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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 

NACIONALNI STANOVANJSKI 

VARČEVALNI SHEMI (ZNSVS) 

- EPA 1200 - II - hitri postopek 

SKUPINA POSLANCEV (Jožef Zimšek) 
Ljubljana, 20.6.2000 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) 
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur. I. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96 in 26/97) 
vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOGA ZAKONA O NACIONALNI STANOVANJSKI 
VARČEVALNI SHEMI 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da predlog zakona Državni zbor 

obravnava po hitrem postopku, saj gre za izredne potrebe 
države. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora 

POSLANCI: 
1. JOŽEF ZIMŠEK, l.r. 
2. ROMAN JAKIČ, l.r. 

3. JOŽE AVŠIČ, l.r. 
4. GEZA DŽUBAN, l.r. 

5. JOŽEF KOŠIR, l.r. 
6. DAVORIN TERČON, l.r. 

7. MIRAN JERIČ, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Nacionalni stanovanjski program, ki ga je 10. maja 2000 sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije, uvršča med glavne probleme 
stanovanjskega področja tudi njegovo financiranje. Stanovanjski 
sklad Republike Slovenije je sicer dodelil že preko 40 milijard 
tolarjev ugodnih dolgoročnih stanovanjskih posojil, vendar ne more 
zadostiti ogromnemu povpraševanju po njegovih ugodnih 
dolgoročnih stanovanjskih posojilih, ki je kljub omejenim razpisnim 
pogojem preseglo 100 milijard tolarjev 

Vsebinski premik z namenom povečanja obsega ugodnega 
dolgoročnega stanovanjskega kreditiranja predstavlja nacionalna 
stanovanjska varčevalna shema, ki jo je Vlada Republike Slovenije 
sprejela kot pilotski projekt marca 1999. 

Nacionalna stanovanjska varčevalna shema na eni strani 
spodbuja redno dolgoročno varčevanje, saj njegovo privlačnost 

zagotavlja v obliki pripisa določenega zneska premije po izteku 
vsakega leta varčevanja. Na drugi strani pa zagotavlja 
varčevalcem ugodna dolgoročna stanovanjska posojila, saj 
zavezuje sodelujoče banke na najmanj dvakratno večji obseg 
danih posojil varčevalcem v primerjavi s privarčevanimi zneski 
po vnaprej znani posojilni obrestni meri, ki je precej nižja od 
obrestne mere za tovrstna posojila v bankah. 

Odziv državljanov na razpisano možnost varčevanja v nacionalni 
stanovanjski varčevalni shemi je presegel vsa pričakovanja, saj 
je bilo povpraševanje bistveno večje od možnosti. V okviru 
nacionalne stanovanjske varčevalne sheme varčuje 25.607 
varčevalcev, ki mesečno vplačajo 593,700.000 tolarjev oziroma 
letno preko 7 milijard tolarjev. Odstopov od pogodb o varčevanju 
v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi praktično doslej ni 
bilo oziroma so bile nadomeščene z novimi. V petih letih bo tako 
privarčevano preko 35 milijard tolarjev. Tako bo leta 2004, ko se 
bo iztekel ta pilotski projekt, skupaj z izkoriščenimi pravicami do 
posojil na stanovanjskem trgu več kot 100 milijard tolarjev 
dodatnega povpraševanja, kar zahteva aktivnosti za povečanje 
ponudbe stanovanj. 
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Nacionalni stanovanjski program predvideva nacionalno 
stanovanjsko varčevalno shemo kot trajen projekt za spodbujanje 
dolgoročnega varčevanja v državi z namenom sčasoma zagotoviti 
zadosten obseg sredstev za zelo ugodna dolgoročna 
stanovanjska posojila. 

Osnovni razlog za izdajo zakona je zagotovitev trajnosti in 
sistemske urejenosti varčevanja v nacionalni stanovanjski 
varčevalni shemi z namenom zagotavljanja zelo ugodnih 
dolgoročnih stanovanjskih posojil kot vira financiranja 
stanovanjske gradnje skladno z nacionalnim stanovanjskim 
programom. 

Dodatni razlog za izdajo zakona pa je tudi pričakovanje, da bo 
izvajanje nacionalne stanovanjske varčevalne sheme zelo 
povečalo obseg dolgoročnega varčevanja v državi in hkrati 
prispevalo k preusmeritvi od tekoče potrošnje k trajnejšim 
dobrinam. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlaganim zakonom so določeni pogoji varčevanja in 
kreditiranja v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi kot tudi 
zagotovitev proračunskih sredstev za vzpodbude državljanom 
za tovrstno dolgoročno varčevanje. 

Zakon ureja tudi vsakoletno določanje obsega varčevanja v 
nacionalni stanovanjski varčevalni shemi. 

PRIMERJAVA Z UREDITVIJO DRUGIH DRŽAV 

Nacionalna stanovanjska varčevalna shema je po svoji vsebini in 
namenu kot finančni produkt primerljiva s podobno obliko 
stanovanjskega varčevanja in kreditiranja v Avstriji, kjer je tudi 

zakonsko urejena. Avstrijski model, ki je bil podlaga za oblikovanje 
že izvajane nacionalne stanovanjske varčevalne sheme kot tudi 
predlaganega zakona, temelji na sistemu državnih premij za 
spodbujanje dolgoročnega varčevanja ter določitvi pogojev 
varčevanja in stanovanjskega kreditiranja. 

Za opredelitev narave privarčevanih sredstev v nacionalni 
stanovanjski varčevalni shemi v bankah so upoštevani predpisi 
in stališča Centralne evropske banke in posameznih centralnih 
bank držav EU. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

V proračunu Republike Slovenije za leto 2000 je že zagotovljenih 
600 milijonov tolarjev za premije za prvo leto rednega varčevanja 
varčevalcem v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, sprejeti 
kot pilotski projekt na Vladi Republiki Slovenije. 

Sprejem zakona bo zahteval letno zagotavljanje proračunskih 
sredstev za premije kot vzpodbude za redno dolgoročno 
varčevanje varčevalcem v nacionalni stanovanjski varčevalni 
shemi v odvisnosti od dejanskega obsega varčevanja. 

4. OBRAZLOŽITEV HITREGA POSTOPKA 

Predlagamo, da se zakon sprejme po hitrem postopku, ker gre 
za izredne potrebe države in njenih državljanov. 

S predlaganim zakonom želimo vsem državljanom čimprej 
zagotoviti enake možnosti pridobivanja ugodnih dolgoročnih 
stanovanjskih posojil na podlagi državno premiranega 
dolgoročnega varčevanja, vse po pogojih nacionalne stanovanjske 
varčevalne sheme, kot jo ureja predlagani zakon. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. Splošne določbe 

1. člen 

Ta zakon določa nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo 
kot sistemsko podlago za vzpodbujanje dolgoročnega varčevanja 
in povečanja obsega ugodnega dolgoročnega stanovanjskega 
kreditiranja 

Nacionalna stanovanjska varčevalna shema (v nadaljnjem 
besedilu: NSVS) s sistemom državnih premij omogoča in zagotavlja 
državljanom ugodno dolgoročno varčevanje (v nadaljevanju: 
varčevanje) s pravico do nizko obrestovanih bančnih dolgoročnih 
stanovanjskih posojil (v nadaljevanju: posojilo) po pogojih tega 
zakona. 

