali določena s sodbo sodišča, razen v 
primerih, ko očetovstvo ni urejeno. 

Ne glede na drugo točko prejšnjega odstavka se prizna pravica 
do otroškega dodatka, če se dokaže, da tudi v tem času starši 
materialno skrbijo za otroka. Center v tem primeru lahko prizna 
pravico za dobo od 3 mesecev do 6 mesecev na leto. Za koliko' 
časa se prizna prayica do otroškega dodatka, je odvisno od 
tega, kolikšno je letno število dni, ki jih otrok preživi v družini. 

74. člen (47. člen) 
(trajanje pravice do otroškega dodatka) 

Otrok, ki je upravičen do otroškega dodatka, je oseba do 
dopolnjenega 18. leta starosti, starejša oseba pa, če se šola, 
dokler ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta na 
dodiplomskem študiju, vendar najdalj do dopolnjenega 26. leta 
starosti. Izjemoma se za otroka šteje tudi oseba po tej starosti, če 
traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, ali če oseba 
zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka 
med šolanjem ni končala šolanja v predpisanem roku. Status 

otroka se podaljša za toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi teh 
razlogov podaljšalo. 

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta, 

75. člen (44. člen) 
(določitev dohodkovnega razreda) 

Za uvrstitev družine v posamezni dohodkovni razred se upošteva 
povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem 
koledarskem letu. Povprečni mesečni dohodek na družinskega 
člana se izračuna tako, da se skupni dohodek družine deli s 
številom mesecev, na katere se dohodek nanaša in s številom 
družinskih članov po tem zakonu. 

Kadar se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju 
ali marcu se upošteva povprečni mesečni dohodek na 
družinskega člana v predpreteklem koledarskem letu. 

Kadar otrok po 18. letu starosti sam uveljavlja pravico do 
otroškega dodatka se za uvrstitev v posamezni dohodkovni 
razred upošteva skupni bruto dohodek njegovega samskega 
gospodinjstva v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. 
Otrok je dolžan v teh primerih predložiti sodbo ali dogovor o 
preživljanju. 

Če družina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni imela 
dohodkov, se upoštevajo skupni dohodki družine iz tekočega 
leta. Za uvrstitev družine v dohodkovni razred se tekoče dohodke 
preračuna na povprečno raven dohodkov preteklega leta na 
način, ki ga določi minister. 

Natančnejši način izračuna povprečnega mesečnega dohodka 
na družinskega člana predpiše minister. 

76. člen (prvi odstavek 45. člena) 
(skupni dohodek družine) 

Skupni dohodek družine je vsota vseh bruto dohodkov vseh 
družinskih članov za isto koledarsko leto, razen: 
1. pomoči ob rojstvu otroka, 
2. otroškega dodatka, 
3. dodatka za nego otroka, 
4. dodatka za pomoč in postrežbo, 
5. dohodkov, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški 

družini (materialni stroški za rejenca), 
6. dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v 

institucionalno varstvo in jih pridobivajo zunaj oblik redne 
zaposlitve, 

7. solidarnostna pomoč. 

77. člen (drugi, tretji, četrti, peti in šesti 
odstavek 45. člena) 

(vštevanje bruto dohodkov) 

Med bruto dohodke se vštevajo vsi dohodki, ki so vir dohodnine, 
transferni dohodki in vsi drugi dohodki. 

Dohodek od kmetijske dejavnosti se všteva v skladu z 
metodologijo, ki jo podrobneje predpiše minister, pristojen za 
socialno varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo 
in ministrom, pristojnim za finance. 

Med bruto dohodek se vštevajo transferni dohodki kot so: 
1. denarne dajatve po zakonu o socialnem varstvu, 
2. nagrada rejnici, 
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3. nadomestila za brezposelnost, 
4. denarna pomoč za brezposelnost, 
5. štipendije, 
6. starševski dodatek s prispevki, 
7. delno plačilo za izgubljeni dohodek s prispevki, 
8. plačani prispevki za rejnice, 
9. plačani prispevki za samostojne ustvarjalce na področju 

kulture, 
10. plačani prispevki za vrhunske športnike in šahiste, 
11. nadomestila preživnin, 
12. denarne dajatve vojnim invalidom, veteranom in žrtvam 

vojnega nasilja. 

Med bruto dohodke se vštevajo tudi vsi drugi dohodki kot so: 
1. nagrade vajencev, 
2. prejemki učencev in študentov, prejeti preko pooblaščenih 

organizacij in delodajalcev za posredovanje dela dijakom in 
študentom, zmanjšani za normirane stroške po zakonu o 
dohodnini, 

3. preživnine v višini pravnega izvršilnega naslova, razen v 
primerih, ko se dokaže, da je storjeno vse, da bi preživninski 
upravičenec preživnino izterjal. V ta namen je treba priložiti 
predlog za izvršbo s potrdilom sodišča o njegovi vložitvi ali 
sklep o izvršbi ali dokazilo o neuspeli izvršbi ali potrdilo 
pristojnega ministrstva, da je pričel teči postopek za izterjavo 
preživnine iz tujine, 

4. dediščine in darila, 
5. dohodki od iger na srečo, rente od zavarovanj, odškodnine 

pri nezgodnem zavarovanju. 

78. člen (46. člen) 
(družinski člani) 

Pri ugotavljanju povprečnega mesečnega dohodka na 
družinskega člana se upoštevajo naslednji člani družinskega 
gospodinjstva, ki imajo v odnosu do vlagatelja zahtevka za otroški 
dodatek položaj: 
1. zakonca ali zunajzakonskega partnerja; 
2. otroka, pastorka, otroka zunajzakonskega partnerja ali 

posvojenca, ki živi z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu in 
ga je ta ali njegov zakonec ali zunajzakonski partner dolžan 
preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja; 

3. vnuka, nečaka, varovanca, ki nima staršev, ali je staršem 
odvzeta roditeljska pravica, kadar živi z vlagateljem v 
skupnem gospodinjstvu in ga je ta dolžan preživljati; 

4. starša vlagatelja, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če 
sta ga dolžna preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo 
družinska razmerja. 

79. člen 
(prenehanje pravice do otroškega dodatka) 

Pravica do otroškega dodatka preneha s prvim dnem naslednjega 
meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji po tem zakonu. 

4. Dodatek za veliko družino 

80. člen (51. člen) 
(definicija in višina dodatka za veliko družino) 

Dodatek za veliko družino je letni prejemek namenjen družini z 
več otroki. 

Dodatek za veliko družino znaša 60.000,00 SIT in se izplačuje v 
enkratnem znesku. 

81. člen (52. člena) 
(pravica do dodatka za veliko družino) 

Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, če so 
starši in otroci državljani Republike Slovenije in imajo skupno 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

Velika družina po tem zakonu je družina, ki ima tri ali več otrok, ki 
izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 74. člen tega zakona. 

Pravico do dodatka ima tudi eden od otrok, kadar trije ali več 
otrok iz iste družine živijo brez staršev. 

82. člen (prvi odstavek 53. člena) 
(trajanje pravice do dodatka za veliko družino) 

Pravica do dodatka za veliko družino se pridobi, če se tretji otrok 
rodi najkasneje do 30. junija v letu, v katerem se pravica uveljavlja. 

Pravica do dodatka za veliko družino traja toliko časa, kolikor 
časa so izpolnjeni pogoji po tem zakonu. Šteje se, da so pogoji 
izpolnjeni, če so izpolnjeni do 30. junija za leto, v katerem se 
uveljavlja pravico. 

83. člen (drugi odstavek 53. člena) 
(prenehanje pravice do dodatka za veliko družino) 

Pravica do dodatka za veliko družino preneha naslednje leto, ko 
najstarejši otrok dopolni z zakonom določeno starost oziroma 
preneha s šolanjem. 

5. Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego 
in varstvo 

84. člen (57. člen in 60. člen) 
(definicija in višina dodatka za nego otroka) 

Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih 
življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva 
takega otroka. 

Mesečna višina dodatka za nego otroka zaradi povišanih 
življenjskih stroškov je 15.000,00 SIT. 

85. člen (prvi odstavek 58. člen) 
(pravica do dodatka za nego otroka) 

Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od staršev, če je 
otrok državljan Republike Slovenije in ima v Republiki Sloveniji 
stalno prebivališče. 

Pravica iz prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi mnenja 
zdravniške komisije. 

86. člen (drugi odstavek 58. člena) 
(dodatek za nego otroka ne pripada za otroka) 

Pravice do dodatka za nego otroka nima eden od staršev za 
otroka, ki je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v 
zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo. 

Ne glede na prejšnji odstavek se prizna pravica do dodatka za 
nego otroka, če se dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi 
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za otroka. Center mu v tem primeru lahko prizna pravico za dobo 
od 3 mesecev do 6 mesecev na leto. Za koliko časa se prizna 
pravica do dodatka za nego otroka, je odvisno od tega, kolikšno 
je letno število dni, ki jih otrok preživi v družini. 

Pravice do dodatka za nego otroka nima eden od staršev za 
otroka, ki je v rejništvu in starši ne plačujejo rejnine. 

87. člen (59. člen) 
(trajanje pravice) 

Pravica do dodatka za nego otroka traja za obdobje, ko se otroku 
zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravstvenih razlogov, oziroma 
do 18. leta starosti, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca 
šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. 

6. Delno plačilo za izgubljeni dohodek 

88. člen 
(definicija in višina delnega plačila za izgubljeni 

dohodek) 

Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga 
prejme eden od staršev, kadar prekine delovno razmerje zaradi 
varstva otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. 

Mesečna višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je 70 % 
minimalne plače. Kadar se oseba vključi v prostovoljno obvezno 
zavarovanje v skladu s predpisom, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, se ji zagotavlja tudi plačilo prispevkov 
zavarovanca in delodajalca iz tega naslova. 

89. člen 
(pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek) 

Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek ima eden od 
staršev, če je državljan Republike Slovenije in ima v Republiki 
Sloveniji stalno prebivališče in je otrok državljan Republike 
Slovenije in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče. 

Pravica iz prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi mnenja 
zdravniške komisije. 

Delno plačilo za izgubljeni dohodek lahko uveljavi oseba iz 
prejšnjega odstavka, če se odloči, da bo zaradi skrbi za otroka, 
ki potrebuje posebno nego in varstvo, zapustila trg dela. 

Šteje se, daje oseba zapustila trg dela, kadar je prekinila sklenjeno 
delovno razmerje za nedoločen čas oziroma kadar je zahtevala 
izbris iz registra brezposelnih oseb. Ne šteje se, da je oseba 
zapustila trg dela, kadar je prenehala opravljati samostojno 
oziroma kmetijsko dejavnost. 

90. člen 
(delno plačilo za izgubljeni dohodek ne pripada) 

Pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek nima eden od 
staršev, če je otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali 
šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo. 

Pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek nima eden od 
staršev, če je otrok v rejništvu. 

91. člen 
(trajanje pravice) 

Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek ima eden od 
staršev, dokler niso izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pravic iz 
naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma 
največ en mesec po smrti otroka. 

Kadar zdravniška komisija iz 89. člena tega zakona ugotovi, da 
prejemnik plačila za izgubljeni dohodek otroku ne zagotavlja 
primerne nege in varstva na domu, mu pravica preneha s prvim 
dnem naslednjega meseca po ugotovitvi. 

II. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC DO 
DRUŽINSKIH PREJEMKOV 

92. člen (66. člen in 67. člen) 
(uporaba zakona o splošnem upravnem postopku) 

Pravice do družinskih prejemkov se uveljavljajo v skladu z 
zakonom o splošnem upravnem postopku, če ta zakon ne določa 
drugače. 

93. člen (67. člen) 
(odločanje o pravicah) 

O pravicah o družinskih prejemkih odloča na prvi stopnji center. 

O pritožbah zoper odločbe centra odloča ministrstvo. 

V sporih zoper odločbe ministrstva odloča pristojno delovno in 
socialno sodišče. 

94. člen (74., 76., 78. in 87. člen) 
(krajevna pristojnost) 

Pravica do starševskega dodatka se uveljavlja pri centru, ki je 
krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču. 

Pravica do pomoči ob rojstvu otroka se uveljavlja pri centru, ki je 
krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču. Če mati 
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pravico uveljavlja 
oče' pri centru, ki je krajevno pristojen po njegovem stalnem 
prebivališču. 

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja pri centru, ki je krajevno 
pristojen glede na otrokovo stalno prebivališče. 

Če otrok nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se 
pravica do otroškega dodatka uveljavlja pri centru, ki je krajevno 
pristojen glede na otrokovo začasno prebivališče. 

Če otrok nima ne stalnega ne začasnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, se uveljavlja pravica do otroškega dodatka pri centru, ki 
je krajevno pristojen glede na sedež delodajalca enega od staršev. 

Za otroke brez staršev oziroma otroke pod skrbništvom, center, 
kjer ima otrok stalno prebivališče, uvede postopek za uveljavljanje 
pravice do otroškega dodatka in dodatka za nego otroka po 
uradni dolžnosti. V primeru, da otrok nima stalnega prebivališča, 
je pristojen center, kjer je nastal povod za postopek. 
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Otrok po 18 letu starosti, ki sam uveljavlja pravico do otroškega 
dodatka, uveljavlja pravico pri centru, ki je krajevno pristojen 
glede na njegovo stalno prebivališče. 

Pravica do dodatka za veliko družino se uveljavlja pri centru, ki je 
krajevno pristojen glede na stalno prebivališče družine. 

Pravica do dodatka za nego otroka in delno plačilo za izgubljeni 
dohodek se uveljavlja pri centru, ki je krajevno pristojen glede na 
otrokovo stalno prebivališče. 

95. člen (70. člen) 
(izvršilni predpis) 

Zahteva za uveljavljanje posameznih vrst pravic se vloži na 
posebnih obrazcih, katerim morajo biti priložena dokazila o 
izpolnjevanju pogojev za pridobitev posamezne pravice. 

Natančnejši postopek za uveljavljanje posameznih vrst pravic, 
vsebino obrazcev in vrste dokazil predpiše minister. 

Natančnejše pogoje za pridobitev pravice do dodatka za nego 
otroka iz 85. člena tega zakona in pravice do delnega plačila za 
izgubljeni dohodek iz 89. člena tega zakona ter za delo in plačilo 
zdravniških komisij, predpiše minister. 

Roki za uveljavljanje posameznih pravic 

96. člen (74. člen) 
(rok za uveljavljanje pravice do starševskega dodatka) 

Mati uveljavlja pravico do starševskega dodatka 30 dni pred 
predvidenim datumom poroda, vendar najkasneje 30 dni po rojstvu 
otroka. Oče uveljavlja pravico najkasneje 30 dni po nastanku 
dogodka, ki je razlog, da oče pridobi pravico. Če mati ali oče ne 
uveljavljata pravice v tem roku, pripada pravica do starševskega 
dodatka od prvega dne naslednjega meseca. Trajanje pravice se 
skrajša, sorazmerno zamujenemu roku za uveljavljanje pravice. 

97. člen (76. člen) 
(rok za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu 

otroka) 

Pomoč ob rojstvu otroka uveljavlja eden od staršev najkasneje 
60 dni po rojstvu otroka. Po tem roku pravice ni mogoče uveljaviti. 

98. člen (79. člen) 
(rok za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka) 

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 90 dneh po rojstvu 
otroka in se le-ta prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se 
uveljavlja po tem roku, se pravica prizna s prvim dnem naslednjega 
meseca po vložitvi zahtevka. 

99. člen (83. člen) 
(rok za uveljavljanje dodatka za veliko družino) 

Pravico do dodatka za veliko družino določi center po uradni 
dolžnosti za vse prejemnike otroškega dodatka. Pravica se prizna 
prejemniku otroškega dodatka. Center po uradni dolžnosti 
preverja upravičenost do dodatka za veliko družino vsako leto, 
pred rokom, ki je določen za izplačilo. 

Tisti, ki ni uveljavil pravice do otroškega dodatka, mora vložiti 

zahtevek za priznanje dodatka za veliko družino najkasneje do 
15. julija za tekoče leto. Po tem roku pravice za tekoče koledarsko 
leto ni mogoče uveljaviti. 

100. člen (87. člen) 
(rok za uveljavljanje pravice do dodatka za nego otroka) 

Pravica do dodatka za nego otroka se uveljavlja v 90 dneh po 
rojstvu otroka in se le-ta prizna z mesecem otrokovega rojstva. 
Če se uveljavlja po tem roku, se pravica prizna s prvim dnem 
naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. 

101. člen 
(rok za uveljavljanje pravice do delnega plačila za 

■izgubljeni dohodek) 

Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek se uveljavlja 30 
dni pred prenehanjem delovnega razmerja oziroma najkasneje 
60 dni po prenehanju delovnega razmerja. Po tem roku pravice ni 
mogoče uveljaviti. 

C.TRETJI DEL 

102. člen 
(splošna določba) 

Ta del zakona ureja izplačevanje nadomestil in družinskih 
prejemkov, usklajevanje zneskov posameznih pravic, nadzor, 
zbirke podatkov in evidence ter kazenske določbe. 

I. IZPLAČEVANJE NADOMESTIL IN DRUŽINSKIH 
PREJEMKOV 

103. člen 
(rok izplačevanja) 

(prvi odstavek 56., 73., 75., 77., prvi odstavek 82., prvi 
odstavek 84., 86. in 88. člen) 

Ministrstvo izplačuje: 
1. posamezne vrsto starševskega nadomestila, 
2. starševski dodatek, 
3. otroški dodatek, 
4. dodatek za nego otroka, 
5. delno plačilo za izgubljeni dohodek, 

najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, če je bila pravica 
priznana do 15. v preteklem mesecu. 

Varstvo otroka plačuje ministrstvo mesečno na podlagi 
izstavljenega računa pravne ali fizični osebe, ki ima dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti varstva otrok. Izplačilo se opravi v rokih, ki 
veljajo za izplačila iz proračuna. 

Plačilo najemnine plačuje ministrstvo na podlagi sklenjene 
najemniške pogodbe. Izplačilo se opravi v rokih, ki veljajo za 
izplačila iz proračuna. 

Sredstva za reševanje stanovanjskega problema izplača 
ministrstvo v enkratnem znesku na podlagi pri notarju overjene 
kupoprodajne pogodbe ali na podlagi veljavnega gradbenega 
dovoljenja oziroma priglasitve del, ki se glasi na ime osebe, ki ji je 
bila priznana pravica do nadomestila za nego in varstvo otroka. 
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Subvencijo za zaposlovanje staršev izplačuje ministrstvo 
delodajalcu skladno s pogodbo in ob predložitvi potrdil o izplačanih 
plačah za delavce, na katere se subvencija nanaša. 

Pomoč ob rojstvu otroka se izplača do 15. v naslednjem mesecu 
po vložitvi zahtevka. 

Dodatek za veliko družino se izplača do 15. v mesecu avgustu 
za tekoče leto, če je bila pravica priznana do 31. julija oziroma do 
15. septembra, če je bila pravica priznana do 31. avgusta. 

104. člen 
(materialna oblika družinskih prejemkov) 

Kadar obstaja velika verjetnost, da družina posamezne denarne 
oblike družinskega prejemka ne bo namenila za namene, ki so s 
tem zakonom predvideni in bo zato ogrožena socialnoekonomska 
varnost otroka, lahko center odloči, da se posamezni prejemek 
ne izplača v denarju ampak v obliki konkretnih dobrin, na podlagi 
naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in 
podobno. 

Center odloči v skladu s prejšnjim odstavkom, kadar njegovo 
domnevo o nenamenski porabi prejemka potrjuje poznavanje 
razmer v posamezni družini. Razlogi za to so lahko: alkoholizem 
in druge oblike zasvojenosti, zanemarjanje otroka, težave pri 
izvajanju starševskih dolžnosti in podobno. 

II. USKLAJEVANJE PREJEMKOV 

105. člen 
(usklajevanje nadomestil in družinskih prejemkov) 

Nadomestila ter družinski prejemki, ki se izplačujejo mesečno, 
se usklajujejo dvakrat letno z indeksom rasti cen življenjskih 
potrebščin. Uskladitev se opravi na koncu januarja in junija, pri 
čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin 
v predhodnem obdobju. 

Družinski prejemki, ki se izplačujejo kot enkratni prejemek, se 
uskaljujejo enkrat letno konec decembra, pri čemer se upošteva 
kumulativna rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar - 
december tekočega leta. 

Osnova za izračun nadomestila se uskladi z kumulativno rastjo 
cen življenjskih potrebščin. 

Zneski, ki bodo usklajeni, se pri izračunu in izplačilu zaokrožijo 
na stotice. 

Natančnejši način uskladitve osnove iz prejšnjega odstavka 
predpiše minister, pristojen za družino. 

III. NADZOR 

106. člen (89. člen) 
(nadzor nad izvajanjem zakona) 

Nadzor nad izvajanjem določb zakona o Izrabi starševskega 
dopusta opravlja pristojna inšpekcija za delo. 

Nadzor nad izvajanjem določb zakona o priznanju pravic do 
starševskega nadomestila, subvencij za zaposlovanje staršev 
in družinskih prejemkov opravlja ministrstvo. 

IV. EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

107. člen 
(zbiranje podatkov) 

Za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike 
ter znanstveno raziskovalne namene vodi ministrstvo, pristojno 
za družino, zbirke podatkov, ki opredeljujejo socialni in ekonomski 
položaj družin. 

108. člen 
(zbirke podatkov) 

Centri za socialno delo zbirajo podatke za potrebe odločanja o 
pravici in višini pravic iz tega zakona in za statistične namene, 
določene v programu statističnih raziskovanj. 

Zbirke podatkov po tem zakonu vsebujejo naslednje osebne 
podatke o starših in otroku: 
- ime in priimek, 
- rojstne podatke, 
- enotno matično številko, 
- podatke o državljanstvu, 
- podatke o prebivališču, 
- zdravstvene izvide in mnenja, ki so potrebni za uveljavljanje 

pravice do denarnih prejemkov, 
- podatke o zaposlitvi in podatke o plačah in osnovah za 

plačevanje prispevka, 
- podatke o dohodkih in prejemkih, 
- davčno številko. 

Z zbirko podatkov upravlja center za socialno delo. 

Natančnejše zbirke podatkov iz tega in prejšnjega člena predpiše 
minister, pristojen za družino. 

109. člen 
(dolžnost sporočanja podatkov) 

Upravljavca zbirata podatke neposredno od posameznika, na 
katerega se nanašajo, lahko pa jih pridobivajo tudi iz drugih uradnih 
zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in 
organizacije. 

V ta namen morajo delodajalec, pri katerem je oseba, ki uveljavlja 
pravice potem zakonu, zaposlena, Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Republiški zavod za zaposlovanje, izvajalci javne 
zdravstvene dejavnosti, Agencija za plačilni promet in pristojni 
davčni organ centrom za socialno delo na njihovo zahtevo 
posredovati podatke iz prejšnjega člena, ki so pomembni za 
njihovo odločanje o posamezni pravici in o višini prejemkov. 

110. člen 
(varstvo podatkov) 

Center za socialno delo, ki odloča o pravicah iz tega zakona, 
lahko podatke, ki jih dobi od zavezancev iz prejšnjega člena, 
uporabi samo za potrebe postopka odločanja. 
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Drugim uporabnikom latiko Center za socialno delo posreduje 
podatke samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom 
ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se 
podatki nanašajo. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

111. člen (94. člen) 

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 200.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje oseba upravičena do denarnih prejemkov po 
tem zakonu, ki v roku 15 dni po nastanku spremembe centru ne 
sporoči vsake spremembe, ki ima za posledico prenehanje 
pravice. 

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 200.000 tolarjev se za 
prekršek kaznujeta starša, če izrabljata starševski dopust v 
nasprotju z določbami tega zakona in podzakonskega predpisa, 
izdanega na podlagi tega zakona. 

112. člen (95.člen) 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
delodajalec, pri katerem je oseba upravičena do denarnih 
prejemkov zaposlena, ter upravljavcev zbirk podatkov iz drugega 
odstavka 110. člena tega zakona, ki na zahtevo ministrstva 
oziroma centra ne posredujejo podatkov. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. 

113. člen (96. člen) 

Delodajalec - pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo od 100.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev, če ne omogoči: 
- materi pravice do odsotnosti v skladu z določbami tega zakona; 
- očetu pravice do odsotnosti v skladu z določbami tega zakona; 
- drugi osebi pravic v skladu z določbami tega zakona. 

Delodajalec - samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, 
ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
od 25.000 tolarjev do 250.000 tolarjev. 

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 250.000 tolarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca - pravne osebe, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

114. člen (97. člen) 

Z denarno kaznijo do 300.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju 
prekrška delodajalec - pravna oseba, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka prejšnjega člena. 

Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju 
prekrška delodajalec - samostojni podjetnik posameznik ali fizična 
oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

Z denarno kaznijo do 100.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju 
prekrška tudi odgovorna oseba delodajalca - pravne osebe, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

115. člen (98. člen) 
(postopki uveljavljanja pravic) 

Postopek za uveljavitev pravic iz delovnega razmerja, ki se je 
pričel pred uveljavitvijo tega zakona, se dokonča po predpisih, ki 
so veljali do uveljavitve tega zakona. 

Postopek za uveljavitev pravic iz družinskih prejemkov, ki se je 
pričel pred uveljavitvijo tega zakona, se dokonča po predpisih, ki 
so veljali do uveljavitve tega zakona. 

116. člen (99. člen) 
(pravice do starševskega dopusta in nadomestila za čas 

njegove izrabe) 

Oseba, ki je uveljavila pravico do porodniškega dopusta, dopusta 
za nego in varstvo otroka oziroma podaljšanega dopusta za nego 
in varstvo otroka na podlagi zakona o delovnih razmerjih, in prejema 
denarno nadomestilo za porodniški dopust na podlagi zakona o 
družinskih prejemkih, do uveljavitve tega zakona zadrži te pravice 
v obsegu in trajanju, kot je veljalo po predpisih, ki so veljali do 
uveljavitve tega zakona. 

117. člen (100. člen) 
(pravica do očetovskega dopusta) 

Ne glede na določbo 23. člena tega zakona se z uveljavitvijo tega 
zakona prizna pravica do očetovskega dopusta v trajanju 15 dni. 

Od 1.6.2002 se pravica iz prejšnjega odstavka podaljša za 15 
dni. 

Od 1.6.2003 dalje začne veljati 23. člen tega zakona. 

Z dnem pristopa Republike Slovenije Evropski uniji se očetu prizna 
očetovski dopust v trajanju dodatnih 45 dni, brez pravice do 
nadomestila plače. 

118. člen (101. člen) 
(pravica staršev do dopusta za nego in varstvo otroka) 

Ne glede na določbo prvega odstavka 26. člena tega zakona se 
z uveljavitvijo tega zakona prizna pravica do dopusta za nego in 
varstvo otroka v trajanju 275 dni. 

Od 1.6.2002 se pravica iz prejšnjega odstavka podaljša za 15 
dni. 

Od 1.6.2003 dalje začne veljati prvi odstavek in zadnji odstavek 
26. člena tega zakona ter 45. in 46. člena tega zakona. 

119. člen 
(pravica do nadomestila) 

Prvi odstavek 39. člena tega zakona začne veljati po enem letu 
od uveljavitve tega zakona, drugi odstavek pa po treh letih od 
uveljavitve. 

Do uveljavitve določb iz prejšnjega odstavka se šteje, da so 
izpolnjeni pogoji, če je bila oseba zavarovana za pravico do 
nadomestila za čas zadržanosti z dela po predpisih o 
zdravstvenem zavarovanju kot to določa veljavni zakon o 
družinskih prejemkih. 
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120. člen (102. člen) 
(pravica do starševskega dodatka) 

Oseba, ki je uveljavila pravico do starševskega dodatka do 
uveljavitve tega zakona, zadrži to pravico v obsegu in trajanju, 
kot je veljalo po predpisu, ki je veljal do uveljavitve tega zakona. 

121. člen (103. člen) 
(pravica do otroškega dodatka) 

Oseba, ki je uveljavila pravico do otroškega dodatka do uveljavitve 
tega zakona, zadrži to pravico v obsegu in trajanju kot ji je bila 
priznana z odločbo centra. 

122. člen 
(pravica do dodatka za nego otroka) 

Oseba, ki je uveljavila pravico do dodatka za nego otroka do 
uveljavitve tega zakona, zadrži to pravico v obsegu in trajanju, 
kot je veljalo po predpisu, ki je veljal do uveljavitve tega zakona. 
Center po uradni dolžnosti izvede postopek za uveljavljanje 
pravice do dodatka za nego otroka po tem zakonu in izda novo 
odločbo o priznanju pravice do dodatka za nego otroka. Center 
izda nove odločbe najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve 
zakona. 

123. člen (104. člen) 
(prenehanje veljavnosti podzakonskih predpisov) 

Do sprejema izvršilnega predpisa, določenega s tem zakonom, 
se uporabljata pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo 
otroka (Uradni list RS, št. 2/97) in pravilnik o kriterijih za 
uveljavljanje dodatka za nego otroka (Uradni list RS, št. 26/96 in 
19/99), ki sta veljala do uveljavitve tega zakona, razen določb, ki 
so v nasprotju s tem zakonom. 

Minister izda izvršilni predpis po tem zakonu v roku treh mesecev 
od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

124. člen (105. člen) 
(prenehanje veljavnosti zakonov) 

Z dnem uporabe tega zakona od 1.1.2001 se prenehajo uporabljati 
določbe zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja 
(Uradni list SFRJ, št. 60/89 in 42/90) ter prenehajo veljati določbe 
zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/ 
93), ki urejajo varstvo materinstva in starševstva v zvezi z 
odsotnostjo z dela ter zakon o družinskih prejemkih (Uradni list 
RS, št. 65/93, 71/94, 73/95 in 26/99). 

125. člen (106. člen) 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.2001 dalje. 

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor RS je na 15. seji, dne 30/6-1999 obravnaval in 
sprejel predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih v 
prvi obravnavi in naložil Vladi RS, da kot predlagatelj pripravi 
predlog zakona za drugo obravnavo. Pri tem je Državni zbor RS 
sprejel vrsto stališč, ki jih je predlagatelj proučil in jih v največji 
možni meri tudi upošteval pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo. Predlagatelj je v predlogu zakona za drugo obravnavo 
v oklepaju navedel člene, ki so opredeljevala posamezna 
vprašanja v predlogu zakona za prvo obravnavo. Glede na to, da 
predlagatelj v 3. členu opredeljuje pomen posameznih pojmov na 
tem mestu navaja člene predloga zakona za prvo obravnavo, iz 
katerih je povzel posamezne pojme. Ti členi so: starševski dopust 
- prvi in drugi odstavek 8. člena; starševsko nadomestilo - pn/i 
odstavek 29. člena; druga oseba - drugi odstavek 3. člena; 
samozaposleni, kmetje in daljše obdobje so novi pojmi; polna 
odsotnost z dela - tretji odstavek 16. člena; delna odsotnost z 
dela - četrti in peti odstavek 16. člena; opredelitev strnjenega niza 
je nova; otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo - četrti 
odstavek 28. člena; zunajzakonski partner in prispevki za socialno 
varnost so novi pojmi. 

Državni zbor RS je sprejel stališče, da naj se prouči In upošteva 
pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
(stališče št. 1). Predlagatelj je upošteval mnenje imenovanega 
sekretariata in v skladu z njim popravil oziroma dopolnil posamezne 
člene. Glede na pripombo sekretariata je termin "vavčer" 
nadomestil z "dobroimetje". Pri podnaslovu 29. člena je upošteval 
pripombo sekretariata in ga podnaslovi! z "dogovor o izrabi dopusta 
za nego in varstvo otroka". Opustit je citiranje členov v 34. členu. 
Glede na pripombo, da podnaslov 67. člena ne ustreza njegovi 
vsebini, je odpravil pomanjkljivost. Glede na nov zakon o splošnem 
upravnem postopku je ustrezno popravil citiranje zakona v 54. in 
92. členu predloga zakona za drugo obravnavo. V zvezi s 
pripombo, da je treba 'V funkcionalni obliki" natančneje opredeliti, 
je predlagatelj to vprašanje opredelil v 104. členu. Popravil je 
podnaslov, ki ni ustrezal njegovi dejanski vsebini in uredil po novem 
dobroimetje v 45. in 46. členu. Prav tako je uskladil prehodne 
določbe v skladu z novo nastalo situacijo. 

Ob obravnavi je bilo sprejeto tudi stališče, da naj se prouči In 
upošteva pripombe Državnega sveta RS, Komisije za 
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družbene dejavnosti (stališče št. 2). Slednja je podprla predlog 
zakona za prvo obravnavo, ker predlog izenačuje starševsko 
vlogo, omogoča večjo gibljivost in raznolikost pri izrabi dopusta 
očeta in matere, nadomestil, dodatkov in pravic, daje možnost 
izbire pri izrabi starševskega dopusta ali pa pridobitev vavčerja. 
Komisija je tudi menila, da bo v predlogu zakona dalj časa trajajoča 
odsotnost z dela dodatno bremenila delodajalce in da obstoja 
bojazen, da bo prišlo do pritiska delodajalcev na delavke in delavce, 
da se odpovedo tej pravici. Komisija je zato predlagala, da se v 
zakon vnesejo tudi ustrezne sankcije za delodajalce, ki ne bi 
dovoljevali zaposlenim pravice izrabe zakonsko dovoljenih 
dopustov. Ob tem je komisija predlagala, da se za delovno 
intenzivne industrijske panoge predvidi materialne spodbude v 
obliki materialnih odškodnin in davčnih olajšav ter tako omogoči 
izraba dopustov v skladu s predlogom zakona, obenem pa 
zagotovi takim podjetjem normalno poslovanje. V zvezi s tem 
predlagatelj ugotavlja, da je v poglavju "Kazenske določbe" že 
določil višino kazni za delodajalce, ki ne bodo omogočili materi, 
očetu oziroma drugi osebi izrabe starševskega dopusta po tem 
zakonu. Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo upošteval tudi drugi predlog komisije in v zvezi s tem 
podaja širšo obrazložitev k temu vprašanju pri utemeljitvi k novemu 
poglavju "Subvencija za zaposlovanje staršev". 

Vlada Republike Slovenije je glede na stališče Državnega zbora 
RS, da naj se prouči naslov zakona In ga naj spremeni tako, 
da bo naslov v celoti napovedoval vsebino zakona (stališče 
št. 22), zakon preimenovala v zakon o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih. Zaradi navedenega je predlagatelj spremenil 
koncept zakona in ga razdelil na tri dele, in sicer: 
1. Del A, v katerem je uredil zavarovanje za starševsko varstvo 

in pravice, ki izhajajo iz tega naslova. 
2. Del B, v katerem je uredil pravice do družinskih prejemkov. 
3. Del C, v katerem je uredil splošna vprašanja: izplačevanje 

nadomestil in družinskih prejemkov, usklajevanje zneskov 
posameznih pravic po tem zakonu, nadzor, evidence in 
varstvo osebnih podatkov, kazenske določbe ter prehodne 
in končne določbe. 

Predlagatelj želi s takšnim predlogom zakona za drugo obravnavo 
doseči preglednost in konsistentnost zakona. Prav zaradi novega 
pristopa so "Splošne določbe" spremenjene in dopolnjene glede 
na predlog zakona za prvo obravnavo. Tako 1. člen predloga 
zakona še vedno opredeljuje vsebino zakona, ki pa je glede na 
nov koncept zakona širša. Predlog zakona za prvo obravnavo je 
opredeljeval vrste pravic v 5. členu, to sedaj ureja že 2. člen 
predloga zakona za drugo obravnavo, seveda spremenjeno glede 
na novo ureditev posameznih predlogov v zakonu. Predlog zakona 
za prvo obravnavo je opredeljeval v 3. členu le upravičence, 
predlagani 3. člen pa je spremenjen, ker so zaradi preglednosti in 
jasnosti zakona podani pomeni posameznih pojmov. V Splošnih 
določbah pa je še vedno določeno v 4. členu, da se zagotavljajo 
sredstva za izvajanje zakona v proračunu Republike Slovenije. 
Predlog zakona za prvo obravnavo je to prav tako urejal v 4. 
členu - predlagatelj pa ne navaja več "iz prispevkov za porodniško 
varstvo", ker po predlogu zakona za drugo obravnavo v celoti 
ureja zavarovanje za starševsko varstvo v posebnem poglavju, 
o čemer bo govora v nadaljevanju. Predlagatelj ni v celoti povzel 
opredelitve iz 2. člena predloga zakona za prvo obravnavo, temveč 
je le drugi odstavek tega člena vnesel v drugi odstavek prav tako 
2. člena predloga zakona za drugo obravnavo. Pri tem je taksativno 
navedel, da pravice po tem zakonu uveljavlja eden od staršev, če 
zakon ne določa drugače. Opustil je dikcijo "na podlagi skupnega 
dogovora", ker v določenih primerih iz zakona ne more biti 
skupnega dogovora kot npr. porodniški dopust, očetovski dopust. 

Prvi del v celoti ureja zavarovanje in pravice iz tega naslova. Zato 
je predlagatelj v ta del vnesel tudi določbe o postopku uveljavljanja 
pravic, ker je s tem urejena zaključena celota. 

V drugem delu tako kot je bilo opredeljeno že v predlogu zakona 
za prvo obravnavo posebej ureja družinske prejemke, ki so prav 
tako zaključena celota in tudi tu ureja posebej postopek 
uveljavljanja posameznih pravic iz tega dela zakona. 

V tretjem delu so urejena splošna vprašanja. Predlagatelj je v tem 
delu združil vsa vprašanja, ki se nanašajo na prvi in drugi del, 
zato se predlog zakona za drugo obravnavo v marsičem razlikuje 
od obravnavanega predloga zakona za prvo obravnavo. 

Posamezne rešitve v predlogu zakona za drugo obravnavo so 
spremenjene in dopolnjene, treba pa je poudariti, da ne gre za 
bistvene vsebinske spremembe, ampak predvsem za bolj 
natančno določitev posameznih pravic in postopkov. Popolnoma 
nove rešitve, ki niso vezana na stališča Državnega zbora RS pa 
predlagatelj predlaga v amandmajih. 

A. PRVI DEL 

Splošna določba v prvem delu zakona določa, da le-ta ureja 
sistem zavarovanja za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega 
izhajajo ter postopek uveljavljanja teh pravic. V tretjem odstavku 
5. člena predloga zakona za drugo obravnavo pa je posebej 
določeno, da če vplačani prispevki iz naslova starševskega 
varstva ne zadoščajo za pokrivanje obveznosti za pravice, ki 
izhajajo iz zavarovanja, se sredstva zagotavljajo iz drugih 
proračunskih virov. Zakon o prispevkih za socialno varstvo 
namreč določa, da prispevek za porodniško varstvo plačujejo 
zavarovanci po stopnji 0,10 % in delodajalci prav tako po stopnji 
0.10.. Zbrana sredstva iz teh prispevkov ne zadoščajo za kritje 
odhodkov, ki so vezani na pravice iz naslova zavarovanja za 
starševsko varstvo. 

V I. poglavju "Zavarovanje za starševsko varstvo" so urejena 
posamezna vprašanja iz zavarovanja. Predlagatelj je določil 
zavarovance za starševsko varstvo, pravice iz zavarovanja, 
zavezance za plačilo prispevkov, osnovo za plačilo prispevkov 
in splošno o prispevkih. V predlogu zakona za prvo obravnavo so 
bila v VII. poglavju z naslovom "Sredstva za nadomestila v času 
starševskega dopusta" opredeljena naslednja vprašanja: 
prispevek za porodniško varstvo (63. člen), vplačevanje sredstev 
(64. člen) in splošno o prispevkih (65. člen). Kot je razvidno iz 
predloga zakona za drugo obravnavo je to vprašanje urejeno 
veliko bolj natančno. Predlagatelj je obdržal le določbo, da, se 
prispevki vplačujejo v proračun Republike Slovenije in splošno o 
prispevkih s tem, da določa, da se uporablja zakon, ki ureja 
plačevanje prispevkov za socialno varnost, in zakon, ki ureja 
davčni postopek (12. člen predloga zakona za drugo obravnavo), 
ki dejansko urejata vprašanja navedena v tem členu. 

Zavarovanci za starševsko varstvo so taksativno našteti v 6. 
členu, pravice, ki iz tega naslova izhajajo pa so določene v 7. 
členu. Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo so: 
1. starševski dopust, 
2. starševsko nadomestilo, 
3. pravice iz naslova krajšega delovnega časa, 
4. subvencije za zaposlovanje staršev. 

Vse naštete pravice so urejene v tem delu zakona. 

V II. poglavju "Pravica do starševskega dopusta" je urejeno: 

Zaradi novega koncepta zavarovalniškega sistema je predlagatelj 
določene pravice do starševskega dopusta bolj natančno opredelil 
že v samem predlogu zakona, medtem ko je določene pravice 
razširil z amandmaji. Predlagatelj meni, da je bilo treba že z 
zakonom opredeliti, kdaj pravice do starševskega dopusta 
prenehajo, zato je predlog zakona dopolnil z določbami glede 
prenehanja porodniškega dopusta, očetovskega dopusta in 
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dopusta za nego in varstvo otroka. V posameznih členih je opredelil 
tudi nove roke za obveščanje delodajalca in jih skrajšal na 3 dni. 
Pri tem je upošteval že ustaljeno prakso na področju 
zdravstvenega varstva, kjer je splošni rok za obveščanje 
delodajalca s strani delavca 3 dnevni rok. Ocenjujemo, da na tem 
področju ne bo težav glede na že uveljavljeno pravilo ravnanja v 
primerih odsotnosti z dela zaradi bolezni. 

Stališče Državnega zbora RS, da naj se opredeli, kakšne 
pravice do starševskega dopusta Ima eden od staršev v 
primerih, ko drugi ni zaposlen ali samozaposlen (stališče 
št. 5) je predlagatelj upošteval in v posameznih členih jasno 
določil, kdo, kdaj in kako lahko izrabi posamezno vrsto dopusta. 
Opredelil pa je tudi primere, kdaj mati ali oče nista upravičena do 
izrabe dopusta za nego in varstvo otroka. 

Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora RS, da naj se 
skrajšani dopust uskladi z Direktivo ES 96/34, ki uporablja 
pojem preneseni dopust (stališče 12). Predlog zakona za 
drugo obravnavo tako določa, da se lahko del dopusta za nego in 
varstvo otroka v trajanju največ 75 dni prenese in izrabi najdalj do 
8. leta starosti otroka. 

Predlagatelj je upošteval tudi stališče Državnega zbora RS, ki 
glasi: "Pri dopustu za varstvo in nego otroka naj se fleksibilno 
vgradi v zakon pravica staršev do dopusta tudi pozneje, ko 
se ugotovi otrokova gluhota ali naglušnost (stališče št. 20) " 
Tako je določil, da če je motnja v telesnem ali duševnem razvoju 
oziroma dolgotrajna hujša bolezen otroka ugotovljena potem, ko 
sta se starša že vrnila na delo, po poteku dopusta za nego in 
varstvo otroka, otrok pa še ni dopolnil starosti osemnajst mesecev, 
ima eden od staršev pravico do dopusta za nego in varstvo 
otroka 90 dni od dneva priznanja pravice. Iz navedenega izhaja, 
da predlagatelj v tem členu ne rešuje samo gluhote ali naglušnosti, 
temveč katerokoli drugo ugotovljeno motnjo pri otroku, kar je 
gotovo bolj pravično kot če bi se vprašanje reševalo samo za 
gluhe ali naglušne otroke. 

Iz navedenega izhaja, da je to poglavje spremenjeno in dopolnjeno 
glede na predlog zakona za prvo obravnavo. Glede na to, da je 
predlagatelj pri posameznem členu predloga zakona za drugo 
obravnavo označil v oklepaju člen iz predloga zakona za prvo 
obravnavo, meni. da je besedilo dovolj pregledno, kljub temu pa 
še posebej daje obrazložitev k posameznim členom iz tega 
poglavja: 

VIII. poglavju "Pravica do starševskega nadomestila" je urejeno: 
Vlada Republike Slovenije je pri ureditvi nadomestila za starševski 
dopust upoštevala stališče Državnega zbora RS, da naj se prouči 
možnost, da za uveljavitev pravice do nadomestila plače ni 
določen pogoj dovolj dolge prehodne zavarovalne dobe 
(stališče št. 7) In, da naj uredi pravico do nadomestila za ves 
čas trajanja starševskega dopusta (stališče št. 8). V zvezi s 
tem je bilo sprejeto tudi stališče, da naj se prouči in ponovno 
opredeli v zakonu ustreznejša rešitev za matere, ki brez 
svoje krivde v času nosečnosti Izgubijo službo (stališče št. 
3). 

Predlagatelj je uredil pravico do nadomestila za starševski dopust 
v celotnem trajanju ne glede na zavarovalno dobo. Tako je s 
predlaganimi določbami obdržal veljavno ureditev, ki določa, da 
ima pravico do denarnega nadomestila mati, ki je po predpisih o 
zdravstvenem zavarovanju zavarovana za pravico do 
nadomestila za čas zadržanosti z dela, pod pogojem, da je bila 
zavarovana pred dnevom obveznega nastopa porodniškega 
dopusta. To pravilo je uzakonjeno v predlogu zakona s tem, da se 
ne veže več na zdravstveno zavarovanje, temveč tako kot smo 
zgoraj omenili na zavarovanje za starševsko varstvo po tem 
zakonu. Predlagatelj je vezal pravico do nadomestila za starševski 

dopust na zavarovanje za starševsko varstvo. Uredil pa je tudi 
pravico do nadomestila v primerih, ko oseba ni zavarovanec po 
tem zakonu, ima pa najmanj eno leto zavarovanja v zadnjih treh 
letih pred uveljavljanjem posamezne pravice do nadomestila. Glede 
na to, da delodajalci v zadnjem času sklepajo z delavkami oziroma 
delavci pogodbe o zaposlitvi za določen čas, so s predlagano 
ureditvijo pokrite tudi te delavke oziroma delavci. Iz navedenega 
izhaja, da bodo osebe, ki ne bodo v delovnem razmerju, ker jim je 
pogodba o zaposlitvi za določen čas prenehala veljati, imele 
pravico do nadomestila za starševski dopust, kljub temu, da le- 
tega ne bodo izrabljale. S predlagano opredelitvijo pa bodo pokrite 
tudi delavke oziroma delavci, katerim bo delovno razmerje 
prenehalo zaradi stečaja, prisilne poravnave oziroma zaradi 
prenehanja potreb po delavcih zaradi nujnih operativnih razlogov 
v organizaciji oziroma pri delodajalcu v skladu z zakonom o 
delovnih razmerjih. 

V tem poglavju je predlagatelj upošteval tudi stališče Državnega 
zbora RS, da naj se prouči in uredi način določanja osnove, 
višino in trajanje nadomestila v primerih različnih kombinacij 
izrabe dopusta za nego in varstvo otroka med materjo in 
očetom in drugo osebo (stališče 6). Določil je, da pravica do 
starševskega nadomestila po tem zakonu izključuje prejemanje 
drugih nadomestil po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje 
in zavarovanje za primer brezposelnosti. V tem času pravica do 
prejemanja drugih nadomestil miruje. 

Predlagatelj je v predlogu zakona za drugo obravnavo opredelil 
tudi osnovo, višino in trajanje nadomestila v primerih različnih 
kombinacij izrabe dopusta za nego in varstvo otroka. Prvo kar je 
pomembno je, da je določil, da starševsko nadomestilo pripada 
za delovne dneve oziroma delovne ure, ko je zavarovanec na 
starševskem dopustu, kot tudi za praznične in druge proste dni, 
določene z zakonom. 

Nadalje je tudi določil, da če se posamezna vrsta starševskega 
dopusta izrabi v obliki delne odsotnosti z dela, zavarovancu 
pripada pravica do starševskega nadomestila za toliko časa, kot 
traja delna odsotnost z dela v skladu s tem zakonom. Starševsko 
nadomestilo za delno odsotnost z dela je enako sorazmernemu 
delu delne odsotnosti kot je določeno v 3. členu tega zakona. V 3. 
členu predloga zakona za drugo obravnavo je določeno: "Delna 
odsotnost z dela je odsotnost v obsegu krajšem od obsega 
tedenske delovne obveznosti zavarovanca. Delna odsotnost z 
dela ne more biti daljša od polovičnega obsega tedenske delovne 
obveznosti. Delna odsotnost z dela se izračuna tako, da se 
pripadajoče število dni dopusta, pomnoži s količnikom, ki je 
razmerje med polno delovno obveznostjo in številom ur dopusta 
na teden." Iz navedenega izhaja, da nadomestilo pripada toliko 
časa kot pripada pravica do delne odsotnosti, za katero zakon 
predpisuje način izračuna. 

Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka ima eden od staršev. 
To je določal že predlog zakona za prvo obravnavo. Predlagatelj 
zato v zakonu ni določil, da če eden od staršev ni zaposlen, drugi 
od staršev ni upravičen do nadomestila. Ker zakon posebej daje 
pravico do nadomestila tudi tistim zavarovancem, kateri imajo 
najmanj eno leto zavarovanja v zadnjih treh letih. Če bi določili, da 
oče nima pravice do nadomestila, če mati ni zaposlena, bi bila to 
diskrimatorna pravica za njega oziroma obratno. Določba tudi ne 
bi bila skladna z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, ki predpostavlja, da je brezposelna oseba 
v vsakem trenutku na razpolago za zaposlitev. 

VIV. poglavju "Pravica staršev do krajšega delovnega časa zaradi 
nege in varstva otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo" je 
urejeno vprašanje, ki ga je predlog zakona za prvo obravnavo 
opredeljeval v III. poglavju pod naslovom "Pravica staršev do 
krajšega delovnega časa zaradi nege in varstva otroka s 
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posebnimi potrebami in huje bolnega otroka". Predlagatelj je v 3. 
členu podal pomen posameznih pojmov med ostalimi tudi otrok, 
ki potrebuje posebno nego in varstvo (10. točka). Glede na 
navedeno je prišlo tudi do spremembe naslova poglavja. 

Državni zbor RS je v zvezi s tem vprašanje sprejel stališče: 
"Predlagatelj naj prouči možnost, da se tudi v novi 
predlagani ureditvi ohrani oziroma definira pravica do 
skrajšanega delovnega časa zaradi koristi otroka (stališče 
št. 13)." Predlagatelj še vedno ureja samo pravico do krajšega 
delovnega časa zaradi zdravstvenega stanja otroka. Določbo 
28. člena iz predloga zakona za prvo obravnavo je razdelil na dva 
člena (47. in 48. člen predloga zakona za drugo obravnavo) s 
tem, da je taksativno določil, da se ta pravica uveljavlja na podlagi 
mnenja zdravniške komisije Pediatrične klinike Ljubljana, ki jo 
imenuje minister, pristojen za varstvo družine. V predlogu zakona 
za prvo obravnavo je bil določen le pristojni zdravstveni zavod, 
kar bi lahko povzročalo določene težave. Nadalje je bila v predlogu 
zakona za prvo obravnavo dana definicija otroka s posebnimi 
potrebami, ki je sedaj v predlogu zakona za drugo obravnavo 
dana v 3. členu in je zgoraj citirana. 

Zgoraj je navedeno, da imamo mnogo zaposlitev za določen čas, 
prav tako pa se postopoma uveljavlja tudi zaposlovanje za krajši 
delovni čas. Predlagatelj meni, da se bodo starši glede na nov 
način zaposlovanja in upoštevaje dejstvo, da zaposlitev ni več 
stalnica, sami odločili ali bodo zaposleni polni delovni čas ali krajši 
delovni čas. Če jim bodo dane ekonomske možnosti, se bo eden 
od staršev zaposlil za krajši delovni čas. Predlagatelj pa ob tem 
tudi poudarja, da predlog zakona za drugo obravnavo ureja tudi 
subvencije za zaposlovanje staršev, o čemer je govora v 
obrazložitvi pri naslednjem poglavju, ki stimulira delodajalca k 
zaposlovanju oseb, za krajši delovni čas od polnega. 

Predlagatelj je bil s stališčem Državnega zbora RS zadolžen, da 
predvidi možnost koriščenja skrajšanega delovnega časa 
(4 ure) za enega od staršev gluhega ali naglušnega otroka 
(stališče št. 17). V zvezi s tem predlagatelj meni, da je s 
predlagano ureditvijo pravice staršev do krajšega delovnega časa 
zaradi nege in varstva otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo, ta problem rešen. 

V V. poglavju "Subvencija za zaposlovanje staršev" je urejeno: 

Predlagatelj je v prvem delu zakona uredil tudi pravico subvencije 
za zaposlovanje staršev. Po predlogu zakona za drugo obravnavo 
bo delodajalec upravičen do subvencioniranja prispevkov za 
delavce. V tem poglavju je to vprašanje natančno opredelil in 
določil pogoje za pridobitev subvencije, višino in trajanje subvencije 
ter uredil sklepanje pogodbe o subvencioniranju. Subvencije so 
namenjene delodajalcu, ki zaposluje brezposelne osebe, ki so 
hkrati tudi starši predšolskih otrok, oziroma je le-tem pripravljen 
ponuditi zaposlitev za krajši delovniSčas od polnega. Višina 
subvencije narašča s številom predšolskih otrok, za katere skrbi 
delavec. Subvencija, ki je urejena v tem zakonu nadgrajuje 
subvencijo, ki jo ureja že zakon o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti. Tako bo na primer delodajalec, ki zaposli 
brezposelnega delavca, ki je bil pred tem 12 mesecev prijavljen 
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in ima tri otroke, 
dobil subvencijo v višini približno petine delavčeve plače, ali 
drugače povedano delodajalec dobi letno subvencijo, ki ga bo 
razbremenila stroškov plače za tega delavca za približno dva 
meseca in pol na leto. Če delodajalec zaposli prvega iskalca 
zaposlitve, ki ima enega predšolskega otroka, pa bo zanj prejel 
subvencijo, ki pomeni eno in pol mesečno plačo tega zaposlenega. 

O pravici do subvencije za zaposlovanje staršev bo odločal Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, za razliko od drugih pravic 
po tem zakonu, o katerih bo odločal pristojni center za socialno 

delo. Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona upošteval 
pripombe Komisije za družbene dejavnosti Državnega sveta RS 
kot stališče Državnega zbora RS, da naj se prouči in upošteva 
Resolucijo o temeljih oblikovanja družinske politike v 
Republiki Sloveniji, ki v poglavju 3.3.1 o porodniškem 
dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka ter 
nadomestilu izgubljenega zaslužka opredeljuje, da je 
mogoče podaljšanje starševskega dopusta vezati na 
zakonodajne rešitve, ki bodo med drugim pomagale 
podjetjem, katerih delavke oziroma delavci so na 
porodniškem dopustu tako, da materinstvo ne bo več razlog 
za manjše možnosti zaposlovanja (stališče št. 3). 

Predlagatelj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo ni v 
celoti upošteval stališča, da naj se prouči možnost, da se 
dopust za nego in varstvo ne bi podaljševal, temveč da bi 
se sredstva namenjena za podaljševanje tega dopusta 
namenila denarnim dodatkom za mlade starše (stališče št. 
4). Predlagatelj predlaga povečevanje nadomestila glede na obseg 
predhodnega zavarovanja, zvišuje znesek starševskega dodatka 
za 20 % glede na predlog zakona za prvo obravnavo in predlaga 
višje otroške dodatke kot v prvem branju. Dopust za nego in 
varstvo otroka je še vedno določen v trajanju 305 dni, v prehodnih 
določbah pa predvideva postopno uveljavljanje te pravice, in sicer: 
Pravica do 15 dni podaljšanega dopusta za nego in varstvo otroka 
se prizna s 1.1.2001, s 1.6.2002 za še dodatnih 15 dni in šele š 
1.6.2003 bi bil uveljavljen dopust za nego in varstvo otroka v 
celotnem trajanju 305 dni. Postopno podaljševanje je predvideno 
tudi za očetovski dopust. Glede na to, predlagatelj ni upošteval 
stališča Državnega zbora DS, da naj se pri pripravi zakona za 
drugo obravnavo predvidi takojšno uveljavitev pravice 
očetovskega dopusta brez predhodnega obdobja (stališče 
št. 23). Predlagatelj namreč meni, da je treba pravico tako do 
daljšega dopusta za nego in varstvo otroka kot pravico do 
očetovskega dopusta uvajati postopoma, ker pomeni 
podaljševanje dopusta tudi višja finančna sredstva, ki jih bo treba 
zagotoviti iz državnega proračuna in bi uveljavitev teh pravic 
naenkrat povzročila preveliko proračunsko breme. 

B. DRUGI DEL 

V drugem delu predloga zakona za drugo obravnavo so urejeni 
družinski prejemki: 
Starševski dodatek: 
Pri obravnavi predloga zakona za prvo obravnavo je Državni 
zbor RS v zvezi s starševskim dodatkom sprejel naslednja 
stališča: 
1. Prouči naj se možnost, da bodo do starševske dodatka 

upravičene vse osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji in ne le državljani Republike Slovenije (stališče 
št. 9). 

2. Prouči naj se možnost, da se višina starševskega dodatka 
poveča (stališče št. 10). 

3. Predlagatelj naj v predlogu zakona jasno opredeli, pod 
kakšnimi pogoji je do starševskega dodatka upravičena 
mati in pod kakšnimi pogoji oče (stališče št. 11). 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
proučil in vsa tri stališča v največji možni meri upošteval. Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/ 
99) v 23. členu določa: "Obvezno se zavaruje eden od staršev - 
upravičencev do starševskega dodatka po predpisih o 
starševstvu, ki skrbi za otroka v prvem letu njegovega življenja, 
če ni obvezno zavarovan na drugi podlagi, če je njegovo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji in je otrok državljan Republike 
Slovenije." Glede na navedeno določbo je predlagatelj dodal še 
pogoj, da je otrok državljan Republike Slovenije. Predlagatelj je 
povečal višino starševskega dodatka na 30.000,00 SIT in jasno 

17. marec 2000 67 poročevalec, št. 18 



opredelil, pod kakšnimi pogoji je do starševskega dodatka 
upravičena mati in pod kakšnimi pogoji oče. Ob tem je tudi uredil 
trajanje pravice do starševskega dodatka in jo uskladil z zgoraj 
citirano določbo zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Z navedenim je realiziral zahteve Državnega zbora 
RS, upošteval ni le možnosti, da bodo do starševskega dodatka 
upravičene vse osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 
in ne le državljani Republike Slovenije in določil kot pogoj tudi 
državljanstvo Republike Slovenije. 

Pomoč ob rojstvu otroka 
Predlog zakona ureja med družinskimi prejemki tudi pomoč ob 
rojstvu otroka. V predlogu zakona za prvo obravnavo je bilo 
opredeljeno darilo ob rojstvu otroka (39., 40. in 41. člen), ki ga je 
predlagatelj v predlogu zakona za drugo obravnavo preimenoval 
v pomoč ob rojstvu otroka. Na 39. člen predloga zakona za prvo 
obravnavo je dal pripombo tudi Sekretariat za zakonodajo in 
pravne zadeve, kar smo omenili že zgoraj. Predlagatelj je zato 
pomanjkljivost odpravil in določil v zakonu, da je pomoč ob rojstvu 
otroka enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za 
novorojenca. Višina je ostala nespremenjena. Državni zbor RS je 
v zvezi z darilom ob rojstvu otroka sprejel naslednje stališče: 
"Paket ob rojstvu otroka naj vsebuje nujno potrebne 
tehnične pripomočke za gluhe starše, kot na primer prenosni 
akustični "jok dojenčka" (baby cry) (stališče št. 18)." 
Predlagatelj je proučil to vprašanje in ugotovil, da je tudi v tem 
primeru treba upoštevati svobodno izbiro staršev in da so stroški 
za primerno ureditev "zavitkov" relativno visoki, odločitve staršev 
pa kažejo na naraščanje denarnih oblik pomoči, zato predlaga, 
da v bodoče ne bi bilo več zavitkov za novorojence. Še posebej 
utemeljuje svojo odločitev s tem, da je Vlada Republike Slovenije 
v predlogu zakona za drugo obravnavo določila materialno obliko 
družinskih prejemkov, ki glasi: 
"Kadar obstaja velika verjetnost, da družina posamezne denarne 
oblike družinskega prejemka ne bo namenila za namene, ki so s 
tem zakonom predvideni in bo zato ogrožena socialnoekonomska 
varnost otroka, lahko center odloči, da se posamezni prejemek 
ne izplača v denarju ampak v obliki konkretnih dobrin, na podlagi 
naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in 
podobno. 

Center odloči v skladu s prejšnjim odstavkom, kadar njegovo 
domnevo o nenamenski porabi prejemka potrjuje poznavanje 
razmer v posamezni družini. Razlogi za to so lahko: alkoholizem 
in druge oblike zasvojenosti, zanemarjanje otroka, težave pri 
izvajanju starševskih dolžnosti in podobno." 

S to določbo ima center za socialno delo diskrecijsko pravico, da 
odloči o materialni obliki družinskega prejemka, kar pomeni tudi 
za pomoč ob rojstvu novorojenca. Glede na to, da bodo po 
predlogu zakona za drugo obravnavo starši prejeli pomoč ob 
rojstvu otroka v višini 50.000,00 SIT, bodo starši sami ocenili, kaj 
ob rojstvu otroka najbolj potrebujejo (posteljo, pralni stroj, voziček 
in podobno). 

Otroški dodatek 
Predlagatelj je določbe o otroškem dodatku spremenil in dopolnil, 
čeprav ni opravil vsebinskih posegov. Natančnejše je opredelil 
dohodek družine in upoštevanje družinskih članov, saj je novela 
zakona o družinskih prejemkih iz leta 1999 v zvezi z otroškimi 
dodatki pokazala, da je za zagotovitev enakopravnosti vseh 
prejemnikov nujno, da zakon zelo natančno reši posamezna 
vprašanja. 

Predlagatelj je pri rešitvah upošteval tudi stališče Državnega zbora 
RS, ki je Vladi RS naložil, da naj se prouči možnost uveljavitve 
enake progresivne lestvice za višino otroškega dodatka kot 
ga uzakonja nazadnje sprejeti Zakon o spremembah In 

dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih, ki velja od 
1.5.1999 leta dalje (stališče št. 14). Tabela višine otroškega 
dodatka v predlogu zakona za drugo obravnavo upošteva 
trenutno veljavne zneske otroškega dodatka. 

Dodatek za veliko družino 
Vlada Republike Slovenije je obravnavala stališče Državnega 
zbora RS, da naj se prouči možnost uvedbe lestvice, po 
kateri bo dodatek za veliko družino nekoliko večji za četrtega 
in vsakega nadaljnjega otroka (stališče št. 15). V obrazložitvi 
k predlogu zakona za prvo obravnavo je predlagatelj med ostalim 
navedel tudi: "Ureditev te nove pravice je povezana z uveljavitvijo 
novega zakona o dodani vrednosti, ki razveljavlja veljavni zakon 
o prometnem davku. Slednji namreč ureja pravico družine s tremi 
in več otroki do oprostitve plačila davka za nakup osebnega 
avtomobila na vsake tri leta. Ker z uveljavitvijo navedenega zakona 
velike družine ne bodo imele več te pravice, naj bi to v bodoče 
nadomestili s pravico do dodatka za velike družine." Tudi ta 
oprostitev plačila davka je bila za vse družine enaka, ne glede na 
število otrok. Predlagatelj pri tem ugotavlja, da zakon o davkih na 
motoma vozila (Uradni list RS, št. 52/99) določa, da se davka od 
cestnih motornih vozil ne plačuje med ostalim tudi od vozil, ki so 
nabavljena za prevoz družin, ki imajo tri ali več otrok, in sicer od 
enega novega osebnega ali kombi vozila s 5 ali več sedeži, ki ga 
največ enkrat v treh letih kupi eden od roditeljev v družini, ki ima 
tri ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let. Iz navedene določbe 
citiranega zakona izhaja, da bi lahko dodatek za veliko družino 
celo črtali glede na obrazložitev, zakaj je do tega dodatka sploh 
prišlo. Ob tem pa predlagatelj tudi ocenjuje, da je višina otroškega 
dodatka visoka in, da so starši s tremi ali več otroki, ki so praviloma 
prejemniki otroškega dodatka, deležni primerne pomoči s strani 
države. Glede na vse navedeno predlagatelj ni sprejel 
obravnavanega stališča in je kljub navedenemu še vedno uredil 
dodatek za veliko družino kot pomoč družinam s tremi ali več 
otroki in se ni odločil za črtanje te pravice. 

Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego In 
varstvo 
V zvezi z ureditvijo dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo, v predlogu zakona za prvo obravnavo ni bilo 
sprejetih nobenih stališč, kljub temu pa je predlagatelj opravil 
določene spremembe in dopolnitve, ki pa ne pomenijo vsebinskih 
sprememb. 

Delno plačilo za izgubljeni dohodek 
Predlagatelj je smiselno združil in upošteval tri stališča Državnega 
zbora RS in sicer, da: 
- naj pravice iz rejništva prevzame eden od staršev gluhih 

In naglušnih otrok (stališče št. 19), 
• naj prouči možnost večjega upoštevanja problematika 

staršev gluhih in naglušnih otrok (stališče št. 21) In 
naj se v poglavju "Dodatek za nego otroka" prouči 
možnost, da se staršem omogoči, da sami odločijo glede 
mnenja zdravniške komisije o varovanju In negi otroka 
na domu ali v zavodu s tem, da eden od staršev pridobi 
ustrezno nadomestilo In možnost vštevanja delovne 
dobe In pogoje za upokojitev (stališče št. 16). 

Predlagatelj je ponudil rešitve, ki omogočajo staršem delno plačilo 
za izgubljeni zaslužek (členi od 88. do 91.), skupaj s plačilom 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za čas, ko 
eden od staršev zapusti trg dela in doma varuje otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo, če otrok ni v celodnevnem varstvu v 
zavodu. Višina plačila za izgubljeni zaslužek je približno enaka 
neto minimalni piači. Predlagatelj meni, da je s predlagano rešitvijo 
realiziral stališča Državnega zbora RS. 
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C. TRETJI DEL 

Predlagatelj v tretjem delu predloga zakona za drugo obravnavo 
ureja vsa druga poglavja iz predloga zakona za prvo obravnavo, 
in sicer usklajevanje prejemkov, nadzor, evidence in varstvo 
osebnih podatkov, kazenske določbe ter prehodne in končne 
določbe. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo je 
upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
in spremenil določbe v poglavju "Prehodne in končne določbe". 
Kar pa v celoti spreminja in dopolnjuje pa predlaga amandmaje. 

V poglavju "Izplačevanje nadomestil, subvencij in družinskih 
prejemkov" je opredelil izplačevanje v enem členu in tako združil 
posamezne določbe, ki so urejale izplačevanje, v predlogu zakona 
za prvo obravnavo. V tem poglavju je tudi opredelil materialno 
obliko družinskih prejemkov glede na mnenje Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve, ki je menil, da je potrebno termin "v 
funkcionalni obliki" natančneje opredeliti. 

V poglavju "Nadzor" je glede na novo pravico subvencije za 
zaposlovanje staršev v drugem odstavku 106. člena dopolnil 
besedilo. 

Državni zbor RS je ob obravnavi predloga zakona o starševstvu 
in družinskih prejemkih - prva obravnava sprejel še dva dodatna 
sklepa, in sicer: 
1. Vlada RS naj do druge obravnave predloga zakona pripravi 

in predloži Državnemu zboru RS analizo izvajanja Resolucije 
o temeljih oblikovanja družinske politike Republike Slovenije 
in posebej oceni tudi razloge zaradi katerih je spremenila 
koncept izvajanja družinske politike z vidika univerzalnosti. 

2. Vlada RS naj do druge obravnave predloga zakona izdela 
oceno vpliva davka na dodano vrednost na izvajanje tega 
zakona in višine prejemkov, ki jih določa zakon. Hkrati naj 
oceni tudi vpliv sprejetih odločitev o različnih stopnjah otroških 
dodatkov na posamezne skupine upravičencev. 

Prvi dokument Vlada RS pošilja Državnemu zboru RS skupaj s 
predlogom zakona za drugo obravnavo, drugi dokument pa bo 
pripravljen takoj, ko bo opravljen še zadnji posnetek cen izdelkov 
za otroke v mesecu marcu. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

AMANDMA K 20. ČLENU: 

V 20. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"Pravico do porodniškega dopusta ima v soglasju z materjo tudi 
oče otroka v primerih, ko rodi otroka mati, mlajša od 18 let in ima 
status vajenke, učenke, dijakinje oziroma študentke. V tem primeru 
porodniški dopust traja 77 dni in se skrajša še za toliko dni, 
kolikor je otrok star, ko oče nastopi porodniški dopust. Oče ima 
pravico do porodniškega dopusta, če dejansko neguje in varuje 
otroka." 

Obrazložitev: 
Predlog zakona za prvo obravnavano je določil v drugem odstavku 
25. člena (v predlogu zakona za drugo obravnavo 21. člen), da 
ima druga oseba pravico do porodniškega dopusta v primerih, 
ko rodi mati, mlajša od 18 let, ki ima status vajenke, učenke, 
dijakinje oziroma študentke, zmanjšanega za toliko dni, kolikor je 
otrok star, ko druga oseba nastopi porodniški dopust, oziroma 
najmanj za 28 dni. Predlagatelj je ugotovil, da bi bilo primerno, da 
ima prvi pravico do porodniškega dopusta oče, ker so v novi 
zakonodaji daje očetu tudi izvirno pravico do dopusta za varstvo 
in nego otroka. Glede na navedeno ugotovitev Vlada RS predlaga 
obravnavani amandma. 

AMANDMA K 26. ČLENU: 

V 26. členu se pred zadnjim odstavkom dodata dva nova odstavka, 
ki se glasita: 
"Dopust za nego in varstvo otroka se podaljša v primeru, ko 
starša že ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva 

otroka do starosti 8 let, za 30 dni, za tri otroke za 60 dni in za štiri 
ali več otrok za.90 dni. 

Pravice iz prejšnjih odstavkov tega člena se seštevajo." 

Obrazložitev: 
Predlog zakona za prvo obravnavano je opredeljeval v 18. členu 
pravico do podaljšanega dopusta za nego in varstvo otroka (v 
predlogu zakona za drugo obravnavo 26. člen). Predlagatelj v 
predlogu zakona za drugo obravnavo ureja trajanje dopusta za 
nego in varstvo otroka v enem členu. 

Predlagatelj je pri reševanju tega vprašanja ugotovil, da bi bilo 
umestno, da bi do podaljšanega dopusta bili upravičeni tudi starši 
v primeru, ko starša že varujeta in vzgajata najmanj dva in več 
otrok. Glede na število otrok, ki jih že varujeta in vzgajata, se bo 
podaljševal dopust za nego in varstvo otroka. 

Predlagatelj je pri 18. členu predloga zakona za prvo obravnaval 
določil razloge za podaljšanje dopusta za nego in varstvo otroka, 
ni pa izrecno uredil, da se te pravice med seboj seštevajo. Po 
zakonu o delovnih razmerjih, ki sedaj ureja to vprašanje, se pravice 
do podaljšanja med seboj izključujejo. Predlagatelj meni, da mora 
staršem v teh primerih kot so navedeni v 26. členu biti dana 
možnost daljšega dopusta za nego in varstvo otroka, zato 
predlaga ta amandma. Tako se bo staršem priznala pravica do 
dopusta za nego in varstvo otroka v primeru, da bo mati rodila 
dvojčka, ki bosta potrebovala posebno nego in varstvo, v trajanju 
305 dni, dodatnih 90 dni za rojstvo dvojčkov in dodatnih 90 dni 
zaradi posebne nege in varstva otroka. Če pa bosta otroka še 
nedonošenčka, se jima bo dopust za nego in varstvo otroka 
podaljšal še za toliko dni, kolikor dni je bila nosečnost krajša kot 
280 dni. Glede na navedeno, predlagatelj meni, da je amandma 
utemeljen in sledi tudi ciljem Resolucije o temeljih oblikovanja 
družinske politike. 
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AMANDMA K 31. ČLENU: 

V 31. členu se doda nova 3. točka, ki se glasi: 
"3.otroka v družini, v kateri starša že ob rojstvu otroka varujeta in 
vzgajata najmanj dva otroka do starosti 8 let oziroma, če varujeta 
in negujeta otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo." 

Obrazložitev: 
Predlog zakona za prvo obravnavano je opredeljeval v šestem 
odstavku 16. člena, da oba starša ne moreta hkrati izrabiti dopusta 
za nego in varstvo otroka v obliki popolne odsotnosti z dela, 
razen ob rojstvu dvojčkov, več hkrati živo rojenih otrok, otroka s 
posebnimi potrebami ali huje bolnega otroka. Glede na prejšnji 
predlagani amandma Vlade RS je treba v predlogu zakona za 
drugo obravnavo upoštevati to tudi pri tem členu. 

AMANDMA K 34. ČLENU: 

V 34. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"Pravico do porodniškega dopusta ima v soglasju z materjo tudi 
eden od starih staršev otroka v primerih, ko rodi otroka mati, 
mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje oziroma 
študentke. V tem primeru porodniški dopust traja 77 dni in se 
skrajša še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko druga oseba 
nastopi porodniški dopust." 

Obrazložitev: 
Predlog zakona za prvo obravnavano je opredeljeval v prvem 
odstavku 27. člena pravico druge osebe do dopusta za nego in 
varstvo otroka. Predlog zakona je opredelil to pravico za drugo 
osebo le, če umreta mati in oče, če zapustita otroka oziroma če 
sta na podlagi mnenja pristojnega zdravnika, trajno oziroma 
začasno nesposobna za samostojno življenje oziroma v drugih 
primerih, ko dejansko neguje in varuje otroka, medtem ko ni 
predvidel pravice do dopusta za nego in varstvo otroka v primerih, 
ko rodi otroka mati mlajša od 18. let. 

Predlagatelj pri tem amandmaju še poudarja, da je opredelitev 
druge osebe podal v tretji točki 3. člena predloga zakona za 
drugo obravnavo, ki določa: 
"Druga oseba je oseba, ki neguje in varuje otroka na podlagi 
odločbe centra oziroma sodbe ali začasne odredbe sodišča, 
izdane v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja." 

Glede na navedeno opredelitev druge osebe v tem členu in v 21. 
členu ni uporabil ta termin, marveč stari starši otroka. S tem želi 
izrecno določiti osebe, ki bodo upravičeni tako do porodniškega 
dopusta kot do dopusta za nego in varstvo otroka. Predlagatelj 
meni, da bo predlagana rešitev omogočila mladi materi nemoteno 
nadaljevanje šolanja, ki ne bo v nasprotju s koristmi novorojenca. 

AMANDMA K 105. ČLENU: 

105. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"105. člen 
(usklajevanje zneskov) 

Nadomestila in družinski prejemki se usklajujejo enkrat letno z 
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi 
januarja, pri čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih 
potrebščin v predhodnem obdobju. 

Zneski subvencije za zaposlovanje staršev se uskladijo vsako 
leto 1. marca z rastjo povprečne plače v preteklem koledarskem 
letu v Republiki Sloveniji. 

Usklajeni zneski se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Uskladitev velja od prvega dne meseca, v katerem se opravi 
uskladitev. 

Usklajeni zneski se zaokrožijo na desetice." 

Obrazložitev: 
Predlog zakona za prvo obravnavano je opredeljeval v VI. poglavju 
z naslovom "Usklajevanje prejemkov" usklajevanje nadomestil in 
družinskih prejemkov. Zaradi nizke stopnje inflacije v zadnjih letih 
in načrtovane stabilizacije v prihodnosti predlagatelj meni, da je 
amandma utemeljen. 

AMANDMA K 105. ČLENU: 

Za 105. členom se doda novo III. poglavje z naslovom 
"POVRNITEV ŠKODE" in člena 105. a in 105. b, ki se glasita: 

"105. a člen 
(obveznost sporočanja sprememb) 

Pogoji za pridobitev pravic po tem zakonu morajo biti izpolnjeni 
ves čas prejemanja pravic. 

Vsakdo mora sporočiti centru dejstva in okoliščine oziroma vse 
spremembe, ki vplivajo na priznane pravice, njihovo višino in 
obdobje prejemanja, v 8 dneh od dne, ko je taka sprememba 
nastala oziroma je zanjo zvedel. 

Spremembe, ki jih je treba sporočiti centru so zlasti: pomembne 
spremembe v tekočih dohodkih družine, zaposlitev otroka, ki je 
starejši od 15 let, sprememba števila družinskih članov po tem 
zakonu, namestitev otroka v rejniško družino ali v zavod. 

Če se ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo 
treba izdati drugačno odločbo o pravici oziroma odločbo o 
spremembi priznanja pravice iz tega zakona, center prične 
postopek po uradni dolžnosti. 

105. b člen 
(dolžnost povračila stroškov) 

Če se v času priznanja pravic ugotovi, da so bili posredovani 
neresnični podatki ob vložitvi zahteve za uveljavljanje posamezne 
pravice po tem zakonu, center izda odločbo o prenehanju te 
pravice oziroma o njeni spremembi. 

Center zahteva vračilo neupravičeno pridobljenih denarnih 
sredstev po tem zakonu. 

Če center ne izterja neupravičeno pridobljenih denarnih sredstev 
v 90 dneh od pravnomočne odločbe, mora vso dokumentacijo v 
treh izvodih poslati ministrstvu. Le-ta preko državnega 
pravobranilstva začne postopek zaradi vračila neupravičeno 
pridobljene premoženjske koristi z zamudnimi obrestmi. 

Ministrstvo lahko na predlog posameznika odloži plačilo dolga, 
dovoli obročno odplačevanje dolga ali odpiše dolg v skladu s 
predpisi, ki urejajo javne finance. 

Ministrstvo lahko odobri obročno odplačevanja dolga ali dovoli, 
da se opravi poračun dolga z drugo priznano pravico po tem 
zakonu tako, da se le-ta začne izplačevati šele, ko je dolg 
poravnan." 

Dosedanja poglavja III., IV., V. in VI. ostanejo poglavja IV., V., VI. in 
VII. 
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Obrazložitev: 
Predlog zakona za prvo obravnavano je opredeljeval v 69. členu 
dolžnost povračila stroškov in določil, da če se med izplačevanjem 
denarnih prejemkov ugotovi, da se prejemki izplačujejo na podlagi 
neresničnih podatkov, center za socialno deio izda odločbo o 
prenehanju te pravice in zahteva vračilo neupravičeno pridobljene 
premoženjske koristi. Takšno določbo ima tudi veljavni zakon o 
družinskih prejemkih. V praksi se je izkazalo, da takšna določba 
zakona nima pravega učinka za izvajanje zakona. Prav tako z 
veljavnim zakonom ni jasno določeno, kakšni so postopki, pri 
zahtevi za preveč izplačane družinske prejemke po zakonu o 
družinskih prejemkih. Začel je veljati tudi zakon o javnih financah, 
ki načelno rešuje vprašanja vezana na izterjavo in odpis dolga do 
države. Glede na navedene predlagatelj meni, da je amandma 
utemeljen. 

AMANDMA K 107. ČLENU: 

107. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"107. člen 
(namen zbiranja podatkov) 

Za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike, 
za znanstveno raziskovalne namene in za statistične namene, 
določene v programu statističnih raziskovanj, vodi ministrstvo 
zbirke podatkov, ki opredeljujejo socialni in ekonomski položaj 
družin. 

Za potrebe odločanja o višini in trajanju pravic iz tega zakona 
vodijo centri in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zbirke 
podatkov." 

AMANDMA K 108. ČLENU: 

108. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"108. člen 
(vrste evidenc) 

Ministrstvo in centri vodijo evidence o: 
1. porodniškem dopustu, 
2. očetovskem dopustu, 
3. dopustu za nego in varstvo otroka, 
4. posvojiteljskem dopustu, 
5. prenesenem dopustu, 
6. porodniškem nadomestilu, 
7. očetovskem nadomestilu, 
8. nadomestilu za nego in varstvo otroka, 
9. posvojiteljskem nadomestilu, 
10. dobroimetju, 
11. krajšem delovnem času zaradi nege in varstva otroka, 
12. starševskem dodatku, 
13. pomoč ob rojstvu otroka, 
14. otroškem dodatku, 
15. dodatku za veliko družino, 
16. dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, 
17. delnem plačilu za izgubljeni dohodek. 

Ministrstvo in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje vodita 
evidence o subvencijah za zaposlovanje staršev." 

AMANDMA K 109. ČLENU: 

109. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"109. člen 
(zbirke podatkov) 

Evidence iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje osebne podatke 
za posameznika oziroma njegove družinske člane: 
1. ime in priimek, 
2. rojstne podatke (datum in kraj rojstva), 
3. spol, 
4. enotno matično številko občana, 
5. podatke o državljanstvu, 
6. podatke o prebivališču, 
7. podatke o šolanju, 
8. podatke o zdravstvenem stanju, 
9. podatke o zaposlitvi, 
10. podatke o plačah in osnovah za plačevanje prispevka, 
11. podatke o dohodkih in premoženju, 
12. davčno številko. 

Ministrstvo vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirke osebnih 
podatkov." 

AMANDMA K 110. ČLENU: 

110. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"110. člen 
(dolžnost sporočanja podatkov) 

Podatki se zbirajo neposredno od posameznika za njega in njegove 
družinske člane ter iz drugih uradnih zbirk, ki jih v Republiki 
Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije. 

Ministrstvo in centri pridobivajo osebne podatke iz obstoječih 
zbirk osebnih podatkov od naslednjih upravljavcev: 
1. Ministrstva za notranje zadeve - podatke o številu družinskih 

članov in skupnem gospodinjstvu iz centralnega registra 
prebivalstva (ime in priimek, rojstne podatke, enotno matično 
številko občana, podatke o državljanstvu, podatke o 
prebivališču); 

2. Ministrstva za šolstvo in šport in izvajalcev vzgojne in 
izobraževalne dejavnosti - podatke o vključitvi v vzgojni ali 
izobraževalni zavod; 

3. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - 
podatke o zavarovancih vključenih v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, podatke o izplačani pokojnini, varstvenem 
dodatku, dodatku za pomoč in postrežbo, nadomestilu iz 
naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

4. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti - podatke o zavarovancih vključenih 
v zdravstveno zavarovanje, podatke o izplačanem 
nadomestilu iz naslova zdravstvenega zavarovanja, podatke 
o zdravstvenem stanju družinskih članov; 

5. Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje - podatke o 
brezposelnih osebah, izplačanem nadomestilu iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti, denarni pomoči, 
štipendijah in drugih materialnih pravicah iz tega naslova; 

6. Jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije 
- podatke o izplačanem nadomestilu preživnine; 

17. marec 2000 71 poročevalec, št. 18 



7. Davčne uprave Republike Slovenije - podatke o dohodkih in 
premoženju davčnih zavezancev ter podatke o obračunanih 
prispevkih za socialno varnost iz registrov in evidenc, ki jih 
vodi davčni organ; 

8. Geodetske uprave - podatke o višini katasterskega dohodka; 
9. centrov - podatke o izplačani denarni socialni pomoč, rejnini 

in materialnih stroških, prispevkih za rejnice, preživnine; 
10. izvajalcev socialno varstvene dejavnosti - podatke o vključitvi 

v socialno varstveni zavod; 
11. delodajalcev - podatke o zaposlitvi, podatke o izplačilih plač 

in nadomestil, podatke o drugih izplačilih." 

Za 110. členom se dodata nov 110.a in 110. b člen, ki se glasita 

"110. a člen 
(varstvo podatkov) 

Ministrstvo, centri in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 
ki odločajo o pravicah iz tega zakona, lahko podatke, ki jih dobijo 
od zavezancev iz prejšnjega člena, uporabijo samo za potrebe 
postopka odločanja po tem zakonu. 

/ 
Drugim uporabnikom lahko ministrstvo, centri oziroma Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, posredujejo podatke samo, 
če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi 
pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo. 

110. b člen 
(hramba podatkov) 

Podatki iz evidenc iz 108. člena tega zakona se hranijo 5 let po 
prenehanju pravice, razen podatkov iz evidenc pod 6., 7., 8., 9., 
11., 12. in 17. točko 108, člena tega zakona, ki se hranijo trajno." 

