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POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-1 ?) 
- EPA 1227 - II - skrajšani postopek 
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Spoštovanj 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 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJO 

(ZPIZ-1?) 

- EPA 1227 - II - skrajšani postopek 

Poslanec mag. Janez Kopač je dne 12. julija 2000 
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembah 
In dopolnitvah zakona o pokojninskem In Invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-1?) - skrajšani postopek - EPA 1227- 
II. 

Z dopisom dne 15. junija 2000 je skupina poslancev s 
prvopodpisanim Francijem Rokavcem predložila 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 A) - prva obravnava 
- (EPA 1197-11) in dne 16. junija 2000 še poslanca Ivo 
Hvalica in Ivan Božič predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o pokojninskem In Invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-1?) - skrajšani postopek - (EPA 1198- 
II), ki ure|ata enako oziroma podobno vsebino kot 
predloženi zakon. 

Ker zakonodajna postopka, ki so jih predložili zgoraj 
navedeni predlagatelji še nista končana, Je predsednik 
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. 
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev 
predloga zakona, ki ga je v obravnavo predložil 
poslanec mag. Janez Kopač. 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKA SLOVENIJE 
mag. Janez Kopač, poslanec LDS 

Ljubljana, 12. julij 2000 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l. RS št. 48/92) in 
prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
(Ur. I. RS, Št. 44/93, 80/94, 3/95,28/96 in 26/97) vlaga podpisani 
poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU 

ki ga po skrajšanem postopku pošilja v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora sporoča, da bo kot predlagatelj na sejah delovnih teles 
in zbora sodeloval mag. Janez Kopač. 

Janez Kopač, l.r. 

22. julij 2000 



Ker gre za manjšo dopolnitev in spremembo Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju s prehodno določbo 
(postopen dvig starostnega pogoja) in zaradi prenehanja 
veljavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Ur. list RS št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98 - stari zakon) in hitre 
uveljavitve novega zakona, predlagamo, da predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah obravnava Državni zbor po 
skrajšanem postopku. Sprememba in dopolnitev je nujna, da ne 
bodo povzročene težko popravljive posledice, ki bi nastale, če 
sprememba in dopolnitev ne bi bila sprejeta. Te posledice so 
navedene v razlogih za sprejem predloga zakona. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Z novim zakonom so se v celoti zaostrili pogoji za uveljavljanje 
pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
pa tudi pogoji pod katerimi lahko nekdanji zavarovanci uživajo 
pravice iz tega zavarovanja. Tako je zakon zaostril tudi pogoje 
pod katerimi lahko upokojenci, ki bi sicer morali biti vključeni v 
obvezno zavarovanje, zaprosijo za izvzem iz zavarovanja in s 
tem ohranijo status uživalca pokojnine. Gre za osebe, ki bi 
praviloma morale ob uveljavitvi pravice do pokojnine prenehati s 
pridobitno dejavnostjo, kar pomeni, da bi na primer kot podjetniki 
morali ukiniti svojo dejavnost, saj praviloma statusa zavarovanca 
in upokojenca nista združljiva. 

Drugi odstavek 18. člena zakona omogoča takim osebam izvzem 
iz zavarovanja pod pogojem, da so že izpolnile 63 let starosti 
(moški) oziroma 61 let starosti (ženske) ter pod pogojem, da ne 
opravljajo dejavnosti z osebnim delom, ker imajo zaposlenega 
vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti oziroma pod 
pogojem, da so do uveljavitve pravice najmanj 6 mesecev 
opravljale isto dejavnost v enakem obsegu ter so bile zavarovane 
na podlagi delovnega razmerja. Glede na to, da je podobno 

možnost predvideval tudi prej veljavni zakon, pri čemer pa zakon 
kot omejitveni pogoj ni določal starosti, lahko ugotovimo, da so se 
pogoji za prej navedene kategorije oseb bistveno zaostrili. 

Zakonodajalec je praviloma v vseh primerih ko gre za 
zaostrovanje pogojev predvidel določeno prehodno obdobje. Edina 
izjema brez prehodnega obdobja so prav upokojenci, ki še niso 
dopolnili 63 let (moški) oziroma 61 let (ženske) in so nosilci neke 
pridobitne dejavnosti. Te osebe je zakon postavil pred izbiro, da 
se bodisi reaktivirajo bodisi ukinejo svojo dejavnost. V primeru, da 
bi te osebe svojo dejavnost ukinile, bi s tem izgubili delo tudi vsi, 
ki so pri njih zaposleni. 

2. CILJ ZAKONA 

Glavni namen predlaganega zakona je določiti prehodno obdobje 
za dvig starostnega pogoja za izvzem iz zavarovanja ter tako 
izenačiti te osebe z ostalimi kategorijami oseb, ki se jim pogoji 
postopno zaostrujejo. S spremembo starostnega pogoja, ki jc 
sedaj v veljavi, uskladiti določbo zakona z realnimi potrebami ir 
uporabnostjo norme. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZA PRORAČUN 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sprejem zakona ne bo zahteval dodatnih proračunskih sredstev. 

4. PREDLAGANA REŠITEV 

Predlaga se nova prehodna določba, na podlagi katere bi se 
samozaposlenim ter kmetom, pogoji pod katerimi lahko zaprosijo 
za izvzem iz zavarovanja, omilili tako, da se v prehodnem obdobju 
ne bi zahtevala starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženske), 
temveč bi se ta starost dvigovala postopno in bi popoln pogoj po 
drugem odstavku 18. člena nastopil leta 2009 za moške in leta 
2015 za ženske. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list 
RS, št. 106/99) se za 396. členom doda novi 396.a člen, ki se 
glasi: 

"396.a člen 
(Postopno dviganje starosti za izvzem upokojencev iz 

obveznega zavarovanja) 

Ne glede na določbo drugega odstavka 18. člena tega zakona 
lahko samozaposleni ali kmet, ki je pridobil pravico do pokojnine 
v prehodnem obdobju uveljavi pri zavodu izvzem iz zavarovanja 
če: 

ne opravlja dejavnosti z osebnim delom, ker ima zaposlenega 
vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti; 
je do uveljavitve pravice najmanj 6 mesecev opravljal isto 
dejavnost v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na 
podlagi delovnega razmerja 

in je dopolnil minimalno starost, ki v posameznem koledarskem 
letu prehodnega obdobja znaša: 

Leto Uživalke pokojnin Uživalci pokojnin 
leta meseci leta Meseci 

2000 53 4 58 6 
2001 53 8 59 0 
2002 54 0 59 6 
2003 54 4 60 0 
2004 54 8 60 6 

2005 55 0 61 0 
2006 55 4 61 6 
2007 55 8 62 0 
2008 56 4 62 6 
2009 57 0 63 0 
2010 57 8 

2011 58 4 

2012 59 0 

2013 59 8 

2014 60 4 

2015 61 0 

2. člen 

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

Prehodna določba, ki omogoča postopno dvigovanje starostnega 
pogoja je nujna, saj se je s 1.1.2000 veliko sedanjih upokojencev 
s statusom samostojnega podjetnika posameznika oz. 
družbenikov z izpolnjenim pogojem pravice do starostne pokojnine, 
vendar še ne starih 63 let (moški) oz. 61 let (ženske) znašlo v 
situaciji zapreti oz. prenehati s poslovanjem čez noč in odpustiti 
delavce, kar pa je z vidika zaupanja v pravo neustavno. 