2. člen 

Ta zakon določa: 

1. obseg varčevanja, 
2. pogoje varčevanja, 
3. višino in pogoje za premijo kot državno vzpodbudo za 

varčevanje, 
4. pogoje stanovanjskega kreditiranja. 

2. Obseg varčevanja 

3. člen 

Država letno zagotavlja možnost varčevanja v NSVS z določitvijo 
obsega pravic za sklepanje pogodb o varčevanju v NSVS ((v 
nadaljevanju: varčevalna pogodba) za vsako leto. 
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4. člen 

Pravice za sklepanje varčevalnih pogodb pridobi banka v okviru 
posameznega razpisa iz 6. člena. 

Pravice za sklepanje varčevalnih pogodb so razdeljene na lote. 

En lot daje pravico banki za sklenitev ene varčevalne pogodbe s 
pogodbenim mesečnim obrokom prvega leta varčevanja v višini 
mesečnega obroka, določenega v 10. členu. V okviru posamezne 
varčevalne pogodbe banka lahko izkoristi več lotov, če je višina 
pogodbenega mesečnega obroka mnogokratnik mesečnega 
obroka. 

Zaradi različnih časov trajanja varčevalnih pogodb so loti petletni 
in desetletni. 

Pridobljene lote lahko banke glede na dejansko povpraševanje 
ustrezno medsebojno spreminjajo glede na čas trajanja 
varčevanja, tako da so loti med seboj zamenljivi v razmerju 
desetletni lot za petletni lot 1 :1,25 oziroma petletni lot za desetletni 
lot v razmerju 1 : 0,8. 

5. člen 

Za leto 2000 se določi obseg pravic za sklepanje varčevalnih 
pogodb v višini 13.300 petletnih in 13.300 desetletnih lotov. 

Za vsako naslednje leto Vlada Republike Slovenije letno s sklepom 
določi letni obseg pravic za sklepanje varčevalnih pogodb glede 
na razmere na stanovanjskem trgu. 

6. člen 

Pravice za sklepanje varčevalnih pogodb pridobijo banke na 
podlagi javnega razpisa Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije. 

Na razpis se lahko prijavijo banke s sedežem v Republiki Sloveniji, 
ki 

1. imajo dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, 
2. imajo poslovno mrežo za poslovanje s prebivalstvom in 
3. sprejemajo pogoje NSVS, kot jih določa ta zakon. 

7. člen 

Izbor bank in razdelitev pravic za sklepanje varčevalnih pogodb 
opravi Stanovanjski sklad Republike Slovenije, tako da upošteva: 

1. regionalno porazdelitev, 
2. delež dolgoročnih posojil prebivalstvu v bilančni vsoti bank in 
3. pokritost s poslovno mrežo. 

Prednostno dobijo pravice za sklepanje varčevalnih pogodb banke, 
ki varčevalcem v NSVS po izteku varčevanja nudijo poleg 
stanovanjskih posojil v dvakratnem znesku privarčevanih 
sredstev še dodatna stanovanjska posojila pod enakimi pogoji. 

Izbrane banke s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije 
sklenejo pogodbo o sodelovanju pri Izvajanju NSVS, s katero so 
med drugim določeni enotni obrazci varčevalnih in posojilnih 
pogodb, načini, oblike in roki poročanja bank Stanovanjskemu 
skladu Republike Slovenije, kot tudi način obračunavanja In 
nakazovanja premij, kot to določa ta zakon. 

Banka pridobljene pravice za sklepanje varčevalnih pogodb ne 
sme prenesti na drugo banko. 

Banka mora pridobljene pravice za sklepanje varčevalnih pogodb 
izrabiti v roku šestih mesecev od podpisa pogodbe iz četrtega 
odstavka, sicer lahko Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
ponudi in dodeli neizrabljene pravice drugim bankam, ki na razpisu 
niso pridobile želene višine pravic, pa so svoje pravice že 
izkoristile. 

V primeru odstopa varčevalca od varčevalne pogodbe iz prve 
alinee prvega odstavka 18. člena banka ponovno razpolaga s 
temi pravicami za sklepanje varčevalnih pogodb v enaki višini. 

3. Pogoji varčevanja v NSVS 

8. člen 

Državljan lahko začne dolgoročno varčevati v NSVS (v 
nadaljevanju: varčevalec) v okviru bankam razdeljenih pravic za 
sklepanje varčevalnih pogodb iz 7. člena na podlagi javnega poziva 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

Javni poziv vsebuje zlasti: 

1. seznam bank, ki so pridobile pravice za sklepanje varčevalnih 
pogodb, in obseg pridobljenih pravic, 

2. pogoje varčevanja in kreditiranja, 
3. pogoje za pridobitev premije, 
4. začetek sklepanja varčevalnih pogodb. 

9. člen 

Varčevalec sklene varčevalno pogodbo v bankah iz tretjega 
odstavka 7. člena. 

Stranke varčevalne pogodbe so poleg varčevalca in banke še 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki jamči za izplačilo premij 
skladno s tem zakonom. 

Obveznosti in pravice iz pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko 
varčevalec kadarkoli prenese na (izven)zakonskega partnerja, 
otroke ali vnuke. 

3.1. Način varčevanja 

10. člen 

Višina najnižjega prvega mesečnega obroka varčevanja v NSVS 
(v nadaljevanju: mesečni obrok) za varčevalne pogodbe, sklenjene 
v okviru razpisanih pravic iz prvega odstavka 5. člena, je 11.000 
tolarjev. 

Varčevalec lahko varčuje v višini mesečnega obroka ali v višini 
njegovega mnogokratnika. Za višino se odloči ob podpisu 
varčevalne pogodbe (v nadaljevanju: pogodbeni mesečni obrok). 

Vlada Republike Slovenije ob upoštevanju letne stopnje inflacije z 
zaokrožitvijo na 1.000 tolarjev navzgor za vsak nadaljnji razpis 
pravic iz drugega odstavka 5. člena letno določi višino mesečnega 
obroka. 

11. člen 

Pogodbeni mesečni obrok varčevalec med trajanjem varčevalne 
pogodbe ne more sam spreminjati. Spremeni se le po izteku 
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dvanajstih mesecev varčevanja skladno s predpisi za ohranjanje 
realne vrednosti (revalorizacija). 

Novo višino mesečnega obroka za naslednjih dvanajst mesecev 
določi Stanovanjski sklad Republike Slovenije na podlagi podatkov 
o revalorizaciji za preteklih dvanajst mesecev, z zaokrožitvijo na 
100 tolarjev navzgor, in jo sporoči banki najkasneje do 15. v 
zadnjem mesecu posameznega leta varčevanja. 