Obrazložitev amandmajev k 107.. 108.. 109. in 110. členu: 
Državni zbor Republike Slovenije je na seji 8. julija 1999 sprejel 
zakon o varstvu osebnih podatkov, ki je objavljen v Uradnem listu 

RS št. 59 z dne 23.7.1999. Glede na uveljavitev novega zakona je 
predlagatelj uskladil določbe tega zakona, ki urejajo zbiranje 
podatkov, evidence in varstvo podatkov. 

Predlagane spremembe in dopolnitve členov v poglavje Evidence 
in varstvo osebnih podatkov bodo omogočale, da se v sistem 
vgradi učinkovite notranje kontrole, ki bodo na eni strani varovale 
osebne podatke vsakega posameznika na drugi strani pa 
preprečevale neupravičeno dodeljevanje pravic in zmanjšale 
možnost morebitnih zlorab v sistemu. 

AMANDMA K 121. ČLENU: 

V 121. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Ne glede na določbo prvega odstavka 70. člena tega zakona se 
posamezni znesek otroškega dodatka iz 69. člena tega zakona 
poveča za 10 % od 1.1.2002 dalje." 

Za 121. členom se doda nov 121. a člen, ki se glasi: 

"121. a člen 
(pravica do dodatka za veliko družino) 

Ne glede na določbo drugega odstavka 80. člena znaša dodatek 
za veliko družino v letu 2001 20.000,00 SIT, v letu 2002 40.000,00 
SIT in v letu 2003 60.000,00 SIT." 

Obrazložitev: 
Vlada Republike Slovenije predlaga ta amandma, ker uveljavljanje 
novih pravic pomeni povečanje potrebnih sredstev iz državnega 
proračuna preko meje določene v zakonu za prvo branje, .saj 
uvedba novega otroškega dodatka v letu 1999, ki ga zakon za 
drugo branje povzema, zahteva bistveno več sredstev kot je bilo 
prvotno nenačrtovano. Vlada ocenjuje, da bo povečanje 
proračunskih odhodkov, kot ga zahteva zakon za drugo branje, 
mogoče zagotoviti le s postopnostjo uvajanja posameznih pravic. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
PREDLOG ZAKONA O STRŠEVSKEM VARSTVU IN 
DRUŽINSKIH PREJEMKIH - DRUGA OBRAVNAVA EVA 1998- 
2611-0073 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

Z dnem pristopa Republike Slovenije Evropski uniji - 
očetovski dopust v celotnem trajanju 90 dni (3 mesece) 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

DIREKTIVA SVETA 92/85/EEC z dne 19.10.1992 o uvedbi 
ukrepov za uveljavljanje izboljšav varnosti in zdravja pri 
delu za noseče delavke in za delavke, ki so pred nedavnim 
rodile ali ki dojijo 

DIREKTIVA SVETA 96/34/EC z dne 3.6.1996 o okvirnem 
sporazumu o starševskem dopustu, ki je bil sklenjen med 
UNICE.CEEP in ETUC 

PRIPOROČILO SVETA 92/442/EGS z dne 27.7.1992 o 
zbliževanju ciljev in politike socialnega varstva 

5) Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

DA 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri iezik? 

Predlog zakona za prvo obravnavo - DA - angleški jezik 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

Predlog zakona za prvo obravnavo smo pregledali z 
mednarodnim strokovnjakom gospodom Van den VVerfom 
iz Nizozemske 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Rok za sprejem je 2000-IV 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 
Jasna Majcen, l.r. 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 
mag. Anton ROP, l.r. 
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Predlog zakona o 

ZDRAVLJENJU NEPLODNOSTI IN 

POSTOPKIH OPLODITVE Z 

BIOMEDICINSKO POMOČJO (ZZNPOB) 

- EPA 681 - II - druga obravnava 

SKUPINA POSLANCEV 

Ljubljana, 2/3-2000 

Na podlagi sklepov in stališč 14. seje Državnega zbora 
Republike Slovenije z dne 26.5.1999 in 187. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93, 80/ 
94, 3/95, 28/96 in 26/97) pošiljajo podpisani poslanci v drugo 
obravnavo 

- PREDLOG ZAKONA O ZDRAVLJENJU NEPLODNOSTI 
IN POSTOPKIH OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO 
POMOČJO - EPA 681-11 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije bo kot predstavnik v obravnavi 
predloga zakona na sejah Državnega zbora in matičnega 
delovnega telesa sodeloval Aleksander Merlo. 

Poslanci: 
I. Aleksander Merlo 

2. Janez Podobnik 
3. Mario Gaspari 
4. Jože Možgan 

5. Helena Hren Vencelj 
6. Andrej Fabjan 

7. Darinka Mravljak 
8. Richard Beuermann 

9. Miroslav Luci 
10. Zoran Lešnik 

II. Branko Tomažič 
12.Janez Per 

13. Janez Kramberger 
14. Jelko Kacin 

15. Eda Okretič Salmič 
16. Darja Lavtižar Bebler 

17. Janko Veber 
18. Vladimir Čeligoj 
19. Jožef Zrimšek 

20. Tone Partljič 
21. Rudolf Moge 

22. Miran Jerič 
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I. SPLOŠNE DOLOČBE II. Upravičenci do postopkov OBMP 

1. člen 

Ta zakon ureja zdravstvene ukrepe, s katerimi se ženski in 
moškemu pomaga pri spočetju otroka in se jima tako omogoči 
uresničevati svobodo odločanja o rojstvih. 

2. člen 

Vsakdo ima pravico do zdravljenja neplodnosti na način in pod 
pogoji, ki jih določa ta zakon. 

V postopkih zdravljenja neplodnosti in postopkih oploditve z 
biomedicinsko pomočjo ( v nadaljnjem besedilu: OBMP) se mora 
varovati človekovo dostojanstvo, njegova pravica do zasebnosti, 
posebna skrb pa se mora posvetiti varovanju zdravja, koristi in 
pravicam bodočega otroka. 

3. člen • 

Zdravljenje je po tem zakonu ugotavljanje vzrokov neplodnosti ali 
zmanjšane plodnosti in odpravljanje teh vzrokov s strokovnim 
svetovanjem, z zdravili ali s kirurškimi posegi. 

Zdravljenje je tudi odvzem in shranjevanje semenskih celic 
moškega ali jajčnih celic ženske, kateremu oziroma kateri grozi 
po dognanjih in izkušnjah medicinske znanosti nevarnost, da bo 
postal neploden oziroma neplodna. 

4. člen 

Postopki OBMP so postopki oploditve ženske, ki se s pomočjo 
biomedicinske znanosti izvajajo z namenom zanositve na drug 
način kot s spolnim odnosom. 

Postopki OBMP, ki jih določa ta zakon, so predvsem: 

1. znotrajtelesna oploditev: 
- vnos semenskih celic v spolne organe ženske; 
- vnos jajčnih celic skupaj s semenskimi celicami v spolne organe 

ženske; 

2. zunajtelesna oploditev: 
- združitev jajčnih celic in semenskih celic zunaj telesa ženske; 
- vnos zgodnjih zarodkov v spolne organe ženske. 

Vsi postopki OBMP se izvajajo skladno z dosežki in razvojem 
biomedicinske znanosti. 

Zarodek nastane z oploditvijo jajčne celice. Zgodnji zarodek po 
tem zakonu, je zigota in zarodek, ki se razvija zunaj maternice 
manj kot 14 dni ali do pojava primitivne proge. 

Določbe o zgodnjem zarodku smiselno veljajo tudi za enako stare 
zarodke, pridobljene z izpiranjem maternice in za izolirane 
omnipotentne matične zarodne celice, če se iz njih lahko razvije 
samostojen nov zarodek. 

5. člen 

Do postopkov OBMP sta upravičena moški in ženska, ki živita v 
medsebojni zakonski zvezi ali dalj časa trajajoči življenjski 
skupnosti moškega in ženske, ki nista sklenila zakonsko zvezo 
(v nadaljnjem besedilu: zunajzakonska skupnost) z namenom, 
da pride do rojstva otroka. Medsebojna zakonska zveza ali 
zunajzakonska skupnost mora obstajati v času vnosa semenskih 
celic ali zgodnjih zarodkov v telo ženske. 

Do postopkov OBMP sta upravičena zakonca ali zunajzakonska 
partnerja, potem, ko so bili drugi postopki zdravljenja neplodnosti 
neuspešni in imajo po izkušnjah medicinske znanosti majhno 
možnost doseči zanositev s spolnim odnosom. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sta zakonca ali 
zunajzakonska partnerja upravičena do OBMP tudi v primerih, 
kadar se lahko s temi postopki prepreči, da se na otroka prenese 
hujša dedna bolezen. 

6. člen 

Do postopkov OBMP sta upravičena zakonca ali zunajzakonska 
partnerja, ki sta polnoletna, razsodna in v primerni starosti za 
opravljanje starševskih dolžnosti ter v takem psihosocialnem 
stanju, v skladu s katerim se lahko utemeljeno pričakuje, da bosta 
sposobna opravljati starševske dolžnosti v korist otroka. 

Ženska mora biti v starostni dobi, ki je primerna za rojevanje. 

7. člen 

Do OBMP ni upravičena ženska, ki namerava otroka po rojstvu 
odplačno ali neodplačno prepustiti tretji osebi (nadomestno 
materinstvo). 

III. Darovanje spolnih celic 

8. člen 

Za postopke OBMP se praviloma uporabijo spolne celice ženske 
in moškega, ki sta v medsebojni zakonski zvezi ali sta 
zunajzakonska partnerja. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko za postopke 
OBMP uporabijo jajčne celice darovalke ali semenske celice 
darovalca, kadar po izkušnjah biomedicinske znanosti ni 
možnosti, da bo prišlo do nosečnosti z uporabo spolnih celic 
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ali če so bili neuspešni 
drugi postopki OBMP iz tega zakona, ali če je to potrebno za 
preprečitev prenosa hujše dedne bolezni na otroka. 

OBMP s hkratno uporabo darovanih jajčnih celic in darovanih 
semenskih celic ni dovoljena. 
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9. člen 

Darovalec semenskih celic je moški, katerega semenske celice 
se uporabijo za oploditev ženske, ki ni njegova zakonska žena ali 
zunajzakonska partnerica. 

Darovalka jajčnih celic je ženska, katere jajčne celice se uporabijo 
za oploditev druge ženske. 

10. člen 

Ni dovoljeno dajati in sprejemati plačilo ali kakršnekoli druge koristi 
za darovane spolne celice. Pogodbe o tem so nične. 

Darovalec ali darovalka spolnih celic ima pravico do povrnitve 
stroškov, ki jih ima v zvezi s prihodom v center za OBMP, bivanjem 
v njem, s pregledi in z odvzemom spolnih celic. 

11. člen 

Postopek OBMP s spolnimi celicami darovalke ali darovalca po 
drugem odstavku 8. in 9. členu tega zakona lahko opravlja samo 
tisti center za OBMP, ki ga določi minister, pristojen za zdravstvo 
na podlagi mnenja Državne komisije za OBMP in ga tudi posebej 
pooblasti, da zbira, izbira in shranjuje spolne celice darovalk in 
darovalcev. Če minister, pristojen za zdravstvo določi, da lahko 
opravlja OBMP s spolnimi celicami darovalke ali darovalca več 
centrov za OBMP, pooblasti enega od njih, da vodi enotni register 
darovalk in darovalcev spolnih celic iz drugega odstavka 39. 
člena tega zakona. 

Darovalka ali darovalec spolnih celic sme dajati svoje jajčne ali 
semenske celice le enemu in istemu centru za OBMP. 

12. člen 

Vsak postopek OBMP s spolnimi celicami darovalke ali darovalca 
se opravi na predlog zdravnika - specialista ginekologije in 
porodništva (v nadaljnjem besedilu, zdravnik) po pridobitvi soglasja 
strokovnega posvetovalnega telesa centra za OBMP. 

Strokovno posvetovalno telo iz prejšnjega odstavka sestavljajo 
zdravnik, strokovnjak s področja embriologije in socialni delavec, 
ki jih imenuje direktor centra za OBMP. 

Preden se opravi OBMP s spolnimi celicami darovalke ali 
darovalca, se morata zakonca ali zunajzakonska partnerja 
udeležiti psihološko-socialnega svetovanja po drugem odstavku 
24. člena tega zakona. 

Zakonca ali zunajzakonska partnerja je treba seznaniti s pravnimi 
posledicami njune privolitve v OBMP s spolnimi celicami darovalke 
ali darovalca in s pravnimi posledicami rojstva otroka, spočetega 
s tako OBMP. 

13. člen 

Darovanje človeških zarodkov ni dovoljeno. 

Uporaba mešanice semenskih celic dveh ali več moških, ali jajčnih 
celic dveh ali več žensk v postopku OBMP ni dovoljena. 

14. člen 

Darovalka jajčnih celic in darovalec semenskih celic morata biti 
polnoletna, zdrava in razsodna. 

Semenske celice darovalca se ne smejo uporabiti za oploditev 
ženske, ki zaradi sorodstva ne bi mogla z njim skleniti veljavne 
zakonske zveze. Jajčne celice darovalke se ne smejo oploditi s 
semenskimi celicami moškega, ki zaradi sorodstva ne bi mogel z 
njo skleniti zakonske zveze. 

IV. Izvajalci OBMP 

15. člen 

Postopki OBMP se lahko opravljajo samo v okviru javne 
zdravstvene službe, in sicer pod enakimi pogoji v javnem 
zdravstvenem zavodu ali drugi pravni osebi na podlagi koncesije: 
v centru za OBMP (v nadaljnjem besedilu: centru). Za opravljanje 
te dejavnosti je potrebno posebno dovoljenje. 

Postopke OBMP opravlja skupina biomedicinskih strokovnjakov. 
Za izvedbo vsakega prvega postopka OBMP je potrebno 
poprejšnje soglasje strokovnega posvetovalnega telesa centra. 

Biotehnološki del postopkov OBMP se lahko opravi samo na 
podlagi odločitve zdravnika, ki je odgovoren, da se postopki OBMP 
izvajajo v skladu s tem zakonom. 

Predpise o delovanju in odločanju organa iz prvega odstavka 12. 
člena tega zakona in drugega odstavka tega člena izda minister, 
pristojen za zdravstvo. 

16. člen 

Dovoljenje za opravljanje postopkov OBMP iz prvega odstavka 
15. člena tega zakona izda javnemu zdravstvenemu zavodu ali 
drugi pravni osebi iz prvega odstavka 15. člena tega zakona na 
njuni zahtevi minister, pristojen za zdravstvo, če imata ustrezne 
strokovnjake in opremo za izvajanje OBMP v skladu z zahtevami 
sodobne biomedicinske znanosti in izkušnjami, ter če lahko 
zagotovita psihološko-socialno in pravno svetovanje v primerih, 
ko je to predpisano s tem zakonom. 

O tem, ali obstajajo pogoji iz prejšnjega odstavka, poda ministru, 
pristojnemu za zdravstvo mnenje Državna komisija za OBMP iz 
19., 20. in 21. člena tega zakona. 

Minister, pristojen za zdravstvo lahko dovoljenje centru prekliče, 
če le-ta ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka tega člena, 
če ne dosega rezultatov, ki jih v obdobju enega leta praviloma 
dosegajo drugi centri ali če huje krši določbe tega zakona. 

O tem, ali obstajajo razlogi za preklic dovoljenja centru, poda 
ministru, pristojnemu za zdravstvo, mnenje Državna komisija za 
OBMP. 

17. člen 

Zdravnik ni dolžan opraviti OBMP ali pri njej sodelovati. To velja 
tudi za druge strokovnjake s področja OBMP in zdravstvene 
delavce. 

Oseb iz prejšnjega odstavka ne zadenejo škodne posledice, če 
v skladu s pravili stroke opravijo ali sodelujejo pri postopkih OBMP, 
ki so določeni s tem zakonom, ali če zavrnejo opravljanje ali 
sodelovanje pri teh postopkih. 
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18. člen 

Delavci centra za OBMP, ki sodelujejo v postopku OBMP, morajo 
kot poklicno skrivnost varovati vse podatke v zvezi z OBMP, ki 
jih izvaja njihov center, predvsem pa osebne in zdravstvene 
podatke o ženski, kateri se opravlja postopek OBMP, o njenem 
možu ali zunajzakonskemu partnerju, o otroku, ki je bil spočet v 
postopku OBMP in o morebitni darovalki ali darovalcu spolnih 
celic. 

Otrok, spočet z OBMP s spolnimi celicami darovalke ali darovalca, 
lahko zaradi zdravstvenih razlogov zahteva od centra, da ga 
seznani z zdravstveno pomembnimi podatki o darovalki ali 
darovalcu spolnih celic, če je razsoden in star najmanj 15 let. 
Otrokov zakoniti zastopnik lahko izve za te podatke samo z 
dovoljenjem, ki ga izda sodišče v nepravdnem postopku, če so 
za to podani izjemni zdravstveno utemeljeni razlogi. 

Otrokov zdravnik ima zaradi zdravstvenih razlogov otroka 
pravico do vpogleda v register darovalk in darovalcev in do 
informacije. 

Sodišča in upravni organi imajo pravico do vpogleda v register 
darovalk in darovalcev in do informacije, če je to nujno za 
izpolnjevanje njihovih nalog pri izvrševanju tega zakona. 

Podatke, za katere osebe iz tretjega in četrtega odstavka tega 
člena zvedo ob vpogledu v register darovalk in darovalcev, morajo 
varovati kot poklicno skrivnost. 

V. Državna komisija za OBMP 

19. člen 

Za obravnavanje in reševanje vseh pomembnejših vprašanj v 
zvezi z izvajanjem tega zakona se pri ministrstvu, pristojnemu za 
zdravstvo ustanovi Državna komisija za OBMP. 

Državna komisija za OBMP lahko za pomoč pri svojem delu 
ustanovi stalna in občasna delovna telesa ter zahteva mnenje 
ustreznih strokovnjakov. 

20. člen 

Državno komisijo za OBMP sestavljajo: 
- en predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravstvo; 
- en strokovnjak za medicinsko etiko; 
- en predstavnik Zdravniške zbornice; 
- en predstavnik vsakega centra; 
- en predstavnik upravičencev do postopkov OBMP. 

Člane Državne komisije za OBMP in predsednika izmed članov 
imenuje za dobo petih let minister, pristojen za zdravstvo. Kandidate 
za predstavnika upravičencev do postopkov OBMP v Državni 
komisiji za OBMP predlagajo ministru, pristojnemu za zdravstvo, 
centri. 

Državna komisija za OBMP odloča z večino glasov vseh članov. 

21. člen 

Naloge Državne komisije za OBMP so predvsem: 
- dajanje mnenja ministru, pristojnemu za zdravstvo o tem, ali 

zdravstveni zavod izpolnjuje pogoje za opravljanje postopkov 
OBMP po prvem in drugem odstavku 16. člena tega zakona 

oziroma ali so podani razlogi za preklic dovoljenja za opravljanje 
postopkov OBMP po če.trtem odstavku 16. člena tega zakona; 

- dajanje mnenja ministru, pristojnemu za zdravstvo o tem, ali 
lahko določeni center opravlja OBMP s spolnimi celicami 
darovalca ali darovalke po prvem odstavku 11. člena tega 
zakona in o izvedbi take OBMP; 

- dajanje dovoljenja za raziskovalno delo po tretjem odstavku 38. 
člena tega zakona; 

- obravnavanje poročil centrov po prvem odstavku 40. člena tega 
zakona in seznanjanje ministra, pristojnega za zdravstvo z 
ugotovitvami iz poročil; 

- dajanje mnenj o osnutkih predpisov, ki se izdajajo na podlagi 
tega zakona; 

- nadzorovanje dela centrov in svetovanje centrom; 
- predlaganje strokovnih pravil za delo na področju OBMP ministru, 

pristojnemu za zdravstvo in njihovega sprotnega usklajevanja 
z razvojem medicinske znanosti. 

VI. Postopek OBMP 

1. Privolitev v OBMP 

22. člen 

Postopek OBMP po 4. členu tega zakona se lahko opravi samo 
na podlagi pisne privolitve zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev. 

Preden podata zakonca ali zunajzakonska partnerja pisno 
privolitev v postopek OBMP, ju mora zdravnik poučiti o postopku 
OBMP, z možnostjo za uspeh, morebitnimi posledicami in 
nevarnostmi postopka za žensko, moškega in otroka ter jima 
svetovati. Zdravnik ju obvesti, v kakšne namene se zbirajo in 
obdelujejo njuni osebni podatki, ter jima pojasni, da se varujejo kot 
poklicna skrivnost po prvem odstavku 18.člena tega zakona. 

Po potrebi napoti zdravnik zakonca ali zunajzakonska partnerja 
na psihološko-socialno svetovanje o nameravani OBMP. 

Zdravnik mora zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema 
pojasniti pravila o shranjevanju spolnih celic in zarodkov in ju 
vprašati po njunih željah glede trajanja hrambe in odločanja o 
morebitnih neuporabljenih zarodkih. 

Zdravnik mora zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema 
obrazložiti druge možnosti, s katerimi je mogoče rešiti ali obiti 
njun vzrok neplodnosti, tudi take, ki jih njegov center ne opravlja, 
in jima omeniti nemedicinske izbire, kot sta posvojitev ali opustitev 
zdravljenja. 

Pisna privolitev se izda za vsak postopek OBMP posebej. 

Minister, pristojen za zdravstvo izda predpise o obrazcu izjave o 
privolitvi. 

23. člen 

Eden ali drugi od zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev 
lahko prekliče privolitev in odstopi od postopka OBMP, dokler se 
semenske celice, neoplojene jajčne celice ali zgodnji zarodki ne 
vnesejo v telo ženske. 

Center mora izjavo o preklicu zapisati in o tem, na zahtevo enega 
ali drugega od zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev, 
izdati potrdilo. 
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Zdravnik se mora pred vnosom semenskih celic, neoplojenih 
jajčnih celic ali zgodnjih zarodkov v telo ženske prepričati, da 
privolitev ni preklicana. 

2. OBMP s spolnimi celicami darovalca ali darovalke 

24. člen 

Pred postopkom OBMP z darovanimi spolnimi celicami mora 
zdravnik, ki je odgovoren za izvedbo postopka, o poteku postopka 
in o pravnih posledicah postopka poučiti zakonca ali , 
zunajzakonska partnerja. 

Zdravnik, ki vodi OBMP, mora zakonca ali zunajzakonska 
partnerja pred začetkom postopka napotiti na psihološko-socialno 
svetovanje. 

25. člen 

Darovanje semenskih celic in neoplojenih jajčnih celic se lahko 
opravi le na podlagi pisne privolitve darovalke ali darovalca. 
Obrazce za pisno privolitev izda minister, pristojen za zdravstvo, 
na podlagi priporočila Državne komisije za OBMP. 

Pred izdajo pisne privolitve za darovanje spolnih celic je center 
dolžan darovalko ali darovalca seznaniti s pravnimi posledicami 
njenega ali njegovega darovanja in s pravnim razmerjem do otroka, 
spočetega v postopku OBMP z darovanimi spolnimi celicami. 
Center ju je dolžan obvestiti o tem, v kakšne namene se zbirajo in 
obdelujejo osebni podatki, ter pojasniti, da se varujejo kot poklicna 
skrivnost po prvem odstavku 18. člena tega zakona. 

26. člen 

Pisno privolitev lahko darovalka ali darovalec prekličeta do 
uporabe darovanih spolnih celic za OBMP. Preklic privolitve mora 
biti podan v pisni obliki. 

Center mora izjavo o preklicu iz prejšnjega odstavka evidentirati, 
darovane spolne celice nemudoma zavreči, darovalki ali darovalcu 
pa na njeno ali njegovo željo izdati ustrezno pisno potrdilo o 
preklicu darovanja. 

27. člen 

Darovalke in darovalci nimajo pravnih ali drugih obveznosti ali 
pravic do otrok, spočetih v postopkih OBMP. 

28. člen 

Darovalke in darovalce spolnih celic in njihove spolne celice je 
treba pred darovanjem pregledati v skladu s strokovnimi pravili 
za delo na področju OBMP. 

Spolne celice darovalke ali darovalca se lahko uporabijo samo 
takrat, kadar se v skladu z dosežki biomedicinske znanosti in po 
izkušnjah lahko presodi, da so primerne za oploditev in da njihova 
uporaba ne more povzročiti nevarnosti za zdravje ženske ali 
otroka. 

Prepovedana je OBMP s spolnimi celicami darovalca ali darovalke, 
ki v času vnosa darovanih spolnih celic ali zgodnjih zarodkov v 

telo ženske nista več živa. Preden zdravnik vnese v telo ženske 
spolne celice darovalke ali darovalca ali zgodnji zarodek, ki je 
nastal s pomočjo darovanih spolnih celic, mora ugotoviti, ali sta 
darovalka ali darovalec še živa. 

29. člen 

Spolne celice enega darovalca ali ene darovalke se lahko 
uporabljajo za OBMP, dokler ne pride do rojstev otrok v največ 
dveh različnih družinah. 

VII. Ravnanje s spolnimi celicami ali zgodnjimi zarodki 

30. člen 

Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnji zarodki se 
lahko uporabijo, samo za postopek OBMP. Z njimi je treba ravnati 
in jih preiskovati tako, da glede na stanje biomedicinske znanosti 
in izkušnje pride do nosečnosti. 

Pod pogoji iz 38. člena tega zakona je mogoče semenske celice, 
neoplojene jajčne celice in zgodnje zarodke uporabiti tudi v 
znanstvenih raziskavah. 

31. člen 

Ne sme se oploditi jajčna celica s semensko celico, ki je posebej 
izbrana zato, da se določi otrokov spol, razen če se s tem 
namerava preprečiti hujšo dedno bolezen, povezano s spolom. 

Ne sme se posegati v dedno zasnovo spolnih celic ali zarodka z 
namenom, da se spremeni dedna zasnova otroka. 

Genska preiskava zgodnjega zarodka se sme opraviti samo v 
primeru nevarnosti hujše dedne bolezni ali če je to potrebno zaradi 
uspešnosti postopka OBPM. 

32. člen 

Zunaj telesa se lahko oplodijo vse jajčne celice, pridobljene v 
enem postopku. Število zgodnjih zarodkov, ki se vnesejo v telo 
ženske, ne sme presegati tistega, ki v skladu s poklicnimi dognanji 
in izkušnjami še obeta uspešno OBMP in kolikor mogoče omeji 
tveganje mnogoplodne nosečnosti. V enem postopku ni dovoljeno 
vnesti v maternico ženske več kot tri zarodke. 

Morebitni preostali zgodnji zarodki se hranijo in se pozneje lahko 
ob pogojih iz tega zakona vnesejo v telo ženske iz začetnega 
postopka. Vnos se lahko opravi samo na skupno pisno zahtevo 
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki sta dala privolitev po 
prvem odstavku 22. člena tega zakona za začetek postopka 
OBMP. 

33. člen 

V postopku OBMP je prepovedano: 

1. omogočiti zunajtelesni razvoj zarodka, ki je star več kot 14 
dni, oziroma potem, ko se je razvila primitivna proga; 

2. omogočiti nastanek zarodka zgolj v raziskovalne namene; 
3. omogočiti nastanek človeških zarodkov iz spolnih celic z 

izzvano spremembo dedne zasnove in prenesti takšne 
zarodke v telo človeka ali živali; 
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4. uporabiti dele zarodka, pridobljene v postopkih OBMP, razen 
v primerih, ki jih zakon izrecno določa; 

5. omogočiti nastanek zarodkov z isto dedno zasnovo ali 
zarodkov, ki so po dedni zasnovi istovetni z drugo živo ali 
mrtvo osebo (kloniranje); 

6. oploditi človeško jajčno celico s semensko celico živali ali 
živalsko jajčno celico, s semensko celico človeka ali 
spreminjati zarodek s presajanjem delov drugih človeških ali 
živalskih zarodkov (omogočanje nastanka hibridov in himer); 

7. vnesti zarodek, ki je nastal s postopki iz 5. in 6. alinee tega 
člena, v telo človeka ali živali; 

8. človeške spolne celice ali človeški zarodek vnesti v žival; 
9. živalske spolne celice ali živalski zarodek vnesti v človeka; 
10. namerno spremeniti dedno zasnovo celic, ki so del zarodka. 

VIII. Shranjevanje semenskih celic, neoplojenih jajčnih 
celic in zgodnjih zarodkov 

34. člen 

Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnji zarodki se 
shranjujejo za postopke OBMP, ki se opravljajo po določbah tega 
zakona. 

Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnje zarodke 
shranjujejo posebej pooblaščeni centri. Pri tem morajo upoštevati 
sodobna dognanja medicinske znanosti in uveljavljeno medicinsko 
prakso. 

35. člen 

Semenske celice, neoplojene jajčne celice in neuporabljeni zgodnji 
zarodki se hranijo toliko časa, kolikor želi par, od katerega izvirajo, 
vendar ne več kot deset let. Zaradi zdravstveno utemeljenih 
razlogov iz drugega odstavka 3. člena tega zakona se lahko, z 
dovoljenjem Državne komisije za OBMP, čas hrambe spolnih 
celic in zgodnjih zarodkov podaljša. Podaljšanje lahko zahteva 
oseba, od katere spolne celice izvirajo. Če se zakonca ali 
zunajzakonska partnerja o času hrambe ne strinjata, o tem odloči 
Državna komisija za OBMP. 

Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka je treba semenske celice, 
neoplojene jajčne celice ter zgodnje zarodke zavreči. 

Izjemoma se lahko, ob pogojih iz 38. člena tega zakona, opravljajo 
na zgodnjih zarodkih znanstvene raziskave. 

36. člen 

S shranjenimi semenskimi celicami, neoplojenimi jajčnimi celicami 
in zgodnjimi zarodki so, ob upoštevanju tega zakona in ob privolitvi 
upravičencev do postopkov OBMP, upravičeni razpolagati v 
skladu z določbami tega zakona samo posebej pooblaščeni 
centeri, ki jih ne smejo nikomur izročiti. 

37. člen 

Ni dovoljeno posredovati pri zbiranju, shranjevanju in uporabi 
semenskih celic, neoplojenih jajčnih celih in zgodnjih zarodkov. 

IX. Znanstvenoraziskovalno delo 

38. člen 

Znanstvenoraziskovalno delo na spolnih celicah in zgodnjih 
zarodkih, pridobljenih za namen izvajanja OBMP, je dovoljeno 
izključno v namene varovanja in izboljšanja človekovega zdravja. 

Na zgodnjih zarodkih so dovoljene raziskave samo tedaj, ko jih s 
primerljivo učinkovitostjo ni mogoče opraviti na živalskih zarodkih 
ali na druge načine. 

Zgodnji zarodki se lahko raziskujejo samo s pisnim privoljenjem 
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki se jima pomaga s 
postopkom OBMP, z dovoljenjem Državne komisije za OBMP ter 
odobritvijo in pod nadzorom Medicinsko-etične komisije. 

Na podlagi dovoljenj iz prejšnjega odstavka je dovoljeno 
raziskovanje zgodnjih zarodkov, ki po dognanjih in izkušnjah 
biomedicinske znanosti niso primerni za vnos v telo ženske ali 
shranjevanje, ter tistih shranjenih zarodkov, ki bi jih sicer morali 
zavreči po drugem odstavku 35. člena tega zakona. 

Pri raziskovanju zgodnjih zarodkov je potrebno upoštevati 
sodobna dognanja medicinske znanosti, izkušnje in uveljavljeno 
prakso v svetu in pravila obče medicinske etike. 

Odobritev in nadzor komisij iz tretjega odstavka tega člena sta 
potrebna tudi pri uvajanju in uporabi vseh novih metod OBMP, 
dokler zanje velja, da so v poskusni fazi. 

X. Evidenca in poročila 

39. člen 

Centri morajo o OBMP voditi evidenco o: 

- osebnih podatkih zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki se 
jima pomaga z OBMP, 
- vrsti OBMP, 
- enotnem registru, v katerem so podatki o darovalcu ali darovalki 
spolnih celic po 11. členu tega zakona, če so bile le-te uporabljene, 
- podatkih o poučitvi, svetovanju in o pisni privolitvi ali privolitvi za 
določeni postopek OBMP po 22. členu tega zakona, 
- podatkih o poteku in trajanju postopka ter o pomembnejših 
okoliščinah v zvezi z nosečnostjo, porodom, zdravjem in razvojem 
otroka. 

V enotni register darovalk in darovalcev po tretji alinei prejšnjega 
odstavka mora pooblaščeni center vpisati: 

- osebne in zdravstvene podatke o darovalki ali darovalcu in 
zdravstvene podatke o njenih oziroma njegovih starših; 
- dan, mesec in leto, ko so bile spolne celice darovane, shranjene 
in uporabljene; 
- rezultate pregledov darovalca ali darovalke in preiskav njenih 
oziroma njegovih spolnih celic; 
- podatke o rojstvu otroka, spočetega z OBMP s spolnimi celicami 
darovalke ali darovalca. 

Podatke iz evidence mora center hraniti toliko časa, kot je primerno 
po pravilih medicinske znanosti in izkušnje, največ pa 50 let. 
Podatki so poklicna skrivnost. 
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40. člen 

Centri morajo Državni komisiji za OBMP poročati o številu in vrsti 
opravljenih OBMP ter o njihovi uspešnosti, centri iz drugega 
odstavka 34. člena tega zakona pa tudi o hranjenih semenskih 
celicah ter neoplojenih jajčnih celicah in zgodnjih zarodkih. 

Poročilo podajo centri za preteklo koledarsko leto, na zahtevo 
Državne komisije za OBMP pa tudi že prej. 

Predpise o sestavi in vsebini poročila izda minister, pristojen za 
zdravstvo. 

XI. Očetovstvo in materinstvo pri otrocih spočetih z 
biomedicinsko pomočjo 

41. člen 

Mati otroka, ki je bil spočet z biomedicinsko pomočjo, je ženska, 
ki ga je rodila. 

Če je mati podala za postopek OBMP privolitev po 22. in 23. členu 
tega zakona, materinstva ne more izpodbijati. 

Če je bil otrok spočet z biomedicinsko pomočjo z jajčno celico 
darovalke, njenega genetskega materinstva ni dovoljeno 
ugotavljati. 

42. člen 

Za očeta otroka, ki je bil spočet z biomedicinsko pomočjo, velja 
materin mož ali njen zunajzakonski partner, ob pogoju, da sta za 
postopek OBMP podala privolitev po 22. in 23. členu tega zakona. 

Genetskega očetovstva tistega, ki po prejšnjem odstavku tega 
člena velja za otrokovega očeta, ni dovoljeno izpodbijati, razen, 
če se trdi, da otrok ni bil spočet s postopkom OBMP. V tem primeru 
se smiselno uporabljajo določbe od 96. do 99. člena Zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih. 

Če je bil otrok spočet z biomedicinsko pomočjo s semensko 
celico darovalca, njegovega genetskega očetovsta ni dovoljeno 
ugotavljati. 

XII. Kazenske določbe 

43. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000,00 do 5.000.000,00 SIT se kaznuje 
za prekršek pravna oseba, ki v: 

1.nasprotju s 7. členom tega zakona opravi postopek OBMP pri 
nadomestnem materinstvu; 
2.nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena in prvim odstavkom 13. 
člena tega zakona opravi OBMP z darovanjem spolnih celic in 
zgodnjih zarodkov; 
3. nasprotju s prvim odstavkom 11. člena tega zakona opravi 
postopek OBMP z darovanjem spolnih celic brez posebnega 
pooblastila ministra, pristojnega za zdravstvo; 
4. nasprotju s prvim odstavkom 12. člena tega zakona opravi 
postopek OBMP z darovanjem spolnih celic brez soglasja 
strokovnega posvetovalnega telesa centra za OBMP; 
5. nasprotju z drugim odstavkom 14. člena tega zakona opravi 
OBMP z darovanjem spolnih celic med sorodniki; 

6.nasprotju z drugim odstavkom 15. člena tega zakona postopek 
OBMP ne opravi skupina biomedicinskih strokovnjakov in ne 
pridobi potrebne privolitve za prvi postopek OBMP; 
7. nasprotju s tretjim odstavkom 15. člena tega zakona opravi 
biotehnološki del postopka OBMP brez odločitve zdravnika; 
8.nasprotju z drugim odstavkom 26. člena tega zakona ne zavrže 
darovanih spolnih celice; 
9.nasprotju s prvim odstavkom 28. člena tega zakona ne pregleda 
darovalk in darovalcev spolnih celic in njihovih spolnih celic; 
10.nasprotju s tretjim odstavkom 28. člena opravi postopek OBMP 
z darovanimi spolnimi celicami darovalke ali darovalca, ki nista 
več živa; 
11. nasprotju z 29. členom tega zakona uporablja ali vnese 
darovane spolne celice v telo ženske; 
12. nasprotju z drugim odstavkom 32. člena tega zakona opravi 
vnos zarodkov v telo ženske brez skupne pisne zahteve 
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev; 
13.v nasprotju s 34. in 35. členom tega zakona shranjuje spolne 
celice in zarodke. 

Z denarno kaznijo od 50.000,00 SIT do 250.000,00 SIT se kaznuje 
za prekrške iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne 
osebe. 

Z denarno kaznijo od 200.000,00 SIT do 2.000.000,00 SIT se 
kaznuje za prekršek pravna oseba, ki v : 

1. nasprotju s prvim odstavkom 39. člena tega zakona ne vodi 
evidence in ne hrani podatkov; 

2. nasprotju z drugim odstavkom 39. člena tega zakona ne vodi 
enotnega registra o darovalkah in darovalcih. 

Z denarno kaznijo od 20.000,00 SIT do 100.000,00 SIT se kaznuje 
za prekrške iz tretjega odstavka tega člena odgovorna oseba 
pravne osebe. 

Z denarno kaznijo od 800.000,00 SIT do 8.000.000,00 SIT se 
kaznuje za prekršek pravna oseba, ki v nasprotju s prvim 
odstavkom 15. člena tega zakona opravi OBMP brez poprejšnjega 
dovoljenja. 

Z denarno kaznijo od 100.000,00 SIT do 500.000,00 SIT se 
kaznuje za prekršek iz petega odstavka tega člena odgovorna 
oseba pravne osebe. 

44. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000,00 SIT do 2.500.000,00 SIT se 
kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti, in sicer, kadar: 

1.v nasprotju s 7. členom tega zakona opravi postopek OBMP pri 
nadomestnem materinstvu; 
2.v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena in prvim odstavkom 13. 
člena tega zakona opravi OBMP z darovanjem spolnih celic in 
zgodnjih zarodkov; 
3. v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena tega zakona opravi 
postopek OBMP z darovanjem spolnih celic brez posebnega 
pooblastila ministra, pristojnega za zdravstvo; 
4.v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena tega zakona opravi 
OBMP z darovanjem spolnih celic med sorodniki; 
5.v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena tega zakona postopek 
OBMP ne opravi skupina biomedicinskih strokovnjakov in ne 
pridobi potrebne privolitve; 
6.se v nasprotju s tretjim odstavkom 23. člena tega zakona pred 
vnosom spolnih celic oziroma zgodnjih zarodkov v telo ženske 
ne prepriča ali privolitev ni preklicana; 
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7. v nasprotju z 29. členom tega zakona uporablja ali vnese 
darovane spolne celice v telo ženske; 
8.v nasprotju z drugim odstavkom 32. člena tega zakona opravi 
vnos zarodkov v telo ženske brez skupne pisne zahteve 
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev. 

* 

45. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000,00 SIT do 150.000,00 SIT se kaznuje 
za prekršek, kdor ravna v nasprotju s prepovedjo iz 37. člena 
tega zakona. 

XIII. Prehodne in končne določbe 

47. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- določbe 31. do 37. člena zakona o zdravstvenih ukrepih pri 
uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok 
(Uradni list SRS, št. 11/77 in 42/86); 
- določba 93. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 1/89, 14/89, Uradni list RS, 
št. 60/99 - odločba US). 

48. člen 

Ta zakon začne veljati 30. dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

46. člen 

Minister, pristojen za zdravstvo izda izvršilne predpise na podlagi 
tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je ob prvi obravnavi predloga 
zakona o postopkih umetne oploditve in ravnanju s človeškimi 
zarodki na 14. seji, dne 26.5.1999, sprejel sklep, da je predlog 
zakona primerna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo 
in naložil predlagateljem, da pripravijo predlog zakona o postopkih 
umetne oploditve in ravnanju s človeškimi zarodki v sodelovanju 
z Vlado Republike Slovenije in z upoštevanjem stališč Državnega 
zbora. 

Predlagatelji so v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije proučili 
vsa stališča Državnega zbora. Proučili so tudi mnenje Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve ter njegove pripombe k 
posameznim členom upoštevali v predlogu zakona za drugo 
obravnavo, ki so ga pripravili v sodelovanju z Vlado Republike 
Slovenije. Navedeni členi v nadaljevanju obrazložitve so členi 
besedila, pripravljenega za drugo obravnavo, če ni drugače 
določeno. 

1. V skladu s stališčem, da ponovno proučijo ustreznost naslova 
predloga zakona, so predlagatelji spremenili naslov predloga 
zakona. Novi naslov "Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih 
oploditve z biomedicinsko pomočjo" bolje povzema predmet 
zakona, ki je celovita ureditev področja zdravljenja neplodnosti in 
oploditve z biomedicinsko pomočjo. 

2. V skladu s stališčem, da se izrecno določi tudi skrb za"varovanje 
koristi" bodočega otroka, je dopolnjen drugi odstavek 2. člena. 
Tako se maksima največje otrokove koristi, ki izhaja iz konvencije 
OZN o otrokovih pravicah in je že mednarodno uveljavljen stand- 
ard, v določenem smislu odraža tudi v določbah tega predloga 
zakona in, kar je zelo pomembno, to naj bi se v prihodnosti občutilo 
tudi v praksi. 