S to spremembo se predlaga dopolnitev zakona s katero bi se 
osebam, ki so pridobili pravico do pokojnine (samozaposlenim, 

kmetom), vendar še niso dopolnili starosti 63 let (moški) oz. 61 let 
(ženske), omogočilo obdržati status gospodarskega subjekta 
oz. nadaljevati z opravljanjem dejavnosti s tem da bi se uvedlo 
postopno dvigovanje starostnega pogoja. 

Tako bi se tudi tem uživalcem pokojnine omogočilo pridobivati 
dodatne dohodke ob tem, da bi se jim tako kot ostalim 
upokojencem za določen odstotek znižal znesek pokojnine. 

) 
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Predlog zakona o 

SKLADU ZA POPLAČILO ODŠKODNINE 

ŽRTVAM VOJNEGA IN POVOJNEGA 

NASILJA (ZSPVO) 

-EPA 1101 - tretja obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 408-28/2000-1 
Ljubljana, 10.07.2000 

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

- PREDLOGA ZAKONA O SKLADU ZA POPLAČILO 
ODŠKODNINE ŽRTVAM VOJNEGA IN POVOJNEGA 
NASILJA, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 19. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22.2.2000, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Hkrati v obravnavo pošilja amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o skladu za poplačilo odškodnine 
žrtvam vojnega in povojnega nasilja. 

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: 

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- dr. Edo PIRKMAJER, državni sekretar v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-2211 -0105 

Tretja obravnava 
6.7.2000 

PREDLOG ZAKONA 

O SKLADU ZA POPLAČILO ODŠKODNINE ŽRTVAM VOJNEGA 
IN POVOJNEGA NASILJA 

L UVODNE DOLOČBE 

I. člen 

S tem zakonom se ustanavlja Sklad za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega 

nasilja (v nadaljnjem besedilu: Sklad) za negmotno škodo, določa poslovanje in obveznosti 

Sklada ter vrste in višino odškodnin, ki jih bo izplačeval Sklad 

2. člen 

Sklad posluje v imenu in za račun Republike Slovenije 

Sklad ni pravna oseba in deluje kot proračunski sklad. 

Sklad upravlja pet članski upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki ministrstev, 

pristojnih za ekonomske odnose in razvoj, za delo, družino in za socialne zadeve, za 

pravosodje, za finance in za zunanje zadeve. Člane upravnega odbora imenuje Vlada 

Republike Slovenije za štiri leta 

Predsednik upravnega odbora je predstavnik ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose 

in razvoj. 

Upravni odbor Sklada: 

- sprejema statut in druge akte Sklada; 

- določi letni finančni načrt Sklada in zaključni račun Sklada in 

- odloča o drugih zadevah iz pristojnosti Sklada. 

Statut, letni finančni načrt in zaključni račun Sklada sprejme upravni odbor s soglasjem Vlade 

Republike Slovenije. 
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3. člen 

Prihodki Sklada so: 

- sredstva, pridobljena na podlagi zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova 

kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij; 
- sredstva, pridobljena na podlagi meddržavnih sporazumov in sredstva iz tujih virov, 

katerih namen je poravnava obveznosti v smislu tega zakona; 

- prihodki od upravljanja prostih denarnih sredstev Sklada; 

- sredstva iz državnega proračuna. 

4. člen 

Sredstva Sklada iz prejšnjega člena se zbirajo na posebnem računu pri ministrstvu, 

pristojnem za finance, ločeno od drugih proračunskih sredstev. 

Prosta denarna sredstva na računu iz prejšnjega odstavka upravlja ministrstvo, pristojno za 

finance. Ta sredstva ima ministrstvo, pristojno za finance, v času do njihove namenske 
porabe naložena v kratkoročne državne vrednostne papiije. 

Prihodki od upravljanja prostih denarnih sredstev se vplačujejo na poseben račun iz prvega 

odstavka tega člena. 

Neporabljena sredstva na računu Sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto. 

n. ODŠKODNINE 

I. Vrste odškodnin 

5. člen 

Iz Sklada se izplačujejo: 
1. odškodnine za telesno in duševno trpljenje in 

2. odškodnina za izgubo življenja bližnjega. 
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2. Upravičenci do odškodnine 

6. člen 

Upravičenci do odškodnine po tem zakonu so določeni z zakonom o žrtvah vojnega nasilja, z 

zakonom o popravi krivic in z zakonom o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. 

7. člen 

Upravičenec do odškodnine po 6. členu tega zakona ima pravico do odškodnine v višini, ki 

mu je priznana s pravnomočno odločbo po drugem odstavku 12. člena tega zakona. 

3. Odškodnina za telesno in duševno trpljenje 

8. člen 

Odškodnina za pretrpljeno telesno in duševno trpljenje se odmeri osebam, ki so to škodo 

utrpele, v znesku na podlagi meril, ki so določeni z 10. členom tega zakona. 

Višina odškodnine ne sme biti nižja od 25.000 SIT in ne višja od 50.000 SIT za vsak 

dopolnjen mesec trajanja prisilnega ukrepa oziroma dejanja, določenega z zakonom. 

9. člen 

Skupni znesek, ki ga prq'me posamezni upravičenec po tem zakonu, ne more presegati višine 

2.000.000 SIT. 

Za osebe po zakonu o popravi krivic, ki so doslej že prejele odškodnino ali del odškodnine, se 

v znesek iz prvega odstavka tega člena všteva vsota dotlej prejete odškodnine. 

10. člen 

Višina odškodnine po tem zakonu se določi glede na: 

- vrsto nasilnega dejanja oziroma prisilnega ukrepa: 

- za taboriščnike, ukradene otroke in politične zapornike po 35.000 SIT za mesec 

pretrpljenega nasilja; 

- za izgnance in intemirance po 25.000,00 SIT za mesec pretrpljenega nasilja; 

- za mobilizirance v redne vojaške enote okupatoija po 20.000,00 SIT za 
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mesec pretrpljenega nasilja; 

- za begunce in delovne deportirance po 12.000,00 SIT za mesec pretrpljenega 

nasilja. 

- čas trajanja izgona, begunstva, internacije, deportacije, bivanja v taborišču, zapora, 

prisilne mobilizacije, v obdobju, določenem z zakonom o žrtvah vojnega nasilja, do povratka 

v domovino oziroma izključno do 31.12. 1945, tako, da se za polni mesec šteje, če je nasilje 

trajalo ve kot 15 dni; 

- čas trajanja dejanskega odvzema prostosti v obdobju od 15.5.1945 do 2.7.1990. 

Višina odškodnine se za civilnega invalida vojne iz 4. člena zakona o vojnih invalidih določi 

tako: 

- da se znesek invalidnine na dan uveljavitve tega zakona za posamezni mesec, do katere 

je upravičen civilni invalid vojne glede na skupino invalidnosti, v katero je razvrščen 

po zakonu o vojnih invalidih, pomnoži s količnikom 15. 