Banka takoj po sporočilu iz prejšnjega odstavka obvesti 
varčevalca o novi višini pogodbenega mesečnega obroka. 

12. člen 

Varčevalec lahko pogodbene mesečne obroke vplačuje redno 
mesečno ali enkrat letno v višini dvanajstih pogodbenih mesečnih 
obrokov. 

Pogodbene mesečne obroke mora varčevalec vplačati v 
naslednjih rokih: 

v primeru mesečnih vplačil pogodbenih mesečnih obrokov: 
prvi pogodbeni mesečni obrok ob podpisu varčevalne 
pogodbe, naslednje pa vsak mesec do konca vsakega 
meseca do izteka varčevalne dobe, 
v primeru enkratnih letnih vplačil v skupni višini 12 pogodbenih 
mesečnih obrokov: prvih 12 pogodbeni mesečnih obrokov 
ob podpisu varčevalne pogodbe in nato vsakič 12 pogodbenih 
mesečnih obrokov do konca vsakega prvega meseca 
vsakega varčevalnega leta. 

Varčevalec lahko katerokoli varčevalno leto spremeni način 
vplačevanja iz mesečnega v letnega ali obratno. Varčevalec mora 
o nameri spremembe načina vplačevanja obvestiti banko najmanj 
en mesec pred nastopom novega varčevalnega leta. 

13. člen 

Varčevalec lahko v okviru posameznega varčevalnega leta vplača 
poljubno število pogodbenih mesečnih obrokov tudi vnaprej, 
vendar mora biti v vsakem pogodbenem letu vplačanih dvanajst 
pogodbenih mesečnih obrokov. 

14. člen 

Varčevalec lahko v celotni varčevalni dobi zamudi s plačilom 
pogodbenega mesečnega obroka največ enkrat pri varčevalni 
dobi pet let oziroma največ dvakrat nezaporedno pri varčevalni 
dobi deset let, vendar mora v tem primeru že v naslednjem mesecu 
vplačati dvojni pogodbeni mesečni obrok. 

V primeru zamude 12. pogodbenega mesečnega obroka vsakega 
varčevalnega leta in plačila tega skupaj z naslednjim pogodbenim 
mesečnim obrokom, mu pravica do premije pripade po izpolnitvi 
letne obveznosti (vplačilu 12. pogodbenega mesečnega obroka). 

Če varčevalec, ki varčuje z vplačevanjem 12 pogodbenih 
mesečnih obrokov skupaj, zamudi vplačilo v prvem mesecu 
novega varčevalnega leta, lahko nadaljuje z varčevanjem po 
sklenjeni varčevalni pogodbi samo, če celo varčevalno leto, v 
katerem je zamudil s plačilom enkratnega zneska, nadaljuje z 
vplačevanjem pogodbenih mesečnih obrokov po pogojih iz 
drugega odstavka tega člena. 

3.2. Varčevalna doba 

15. člen 

Varčevalna doba v NSVS je 5 ali 10 let. 

Varčevalne dobe varčevalec ne more spremeniti, razen v primerih 
iz drugega odstavka 19. in 25. člena. 

16. člen 

Varčevanje po varčevalni pogodbi preneha zadnji dan v 60. oziroma 
120. mesecu po sklenitvi varčevalne pogodbe. 

Varčevalec po izteku varčevalne pogodbe prosto razpolaga s 
privarčevanimi sredstvi. Za privarčevana sredstva se šteje vsa 
plačila po pogodbi, pripadajoče premije za celotno varčevalno 
dobo, pripisana revalorizacija in obresti. 

3.3. Obrestne mere 

17. člen 

Banka privarčevana sredstva varčevalca in pripisane premije iz 
22. člena revalorizira skladno s prepisi. 

Banka varčevalcu mesečno obrestuje vplačila po obrestnih merah 
v višini 1,65% letno za petletno varčevanje oziroma 3,00% letno 
za desetletno varčevanje. 

Banka obračunava obresti iz prejšnjega odstavka na 

- zneske vplačil varčevalca od dneva nakazila 
pripisane premije od dneva prejema na račun banke 

do konca obračunskega obdobja, pripiše pa jih koncem vsakega 
koledarskega leta in ob zaključku varčevanja. 

18. člen 

Realne obrestne mere za varčevanje iz drugega odstavka 
prejšnjega člena so fiksne. 

Spremenijo se lahko le s sklepom Vlade Republike Slovenije v 
primeru velikih sprememb obrestnih mer na finančnem trgu. Ne 
glede na morebitne spremembe realnih obrestnih mer pa obrestni 
razmik z realnimi obrestnimi merami iz 29. člena ostaja praviloma 
nespremenjen. 

3.4. Odstop od varčevalne pogodbe 

19. člen 

Varčevalec ima pravico odstopiti od varčevalne pogodbe, vendar 
mu v tem primeru pripadajo samo obresti na privarčevana 
sredstva in sicer: 
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1. pri odstopu pred enim letom varčevanja - kot za vloge na 
vpogled; 

2. pri odstopu po enem letu varčevanja - v pogodbeni višini. 

Varčevalec ni več upravičen do premij, ki jih je v času 
varčevanja prejel. Zato mu jih banka razknjiži in v revalorizirani 
višini v roku 15 dni od odstopa od pogodbe vrne 
Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije. 

Če od pogodbe odstopi varčevalec z varčevalno pogodbo na 
deset let po sedmih ali več letih varčevanja, mu pripadajo za 
celotno obdobje varčevanja: 

1. obresti v višini za petletno varčevanje, 
2. pet premij v višini za petletno varčevanje, 
3. pravica do posojila po pogojih iz drugega odstavka 31. člena. 

Banka izvrši poračun višine obresti in premij. Razliko v ugotovljeni 
višini premij vrne Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije v 
revalorizirani višini v roku 15 dni od odstopa od pogodbe. 

20. člen 

Šteje se, da je varčevalec odstopil od varčevalne pogodbe, če: 

poda pismeno izjavo banki, da odstopa, z dnem podpisa izjave 
ne plača tri mesečne obroke, z dnem zapadlosti tretjega 
neplačanega pogodbenega mesečnega obroka. 

V primeru odstopa od varčevalne pogodbe banka vrne varčevalcu 
privarčevana sredstva v višini iz prejšnjega člena v 100 dneh od 
dneva odstopa. 

4. Premija 

21. člen 

Premija po tem zakonu je znesek, ki letno pripade varčevalcu v 
NSVS kot vzpodbuda za redno dolgoročno varčevanje po pogojih 
NSVS. 

Sredstva za premije iz prejšnjega odstavka se letno zagotovijo v 
državnem proračunu, izplača pa jih Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije. 

22. člen 

V primeru rednega varčevanja, kot ga določata 12. in 13. člen 
varčevalcu letno pripade premija in sicer v višini enega 
pogodbenega mesečnega obroka varčevanja oziroma 1/12 
enkratnega letnega vplačila 12 pogodbenih mesečnih obrokov v 
okviru petletne varčevalne dobe oziroma v višini 1,25 
pogodbenega mesečnega obroka oziroma 1/12 enkratnega 
letnega vplačila 12 pogodbenih mesečnih obrokov v okviru 
desetletne varčevalne dobe. 