3. V skladu s stališčema, da predlagatelji proučijo definicijo 
zgodnjega zarodka ter da se zaradi vsebinske povezanosti 
materije že v 4. členu definira pojem zgodnjega zarodka, so 
predlagatelji v četrtem in petem odstavku 4. člena natančno 
definirali pojem zgodnjega zarodka. Zgodnji zarodek je tako zigota 
in zarodek, ki se zunaj materinega telesa razvija manj kot 14 dni 
ali do pojava primitivne proge. 
Mednarodno sprejet standard v medicini je, da se mora zarodek, 
ki je bil oplojen in vitro, vnesti v telo matere, ko je še na stopnji 
zgodnjega zarodka, torej najkasneje 14. dan po oploditvi. V ta čas 
se seveda ne všteva čas zamrzovanja le-tega. Približno pri 14. 
dnevu zunajtelesnega razvoja zarodka se namreč že oblikuje ti 
embrionalna brazda (v tuji, angleški literaturi "primitive streak") in 
do tega obdobja se zarodek še lahko deli, tako da se iz njega 
razvijeta dva ali več zarodkov, kasneje pa ne več. 
V dmgem odstavku 4. člena so na novo definirani postopki oploditve 
z biomedicinsko pomočjo (OBMP). Razdeljeni so na dva dela, na 
znotrajtelesno in na zunajtelesno oploditev. Pomembno je, da 
postopki, ki so v tem členu omenjeni, niso navedeni taksativno; 
naštevanje postopkov ni izčrpno, kar izhaja iz besede "predvsem". 
To pomeni, da predlog zakona ne zapira možnosti izvajanja drugih 
postopkov, ki jih je že, ali jih bo razvila biomedicinska znanost in 
jih ocenila za ustrezne. 
V predlogu zakona pa so izpuščene določbe o financiranju 
postopkov OBMP, saj predlagatelji menijo, da to ni materija tega 
zakona. 

4. V skladu s stališčem, da mora zakonska zveza ali 
zunajzakonska skupnost med upravičencema do postopkov 
OBMP obstajati v času, ko se semenske celice ali zgodnji zarodki 
vnesejo v spolne organe ženske, je v prvem odstavku 5. člena 
dodan nov stavek, ki določa, da mora medsebojna zakonska 
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zveza ali zunajzakonska skupnost obstajati v času vnosa 
semenskih celic ali zgodnjih zarodkov v telo ženske. Do tega 
trenutka torej ne sme priti do razveze oziroma ne sme prenehati 
njuna zunajzakonska skupnost, poleg tega pa se z določbo 
onemogoča posthumna OBMP. S smrtjo namreč zakonska zveza 
ali zunajzakonska skupnost preneha. 

5. 6. člen je dopolnjen v skladu s stališčem, da morata biti zakonca 
ali zunajzakonska partnerja, upravičenca do postopkov OBMP, 
tudi sicer zdrava in da morata izkazovati tako psihosocialno stanje, 
v skladu s katerim se lahko utemeljeno pričakuje, da bosta 
sposobna opravljati starševske dolžnosti v korist otroka. S to 
dopolnitvijo predlagatelji sledijo splošnemu načelu posebne skrbi 
za blaginjo (bodočega) otroka. 
Predlagatelji so se tudi odločili, da mora biti napotitev zakoncev ali 
zunajzakonskih partnerjev v primeru OBMP z darovanimi spolnimi 
celicami na psihološko svetovanje obvezna ter v skladu s tem 
dopolnili 12. in 24. člen. Obligatornost udeležbe zakoncev oziroma 
zunajzakonskih partnerjev na psihološkem svetovanju, preden 
se opravi OBMP s spolnimi celicami darovalca oziroma darovalke, 
je potrebna zato, ker je osebam, ki se za takšen izjemen postopek 
odločijo, potrebno predstaviti različne, ne vedno samo pozitivne 
vidike takšne odločitve. Na ta način se jim pomaga, da pridejo do 
trezne in zrele odločitve, bodisi za bodisi proti postopku. Tovrstno 
svetovanje je torej v korist samega para, obenem pa tudi bodočega 
otroka. i 

6. Predlagatelji so proučili možnost določitve zgornje starostne 
meje upravičencev do postopkov OBMP. Predlagatelji menijo, da 
je določba 6. člena dovolj natančna. Splošno načelo posebne 
skrbi za blaginjo (bodočega) otroka se namreč kaže tudi v zahtevi, 
da morata biti zakonca oziroma zunajzakonska partnerja primerne 
starosti, in sicer take starosti, da se lahko domneva, da bosta, ko 
se bo otrok rodil, sposobna opravljati starševske dolžnosti v 
njegovo korist. Tudi ženska mora biti v starosti, ki je primerna za 
rojevanje. Gre za to, da je tako z vidika zdravja ženske, kot tudi 
otroka, nosečnost zunaj reproduktivnega obdobja lahko zelo 
nevarna. Poleg tega so tu še resni moralni in drugi zadržki do 
pojavov, ko rojevajo otroke ženske, ki štejejo toliko let, da bi po 
naravnih zakonitostih morale postati že babice, ne pa matere. 

7. Predlagatelji so ponovno proučili posebne pogoje za opravljanje 
postopkov OBMP ter v tem okviru tudi proučili, ali je potrebno 
razlikovati med minimalnimi posebnimi pogoji in splošnimi pogoji. 
Predlagatelji so oblikovali 15. člen, ki določa, da so izvajalci 
postopkov OBMP biomedicinski strokovnjaki, pri čemer je 
pomembna določba, da ima vodilno vlogo pri izvajanju postopkov 
zdravnik (specialist ginekolog in porodničar). On je vodilna oseba 
pri OBMP, saj se tudi biotehnološki del postopkov lahko opravi 
samo na podlagi njegove odločitve. Poleg tega je zdravnik 
odgovoren za to, da se postopki izvajajo v skladu s tem zakonom. 
Postopki OBMP se lahko opravljajo samo v okviru javne 
zdravstvene službe. Javni zdravstveni zavodi in druge pravne 
osebe, ki bodo želeli izvajati postopke OBMP, bodo morali pridobiti 
posebno dovoljenje. Zakon jih imenuje centri za OBMP (oziroma 
krajše: centri). 16. člen pa določa, da je izdajanje dovoljenj za 
opravljanje postopkov OBMP v pristojnosti ministra za zdravstvo. 
Pri tem je pomembno, da že zakon sam določa posamezne 
posebne pogoje, ki jih mora javni zdravstveni zavod oziroma 
druga pravna oseba, ki dovoljenje želi pridobiti, izpolnjevati. 
Predvsem je pomembna ustrezna oprema in strokovnjaki, ki 
pomenijo predpogoj za izvajanje OBMP v skladu z zahtevami 
sodobne biomedicinske znanosti in izkušenj. Poleg tega mora v 
primeru, da želi center opravljati postopke OBMP s spolnimi 
celicami darovalca ali darovalke, zagotoviti psihološko-socialno 
svetovanje. 

8. V skladu s stališčem, da naj se prouči možnost ustanovitve 
strokovnega posvetovalnega telesa zaradi notranjega nadzora 

centrov, so predlagatelji z 12. in 15. členom uvedli obvezno 
strokovno posvetovalno telo. S tema določbama se zagotavlja 
načelo notranjega nadzora in preverjanje utemeljenosti izvajanja 
posamičnih postopkov OBMP. Strokovno posvetovalno telo 
sestavljajo zdravnik, strokovnjak s področja embriologije in socialni 
delavec, ki jih imenuje direktor centra. 

9. V skladu s stališčem, da morajo podatke v zvezi s postopki 
OBMP kot poklicno skrivnost varovati "delavci centra, ki sodelujejo 
v postopku OBMP", so predlagatelji dopolnili 18. člen. 

10. Predlagatelji so v skladu s stališčem, da naj izrecno in po 
možnosti taksativno navedejo pogoje, na podlagi katerih lahko 
minister, pristojen za zdravstvo, odvzame centru dovoljenje za 
opravljanje postopkov OBMP, oblikovali tretji odstavek 16. člena 
z vzroki za takšno sankcijo. 

11. Predlagatelji so proučili sestavo Državne komisije za OBMP. 
Določba 20. člena na novo določa sestavo Državne komisije za 
OBMP, v kateri so zastopana naslednja področja: upravno 
(ministrstvo, pristojno za zdravstvo), strokovno (predstavniki 
centrov za OBMP, strokovnjak za medicinsko etiko, Zdravniška 
zbornica) in interesno (upravičenci do postopkov OBMP) 
področje. Določba 19. člena določa, da si Državna komisija za 
OBMP lahko pri delu pomaga z ustanavljanjem posebnih delovnih 
teles oziroma z mnenji strokovnjakov. 

12. V skladu s stališčem so predlagatelji z drugim in tretjim 
odstavkom 20. člena določili, da člane Državne komisije za OBMP 
in predsednika izmed članov imenuje za dobo petih let minister, 
pristojen za zdravstvo in da Državna komisija za OBMP odloča z 
večino glasov vseh članov. 

13. Predlagatelji so v skladu s stališčem ponovno proučili obseg 
in vsebino nalog Državne komisije za OBMP. Predlagatelji so na 
novo določili poglavitne naloge Državne komisije za OBMP, kar 

• pomeni, da jih ne opredeljuje kot izključne in edine. V prvih štirih 
alineah so na enem mestu zbrane naloge Državne komisije za 
OBMP, ki jih sicer zakon navaja že poprej, v ustreznih členih. 
Dodane so še naloge presoje predpisov, t.j. podzakonskih aktov, 
ki bodo izdani na podlagi tega zakona in povsem splošna naloga 
nadzorovanja in svetovanja centrom ter naloga predlaganja 
strokovnih pravil za delo na področju OBMP ministru, pristojnemu 
za zdravstvo in njihovega sprotnega usklajevanja z razvojem 
medicinske znanosti. 
Predlagatelji so z zadnjim odstavkom 22. in prvim odstavkom 25. 
člena določili, da minister, pristojen za zdravstvo, izda predpise o 
obrazcu za pisno privolitev v postopek OBMP ter obrazcu za 
darovanje spolnih celic darovalk ali darovalcev. 

14. Predlagatelji so proučili stališče, da mora biti preklic privolitve 
v postopek umetne oploditve s strani kateregakoli zakonca ali 
zunajzakonskega partnerja, oziroma s strani darovalke ali 
darovalca, podan pisno, pri čemer je mogoče za takšen preklic 
šteti tudi nujni ustni preklic, kolikor se le-ta v najkrajšem možnem 
roku naknadno pisno potrdi. 
Določba 23. člena prinaša možnost preklica privolitve in odstopa 
od postopka (v skladu z določbo Konvencije o človekovih pravicah 
in biomedicini), kar lahko stori tako eden kot drugi od zakoncev 
ali zunajzakonskih partnerjev, vendar le do trenutka, ko se 
semenske celice ali zgodnji zarodki ne vnesejo v telo ženske. 
Privolitev morata dati oba partnerja. V primeru, ko se eden od njiju 
s postopkom ne strinja več, kar izrazi z umikom privolitve, zdravnik 
tega postopka ne sme opraviti. V tem delu (in obsegu) moški in 
ženska kot posameznika odločata o tem, ali in kdaj bosta imela 
otroke oziroma jih ne bosta imela. Seveda imata takšno upravičenje 
le do trenutka vnosa semenskih celic, neoplojenih jajčnih celic in 
zgodnjih zarodkov v telo ženske, ne pa tudi kasneje. Določba 
tega člena in določba šestega odstavka 22. člena zdravniku tako 
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nalagata dolžnost, da preden opravi konkretni postopek OBMP 
preveri, ali je dana privolitev za postopek, torej ali je ni kateri od 
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev preklical. 
S 26. členom je opredeljena tudi pravica darovalca oziroma 
darovalke, da lahko dano privolitev kadarkoli prekliče. 

15. S skladu s stališčem, da naj se prouči možnost določitve 
zakonske prepovedi vnosa spolnih celic ali zgodnjega zarodka 
darovalke ali darovalca v telo ženske (upravičenke), če darovalka 
ali darovalec nista več živa, so predlagatelji takšno prepoved 
vključili s tretjim odstavkom 28. člena. Obravnavana določba 
vsebuje prepoved posthumne oziroma postmortalne OBMP. 
Prepoved je upravičena, saj se s tem otroku, ki se bo rodil, zagotovi 
(kolikor je v danem okviru možno) pravica do naravnega izvora 
(mrtev človek ne more spočeti otroka) ter možnost, da mu v 
primeru zdravstvene potrebe vendarle darovalec oziroma 
darovalka lahko pomaga. Zaradi tega tretji odstavek 28. člena 
predpisuje, da je zdravnik, preden opravi konkreten postopek 
OBMP z darovanimi spolnimi celicami, dolžan preveriti ali je 
darovalec oziroma darovalka še živa. Predlagatelji pri tem 
opozarjajo na možne težave pri konkretnem izvajanju te določbe, 
še posebej takrat, ko se spolne celice darovalca ali darovalke 
pridobijo v pooblaščenih institucijah v tujini. 

16. Predlagatelji menijo, da je z določbo 28. člena zagotovljena 
najvišja možna varnost za zdravje ženske in (bodočega) otroka, 
zato v predlog zakona niso vključili določbe, po kateri bi upravičenci 
do umetne oploditve smeli biti obveščeni o psihofizičnih in drugih 
lastnostih darovalke ali darovalca in po kateri bi lahko vplivali na 
izbiro (anonimne) osebe darovalke ali darovalca. Preden 
posameznik daruje svoje spolne celice, morajo biti namreč le-te 
ustrezno pregledane v skladu s strokovnimi pravili za delo na 
področju OBMP, ki jih izda minister, prav tako pa mora biti 
pregledan tudi darovalec sam. Predvsem je pomembno, da je 
darovalec zdrav, da nima kakšne od hujših dednih bolezni oziroma 
je tudi v njegovi družini ni bilo zaslediti. Ustrezni pregledi se opra vi jo , 
tudi na samih spolnih celicah, še zlasti je pomembno testiranje na 
virus HIV. Standard, ki ga zakon uporablja kadar je treba opredeliti 
potrebno oziroma zahtevano skrbnost zdravnikov pri njihovem 
delu na področju OBMP, je izbran zelo premišljeno. Darovane 
spolne celice lahko uporabijo samo takrat, ko se v skladu z dosežki 
biomedicinske znanosti in po izkušnjah lahko presodi, da so 
primerne za oploditev in ne morejo povzročiti nevarnosti za zdravje 
ženske ali (bodočega) otroka. 
Predlagatelji pa so z drugim odstavkom 18. člena dopustili 
možnost, da otrok, ki je bil spočet s katerim od postopkov OBMP, 
na način, da so bile uporabljene spolne celice darovalca ali 
darovalke, ob tem, da je razsoden in star najmanj 15 let, iz 
zdravstvenih razlogov zahteva od centra, da ga le-ta seznani z 
zdravstveno pomembnimi podatki o darovalcu oziroma darovalki 
spolnih celic. Pri tem je potrebno zdravstvene razloge razlagati 
ekstenzivno. Mednje lahko, poleg ostalih, uvrstimo tudi npr. psihične 
težave zaradi negotovosti glede izvora. Zdravstveno pomembni 
podatki o darovalcu oziroma darovalki spolnih celic pa so 
predvsem tisti, ki so potrebni za postavitev diagnoze otrokove 
bolezni in za njegovo zdravljenje. Razsodnost in starost 15 let sta 
postavljena kot pogoj zato, ker ob izpolnjevanju teh dveh pogojev 
otrok lahko, z dovoljenjem centra za socialno delo sklene 
zakonsko zvezo in opravlja nekatera druga dejanja strogo osebne 
narave, npr. fant lahko pripozna očetovstvo, otrok lahko napravi 
oporoko. Če je star 15 let lahko da ali zavrne privolitev v 
zdravstvene posege. Z dopolnjenim 15 letom starosti se pridobi 
delna poslovna sposobnost. 
Otrokov zakoniti zastopnik lahko zve za te podatke le iz izjemnih, 
zdravstveno utemeljenih razlogov, na podlagi dovoljenja, ki ga 
izda sodišče v nepravdnem postopku. Strožje postavljen pogoj 
za zakonitega zastopnika je postavljen zato, ker so njegovi interesi 
lahko v nasprotju z otrokovimi. 
Pravico vpogledati v register darovalcev in darovalk ter pridobiti 

potrebne informacije ima otrokov zdravnik. Seveda sme to storiti 
le tedaj, kadar to narekujejo zdravstvene potrebe otroka. Na ta 
način npr. zdravnik izve za identiteto darovalca spolne celice s 
pomočjo katere je bil otrok spočet in ga lahko kontaktira ter vpraša 
za zdravstveno pomembne podatke, zaprosi za morebitno 
darovanje organa ali drugo pomoč otroku. Pri tem pa njegove 
identitete otroku oziroma njegovim staršem ne sme razkriti. Tudi 
sicer (zadnji odstavek 18. člena) ga veže dolžnost varovanja 
poklicne skrivnosti. 
V četrtem odstavku je posebej opredeljen izjemen primer, ko 
sodišča in upravni organi lahko, če je to nujno potrebno za 
izvrševanje nalog po tem zakonu, vpogledajo v register o 
darovalcih in darovalkah in pridobijo potrebne informacije. 
Tako delavci sodišča in upravnih organov, kot tudi otrokov zdravnik 
morajo varovati tako pridobljene podatke in informacije kot poklicno 
skrivnost. S petim odstavkom 18. člena so predlagatelji tako 
upoštevali tudi stališče, da je potrebno obveznosti varovanja 
poklicne tajnosti glede postopkov OBMP izrecno določiti tudi za 
nekatere druge subjekte, npr. sodišča in upravne organe, ki so 
pri izvrševanju tega zakona pristojni do vpogleda v podatke o 
postopkih OBMP. 

17. V skladu s stališčem, da je potrebno glede ureditve ravnanja 
s spolnimi celicami in zgodnjimi zarodki, glede shranjevanja spolnih 
celic in zgodnjih zarodkov ter glede znanstveno raziskovalnega 
dela na spolnih celicah in zgodnjih zarodkih, pridobljenih za namen 
izvajanja postopka OBMP, preveriti in zagotoviti, da bodo zakonske 
rešitve v skladu s sodobnimi (mednarodnimi) medicinskimi 
spoznanji in standardi na teh področjih ter da bodo hkrati 
zakonsko zagotovljeni vsi potrebni pravni ukrepi za preprečitev 
in sankcioniranje morebitnih zlorab, so predlagatelji vse člene v 
teh poglavjih (od 30. do 38. člena) preoblikovali in izboljšali. 
Predlagatelji posebej opozarjajo na izboljšano določbo 33. člena, 
ki vsebuje prepoved določenih ravnanj, ki bi imele zelo hude 
oziroma nepredvidljive posledice. Neposredni predmet varstva je 
človeški zarodek, njegovo človeško dostojanstvo in preko tega, 
posredno tudi celotno človeštvo in človečnost kot taka. Ker gre 
za visoko varovane vrednote, ki so skupne takorekoč celotni 
današnji (globalni in pluralistični) družbi, o zavrženosti takšnih 
dejanj pri nas in po svetu ne gre dvomiti. Prepovedana ravnanja 
so navedena v alinejah, kar pa ne pomeni zaključenega seznama 
le-teh, naštevanje torej še ne pomeni, da so predlagatelji izključili 
iz območja prepovedanega po vrsti in teži podobna dejanja, ki bi 
se lahko pojavila v prihodnosti. Dejanja, kijih obravnavana določba 
prepoveduje, vsekakor dosegajo tako visoko stopnjo družbene 
nevarnosti, da jih bo potrebno upoštevati pri spremembah 
kazenskega zakona in jih vanj vključiti. Zaradi tega teh dejanj 
predlagatelji niso uvrstili med prekrškovne določbe. 
Med izrecno naštetimi prepovedanimi dejanji predlagatelji 
opozarjajo na kloniranje. Ta pojem je opredeljen v posebnem 
protokolu Sveta Evrope, ki nosi naslov "Protokol h konvenciji o 
človekovih pravicah in biomedicini o prepovedi kloniranja človeških 
bitij". Gre za pridobivanje gensko identičnih človeških bitij z 
razcepljenjem zarodkov oziroma z vnosom jedra celice drugega 
človeka v enuklirano jajčno celico. Protokol postopke kloniranja 
ljudi strogo prepoveduje, enako seveda tudi predlog zakona. 

18. V skladu s stališčem, da mora minister, pristojen za zdravstvo, 
na predlog Državne komisije za OBMP pooblastiti enega od 
centrov za OBMP, da vodi enotno evidenco o vseh darovalkah in 
darovalcih spolnih celic, so predlagatelji dopolnili 11. člen ter z 
drugim odstavkom 39. člena določili podatke, ki morajo biti 
vsebovani v enotnem registru darovalk in darovalcev. 
Tako bo v primeru, da bo minister za zdravstvo določil, da lahko 
darovalske postopke OBMP izvaja več centrov, moral med njimi 
določiti enega, ki bo vodil enotni register o darovalcih in darovalkah 
spolnih celic. Nesporno je enotna evidenca potrebna iz večih 
razlogov, med drugim tudi zaradi enostavnega pregleda nad 
podatki in možnosti njihove statistične obdelave, zaradi dajanja 
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zdravstveno pomembnih informacij o darovalcih, ki bodo tako za 
celo območje Slovenije zbrane na enem mestu ter zagotavljanja 
tajnosti omenjenih podatkov. 
Drugi odstavek 39. člena, ki natančno navaja podatke, ki jih mora 
pooblaščeni center vpisovati v enotni register o darovalcih, pa bo 
vzpostavil več reda na tem področju. Obenem gre za trdnejše 
zagotovilo, da nobeden od pomembnih podatkov ne bo manjkal, 
pri čemer je to še posebej pomembno za zdravje in identifikacijo 
bodočega otroka. Načelo, da naj upravljalec zbirke podatkov zbira 
le tiste osebne podatke, ki so (nujno) potrebni za namen, za 
katerega se bodo uporabili, je varovano tako v Zakonu o varstvu 
osebnih podatkov, kot tudi v konvenciji Sveta Evrope za zaščito 
posameznika v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov 
ter direktivi Evropske Skupnosti o zaščiti posameznika u zvezi z 
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov in svobodnega pretoka 
takšnih podatkov. Predlagatelji so v obravnavanem členu 
omenjeno načelo v celoti upoštevali. Tudi sicer so (če ne eksplicitno 
pa implicitno) v predlogu zakona za drugo obravnavo upoštevane 
določbe naštetih pravnih virov (npr. jasno izražen in legitimen 
namen zbiranja osebnih podatkov, njihova ažurnost in pravilnost, 
načelo, naj se osebni podatki ne hranijo dalj časa kot je to potrebno 
glede na namen za katerega se zbirajo, načelo, da ti podatki 
predstavljajo poklicno skrivnost itd.). 

19. V skladu s stališčem, da je potrebno v prvem odstavku 35. 
člena predloga zakona za prvo obravnavo izrecno določiti, da je 
center upravičen do navedenega razpolaganja "v skladu z 
določbami tega zakona", so predlagatelji oblikovali novi 36. člen. 

20. Predlagatelji so v okviru kazenskih določb proučili možnost, 
da se zdravniku, ki je namenoma storil katerega od hujših 
prekrškov pri vodenju oziroma izvajanju postopka OBMP, poleg 
denarne kazni določi tudi kazen odvzema dovoljenja za vodenje 
oziroma izvajanje postopkov OBMP in se za to sankcijo niso 
odločili. Sankcija trajnega ali začasnega odvzema dovoljenja za 
samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem 
strokovnem področju (licence) je namreč urejena z Zakonom o 
zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99). 

Predlagatelji pa posebej poudarjajo, da je področje, ki ga 
obravnava ta predlog zakona, zelo specifično in občutljivo. To pa 
med drugim pomeni tudi to, da kršitve njegovih pomembnejših 
norm, lahko privedejo do zelo hudih, moraino-etično in s stališča 
medicinske stroke popolnoma nesprejemljivih posledic. Za posege 
v najvišje zavarovane dobrine človeštva, kateri dosegajo zelo 
visoko stopnjo družbene nevarnosti (kot je npr. ravnanje v 
nasprotju s 33. členom predloga zakona), je predvideno 
kazenskopravno varstvo z oblikovanjem novih kaznivih dejanj. 
Glede na načelo, ki je uveljavljeno v našem pravnem redu, da se 
vsa kazniva dejanja nahajajo v enem pravnem viru, t.j. kazenskem 
zakoniku, bo tako potrebno novooblikovana kazniva dejanja s 
področja OBMP sprejeti z dopolnitvijo samega kazenskega 
zakonika. 
Ostala dejanja, ki so družbeno nevarna in škodljiva in pomenijo 
kršitev pomembnih določb tega zakona, vendar pa ne v tolikšni 
meri, da bi lahko govorili o kaznivih dejanjih, so predlagatelji 
oblikovali kot prekrške. Za prekršek se lahko tako kaznuje tudi 
zdravnik. 

21. V skladu s stališčem, da se ponovno prouči ustreznost 47. 
člena predloga zakona za prvo obravnavo, so predlagatelji 
navedeni člen črtali. 

22. Na novo je dodano XI. poglavje z določbami o določanju 
očetovstva in materinstva pri otrocih, spočetih z biomedicinsko 
pomočjo. 
Ureditev, ki jo predlagatelji v sodelovanju z Vlado Republike 
Slovenije uveljavljajo v predlogu zakonu, je primerljiva z ureditvami 
v tujih zakonodajah, zlasti francosko in angleško, ki tako kot 

naša, dovoljujeta poleg darovanja moških spolnih celic tudi 
darovanje ženskih spolnih celic. Kljub vsemu pa naša ureditev 
njima ni povsem enaka. Načelo, ki je vodilo predlagatelje pri 
oblikovanju družinskopravnih določb v tem predlogu zakonu, je 
bilo, da je potrebno za vse postopke OBMP (tako homologne kot 
heterologne) urediti poseben režim določanja očetovstva in 
materinstva. Zavestno so torej posebej uredili vprašanja 
očetovstva in materinstva tudi v primerih, ko bi do očeta oziroma 
matere prišli že na podlagi obstoječih določb Zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih (vse homologne izvedenke 
postopkov OBMP). Predlagatelji so namreč želeli poudariti 
odgovornost oseb, ki za postopke OBMP podajo potrebno, 
kvalificirano privolitev. Preden jo podajo so namreč izčrpno 
poučene (tudi) o pravnih posledicah njihove odločitve za OBMP, 
zato menijo, da na takšno zavestno in svobodno privolitev lahko 
navežejo pomembne pravne posledice očetovstva in materinstva. 

Določba 41. člena govori o materinstvu pri otrocih spočetih z 
biomedicinsko pomočjo. Mati je v vseh primerih postopkov 
oploditve z biomedicinsko pomočjo (homolognih ali heterolognih) 
ženska, ki je otroka rodila. Postavljena je torej domneva 
materinstva, ki se nanaša na dejstvo, da je neka ženska otroka 
nosila in rodila. V Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
sicer ni izrecne (splošne) določbe o materinstvu, vendar to 
vprašanje v teoriji in praksi nikoli ni bilo sporno. Nepisano pravilo 
je, da je mati otroka ženska, ki ga je rodila. Večina tujih pravnih 
ureditev to tudi izrecno določa. Na tem mestu obravnavani zakon 
glede homolognih postopkov ni prinesel nič novega, razen to, da 
je načelo izrecno zapisano. Glede heterolognih postopkov IVF, 
ko je darovana jajčna celica, pa bi ostajanje pri splošnem 
(nenapisanem) načelu bilo preveč pomanjkljivo, četudi je rešitev 
poslej enaka. S tem, ko je zakon postavil domnevo materinstva 
ženske, ki je otroka rodila, tudi v primeru, ko je bila uporabljena 
darovana jajčna celica, je onemogočil priznanje družinskopravnih 
posledic morebitnega surogatnega oziroma nadomestnega 
materinstva. 
Izpodbijanje materinstva je dovoljeno le v izjemnih primerih, ko bi 
se ženska sklicevala na dejstvo, da je bila njena izjava volje 
(privolitev za OBMP) obremenjena z napakami, kar pomeni, da je 
privolitev podala zaradi zmote ali pa je bila vanjo prisiljena. Presoja 
takšnih konkretnih primerov se seveda odvija po določbah in 
načelih civilnega prava, če ženska v trenutku, ko se je sam 
postopek OBMP opravil, temu ni nasprotovala oziroma je svojo 
privolitev izrazila molče (s tem, ko je razsodna v postopku 
sodelovala) ali izrecno, vendar zgolj ustno, materinstva ne more 
izpodbijati iz razlogov neobstoja njene formalne privolitve v 
postopek. 
To sta primera, ko mati pisne privolitve sploh ni podala ali ko jo je 
preklicala. Predlagatelji menijo, da iz razlogov zdravnikove kršitve 
določb zakona, ko le-ta ne opravi svojih dolžnosti v zvezi s 
sprejemanjem in preverjanjem dane privolitve, ne morejo dovoliti 
izpodbijanje materinstva. Seveda to velja le ob pogoju, da je bila 
materina volja, četudi izražena na neobličen način oziroma v 
nasprotju z zahtevami zakona, prosta napak. Če temu ni bilo 
tako, lahko materinstvo izpodbija po splošnih določbah civilnega 
prava. 
Potrebno je namreč upoštevati tudi interes bodočega otroka, 
kateremu v škodo bi šla drugačna razlaga omenjene določbe. 
Predlagatelji menijo, da otrok ne sme ostati (pravno) brez matere 
iz razlogov neizpolnitve obličnostnih zahtev, ki so bistveno 
manjšega pomena kot eventuelne napake volje pri ženski, ki je 
izjavila (četudi oblično) privolitev za OBMP. 
Določba, da materinstva ženske, ki je darovala jajčno celico, ni 
dovoljeno ugotavljati, poudarja načelno opredelitev, ki je brez 
izjeme uveljavljena tudi v primerjalnem pravu. Vzpostavljanje 
pravne vezi med darovalcem oziroma darovalko in otrokom, ki je 
spočet s pomočjo njegove oziroma njene spolne celice, je povsod 
prepovedano (tudi v državah, ki dovoljujejo otroku, da zve za 
svoj izvor). 
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Določba 42. člena določa, da velja za očeta otroka, spočetega z 
biomedicinsko pomočjo, bodisi materin mož (za katerega tudi 
sicer velja zakonita domneva očetovstva) ali pa zunajzakonski 
partner, ki je podal v zakonu predpisano privolitev za postopek 
OBMP. Z omenjeno določbo je predlog zakona zaobjel tako 
homologne kot heterologne postopke OBMP. Res je, da so z 
vidika določitve očetovstva problematični predvsem postopki, 
kjer je uporabljena spolna celica darovalca ter da bi do očeta pri 
homolognih postopkih OBMP lahko prišli tudi z uporabo veljavnih 
določb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Vendarle 
pa so predlagatelji želeli enotno posebno ureditev področja 
očetovstva in materinstva pri otrocih spočetih z biomedicinsko 
pomočjo. 
Določanje očetovstva materinega zunajzakonskega partnerja se 
je v teh posebnih določbah spremenilo. Po splošni ureditvi mora 
zunajzakonski partner otrokove matere, da pravno postane 
njegov oče, otroka pripoznati. S tem se mora strinjati tudi otrokova 
mati. Pri postopkih OBMP pa mora zunajzakonski partner (skupaj 
z zunajzakonsko partnerko) podati posebno, kvalificirano pisno 
privolitev za postopek OBMP. Prav nanjo zakon opira posebno 
ureditev, saj na podlagi le-te določa domnevo očetovstva tudi za 
zunajzakonskega partnerja. Če je torej materin zunajzakonski 
partner podal veljavno privolitev za postopek OBMP po tem 
zakonu, velja za otrokovega očeta (ne glede na to, ali so bile 
uporabljene njegove spolne celice ali spolne celice darovalca). 
Ker predlog zakona govori o zunajzakonskem partnerju, pri tem 
pa v poglavju o upravičencih ne določa dolžnost preverjanja ali 
sta moški in ženska dejansko v razmerju zunajzakonske 
skupnosti, se lahko pojavi dvom v primeru, ko bi moški, ki je 
podal potrebno privolitev za postopek OBMP kot zunajzakonski 
partner, kasneje, ko bi se uporabila domneva njegovega 
očetovstva za otroka, spočetega na ta način, zanikat, da je materin 
zunajzakonski partner oziroma, da je to bil v trenutku, ko je izrazil 
svojo privolitev. V tem primeru, ki je resda zelo težko predstavljiv 
v praksi, vendar pa do njega hipotetično lahko pride, predlagatelji 
predlagajo, da sodišča pri dokazovanju obstoja ali neobstoja 
zunajzakonske skupnosti kot odločilno upoštevajo dejstvo, da 
sodelovanje moškega pri prejšnjem ter pri samem postopku 
OBMP skupaj z žensko v veliki meri kaže na trdnost in resnost 

takšnega razmerja. Ti postopki so namreč dolgotrajni in včasih 
tudi nekoliko neprijetni. 
Očetovstva v načelu ni dovoljeno izpodbijati. Izjema so primeri 
izpodbijanja očetovstva zaradi napak volje pri podajanju privolitve 
za postopek OBMP, ki se presojajo po pravilih civilnega prava. 
Moški lahko očetovstvo izpodbije, če predpisanega soglasja ni 
podal oziroma ga je preklical. Vendarle pa bo v takih primerih 
moralo iti za popolno nesodelovanje takšnega moškega v postopku 
oziroma za primere, ko moški za dejanje svoje žene ali 
zunajzakonske partnerke (npr. umetno oploditev s pomočjo 
darovanih semenskih celic) sploh ni vedel ali pa je temu 
nasprotoval. V primeru, ko pa bi moški v postopku OBMP sicer 
sodeloval in na ta način molče izrazil svoje soglasje, sodišče 
same pomankljivosti v formalnopravnem smislu podajanja soglasja, 
kot ga določa zakon, ne bi smelo upoštevati. V takem primeru bi 
sodišče na podlagi dokazne ocene moralo zaključiti, da moški 
očetovstva ne more izpodbiti. Izrecno predlog zakona dovoljuje 
izpodbijanje očetovstva v primeru, da zakonec ali zunajzakonski 
partner trdi, da otrok ni bil spočet s postopkom OBMP. 
Predlog zakona v tem primeru napotuje na smiselno uporabo 
relevantnih določb Zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih (od 96. do 99. člena), kar se nanaša zlasti na uporabo 
ustreznih rokov za izpodbijanje ter določitev upravičencev 
izpodbijanja. Očetovstvo oziroma materinstvo je mogoče izpodbiti 
le v primeru, ko se v postopku OBMP niso uporabile spolne 
celice osebe, ki očetovstvo oziroma materinstvo izpodbija. Samo 
očetovstvo pa se izpodbije še v primeru, ko se dokaže, da otrok 
ni bil spočet s postopkom OBMP, za katerega je zakonec ali 
zunajzakonski partner dal privolitev. 
Tako kot pri materinstvu, tudi pri očetovstvu predlog zakona 
določa, da očetovstva osebe, ki je darovala svoje spolne celice, 
v nobenem primenj ni dovoljeno ugotavljati (tudi če bi bila domneva 
očetovstva ovržena). 

Z zgornjimi spremembami in dopolnitvami, preštevilčenjem členov 
ter izboljšavami besedila predloga zakona so predlagatelji 
upoštevali tudi pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve k posamezninf členom. 
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Predlog zakona o 

REVIDIRANJU (ZRev-1) 

- EPA 773 - II - druga obravnava 

Številka: 404-23/99-2 (Z2) 
Ljubljana, dne 10/3-2000 

Vlada Republike Slovenije je na 150. seji dne 9/3-2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O REVIDIRANJU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 19. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 25/2-2000 
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da hkrati z navedenim zakonom 
obravnava še zakon o davčnem svetovanju - prva obravnava, 
ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 
poslancev s prvopodpisanim Borisom Sovičem. 

Vlada Republike Slovenije je na polagi 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: 

- Mitja Gaspari, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Alenka SELAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance, 
- dr. Nina PLAVŠAK, državna podsekretarka v Ministrstvu 

za finance. 

BESEDILO ZAKONA 

1.TEMELJNE DOLOČBE 

Pojem revidiranja 
1. člen 

Revidiranje računovodskih izkazov po tem zakonu je preizkušanje 
in ocenjevanje računovodskih izkazov ter podatkov in metod, 
uporabljenih pri njihovem sestavljanju, in na podlagi tega dajanje 
neodvisnega strokovnega mnenja o tem, ali računovodski izkazi 
v vseh pomembnejših pogledih podajajo resnično in pošteno sliko 
premoženjsko-finančnega stanja pravne osebe v skladu s 
slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljnjem besedilu: 
revidiranje). 

Način revidiranja 
2. člen 

(1) Revidiranje mora potekati na način, določen s tem zakonom, 
temeljnimi revizijskimi načeli in drugimi pravili revidiranja, ki jih 

sprejema Slovenski Inštitut za revizijo (v nadaljnjem besedilu: 
Inštitut) ter mednarodnimi standardi revidiranja in mednarodnimi 
stališči o revidiranju, ki jih pri Mednarodnem združenju računovodij 
sprejema Mednarodni odbor za pravila revidiranja. 

(2) Revidiranje se opravlja v primerih, določenih z zakonom ali na 
podlagi naročila pravne osebe. 

Nadzor nad revidiranjem 
3. člen 

Nadzor nad revidiranjem opravlja Inštitut. 

Opravljanje storitev revidiranja 
4. člen 

(1) Storitve revidiranja lahko opravljajo samo: 
1. gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je za 
opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Inštituta (v nadaljnjem 
besedilu: revizijska družba), 
2. pooblaščeni revizor, ki samostojno opravlja storitve revidiranja 
kot -svojo dejavnost, in je za opravljanje teh storitev pridobil 
dovoljenje Inštituta (v nadaljnjem besedilu: samostojni revizor). 

17. marec 2000 87 poročevalec, št. 18 



(2) Storitve revidiranja zadrug (zadružna revizija) lahko opravlja 
tudi zadružna zveza, ki je za opravljanje teh storitev pridobila 
dovoljenje Inštituta. 
(3) Naloge revidiranja iz 1. člena tega zakona lahko pri osebah iz 
prvega in drugega odstavka tega člena v imenu revizijske družbe 
oziroma kot samostojni revizor opravljajo samo osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom. Te osebe smejo 
izvajanje posameznih postopkov revidiranja poveriti tudi drugim 
osebam, vendar le v skladu z ravnijo njihove strokovne 
usposobljenosti in z ustreznimi delovnimi izkušnjami in pod 
pogojem, daje njihovo delovanje skrbno načrtovano in nadzirano. 
(4) Določbe tega zakona o revizijski družbi se smiselno uporabljajo 
tudi za samostojnega revizorja in zadružno zvezo iz drugega 
odstavka tega člena. 

Strokovna področja, povezana z revidiranjem 
5. člen 

Strokovna področja, povezana z revidiranjem so: 
1. računovodstvo, 
2. poslovne finance, 
3. notranje revidiranje, 
4. revidiranje informacijskih sistemov, 
5. davčno proučevanje in svetovanje, 
6. ocenjevanje vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme. 

Domače osebe, osebe držav članic in tuje osebe 
6. člen 

(1) Domača oseba po tem zakonu je pravna oseba, ki ima sedež 
na območju Republike Slovenije, in fizična oseba, ki ima bivališče 
na območju Republike Slovenije. 
(2) Oseba države članice po tem zakonu je pravna oseba, ki ima 
sedež na območju države članice Evropske Unije (v nadaljnjem 
besedilu: država članica) in fizična oseba, ki ima bivališče na 
območju države članice. 
(3) Tuja država po tem zakonu je območje države, ki ni država 
članica. 
(4) Tuja oseba po tem zakonu je pravna oseba, ki ima sedež na 
območju tuje države, in fizična oseba, ki ima bivališče na območju 
tuje države. 

Udeležba, kvalificirani delež in naložbe 
7. člen 

(1) Po tem zakonu je posamezna oseba udeležena v drugi osebi, 
če je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic 
oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri 
upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe z najmanj 
20% deležem. 
(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali neposredno 
imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na 
podlagi katerih pridobi imetnik 10% delež glasovalnih pravic ali 
deleže v kapitalu določene pravne osebe. 
(3) Naložba v posamezno osebo po tem zakonu je: 
1. neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih 
pravic, na podlagi katerih pridobi imetnik glasovalne pravice ali 
deleže v kapitalu te osebe, 
2. neposredno imetništvo vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj 
je ta oseba, 
3. terjatev do te osebe na podlagi kredita oziroma depozita oziroma 
drugih pravnih poslov, ki so po svojem ekonomskem namenu 
enaki kreditu oziroma depozitu. 

Povezane osebe 
8. člen 

(1) Povezane osebe po tem zakonu so pravno samostojne osebe, 
ki so med seboj bodisi upravljalsko, kapitalsko ali kako drugače 
povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo 
poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom doseganja 
skupnih poslovnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost 
usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o 
financiranju in poslovanju, oziroma tako, da poslovanje ene osebe 
oziroma njeni rezultati poslovanja lahko pomembno vplivajo na 
poslovanje oziroma rezultate poslovanja druge osebe. 
(2) Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo zlasti osebe, ki 
so med seboj povezane: 
1. kot ožji družinski člani; 
2. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane 
po drugih točkah tega člena, skupaj, posredno ali neposredno 
udeležena v drugi osebi; 
3. tako, da je v obeh osebah udeležena ista oseba oziroma osebe, 
ki se štejejo za povezane po drugih točkah tega člena; 
4. tako, da tvorijo koncem po Zakonu o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99 
in 54/99 - v nadaljnjem besedilu: ZGD); 
5. kot člani uprave ali nadzornega sveta oziroma zaposleni na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe, z družbo, v kateri opravljajo to funkcijo oziroma v kateri 
so zaposleni, in ožji družinski člani te osebe. 
(3) Za ožje družinske člane posamezne osebe po tem zakonu se 
štejejo 
1. zakonec te osebe oziroma oseba, s katero živi v dalj časa 
trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko 
zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot 
zakonska zveza; 
2. otroci oziroma posvojenci te osebe, ki nimajo polne poslovne 
sposobnosti; 
3. druge osebe, ki nimajo polne poslovne sposobnosti in so osebi 
dodeljene v skrbništvo. 

Posredna pridobitev 
9. člen 

(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih 
pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju oziroma v kapitalu, 
je oseba, za račun katere je druga oseba kot neposredni imetnik 
pridobila te delnice, poslovne deleže oziroma druge pravice, ki 
zagotavljajo udeležbo pri upravljanju. 

(2) Šteje se, da je posamezna oseba posredni imetnik delnic, 
poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo 
pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih papirjev, katerih 
neposredni imetnik je s to osebo povezana oseba. 