4. Odškodnina za izgubo življenja bližnjega 

11. člen 

Odškodnina za izgubo življenja bližnjega, katerega smrt je neposredna posledica dejanja v 

zvezi z vojnimi in povojnimi dogodki, se izplača upravičencu za pretrpljeno negmotno škodo 
v znesku 500.000,00 SIT. Če je upravičencev več, se jim odškodnina razdeli po enakih delih. 

Odškodninski znesek iz prejšnjega odstavka se odmeija glede na število upravičencev in 

sicer 

za enega upravičenca 40%, 

za dva upravičenca 60%, 

za tri upravičence 80%, 

za štiri ali več upravičencev 100%. 

Če je upravičencev več, se jim pripadajoči znesek iz prejšnjega odstavka razdeli po enakih 

delih. 

Ne glede na določilo 9. člena tega zakona Vlada RS lahko na predlog ministra za notranje 

zadeve in ministra za obrambo dodeli večkratnik odškodninskega zneska iz prvega odstavka 

tega člena za izgubljeno življenje bližnjega v vojni za Slovenijo 1991, izhajajoč iz dosedanje 

sodne prakse pri že priznanih odškodninah iz tega obdobja. 
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5. Postopek za uveljavitev pravice do odškodnine 

12. člen 

Akt, s katerim je pristojni organ odločil o upravičencih in njihovih pravicah po zakonu o 

popravi krivic, po zakonu o žrtvah vojnega nasilja oziroma zakonu o posebnih pravicah žrtev 

v vojni za Slovenijo 1991, pošlje organ po uradni dolžnosti v izvršitev Skladu. Upravičenec 

po drugem odstavku 6. člena pošlje Skladu v odločitev v roku enega leta po uveljavitvi tega 

zakona vlogo za odločitev o poplačilu vojne škode na podlagi 4. alinee 10. člena. 

Na podlagi akta iz prejšnjega odstavka tega člena izda Sklad odločbo o vrsti in višini 

odškodnine, do katere je upravičen posamezni upravičenec po tem zakonu. 

V postopku izdaje odločbe o vrsti in višini odškodnine po tem zakonu se uporabljajo določila 

zakona o splošnem upravnem postopku, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

Zoper odločbo, s katero Sklad odloči o vrsti in višini odškodnine, pritožba ni dovoljena, 

možno pa je sprožiti upravni spor. 

Sklad izplača odškodnino na podlagi pravnomočne odločbe iz drugega odstavka tega člena. 

13. člen 

Prvi obrok odškodnine v višini 20% skupnega zneska priznane vojne odškodnine se izplača v 

30 dneh po pravnomočnosti odločbe v gotovini. 

Drugi obrok v višini 40% skupnega zneska priznane odškodnine se izplača 12 mesecev za 

prvim obrokom v gotovini. 

Tretji obrok v višini 40% skupnega zneska priznane odškodnine se izplača v obveznicah do 

31.12.2001. 

14. člen 

Za plačilo odškodnine po tem zakonu izda Republika Slovenija obveznice v višini obveznosti 

države na podlagi pravnomočnih odločb o vrsti in 40% višini odškodnine, do katere je 

upravičen posameznik po tem zakonu. 

Obveznice se izdajo v eni seriji. Obveznice so normirane v tolarjih in izdane v apoenih po 

1000 SIT. Obveznice so izplačljive do 31.12.2001. 
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Obveznice se obrestujejo z letno obrestno mero v višini TOM + 3%. Obrestovanje obveznic 

te e od 1.9.2000 dalje. 

Obresti, obračunane do izplačila prvega obroka, se pripišejo nominalni vrednosti obveznic. 

Obveznice se izplačujejo prinositelju. Za izplačilo obveznic in obresti po tem zakonu jam i 

Republika Slovenija. 

Posle v zvezi z izdajo, izročanjem in izplačevanjem obveznic ter obračunavanjem obresti 

opravlja Slovenski odškodninski sklad. 

15. člen 

Upravičenci od odškodnine po tem zakonu ne plačujejo davka. 

16. člen 

Ministrstvo za finance prenese sredstva iz 4. člena tega zakona na Slovenski odškodninski 

sklad. Slovenski odškodninski sklad vodi postopke in opravlja administrativne in tehnične 

posle pri izplačevanju odškodnin. 

m. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

(prejšnji 17. člen - črtan) 

17. člen (prej 17. a člen) 

Če upravičenec po tem zakonu pridobi pravico po drugem naslovu, katere namen je 

vsebinsko enaka ali podobna poravnava povzročenih krivic v smislu tega zakona, se tako 

pridobljena pravica upošteva pri določanju višine ter vrste odškodnine v skladu z 9. členom 

tega zakona. 

Za pravico po drugem naslovu, katere namen je vsebinsko enaka ali podobna poravnava 

povzročenih krivic v smislu tega zakona, se šteje: 

- pravica do denarnih sredstev, ki jih upravičenec pridobi iz skladov, ustanovljenih v tujini, 

katerih namen je poravnava obveznosti v smislu tega zakona ter gre pri tem za enkratno 

odmero pravice v obliki denarnega zneska. 

Upravičenec po tem zakonu je dolžan sporočiti organu, opredeljenem v 12. členu tega 

zakona, o pridobljeni pravici iz drugega odstavka tega člena. Organ v tem primeru pred 
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izdajo odločbe iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona sproži postopek ugotovitve o vrsti 

in višini pravice, ki jo je upravičenec pridobil po drugem naslovu, ter na podlagi ugotovitev 

izda sklep, s katerim odloči o vračunanju ali nevračunanju tako pridobljenih sredstev v 

odškodnino po tem zakonu v skladu z 9. členom tega zakona. 

Če upravičenec po tem zakonu organu, opredeljenem v 12. členu tega zakona, ne sporoči 

podatka o pridobljeni pravici iz drugega odstavka tega člena, ter je izdana odločba iz tretjega 

odstavka 12. člena tega zakona, je upravičenec dolžan znesek, ki presega višino skupnega 

zneska, opredeljenega v 9. členu tega zakona, vrniti v skladu s pravili zakona o izvršbi in 

zavarovanju. 

Do sredstev, lci jih je upravičenec vrnil v skladu z določbo prejšnjega odstavka, je upravičen 

Sklad za poplačilo vojne odškodnine. 

18. člen 

NaLiin ter roke, ki niso opredeljeni s tem zakonom, za izplačevanje glavnice in obresti, za 

katere se izdajo obveznice ter druga vprašanja v zvezi z izdajanjem, izračunavanjem in 

izplačevanjem obveznic in izvrševanjem odločb, ki se glasijo na odškodnino po tem zakonu, 

določi Vlada Republike Slovenije z uredbo, ki jo izda v šestih mesecih po uveljavitvi tega 

zakona. 

19. člen 

Sklad preneha z delovanjem po izpolnitvi obveznosti, zaradi katerih je bil ustanovljen. 