Višino premije lahko Vlada Republike Slovenije spremeni s sklepom 
ob določitvi letnega obsega razpisanih pravic za sklepanje 
varčevalnih pogodb iz drugega odstavka 5. člena zlasti v primeru 
velike spremembe obsega varčevanja v NSVS, vendar tako da 
je premija za petletno varčevanje v odnosu do premije za 
desetletno varčevanje 1:1,25. 

23. člen 

Za premije po prvem letu varčevanja po varčevalnih pogodbah iz 
prvega odstavka 5. člena se v državnem proračunu za leto 2001 
zagotovi 329.175.000 tolarjev, za nadaljnja leta rednega 
varčevanja pa skladno z 11. in 22. členom. 

24. člen 

Upravičenost varčevalca do premij ugotavlja Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije na podlagi poročila bank iz 7. člena. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije zagotovi nakazilo premije 
za varčevalca do 15. delovnega dne v mesecu po izpolnitvi 
pogojev za pridobitev premije. 

25. člen 

Če varčevalec zamudi s plačilom mesečnega obroka enkrat več 
kot to določa 14. člen, pa zamujeni obrok plača takoj z naslednjim 
obrokom, mu pravica do premije za to varčevalno leto ne pripade. 

Varčevalec v primeru iz prejšnjega odstavka lahko nadaljuje z 
varčevanjem tako, da podaljša varčevalno dobo za eno leto in s 
tem pridobiti možnost za 5 oziroma 10 premij. 

5. Posojila 

26. člen 

Varčevalec, ki je redno varčeval celo varčevalno dobo in pridobil 
vse premije skladno z 22. členom oziroma 25. členom, pridobi 
pravico do posojila pod pogoji tega zakona. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije varčevalcu iz prejšnjega 
odstavka izda potrdilo o izpolnitvi pogojev za pridobitev posojila. 

27. člen 

Višina posojila, ki ga zagotavlja banka varčevalcu iz prejšnjega 
člena, je najmanj dvojni znesek privarčevanih sredstev. 

Za privarčevana sredstva se šteje vsa plačila po pogodbi, 
pripadajoče premije za celotno varčevalno dobo, pripisana 
revalorizacija in obresti. 

28. člen 

Odplačilna doba za posojila iz prejšnjega člena je enaka dvojnemu 
številu let, v katerih je varčevalcu pripadla premija, to je 10 oziroma 
20 let. 

29. člen 

Realne obrestne mere za posojila iz 27. člena so: 

- 2,45% letno - za posojila na 10 let, 
- 3,80% letno - za posojila na 20 let. 
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30. člen 

Realne obrestne mere za posojila iz prejšnjega člena so fiksne. 

Spremenijo se lahko le s sklepom Vlade Republike Slovenije v 
primeru velikih sprememb obrestnih mer na finančnem trgu. Ne 
glede na morebitne spremembe realnih obrestnih mer pa obrestni 
razmik z realnimi obrestnimi merami iz 17. člena praviloma ostaja 
nespremenjen. 

31. člen 

V primeru podaljšanja varčevalne dobe iz 25. člena je osnova za 
določitev višine in odplačilne dobe posojila privarčevani znesek v 
letih, ko je varčevalec pridobil premije, odplačilna doba pa je enaka 
dvojnemu številu let, za katera je varčevalcu pripadla premija. 

Varčevalcu iz drugega odstavka 19. člena pripada pravica do 
stanovanjskega posojila v višini in po pogojih za petletno 
varčevanje. 

>' 32. člen 

Varčevalec iz 26. člena oziroma oseba iz tretjega odstavka 9. 
člena, ki se odloči, da izkoristi pravico do posojila pod pogoji tega 
zakona (v nadaljevanju: posojilojemalec), na podlagi potrdila iz 
drugega odstavka 26. člena z banko sklene posojilno pogodbo 
za namene iz 33. člena. 

Posojilo je lahko odobreno kreditno sposobnemu posojilojemalcu. 
Če posojilojemalec sam ni kreditno sposoben, lahko v posojilni 
odnos vstopi eden ali več soplačnikov, ki sočasno z njim 
podpiše(jo) posojilno pogodbo in je (so) tudi odgovoren(i) za 
odplačilo celotnega dolga. 

Kreditno sposobnost posojilojemalca in soplačnikov ugotavlja 
banka v skladu z veljavnimi predpisi in poslovno politiko banke. 

Posojilojemalec mora kredit ustrezno zavarovati v skladu s 
poslovno politiko banke. 

33. člen 

Posojilojemalec odobreno posojilo lahko porabi za: 

1. nakup stanovanja ali stanovanjske hiše, 
2. gradnjo individualne stanovanjske hiše (tudi nadomestno 

gradnjo, nadzidavo ali dozidavo, izgradnjo podstrešnega 
stanovanja), 

3. rekonstrukcijo lastnega stanovanja ali stanovanjske hiše ali 
4. adaptacijo lastnega stanovanja ali stanovanjske hiše in 
5. nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše. 

Koriščenje odobrenega posojila je dokumentarno. 

34. člen 

Banka zagotavlja posojilojemalcu možnost najema posojila po 
pogojih iz tega zakona v času najmanj 100 dni po izpolnitvi pogojev 
iz 26. člena. 

Banka je dolžna varčevalca tri mesece pred iztekom varčevalne 
dobe iz 16. člena oziroma 26. člena pisno opozoriti na pravico do 
pridobitve posojila pod pogoji tega zakona. 

Če varčevalec v 30 dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega 
odstavka pisno obvesti banko o predvidenem roku najema posojila, 
ki ne sme biti daljši od 6 mesecev po izpolnitvi pogojev iz 26. 
člena, mu je banka ne glede na določbe prvega odstavka tega 
člena dolžna zagotoviti posojilo po pogojih tega zakona. 

6. Prehodne in končne določbe 

35. člen 

Vsa sredstva, ki jih skladno s tem zakonom v banke vplačujejo 
varčevalci, se štejejo za dolgoročna. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se ne štejejo med sredstva, za 
katera se skladno z zakonom o Banki Slovenije obračunava 
obvezna rezerva. 

Banka Slovenije predpiše bankam strukturo naložb iz sredstev, 
zbranih v okviru NSVS. 

36. člen 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije najkasneje v roku 30 dni 
od uveljavitve tega zakona objavi javni razpis iz prvega odstavka 
6. člena. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije najkasneje v roku 60 dni 
od uveljavitve tega zakona objavi javni poziv iz prvega odstavka 
8. člena s začetkom sklepanja varčevalnih pogodb v roku 15 dni 
od objave. 

37. člen 

Nadzor nad izvajanjem NSVS opravlja Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije letno poroča Vladi 
Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije o 
poteku varčevanja v NSVS. 