2. INŠTITUT 

2.1. POLOŽAJ IN NALOGE INŠTITUTA 

Inštitut 
10. člen 

(1) Inštitut je pravna oseba. 
(2) Za inštitut se uporabljajo določbe zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 irr 8/96 - v 
nadaljnjem besedilu ZZ), če ni v tem zakonu drugače določeno. 
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Ustanovitelji Inštituta 
11. člen 

(1) Ustanovitelj Inštituta je Zveza računovodij, finančnikov in 
revizorjev Slovenije. 
(2) Ustanovitelji Instituta so lahko tudi pooblaščeni revizorji, če 
statut Inštituta tako določa. 

Naloge in pristojnosti Inštituta 
12. člen 

(1) Inštitut opravlja naloge in pristojnosti na področju revidiranja in 
drugih strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem. 
(2) Inštitut opravlja naslednje naloge in pristojnosti: 
1. sprejema in objavlja naslednje strokovne standarde: 
- računovodske standarde, 
- standarde revidiranja, 
- poslovnofinančng standarde, 
- standarde notranjega revidiranja, 
- standarde revidiranja informacijskih sistemov, 
- standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, 
nepremičnin ter strojev in opreme; 
2. določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za opravljanje 
nalog: 
- pooblaščeni revizor in revizor, 
- pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij oziroma strojev in 
opreme oziroma nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni 
ocenjevalec), 
3. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih 
znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog iz 
2. točke tega odstavka, 
4. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje: 
- storitev revidiranja, 
- nalog pooblaščenega revizorja, revizorja in notranjega revizorja, 
- nalog pooblaščenega ocenjevalca, 
5. določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za pridobitev 
strokovnega naziva: 
- preizkušeni notranji revizor, 
- preizkušeni računovodja, 
- preizkušeni poslovni finančnik, 
- preizkušeni revizor informacijskih sistemov, 
- preizkušeni davčnik, 
- drugih strokovnih nazivov na strokovnih področjih, povezanih z 
revidiranjem, 
6. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih 
znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za pridobitev strokovnih 
nazivov iz 5. točke tega odstavka, 
7. opravlja druge strokovne naloge in storitve, povezane z razvojem 
revizijske stroke in drugih strokovnih področij, povezanih z 
revidiranjem, 
8. vodi registre: 
- revizijskih družb in samostojnih revizorjev, 
- pooblaščenih revizorjev in revizorjev, 
- pooblaščenih ocenjevalcev, 
- oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih podeljuje Inštitut, 
9- določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev, 
10. opravlja druae naloae, določene z zakonom oziroma statutom 
Inštituta. 

Statut Inštituta ter tarifa in letno poročilo 
13. člen 

(1) Podrobnejšo organizacijo, poslovanje in naloge Inštituta ureja 
statut Inštituta. 
(2) Tarifa Inštituta prične veljati, ko da nanjo soglasje Vlada 
Republike Slovenije. 
(3) Državni zbor Republike Slovenije obravnava letno poročilo 
Inštituta. 

Objava standardov in splošnih aktov 
14. člen 

Inštitut mora v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti: 
1. standarde, ki jih sprejema, 
2. statut in tarifo, ki jo sprejema. 

2.2. ORGANI INŠTITUTA 

Organi Inštituta 
15. člen 

Organi Inštituta so: 
1. svet Inštituta, 
2. direktor Inštituta, 
3. revizijski svet, 
4. strokovni svet. 

Svet Inštituta 
16. člen 

(1) Inštitut upravlja svet Inštituta. 
(2) Svet Inštituta: 
1. sprejema statut in druge splošne akte, ki jih sprejema Inštitut, 
2. sprejema programe dela in razvoja Inštituta ter spremlja njihovo 
izvajanje, 
3. določa načrt poslovanja in sprejema letno poročilo Inštituta, 
4. določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev, 
5. določa tarifo in cene za storitve, ki jih opravlja inštitut, 
6. opravlja druge naloge in pristojnosti, določene s statutom Inštituta. 
(3) Svet Inštituta ima 13 članov, od katerih imenujejo: 
- 6 članov ustanovitelji, 
- 5 članov osebe, ki so vpisane v register pri Inštitutu, 
-1 člana minister, pristojen za finance, 
-1 člana delavci Inštituta. 
(4) Člani sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku 
mandata lahko ponovno imenovani. 

Direktor 
17. člen 

(1) Direktor Inštituta vodi poslovanje Inštituta in ga zastopa. 
(2) Za direktorja Inštituta je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
1. da ima strokovni naziv pooblaščeni revizor, 
2. da ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje Inštituta, 
3. da je državljan Republike Slovenije, 
4. da ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora več kot treh 
mesecev, ki še ni izbrisana. 
(3) Direktorja Inštituta imenuje ustanovitelj. 
(4) Direktor Inštituta se imenuje za dobo štirih let in je po preteku 
mandata lahko ponovno imenovan. 

Revizijski svet 
18. člen 

(1) Revizijski svet: 
1. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje: 
- dejavnosti revidiranja, 
- nalog pooblaščenega revizorja in revizorja; 
2. opravlja nadzor nad revidiranjem, 
3. sprejema standarde revidiranja in druga pravila revizijske stroke, 
4. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in revizorja, 
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5. opravlja druge strokovne naloge in storitve, povezane z 
razvojem revizijske stroke. 
(2) Revizijski svet ima devet članov. Direktor Inštituta je po funkciji 
član revizijskega sveta, pet članov revizijskega sveta mora imeti 
dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, ostali 
trije člani - predstavniki zainteresiranih javnosti pa morajo imeti 
ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja računovodstva 
in financ. 
(3) Člane revizijskega sveta, ki morajo imeti dovoljenje za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, imenujejo pooblaščeni 
revizorji. 
(4) Člane - predstavnike zainteresiranih javnosti imenuje 
Gospodarska zbornica Slovenije. 
(5) Člani revizijskega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po 
preteku mandata lahko ponovno imenovani. 

Strokovni svet 
19. člen 

(1) Strokovni svet: 
1. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje nalog 
ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme, 
2. opravlja nadzor nad opravljanjem nalog iz 1. točke tega člena, 
3. sprejema naslednje strokovne standarde: 
- računovodske standarde, 
- poslovnofinančne standarde, 
- standarde notranjega revidiranja, 
- standarde revidiranja informacijskih sistemov, 
- standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, 
nepremičnin ter strojev in opreme; 
4. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za 
opravljanje nalog ocenjevalec vrednosti podjetij, nepremičnin ter 
strojev in opreme, 
5. opravlja druge naloge in pristojnosti iz drugega odstavka 12. 
člena tega zakona, razen tistih, za katere je na podlagi prvega 
odstavka 18. člena tega zakona pristojen revizijski svet. 
(2) Strokovni svet ima enajst članov, od katerih jih devet imenujejo 
osebe, ki so pridobile .kateregakoli od strokovnih nazivov, ki jih 
podeljuje Inštitut, dva člana pa iz vrst univerzitetnih delavcev 
imenujejo visokošolske ustanove. 
(3) Člani strokovnega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so 
po preteku mandata lahko ponovno imenovani. 

Strokovne sekcije in druga delovna telesa 
20. člen 

Inštitut lahko svoje strokovno delo organizira v sekcijah oziroma 
drugih delovnih telesih za posamezna strokovna področja 
delovanja Inštituta. 

3. REVIDIRANJE 

3.1. POTEK REVIDIRANJA 

Dolžnosti pravne osebe, v kateri se opravlja 
revidiranje 

21. člen 

(1) Uprava pravne osebe, pri kateri poteka revidiranje, mora 
pooblaščenim osebam revizijske družbe posredovati vso potrebno 
dokumentacijo in mu omogočiti vpogled v poslovne knjige, spise 
in računalniške zapise. Pooblaščenim osebam revizijske družbe 
mora pravna oseba v okviru običajnega poslovnega časa 
omogočiti dostop do poslovnih prostorov. 

(2) Za izvajanje revizije mora pravna oseba dati pooblaščenim 
osebam revizijske družbe na razpolago ustrezne prostore in 
pripomočke. Če so bili opravljeni vnosi podatkov z uporabo 
računalniške obdelave, mora pravna oseba na lastne stroške v 
primernem roku pooblaščenim osebam revizijske družbe dati na 
razpolago pripomočke, ki so potrebni za branje dokumentacije in, 
če je potrebno, zagotoviti berljive trajne izpise v potrebnem številu 
kopij. 
(3) Kadar je za preizkus in oceno posameznih postavk v 
računovodskih izkazih potrebno strokovno znanje, s katerim ne 
razpolaga pooblaščeni revizor, mora pravna oseba na zahtevo 
revizijske družbe pridobiti strokovno mnenje oziroma cenitev 
strokovnjaka ustrezne stroke. 
(4) Če pravna oseba pooblaščenim osebam revizijske družbe ne 
omogoči izvajanje revizije v skladu s prvim do tretjim odstavkom 
tega člena, mora pooblaščeni revizor to napisati v revizijskem 
poročilu. 

Dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
22. člen 

(1) Revizijska družba mora kot zaupne varovati vse podatke, 
dejstva in okoliščine, za katere je izvedela pri opravljanju 
revidiranja. 
(2) Uprava revizijske družbe, družbeniki, delničarji oziroma člani 
revizijske družbe, pooblaščeni revizorji, revizorji in drugi delavci 
revizijske družbe oziroma druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim 
delom v revizijski družbi oziroma opravljanju storitev za revizijsko 
družbo na kakršen koli način dostopni zaupni podatki iz prvega 
odstavka tega člena, teh podatkov ne smejo sporočati tretjim 
osebam niti jih sami izkoriščati ali omogočiti, da bi jih izkoriščale 
tretje osebe. 
(3) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov ne velja v naslednjih 
primerih: 
1. če nadzorni organ, ki je pristojen za izvajanje nadzora nad 
banko, zavarovalnico, borzno posredniško družbo, družbo za 
upravljanje oziroma drugo pravno osebo, v skladu z zakonom, ki 
ureja ta nadzor, od revizijske družbe zahteva dodatna pojasnila, 
2. če je revizijska družba na podlagi zakona iz 1. točke tega 
odstavka o določenih okoliščinah dolžna poročati nadzornemu 
organu, 
3. če pravna oseba izrecno pisno pristane, da se sporočijo 
posamezni zaupni podatki, 
4. če so podatki potrebni za ugotavljanje dejstev v kazenskih 
postopkih in predložitev teh podatkov pisno zahteva oziroma 
naloži pristojno sodišče, 
5. če iz podatkov, dejstev in okoliščin, ki jih je revizijska družba 
izvedela pri opravljanju revidiranja izhaja utemeljen sum, da je bilo 
storjeno kaznivo dejanje, v zvezi s katerim obstoji dolžnost podati 
ovadbo, 
6. če so ti podatki potrebni za opravljanje nalog nadzora nad 
revizijsko družbo in predložitev teh podatkov oziroma revizijske 
dokumentacije pisno zahteva Inštitut. 

Opravljanje revidiranja 
23. člen 

(1) Revizijska družba mora revidiranje opraviti v skladu s tem 
zakonom, revizijskimi standardi in drugimi pravili revizijske stroke. 
(2) Revizijska družba mora revizijsko dokumentacijo pripravljati 
in voditi v slovenskem jeziku. 
(3) Revizijska družba mora hraniti revizijsko dokumentacijo pet 
let po opravljenem revidiranju. Način hranjenja revizijske 
dokumentacije določi Inštitut. 
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Poročilo o revidiranju 
24. člen 

(1) Poročilo o dokončanem revidiranju s strokovnim mnenjem (v 
nadaljnjem besedilu: poročilo o revidiranju) mora sestaviti in 
podpisati pooblaščeni revizor. 
(2) Poročilo o revidiranju mora obsegati: 
1. pojasnilo o obsegu revidiranja, v katerem se navedejo 
računovodski izkazi, ki so bili predmet preizkušanja in prikažejo 
uporabljeni revizijski standardi oziroma navedejo razlogi, zaradi 
katerih ti standardi niso bili uporabljeni, 
2. pojasnilo o podlagi, na kateri so sestavljeni računovodski izkazi 
(računovodska načela in računovodski standardi), 
3. mnenje pooblaščenega revizorja o tem, ali računovodski izkazi 
prikazujejo resnično finančno stanje in poslovni izid ter spremembe 
v finančnem položaju pravne osebe. 
(3) Poročilo o revidiranju banke, zavarovalnice, borzno 
posredniške družbe, družbe za upravljanje, zavarovalnice 
oziroma druge finančne organizacije mora vsebovati tudi podatke, 
določene z zakonom, ki ureja revidiranje teh oseb. 
(4) Poročilo o revidiranju se označi z datumom, ko je bilo pri 
pravni osebi končano revidiranje. 
(5) Poročilo o revidiranju domače pravne osebe oziroma 
podružnice osebe države članice ali tuje osebe na območju 
Republike Slovenije mora biti sestavljeno v slovenskem jeziku 

Mnenje pooblaščenega revizorja 
25. člen 

(1) Mnenje pooblaščenega revizorja mora obsegati oceno o stopnji 
resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov, in je lahko 
pritrdilno, s pridržkom ali odklonilno. 
(2) S pritrdilnim mnenjem se oceni, da računovodskih izkazi 
resnično in pošteno prikazujejo finančno stanje in poslovni izid. 
(3) Z mnenjem s pridržkom se izrazi pridržek glede resničnosti in 
poštenosti prikazovanja posameznih kategorij v računovodskih 
izkazih. 
(4) Z odklonilnim mnenjem se oceni, da računovodski izkazi niso 
resnični in pošteni. 
(5) Pooblaščeni revizor mora zavrniti izdelavo mnenja, če pravna 
oseba pooblaščenim osebam revizijske družbe ne omogoči 
izvajanje revizije v skladu s prvim do tretjim odstavkom 21, člena 
tega zakona oziroma če pravna oseba vodi poslovne knjige, 
spise in računalniške zapise v nasprotju z računovodskimi 
standardi, in zaradi tega ni dovolj podlag, da bi pooblaščeni revizor 
lahko zanesljivo ocenil resničnost in poštenost računovodskih 
izkazov. 
(6) V primerih iz tretjega do petega odstavka tega člena mora 
revizor v poročilu o revidiranju utemeljiti razloge za takšno mnenje 
oziroma za to, da je zavrnil izdelavo mnenja. 

3.2. POGOJI REVIDIRANJA 

Neodvisnost revidiranja 
26. člen 

Revizijska družba mora revidiranje v pravni osebi opravljati 
neodvisno, nepristransko ter v skladu s tem zakonom in drugimi 
predpisi in v skladu s pravili revizijske stroke. 

Prepoved revidiranja v posamezni pravni osebi 
27. člen 

(1) Revizijska družba ne sme opravljati revidiranja v posamezni 
pravni osebi: 

1. če ima naložbe v tej pravni osebi, 
2. če ima ta pravna oseba naložbe v revizijski družbi, 
3. če so osebe, ki so povezane s pravno osebo na način iz 5. 
točke drugega odstavka 8. člena tega zakona: 
- ožji družinski člani članov uprave, nadzornega sveta oziroma 
pooblaščenih revizorjev v revizijski družbi, 
- skupaj posredno ali neposredno imetniki kvalificiranega deleža 
v revizijski družbi, 
4. če je povezana s pravno osebo na drug način in bi zaradi te 
povezave lahko obstajal dvom v neodvisnost in nepristranost 
revidiranja. 
(2) Pooblaščeni revizor oziroma revizor ne sme opravljati nalog 
revidiranja v posamezni pravni osebi: 
1. če ima naložbe v tej pravni osebi, 
2. če je povezan s pravno osebo na drug način in bi zaradi te 
povezave lahko obstajal dvom v neodvisnost in nepristranost 
revidiranja. 

Pogodba o revidiranju 
28. člen 

(1) Medsebojne pravice in obveznosti revizijske družbe in pravne 
osebe, pri kateri se opravlja revidiranje, uredita stranki s pogodbo 
o revidiranju. 
(2) Pogodba o revidiranju mora biti sklenjena v pisni obliki. 
(3) S pogodbo o revidiranju ni mogoče izključiti obveznosti 
revizijske družbe določene v 21. do 25. členu tega zakona. 
(4) Določbe pogodbe o revidiranju, ki so v nasprotju s tretjim 
odstavkom tega člena so nične. 
(5) Cena za storitve revidiranja mora biti določena v skladu s 
smernicami za oblikovanje cen revizijskih storitev. 

* 

4. POOBLAŠČENI REVIZOR IN 

REVIZOR 

Pooblaščeni revizor in revizor 
29. člen 

(1) Pooblaščeni revizorje fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje 
Inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. 
(2) Revizor je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje Inštituta za 
opravljanje nalog revizorja. 

Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja 
30. člen 

(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da ima univerzitetno izobrazbo, 
2. da ima najmanj petletne delovne izkušnje, od tega najmanj 
triletne delovne izkušnje pri opravljanju revidiranja šteto po 
pridobitvi dovoljenja za opravljanje nalog revizorja oziroma 
notranjega revizorja, 
3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja, 
4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 
5. da obvlada slovenski jezik. 
(2) Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja velja 
dve leti od izdaje, veljavnost dovoljenja se podaljša vsakič za dve 
leti, če imetnik dovoljenja opravi program dodatnega strokovnega 
izobraževanja. 
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Dovoljenje za opravljanje nalog revizorja 
31. člen 

(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog revizorja, če oseba 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da ima visoko strokovno izobrazbo, 
2. da ima najmanj dvoletne delovne izkušnje na področju revidiranja 
oziroma notranjega revidiranja, 
3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog 
revizorja, 
4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 
5. da obvlada slovenski jezik. 
(2) Za dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se uporablja 
določba drugega odstavka 30. člena tega zakona. 

Poročanje 
32. člen 

(1) Pooblaščeni revizor in revizor mora revizijski družbi poročati 
o naložbah, na podlagi katerih je posredno oziroma neposredno 
pridobil kvalificirani delež v posamezni pravni osebi in o vsaki 
nadaljnji naložbi v to pravno osebo. 
(2) Pooblaščeni revizor in revizor mora revizijsko družbo 
nemudoma obvestiti o naložbah v pravni osebi, s katero je 
revizijska družba sklenila pogodbo o revidiranju, oziroma o 
okoliščinah iz 2. točke drugega odstavka 27. člena tega zakona. 

Nadzor 

* 
33. člen 

(1) Nadzor nad pooblaščenimi revizorji in revizorji opravlja Inštitut, 
(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 51., 52., 54., 56 in 58. člena tega zakona. 

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja 

34. člen 

(1) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja: 
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov, 
2. če je oseba pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 
(2) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja, če pooblaščeni revizor 
oziroma revizor pri izvajanju nalog revizije: 
1. opusti oziroma v nezadostnem obsegu opravi revizijske 
postopke na pomembnem področju revidiranja, 
2. krši prepoved iz drugega odstavka 27. člena tega zakona, 
3. krši standarde revidiranja oziroma druga pravila revizijske 
stroke, in je zaradi te kršitve poročilo o revidiranju pomanjkljivo 
oziroma zavajajoče, 
4. krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov, 
5. če ponavljajoče krši druge določbe tega zakona oziroma drugih 
zakonov in predpisov, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih 
oseb, standarde revidiranja oziroma druga pravila revizijske 
stroke. 

Pogojni odvzem dovoljenja 
35. člen 

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Inštitut hkrati izreče, 
da se odvzem ne bo izvršil, če pooblaščeni revizor oziroma revizor 
v času, ki ga določi Inštitut, ki pa ne sme biti krajši od šestih 
mesecev in ne daljši od dveh let ne bo storil nove kršitve, zaradi 
katere je mogoče odvzeti dovoljenje oziroma izreči opomin. 
(2) Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje 
odvzame, če pooblaščeni revizor oziroma revizor v preizkusni 
dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje 
oziroma izreči opomin. 

Opomin 
36. člen 

Inštitut izreče pooblaščenemu revizorju oziroma revizorju opomin, 
če pooblaščeni revizor oziroma revizor krši določbe tega zakona 
oziroma drugih zakonov in predpisov, ki urejajo revidiranje 
posameznih pravnih oseb oziroma če krši pravila revizijske stroke, 
in ni pogojev za odvzem dovoljenja oziroma pogojni odvzem 
dovoljenja. 

5. REVIZIJSKA DRUŽBA IN 
SAMOSTOJNI REVIZOR 

5.1. STATUSNE DOLOČBE 

Uporaba določb 
37. člen 

Za revizijsko družbo oziroma samostojnega revizorja se 
uporabljajo določbe ZGD o gospodarskih družbah oziroma 
podjetniku posamezniku, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

Pravno organizacijska oblika 
38. člen 

(1) Revizijska družba je lahko organizirana samo kot gospodarska 
družba po ZGD. 
(2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na upravo revizijske 
družbe, se smiselno uporabljajo za poslovodje revizijske družbe, 
ki je organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo oziroma 
osebne družbe, oziroma za samostojnega revizorja. 
(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delničarje revizijske 
družbe, se smiselno uporabljajo za družbenike revizijske družbe, 
ki je organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo oziroma 
osebne družbe. 
(4) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na statut revizijske 
družbe, se smiselno uporabljajo za družbeno pogodbo revizijske 
družbe, ki je organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo 
oziroma osebne družbe. 
(5) Kadar se samostojni revizor po ZGD ne vpiše v sodni regis- 
ter, se določbe tega zakona o vpisu v sodni register smiselno 
uporabljajo za vpis v ustrezen drug register samostojnih 
podjetnikov. 
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Dejavnost revizijske družbe 
39. člen 

(1) Revizijska družba lahko opravlja samo storitve revidiranja. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko 
revizijska družba opravlja tudi storitve na strokovnih področjih, 
povezanih z revidiranjem. 

Delnice revizijske družbe 
40. člen 

če je revizijska družba organizirana kot delniška družba, mora 
izdati imenske delnice. 

Delničarji revizijske družbe 
41. člen 

(1) Imetniki delnic, na podlagi katerih so skupno udeleženi v 
kapitalu in pri upravljanju revizijske družbe z najmanj 75%, morajo 
biti pooblaščeni revizorji, revizijske družbe, revizijske družbe držav 
članic in tuje revizijske družbe. 
(2) Če Inštitut oziroma pristojni nadzorni organ osebi iz prvega 
odstavka tega člena odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma dovoljenje za opravljanje storitev 
revidiranja, oseba iz delnic, katerih imetnik je, nima nobenih pravic. 
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena odtuji delnice tretji 
osebi, ki ni oseba iz prvega odstavka tega člena, tako, da zaradi 
tega osebe iz prvega odstavka tega člena v kapitalu oziroma pri 
upravljanju niso več udeležene z najmanj 75%, imetnik iz delnic, 
s pridobitvijo katerih je kršena določba prvega odstavka tega 
člena, nima nobenih pravic. 
(4) V primeru iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena 
izda Inštitut odločbo, s katero ugotovi, da imetnik delnic nima 
nobenih pravic. 
(5) Pred izdajo odločbe iz četrtega odstavka tega člena mora dati 
Inštitut imetniku delnic rok, ki ne sme biti krajši od osem dni in ne 
daljši od petnajst dni, da se izjasni o razlogih. 
(6) Tuja revizijska družba je po prvem odstavku tega člena lahko 
imetnik delnic samo, če so po pravu države sedeža tuje revizijske 
družbe, slovenske revizijske družbe lahko imetniki delnic revizijske 
družbe v državi sedeža tuje revizijske družbe. 

Obveznosti delničarja 
42. člen 

(1) Delničar revizijske družbe mora revizijski družbi poročati: 

1 • o naložbah, na podlagi katerih je posredno ali neposredno 
pridobil delež v posamezni pravni osebi in o vsaki nadaljnji naložbi 
v to pravno osebo, 
2. če je delničar pravna oseba: 
- o spremembah imetnikov kvalificiranih deležev v tej pravni osebi, 
- o imenovanju in razrešitvi članov uprave in nadzornega sveta. 
(2) Imetnik kvalificiranega deleža v revizijski družbi mora revizijsko 
družbo nemudoma obvestiti o povezanosti s pravno osebo, s 
katero je revizijska družba sklenila pogodbo o revidiranju, zaradi 
katerih bi revizijska družba kršila prepoved iz 27. člena tega 
zakona. 
(3) Če delničar krši obveznosti iz prvega oziroma drugega 
odstavka tega člena, mora revizijska družba nemudoma obvestiti 
Inštitut. 

Prepoved izvrševanja pravic iz delnic 
43. člen 

(1) Inštitut izda odločbo, s katero delničarju prepove izvrševanje 
pravic iz delnic: 

1. če delničar ponavljajoče krši obveznost iz prvega oziroma 
drugega odstavka 42. člena tega zakona oziroma kako drugače 
ponavljajoče ovira opravljanje nadzora nad revizijsko družbo, 
2. če je delničar tuja revizijska družba oziroma druga tuja oseba 
in nastopijo oziroma obstajajo okoliščine iz drugega odstavka 50. 
člena tega zakona, 
3. če delničar krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov iz drugega 
odstavka 22. člena tega zakona. 
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena delničar iz delnic, 
katerih imetnik je, nima nobenih pravic. 

Statut revizijske družbe 
44. člen 

(1) Poleg določb, ki jih mora vsebovati statut vsake delniške 
družbe mora statut revizijske družbe urejati tudi vsebino poročil 
oziroma obvestil iz prvega in drugega odstavka 42. člena tega 
zakona ter način in roke za poročanje oziroma obveščanje. 
(2) Statut revizijske družbe mora tudi določati, da ima revizijska 
družba pravico izključiti: 
1. delničarja, ki mu Inštitut izda odločbo iz četrtega odstavka 41. 
člena oziroma prvega odstavka 43. člena tega zakona, in ki v 
roku, ki ne sme biti krajši od enega meseca, šteto od 
pravnomočnosti te odločbe, delnic ne odsvoji, 
2. pravnega naslednika delničarja, ki s pridobitvijo delnic krši prvi 
odstavek 41. člena tega zakona. 

Uprava revizijske družbe 
45. člen 

(1) Uprava revizijske družbe ima lahko enega ali več članov. 
(2) Za člana uprave revizijske družbe ne more biti imenovana 
oseba, ki je bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen 
zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. 
(3) Najmanj en član uprave revizijske družbe mora obvladati 
slovenski jezik. Najmanj en član uprave revizijske družbe mora 
imeti v Republiki Sloveniji središče uresničevanja svojih življenjskih 
interesov. 
(4) Večina članov uprave morajo biti pooblaščeni revizorji. Če ima 
uprava samo dva člana, mora biti pooblaščeni revizor najmanj 
eden od obeh. 
(5) V revizijski družbi mora biti za poln delovni čas zaposlen 
najmanj en pooblaščeni revizor. Če je zaposlen le en pooblaščeni 
revizor, mora biti hkrati imenovan za člana uprave. 

Posebna določba za samostojnega revizorja 
46. člen 

Samostojni revizor ne more opravljati revidiranja: 
1. delniških družb, ki so velike družbe po ZGD, 
2. delniških družb, s katerih delnicami se trguje na organiziranem 
trgu, 
3. bank, zavarovalnic, borzno posredniških družb, družb za 
upravljanje oziroma drugih pravnih oseb, ki opravljajo finančne 
storitve, in za katere zakon, ki ureja opravljanje teh storitev, določa 
dodaten obseg revidiranja, 
4. konsolidiranih izkazov. 

Zavarovanje odgovornosti 
47. člen 

(1) Revizijska družba mora zavarovati svojo odgovornost za 
škodo, ki jo povzroči pravni osebi, pri kateri je opravila revidiranje, 
oziroma tretji osebi, s kršitvijo pogodbe o revidiranju, določb tega 
zakona, standardov revidiranja oziroma drugih pravil revizijske 
stroke. 
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(2) Zavarovalna vsota zavarovanja odgovornosti iz prvega 
odstavka tega člena za posamezen zavarovalni primer mora biti 
za posamezno poslovno leto najmanj enaka tistemu od naslednjih 
rezultatov, ki je višji od: 
- najvišje cene za storitve revidiranja na podlagi posamezne 
pogodbe o revidiranju pomnoženi s 15, 
- seštevka cen za storitve revidiranja na podlagi vseh pogodb o 
revidiranju pomnoženemu z 2,5. 
(3) Posamezen zavarovalni primer iz drugega odstavka tega 
člena je škoda, nastala v zvezi s posameznim poročilom o 
revidiranju. 

5.2. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE STORITEV 
REVIDIRANJA 

Dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja 
48. člen 

Revizijska družba mora pred vpisom ustanovitve v sodni regis- 
ter oziroma pred vpisom ustrezne spremembe dejavnosti v sodni 
register pridobiti dovoljenje Inštituta za opravljanje storitev 
revidiranja. 

Zahteva za izdajo dovoljenja 
49. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja je 
treba priložiti: 
1. statut revizijske družbe, 
2. seznam delničarjev z navedbo imena in priimka ter naslova 
oziroma firme in sedeža, skupnega nominalnega zneska delnic 
in odstotkov udeležbe v osnovnem kapitalu in pri upravljanju 
revizijske družbe, 
3. za delničarje - pravne osebe: 
- izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega 
registra, 
- če je delničar delniška družba tudi izpisek delničarjev iz knjige 
delničarjev oziroma, če so bile izdane prinosniške delnice, overjen 
prepis notarskega zapisa prisotnih na zadnji skupščini; za 
delničarje, ki so tuje pravne osebe je treba listine predložiti v 
overjenem prevodu, 
4. za delničarje - revizijske družbe držav članic oziroma tujih 
držav: mnenje pristojnega nadzornega organa države članice 
oziroma tuje države, ki obsega: 
- vsebino predpisov države članice oziroma tuje države, ki urejajo 
pogoje za opravljanje storitev revidiranja in nadzor nad 
opravljanjem teh storitev, 
- izjavo pristojnega nadzornega organa, da je revizijska družba v 
državi članici oziroma tuji državi upravičena opravljati storitve 
revidiranja in morebitne omejitve revizijske družbe pri opravljanju 
teh storitev, 
- izjavo pristojnega nadzornega organa* da bo Inštitut obveščal o 
vseh ukrepih nadzora izrečenih revizijski družbi države članice 
oziroma tuje države. 
5. seznam oseb, ki so povezane z delničarji z opisom načina 
povezav, 
6. drugo dokumentacijo, ki jo določi Inštitut, in na podlagi katere je 
mogoče ugotoviti ali je revizijska družba kadrovsko, tehnično in 
organizacijsko sposobna opravljati storitve revidiranja. 

Odločanje o dovoljenju za opravljanje storitev 
revidiranja 

50. člen 

(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja, če 
bodoča revizijska družba izpolnjuje pogoje, določene v prvem 
odstavku 23. člena in 38. do 44. členu tega zakona. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Inštitut 
zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če je imetnik kvalificiranega 
ali večjega deleža revizijske družbe oseba, ki je bila posredno ali 
neposredno obvladujoča oseba revizijske družbe, ki ji je bilo 
odvzeto dovoljenje za opravljanje revizijskih storitev. 
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Inštitut 
zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če je imetnik kvalificiranega 
ali večjega deleža revizijske družbe tuja revizijska oziroma druga 
tuja oseba oziroma če so te osebe skupaj imetnik kvalificiranega 
ali večjega deleža revizijske družbe, in je ob upoštevanju 
predpisov države oziroma držav teh oseb oziroma ob upoštevanju 
prakse države oziroma držav teh oseb pri uporabi in izvrševanju 
teh predpisov, verjetno, da bo ovirano oziroma bistveno oteženo 
izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona. 
(4) Pred odločitvijo o zavrnitvi dovoljenja mora dati Inštitut bodoči 
revizijski družbi rok, ki ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši 
od trideset dni, da se izjasni o razlogih za zavrnitev dovoljenja. 

5.3. NADZOR NAD REVIZIJSKIMI DRUŽBAMI 

5.3.1. Splošne določbe 

Nadzor nad revizijskimi družbami 
51. člen 

(1) Inštitut opravlja nadzor nad revizijskimi družbami z namenom 
preverjanja, če revizijska družba pri opravljanju revidiranja ravna 
v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
oziroma drugimi zakoni, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih 
oseb oziroma druge oblike revizije, in predpisi, izdanimi na njihovi 
podlagi, oziroma standardi revidiranja in drugimi pravili revizijske 
stroke (v nadaljnjem besedilu: pravila revidiranja). 
(2) Inštitut opravlja nadzor tudi nad pravnimi osebami, povezanimi 
z revizijsko družbo, če je to potrebno zaradi nadzora nad 
poslovanjem revizijske družbe v skladu s 27. členom tega zakona. 
(3) Če je za nadzor nad posamezno družbo iz drugega odstavka 
tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi Inštitut pregled 
poslovanja te družbe v sodelovanju s pristojnim nadzornim 
organom. 

Način opravljanja nadzora 
52. člen 

Inštitut opravlja nadzor nad revizijskimi družbami s: 
1. spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil 
revizijskih družb in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona 
oziroma drugih zakonov dolžne poročati Inštitutu oziroma jo 
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah; 
2. opravljanjem pregledov poslovanja revizijskih družb; 
3. izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu. 
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Letno nadomestilo za opravljanje nadzora 
53. člen 

(1) Za opravljanje nadzora in 1. in 2. točke 52. člena tega zakona 
plačujejo revizijske družbe Inštitutu nadomestilo za nadzor, ki ga, 
določa tarifa Inštituta. 
(2) Tarifa Inštituta lahko določi nadomestilo iz prvega odstavka 
tega člena največ v taki višini, da vsota nadomestil, ki so jih 
dolžne plačati vse revizijske družbe za posamezno leto, ne 
preseže dejanskih stroškov nadzora iz 1. in 2. točke 52. člena 
tega zakona v tem letu. 
(3) Če revizijska družba ne plača nadomestila, v rokih, ki jih 
določa tarifa iz prvega odstavka tega člena, Inštitut revizijski 
družbi z odločbo naloži plačilo. 
(4) Pravnomočna odločba iz tretjega odstavka tega člena je 
izvršilni naslov. 

Stroški nadzora 
54. člen 

(1) Kadar je revizijski družbi izrečen ukrep nadzora po tem zakonu 
mora Inštitutu plačati pavšalno nadomestilo stroškov postopka, 
ki ga glede na vrsto in obseg kršitev določa tarifa Inštituta. 
(2) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena odloči 
Inštitut z odredbo oziroma odločbo o izreku ukrepa nadzora. 
(3) Proti odločbi o povrnitvi stroškov iz drugega odstavka tega 
člena je dovoljeno začeti postopek sodnega varstva tudi, če proti 
odredbi oziroma odločbi o izreku ukrepa nadzora postopek 
sodnega varstva ni dopusten. 
(4) Pravnomočna odločba iz tretjega odstavka tega člena je 
izvršilni naslov. 

5.3.2. Poročanje 

Redno poročanje in poročanje na zahtevo Inštituta 
55. člen 

(1) Revizijska družba mora poročati Inštitutu o naslednjih dejstvih 
in okoliščinah: 
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register; 
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini, 
3. imetnikih delnic revizijske družbe ter o pridobitvi oziroma 
spremembi kvalificiranih deležev, 
4. naložbah na podlagi katerih je revizijska družba posredno ali 
neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi in o 
vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo, 
5. pogodbah o revidiranju, ki jih je sklenila za posamezno poslovno 
leto. 
(2) Revizijska družba mora na zahtevo Inštituta posredovati 
poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje 
nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Inštituta. 
(3) Inštitut določi podrobnejšo vsebino poročil iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, ter način in roke poročanja o dejstvih in 
okoliščinah iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

5.3.3. Ukrepi nadzora 

Ukrepi nadzora 
56. člen 

Ukrepi nadzora nad revizijsko družbo po tem zakonu so: 
1. odreditev odprave kršitev; 
2. odreditev dodatnih ukrepov; 
3. odvzem dovoljenja. 

Odredba o odpravi kršitev 
57. člen 

(1) Inštitut izda odredbo o odpravi kršitev, če pri opravljanju 
nadzora nad revizijsko družbo ugotovi: 
1. da revizijska družba ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 
27. člena tega zakona za opravljanje revidiranja v pravnih osebah, 
s katerimi je za posamezno poslovno leto sklenila pogodbo o 
revidiranju; 
2. da revizijska družba opravlja dejavnosti, ki jih po tem zakonu 
ne sme opravljati; 
3. da revizijska družba krši določbo 40. člena tega zakona; 
4. da revizijska družba krši obveznosti poročanja in obveščanja; 
5. da revizijska družba krši druga pravila o revidiranju. 
(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena določi Inštitut rok za 
odpravo kršitev. 

Poročilo o odpravi kršitev 
58. člen 

(1) Revizijska družba mora v roku iz drugega odstavka 57. člena 
tega zakona odpraviti ugotovljene kršitve in Inštitutu dostaviti 
poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu je 
potrebno priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so 
bile ugotovljene kršitve odpravljene. 
(2) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih 
dokazov izhaja, da so bile kršitve odpravljene, izda Inštitut odločbo, 
s katero ugotovi, da so bile kršitve odpravljene. Inštitut lahko pred 
izdajo odločbe opravi ponoven pregled poslovanja v obsegu, 
potrebnem za ugotovitev ali so kršitve odpravljene. 
(3) Če je poročilo nepopolno oziroma iz poročila in priloženih 
dokazov ne izhaja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, Inštitut 
revizijski družbi z odredbo naloži dopolnitev poročila in ji določi 
rok za dopolnitev. 
(4) Inštitut mora odločbo oziroma odredbo iz drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena izdati v tridesetih dneh po prejemu 
poročila o odpravi kršitev, sicer se šteje, da so bile kršitve 
odpravljene. 

Dodatni ukrepi 
59. člen 

(1) Če Inštitut pri izvajanju nadzora ugotovi, da revizijska družba 
huje krši pravila o revidiranju, lahko z odredbo o odpravi kršitev 
kot dodatni ukrep upravi revizijske družbe naloži, da sprejme in 
opravi ukrepe za: 
1. izboljšanje postopkov notranjega nadzora nad revidiranjem, 
2. izboljšanje postopkov notranjega nadzora nad pretokom 
zaupnih podatkov, 
3. spremembo notranje organizacije revizijske družbe; 
4. druge ukrepe, potrebne za uresničitev pravil o revidiranju. 
(2) Šteje se, da revizijska družba huje krši pravila o revidiranju: 
1. če revizijska družba opravlja dejavnosti, ki jih po tem zakonu 
ne sme opravljati; 
2. če je bil nad delničarjem revizijske družbe - imetnikom 
kvalificiranega deleža začet postopek za izrek prepovedi 
izvrševanja pravic iz delnic zaradi razloga iz 3. točke 43. člena 
tega zakona, 
3. če je bil nad pooblaščenim revizorjem oziroma revizorjem, ki 
pri revizijski družbi opravlja naloge revidiranja, začet postopek 
za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja oziroma revizorja. 
(3) Inštitut naloži pristojnemu organu revizijske družbe, da razreši 
člana oziroma člane uprave in imenuje novega člana oziroma 
člane uprave: 
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1. če revizijska družba ne ravna v skladu z odredbo o odpravi 
kršitev oziroma, 
2. če uprava revizijske družbe ne opravi dodatnih ukrepov iz 
prvega odstavka tega člena, ki jih je odredil, oziroma 
3. če revizijska družba ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega 
in pravilnega poročanja oziroma obveščanja Inštituta ali če kako 
drugače ovira opravljanje nadzora nad njenim poslovanjem. 

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti 

60. člen 

Inštitut odvzame revizijski družbi dovoljenje za opravljanje storitev 
revidiranja v naslednjih primerih: 
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov, 
2. če je revizijski družbi odredil dodatni ukrep iz tretjega odstavka 
59. člena tega zakona in pristojni organ revizijske družbe v roku, 
določenem za izvršitev dodatnega ukrepa ni razrešil člana oziroma 
članov uprave in imenoval novih, oziroma če tudi novo imenovani 
člani uprave v roku dveh mesecev od imenovanja niso odpravili 
kršitev oziroma opravili dodatnih ukrepov, ki so bili razlog za 
dodatni ukrep iz tretjega odstavka 59. člena tega zakona. 

Pogojni odvzem dovoljenja 
61. člen 

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Inštitut hkrati izreče, 
da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če revizijska družba v 
času, ki ga določi Inštitut, ki pa ne sme biti krajši od šestih mesecev 
in ne daljši od enega leta (preizkusna doba), ne bo storila nove 
kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje. 
(2) Kadar Inštitut izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko določi, 
da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če revizijska družba v 
določenem roku ne odpravi kršitev oziroma opravi dodatnih 
ukrepov, zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja. 
Rok za izpolnitev teh obveznosti določi Inštitut v mejah preizkusne 
dobe. 

Preklic pogojnega odvzema dovoljenja 
62. člen 

Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, 
če revizijska družba v preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi 
katere je mogoče odvzeti dovoljenje, oziroma če ne izpolni dodatnih 
pogojev iz drugega odstavka 61. člena tega zakona. 

6. POOBLAŠČENI OCENJEVALEC 

Pooblaščeni ocenjevalec 
63. člen 

(1) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja je fizična oseba, 
ki je pridobila dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja. 
(2) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme je fizična 
oseba, ki je pridobila dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme. 
(3) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je fizična 
oseba, ki je pridobila dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. 

Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca 

64. člen 

(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da ima visoko strokovno izobrazbo, 
2. da ima najmanj petletne delovne izkušnje na področju, ki zahteva 
znanje, potrebno za opravljanje nalog ocenjevanja vrednosti 
premoženja iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka 63. 
člena tega zakona, 
3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca iz prvega, drugega oziroma tretjega 
odstavka 63. člena tega zakona, 
4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 
5. da obvlada slovenski jezik. 
(2) Za dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se uporablja 
določba drugega odstavka 30. člena tega zakona. 

Dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
65. člen 

(1) Pooblaščeni ocenjevalec mora kot zaupne varovati Vse 
podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedel pri opravljanju 
ocenjevanja premoženja. 
(2) Določbe 1. in 3. do 6. točke tretjega odstavka 22. člena tega 
zakona se smiselno uporabljajo tudi za pooblaščenega 
ocenjevalca. 

Nadzor 
66. člen 

(1) Nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci opravlja Inštitut, 
(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 51., 52., 54., 56 in 58. člena tega zakona. 