Denarna sredstva, ki po izplačilu odškodnin ostanejo na računu Sklada, se prenesejo v 

proračun Republike Slovenije. 

20. člen 

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



OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je ob dragi obravnavi predloga zakona o Skladu za 

poplačilo vojne odškodnine na 19. seji dne 22.2.2000, sprejel sklep, da predlog zakona o 

Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja za tretjo obravnavo 

pripravi Vlada Republike Slovenije ter da se tretja obravnava opravi v skladu z drugim 

odstavkom 194. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu s sprejetim sklepom pripravila besedilo predloga 

zakona in ga pošil ja v obravnavo in sprejem v Državni zbor. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 

členu ter k naslovu predloga zakona. 

Členi, ki v drugi obravnavi predloga zakona niso bili amandmirani, so: 4, 5, 6, 7, 16, 19 in 20. 

Vsi sprejeti amandmaji so bili upoštevani in vključeni v besedilo predloga zakona 
pripravljenega za tretjo obravnavo. Zaradi črtanja 17. člena je bilo opravljeno tudi 

preštevilčenje člena 17. a. 
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n. OBRAZLOŽITEV K POSAMEZNIM ČLENOM 

K1. členn: 

Navedeni člen določa področje, ki ga ureja predlog zakona. V skladu z navedeno določbo 

predlog zakona ureja dve področji, in sicer ustanovitev in obveznosti Sklada za poplačilo 

odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter vrsto in višino odškodnin, ki jih bo 

izplačeval Sklad. 

K 2. členn: 

Navedeni člen določa, da Sklad ni pravna oseba ter da deluje kot proračunski sklad. Sklad 

posluje v imenu in za račun Republike Slovenije. 

Urejena je sestava in naloge organa upravljanja - pet članskega upravnega odbora, ki ga 

sestavljajo predstavniki ministrstev. Njegova poglavitna naloga je sprejetje statuta ter 

določitev letnega finančnega načrta in zaključnega računa Sklada. 

K odločanju upravnega odbora mora dati soglasje Vlada Republike Slovenije. 

K 3. členu: 

Člen opredelju je prihodke Sklada. 

Primarni določeni prihodki Sklada so sredstva, pridobljena na podlagi zakona o uporabi 

sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 

podjetij in sredstva, pridobljena na podlagi meddržavnih sporazumov in sredstva iz tujih 

virov, katerih namen je poravnava obveznosti v smislu tega zakona. V kolikor ta sredstva ne 

zadoščajo za izpolnitev obveznosti Sklada, se plačilo preostale obveznosti Sklada zagotavlja s 

sredstvi iz državnega proračuna, ki je določen sicer sekundarno, je pa dejansko 

najpomembnejši vir prihodkov sklada. 

K 4. členu: 

Ker Sklad ni pravna oseba, se z navedenim členom ureja način zbiranja in upravljanja s 

sredstvi Sklada. Sredstva Sklada se zbirajo na posebnem računu pri ministrstvu, pristojnem 

za finance, ločeno od drugih proračunskih sredstev. S prostimi denarnimi sredstvi upravlja 

ministrstvo, pristojno za finance, ki ima ta sredstva do njihove namenske porabe naložena v 

kratkoročne državne vrednostne papirje. 

Sredstva, ki jih Sklad pridobi kot prihodek iz proračuna in ki se ob koncu proračunskega leta 

v celoti ne porabijo, se prenesejo v sredstva Sklada v prihodnjem proračunskem letu. 
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K S. členu: 

Navedeni člen opredeljuje vrsto odškodnin, ki se izplačujejo iz sredstev Sklada. Odškodnine 

po predloženem zakonu se izplačajo kot odškodnina za telesno in duševno trpljenje ter kot 

odškodnina za izgubo življenja bližnjega. 

K 6. členu: 

Z določbo 6. člena so opredeljeni upravičenci do odškodnine iz sredstev Sklada. Upravičenci 

so fizične osebe, ki imajo status upravičenca po zakonu o žrtvah vojnega nasilja, zakonu o 

popravi krivic in po zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. Zakon o 

Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja je tehnični zakon in ne 

določa novih pravic ali upravičencev, marveč daje pravico do odškodnine le tistim, ki imajo 

status upravičenca po zakonih, na katere se predlog tega zakona navezuje. Gre za 

avtomatizem pri opredeljevanju upravičencev. V kolikor se kateri od teh treh zakonov 

spremeni glede določanja upravičencev do pravic po teh zakonih, to avtomatično pomeni tudi 

spremembo kroga upravičencev do odškodnine po tem zakonu. 

K 7. člena: 

Člen določa, da ima upravičenec po tem zakonu pravico do višine pravnomočno priznane 

odškodnine. Vendar pa mora biti višina odškodnine v skladu z določbo 9. člena, kar pomeni, 

da ne sme presegati maksimalnega zneska, določenega s tem zakonom, ki ga lahko pridobi 

posameznik iz naslova poplačila nematerialne škode za povzročeno nasilje. 

K 8. Členu: 

Odškodnina za telesno in duševno trpljenje se odmeri v znesku, ki se izračuna na podlagi 

kriterijev, določenimi z 10. členom predloga zakona. Določen je najnižji in najvišji znesek 

odškodnine za vsak dopolnjen mesec trajanja prisilnega ukrepa oziroma dejanja, določenega 

z zakonom. 

K 9. Členu: 

Določen je maksimalni znesek, ki ga lahko posamezni upravičenec po tem zakonu prejme za 

poplačilo nematerialne vojne škode. Znesek ne more presegati višine 2.000.000,00 SIT. 

V ta maksimalni znesek pa se poleg priznane višine odškodnine všteva tudi odškodnina ali 

deleži odškodnin, ki so jih pridobivajo upravičenci po zakonu o popravi krivic. 

Višina odškodnine se v skladu s tem določilom v primeru, ko višina odškodnine po tem 

zakonu in višina do tedaj že prejetih odškodnin ali delov odškodnin po drugih naslovih za 

upravičence po zakonu o popravi krivic, presega maksimalni znesek, zniža za toliko, da je 
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vsota odškodnine po tem zakonu in odškodnine ali delov odškodnine po drugem pravnem 

naslovu enaka maksimalnemu znesku. 

K10. člena: 

Z navedenim členom se določajo kriteriji, ki so osnova za opredelitev višine odškodnine in 

sicer glede na vrsto nasilnega dejanja oziroma prisilnega ukrepa in glede na čas trajanja 

takšnega dejanja. 

Za vojaške vojne invalide in civilne invalide vojne so zaradi njihove specifičnosti določeni 

posebni kriteriji za izračun višine odškodnine. 

Kil, členu: 

Člen opredeljuje višino odškodnine, ki se izplača za izgubo življenja bližnjega. Znesek 

odškodnine se v primeru, ko je upravičencev več, razdeli po enakih delih. 

Določen je poseben način določitve višine odškodnine za posameznega upravičenca in sicer v 

soodvisnosti od števila oseb, ki so upravičenci po isti osebi. Določena je padajoča višina 

odškodnine za posameznika glede na naraščanje števila upravičencev. 