38. člen 

Določbe tega zakona se ne uporablja za pogodbe o varčevanju, 
sklenjene v Izbranih bankah na podlagi javnega razpisa z dne 
22.4.1999, v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, 
ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije 25. marca 1999 in 6. 
aprila 1999, razen določb 35. člena. 

39. člen 

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

1. Splošne določbe (1. in 2. člen) 

Splošne določbe uzakonjujejo nacionalno stanovanjsko 
varčevalno shemo (v nadaljevanju NSVS) kot sistemsko podlago 
za vzpodbujanje dolgoročnega varčevanja z državnimi premijami 
in za povečanje ugodnega dolgoročnega stanovanjskega 
kreditiranja. Nadalje splošne določbe opredeljujeo vsebino zakona. 

2. Obseg varčevanja (3. do 7. člen) 

Varčevanje v NSVS zagotavlja država z vsakoletno določitvijo 
obsega pravic za sklepanje pogodb o varčevanju v NSVS (v 
nadaljevanju varčevalna pogodba). Pravice so razdeljene na lote, 
ki so glede na čas trajanja varčevanja pet in desetletni. Loti so 
medsebojno zamenjljivi v določenem razmerju. 

Za leto 2000 zakon opredeljuje obseg pravic za sklepanje 
varčevalnih pogodb v skupni višini 16.600 lotov, od tega je polovica 
petletnih in polovica desetletnih. Obseg pravic za sklepanje 
varčevalnih pogodb za vsako naslednje leto določi Vlada Republike 
Slovenije glede na razmere na stanovanjskem trgu. 

Pravice za sklepanje varčevalnih pogodb pridobijo banke, ki 
izpolnjujeo z zakonom določene pogoje, na podlagi javnega 
razpisa, ki ga objavi stanovanjski sklad Republike Slovenije. Izbor 
bank po in razdelitev pravic za sklepanje varčevalnih pogodb 
opravi Stanovansjki sklad republike Slovenije glede na zakonsko 
določene kriterije in prednosti. 

Izbrane banke s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije 
sklenejo medsebojno pogodbo o sodelovanju opredeljenimi 
vsebinami in sestavinami. 

3. Pogoji varčevanja (8. do 20. člen) 

Dražvljani lahko pričnejo varčevati v NSVS v izbranih bankah na 
podlagi javnega poziva Stanovansjkega sklada Republike Slovenije 
tako da sklenejo varčevalno pogodbo z izbrano banko in 
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, ki jamči za izplačilo 
državnih premij. Pravice in obveznosti iz varčevalne pogodbe 
lahko varčevalec kadarkoli prenese na (izven)zakonskega 
partnerja, otroke ali vnuke. 

Mesečni obrok varčevanja na podlagi razpisa pravic za sklepanje 
varčevalnih pogodb za leto 2000 je 11.000 tolarjev. Za nadaljnje 
razpise obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb Vlada 
Republike Slovenije letno določi višino mesečnega obroka ob 
upoštevanju inflacije z zaokrožitvijo na 1.000 tolarjev navzgor. 

Pogodbeni mesečni obrok je lahko enak mesečnemu obroku ali 
njegovemu mnogokratniku. Med varčevanjem se ne more 
spremenjiti, razen enkrat letno za višino revalorizacije, ugotovljene 
za zadnjih dvanajst mesecev. Višino revaloriziranega mesečnega 
obroka z zaokrožitvijo na 100 tolarjev navzgor določi Stanovanjski 
sklad Republike Slovenije, varčevalce pa o spremembi višine 
pogodbenega mesečnega obroka obvesti banka. 

Varčevalec lahko pogodbene mesečne obroke plačuje mesečno 
ali ankrat letno v višini dvanajstih pogodbenih mesečnih obrokov 
v določenih rokih. Način vplačevanja ■pogodbenih mesečnih 
obrokov lahko varčevalec v času varčevanja spreminja iz 
mesečnega v letno in obratno, vplača poljubno število pogodbenih 

mesečnih obrokov vnaprej, vendar pa mora biti vsako pogodbeno 
leto vplačanih dvanajst pogodbenih mesečnih obrokov. 

Izjemoma lahko varčevalec zamudi enkrat v petletnem in dvakrat 
v desetletnem varčevanju, če zamujeni obrok plača takoj naslednji 
mesec skupaj s tekočim pogodbenim mesečnim obrokom. 

Varčevalna doba je pet in deset let in je nespremenljiva, razen če 
varčevalec zamudi s plačilom pogodbenega mesečnega obroka 
dvakrat pri petletnem oziroma trikrat pri desetelten varčevanju, 
pa je bil zamujeni obrok vedno plačan takoj naslednji mesec skupaj 
s tekočim mpogodbenim mesečnim obrokom, ko se mu 
varčevalna doba brez pravice do pridobitve ene premije v letu 
take zamude podaljša za eno leto. Varčevalno dobo lahko skrajša 
tudi varčevalec, ki je imel sklenjeno varčevalno pogodbo za deset 
let, pa po sedmih letih rednega varčevanja ne želi več varčevati. 
V tem primeru mu pripadajo vse pravice, kakor da bi varčeval pet 
let. 

Zakon določa obrestne mere za petletno varčevanje v realni 
višini 1,65% letno in za desetletno varčevanje v realni višini 3,00% 
letno. Višine obrestnim mer lahko Vlada republike Slovenije 
spremeni v primeru velikih sprememb obrestnih marna finančnem 
trgu, tako da obrestni razmik z realnimi obrestnimi merami za 
posojila ostaja praviloma nespremenjen. 

Zakon določa pogoje odstopa od varčevalne pogodbe, višino 
realnih ovresti za tako privarčevana sredstva brez pravice do 
državih premij in rok 100 dni za vračilo privarčevanih sredstev. 

4. Premija (21. do 25. člen) 

Premija je znesek, ki letno pripade varčevalcu v NSVS kot 
vzpodbuda za redno varčevanje po pogojih zakona. Sredstva za 
premije se letno zagotavljajo v državnem proračunu izplačuje pa 
jih Stanovansjki sklad Republike Slovenije. 

V primeru rednega varčevanja kot ga določa zakon varčevalcu 
letno pripade premija v višini enega pogodbenega mesečnega 
obroka varčevanja oziroma 1/12 enkratnega letnega vplačila 12 
pogodbenih mesečnih obrokov v okviru petletne varčevalne dobe 
oziroma v višini 1,25 pogodbenega mesečnega obroka oziroma 
1/12 enkratnega letnega vplačila 12 pogodbenih mesečnih 
obrokov v okviru desetletne varčevalne dobe. 

Za premije po prvem letu varčevanja po varčevalnih pogodbah iz 
razpisa za leto 2000 se v državnem proračunu zagotovi 
329.175.000 tolarjev, za nadaljnja leta rednega varčevanja pa v 
revalorizirani višini. 

Višino premije lahko Vlada Republike Slovenije spremeni s sklepom 
ob določitvi letnega obsega razpisanih pravic za sklepanje 
varčevalnih pogodb zlasti v primeru velike spremembe obsega 
varčevanja v NSVS, vendar tako da je premija za petletno 
varčevanje v odnosu do premije za desetletno varčevanje 1:1,25. 