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca 

67. člen 

(1) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca: 
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov, 
2. če je oseba pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 
(2) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca, če pooblaščeni ocenjevalec pri 
izvajanju ocenjevanja premoženja: 
1. opusti oziroma v nezadostnem obsegu opravi ocenjevalske 
postopke na pomembnem področju ocenjevanja, 
2. krši druge standarde ocenjevanja in je zaradi te kršitve mnenje 
o ocenjeni vrednosti oziroma obrazložitev tega mnenja napačna 
oziroma zavajajoča, 
3. krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov, 
4. če ponavljajoče krši določbe tega zakona oziroma drugih 
zakonov in predpisov, ki urejajo ocenjevanje vrednosti premoženja 
oziroma standarde ocenjevanja in mu je bil zaradi teh kršitev že 
izrečen opomin oziroma pogojni odvzem dovoljenja. 
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Pogojni odvzem dovoljenja 
68. člen 

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Inštitut hkrati izreče, 
da se odvzem ne bo izvršil, če pooblaščeni ocenjevalec v času, 
ki ga določi Inštitut, ki pa ne sme biti krajši od šestih mesecev in 
ne daljši od dveh let ne bo storil nove kršitve, zaradi katere je 
mogoče odvzeti dovoljenje oziroma izreči opomin. 
(2) Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje 
odvzame, če pooblaščeni ocenjevalec v preizkusni dobi stori 
novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje oziroma 
izreči opomin. 

Opomin 
69. člen 

Inštitut izreče pooblaščenemu ocenjevalcu opomin, če 
pooblaščeni ocenjevalec krši določbe tega zakona oziroma drugih 
zakonov in predpisov, ki urejajo ocenjevanje premoženja oziroma 
standarde ocenjevanja, in ni pogojev za odvzem dovoljenja 
oziroma pogojni odvzem dovoljenja. 

7. POSTOPEK ODLOČANJA INŠTITUTA 

V POSAMIČNIH ZADEVAH 

7.1. SKUPNE DOLOČBE 
7.1.1. Uporaba določb o postopku 

Uporaba določb o postopku 
70. člen 

(1) Inštitut odloča o posamičnih zadevah, za katere je pristojen 
po tem zakonu, po postopku, določenem v tem poglavju, če ni v 
drugih poglavjih tega zakona ali drugem zakonu drugače določeno. 
(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek 
odločanja Inštituta uporabljajo določbe Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 - v nadaljnjem 
besedilu: ZUP). 
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena v postopku 
odločanja Inštituta ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje 
niti vložiti izrednih pravnih sredstev. 
(4) Inštitut mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in 
okoliščine, za katere je izvedel pri opravljanju nadzora po tem 
zakonu oziroma odločanju o drugih posamičnih zadevah. 
(5) Določbe drugega in tretjega odstavka 22. člena tega zakona 
se smiselno uporabljajo tudi za Inštitut, člane njegovih organov, 
zaposlene pri Inštitut oziroma druge osebe, ki so jim pri njihovem 
delu v Inštitutu dostopni zaupni podatki. 

7.1.2. Postopek do izdaje odločbe in odločanje 

Izjave strank 
71. člen 

« 
(1) Stranke dajejo svoje izjave pisno. 
(2) V primeru iz drugega odstavka 73. člena tega zakona lahko 
stranke dajo svoje izjave tudi ustno na obravnavi. 

Možnost izjave 
72. člen 

(1) Pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in proti 
kateri ni ugovora, mora Inštitut stranko pozvati, da se izjavi o 
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za odločitev, kolikor zakon 
v posameznem primeru ne določa drugačnega načina zagotovitve 
možnosti stranki, da se izjavi. 
(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora obsegati: 
1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj se stranka 
izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo; 
2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od osem dni; 
3. pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze, če se 
nanje sklicuje in da po preteku roka za izjavo ne bo imela pravice 
navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov. 
(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da 
dejstva in okoliščine, navedene v pozivu iz prvega odstavka tega 
člena, niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj 
zatrjevanih dejstev. Če se stranka v izjavi sklicuje na listinske 
dokaze, mora te dokaze izjavi priložiti. 
(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo 
določbe zakona o nepopolnih vlogah, temveč Inštitut pri odločanju 
upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi. 
(5) Po izteku roka za izjavo stranka nima pravice navajati novih 
dejstev in predlagati novih dokazov. 

Odločanje 
73. člen 

(1) Inštitut odloča brez naroka. 
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Inštitut razpiše 
ustno obravnavo, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev ali 
ugotovitev odločilnih dejstev. 

7.1.3. Odločbe 

Vrste odločb Inštituta 
74. člen 

(1) Inštitut izdaja odločbe v obliki odločb, sklepov in odredb. 
(2) Proti odločbam Inštituta ni pritožbe. 

Odločba 
75. člen 

(1) Z odločbo Inštitut odloča o izdaji oziroma odvzemu dovoljenja 
in o drugih zadevah, za katere zakon ne določa, da o njih odloča 
s sklepom oziroma odredbo. 
(2) Odločba mora biti obrazložena, če zakon ne določa drugače. 
V obrazložitvi morajo biti obrazloženi tudi tisti sklepi, proti katerim 
ni posebnega postopka sodnega varstva. 

Sklep 
76. člen 

(1) S sklepom odloča Inštitut o vprašanjih, ki se tičejo postopka 
ali se pojavijo v zvezi s postopkom. 
(2) Sklep mora biti obrazložen in vsebovati pouk o pravnem 
sredstvu samo, če je proti sklepu dovoljen poseben postopek 
sodnega varstva. 
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7.2. POSTOPEK SODNEGA VARSTVA 

7.2.1. Skupne določbe 

Postopek sodnega varstva 
77. člen 

(1) Sodno varstvo proti odločbam Inštituta se zagotavlja v 
postopku, določenem s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: 
postopek sodnega varstva) 
(2) Za postopek sodnega varstva iz prvega odstavka tega člena 
se smiselno uporabljajo določbe Zakona o upravnem sporu 
(Uradni list RS, št. 50/97 in 65/97 - v nadaljevanju ZUS), če ni s 
tem zakonom drugače določeno. 

Pravica do sodnega varstva 
78. člen 

(1) Proti odločbam Inštituta je dovoljeno začeti postopek sodnega 
varstva. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena proti 
naslednjim odločbam ni posebnega postopka sodnega varstva: 
1. proti odločbi, s katero Inštitut odloči o ugovoru proti odredbi in 
ga zavrže, zavrne ali spremeni odredbo; 
2. proti odločbi, s katero Inštitut začne postopek za odvzem 
dovoljenja oziroma za izrek opomina oziroma prepovedi 
izvrševanja pravic iz delnic; 
(3) Odločba iz 1. točke drugega odstavka tega člena se lahko 
izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi, ki jo 
je Inštitut izdal, ker subjekt nadzora ni ravnal v skladu z odredbo 
Inštituta. 
(4) Odločba iz 2. točke drugega odstavka tega člena se lahko 
izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi o 
odvzemu dovoljenja oziroma izreku opomina oziroma prepovedi 
izvrševanja pravic iz delnic. 

Pristojnost in sestava sodišča 
79. člen 

V postopku sodnega varstva odloča Vrhovno sodišče v senatu 
petih sodnikov. 

Tožba in odgovor na tožbo 
80. člen 

(1) Tožbo je potrebno vložiti v roku osmih dni. 
(2) Rok za odgovor na tožbo je osem dni. 

Nova dejstva in dokazi 
81. člen 

Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati novih dejstev 
in predlagati novih dokazov. 

Meje preizkusa 
82. člen 

Sodišče preizkusi odločbo Inštituta v mejah tožbenega zahtevka 
in v mejah razlogov, ki so navedeni v tožbi, pri tem pa pazi po 
uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb postopka iz tretjega 
odstavka 25. člena ZUS. 

Seja 
83. člen 

Sodišče odloča brez obravnave. 

Pravna sredstva 
84.člen 

Proti sodbi oziroma sklepu, izdanem v postopku sodnega varstva 
ni pritožbe. 

7.3. POSTOPEK NADZORA 

7.3.1. Splošne določbe 

Uporaba določb 
85. člen 

(1) Določbe tega razdelka o postopku nadzora veljajo v vseh 
postopkih nadzora, ki ga opravlja Inštitut na podlagi določb tega 
zakona, kolikor zakon za posamezen postopek nadzora ne določa 
drugače. 
(2) Določbe podrazdelka o odvzemu dovoljenja se smiselno 
uporabljajo tudi za postopek izreka opomina in postopek izreka 
prepovedi izvrševanja pravic iz delnic. 
(3) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku 
nadzora skupne določbe poglavja o postopku odločanja Inštituta. 

Stranka postopka nadzora 
86. člen 

(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero Inštitut 
opravlja nadzor (v nadaljevanju: subjekt nadzora). 
(2) Stranke postopka nadzora nad revizijsko družbo so tudi člani 
uprave revizijske družbe. 

Vročanje 
87. člen 

(1) Spis se subjektu nadzora, ki je pravna oseba oziroma podjetnik 
posameznik, vroči tako, da se spis izroči osebi, ki je pooblaščena 
za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni oziroma poslovnem 
prostoru. 
(2) Vročitve članom uprave pravne osebe se opravljajo z 
vračanjem pravni osebi. Šteje se, da je z vročitvijo pravni osebi 
opravljena tudi vročitev članom uprave. 
(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik, se šteje, 
da je vročitev stranki opravljena, če je spis vročen odvetniku 
oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni. 
(4) Subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena, se spisi vročijo tako, da se mu 
izročijo v stanovanju ali poslovnem prostoru osebe, pri katari je 
zaposlen. 

Nadomestna osebna vročitev t 
88. člen 

(1) Če se vročitev spisa, ki ga je potrebno vročiti osebno, ne da 
opraviti tako, kot je predpisano v 87. členu tega zakona, pa ni 
ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba spis vročiti odsoten, ga izroči 
vročevalec Inštitutu. Na vratih oziroma v poštnem nabiralniku 
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stanovanja ali poslovnega prostora naslovnika oziroma osebe, 
pri kateri je ta zaposlen, vročevalec pusti pismeno sporočilo, v 
katerem je navedeno, kje se spis nahaja in rok osem dni, v katerem 
mora naslovnik spis dvigniti. Na sporočilu in na samem spisu 
navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je 
sporočilo pustil na vratih oziroma poštnem nabiralniku naslovnika, 
oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, ter se podpiše. 
(2) Če naslovnik spisa ne dvigne v roku osem dni, se šteje, da je 
bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo sporočilo puščeno na 
vratih oziroma v poštnem nabiralniku prostorov iz prejšnjega 
odstavka, na kar je potrebno naslovnika opozoriti v samem 
sporočilu. 

Posredna vročitev 
89. člen 

Če se vročitev spisa, ki ga ni potrebno vročiti osebno, ne da 
opraviti tako, kot je predpisano v 87. členu tega zakona, vročevalec 
spis pusti na vratih oziroma v poštnem nabiralniku stanovanja ali 
poslovnih prostorov naslovnika oziroma osebe, pri kateri je 
zaposlen. Vročevalec na spisu navede vzrok takšne vročitve in 
datum ter se podpiše. Šteje se, da je s tem vročitev opravljena. 

7.3.2. Opravljanje nadzora 

Opravljanje nadzora 
90. člen 

Inštitut opravlja nadzor: 
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil 
subjektov nadzora in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona 
oziroma drugih zakonov dolžne poročati Inštitutu oziroma jo 
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah; 
2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora. 

Pooblaščene osebe 
91. člen 

(1) Pregled poslovanja subjekta nadzora opravi strokovni delavec 
Inštituta, ki ga za opravljanje pregleda pooblasti direktor Inštituta. 
(2) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi poslovanja 
lahko direktor Inštituta pooblasti pooblaščenega revizorja ali drugo 
strokovno usposobljeno osebo. 
(3) Pooblaščene osebe iz drugega odstavka tega člena imajo pri 
opravljanju nalog pregleda poslovanja, za katere jih je pooblastil 
direktor Inštituta, enake pristojnosti kot Inštitut na podlagi 92. do 
97. člena tega zakona. 

Obseg pregleda 
92. člen 

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi omogočiti pregled 
vseh evidenc, spisov in druge dokumentacije v skladu z namenom 
nadzora. 
(2) Subjekt nadzora mora na zahtevo Inštituta izročiti računalniške 
izpiske oziroma kopije evidenc, spisov oziroma druge 
dokumentacije. 
(3) Člani uprave in zaposleni pri subjektu nadzora morajo 
pooblaščeni osebi na njeno zahtevo posredovati poročila in 
informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora. 

Poročila in informacije 
93. člen 

(1) Pri opravljanju nadzora lahko Inštitut od subjekta nadzora 
zahteva poročila in informacije o vseh zadevah, ki so glede na 
namen posameznega nadzora, pomembne za presojo ali subjekt 
nadzora spoštuje določbe zakona, oziroma na njegovi podlagi 
izdanih predpisov. 
(2) Poročila in informacije iz prvega odstavka tega člena lahko 
Inštitut zahteva tudi od članov uprave subjekta nadzora in oseb, 
zaposlenih pri subjektu nadzora. 
(3) Inštitut lahko osebe iz drugega odstavka tega člena pozove, 
da o zadevah iz prvega odstavka tega člena v roku, ki ne sme biti 
krajši od treh dni, izdelajo pisno poročilo, ali jih povabi, da o teh 
zadevah podajo ustno izjavo. 

Pregled poslovanja 
94. člen 

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi Inštituta na njegovo 
zahtevo omogočiti, da opravi pregled poslovanja na sedežu 
subjekta nadzora in v drugih prostorih, v katerih subjekt nadzora 
oziroma druga oseba po njegovem pooblastilu opravlja dejavnosti 
in naloge, v zvezi s katerimi Inštitut opravlja nadzor. 
(2) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi Inštituta na njegovo 
zahtevo omogočiti pregled dokumentacije ter evidenc, v obsegu 
potrebnem za izvajanje posameznega nadzora oziroma v obsegu, 
določenem z zakonom, ki ureja posamezen nadzor. 
(3) Subjekt nadzora mora Inštitutu na njegovo zahtevo izročiti 
računalniške izpiske oziroma kopije dokumentacije ter evidenc. 
(4) Pregled poslovanja iz prvega in drugega odstavka tega člena 
opravlja Inštitut ob delavnikih med 8.00 in 18.00 uro. Kadar je 
zaradi obsega oziroma narave pregleda to potrebno, lahko Inštitut 
opravi pregled poslovanja tudi po 18.00 uri oziroma med 
nedelavnimi dnevi. 
(5) Inštitut mora pregled poslovanja opravljati tako, da s tem ovira 
normalno poslovanje subjekta nadzora samo v takšni meri kot je 
nujno za opravljanje nadzora v skladu z namenom posameznega 
nadzora. 

Zahteva za pregled poslovanja 
95. člen 

(1) Zahteva za pregled poslovanja mora biti subjektu nadzora 
vročena najmanj osem dni pred začetkom pregleda poslovanja. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko 
pooblaščena oseba zahtevo za pregled poslovanja vroči šele ob 
začetku opravljanja pregleda poslovanja, če drugače ne bi bilo 
mogoče doseči namena posameznega nadzora. 
(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati določno 
navedbo dokumentacije ter evidenc, ki so predmet pregleda. 
(4) V primeru iz tretjega odstavka 94. člena tega zakona, mora 
zahteva za pregled obsegati določno navedbo dokumentacije ter 
evidenc, ki jih je v obliki računalniških izpiskov oziroma kopij 
potrebno izročiti, in rok za predložitev. 
(5) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati tudi pravni 
pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če subjekt nadzora 
ne bo ravnal v skladu z zahtevo za pregled poslovanja oziroma 
Inštitutu ne bo omogočil opravljanja pregleda poslovanja na način, 
določen v 94. členu tega zakona. 
(6) Inštitut lahko med opravljanjem pregleda poslovanja dopolni 
zahtevo za pregled poslovanja. Za dopolnitev zahteve se smiselno 
uporabljata tretji in četrti odstavek tega člena. 
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Pogoji za opravljanje pregleda 
96. člen 

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščenim osebam Inštituta 
zagotoviti ustrezne prostore, v katerih lahko nemoteno in brez 
prisotnosti drugih oseb opravijo pregled poslovanja. 
(2) Subjekt nadzora mora zagotoviti, da so v času, v katerem 
pooblaščene osebe Inštituta opravljajo pregled poslovanja v 
prostorih iz prvega odstavka 94. člena tega zakona, v teh prostorih 
prisotne pooblaščene osebe subjekta nadzora, ki lahko na zahtevo 
pooblaščenih oseb Inštituta podajo pojasnila v zvezi z 
dokumentacijo ter administrativnimi oziroma poslovnimi 
evidencami, ki so predmet pregleda. 

Pogoji za pregled računalniško vodene dokumentacije 
in evidenc 

97. člen 

(1) Subjekt nadzora, ki računalniško obdeluje podatke oziroma 
računalniško vodi poslovne knjige in druge evidence, mora na 
zahtevo pooblaščene osebe Inštituta zagotoviti ustrezne 
pripomočke za pregled dokumentacije in evidenc ter preizkušanje 
ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov. 
(2) Inštitutu mora subjekt nadzora izročiti dokumentacijo, iz katere 
je razviden popolni opis dela računalniškega sistema. Iz 
dokumentacije morajo biti razvidni podsistemi in datoteke 
računalniškega sistema. Dokumentacija mora zagotavljati vpogled 
v: 
1. računalniško rešitev; 
2. postopke v okviru računalniške rešitve; 
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo podatkov; 
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje, spreminjanje 
ali brisanje hranjenih računalniških zapisov. 
(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških 
programov) iz prvega odstavka tega člena, mora biti 
dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe, 
skupaj z datumom spremembe. Iz dokumentacije mora biti 
razvidna tudi vsaka sprememba oblike datotek. 

Izrekanje ukrepov nadzora 
98. člen 

(1) Ukrepe nadzora po tem zakonu izreka Inštitut po uradni 
dolžnosti. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko Inštitut 
izreče ukrep revizijski družbi oziroma pooblaščenemu revizorju 
tudi na predlog: 
1. člana uprave ali nadzornega sveta revizijske družbe, 
2. delničarjev revizijske družbe, katerih skupni deleži dosegajo 
najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek 
100.000.000 tolarjev, 
3. pravne osebe pri kateri je pooblaščeni revizor oziroma revizijska 
družba opravljala revidiranje. 

7.3.3. Odprava kršitev 

Odredba 
99. člen 

Kadar Inštitut pri opravljanju nadzora ugotovi kršitve tega zakona 
oziroma na njegovi podlagi izdanih predpisov oziroma drugih 
predpisov, ki urejajo poslovanje subjekta nadzora, z odredbo 
subjektu nadzora naloži, da odpravi kršitve oziroma nepravilnosti, 
oziroma da opravi ali opusti določena dejanja (v nadaljevanju: 
odprava kršitev). 

Vsebina odredbe 
100. člen 

(1) Izrek odredbe mora obsegati: 
1. določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo naložena; 
2. rok, v katerem mora subjekt nadzora odpraviti kršitve in 
predložiti poročilo o odpravi kršitev; 
3. način odprave kršitve, kadar Inštitut subjektu nadzora naloži, 
da kršitve odpravi na določen način; 
4. listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar Inštitut subjektu 
nadzora naloži, da o odpravi kršitev predloži določene listine 
oziroma druge dokaze. 
(2) Odredba mora biti obrazložena. 

Ugovor proti odredbi 
101. člen 

(1) Proti odredbi ima subjekt nadzora, pravico vložiti ugovor v 
roku osem dni od vročitve. 
(2) Če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor, se rok za 
odpravo kršitev, določen z odredbo, podaljša za čas od vložitve 
ugovora do vročitve odločbe o ugovoru. 
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko Inštitut z odredbo 
odloči, da ugovor ne zadrži izvršitve, kadar zaradi narave kršitve 
z izvršitvijo odredbe ni mogoče odlašati. 

Razlogi za ugovor 
102. člen 

Ugovor proti odredbi je dopusten iz naslednjih razlogov: 
1. če je odredbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo odredbe; 
2. če kršitev, katere odprava je z odredbo naložena, ni podana; 
3. če dejanje oziroma opustitev, ki je bilo razlog za izdajo odredbe, 
nima znakov kršitve; 

- 4. če odredbe ni mogoče izvršiti ali je ni mogoče izvršiti na način, 
določen z odredbo; 
5. če bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, ki je v 
nasprotju s prisilnimi predpisi; 
6. če je bila z odredbo naložena odprava kršitev osebi, nad katero 
Inštitut ni pristojen opravljati nadzora; 
7. če je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko 
stanje. 

Vsebina ugovora 
103. člen 

(1) Ugovor mora obsegati: 
1. navedbo odredbe, proti kateri se vlaga; 
2. izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem delu; 
3. razloge za ugovor; 
4. druge podatke, ki jih mora obsegati vsaka vloga. 
(2) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz katerih 
izhaja, da kršitve, katerih odprava mu je bila z odredbo naložena, 
niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj 
zatrjevanjih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na 
listinske dokaze, mora te dokaze priložiti ugovoru. 
(3) če subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih dokazov, se 
ne uporabljajo določbe ZUP o nepopolnih vlogah, temveč Inštitut 
pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi. 
(4) Po izteku roka za ugovor subjekt nadzora nima pravice navajati 
novih dejstev in predlagati novih dokazov. 
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Meje preizkusa odredbe 
104. člen 

Inštitut preizkusi odredbo v tistem delu, v katerem se izpodbija z 
ugovorom in v mejah razlogov, navedenih in obrazloženih v 
ugovoru. 

Odločanje o ugovoru 
105. člen 

(1) O ugovoru odloča Inštitut z odločbo. 
(2) Pri odločanju o ugovoru lahko Inštitut ugovor zavrže ali zavrne 
ali pa spremeni odredbo ali jo razveljavi. 
(3) Inštitut ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je prepozen 
ali če ga je vložila neupravičena oseba. 
(4) Če Inštitut ugotovi, da je podan razlog iz 1., 2.,3. ali 6. točke 
102. člena tega zakona, odpravi odredbo. 
(5) Če Inštitut ugotovi, daje podan razlog iz 4., 5., ali 7. točke 102. 
člena tega zakona, glede na naravo kršitve odpravi odredbo 
oziroma jo spremeni. Inštitut pri odločanju o ugovoru odredbe ne 
sme spremeniti v škodo subjekta nadzora. 

Poročilo o odpravi kršitev 
106. člen 

(1) Subjekt nadzora, mora v roku, določenem z odredbo odpraviti 
ugotovljene kršitve in Inštitutu predložiti poročilo, v katerem opiše 
ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu mora priložiti listine in druge 
dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve odpravljene. 
(2) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih 
dokazov oziroma poročila iz drugega odstavka tega člena izhaja, 
da so kršitve odpravljene, izda Inštitut odločbo, s katero ugotovi, 
da so kršitve, ugotovljene z odredbo, odpravljene. 

7.3.4. Odvzem dovoljenja 

Začetek postopka za odvzem dovoljenja 
107. člen 

(1) Inštitut začne postopek za odvzem dovoljenja, ki ga je izdal, 
če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja utemeljen sum, da je 
podan kateri od razlogov za odvzem dovoljenja, določen z 
zakonom. 
(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja, odloči Inštitut z 
odločbo (v nadaljevanju: odločba o začetku postopka za odvzem 
dovoljenja). 
(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja mora 
vsebovati: 
1. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi bile razlog za 
začetek postopka, 
2. navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je Inštitut 
zaključil, da obstaja utemeljen sum iz prvega odstavka tega člena, 
3. obrazložitev odločitve o začetku postopka. 
(4) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja Inštitut 
določi tudi rok, ki ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od 
trideset dni šteto od dneva vročitve odločbe subjektu nadzora, v 
katerem se subjekt nadzora lahko izjavi o razlogih za začetek 
postopka (v nadaljevanju: izjava o razlogih za odvzem dovoljenja). 

Izjava o razlogih za odvzem dovoljenja 
108. člen 

(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt nadzora 
navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem dovoljenja ni utemeljen 
in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. 
Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora 
te dokaze priložiti izjavi. 
(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja ne 
priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe tega zakona 
o nepopolnih vlogah, temveč Inštitut pri odločanju upošteva zgolj 
tiste dokaze, ki so izjavi priloženi. 
(3) Po izteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja 
subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in predlagati 
novih dokazov. 

Odločanje o odvzemu dovoljenja 
109. člen 

(1) Inštitut mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku trideset dni 
od prejema izjave o razlogih za odvzem dovoljenja oziroma od 
izteka roka za takšno izjavo. 
(2) Inštitut sme odločati o odvzemu dovoljenja samo zaradi tistih 
dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala odločbo o 
začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo na podlagi 
tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni v odločbi o začetku 
postopka, in ki jih je izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja priložil 
subjekt nadzora. 

Ustavitev postopka 
110. člen 

Inštitut ustavi postopek za odvzem dovoljenja: 
1. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 109. člena tega 
zakona zaključi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi 
katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, 
nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali 
2. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 109. člena tega 
zakona zaključi, da ni dokazano, da je subjekt nadzora storil 
dejanje, oziroma da niso podane okoliščine, zaradi katerih je izdala 
odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja. 

Odločba o odvzemu dovoljenja 
111. člen 

(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati: 
1. odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in datuma 
izdaje dovoljenja, 
2. firmo in sedež oziroma irne in priimek in datum rojstva subjekta 
nadzora, ki mu je dovoljenje odvzeto, 
3. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za odvzem 
dovoljenja. 
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena. 

Preklic pogojnega odvzema dovoljenja 
112. člen 

Za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja se smiselno 
uporabljajo določbe tega podrazdelka o postopku odvzema 
dovoljenja. 
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7.4. POSTOPEK ODLOČANJA O IZDAJI DOVOLJENJ 
OZIROMA SOGLASIJ 

Uporaba določb 
113. člen 

(1) Določbe tega razdelka se uporabljajo v postopku odločanja o 
izdaji dovoljenj oziroma soglasij, o katerih odloča Inštitut, kolikor 
zakon za posamezen postopek izdaje dovoljenja oziroma soglasja 
ne določa drugače. 
(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku 
odločanja o izdaji dovoljenj oziroma soglasij skupne določbe 
poglavja o postopku odločanja Inštituta. 

Taksa za odločanje 
114. člen 

Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj oziroma soglasij 
morajo vložniki plačati takso, določeno s tarifo Inštituta. 

Stranka v postopku 
115. člen 

(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja 
oziroma soglasja (v nadaljevanju: vložnik zahteve). 
(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni interes utegne 
biti z odločbo Inštituta prizadet, če svojo udeležbo v postopku 
priglasi s pisno vlogo. 
(3) Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka. 

Začetek postopka 
116. člen 

(1) Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja 
oziroma soglasja (v nadaljevanju: zahteva). 
(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa, 
začne Inštitut postopek samo, kadar tako določa zakon. 

Vsebina zahteve 
117. člen 

(1) Zahteva mora obsegati: 
1. firmo, sedež in matično številko vložnika zahteve, 
2. določen zahtevek za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, 
3. druge podatke, določene z zakonom. 
(2) Zahtevi je potrebno priložiti listine, določene z zakonom, in 
druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za izdajo 
dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse Ža odločitev o zahtevi. 

Procesne predpostavke za odločanje 
118. člen 

(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve Inštitut preizkusi 
ali so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o zahtevi: 
1. ali je zahtevo vložila upravičena oseba, 
2. ali zahteva obsega podatke, ki jih mora obsegati, 
3. ali so zahtevi priložene predpisane listine, 
4. ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma nadomestila 
za delo Inštituta, 
5. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti 
izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi. 
(2) Če Inštitut ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o 

zahtevi niso izpolnjene, gre pa za pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče 
odpraviti, z odločbo zavrže zahtevo. 
(3) Če Inštitut ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o 
zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti mogoče odpraviti, 
naloži vložniku s sklepom, da pomanjkljivosti odpravi. V sklepu 
določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši od 
osem dni in ne daljši kot petnajst dni. 
(4) Če vložnik v primeru iz tretjega odstavka tega člena 
pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, Inštitut z odločbo 
zavrže zahtevo. 
(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ni posebnega 
postopka sodnega varstva. 
(6) Če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje 
revizijskih storitev mora Inštitut izdati sklep iz tretjega odstavka 
tega člena v dveh mesecih od prejema vloge, v vseh ostalih 
primerih pa v tridesetih dneh od prejema vloge. 

Rok za odločitev 
119. člen 

(1) O zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje revizijskih storitev 
mora Inštitut odločiti v roku šestih mesecev od prejema zahteve 
za izdajo dovoljenja, o ostalih zahtevah pa v roku treh mesecev 
od prejema zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja. 

(2) Če je Inštitut izdal sklep iz šestega odstavka 118. člena tega 
zakona, rok iz prvega odstavka tega člena ne teče od vročitve 
sklepa do izteka roka za odpravo pomanjkljivosti oziroma do 
prejema dopolnitve oziroma poprave vloge, če je ta dopolnjena v 
roku, določenem s sklepom. 

7.5. IZVRŠITEV ODLOČB INŠTITUTA 

Odločbe, ki se glasijo na izpolnitev denarne 
obveznosti 

120. člen 

Pravnomočne odločbe Inštituta, ki se glasijo na izpolnitev denarne 
obveznosti, izvrši sodišče na predlog Inštituta. 

Odredba o odpravi kršitev 
121. člen 

Odredbe o odpravi kršitev ni mogoče prisilno izvršiti. 

Odločbe o odvzemu dovoljenja oziroma izreku 
opomina 
122. člen 

(1) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za 
opravljanje revizijskih storitev oziroma nalog pooblaščenega 
revizorja, revizorja oziroma ocenjevalca vrednosti premoženja 
subjekt nadzora ne sme več opravljati storitev oziroma nalog, za 
katere mu je bilo dovoljenje odvzeto. 

(2) Pravnomočnost odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje 
revizijskih storitev se vpiše v sodni register. 

(3) Po pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja oziroma 
izreku opomina Inštitut javno objavi povzetek odločbe v strokovni 
reviji, ki jo izdaja. 
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8. REGISTRI 

Vrste registrov 
123. člen 

(1) Inštitut vodi naslednje register (v nadaljnjem besedilu: registri): 
1. register revizijskih družb in samostojnih revizorjev, 
2. register pooblaščenih revizorjev in revizorjev, 
3. register pooblaščenih ocenjevalcev, 
4. register oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih podeljuje 
Inštitut. 
(2) V register revizijskih družb in samostojnih revizorjev se 
vpisujejo podatki o revizijskih družbah in samostojnih revizorjih, 
ki so pridobili dovoljenje Inštituta za opravljanje storitev revidiranja. 
(3) V register pooblaščenih revizorjev in revizorjev se vpisujejo 
podatki o pooblaščenih revizorjih in revizorjih, ki so pridobili 
dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja 
oziroma revizorja. 
(4) V register pooblaščenih ocenjevalcev se vpisujejo podatki o 
pooblaščenih ocenjevalcih, ki so pridobili dovoljenje Inštituta za 
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca. 
(5) Način vodenja registrov iz prvega odstavka tega člena in 
način javnega dostopa do podatkov iz registrov določi Inštitut. 

Javnost registrov 
124. člen 

(1) Registri so javni. 
(2) Vsakdo ima pravico do vpogleda v registre. 
(3) Inštitut mora vsaki osebi na njeno zahtevo izročiti izpis 
podatkov o posamezni osebi, vpisani v registru. 

Podatki, ki se vpisujejo v registre 
125. člen 

V registre se vpisujejo podatki o: 
1. imenu in priimku ter rojstnem datumu oziroma firmi, sedežu in 
matični številki, imetnika dovoljenja oziroma strokovnega naziva, 
2. datumu izdaje dovoljenja 
3. izrečenih ukrepih nadzora. 

9. KAZENSKE DOLOČBE 

Težje kršitve revizijske družbe 
126. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje revizijska družba: 
1. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (prvi odstavek 
22. člena), 
2. če pri revizijski družbi opravljajo naloge revidiranja osebe, ki ne 
izpolnjujejo pogojev, določenih s tem zakonom (tretji odstavek 4. 
člena), 
3. če izdela poročilo o revidiranju, katerega vsebina je v nasprotju 
s 24. členom oziroma 25. členom tega zakona, 
4. če opravi revidiranje v pravni osebi iz 27. člena tega zakona, 
5. če opravlja dejavnosti, ki jih ne sme opravljati (39. člen). 
(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba revizijske 
družbe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega 
člena. 
(3) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje samostojni revizor: 

1. če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena, 
2. če opravi revidiranje v pravni osebi iz 46. člena tega zakona. 

Lažje kršitve revizijske družbe 
127. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje revizijska družba: 
1. če ne obvesti Inštituta o okoliščinah iz tretjega odstavka 42. 
člena tega zakona, 
2. če ne poroča Inštitutu v skladu s 55. členom tega zakona. 
(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 750.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba revizijske 
družbe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega 
člena. 
(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 750.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje samostojni revizor, če stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena, 

Kršitve pooblaščnnega revizorja in revizorja 
n 28. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 se za prekršek 
kaznuje pooblaščeni revizor, ki je sestavil in podpisal poročilo o 
revidiranju: 
1. če izdela poročilo o revidiranju, katerega vsebina je v nasprotju 
s prvim do šestim odstavkom 24. člena oziroma 25. členom tega 
zakona, 
2. če opusti oziroma v nezadostnem obsegu opravi revizijske 
postopke na pomembnem področju revidiranja, 
3. če izdela pomanjkljivo oziroma zavajajoče mnenje o 
računovodskih izkazih, ki so bili predmet revidiranja, 
4. če krši druge standarde revidiranja in je zaradi te kršitve mnenje 
o računovodskih izkazih oziroma obrazložitev tega mnenja 
napačna. 
(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 se za prekršek 
kaznuje pooblaščeni revizor oziroma revizor, če krši dolžnost 
varovanja zaupnih podatkov (22. člen). 
(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 750.000 se za prekršek 
kaznuje pooblaščeni revizor oziroma revizor, če ne poroča Inštitutu 
v skladu s 32. členom tega zakona. 

Kršitve pooblaščenega ocenjevalca 
129. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 se za prekršek 
kaznuje pooblaščeni ocenjevalec: 
1. če opusti oziroma v nezadostnem obsegu opravi ocenjevalske 
postopke na pomembnem področju ocenjevanja, 
2. če krši druge standarde ocenjevanja in je zaradi te kršitve 
mnenje o ocenjeni vrednosti oziroma obrazložitev tega mnenja 
napačna oziroma zavajajoča, 
3. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov. 

Kršitve drugih oseb 
130. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje pravna oseba, če opravlja 
storitve revidiranja, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobila 
dovoljenje Inštituta (4. člen). 
(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, 
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 
(3) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje fizična oseba: 
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1. ki kot dejavnost samostojno opravlja storitve revidiranja, ne da 
bi za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Inštituta (4. člen), 
2. iz drugega odstavka 22. člena tega zakona, ki krši dolžnost 
varovanja zaupnih podatkov. 

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Inštitut 
131. člen 

(1) Slovenski inštitut za revizijo, ustanovljen na podlagi Zakona o 
revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93), nadaljuje z delom 
kot Inštitut po tem zakonu. 
(2) Inštitut uskladi svoj statut in druge splošne akte s tem zakonom 
v roku šestih mesecev od uveljavitve. 
(3) Člani organov Inštituta nadaljujejo z opravljanjem funkcij do 
izteka mandata. 
(4) Do izvolitve članov revizijskega sveta opravlja pristojnosti in 
naloge revizijskega sveta po tem zakonu strokovni svet. 
(5) Inštitut mora v roku treh meseci od uveljavitve tega zakona 
v Uradnem listu RS objaviti standarde in splošne akte sprejete na 
podlagi 14. člena tega zakona, ki jih je sprejel do uveljavitve tega 
zakona. 

Uskladitev revizijskih družb 
132. člen 

(1) Revizijske družbe, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
vpisane v register družb pri Inštitutu v skladu s 15. členom Zakona 
o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93), nadaljujejo s 
poslovanjem kot revizijske družbe po tem zakonu. 
(2) Revizijske družbe iz prvega odstavka tega člena morajo svojo 
organizacijo in poslovanje uskladiti s tem zakonom v roku šestih 
mesecev od uveljavitve tega zakona. 
(3) Revizijske družbe morajo Inštitutu v roku šestih mesecev od 
uveljavitve tega zakona predložiti poročilo o uskladitvah iz drugega 
odstavka tega člena. Poročilu morajo priložiti listine iz 49. člena 
tega zakona. 
(4) Če revizijska družba ravna v nasprotju z drugim oziroma 
tretjim odstavkom tega člena izgubi položaj revizijske družbe po 
tem zakonu. V takšnem primeru izda Inštitut odločbo, s katero 
ugotovi, da je družba izgubila položaj revizijske družbe po tem 
zakonu in da ni več upravičena opravljati storitev revidiranja. 
Pravnomočna odločba iz prejšnjega stavka se vpiše v sodni 
register na predlog Inštituta. 

(5) Če iz poročila iz tretjega odstavka tega člena in poročilu 
priloženih dokazov izhaja, da se je revizijska družba uskladila z 
določbami tega zakona, izda Inštitut revizijski družbi dovoljenje 
za opravljanje storitev revidiranja. 

Pooblaščeni revizorji in revizorji 
133. člen 

Za pooblaščene revizorje in revizorje, ki so pridobili pooblastilo 
za delo (licenco) v skladu z Zakonom o revidiranju (Uradni list 
RS, št. 32/93 in 65/93), se šteje, da so z dnem uveljavitve tega 
zakona pridobili dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja oziroma revizorja. 

Pooblaščeni ocenjevalci 
134. člen 

Za ocenjevalce, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisani v 
register Inštituta, se šteje, da so z dnem uveljavitve tega zakona 
pridobili dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti podjetij oziroma vrednosti strojev in opreme 
oziroma vrednosti nepremičnin. 

Razveljavitev predpisov 
135. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o revidiranju 
(Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93). 

Pričetek uporabe posameznih določb 
136. člen 

(1) Določbe tega zakona se v delu, v katerem se nanašajo na 
revizijske družbe in druge osebe držav članic, začnejo uporabljati 
z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 
(2) Do uveljavitve določb iz prvega odstavka tega člena se za 
revizijske družbe in druge osebe držav članic uporabljajo določbe 
o tujih revizijskih družbah in tujih osebah. 

Uveljavitev zakona 
137. člen 

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

Državni zbora Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o revidiranju (ZRev-1) - prva obravnava, na 19. seji, dne 
25.2.2000, sprejel sklep, da je predlog zakona primerna podlaga 
za pripravo zakona za drugo obravnavo in naložil Vladi Republike 
Slovenije, da pripravi predlog zakona v skladu s stališči državnega 
zbora. 

Predlagatelj je pri pripravi besedila zakona za drugo obravnavo 
stališča Državnega zbora upošteval na naslednji način: 

1. V skladu s stališčem, da naj prouči in upošteva pripombe 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
■je popravil kazenske določbe (127. do 130. člen) in jih je uskladil 
z materialnopravnimi določbami, in 
- opravil redakcijo besedila zakona. 

2. V skladu s stališčem, da naj dopolni določbe 30., 31. in 64. člena 
tako, da dovoljenje velja dve leti in se podaljša, če imetnik dovoljenja 
opravi ustrezen program dodatnega izobraževanja je ustrezno 
dopolnil: 
■ 30. člen z novim drugim odstavkom, 
■31. člen z novim drugim odstavkom in 
• 64. člen z novim drugim odstavkom. 

3. V skladu s stališčem, da naj uredi področje notranjega revidiranja 
kot ostala področja, povezana z revidiranjem je: 
• spremenil 2., 5. in 8. točko drugega odstavka 12. člena, 1. točko 

prvega 18. člena, 1. in 4. točko prvega odstavka 19. člena, 2. 
točko prvega odstavka ter tretji odstavek 123. člena in 
- črtal tretji in četrti odstavek 29. člena. 

4. V skladu s stališčem, da naj določi minimalni petletni rok za 
hranjenje revizijske dokumentacije, je v 23. členu dodal nov tretji 
odstavek. 

5. V skladu s stališčem, da dopolni 41. člen tako, da so tuje revizijske 
družbe izenačene z domačimi le ob pogoju vzajemnosti, je v 41. 
členu dodal nov šesti odstavek. 

6. V skladu s stališčem, da naj upošteva pripombe Društva davčnih 
svetovalcev v delu, ki se nanaša na pooblastilo Slovenskemu 
inštitutu za revizijo za določanje standardov davčnega 
proučevanja in svetovanja, je v 1. točki drugega odstavka 12. 
člena in v 3. točki prvega odstavka 19. člena črtal "standarde 
davčnega proučevanja in svetovanja". 

7. V skladu s stališčem, da naj prouči in upošteva pripombe 
Slovenskega inštituta za revizijo k 1., 2., 4., 12., 13., 14., 17., 19., 
20., 25., 37. (pravilno 45.) in 39. členu je ustrezno dopolnil in 
spremenil navedene določbe. 

Predlagatelj je tudi proučil pripombe podjetja Deioitte&Touche in 
ugotovil, da se te prekrivajo s pripombami, ki jih je predlagatelj 
upošteval v zvezi s prej navedenimi stališči Državnega zbora. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

11 Naslov predlooa akta: 

Zakon o revidiranju - druga obravnava 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a)Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

70. in 71. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Ni. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaoral 
navedenimi pravnimi viri ES Metol 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

Predlog zakona v celoti izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz 
sporazuma. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Ni. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

V celoti usklajeno z 8. direktivo sveta 84/253 EGS. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Predlog zakona je usklajen z ostalimi viri prava ES. 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik? 

Ne. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 
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Predlog zakona o 

RAČUNSKEM SODIŠČU (ZRacS-1) 

- EPA 860 - II - druga obravnava 

SKUPINA POSLANCEV 

Številka: 700-04/93-17/21 
Ljubljana: 8.3.2000 

V skladu s 187. členom poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 
26/97) in na podlagi sklepov in stališč 18. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije z dne 15.2.2000 podpisani poslanci 
kot predlagatelji vlagajo 

- PREDLOG ZAKONA O RAČUNSKEM SODIŠČU - druga 
obravnava 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije sporočajo, da bodo kot predlagatelji 
na sejah delovnih teles in zbora sodelovali Feri Horvat, mag. 
Janez Kopač in Leon Gostiša. 