Za osebe, ki so upravičenci do odškodnine zaradi izgube življenja bližnjega v vojni za 

Slovenijo 1991, je določen poseben način izračunavanja odškodnine, ki je lahko na predlog 

pristojnih ministrstev višja v primeijavi z odškodninami za ostale upravičence po tem členu. 

Razlikovanje je upravičeno iz razloga bližine in izredne pomembnosti vojne za Slovenijo 

1991, ki je pomenila obrambo slovenske samostojnosti in državnosti. 

K 12. členu: 

Člen opredeljuje odločanje o višini odškodnine posameznega upravičenca in o načinu 

izplačila odškodnine. Odškodnina se izračuna na podlagi akta, ki je bil izdan v postopku o 

priznanju statusa in pravicah upravičenca po zakonu o žrtvah vojnega nasilja oziroma zakona 

o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 ali na podlagi akta, s katerim je pristojni 

organ odločil o upravičencu po zakonu o popravi krivic. 

Navedene odločbe, ki so bile izdane v postopku odločanja o upravičencih na podlagi prej 

navedenih zakonov, vsebujejo merila in podatke o upravičencu, na podlagi katerih lahko v 

skladu z merili, ki jih določa ta zakon, izda Sklad odločbo, s katero odloČi o vrsti in višini 

odškodnine. 

V postopku izdaje odločbe o vrsti in višini odškodnine se uporabljajo določbe zakona o 

splošnem upravnem postopku, v kolikor ta zakon ne določa drugače. 

Zoper odločbo o vrsti in višini odškodnine ima upravičenec možnost sprožiti upravni spor. 
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K13. žlenu: 

Člen določa način izplačila odškodnine. Izplačilo je razdeljeno na tri obroke. Prvi in drugi 

obrok sta izplačljiva v gotovini. Določen je znesek gotovinskega izplačila posameznega 

obroka ter čas, v katerem mora biti posamezni obrok izplačan. 

Tretji del odškodnine je izplačljiv v obveznicah, ki predstavljajo sredstvo zmanjšanja 

obremenitve proračuna zaradi velikih sredstev, ki bodo morala biti izplačana za vse 

odškodnine. 

K14. členu: 

Člen določa karakteristike obveznic, ki so določene kot tretji obrok pri izplačilu odškodnine. 

K 15. členu: 

Odškodnina, ki je določena s predlogom zakona, predstavlja realizacijo materialne zaveze, ki 

jih ima država Slovenija proti žrtvam vojnega in povojnega nasilja. Vendar pa sama višina 

odškodnine kot taka ne more predstavljati popolno poplačilo škode, ki so jo utrpeli 

upravičenci. V večji meri gre za moralno zadoščenje upravičencev. V skladu z navedenim 

predlog zakona zasleduje cilj omogočiti upravičencem uživanje celotne višine odškodnine, 

brez obdavčitve, kar bi predstavljalo »neupravičeno«zmanjševanje sredstev, do katerih so 

upravičene osebe po tem zakonu. 

« 
K 16. členu: 

Določeno je, da ministrstvo za finance sredstva, ki so se zbrala na njihovem posebnem 

računu, prenese na Slovenski odškodninski sklad, ki vodi postopke izdaje odločbe o vrsti in 

višini odškodnin in opravlja druge administrativne in tehnične posle pri izplačevanju 

odškodnin. 

K17. členu: 

Osebe, ki so upravičeni do odškodnine po tem zakonu, bodo v prihodnje lahko pridobili 

pravico do določenih sredstev iz skladov, ki se ustanavljajo v tujini, katerih namen je 

poravnava povzročenih krivic, ki jih je povzročila druga svetovna vojna. Če upravičenec 

izpolnjuje pogoje, ki jih določajo za popravo povzročenih krivic v drugi svetovni vojni 

ustanovljeni skladi (npr. Hirschov sklad, Sklad za prisilne delavce), lahko participira in je 

upravičen do sredstev. Ker gre v tem primeru za poravnavo povzročene vojne škode 

neposredno s strani povzročitelja, je smiselno, da se tako pridobljena sredstva tretirajo za 
pridobitev pravice, katere namen je poplačilo vojne odškodnine, kar je smiselno enako kot 

cilj, ki ga zasleduje predlog zakona ter se lahko šteje enakovredno pravici, ki jo daje ta 

predlog zakona. V skladu z navedenim je smiselno določiti, da se tako pridobljena pravica - 
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določen denarni znesek, všteva v pravico do odškodnine po tem predlogu zakona v skladu z 

določbo 9. člena, ki določa najvišji znesek, ki ga lahko dobi upravičenec po tem zakonu. V 

kolikor upravičenec skupaj z odškodnino po predlogu zakona preseže znesek, ki je določen v 

9. členu predloga zakona, je dolžan presežek odškodnine, ki jo pridobi po tem zakonu, vrniti 
v skladu s pravili zakona o izvršbi in zavarovanju. 

K 18. členu: 

Vlada Republike Slovenije bo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona izdala 

uredbo, s katero bo uredila nadalnje določevanje modalitet v zvezi z obveznicami, ki bodo 

namenjene izplačilu odškodnine po tem zakonu. 

K19. členu: 

Določeno je, da Sklad preneha z delovanjem po izpolnitvi obveznosti, zaradi katerih je bil 

ustanovljen. Denarna sredstva, ki bi ostala po izpolnitvi vseh obveznosti glede izplačila 

odškodnin, se prenesejo v proračun Republike Slovenije. 
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TABELA ZA IZRAČUN, KOLIKO SREDSTEV JE POTREBNO ZA IZPLAČILO ODŠKODNINE 
ZA POSAMEZNO SKUPINO TER SKUPNA VIŠINA ODŠKODNIN 

Skupine 
upravičence 
v glede rm 
vrsto nasil. 
dejanja 

Strneš, nasilja / 
št. upravi č/ 
višina.odžk. 

-pon. BRANJU 

v milijardah SIT 

Predlog zakona 
Izračunana 
višina dškodnine 
po osebi glede na 
skupino 

po n. BRANJU 

Skupna 
višina 
sredstev za 
odškodnine 

po II. branju 

Izplačevanje 

odškodnine 

v skladu 

s 13. členom 

po II. branju 

Izplačevanje 

odškodnine 

v skladu 

z AMANDMAJEM 

k 13. členu 

taboničnik 24 / 2588 / 35.000 840.000 2,17 

v 30 
dneh 

po 
pravn. 
odjoi. 

/ 
20% 

GOT 
OVI 

NA 

8,76 

12. 
mesec 

po 
1. 

obroku 

/ 
40% 

GOT 
OVI 

NA 

17,52 

do 
31.12. 
2000 

/ 

40% 

OBV 
EZNI 
CE 

1742 

1. 

obrok 

1. del 

(v 30 

dneh 
po 

pravno 
močn.) 

Gotov 

8,4 

i. 
obrok 

2. del 

(v IZ 
mesecih 
po 1. 
obrok.) 