Upravičenost varčevalca do premij ugotavlja Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije na podlagi poročila bank. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije zagotovi nakazilo premije 
za varčevalca do 15. delovnega dne v mesecu po izpolnitvi 
pogojev za pridobitev premije. 
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5. Posojila (26. do 34. člen) 

Varčevalec, ki je redno varčeval najmanj pet let in pridobil vse 
premije pridobi pravico do posojila v višini najmanj dvojnega 
zneska privarčevanih sredstev. Za privarčevana sredstva se 
šteje vsa plačila po pogodbi, pripadajoče premije za celotno 
varčevalno dobo, pripisana revalorizacija in obresti. 

Odplačilna doba za posojila je enaka dvojnemu številu let, v katerih 
je varčevalcu pripadla premija, to je 10 oziroma 20 let. 

Realne obrestne mere za posojila so za 0,8% višje od realnih 
obresti za varčevanje in sicer 2,45% letno za posojila na 10 let in 
3,80% letno za posojila na 20 let. 

Realne obrestne mere za posojila so fiksne in se spremenijo se 
lahko le s sklepom Vlade Republike Slovenije v primeru velikih 
sprememb obrestnih mer na finančnem trgu, tako da obrestni 
razmik z realnimi obrestnimi merami za varčevanje praviloma 
ostaja nespremenjen. 

Posojilojemalec je lahko varčevalec ali oseba, na katero je skladno 
z zakonom prenesel pravice iz varčevalne pogodbe. Posojilo je 
odobreno kreditno sposobnemu posojilojemalcu. Če 
posojilojemalec sam ni kreditno sposoben, lahko v posojilni odnos 
vstopi eden ali več soplačnikov, ki sočasno z njim podpiše(jo) 
posojilno pogodbo in je (so) tudi odgovoren(i) za odplačilo 
celotnega dolga. 

Kreditno sposobnost posojilojemalca in soplačnikov ugotavlja 
banka v skladu z veljavnimi predpisi in poslovno politiko banke. 

Posojilojemalec mora kredit ustrezno zavarovati v skladu s 
poslovno politiko banke. 

Posojilojemalec odobreno posojilo lahko porabi za (1) nakup 
stanovanja ali stanovanjske hiše, (2) gradnjo individualne 

stanovanjske hiše (tudi nadomestno gradnjo, nadzidavo ali 
dozidavo, izgradnjo podstrešnega stanovanja), (3) rekonstrukcijo 
ali (4) adaptacijo lastnega stanovanja ali stanovanjske hiše in (5) 
nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše. 
Koriščenje odobrenega posojila je dokumentarno. 

Zakon opredeljuje pogoje in roke, v katerih banka zagotavlja 
posojilojemalcu možnost najema posojila po pogojih iz tega 
zakona. 

6. Prehodne in končne določbe (34. do 39. člen) 

Zakon opredeljuje sredstva, ki jih skladno s tem zakonom v banke 
vplačujejo varčevalci, kot dolgoročna, ki se ne štejejo med 
sredstva, za katera se skladno z zakonom o Banki Slovenije 
obračunava obvezna rezerva. Banka Slovenije predpiše bankam 
strukturo naložb iz sredstev, zbranih v okviru NSVS. 

Zakon opredeljuje roke, v katerih Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije objavi javni razpis pravic za sklepanje varčevalnih 
pogodb za leto 2000 in javni poziv varčevalcem. 

Nadzor nad izvajanjem NSVS opravlja Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, ki letno poroča Vladi Republike Slovenije in 
Državnemu zboru Republike Slovenije o poteku varčevanja v 
NSVS. 

Določbe tega zakona se ne uporablja za pogodbe o varčevanju, 
sklenjene v izbranih bankah na podlagi javnega razpisa z dne 
22.4.1999, v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, 
ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije 25. marca 1999 in 6. 
aprila 1999, razen določb 35. člena. 

Zakon prične veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 

0 VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

(ZVCP-B) 

- EPA 1201 - II - hitri postopek 

) 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
SKUPINA POSLANCEV (JOŽE AVŠIČ) 
Ljubljana, 20.6.1999 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) 
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur. I. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96 in 26/97) 
vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (URADNI L. 
RS, ŠT. 30/98) 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 204. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da predlog zakona Državni zbor 
obravnava po hitrem postopku, saj gre za izredne potrebe 
države. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 

sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora 

POSLANCI: 

i. ll {M 

g. T£dcoio yi\uoK!(j 

b. J /SUrSlZ 

jAfJc 

*3 fazH/k 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni I. RS, št. 30/98) v 
petem odstavku 117. člena določa sankcijo prenehanja 
vozniškega dovoljenja za voznike motornega vozila, ki imajo v 
organizmu več kot 1,5 grama alkohola na kilogram krvi, ne glede 
na število do sedaj doseženih kazenskih točk. Ta določba, ki je 
seveda pozitivno naravnana in sledi ciljem zakona, to je povečati 
varnost v cestnem prometu, zmanjšati število žrtev v prometnih 

nesrečah in zmanjšati materialno škodo, postavlja voznike, ki se 
poklicno ukvarjajo s prevozi v cestnem prometu, v neenakopraven 
položaj z drugimi udeleženci v cestnem prometu. Ne samo, da so 
ti vozniki v neenakopravnem položaju z nepoklicnimi vozniki, v 
neenakopravnem položaju so tudi s poklicnimi vozniki v 
železniškem, letalskem in pomorskem prometu. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S spremembo zakona želimo dopolniti peti odstavek 117. člena 
zakona tako, da izenačimo poklicne voznike z nepoklicnimi. 
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3. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem zakona nima posledic za proračun Republike Slovenije. 

4. OBRAZLOŽITEV HITREGA POSTOPKA 

Gre za izredne potrebe države. Osebam, ki so prizadete v svojih 
pravicah, bi s to spremembo oz. dopolnitvijo omogočili 
enakopraven položaj z ostalimi udeleženci v cestnem prometu. 
Sicer pa predlagana novela ne spreminja temeljnih usmeritev, ki 
jih uvaja zakon, ampak ga le v manjši meri dopolnjuje. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni I. RS, št. 30/98) 
se peti odstavek 117. člena spremeni tako, da se glasi: 

"5) Vozniku motornega vozila, ki ima v organizmu več kot 1.5 
grama alkohola na kilogram krvi, se izreče sankcija prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja, za kategorijo, v okviru katere 
je voznik motornega vozila storil ta prekršek, ne glede na 
doseženo število kazenskih točk." 

2.člen 

Prvi odstavek 119. člena zakona se spremeni tako, da se glasi: 

"1) Sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se 
izreče, ne glede na doseženo število kazenskih točk, za določeno 
kategorijo glede na peti odstavek 117. člena:" 

vozniku motornega vozila, ki povzroči prometno nesrečo in 
ima v krvi več kot 1.1. grama alkohola na kilogram krvi; 
vozniku motormega vozila, ki povzroči prometno nesrečo 
pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi, ki zmanšujejo sposobnost za vožnjo 

3. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 
Sprememba petega odstavka 117. člena določa, da se sankcija 
odvzema vozniškega dovoljenja izvrši samo za kategorijo, v 
kateri je bil prekršek opravljen. 