PODPISI POSLANCEV 
1. Feri HORVAT, l.r. 

2. mag. Janez KOPAČ, l.r. 
3. Leon GOSTIŠA, l.r. 
4. Rafael KUŽNIK, l.r. 

5. mag. Franc ŽNIDARŠIČ, l.r. 

BESEDILO ČLENOV 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(status računskega sodišča) 

(1) Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
računsko sodišče) je najvišji revizijski organ za kontrolo državnih 
računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v Republiki 
Sloveniji. 

(2) Računsko sodišče je v razmerju do drugih državnih organov 
samostojen in neodvisen državni organ. 

(3) Aktov, s katerimi računsko sodišče izvršuje svojo revizijsko 
pristojnost, ni dopustno izpodbijati pred sodišči niti pred drugimi 
državnimi organi. 

2. člen 
(sedež računskega sodišča) 

(1) Sedež računskega sodišča je v Ljubljani. 

(2) Računsko sodišče ima lahko organizacijske enote izven 
sedeža: 

3. člen 
(poslovnik računskega sodišča) 

(1) Računsko sodišče ima poslovnik. Sprejme ga v soglasju z 
državnim zborom. 

(2) Poslovnik računskega sodišča podrobno ureja način in 
postopek izvrševanja revizijske pristojnosti računskega sodišča 
v skladu s tem zakonom. 

(3) Poslovnik računskega sodišča se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

4. člen 
(smiselna uporaba drugih zakonskih določb) 

Če pri izvrševanju revizijske pristojnosti računskega sodišča 
nastopi vprašanje, ki ni urejeno s tem zakonom, se smiselno 
uporabi ustrezne določbe zakona, ki ureja vprašanje podobne 
pravne narave. 
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5. člen 
(javnost deta računskega sodišča) 

(1) Delo računskega sodišča je javno. Javnost dela računskega 
sodišča se zagotavlja na način, ki ga določa ta zakon in poslovnik 
računskega sodišča. 

(2) Računsko sodišče predloži najmanj enkrat letno državnemu 
zboru v obravnavo poročilo o svojem delu. 

2. SESTAVA IN ORGANIZACIJA RAČUNSKEGA 
SODIŠČA 

6. člen 
(člani računskega sodišča) 

(1) Člani računskega sodišča so: predsednik računskega sodi- 
šča in dva namestnika - prvi in drugi namestnik - predsednika 
računskega sodišča. 

(2) Za člana računskega sodišča je lahko imenovan državljan 
Republike Slovenije, ki ima znanstveni naslov ali vsaj univerzitetno 
izobrazbo, je strokovnjak na področju, ki je pomembno za 
izvrševanje pristojnosti računskega sodišča, obvlada vsaj en 
svetovni jezik in v 4 letih pred imenovanjem ni bil član Vlade 
Republike Slovenije. 

(3) Člana računskega sodišča imenuje državni zbor. 

7. člen 
(mandatna doba članov računskega sodišča) 

(1) Član računskega sodišča je imenovan za dobo 9 let od dneva, 
ko nastopi funkcijo. 

(2) Če do dneva, ko članu računskega sodišča poteče mandatna 
doba, še ni izvedeno novo imenovanje člana računskega sodišča, 
ali če novo imenovani član računskega sodišča ne more nastopiti 
funkcije dan potem, ko dotedanjemu članu računskega sodišča 
poteče mandatna doba, dotedanji član računskega sodišča 
opravlja funkcijo, dokler novo imenovani ne nastopi funkcije. 

(3) Predsednik računskega sodišča obvesti predsednika 
republike o prenehanju svojega mandata najprej 180 in najkasneje 
150 dni pred iztekom mandatne dobe. 

(4) Če je predsednik računskega sodišča predčasno razrešen, 
predsednik državnega zbora o tem takoj obvesti predsednika 
republike in prvega namestnika predsednika računskega sodišča. 

(5) Predsednik računskega sodišča obvesti predsednika 
republike o prenehanju mandata namestnika predsednika 
računskega sodišča najprej 180 in najkasneje 150 dni pred iztekom 
mandatne dobe. 

(6) Če je namestnik predsednika računskega sodišča predčasno 
razrešen, predsednik državnega zbora o tem takoj obvesti 
predsednika republike in predsednika računskega sodišča. 

8. člen 
(imenovanje članov računskega sodišča) 

(1) Po prejemu obvestila iz tretjega ali četrtega odstavka prejšnjega 
člena ali po prejemu obvestila, da predlagani kandidat za 
predsednika računskega sodišča ni dobil potrebne večine po- 
slanskih glasov, predsednik republike brez odlašanja objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije poziv za prijavljanje možnih 
kandidatov za predsednika računskega sodišča. 

(2) Po prejemu obvestila iz petega ali šestega odstavka prejšnjega 
člena ali po prejemu obvestila, da predlagani kandidat za 
namestnika predsednika računskega sodišča ni dobil potrebne 
večine poslanskih glasov, predsednik republike brez odlašanja 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije poziv za prijavljanje 
možnih kandidatov za namestnika predsednika računskega so- 
dišča. 

(3) Prijavo možnega kandidata za predsednika ali za namestnika 
predsednika računskega sodišča se pošlje predsedniku repu- 
blike v roku, ki začne teči dan po objavi poziva iz prvega oziroma 
drugega odstavka tega člena in sme biti krajši od 30 dni edino v 
primeru predčasne razrešitve člana računskega sodišča in v 
primeru iz zadnjega odstavka tega člena, vendar ne krajši od 15 
dni. Prijava mora biti obrazložena. Priložena mora biti pisna izjava 
prijavljenega možnega kandidata, daje pripravljen sprejeti kandida- 
turo. 

(4) Izmed prijavljenih možnih kandidatov za predsednika 
računskega sodišča predsednik republike predlaga državnemu 
zboru kandidata za predsednika računskega sodišča. Izmed 
prijavljenih možnih kandidatov za namestnika predsednika 
računskega sodišča predsednik republike predlaga državnemu 
zboru kandidata za prvega oziroma kandidata za drugega 
namestnika predsednika računskega sodišča. Predlog poda v 
30 dneh po izteku roka iz prvega oziroma drugega odstavka tega 
člena. Predlog kandidature mora biti obrazložen. Priložena mora 
biti pisna izjava kandidata, da sprejema kandidaturo. 

(5) Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za 
člana računskega sodišča v 30 dneh po predložitvi predloga. 
Glasovanje je tajno. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj 
glasuje večina vseh poslancev. 

(6) Predlagani kandidat za člana računskega sodišča se udeleži 
seje, na kateri državni zbor odloča o njegovi kandidaturi. 

(7) Če predlagani kandidat za člana računskega sodišča ne dobi 
potrebne večine poslanskih glasov, predsednik državnega zbora 
o tem takoj obvesti predsednika republike. 

9. člen 
(prisega in nastop funkcije člana računskega 

sodišča) 

(1) Po imenovanju poda član računskega sodišča pred državnim 
zborom naslednjo prisego: "Prisegam, da bom opravljal(a) svoje 
delo skladno z ustavo in zakonom, pošteno, vestno in nepri- 
stransko." 

(2) Novo imenovani član računskega sodišča nastopi funkcijo 
najkasneje 90 dni po dani prisegi, razen v primeru ko bi to bilo 
pred prenehanjem prejšnjega mandata - v takem primeru novo 
imenovani član računskega sodišča nastopi funkcijo dan potem, 
ko dotedanjemu članu računskega sodišča poteče mandatna 
doba. 

10. člen 
(predčasna razrešitev člana računskega sodišča) 

(1) Član računskega sodišča je lahko predčasno razrešen samo 
v naslednjih primerih: 

1. če državnemu zboru predloži izjavo, da odstopa, ali 
2. če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti, 
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ali 
3. če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svoje 

funkcije, ali 
4. če ga državni zbor obtoži pred ustavnim sodiščem, da je pri 

opravljanju svoje funkcije kršil ustavo ali hudo kršil zakon in 
če ustavno sodišče z odločbo ugotovi, da je obtožba uteme- 
ljena. 

(2) Član računskega sodišča je predčasno razrešen in mu 
preneha mandat: 
1. z dnem, ko državni zbor ugotovi nastop razloga iz 1., 2. ali 3. 

točke prejšnjega odstavka, oziroma 
2. z dnem, ko je državnemu zboru vročena odločba ustavnega 

sodišča iz 4. točke prejšnjega odstavka. 

(3) Državni zbor odloči o obtožbi zoper člana računskega sodišča 
z večino glasov vseh poslancev. Sklep o obtožbi pošlje predsednik 
državnega zbora predsedniku ustavnega sodišča. 

(4) Sklep o obtožbi zoper člana računskega sodišča mora 
vsebovati opis zatrjevane kršitve ustave ali hude kršitve zakona 
in predlog dokazov o zatrjevani kršitvi. 

(5) Ustavno sodišče ugotavlja utemeljenost obtožbe zoper člana 
računskega sodišča na enak način in po enakem postopku kakor 
utemeljenost obtožbe zoper predsednika vlade ali ministra. 

11. člen 
(senat računskega sodišča) 

(1) Predsednik in namestnika predsednika računskega sodišča 
tvorijo senat računskega sodišča. 

(2) Senat računskega sodišča: 
1. v soglasju z državnim zborom sprejme poslovnik računskega 

sodišča; 
2. odloča o vprašanjih, ki po tem zakonu spadajo v njegovo 

pristojnost. 

12. člen 
(predsednik računskega sodišča) 

(1) Predsednik računskega sodišča zastopa in predstavlja 
računsko sodišče, je generalni državni revizor in predstojnik 
računskega sodišča. 

* 
(2) Kot generalni državni revizor predsednik računskega sodišča: 
1. usmerja in odobrava izvrševanje pristojnosti računskega 

sodišča, in sicer tako da določa program dela in podpisuje 
akte računskega sodišča; 

2. predpisuje pravila za posamezno fazo revizije; za to izdaja 
smernice in napotila; 

3. lahko odredi službeni nadzor nad izvajanjem revizijskih nalog, 
za kar izda nadzorstveno odredbo; 

4. sklicuje in vodi seje senata računskega sodišča; 
5. opravlja druge zadeve v skladu s tem zakonom. 

(3) Kot predstojnik ima predsednik računskega sodišča naslednje 
pristojnosti: 
1. določa poslovni red računskega sodišča, in sicer z izdajanjem 

navodil in pravilnikov; 
2. določa finančni načrt računskega sodišča; 
3. odloča o delovnopravnih vprašanjih na računskem sodišču, 

o čemer izdaja odločbe; 
4. odreja naloge na računskem sodišču, za kar lahko izdaja 

odredbe; 

5. ima druge pristojnosti, določene z zakonom. 

13. člen 
(namestnika predsednika računskega sodišča) 

(1) Namestnik predsednika računskega sodišča: 
1. opravlja naloge generalnega državnega revizorja na podlagi 

pooblastila predsednika računskega sodišča; 
2. odloča v senatu računskega sodišča. 

(2) Prvi namestnik predsednika računskega sodišča: 
1. nadomešča predsednika računskega sodišča, ko je odsoten; 
2. če predsedniku računskega sodišča predčasno preneha 

funkcija, je vršilec dolžnosti predsednika računskega sodi- 
šča do imenovanja novega predsednika računskega sodišča. 

14. člen 
(vrhovni državni revizorji) 

(1) Računsko sodišče ima do šest vrhovnih državnih revizorjev. 

(2) Za vrhovnega državnega revizorja je lahko imenovan 
državljan Republike Slovenije, ki ima ustrezna strokovna znanja 
in obvlada vsaj en svetovni jezik. Šteje se, da ima ustrezna 
strokovna znanja za vrhovnega državnega revizorja: kdor ima 
znanstveni naslov in ustrezne izkušnje, kdor ima univerzitetno 
izobrazbo in naziv preizkušeni državni revizor, kdor ima 
univerzitetno izobrazbo in naziv pooblaščeni revizor. 

(3) Vrhovnega državnega revizorja imenuje in razreši predsednik 
računskega sodišča z odločbo. Imenuje ga za nedoločen čas. 

(4) Vrhovni državni revizor nastopi funkcijo, ko pred predsednikom 
računskega sodišča poda prisego iz prvega odstavka 9. člena 
tega zakona. 

(5) Vrhovni državni revizor vodi revizijsko enoto in izvršuje 
revizijsko pristojnost računskega sodišča v skladu s tem zakonom 
in v mejah pooblastil predsednika računskega sodišča. 

(6) Vrhovni državni revizorje za svoje delo odgovoren predsedniku 
računskega sodišča. 

15. člen 
(sekretar računskega sodišča) 

(1) Računsko sodišče ima sekretarja. 

(2) Za sekretarja računskega sodišča je lahko imenovan državljan 
Republike Slovenije, ki ima znanstveni naslov ali vsaj univerzitetno 
izobrazbo in obvlada vsaj en svetovni jezik. 

(3) Sekretarja računskega sodišča imenuje in razreši predsednik 
računskega sodišča z odločbo. Imenuje ga za nedoločen čas. 

(4) Sekretar računskega sodišča: 
1. usklajuje delo podpornih 6lužb računskega sodišča; 
2. vodi poslovanje računskega sodišča; 
3. je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta 

računskega sodišča; 
4. opravlja druge naloge po odredbah in v mejah pooblastil pred- 

sednika računskega sodišča. 

(5) Sekretar računskega sodišča je za svoje delo odgovoren 
predsedniku računskega sodišča. 
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16. člen 
(nezdružljivost funkcij na računskem sodišču z 

drugimi funkcijami) 

(1) Funkcija člana računskega sodišča, funkcija vrhovnega 
državnega revizorja in funkcija sekretarja računskega sodišča 
(v nadaljevanju: funkcija na računskem sodišču) ni združljiva: 
1. s funkcijo v državnem organu, lokalni skupnosti, politični 

stranki ali sindikatu; 
2. z delom v državnem organu ali v organu lokalne skupnosti ali 

pri nosilcu javnih pooblastil; 
3. s članstvom v organu vodenja ali nadzora gospodarske 

družbe, gospodarske javne službe, sklada, zavoda ali 
zadruge; 

4. z opravljanjem nalog prokurista; 
5. z opravljanjem dejavnosti samostojnega podjetnika. 

(2) Nosilec funkcije na računskem sodišču sme imeti kvečjemu 
toliko delnic ali kvečjemu tolikšen poslovni delež v gospodarski 
družbi, da v njej nima obvladujočega položaja. 

(3) Za nosilca funkcije na računskem sodišču velja: 

1. z dnem, ko nastopi funkcijo na računskem sodišču, mu 
preneha funkcija iz 1. točke prejšnjega odstavka; 

2. v 90 dneh od dneva, ko je bil imenovan, mora prenehati 
opravljati delo oziroma dejavnost iz zadnjih štirih točk prvega 
odstavka tega člena; če tega ne stori, mu preneha funkcija na 
računskem sodišču; 

3. v 90 dneh od dneva, ko je bil imenovan, mora predložiti držav- 
nemu zboru pisno izjavo o svojih premoženjskih razmerah v 
skladu z zakonom o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 
s pridobitno dejavnostjo. 

17. člen 
(nedopustna razmerja med nosilci funkcij na 

računskem sodišču) 

(1) Nosilci funkcij na računskem sodišču ne smejo biti med seboj 
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski 
vrsti pa do četrtega kolena. 

(2) Nosilec funkcije na računskem sodišču ne sme biti z drugim 
nosilcem funkcije na računskem sodišču v zakonski zvezi ali 
izvenzakonski skupnosti ali v svaštvenem razmerju do drugega 
kolena. 

18. člen 
(službe računskega sodišča) 

(1) Računsko sodišče ima revizorske in podporne službe. 

(2) Delo v službah računskega sodišča opravljajo državljani 
Republike Slovenije, ki so razporejeni na delovna mesta na 
računskem sodišču. 

(3) Delovna mesta in pogoje za zasedbo posameznega delovnega 
mesta iz prejšnjega odstavka določa splošni akt računskega 
sodišča, ki ga izda predsednik računskega sodišča. 

(4) Računsko sodišče lahko zaposli pripravnike v skladu z 
zakonom. 

19. člen 
(izvedenci računskega sodišča) 

(1) Računsko sodišče lahko vključuje v izvajanje nalog iz svojih 
pristojnosti izvedence. 

(2) Za izvedenca računskega sodišča je lahko imenovan, kdor 
ima ustrezne strokovne reference. Izvedenec je lahko 
posameznik ali pravna oseba (izvedenska organizacija). 

(3) Za izvedenca računskega sodišča je lahko imenovan tudi tuji 
državljan, ki je priznan strokovnjak na področju, pomembnem za 
izvrševanje pristojnosti računskega sodišča. 

(4) Izvedenca računskega sodišča imenuje in razreši predsednik 
računskega sodišča z odločbo. Imenuje ga za nedoločen čas. 

(5) Imenovani izvedenec pridobi status izvedenca računskega 
sodišča z dnem, ko pred predsednikom računskega sodišča 
poda prisego. Ko gre za izvedensko organizacijo, poda prisego 
njen zastopnik. V obliki, ki se uporabi za izvedenca moškega 
spola in za zastopnika izvedenske organizacije, se prisega glasi: 
"Prisegam pri svoji časti, da bom(o) izvedensko delo opravljal(i) 
po svoji vesti, nepristransko, v skladu s pravili znanosti in 
strokovnega znanja, da bom(o) podajal(i) svoje izvide in mnenja 
natančno in popolno in da bom(o) trajno varoval(i) vse informa- 
cije, ki so državne, uradne, poslovne, industrijske ali vojaške 
skrivnosti." 

(6) Za izvedenca ženskega spola se besedilo prisege iz 
prejšnjega odstavka priredi tako, da je smiselno za osebo 
ženskega spola. Za izvedenca, ki je imenovan na podlagi določbe 
tretjega odstavka tega člena, se, če ne obvlada slovenskega 
jezika, uporabi ustrezen uradni prevod besedila prisege iz 
prejšnjega odstavka. 

(7) Po prisegi se izvedenca vpiše v imenik izvedencev računskega 
sodišča. 

(8) Izvedenec računskega sodišča se sme sklicevati na svoj 
status samo, kadar daje izvid ali mnenje na zahtevo računskega 
sodišča, v drugih primerih pa le z dovoljenjem predsednika ra- 
čunskega sodišča. 

(9) Tudi ko se opira na izvid ali mnenje izvedenca, je računsko 
sodišče odgovorno za revizijske ugotovitve. 

3. PRISTOJNOSTI RAČUNSKEGA SODIŠČA 

20. člen 
(revizijska pristojnost) 

(1) Računsko sodišče revidira poslovanje uporabnikov javnih 
sredstev: 
1. revidira lahko pravilnost in smotrnost poslovanja; 
2. revidira lahko akt o preteklem kakor tudi akt o načrtovanem 

poslovanju uporabnika javnih sredstev; 
3. akt iz prejšnje točke je lahko akt, ki ga predpisuje zakon ali 

poseben računovodski izkaz oziroma poročilo, ki ga mora 
uporabnik javnih sredstev sestaviti na zahtevo računskega 
sodišča. 

(2) Revidiranje poslovanja po tem zakonu je pridobivanje 
ustreznih in zadostnih podatkov za izrek mnenja o poslovanju: 
1. revidiranje pravilnosti poslovanja je pridobivanje ustreznih in 

zadostnih podatkov za izrek mnenja o skladnosti poslovanja 
s predpisi in usmeritvami, ki jih mora upoštevati uporabnik 
javnih sredstev pri svojem poslovanju; 

2. revidiranje smotrnosti poslovanja je pridobivanje ustreznih in 
zadostnih podatkov za izrek mnenja o gospodarnosti, mnenja 
o učinkovitosti ali mnenja o uspešnosti poslovanja. 
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(3) Mnenje o poslovanju, ki ga poda računsko sodišče, mora 
spoštovati vsak državni organ, organ lokalne skupnosti in 
uporabnik javnih sredstev, na čigar poslovanje se mnenje nanaša. 

(4) Uporabnik javnih sredstev po tem zakonu je: 
1. pravna oseba javnega prava ali njena enota; 
2. pravna oseba zasebnega prava, če zanjo velja vsaj eno od 

naslednjega: 
2.1.da je prejela pomoč iz proračuna Evropske zveze, 

državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti; 
2.2. da izvaja javno službo ali zagotavlja javne dobrine na 

podlagi koncesije; 
2.3. da je gospodarska družba, banka ali zavarovalnica, v 

kateri imata država in lokalna skupnost večinski delež; 
3. fizična oseba, če zanjo velja vsaj eno od naslednjega: 

3.1.da je prejela pomoč iz proračuna Evropske zveze, 
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti; 

3.2. da izvaja javno službo ali zagotavlja javne dobrine na 
podlagi koncesije. 

(5) V revizijskem postopku po tem zakonu se šteje, da poslovanje 
uporabnika javnih sredstev sestavljajo: 
1. vsa dejanja uporabnika javnih sredstev, ki vplivajo na njegove 

prejemke oziroma izdatke, prihodke oziroma odhodke ali na 
sredstva oziroma obveznosti do virov sredstev (poslovanje 
v ožjem pomenu); 

2. vsa dejanja uporabnika javnih sredstev, ki vplivajo na stanje 
javnega premoženja, stanje javnega dolga, zagotavljanje jav- 
nih dobrin ali na stanje okolja (poslovanje v širšem pomenu). 

(6) Poleg revizij, ki jih izvaja na podlagi tega zakona, izvaja 
računsko sodišče tudi druge revizije, če tako določa poseben 
zakon. 

21. člen 
(svetovanje uporabnikom javnih sredstev) 

Računsko sodišče svetuje uporabnikom javnih sredstev in sicer 
tako, da: 
1. daje priporočila med izvajanjem revizije in v poročilu iz 28. 

člena tega zakona; 
2. daje pripombe k delovnim osnutkom zakonskih besedil in 

drugih predpisov; 
3. sodeluje pri izvedbi posvetov in seminarjev o javno finančnih 

vprašanjih; 
4. podaja predloge v poročilu iz drugega odstavka 5. člena tega 

zakona. 

22. člen 
(izdajanje potrdil za revizorske nazive) 

(1) Računsko sodišče izdaja potrdila za naziva državni revizor in 
preizkušeni državni revizor. 

(2) Potrdilo za naziv državni revizor lahko dobi oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
1. ima strokovni naslov; 
2. ima ustrezne delovne izkušnje; 
3. ima ustrezno število točk, s katerimi se merijo revizijski dosežki; 
4. je opravila izpit za naziv državni revizor. 

(3) Potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor lahko dobi oseba, 
ki izpolnjuje pogoje iz prvih treh točk prejšnjega odstavka in je 
opravila izpit za naziv preizkušeni državni revizor. 

(4) Potrdili za naziva iz prvega odstavka tega člena sta javni 
listini. 

(5) Pogoje za pridobitev nazivov in izdajanje potrdil za naziva iz 
prvega odstavka tega člena podrobneje določa splošni akt 
računskega sodišča, ki ga izda predsednik računskega sodišča. 

23. člen 
(izdajanje revizijskih standardov in priročnikov) 

Računsko sodišče izdaja - samo ali skupaj s Slovenskim 
inštitutom za revizijo - standarde za revidiranje poslovanja 
uporabnikov javnih sredstev v Republiki Sloveniji, revizijske 
priročnike in drugo strokovno literaturo, pomembno za razvoj 
revizijske stroke v Republiki Sloveniji. 

4. IZVRŠEVANJE REVIZIJSKE PRISTOJNOSTI 

24. člen 
(splošna pravila revidiranja) 

(1) Računsko sodišče mora izvajati revizije: 
1. v skladu s splošno sprejetimi revizijskimi načeli in pravili; 
2. v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki se jih objavi 

v slovenskem jeziku. 

(2) Standarde, po katerih računsko sodišče izvaja revizije, dolo- 
ča napotilo predsednika računskega sodišča, ki mora biti 
objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(3) Računsko sodišče lahko prekine revizijski postopek in pri 
ustavnem sodišču vloži zahtevo za oceno zakonitosti predpisa 
ali splošnega akta, na katerega se sklicuje uporabnik javnih sred- 
stev pri svojem poslovanju. 

(4) Ustavno sodišče mora obravnavati zahtevo iz prejšnjega 
odstavka prednostno. 

(5) Računsko sodišče mora varovati vse pridobljene podatke, ki 
so državne, uradne, poslovne, industrijske ali vojaške skrivnosti. 

(6) Za izvrševanje svojfe revizijske pristojnosti lahko računsko 
sodišče uporabi poročilo revizijske gospodarske družbe. 

(7) Revizije iz šestega odstavka 20. člena tega zakona izvaja 
računsko sodišče na način in po postopku, ki ga določa ta zakon. 

25. člen 
(določanje revizij) 

(1) V okviru, ki ga postavlja zakon, računsko sodišče samostojno 
določa, katere revizije bo izvedlo v posameznem obdobju. 

(2) Pri določanju revizij, ki jih bo izvedlo v posameznem 
koledarskem letu, računsko sodišče obravnava predloge 
poslancev in delovnih teles državnega zbora, vlade, ministrstev 
in organov lokalnih skupnosti. Upoštevati mora vsaj 5 predlogov 
iz državnega zbora, od tega vsaj 2 predloga opozicijskih 
poslancev in vsaj 2 predloga delovnih teles državnega zbora. 

(3) V poročilu iz drugega odstavka 5. člena tega zakona: 

1. morajo biti navedeni vsi revizijski predlogi poslancev in delovnih 
teles državnega zbora; 

2. mora biti razvidno, v katerih revizijah so bili upoštevani predlogi 
iz prejšnje točke. 
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(4) Računsko sodišče mora vsako leto revidirati: 
1. pravilnost izvršitve državnega proračuna (pravilnost 

poslovanja države); 
2. pravilnost poslovanja javnega zavoda za zdravstveno 

zavarovanje; 
3. pravilnost poslovanja javnega zavoda za pokojninsko 

zavarovanje; 
4. pravilnost poslovanja ustreznega števila mestnih in drugih 

občin; 
5. poslovanje ustreznega števila izvajalcev gospodarskih javnih 

služb; 
6. poslovanje ustreznega števila izvajalcev negospodarskih 

javnih služb. 

(5) Reviziji iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka sta omejeni na 
pravilnost poslovanja v obveznem delu zavarovanja. 

26. člen 
(predrevizijski postopek) 

(1) Računsko sodišče lahko izda uporabniku javnih sredstev 
nalog za predložitev podatkov, ki jih potrebuje za izvrševanje 
svoje revizijske pristojnosti. 

(2) Nalog za predložitev podatkov mora biti izvršen v 15 dneh po 
vročitvi. 

(3) Uporabniku javnih sredstev, pri katerem namerava izvesti 
revizijo, izda računsko sodišče najavo revizijske namere. V njej 
lahko poda zahtevek za predložitev podatkov, ki jih potrebuje za 
pripravo revizijskega načrta. 

(4) Zahtevek za predložitev podatkov, ki ga računsko sodišče 
poda v najavi revizijske namere, mora biti izvršen v 8 dneh po 
vročitvi najave revizijske namere. 

(5) V primeru, ko ni očitno, da gre za uporabnika javnih sredstev, 
računsko sodišče v nalogu za predložitev podatkov oziroma v 
najavi revizijske namere izrecno navede dejansko in pravno podla- 
go, na katero opira sklep, da gre za uporabnika javnih sredstev. 

(6) Zoper nalog za predložitev podatkov in zoper najavo revizijske 
namere je dovoljen izpodbojni ugovor. Vloži se ga pri računskem 
sodišču. Z njim se zahteva odpravo naloga za predložitev podatkov 
oziroma opustitev najavljene revizijske namere. 

(7) Rok za izpodbojni ugovor je 8 dni in začne teči dan po vročitvi 
naloga za predložitev podatkov oziroma dan po vročitvi najave 
revizijske namere. 

(8) Edini dovoljeni razlog za izpodbojni ugovor je zmoten sklep 
računskega sodišča, da gre za uporabnika javnih sredstev. 

(9) O izpodbojnem ugovoru odloči senat računskega sodišča s 
sklepom, ki se lahko glasi: 
1. ugovor je utemeljen, nalog za predložitev podatkov se odpravi, 

ali 
2. ugovor je utemeljen, najavljena revizijska namera se opusti, 

ali 
3. ugovor se kot neutemeljen zavrne, ali 
4. ugovor se zavrže. 

(10) Izpodbojni ugovor se zavrže: 
1. če ga je vložila neupravičena oseba, ali 
2. če je bil vložen prepozno, ali 
3. če razlog za ugovor ni razlog iz osmega odstavka tega člena. 

(11) Sklep o izpodbojnem ugovoru mora biti obrazložen in vročen 
vložniku ugovora. 

(12) Izpodbojni ugovor zadrži izvrševanje naloga za predložitev 
podatkov in izvrševanje v najavi revizijske namere podanega 
zahtevka za predložitev podatkov. Če se izpodbojni ugovor zavrne 
ali zavrže, začne teči rok iz drugega oziroma četrtega odstavka 
tega člena dan po vročitvi sklepa o izpodbojnem ugovoru. 

27. člen 
(začetek revizijskega postopka) 

(1) Računsko sodišče začne revizijski postopek z izdajo sklepa 
o izvedbi revizije. Izda ga lahko najprej 8 in najkasneje 180 dni po 
vročitvi najave revizijske namere. 

(2) Izpodbojni ugovor, s katerim se zahteva opustitev najavljene 
revizijske namere, zadrži izdajo sklepa o izvedbi revizije. Če je 
izpodbojni ugovor utemeljen, izdaja sklepa o izvedbi revizije ni 
dopustna. 

(3) Uporabnik javnih sredstev, ki mu je bil vročen sklep o izvedbi 
revizije (v nadaljevanju: revidiranec), mora pooblaščencem 
računskega sodišča omogočiti, da opravijo pregled, potreben za 
uresničitev revizijskih ciljev (v nadaljevanju: izvajanje revizije). 

(4) Izvajanje revizije obsega: 
1. pregled sistema ali nekaterih podsistemov poslovanja in 

računovodstva; 
2. pregled knjigovodskih listin in drugih dokumentov o poslovanju; 
3. pregled prostorov, objektov in naprav, ki jih revidiranec 

uporablja za svoje poslovanje; 
4. druga revizijska dejanja, potrebna za uresničitev revizijskih 

ciljev. 

(5) Če pooblaščenec računskega sodišča, ki izvaja revizijo, sodi, 
da obstaja sum, da je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje, 
lahko odvzame dokumentacijo, vendar največ za 8 dni. O od- 
vzemu izda potrdilo. 

(6) Če se v 15 dneh po vročitvi sklepa o izvedbi revizije 
pooblaščenci računskega sodišča ne morejo dogovoriti z re- 
vidirancem o začetku izvajanja revizije, ali če med izvajanjem 
revizije pooblaščenci računskega sodišča ocenijo, da revidiranec 
ne izraža primerne pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi 
revizije, lahko računsko sodišče izda revidirancu nalog za. 
predložitev listin; v njem navede knjigovodske listine in druge 
dokumente o poslovanju, ki jih mora predložiti revidiranec. 
Računsko sodišče lahko izda več dopolnitev naloga za predložitev 
listin. 

(7) Nalog za predložitev listin mora biti izvršen v 8 dneh po vročitvi. 
Enako velja za vsako dopolnitev naloga. 

(8) Če računsko sodišče v 180 dneh po vročitvi najave revizijske 
namere ne izda sklepa o izvedbi revizije, se šteje, da je opustilo 
najavljeno revizijsko namero. 

28. člen 
(končanje revizijskega postopka) 

(1) Revizijski postopek se konča z izdajo revizijskega poročila ali 
s sklepom senata računskega sodišča, da revizijsko poročilo ne 
bo izdano. V revizijskem poročilu računsko sodišče poda mnenje 
o poslovanju revidiranca. 

(2) Pred izdajo revizijskega poročila se revidiranca povabi na 
razčiščevalni sestanek. V ta namen se mu vroči osnutek 
revizijskega poročila. Če revizija poteka pri več revidirancih 
(prečna revizija), se osnutek revizijskega poročila vroči 
posameznim revidirancem po delih. 
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(3) Razčiščevalni sestanek ni potreben, če revidiranec v 8 dneh 
po vročitvi osnutka revizijskega poročila pisno sporoči 
računskemu sodišču, da ne izpodbija nobenega razkritja v os- 
nutku revizijskega poročila. 

(4) Razčiščevalnih sestankov je lahko več. Prvi je najmanj 8 in 
zadnji največ 30 dni po vročitvi osnutka revizijskega poročila. 

(5) Razčiščevalni sestanek vodi pooblaščenec računskega so- 
dišča in je praviloma na sedežu revidiranca. 

(6) Če se zastopnik revidiranca ne udeleži razčiščevalnega se- 
stanka, se lahko šteje, da revidiranec ne izpodbija nobenega 
razkritja v osnutku revizijskega poročila. 

(7) Na razčiščevalnem sestanku zastopnik revidiranca lahko: 
1. izpodbija posamezna razkritja v osnutku revizijskega poročila; 
2. poda pojasnila k revizijskim razkritjem. 

(8) Če računsko sodišče spozna, da je izpodbijanje revizijskega 
razkritja (1. točka prejšnjega odstavka) utemeljeno, izpodbijano 
razkritje izloči iz revizijskega poročila. Pred tem lahko izvede 
dodatne revizijske preizkuse. 

(9) Pojasnila iz 2. točke sedmega odstavka tega člena se lahko 
vključi v revizijsko poročilo. 

(10) Po razčiščevalnih sestankih se revidirancu vroči predlog 
revizijskega poročila. 

(11) Revidiranec lahko vloži ugovor zoper predlog revizijskega 
poročila. Vloži ga pri računskem sodišču. 

(12) Rok za ugovor zoper predlog revizijskega poročila je 8 dni in 
začne teči dan po vročitvi predloga revizijskega poročila. 

(13) Predsednik računskega sodišča lahko odredi, da se o 
posameznem delu predloga ali o celotnem predlogu revizijskega 
poročila pridobi mnenje izvedenca računskega sodišča. 

(14) Če je revizijsko razkritje izpodbijano (ugovor iz enajstega 
odstavka tega člena), ali če je v mnenju iz prejšnjega odstavka 
označeno za strokovno oporečno, se šteje za sporno. 

(15) O spornem razkritju v predlogu revizijskega poročila odloči 
senat računskega sodišča s sklepom. Odloči lahko: 
1. da se sporno razkritje izloči iz revizijskega poročila, ali 
2. da se sporno razkritje obdrži v revizijskem poročilu v 

nespremenjeni obliki, ali 
3. da se sporno razkritje obdrži v revizijskem poročilu v taki 

obliki, kot jo sam določi. 

(16) Revizijsko poročilo se vroči: 
1. revidirancu; 
2. državnemu zboru; 
3. drugim organom, za katere predsednik računskega sodišča 

sodi, da jih je treba obvestiti o revizijskih razkritjih. 

(17) Če je revidiranec vložil ugovor zoper predlog revizijskega 
poročila, se mu ob vročitvi revizijskega poročila vroči tudi odgovor 
na ugovor. Določi ga senat računskega sodišča. 

(18) Zoper odgovor iz prejšnjega odstavka ni pravnega sredstva. 

(19) Senat računskega sodišča lahko s sklepom odloči, da se 
revizijskega poročila ne izda. Sklep mora biti obrazložen in vročen 
revidirancu. 

(20) Osnutek in predlog revizijskega poročila sta zaupna. 

29. člen 
(porevizijski postopek) 

(1) Uporabnik javnih sredstev, v čigar poslovanju so bile razkrite 
nepravilnosti ali nesmotrnosti, mora, razen v primeru iz tretjega 
odstavka tega člena, predložiti računskemu sodišču poročilo o 
odpravljanju razkritih nepravilnosti in nesmotrnosti (v nadaljevanju: 
odzivno poročilo). Predložiti ga mora v roku, ki ga določi računsko 
sodišče v mejah od 30 do 90 dni in začne teči dan po vročitvi 
revizijskega poročila. 

(2) Odzivno poročilo potrdi odgovorna oseba uporabnika javnih 
sredstev s svojim podpisom in pečatom. 

(3) Odzivno poročilo ni potrebno, če je v revizijskem poročilu 
navedeno, da so bili že med revizijskim postopkom sprejeti 
ustrezni ukrepi za odpravo razkritih nepravilnosti in nesmotrnosti. 

(4) Računsko sodišče lahko brez najave revizijske namere izda 
sklep o izvedbi revizije, s katero preizkusi resničnost navedb v 
odzivnem poročilu. 

(5) Če računsko sodišče oceni, da v odzivnem poročilu ni izka- 
zano zadovoljivo odpravljanje razkrite nepravilnosti ali 
nesmotrnosti, se šteje, da uporabnik javnih sredstev krši 
obveznost dobrega poslovanja. Če gre za nezadovoljivo 
odpravljanje pomembne nepravilnosti ali pomembne nesmotrnosti, 
se šteje, da je podana huda kršitev obveznosti dobrega poslo- 
vanja. 

(6) Pomembnost nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju 
uporabnika javnih sredstev se presoja v skladu s smernicami, ki 
jih izda predsednik računskega sodišča. 

(7) Če je podana kršitev obveznosti dobrega poslovanja, lahko 
računsko sodišče izda poziv za ukrepanje. Izda ga organu, za 
katerega sodi, da lahko v mejah svojih pristojnosti ukrepa zoper 
uporabnika javnih sredstev, ki krši obveznost dobrega poslovanja. 

(8) Organ, ki mu je bil vročen poziv za ukrepanje, mora v 30 dneh 
po vročitvi poziva predložiti računskemu sodišču poročilo o 
ukrepanju ali obrazložitev opustitve ukrepov. 

(9) Če je podana huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja, 
izda računsko sodišče obvestilo državnemu zboru. 

(10) Delovno telo državnega zbora, pristojno za nadzor proračuna 
in drugih javnih sredstev, v 30 dneh po prejemu obvestila iz 
prejšnjega odstavka sprejme v mejah svojih pristojnosti sklep o 
ukrepih zaradi hude kršitve obveznosti dobrega poslovanja. 

(11) Če je podana huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja, 
lahko računsko sodišče izda tudi: 
1. poziv za razrešitev odgovorne osebe; 
2. sporočilo za javnost. 

(12) V pozivu iz 1. točke prejšnjega odstavka računsko sodišče 
navede osebo ali več oseb, ki naj bi bile razrešene. Poziv za 
njihovo razrešitev izda organu, za katerega sodi, da lahko izvede 
ali začne postopek razrešitve. 

(13) Organ, ki mu je bil vročen poziv za razrešitev odgovorne 
osebe, mora odločiti o pozivu in svojo odločitev pisno sporočiti 
računskemu sodišču v 15 dneh po vročitvi poziva. 
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30. člen 
(predlogi sodniku za prekrške in ovadbe državnemu 

tožilcu) 

Če utemeljeno sumi, da je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje, 
računsko sodišče predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška 
oziroma vloži ovadbo. 

5. POGOJI ZA DELO RAČUNSKEGA SODIŠČA 

31. člen 
(sredstva za delo računskega sodišča) 

(1) Sredstva za delo računskega sodišča določi državni zbor na 
predlog predsednika računskega sodišča in so sestavni del 
državnega proračuna. 

(2) Računovodske izkaze računskega sodišča revidira 
gospodarska revizijska družba, ki jo izbere državni zbor na 
predlog delovnega telesa, ki je pristojno za nadzor proračuna in 
drugih javnih sredstev. 

(3) Računsko sodišče predloži poročilo revizijske gospodarske 
družbe državnemu zboru. 

32. člen 
(podpora vladnih služb) 

(1) Naloge, za katere računsko sodišče nima ustrezne službe, 
praviloma opravljajo za računsko sodišče vladne službe. 

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka so zlasti naloge, ki so povezane 
s pripravo in izvedbo javnih naročil za potrebe računskega 
sodišča. 

6. DELOVNOPRAVNE DOLOČBE 

33. člen 
(delovnopravni položaj članov računskega sodišča) 

(1) Član računskega sodišča je funkcionar računskega sodišča. 

(2) Akt o nastopu in akt o prenehanju funkcije člana računskega 
sodišča izda državni zbor. 

(3) Čas od dneva, ko nastopi funkcijo, do dneva, ko preneha 
opravljati funkcijo, se članu računskega sodišča šteje v delovno 
dobo. 

(4) Predsednik računskega sodišča ima pravico do plače v višini, 
ki je določena za predsednika ustavnega sodišča. 

(5) Namestnik predsednika računskega sodišča ima pravico do 
plače v višini, ki se jo določi tako, da je razlika med plačo 
predsednika računskega sodišča in plačo namestnika 
predsednika računskega sodišča enaka razliki med plačo 
namestnika predsednika računskega sodišča in plačo vrhovnega 
državnega revizorja. 

(6) Za druge prejemke in pravice članov računskega sodišča se 
uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo te pravice za funkcionarje 
v državnih organih. 

(7) Član računskega sodišča, ki je bil do imenovanja v delovnem 
razmerju v državnem organu, v javnem podjetju ali javnem 
zavodu, ima pravico, da se v treh mesecih po prenehanju funkcije 
člana računskega sodišča vrne na delo, ki ga je opravljal, ali na 
drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe. 

(8) Član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija in iz 
objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela, ali dobiti 
druge ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po 
splošnih predpisih, ima pravico do nadomestila plače v višini plače, 
ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo, dokler se ne zaposli 
oziroma ne izpolni pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, 
vendar najdlje eno leto od prenehanja funkcije člana računskega 
sodišča. 

(9) Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko 
podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, 
vendar najdlje še za eno leto. 

(10) Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje članu računskega 
sodišča, ki mu je prenehala funkcija, v zavarovalno dobo. V tem 
času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zava- 
rovanje oseb v delovnem razmerju. Ob upokojitvi mu pripada 
odpravnina. 

34. člen 
(delovnopravni položaj vrhovnih državnih revizorjev) 

(1) Vrhovni državni revizor je funkcionar računskega sodišča. 

(2) Odločbo o nastopu in odločbo o prenehanju funkcije vrhovnega 
državnega revizorja izda predsednik računskega sodišča. 