Gotov 

8,27 

2. 

obrok 

v 5. 
letnih 
obrokih 

Obves 

27,13 

l.l: 5,42 
2.1: 5,42 
3.1: 5.42 
4.1: 5.42 
5.1: 5,42 

ukradeni 
otrok 

36/249/35.000 1.260.000 0.313 

"olitični 
omik 

24 / 1249 / 35.000 840.000 1.05 

izgnanec 48 / 18743 / 25.000 1.200.000 22,5 

interniran. 24/4183/25.000 600.000 2,5 

mobilizir. 36 / 6123 / 20.000 720.000 4,41 

begunec 42 /1759 / 12.000 504.000 (ne vračun) 0,9 

deportiran 12/909/ 12.000 144.000 0,13 

civilni 
invalid 
vojne / 
vojaški 
voj.inv T>. 

od nastanka inv. do 
uveljavitve statusa 
civ. inv. vojne 
/1511 oseb 

povp st. inval. 
70% - 80 %: 

povpr: 848.227 
70%: 702.810 
80%: 993.645 

1,28 

OdSk. za 
izgubo živ. 

"njega 

6200/ 
200.000/ 1.oseba 
150.000 / 2. osebi 
133.000/ 3. osebe 

200.000/če l os. 
300 000/če 2. os. 
400.000/če 3. os. 

Ocena: 2. os 

1,86 

Predvideno 
vsi begunci 

42/12000/ 12.000 
POZOR 

504.000 6,04 

Otroci 
partizanov.. 

24 /1000 / 35.000 840.000 0,84 

Interniran, 
prek val iH. v 
taboriščnik 

24 /3000 / 
25.000 
35.000 

600.000 / 1,8 
840.000 / 2,52 

razlika 
+ 0,72 

Skupaj oseb / upravit 
54.755 / (+3000) 

43,813 
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I. Po podatkih MDDSZ je vloženih okoli 62.000 zahtevkov oseb, ki uveljavljajo status upravičenca 

po zakonu o žrtvah vojnega nasilja. 

Pričakovati je, da bo status priznan od 50.000 do 55.000 osebam - upravičencem. 

O. Civilni invalidi vojne: za izračun povprečne stopnje invalidnosti, od katere je odvisna 

invalidnina, ki pomnožena s količnikom 15 določi višino odškodnine, je vzet vzorec 125 oseb 

(civilnih invalidov vojne): 9240: 125 = 73, 92 % stopnja invalidnosti ( 70% - 80% ) 

HI. Maksimalno določen znesek odškodnibe: 2.000.000 SIT. 

A. Tako določen maksimalni znesek zadeva samo civilne invalide vojne (v to kalkulacijo v tabeli še 

niso vključeni vojaški vojni invalidi), in sicer skupina civilnih inv. vojne, skupino, ki jim je 

priznana 100 -1 % invalidnosti: 

Skupina 100- I % invalidnosti: 161.568,00 SIT x 15 = 2.423.520 SIT 

( razlika znaša 423.520 SIT) 

Skupina 100-11% invalidnosti: 117.944,50 SIT x 15 = 1.769.167 SIT 

B. V predlogih amandmajev so vključeni poleg civilnih invalidov vojne tudi vojaški vojni invalidi. 

Število vojaških vojnih invalidov, ki so upravičeni do odškodnine po predlogu zakona, v tem 

trenutku ni znano, zato predlagatelj s tem podatkom v tabeli ne operira 

C. Amandma k 10. členu znižuje višino odškodnine za vojaške vojne invalide in civilne invalide 

vojne. Predlog spremembe se nanaša na zmanjšanje količnika iz 15 na 10, kar pomeni, da nobena 

skupina teh oseb ne bo presegla zneska 2.000 000,00 SIT. 

IV. Upravičenci po zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 

Predlog amandmaja določa, da se Odškodnina za izgubo življenja bližnjega upravičencem po 

zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 odmeri v višini štirikratnega zneska 
odškodnine, ki je sicer predvidena za ostale vrste upravičencev do odškodnine za izgubo življenja 

bližnjega. Maksimalni znesek, ki ga lahko dosežejo navedeni upravičenci, je tako enak znesku 

2.000.000,00 SIT, kije sicer določen kot maksimalni znesek. 

Gre za zelo majhno število upravičencev, zato predlagatelj za to skupino ni delal ni delal posebnih 

izračunov. 
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VLADA REPUDLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-2211-0105 

Številka: 408-28/2000-1 

Ljubljana, 6.7.2000 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA 

O SKLADU ZA POPLAČILO ODŠKODNINE ŽRTVAM VOJNEGA 

IN POVOJNEGA NASILJA - tretja obravnava 

K 2. členu 

1. amandma 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Sklad upravlja sedem članski odbor, ki ga sestavljajo predstavniki ministrstev, pristojnih za 

ekonomske odnose in razvoj, za delo družino in socialne zadeve, za pravosodje, za finance, 

za zunanje zadeve, za notranje zadeve in za obrambo. Člane upravnega odbora imenuje Vlada 

Republike Slovenije za štiri leta « 

Obrazložitev: 

Z vidika udeležbe vseh resorjev pri upravljanju Sklada, se število članov upravnega odbora s 

pet poveča na sedem, tako, da sta člana upravnega odbora tudi predstavnika Ministrstva za 

notranje zadeve in Ministrstva za obrambo. 

K 6. členu 

1. amandma 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Upravičenci do odškodnine za telesno in duševno trpljenje po tem zakonu so določeni z 

zakonom o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99, 
28/00), z zakonom o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96) in z zakonom o posebnih 

pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Uradni list RS, št. 49/97).« 

Obrazložitev: 
V cilju jasnosti in popolnosti zakonskega besedila je treba v besedilu člena navesti uradne 

liste objave zakonov, ki urejajo status upravičencev ter s tem predstavljajo tudi temelj kroga 

upravičencev do odškodnine po tem zakonu. 

Upravičenci do odškodnine za izgubo življenja bližnjega so opredeljeni s tremi navedenimi 

zakoni. Zakon v tej skupini upravičencev ne more širiti ali ožiti kroga oseb, ki jim navedena 

pravica pripada. Gre za medsebojno povezanost pri določitvi kroga upravičencev navedene 
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kategorije iz zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja s 

krogom upravičencev po navedenih zakonih. 

Pravica do odškodnine za izgubo življenja bližnjega je pravica, ki jo navedeni zakone ne 

določajo, zato gre za novo pravico, ki se opredeljuje po tem zakonu. V skladu z navedenim je 

treba opredeliti krog oseb, ki bo upravičen do te vrste odškodnine. Ta krog oseb je določen s 

tem zakonom vil. členu. 

2. amandma 

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: 

»Upravičenci do odškodnine za izgubo življenja bližnjega so določeni s tem zakonom. » 

Obrazložitev: 

Enako kot k prvemu amandmaju k 6. členu. 

K 7. členu 

1. amandma 

Beseda »drugem« se zamenja z besedo »tretjem«. 

Obrazložitev: 

Gre za uskladitev besedila v skladu s predlaganim amandmajem k 12. členu predloga zakona. 