K 2. členu 
Sprememba prvega odstavka 119. člena ima isti cilj - v zvezi s 
povzročitvijo prometne nesreče. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

(4) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, 
se kaznuje za prekršek: 

117. člen 

(1) Med vožnjo v cestnem prometu, in ko začnejo voziti, ne smejo 
imeti alkohola v krvi: 

1. vozniki motornih vozil kategorije C, E ali D; 
2. vozniki vozil, s katerimi opravljajo javni prevoz oseb in stvari 

ali prevoz oseb za lastne potrebe; 
3. vozniki vozil, s katerimi prevažajo nevarne snovi; 
4. vozniki, ki jim je vožnja motornega vozila osnovni poklic, kadar 

opravljajo ta poklic; 
5. vozniki inštruktorji, dokler usposabljajo kandidate za voznike 

pri praktični vožnji vozila; 
6. kandidati za voznike pri praktičnem usposabljanju; 
7. vozniki začetniki. 

(2)Ostali vozniki imajo lahko do 0,5 grama alkohola na kilogram 
krvi pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola rte kažejo 
znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo 
ravnanje v cestnem prometu. 

(3) Voznik oziroma voznik inštruktor, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek: 

a) če ima od 0,00 do 0,50 grama alkohola na kilogram krvi, z 
denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev in 1 do 3 kazenskimi 
točkami; 

b) če ima od 0,51 do 1,10 grama alkohola na kilogram krvi, z 
denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev in 2 do 4 kazenskimi 
točkami; 

c) če ima več kot 1,11 grama alkohola na kilogram krvi, z denarno 
kaznijo najmanj 90.000 tolarjev in 5 do 7 kazenskimi točkami, 
ali s kaznijo zapora in 5 do 7 kazenskimi točkami. 

a) če ima do 0,50 grama alkohola na kilogram krvi in kaže znake 
nezanesljivega ravnanja, z denarno kaznijo najmanj 20.000 
tolarjev in 1 do 2 kazenskima točkama; 

b) če ima od 0,51 do 1,10 grama alkohola na kilogram krvi, z 
denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev in 2 do 5 kazenskimi 
točkami; 

c) če ima nad 1,11 grama alkohola na kilogram krvi, z denarno 
kaznijo najmanj 90.000 tolarjev in 5 do 7 kazenskimi točkami, 
ali kaznijo zapora in 5 do 7 kazenskimi točkami. 

(5) Vozniku motornega vozila, ki ima v organizmu več kot 1,5 
grama alkohola na kilogram krvi, se izreče sankcija prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja, ne glede na število do tedaj 
doseženih kazenskih točk. 

119. člen 

(1) Sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se 
izreče, ne glede na število do tedaj doseženih kazenskih točk: 

vozniku motornega vozila, ki povzroči prometno nesrečo in 
ima v organizmu več kot 1,1 grama alkohola na kilogram krvi; 

vozniku motomejfei vozila, ki povzroči prometno nesrečo pod 
vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih 
snovi, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. 

(2) Sankcija iz prejšnjega odstavka tega člena se izreče poleg 
denarnih kazni, določenih v točki c tretjega odstavka, v točki c 
četrtega odstavka 117. člena tega zakona oziroma v tretjem 
odstavku 118. člena tega zakona. 

(3) Sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se ne 
izreče vozniku iz prvega odstavka, ki povzroči prometno nesrečo 
prve kategorije z neznatno materialno škodo. 
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Dodatna stališča 

SLOVENIJE DO VPRAŠANJ, KI JIH 

OBRAVNAVA MEDVLADNA 

KONFERENCA O INSTITUCIONALNI 

REFORMI EVROPSKE UNIJE 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 900-12/98-18 
Ljubljana, 07.07.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 6. seji dne 6. julija 2000 sprejela: 

- DODATNA STALIŠČA SLOVENIJE DO VPRAŠANJ, KI JIH 

OBRAVNAVA MEDVLADNA KONFERENCA O INSTITU- 
CIONALNI REFORMI EVROPSKE UNIJE, 

ki jih pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v seznanitev. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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VLACA REPUBLIKI Ž-CVEN;.c 

Številka: 900-12/98-18 
Ljubljana, 6.7.2000 

Dodatna stališča Slovenije do vprašanj, ki jih obravnava Medvladna 
konferenca o institucionalni reformi EU 

Na zasedanju Evropskega sveta v Helsinkih 10. in 11. decembra 1999 so 
predsedniki držav in vlad držav članic Evropske unije sklenili, da se mora naslednja 
Medvladna konferenca osredotočiti na institucionalne zadeve in tako obravnavati 
predvsem vprašanja povezana z razširitvijo glasovanja s kvalificirano večino, 
zastopanjem držav članic v Svetu ter velikostjo in sestavo Komisije. 
Institucionalna reforma Evropske unije je namreč predpogoj za njeno širitev. 

Medvladna konferenca se je pričela med portugalskim predsedovanjem Uniji 14. 
februarja 2000. Na podlagi sklepov s Helsinkov mora konferenca končati z delom 
decembra 2000. Države kandidatke bodo redno obveščane o poteku konference in 
bodo imele možnost izmenjavati mnenja o vprašanjih, ki bodo obravnavana. Francija 
je predlagala Evropsko konferenco v času njenega predsedovanja EU, to je v drugi 
polovici leta 2000, kot forum za izmenjavo mnenj z državami kandidatkami. 

V Santa Maria de Feira na Portugalskem je 19. in 20. junija potekalo zasedanje 
Evropskega sveta, katerega so se udeležili predsedniki držav in vlad držav članic 
Evropske unije. 
V okviru točke priprave na prihodnost je Evropski svet obravnaval: medvladno 
konferenco o institucionalni reformi, listino o temeljnih pravicah, širitev ter skupna 
evropska varnostna in obrambna politika. 

Glede Medvladne konference so sprejeli naslednje zaključke: 
Evropski svet pozdravlja poročilo portugalskega predsedovanja o dosedanjem 
poteku Medvladne konference. Še posebej poudarja, da morajo biti določila v zvezi 
s poglobljenim sodelovanjem vključena na dnevni red Medvladne konference. 
Konferenca mora nadaljevati z delom v takšnem tempu, da se bo zaključila v času 
francoskega predsedovanja, kot je bilo dogovorjeno na zasedanjih Evropskega 
sveta v Kolnu in v Helsinkih. 

Tako je bilo dodano na dnevni red Medvladne konference t.i. poglobljeno 
sodelovanje, ki bo ena izmed prioritet francoskega predsedstva, mora pa potekati ob 
upoštevanju potrebe po koheziji in solidarnosti Evropske unije. 
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Države kandidatke so bile tudi uradno povabljene s strani predsedujoče EU - 
Portugalske, da naj predstavijo svoje poglede do zadev, ki jih obravnava Medvladna 
konferenca. 