(3) Čas od dneva, ko nastopi funkcijo, do dneva, ko preneha 
opravljati funkcijo, se vrhovnemu državnemu revizorju šteje v 
delovno dobo. 

(4) Vrhovni državni revizor ima pravico do plače v višini, ki je 
določena za sodnika ustavnega sodišča. 

(5) Za druge prejemke in pravice vrhovnega državnega revizorja 
se uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo te pravice za 
funkcionarje v državnih organih. 

(6) Če je vrhovni državni revizor razrešen, ima pravico do dela 
na računskem sodišču na prostem delovnem mestu, ki ustreza 
stopnji in vrsti njegove strokovne izobrazbe. 

35. člen 
(delovnopravni položaj sekretarja računskega 

sodišča) 

(1) Sekretar računskega sodišča je funkcionar računskega 
sodišča. 

(2) Odločbo o nastopu in odločbo o prenehanju funkcije sekretarja 
računskega sodišča izda predsednik računskega sodišča. 

(3) Čas od dneva, ko nastopi funkcijo, do dneva, ko preneha 
opravljati funkcijo, se sekretarju računskega sodišča šteje v 
delovno dobo. 

(4) Sekretar računskega sodišča ima pravico do plače v višini 90 
odstotkov plače, ki pripada vrhovnemu državnemu revizorju. 

(5) Za druge prejemke in pravice sekretarja računskega sodišča 
se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo te pravice za funkcionarje 
v državnih organih. 
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(6) Če je sekretar računskega sodišča razrešen, ima pravico do 
dela na računskem sodišču na prostem delovnem mestu, ki 
ustreza stopnji in vrsti njegove strokovne izobrazbe. 

36. člen 
(delovnopravni položaj zaposlenih v službah 

računskega sodišča) 

(1) Kdor opravlja delo v službi računskega sodišča, ima 
delovnopravni položaj, ki velja za zaposlene v državnih organih. 

(2) Odločbo o nastopu in odločbo o prenehanju delovnega razmerja 
na računskem sodišču izda predsednik računskega sodišča. 

(3) Kdor opravlja delo v službi računskega sodišča, ima pravico 
do plače, ki znaša najmanj toliko kot plača po predpisih za določa- 
nje plač zaposlenim v državnih organih: osnovno plačo po predpi- 
sih za določanje plač zaposlenim v državnih organih se lahko 
poveča za 10 do 50 odstotkov (v nadaljevanju: institucionalni 
dodatek) zaradi posebnih zahtev pri delu na računskem sodišču. 

(4) Upravičence do institucionalnega dodatka, višino 
institucionalnega dodatka za posamezne skupine upravičencev 
in način obračunavanja institucionalnega dodatka določa splošni 
akt računskega sodišča, ki ga izda predsednik računskega 
sodišča. 

(5) Za druge prejemke in pravice zaposlenih v službah 
računskega sodišča se uporabljajo predpisi, ki urejajo te pravice 
za zaposlene v državnih organih. 

(6) Kdor opravlja delo v službi računskega sodišča, sme opravljati 
funkcijo, dejavnost ali delo izven računskega sodišča samo, če s 
tem ne škoduje ugledu računskega sodišča, o čemer odloči v 
posameznem primeru predsednik računskega sodišča. 

(7) Določba prejšnjega odstavka ne posega v pravice sindikalnega 
organiziranja. t 

(8) Zaposleni v službah računskega sodišča imajo omejeno 
pravico do stavke: naloge v postopkih, za katere je v zakonu ali 
poslovniku računskega sodišča določen rok, kakor tudi naloge, 
ki so po zakonu ali naravi stvari nujne, so dolžni opravljati tudi 
med stavko. 

37. člen 
(prejemki izvedencev računskega sodišča) 

Izvedenec računskega sodišča ima pravico do plačila za svoje 
izvedensko delo in pravico do povrnitve stroškov, ki jih je imel v 
zvezi z izvedenskim delom. 

7. KAZENSKE DOLOČBE 

38. člen (prekršek odgovorne osebe) 

(1) Če uporabnik javnih sredstev, ki mu je bil vročen nalog za 
predložitev podatkov, ne izvrši naloga pravočasno (drugi in dva- 
najsti odstavek 26. člena), se njegovo odgovorno osebo kaznuje 
za prekršek z denarno kaznijo 500.000 SIT. Enako se kaznuje 
odgovorno osebo uporabnika javnih sredstev, ki po prejemu 
najave revizijske namere, v kateri je podan zahtevek za predložitev 
podatkov, ne izvrši zahtevka pravočasno (četrti in dvanajsti od- 
stavek 26. člena). 

(2) Če revidiranec, ki mu je bil vročen nalog za predložitev listin, 

ne predloži pravočasno računskemu sodišču vseh dokumentov, 
ki so navedeni v nalogu ali dopolnitvi naloga za predložitev listin 
(šesti in sedmi odstavek 27. člena), se odgovorno osebo revi- 
diranca kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 500.000 SIT. 

(3) Če uporabnik javnih sredstev, v čigar poslovanju so bile 
razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti in za katerega ne velja 
določba tretjega odstavka 29. člena tega zakona, ne predloži 
pravočasno računskemu sodišču odzivnega poročila (prvi 
odstavek 29. člena), ki ga je potrdila odgovorna oseba (drugi 
odstavek 29. člena), se odgovorno osebo uporabnika javnih sred- 
stev kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 500.000 SIT. 

(4) Če organ, ki mu je bil vročen poziv za ukrepanje, ne predloži 
pravočasno računskemu sodišču poročila o ukrepanju niti 
obrazložitve opustitve ukrepov (osmi odstavek 29. člena), se 
odaovorno osebo oroana kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
500.000 SIT. 

(5) Če organ, ki mu je bil vročen poziv za razrešitev odgovorne 
osebe, ne odloči pravočasno o pozivu ali če ne sporoči 
pravočasno računskemu sodišču, kako je odločil (trinajsti odsta- 
vek 29. člena), se odgovorno osebo organa kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo 500.000 SIT. 

39. člen 
(kaznivo dejanje odgovorne osebe) 

Odzivno poročilo se šteje za uradno listino. Če uporabnik javnih 
sredstev predloži računskemu sodišču odzivno poročilo, v 
katerem so neresnične navedbe, odgovorna oseba iz drugega 
odstavka 29. člena tega zakona odgovarja po kazenskem 
zakoniku Republike Slovenije. 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

40. člen (prehodno obdobje) 

(1) V 180 dneh po uveljavitvi tega zakona sprejme senat 
računskega sodišča poslovnik in ga predloži v soglasje 
državnemu zboru. 

(2) V 180 dneh po uveljavitvi tega zakona objavi računsko sodišče 
v Uradnem listu Republike Slovenije prvo napotilo iz drugega 
odstavka 24. člena tega zakona. 

(3) Nadzor, ki je na dan, ko začne veljati ta zakon, nedokončan, 
se izvede po Zakonu o računskem sodišču, objavljenem v 
Uradnem listu Republike Slovenije, št. 48/94 (v nadaljevanju: za- 
kon iz leta 1994) in Poslovniku Računskega sodišča Republike 
Slovenije, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 
20/95. 

41. člen 
(kontinuiteta mandata predsednika in namestnika 

predsednika računskega sodišča) 

(1) Predsednik računskega sodišča, ki je bil imenovan v skladu z 
zakonom iz leta 1994, opravlja po uveljavitvi tega zakona funkcijo 
predsednika računskega sodišča do izteka dobe, za katero je bil 
imenovan po zakonu iz leta 1994. 

(2) Namestnik predsednika računskega sodišča, ki je bil imenovan 
v skladu z zakonom iz leta 1994, opravlja po uveljavitvi tega 
zakona funkcijo prvega namestnika predsednika računskega so- 
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dišča do izteka dobe, za katero je bil imenovan po zakonu iz leta 
1994. 

42. člen 
(kontinuiteta mandata članov računskega sodišča) 

(1) Član računskega sodišča, ki je bil imenovan v skladu z 
zakonom iz leta 1994 in pred uveljavitvijo tega zakona ni opravljal 
funkcije predsednika ali namestnika predsednika računskega 
sodišča (v nadaljevanju: član računskega sodišča po zakonu iz 
leta 1994), po uveljavitvi tega zakona opravlja funkcijo vrhovnega 
državnega revizorja v skladu s petim in šestim odstavkom 14. 
člena tega zakona do izteka dobe, za katero je bil imenovan po 
zakonu iz leta 1994. 

(2) Član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994 ima pravico 
do plače, ki je določena za sodnika ustavnega sodišča in druge 
pravice v skladu s tretjim, šestim, sedmim, osmim, devetim in 
desetim odstavkom 33. člena tega zakona. 

(3) Član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994 je predčasno 
razrešen: 
1. če to sam zahteva, ali 
2. če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti, 

ali 
3. če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svoje funkcije, 

ali 
4. če ne izpolnjuje več pogojev za člana računskega sodišča po 

zakonu iz leta 1994, ali 
5. če ne ravna,v skladu s tem zakonom ali s prisego iz prvega 

odstavka 8. člena zakona iz leta 1994. 

(4) Član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994 je predčasno 
razrešen, če državni zbor ugotovi nastop enega od razlogov iz 
prejšnjega odstavka in na tej podlagi odloči o predčasni razrešitvi. 
S tem dnem članu računskega sodišča po zakonu iz leta 1994 
tudi preneha mandat. 

43. člen 
(konstituiranje senata računskega sodišča) 

(1) V 15 dneh po uveljavitvi tega zakona delovno telo državnega 
zbora, pristojno za obravnavanje vprašanj, ki so povezana z 
volitvami in imenovanji, predlaga kandidata za drugega namestnika 
predsednika računskega sodišča. Predlagani kandidat mora biti 
eden od članov računskega sodišča po zakonu iz leta 1994. 

(2) Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za 
drugega namestnika predsednika računskega sodišča v 30 dneh 
po predložitvi predloga. Glasovanje je tajno. Predlagani kandidat 
za drugega namestnika predsednika računskega sodišča je 
imenovan, če zanj glasuje večina vseh poslancev. 

(3) Predlagani kandidat za drugega namestnika predsednika 
računskega sodišča se udeleži seje, na kateri državni zbor odloča 
o njegovi kandidaturi. 

(4) Če predlagani kandidat za namestnika predsednika 
računskega sodišča ne dobi potrebne večine poslanskih glasov, 
delovno telo državnega zbora iz prvega odstavka tega člena 
predlaga novega kandidata. Novi predlog poda v 15 dneh po 
glasovanju, na katerem prejšnji predlog ni dobil potrebne večine 
poslanskih glasov. 

(5) Dokler državni zbor ne imenuje drugega namestnika 
predsednika računskega sodišča, opravlja funkcijo (je vršilec 
dolžnosti) drugega namestnika predsednika računskega sodišča 
član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994, ki ga določi 
predsednik računskega sodišča. 

(6) Član računskega sodišča po zakonu iz leta 1994, ki je imenovan 
za drugega namestnika predsednika računskega sodišča, opravlja 
funkcijo drugega namestnika predsednika računskega sodišča 
do izteka dobe, za katero je bil imenovan za člana računskega 
sodišča v skladu z zakonom iz leta 1994. 

44. člen (prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o 
računskem sodišču, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, 
št. 48/94. 

(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati tisti del 
določbe prvega odstavka 18. člena Zakona o izvršbi in 
zavarovanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 51/98), ki določa, 
da se nalog Računskega sodišča Republike Slovenije za odpravo 
nezakonitih dejanj šteje za sodno odločbo in s tem za izvršilni 
naslov. 

45. člen (začetek veljavnosti tega zakona) 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 18. redni seji dne 15. 
februarja 2000 obravnaval predlog zakona o računskem sodišču 
(ZRacS-pz) in ugotovil, da predstavlja primerno podlago za 
pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. Pri tem je 
predlagatelje zadolžil, da pripravijo predlog zakona za drugo 
obravnavo, pri čemer naj pri pripravi predloga proučijo in smiselno, 
v skladu s konceptom zakona, upoštevajo mnenje Vlade Re- 
publike Slovenije o predlogu zakona o računskem sodišču, 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in poslanca Avrelia 
Jurija. Predlagatelji so proučili vse predloge in pripombe Vlade 
Republike Slovenije, Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
in poslanca Avrelia Jurija ter predloge iz razprave na državnem 
zboru poslancev Janeza Janše, Mirana Potrča, Izidorja Rejca, 
Branka Kelemine in Franca Žnidaršiča in besedilo pripravljenega 
zakona za drugo obravnavo dopolnili oz. spremenili z naslednjim: 

Vlada predlaga, da se beseda kontrole nadomesti z izrazom 
zunanje revizije in ugotavlja, da je računsko sodišče najvišji 
revizijski organ. V predlogu za drugo obravnavo je v skladu s tem 
pripomba upoštevana v prvem odstavku 1. člena predloga. 

Vlada predlaga, naj se opredeli namen in pogoje za izdajo 
poslovniških sklepov. V predlogu za drugo obravnavo je namesto 
poslovniškega sklepa nov 4. člen. 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve opozarja, da v 
predlogu za prvo obravnavo določbe o stopnjah zahtevane 
izobrazbe za člana računskega sodišča, vrhovnega državnega 
revizorja in sekretarja niso skladne s predpisi s področja šolstva. 
Enako pripombo je imel poslanec Aurelio Juri. Vlada pa predlaga, 
naj se črta določilo o omejitvi starosti (35 let). V predlogu za drugo 
obravnavo so pripombe upoštevane v 6., 14. in 15. členu, kjer so 
uporabljeni izrazi iz zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih; 
izpuščena je zahteva, da morajo biti člani računskega sodišča, 
vrhovni državni revizorji in sekretar stari najmanj 35 let. 

Pripomba Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve se nanaša 
na primer, ko dotedanjemu članu računskega sodišča poteče 
mandatna doba, novi član pa še ni imenovan. V predlogu za drugo 
obravnavo je pripomba upoštevana v drugem odstavku 7. člena 
(kije bil prej 6. člen). 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve in poslanec Avrelio 
Juri ter v razpravi so podali pripombe na kandidacijski postopek 
za člane računskega sodišča. Pripomba je upoštevana in je 
Predlagatelj za imenovanje vseh članov računskega sodišča en 
sam, t. j. predsednik republike, kar je urejeno v 8. členu (prejšnja 
7. in 8. člen sta smiselno združena). 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve in poslanci v razpravi 
so dali pripombe k postopku predčasne razrešitev člana 
računskega sodišča. V predlogu za drugo obravnavo je postopek 
iz predloga za prvo obravnavo nadomeščen s postopkom ozi- 
roma obtožbo pred ustavnim sodiščem , ki je določena v 4. točki 
10. člena predloga. 

Pripomba, ki jo je dal poslanec Avrelio Juri na določbo, po kateri 
Predsednik in namestnika predsednika računskega sodišča tvorijo 
kolegij računskega sodišča je v predlogu za drugo obravnavo v 
11. členu upoštevana tako, da se je kolegij preimenoval v senat in 
na novo so opredeljene njegove pristojnosti. 

11. člen v predlogu-za prvo obravnavo, v katerem so določene 
Pristojnosti predsednika računskega sodišča je redakcijsko 

popravljen v predlogu za drugo obravnavo v 12. členu. V skladu 
s konceptom zakona so dodani akti, ki jih izdaja predsednik za 
izvrševanje svojih pristojnosti. 

V točkah 4 in 5 prvega odstavka 16. člena in v drugem odstavku 
16. člena predloga je upoštevana pripomba Vlade k 16. členu 
(nezdružljivost funkcij na računskem sodišču z drugimi funk- 
cijami), da bi kazalo natančneje navesti pridobitne dejavnosti, ki 
jih ne smejo opravljati nosilci funkcij na računskem sodišču. 

Glede na predloge vlade in razpravo o predlogu za prvo obravnavo 
je na novo določena revizijska pristojnost računskega sodišča in 
dopolnjena obveznost pri določanju revizij, zato sta v predlogu 
za drugo obravnavo 20. in 21. člen združena v en člen: revizijska 
pristojnost računskega sodišča je na novo določena v 20. členu. 
Revizijska obveznost računskega sodišča je v predlogu za drugo 
obravnavo določena v 25. členu. 

Vlada je proti temu, da bi računsko sodišče izdajalo smernice za 
izvajanje notranjega kontroliranja in notranjega revidiranja in 
smernice za delo nadzornih odborov občin; pristojnost za izdajanje 
podzakonskih aktov, s katerimi se določa ravnanje revidirancev, 
mora biti po mnenju vlade pridržana za organe izvršilne veje 
oblasti. Ta pripomba je upoštevana v členu, ki ureja svetovanje 
uporabnikom javnih sredstev - v predlogu za drugo obravnavo 
je svetovanje uporabnikom javnih sredstev urejeno v 21. členu (v 
predlogu za prvo obravnavo je bilo to v 22. členu). 

V predlogu za drugo obravnavo je dodan nov 23. člen (izdajanje 
revizijskih standardov in priročnikov). V predlog za prvo obravnavo 
je bilo vključeno samo izdajanje revizijskih standardov. Dopolnitev 
je v skladu s konceptom zakona. 

V predlogu za prvo obravnavo je imel 24. člen naslov način 
izvajanja revizij. V predlogu za drugo obravnavo je naslov 24. 
člena splošna pravila revidiranja. Novi naslov bolje označuje 
vsebino tega člena. V predlogu za drugo obravnavo je na novo 
oblikovana določba prvega in drugega odstavka 24. člena, po 
kateri računsko sodišče upošteva mednarodne revizijske 
standarde in način identifikacije standardov. Popravek je 
konceptualne narave. 

Glede na nasprotovanja vlade, da računsko sodišče lahko pri 
preskusu skladnosti poslovanja s predpisi upošteva svojo razlago 
predpisov, je ta določba izpuščena. Nadomeščata jo dve novi 
določbi v tretjem in četrtem odstavku 24. člena, v skladu s katero 
računsko sodišče lahko pri ustavnem sodišču vloži zahtevo za 
oceno zakonitosti predpisa ali splošnega akta, kar mora ustavno 
sodišče obravnavati prednostno. 

V predlogu za prvo obravnavo je imel 26. člen naslov najava 
revizijske namere. V predlogu za drugo obravnavo je naslov 26. 
člena predrevizijski postopek. Novi naslov bolje označuje 
preoblikovano besedilo tega člena. V preoblikovanem 26. členu 
sta med drugim upoštevani dve pripombi vlade. 

V predlogu za prvo obravnavo je imel 27. člen naslov izvedba 
revizije. V predlogu za drugo obravnavo je naslov 27. člena 
začetek revizijskega postopka. Novi naslov bolje označuje vsebino 
tega člena in stopnje revizijskega postopka. Dodan pa je tudi novi 
šesti odstavek. Dodani odstavek sledi pripombam v razpravi po 
oblikovanju strožjih norm do revidiranca v revizijskem postopku 
in je povezan tudi s spremenjeno določbo drugega odstavka 38. 
člena predloga. 
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Vlada predlaga, naj se v kazenski določbi opredeli pogoje, ki jih je 
potrebno zagotoviti pooblaščencem računskega sodišča. Ta 
pripomba je upoštevana na posreden način, tako da se uvede 
nalog za predložitev listin. To je v skladu s pripombami tistih 
poslancev v razpravi, ki se zavzemajo za večjo avtoriteto 
računskega sodišča. 

V predlogu za prvo obravnavo je imel 28. člen naslov revizijsko 
poročilo. V predlogu za drugo obravnavo je naslov 28. člena 
končanje revizijskega postopka. Novi naslov bolje označuje 
preoblikovano besedilo tega člena. Na podlagi pripomb vlade in 
poslancev v razpravi, da se naj v revizijsko poročilo vključijo 
pojasnila revidiranca, nadalje, da se naj da revidirancu možnost, 
da ugovarja zoper predlog revizijskega poročila in da naj ne odloča 
predsednik o tem ali je poročilo strokovno oporečno in o tem, da 
se revizijskega poročila ne izda, je preoblikovano besedilo 28. 
člena. 

Na podlagi pripomb iz razprave, da naj se postopek odpravljanja 
nepravilnosti natančno določi in določijo naj se strožje norme, če 
revidiranec nepravilnosti ne bo odpravil, je v predlogu za drugo 
obravnavo naslov 29. člena na novo opredeljen kot porevizijski 
postopek. K temu členu je sedaj dodan tudi 30. člen (razrešitev 
odgovorne osebe, sporočilo za javnost). V preoblikovanem 29. 
členu je natančneje urejen postopek odpravljanja razkritih 
nepravilnosti. Določeni so akti, s katerimi računsko sodišče 
izvršuje svoje pristojnosti v tem postopku. V petem odstavku 
tega člena je nezadovoljivo odpravljanje razkritih nepravilnosti ali 
nesmotrnosti v poslovanju uporabnika javnih sredstev 
kvalificirano kot kršitev obveznosti dobrega poslovanja. 

Pripombi iz razprave, da naj se uskladijo razmerja plač med 
vrhovnimi državnimi revizorji, namestnikoma in predsednikom 
računskega sodišča sledi spremenjeni tekst v petem odstavku 
33. člena predloga. 

Smiselno je upoštevana pripomba vlade o uskladitvi poglavja 7. 
PRAVICE IZ SLUŽBENIH IN DELOVNIH RAZMERIJ NA 
RAČUNSKEM SODIŠČU, ki je preimenovano: v predlogu za drugo 
obravnavo ima naslov DELOVNOPRAVNE DOLOČBE. Določbe, 
po katerih naj bi bil član računskega sodišča v službenem razmerju 
z Republiko Slovenijo, vrhovni državni revizor in sekretar 
računskega sodišča pa v službenem razmerju z računskim 
sodiščem, so v predlogu za drugo obravnavo nadomeščene z 
določbami, po katerih so člani računskega sodišča, vrhovni državni 
revizorji in sekretar funkcionarji računskega sodišča. 

Predlog vlade naj se opredeli vsebino, pogoje in razpon 
institucionalnega dodatka je upoštevan v tretjem in četrtem 
odstavku 36. člena predloga za drugo obravnavo. 

Kazenske določbe so v predlogu za drugo obravnavo 
premeščene pred prehodne in končne določbe. Besedila 
kazenskih določb so spremenjena tako, da so usklajena s 
spremembami v tistih določbah, ki so povezane s kazenskimi. 
Popravki so redakcijske in konceptualne narave. 

V predlogu za drugo obravnavo so prehodne in končne določbe 
preurejene v skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve. Določbe v drugem, tretjem in četrtem odstavku 
42. člena (kontinuiteta mandata članov računskega sodišča) so 
smiselno prevzete iz sedaj veljavnega zakona. Konstituiranje 
kolegija oziroma sedaj senata računskega sodišča (43. člen v 
predlogu za drugo obravnavo) je usklajeno z novim kandidacijskim 
postopkom za člane računskega sodišča. 

V drugem odstavku 44. člena predloga za drugo obravnavo je 
upoštevano priporočilo vlade, naj se razveljavi ustrezna določba 
iz 18. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPDDLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO SLOVAŠKE REPUDLIKE 0 

IZMENJAVI INFORMACIJ S PODROČJA 

JEDRSKE VARNOSTI (BSKIJV) 

- EPA 1107-11- 

) 

Številka: 905-02/98 12 (T) 
Ljubljana, 2. marca 2000 

Vlada Republike Slovenije je na 149. seji dne 2. marca 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE 
REPUBLIKE O IZMENJAVI INFORMACIJ S PODROČJA 
JEDRSKE VARNOSTI. 

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

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

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

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor; 
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje in prostor; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Mihaela LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

zunanje zadeve; 
- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Uprave Republike 

Slovenije za jedrsko varnost; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Slovaške republike o izmenjavi informacij s področja jedrske 
varnosti, podpisan 25. septembra 1999 v Bratislavi. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:' 

Besedilo izvirnika v slovaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE 
O IZMENJAVI INFORMACIJ S 

PODROČJA 
JEDRSKE VARNOSTI 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v 
nadaljevanju »pogodbenici«), 

v obojestranski želji po izmenjavi informacij, ki se nanašajo na 
zakonodajo in standardov, ki se zahtevajo ali priporočajo s strani 
obeh pogodbenic za vprašanja povezana z jedrsko in radiološko 
varnostjo 

sta se dogovorili o naslednjem: 

1. člen 

1. Skladno s svojim notranjim pravom in predpisi bosta 
pogodbenici pospeševali izmenjavo tehničnih strokovnjakov 
in informacij, ki se nanašajo na vprašanja jedrske in radiološke 
varnosti. 

2. Zadeve, ki so navedene v prejšnjem odstavku vključujejo še 
posebej: 

a) pripravo in izvajanje mednarodnopravnih instrumentov, 
b) nacionalne pravilnike, standarde, kriterije in smernice, 
c) informacije s področja izdajanja dovoljenj, nadzora in izvršbe, 
d) raziskovalno in razvojno delo, povezano z varnostjo, ki jo 

podpira katera koli pogodbenica, 
e) tehnična poročila in varnostne ocene, ki jih opravi katera koli 

pogodbenica, 
f) poročila o nezgodah, nesrečah in prekinitvah obratovanja ter 

ukrepi, ki iz tega sledijo, 
g) informacije, ki se nanašajo na stike z javnostjo, 
h) ustrezne izkušnje in razvoj pri varovanju elektrarne ob 

upoštevanju omejitev, ki so v nacionalnem interesu katere 
koli pogodbenice, 

i) varstvo pred sevanjem med skladiščenjem, razkladanjem in 
ravnanjem z radioaktivnimi odpadki ter razvoj tehnik za 
zmanjšanje izpostavljenosti sevanju, 

j) informacije s področja načrtovanja in pripravljenosti ob izrednih 
razmerah, 

k) informacije, ki se nanašajo na izobraževanje osebja, 
I) medsebojno izmenjavo strokovnjakov in raziskovalnih 

delavcev med različnimi organizacijami in institucijami. 

2. člen 

1. Pogodbenici bosta zagotavljali kolikor je le mogoče, da bodo 
informacije, ki bodo posredovane drugi pogodbenici, popolne 
in točne, vendar pa pogodbenica, ki pošilja, ne sme biti v 
nobenem primeru odgovorna za škodo povzročeno pri uporabi 
informacij. 

2. Izmenjava informacij je zagotovljena brezplačno, razen če se 
administratorja ne dogovorita drugače. Stroške izmenjave 
strokovnjakov plača ustrezna organizacija oziroma institucija, 
ki pošilja strokovnjake ali raziskovalne delavce. 

3. člen 

Izmenjava informacij bo razvrščena v dve kategoriji, zaupne 
informacije ter informacije, ki niso zaupne. Pogodbenica, ki pošilja, 
s pomočjo posebnih označb v obliki velikih črk jasno označi 
zaupno naravo informacije. 

Zaupne informacije bodo uporabljali le organi za jedrsko varnost 
ali pa njihovi predstavniki ter druga vladna telesa držav pogodbenic. 
Brez pisnega dogovora med pogodbenicama, se takšne zaupne 
informacije ne sme posredovati tretji stranki. 

Informacije, ki niso zaupne, in ki jih prejme katerakoli pogodbenica, 
se lahko uporabljajo neomejeno. 

4. člen 

1. Ta sporazum izvajata pristojna organa pogodbenic: 

v Republiki Sloveniji bo to Uprava Republike Slovenije za 
jedrsko varnost 
v Slovaški republiki pa bo to Jedrski upravni organ 
Slovaške republike. 

2. V okviru tega sporazuma se bodo informacije izmenjevale 
preko pisem, poročil in drugih dokumentov ter z obiski in 
sestanki. 

3. Sestanki za izmenjavo informacij so organizirani po potrebi, 
vendar pa v vsakem primeru vsaj enkrat na dve leti. Na 
vnaprej dogovorjeni dnevni red pa bo vključen tudi pregled 
izmenjanih informacij. 

4. Pristojni organi bodo določili administratorja (in njegovega 
namestnika), ki bo usklajeval njihovo udeležbo pri celoviti 
izmenjavi. 

5. Administratorja: 

a) prejemata vse dokumente, ki se pošiljajo v okviru 
izmenjave, vključno s poročili, uradnimi pismi, itd., 

b) sta odgovorna za razvijanje sodelovanja vključno z 
določitvijo oseb, naprav, dokumentov, standardov in 
bilateralnih obvez, 

c) zagotovita, da je izmenjava vzpostavljena ter ohranjena 
v primernem ravnovesju, 

d) združujeta tekoči seznam vseh dokumentov, ki so 
izmenjani v okviru sporazuma, 

e) določita število kopij dokumentov, ki bodo posredovani, 

f) načrtujeta informacijske sestanke, pripravita dnevni red, 
izmenjata obvestila s sestankov in nadzorujeta vse druge 
s tem povezane dogovore. 

5. člen 

V okviru tega sporazuma poteka sodelovanje skladno z zakoni in 
drugimi predpisi obeh držav. Kateri koli spor ali vprašanja, ki se 
nanašajo na interpretacijo ali izvajanje tega sporazuma v času 
njegove veljavnosti, rešujeta pogodbenici sporazumno. 

poročevalec, št. 18 120 17. marec 2000 



6. člen 

1. Ta sporazum je potrjen v skladu z notranjo zakonodajo 
pogodbenic, in začne veljati z dnem, ko bo prejeta zadnja 
diplomatska nota o tej notranji potrditvi. 

2. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. 

3. Vsaka pogodbenica lahko odpove sporazum s pisnim 
sporočilom. Veljavnost sporazuma bo prekinjena v 90 dneh 
od dne, ko ena od pogodbenic prejme sporočilo o odpovedi 
sporazuma. 

in Češkoslovaško socialistično Republiko, o sodelovanju na 
področju uporabe jedrske energije v miroljubne namene, podpisan 
dne 15. februarja 1966, bo prenehal za pogodbenici veljati z dnem, 
ko začne veljati ta sporazum. 

Sestavljeno v Bratislavi dne 25. septembra 1999 v dveh izvirnikih, 
v slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. V primeru različne interpretacije, 
velja angleško besedilo. 

Za Vlado Za Vlado 
7. člen Republike Slovenije Slovaške republike 

Sporazum med Socialistično federativno Republiko Jugoslavijo mag. Miroslav Gregorič l.r. Miroslav Lipar l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor, Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške 
republike o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti sta 
dne 25.9.1999 v Bratislavi podpisala direktor Uprave Republike 
Slovenije za jedrsko varnost, mag. Miroslav Gregorič in 
predsednik Jedrskega upravnega organa Slovaške republike, g. 
Miroslav Lipar. Sporazum predstavlja novo kvalitetno urejanje 
odnosov med državama pri sodelovanju na področju jedrske 
varnosti. 

Pogodbenici bosta pospeševali izmenjavo vseh informacij, ki se 
nanašajo na vprašanja jedrske in radiološke varnosti. Sporazum 
predvideva, da bosta Slovenija in Slovaška poleg izmenjave 
informacij pospeševali tudi izmenjavo tehničnih strokovnjakov 
ter raziskovalnih delavcev. 

Pogodbenici bosta informacije, ki so predmet sporazuma, 
izmenjavale preko pisem, poročil in drugih dokumentov ter z obiski 
in sestanki. Pogodbenici bosta organizirali sestanke vsaj enkrat 
na dve leti. 

Sporazum bosta izvajala pristojna organa pogodbenic; v 
Republiki Sloveniji Uprava Republike Slovenije za jedrsko 
varnost, v Slovaški republiki pa Jedrski upravni organ Slovaške 
republike. 

Z začetkom veljavnosti sporazuma, ki je sklenjen za nedoločen 
čas, bo za pogodbenici prenehal veljati sporazum med SFRJ in 
ČSSR o sodelovanju na področju jedrske energije v miroljubne 
namene, podpisan leta 1966. 

Sporazum v skladu z 2. odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za izvajanje sporazuma v proračunu ne bo potrebno zagotoviti 
dodatnih sredstev. 

Ratifikacija sporazuma ne narekuje sprejema novih oziroma 
spremembe veljavnih predpisov. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

MINISTRSTVOM ZA ORRAMRO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

MINISTRSTVOM ZA ORRAMBO 

REPUBLIKE ESTONIJE O 

SODELOVANJU NA OBRAMBNEM 

PODROČJU (BEESUP) 

EPA 1108-II 

Številka: 800-16/97-3 (T) 
Ljubljana, 2. marca 2000 

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

Vlada Republike Slovenije je na 149. seji dne 2. marca 2000 
določila besedilo: 

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. 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE ESTONIJE 
O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU, 

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

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Franci DEMŠAR, minister za obrambo; 
- Bogdan KOPRIVNIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za 

obrambo; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Mihaela LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

zunanje zadeve; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike 
Avenije in Ministrstvom za obrambo Republike Estonije o 
sodelovanju na obrambnem področju, ki je bil podpisan dne 20. 
^aja 1999 vTalinnu. 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi: 

* Besedilo sporazuma v estonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM 

MED 

MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE 

ESTONIJE 

O 

SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU 
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Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za 
obrambo Republike Estonije (v nadaljevanju: pogodbenici), sta 
se 

v želji, da bi okrepili medsebojne odnose in spodbudili sodelovanje 
na obrambnem področju 

ob prizadevanju, da bi prispevali h gradnji demokracije in ohranitvi 
miru in stabilnosti v Evropi z ustvarjalnim sodelovanjem, 

ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov, Pariške 
listine za novo Evropo, III. poglavja Dunajske listine o pogojih za 
urejanje medsebojnega zaupanja in varnosti iz leta 1992 in drugih 
ustreznih dokumentov Organizacije o varnosti in sodelovanju v 
Evropi, 

ob spoštovanju suverenosti držav, nedotakljivosti njunih meja, 
ozemeljske celovitosti in miroljubnega reševanja sporov 

I 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 

S tem sporazumom pogodbenici določata okvir za sodelovanje 
na obrambnem področju med Ministrstvom za obrambo Republike 
Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Estonije. 

2. člen 

Pogodbenici bosta sodelovali na teh temeljnih področjih: 

" izmenjava izkušenj pri organiziranju in vodenju obrambe 
države ter pri oblikovanju in načrtovanju obrambne politike, 
mobilizacija, 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje vojaškega in 
civilnega osebja, 

" obrambna zakonodaja in vojaška pravna vprašanja, 
" ohranjanje miru in vzpostavitev miru, 

izmenjava izkušenj pri upravljanju enot, ki organizirajo 
državno obrambo, 

* obramba in nadzor zračnega prostora, 
komunikacijski in informacijski sistemi, 

" problematika varstva okolja, 
" izmenjava izkušenj na področju planiranja, izgradnje in 

vzdrževanja vojaške infrastrukture (objekti, naprave, poligoni), 
" štabno delo, 
" vojaško letalstvo, 
" taktika in logistika, 
* vojaška zgodovina, 
' vojaška geografija in kartografija, 
' vojaška medicina, 

vojaške športne dejavnosti, 
" vojaška godba in kulturne prireditve, 

izmenjava dopustov. 

3. člen 

Sodelovanje na obrambnem področju poteka na podlagi teh 
^javnosti: 

uradni in delovni obiski delegacij obeh pogodbenic, 
pogajanja in posvetovanja med pogodbenicama, 

' stiki med sorodnimi vojaškimi ustanovami, 
izmenjava strokovnjakov, profesorjev in študentov, 
študij v vojaških izobraževalnih ustanovah, 
udeležba na tečajih, seminarjih, simpozijih, konferencah in 
skupnih vajah, 

izmenjava informacij in učnih gradiv, 
vzpostavitev stikov med enotami, štabi in drugimi ustanovami, 
kulturne in športne prireditve. 

4. člen 

Na podlagi tega sporazuma bodo izdelani letni načrti sodelovanja. 

Letni načrt sodelovanja temelji na predlogih, ki sta jih pogodbenici 
predložili in se o njih predhodno dogovorili. 

Predloge načrtov sodelovanja za naslednje koledarsko leto si 
pogodbenici medsebojno izmenjata do 30. novembra tekočega 
leta. 

V vsakem letnem načrtu sodelovanja bodo določeni cilji, njihove 
oblike, obseg, udeležba in kraj uresničevanja kot tudi pristojni 
organ, ki bo za to odgovoren, ter morebitne druge določbe. 

Poseben sporazum se sklene pred udeležbo na usposabljanju, ki 
ga organizira pogodbenica, ki je zanj dala pobudo. 

5. člen 

Posebna vprašanja sodelovanja med pogodbenicama na področju 
dejavnosti, navedenih v 2. in 3. členu, se podrobneje opredelijo v 
posebnem sporazumu. 

6. člen 

Pogodbenica pošiljateljica krije potne stroške v državo gostiteljico 
in iz nje kot tudi dnevnice, stroške osebnega zavarovanja in 
drugih zavarovanj. 

Država gostiteljica krije stroške prevoza v državi gostiteljici in 
tudi namestitev ter hrano. 

Na zahtevo druge pogodbenice država gostiteljica priskrbi 
brezplačno bolnišnično in ambulantno zdravstveno oskrbo 
državljanom države pošiljateljice v akutnih primerih; 
zobozdravstvene storitve so omejene na splošno ohranitveno 
zdravljenje ali kirurško pomoč; potreben pregled in plačilo za 
stroške dolgoročnega zdravljenja, oprema za medicinsko pomoč 
in storitve v državi gostiteljici se določijo s posebnim sporazumom 
med pogodbenicama. 

7. člen 

Pogodbenici zagotavljata zaščito informacij, ki jih pridobita med 
sodelovanjem po tem sporazumu. Nobena pogodbenica teh 
informacij, če jih smatra druga pogodbenica kot tajne, ne bo 
uporabljala v škodo interesov druge pogodbenice in jih ne bo 
posredovala nikomur, ki ni udeleženec tega sporazuma, brez 
predhodnega pisnega soglasja pogodbenice, ki je takšne 
informacije zbrala oziroma posredovala. 

Informacije, ki si jih bosta pogodbenici izmenjavali med 
sodelovanjem po tem sporazumu, bodo zaščitene po normah, 
veljavnih za pogodbenico, prejemnico teh informacij. 

8. člen 

Spore, ki bi nastali med pogodbenicama med uresničevanjem 
sodelovanja po tem sporazumu, bosta brez odlašanja rešili 
pogodbenici sami z medsebojnimi pogajanji in jih ne bosta predložili 
kakršnemu koli mednarodnemu sodišču ali tretji strani. 
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9. člen 

Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici pisno 
obvestita, da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek 
njegove veljavnosti. 

Pogodbenici lahko ta sporazum kadar koli sporazumno pisno 
spremenita ali dopolnita po postopku iz prvega odstavka tega 
člena. 

Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
lahko sporazum kadar koli pisno odpove. V takem primeru 
sporazum preneha veljati po šestih mesecih od dneva, ko je 

drugi pogodbenici izročena pisna notifikacija o prenehanju njegove 
veljavnosti. 

Sestavljeno v Talinnu dne 20. maja 1999 v dveh izvirnikih, v 
slovenskem, estonskem in angleškem jeziku. Ob razhajanjih pri 
razlagi prevlada angleško besedilo. 

Za Ministrstvo za obrambo 
Republike Slovenije 

dr. Franci Demšar l.r. 

Za Ministrstvo za obrambo 
Republike Estonije 

Juri Luik l.r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in 
Ministrstvom za obrambo Republike Estonije o sodelovanju na 
obrambnem področju je bil podpisan 20. maja 1999 v Talinnu. 
Podpisala sta ga dr. Franci Demšar, minister za obrambo Republike 
Slovenije, in Juri Luik, minister za obrambo Republike Estonije. 

Sporazum opredeljuje okvir sodelovanja na obrambnem področju 
med pogodbenicama, ki bosta sodelovali predvsem na naslednjih 
področjih: izmenjava izkušenj pri organiziranju in vodenju obrambe 
države ter oblikovanju obrambne politike, mobilizacija, 
izobraževanje in usposabljanje osebja, obrambna zakonodaja in 
vojaška pravna vprašanja, ohranitev in vzpostavitev miru, 
komunikacijski in informacijski sistemi, taktika in logistika ter drugo. 

Sodelovanje se bo uresničevalo zlasti v obliki uradnih in delovnih 
obiskov delegacij, pogajanj in posvetovanj, stikov med vojaškimi 
ustanovami, z izmenjavo strokovnjakov in študentov ter študijem 
v vojaških izobraževalnih ustanovah, z udeležbo na tečajih, 
konferencah in skupnih vajah ter na podlagi drugih dejavnosti. 

Sporazum bo predstavljal podlago za izdelavo letnih načrtov 
sodelovanja, posebna vprašanja glede sodelovanja pa se 
podrobneje opredelijo v posebnem sporazumu. Določene so 
obveznosti tako pogodbenice pošiljateljice kot gostiteljice, 
sporazum pa ureja tudi zaščito informacij, pridobljenih med 
sodelovanjem po tem sporazumu. 

Sporazum v skladu s 63. členom zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za uresničevanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali 
spremeniti veljavnih predpisov. 

Ob uresničevanju določil sporazuma bo treba zagotoviti finančna 
sredstva za poravnavo stroškov dogovorjenih dejavnosti. 
Zagotovilo jih bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije iz 
rednih sredstev. 

poročevalec, št. 18 126 17. marec 2000 



Umik 

PREDLOGA ZA SPREJEM ORVEZNE 

RAZLAGE 1. ČLENA ZAKONA O 

UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ V 

ZVEZI Z GRADITVIJO AVTOCESTNEGA 

OMREŽJA V REPURLIKI SLOVENIJI 

(Ur. I. RS, št. 35/95) (ORZUDVG1) 

EPA 523 - II 

) 

CIRIL PUCKO, poslanec 

Ljubljana, 8.3. 2000 

ZADEVA: UMIK PREDLOGA ZA SPREJEM OBVEZNE 
RAZLAGE 

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE I. ČLENA 
ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ V ZVEZI Z 
GRADITVIJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA V REPUBLIKI 
SLOVENIJI (Ur. I. RS, Št. 35/95) - (ORZUDVG1) - EPA 523 - II. 

Ciril PUCKO, l.r. 
Podpisani poslanec obvešča, da iz zakonodajnega postopka 
umika 

7 7. marec 2000 127 poročevalec, št. 18 
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NAROČILNICA 

I Ime in priimek:   | 

| Naslov:  i 

i Telefon: Poštna številka:  , 

Podjetje:  ' 

I Davčna številka:  

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE j 

| Datum:   

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

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

I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
L i 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 178-94-00 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 178-97-17. Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 25. člena 
Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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