K 8. členu 

1. amandma 

»Drugi odstavek 8. člena se črta.« 

Obrazložitev: 

Prvi odstavek 10. člena predloga zakona določa višino odškodnin za vsak dopolnjen mesec v 

odvisnosti od vrste nasilnega dejanja oziroma prisilnega ukrepa, ki ga je utrpel upravičenec. 

V skladu s natančno opredelitvijo v 10. členu predloga zakona je smiselno črtati določbo, ki 

določa zgolj spodnjo in zgornjo mejo višine odškodnin glede na mesec nasilnega dejanja 

oziroma pretrpljenega nasilja. 
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K 9. Členu 

1. amandma 

Črta se drugi odstavek. 

Obrazložitev: 

Določba o vštevanju že prejetih zneskov iz naslova stoijenih krivic v obdobju režima po 

drugi svetovni vojni do vojne za Slovenijo 1991, ki naj bi veljala zgolj za upravičence po 

zakonu o popravi krivic, vnaša v zakon neenakopravno obravnavanje posameznih skupin 

žrtev dejanj, ki je opredeljeno v tem zakonu kot pravni naslov pravice do odškodnine. 

Vštevanje morebitnih prejemkov iz enakega oz. primerljivega pravnega naslova (npr. renta, 

ki jo dobivajo upravičenci po zakonu o žrtvah vojnega nasilja) ni predvideno pri drugih 

skupinah upravičencev. V skladu z načelom enakopravnosti obravnavanja in enakih pravic je 

treba drugi odstavek črtati. 

K 10. členu 

1. amandma 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Višina odškodnine po tem zakonu se določi glede na: 

- vrsto nasilnega dejanja oziroma prisilnega ukrepa: 

1. za taboriščnike, ukradene otroke, politične zapornike in zapornike po 35.000 

SIT za mesec pretrpljenega nasilja; 

2. za izgnance in internirance po 25.000,00 SIT za mesec pretrpljenega nasilja; 

3. za prisilne mobilizirance po 23.000,00 SIT za mesec pretrpljenega nasilja; 

4. za begunce in delovne deportirance po 12.000,00 SIT za mesec pretrpljenega 

nasilja. 

- čas trajanja izgona, begunstva, internacije, deportacije, bivanja v taborišču, zapora, 

nasilnega odvzema otrok staršem, prisilne mobilizacije v obdobju, določenem z zakonom o 

žrtvah vojnega nasilja; 

- čas trganja nasilnih dejanj, ki so jih utrpeli upravičenci po zakonu o popravi krivic 
v obdobju od 15.5.1945 do 2.7.1990. » 

Obrazložitev: 

Analitična, sistematična ter pravično dorečena primerjava trpljenja, ki ga je utrpela 

posamezna skupina žrtev vojnega in povojnega nasilja, ni možna. V vsaki skupini žrtev 

nasilja je toliko raznolikosti, da je izredno težko določiti skupni imenovalec višine 
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odškodnine. Predlagatelj skuša najti in doseči »pravično« ravnovesje med posameznimi 

skupinami. Primerjava skupin izgnancev in internirancev s skupino prisilnih mobilizirancev 

oz. primerjava njihovega prestanega gorja načeloma ni možna. V kolikor želi biti predlagatelj 

objektiven, mora presojati trpljenja posameznih skupin posebej in šele nato po kriterijih 

pravičnosti in po sistematizaciji dogodkov (vrste nasilnega ukrepa) poizkusiti več kategorij 
upravičencev uvrstiti v eno skupino, ki jo determinira višina odškodnine. Predlagatelj meni, 

da je določene kategorije upravičencev neprimerno enačiti z drugimi, kajti v takem primeru 

lahko naletimo na očitke nepoznavanja zgodovinskih dejstev in razlikovanj, ki so jih bile 

deležne posamezne kategorije v vojnem in povojnem času, prav tako pa so subjektivna 

doživetja trpljenja udeležencev v posameznih kategorijah tako različna, da je njihovo 

združevanje v enako skupino lahko povsem neprimerno. 

V skladu z navedenim predlagatelj izenačuje kategorije izgnancev in internirancev, ne pa tudi 

prisilnih mobilizirancev. Poleg tega amandma tudi vsebinsko dopolnjuje in vnaša 

nomotehnične popravke, kar izboljšuje redakcijo člena. 

2, amandma 

Diugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Višina odškodnine se za vojaškega vojnega invalida iz 2. člena in civilnega invalida vojne iz 

4. Člena zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS. št. 63/95) določi tako. 

- da se znesek invalidnine na dan uveljavitve tega zakona za posamezni mesec, do katere 

je upravičen vojaški vojni invalid ter civilni invalid vojne glede na skupino 

invalidnosti, v katero je razvrščen po zakonu o vojnih invalidih, pomnoži s količnikom 

10.« 

Obrazložitev: 

V skladu z določbo 5. člena zakona o žrtvah vojnega nasilja, ki določa, da je žrtev vojnega 

nasilja vojaški vojni invalid in civilni invalid vojne ter v skladu s tehniko predloga zakona, ki 

določa, da so upravičenci do odškodnine upravičenci po treh zakonih, katerih izvedbeni 

zakon je predlog zakona, je treba v predlog zakona vnesti določilo o vojaških vojnih invalidih 

ter načinu izračunavanja odškodnine za to skupino upravičencev. Predlagatelj je štel obe 

skupini za enakovredni ter določil v osnovi tudi enak način obračunavanja višine odškodnine. 

Kil, členu 

1. amandma 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Znesek odškodnine za izgubo življenja bližnjega, katerega smrt je neposredna posledica 

dejanj v zvezi z vojnimi in povojnimi dogodki, znaša največ 500.000,00 SIT « 
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Obrazložitev: 

Odškodnina v višini 500.000,00 SIT se v 100% znesku izplača le, če so po osebi, ki je 

izgubila življenje v zvezi z vojnimi in povojnimi dogodki, štirje ali več upravičencev. V 

skladu z drugim odstavkom tega člena je razvidno, da se v primeru zgolj enega upravičenca 

po umrlem le temu izplača odškodnina v višini 200.000,00 SIT. 

Beseda »bližnjega« nedvoumno napotuje na jezikoslovno in teleološko razlago določbe, s 

katero je določeno, da tako določena višina odškodnine velja za enega umrlega. 

2, amandma 

Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

»Za dejanje v zvezi z vojnimi in povojnimi dogodki iz prvega odstavka tega člena se šteje 

nasilno delovanje okupatoija in drugih oboroženih sil, ki so delovale v času druge svetovne 

vojne oziroma dejanja, ki so z navedenim v neposredni vzročni zvezi in ki so neposredno 

pripeljala do smrti oziroma je smrt osebe, kije bila izpostavljena tem dejanjem, nastopila 

najkasneje do 31.12.1945. Za takšno dejanje se šteje tudi delovanje jugoslovanske oblasti na 

ozemlju nekdanje SFRJ v času od 15.5.1945 do 2.7.1990 ter dejanja jugoslovanske armije v 

vojni za Slovenijo 1991, kije prav tako pripeljalo do smrti osebe. 