Stališče Slovenije do vprašanj Medvladne konference: 

1. Velikost in sestava Evropske komisije 

Slovenija se zavzema, da bi vsaka država članica imela svojega člana Komisije. 

Komisija zastopa splošni interes Skupnosti in morajo komisarji nastopati neodvisno. 
Čeprav člani Komisije ne zastopajo posameznih interesov držav članic menimo, da 
njeni člani predstavljajo tudi države, iz katerih izhajajo. Za proces odločanja je po 
mnenju Slovenije pomembno, da je vsaka država članica zastopana z enim 
komisarjem, saj je pomembno, da v Collegu vpliva na odločanje. 

2. Prerazporeditev glasov v Svetu EU 

Slovenija se zavzema, da se pri porazdelitvi glasov v Svetu EU upošteva predvsem 
kriterij zaščite interesov majhnih držav. 

Zaradi širitve EU je potrebno ponovno porazdeliti glasove med države članice v 
Svetu EU. Predvsem majhne države si prizadevajo, da bi lahko še naprej ustrezno 
zastopale svoje interese v procesu sprejemanja odločitev EU, kar podpira tudi 
Slovenija. Zavedati se je potrebno, da je dosedanja razporeditev glasov v Svetu 
neproporcionalna glede na velikost držav članic ali število prebivalstva, temveč 
odraža zgodovinski kompromis odločanja in delovanja Evropske unije, ki si ga 
manjše države članice želijo ohraniti. Zato Slovenija ocenjuje, da bodo manjše 
države članice EU vztrajale pri teh stališčih ter s tem zastopale tudi interese 
Slovenije 

3 Razširitev glasovanja s kvalificirano večino 

V interesu Slovenije je, da se odločanje s kvalificirano večino razširi na več področij, 
razen za področja vitalnega nacionalnega interesa. 

Da bi bili zaščiteni vitalni interesi držav članic in posledično tudi Slovenije, ko bo 
postala članica EU, se mora po našem mnenju ohraniti odločanje s soglasjem na 
področjih, ki zadovoljujejo naslednjim kriterijem: 
vse določbe, ki imajo ustavno naravo; 
vse določbe, ki imajo medvladni karakter: 
vse določbe, ki jih morajo ratificirati države članice EU; 
vse določbe, ki dovoljujejo izjeme od acquisa na področju notranjega trga. 

Prehod določenih področij iz glasovanja s soglasjem na glasovanje s kvalificirano 
večino je zaradi širitve EU nujen, saj večje število držav članic pomeni večjo 
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možnost blokiranja odločitve zaradi nasprotovanja ene same države ali le nekaj 
držav, s tem pa je ogrožen razvoj integracije. Kljub temu pa države na tistih 
področjih, ki jih smatrajo za vitalne glede na njihov nacionalni interes, še vedno 
vztrajajo pri soglasju. 

Slovenija izraža zadovoljstvo nad sklepom Evropskega sveta v Helsinkih, da morajo 
biti države članice EU pripravljene, da se širša institucionalna reforma Evropske 
unije kot pogoj za širitev uveljavi v letu 2002 ter nad zavezo Evropskega sveta, da 
bo do konca 2002 Evropska unija usposobljena za širitev s kandidatkami, ki bodo 
izpolnjevale potrebne pogoje. 

IV Poglobljeno sodelovanje 

Osnovno stališče Slovenije do poglobljenega sodelovanje, oz bolje rečeno do 
razširitve dnevnega reda Medvladne konference je bilo, da Slovenija želi, da se v 
okviru Medvladne konference o institucionalni reformi obravnavajo le t. i. trije 
Amsterdamski ostanki (velikost in sestava Komisije, razširitev glasovanja s 
kvalificirano večino ter prerazporeditev glasov v Svetu), saj v Sloveniji ne bi želeli, 
da morebitna razširitev dnevnega reda privede do morebitne zamude pri zaključku 
Medvladne konference o institucionalni reformi do konca francoskega predsedstva. 

Proti poglobljenemu sodelovanju so bile tudi nekatere države članice, predvsem 
zaradi bojazni, da lahko pravni mehanizem v Pogodbi o EU glede poglobljenega 
sodelovanja določenih držav na nekaterih področij avtomatično pripelje do Evrope 
več hitrosti. 

Slovenija načelno ne nasprotuje poglobljenemu sodelovanju, še posebej ob 
upoštevanju dejstva, da je bilo načelo fleksibilnosti že sedaj vključeno v 
Amsterdamsko pogodbo, sicer res na "čase by base" osnovi ter ob možnosti 
blokade Evropskega sveta. Slovenija tudi meni, da širitev EU ne sme oslabiti 
poglabljanja, oz. nadaljnjega razvoja Evropske unije ter da njena prihodnost ne more 
temeljiti na najšibkejšemu členu v verigi. Že sedaj znani primeri prehitevanja v 
povezovanju (nr. EMU ali Schengen) dokazujejo, da bodo države članice vedno 
našle načine v okviru ali izven okvirov EU za dodatno sodelovanje, v kolikor bodo to 
želele, zato vključitvi mehanizma v samo Pogodbo načeloma ne gre nasprotovati. 

Vendar pa Slovenija ocenjuje, da je potrebno natančno določiti podrobnosti ter 
institucionalne ureditve v zvezi s poglobljenim sodelovanjem, saj vidi nevarnosti 
predvsem v možnosti različnega tolmačenja samega principa. 
Poglobljeno sodelovanje tako ne sme biti usmerjeno proti državam kandidatkam ali v 
smeri, ki bi njim onemogočala tesnejše sodelovanje in napredovanje na določenih 
področjih, kjer bi želele polno sodelovati. 

Prav tako ne sme ustvarjati občutka, da poglobljeno sodelovanje vodi v Evropo več 
hitosti ali dš ustvarja elitni klub starih in novih držav članic. 
Glede na to, da države kandidatke v okviru Medvladne konference ne sodelujejo, 
temveč so bile med portugalskim predsedstvom le pozvane, da predstavijo svoja 

poročevalec, št. 48 18 19. julij 2000 



stališča, se je potrebno zavedati, da bo tudi odločitev glede poglobljenega 
sodelovanja, kjer se bo odločalo s kvalificirano večino, sprejeta brez njih. 

Ker se pričakuje, da bo Medvladna konferenca zaključena do konca francoskega 
predsedstva, kar pomeni, da bo tudi poglobljeno sodelovanje del nove Pogodbe o 
EU ter po ratifikaciji del Acquis, lahko države kandidatke vključitev omenjenega ' 
načela razumejo tudi v smeri, da bo EU ponovno razmislila o svojih stališčih glede 
prehodnih obdobij ter i^em v okviru Pristopne konference. 
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naročilnica 

I Ime in priimek:      

| Naslov: _   ___  

| Telefon:   Poštna številka:    

. Podjetje:      

' Davčna številka:      

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:    

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

i Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
SUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

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