Za dejanje v zvezi z vojnimi in povojnimi dogodki, katerih posledica je nastop smrti iz 

prejšnjega odstavka, se zlasti štejejo: odvedba v vse vrst taborišč, kraja otrok, zapiranje v 

politični zapor in zapor, izgon, internacija, prisilna mobilizacija, begunstvo, konfinacija, 

justifikacija, odvedba na prisilno delo ter sodelovanja v narodnoosvobodilni borbi in v vojni 

za Slovenijo 1991.« 

Obrazložitev: 

Določba o pravici do odškodnine za izgubo življenja bližnjega je pravica, ki zajema krog 

oseb, za katere bo treba v posebnem postopku ugotoviti, ali so upravičenci do odškodnine ali 

ne. Poseben postopek bo urejen z uredbo, ki jo bo izdala Vlade RS. V samem predlogu 

zakona pa je treba določiti, katera dejanja, ki so neposredno ali posredno pripeljala do 

nastopa smrti določene osebe, se štejejo za relevantna. 

V novem četrtem odstavku predloga zakona ne gre za taksativno naštevanje dejanj, ki jih je 

šteti za relevantna v smislu prvega odstavka 11. člena, marveč gre za naštevanje 

najznačilnejših dejanj, ki so pripeljale do smrti osebe. Predlog zakona z generalno klavzulo v 

tretjem odstavku daje organu, ki bo vodil postopek ugotavljanja upravičenosti posamezne 

osebe do odškodnine po tem členu, širši manevrski prostor določitve relevantnosti 

posameznega dejanja. 

22. julij 2000 27 poročevalec, št. 50 



3. amandma 

Za novim tretjim in četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

»Do odškodnine za izgubo življenja bližnjega iz prvega odstavka tega člena so upravičeni 

zakonec, izvenzakonski partner, otroci in posvojenci ter starši in posvojitelji umrle osebe « 

Obrazložitev: 

Pravica do odškodnine za izgubo življenja bližnjega je omejena na osebe, ki pripadajo 

ožjemu krogu umrle osebe. Predlog amandmaja natančno določa, katere so osebe iz ožjega 

kroga umrle osebe, ki imajo pravico do odškodnine. 

4. amandma 

Dosedanji tretji odstavek postane Šesti odstavek ter se spremeni tako, da se glasi: 

»Odškodnina za izgubo življenja bližnjega iz prvega odstavka tega člena se upravičencem po 

zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 odmeri v višini štirikratnega 

zneska odškodnine iz prvega odstavka tega člena na podlagi merila iz drugega odstavka tega 

člena.« 

Obrazložitev: 

Država Slovenija ima in mora imeti do žrtev vojne za Slovenijo 1991, še posebej zaradi 

bližine tega dogajanja, posebno moralno in tudi materialno odgovornost. Zmaga v vojni za 

Slovenijo je pomenila utrditev temeljnega kamna slovenske samostojnosti. Amandma 

zasleduje cilj, da naj predlog zakona omogoča posebno ureditev, ki bi upravičencev iz vojne 

za Slovenijo 1991 priznala pravico do odškodnine v modificirani obliki in sicer v 

maksimalnem znesku 2.000.000,00 SIT in na podlagi merila, ki je določen tudi za ostale 

upravičence do odškodnine za izgubo življenja bližnjega - sorazmerje s Številom 
upravičencev. 

K 12. členu 

1. amandma 

Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi: 

»Postopek za ugotavljanje upravičenosti do odškodnine iz 11. člena tega zakona vodi 

posebna komisija, ki je bila ustanovljena na podlagi Zakona o popravi krivic « 

2. amandma 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
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»Komisija iz prvega odstavka tega člena pri odločanju o upravičenosti osebe do odškodnine 

iz 11. člena tega zakona odloča po postopku, ki velja za odločanje po zakonu o popravi krivic 

ter na podlagi meril, ki jih določa ta zakon. » 

Obrazložitev k 1. in 2. amandmaju: 

O upravičenosti posameznih oseb iz kroga svojcev umrlega do odškodnine zaradi dejstva 

izgube življenja bližnjega je treba odločiti v posebnem postopku. Uvedbo posebnega 

postopka je treba urediti v skladu z dejstvom, daje pridobitev statusa upravičenca (po zakonu 

o žrtvah vojnega nasilja, zakonu o popravi krivic) urejena za vse skupine upravičencev po 

tem zakonu (torej za tiste, ki jim pripada pravica do odškodnine iz naslova telesnega in 

duševnega trpljenja) razen za osebe, ki imajo možnost pridobiti pravico do odškodnine iz 

naslova smrti bližnjega. Tovrstnega postopka ne vključuje noben od naštetih zakonov 

Postopek ugotavljanja upravičenosti oseb do odškodnine za izgubo življenja bližnjega bo 

vodila komisija, kije bila ustanovljena po zakonu o popravi krivic v skladu z postopkovnimi 

določili, ki zanjo veljajo po zakonu, na osnovi katerega je bila ustanovljena ter na podlagi 

meril, ki so določeni s tem zakonom. 

3. amandma 

Dosedanji prvi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni tako, da se glasi: 

»Akt, s katerim je pristojni organ odločil o upravičencih in njihovih pravicah po zakonu o 

popravi krivic, po zakonu o žrtvah vojnega nasilja oziroma zakonu o posebnih pravicah žrtev 

v vojni za Slovenijo 1991 ter akt, s katerim je pristojni organ odločil o upravičenosti oseb do 

odškodnine iz 11. člena tega zakona, pošlje navedeni organ po uradni dolžnosti Slovenski 

odškodninski družbi (v nadaljevanju: SOD), ki na podlagi navedenega akta ter meril, 

določenih s tem zakonom, izračuna višino odškodnine in o tem izda odločbo. 

Obrazložitev: 

SOD, ki bo izdajal odločbo o višini odškodnine, bo izvedel računsko operacijo na podlagi 

parametrov, ki jih vsebujeta predlog zakona in odločba o statusu upravičenca. 

4. amandma 

1. Dosedanji drugi odstavek se črta. 

2. Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita: 

»Pri izdaji odločbe o višini odškodnine SOD upošteva skupni znesek, ki ga določa 9. člen 

tega zakona. V kolikor v postopku izdaje odločbe SOD ugotovi, da izračunana višina 

odškodnine presega znesek iz 9. člena tega zakona, izda odločbo, s katero upravičencu določi 

enak znesek, kot je določen z 9. členom tega zakona. 
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V obrazložitvi odločbe mora biti navedeno, da je izračunana višina odškodnine presegala 

znesek, določen v 9. členu tega zakona. » 

Obrazložitev: 
V kolikor bo prišlo do primera, ko bo izračunana visina odškodnine presegala znesek 

2.000.000,00SIT (gre za kategorijo civilnih invalidov vojne - 100%, ki lahko presežejo 

maksimalno določen znesek) bo potrebna korekcija tega zneska že v samem postopku izdaje 

navedene odločbe, kajti, ko bo odločba izdana, bo po preteku rokov iz zakona o splošnem 

upravnem postopku veljala odločba za pravnomočno. Zato mora SOD v takem primeru 

navedeno ugotoviti in višino prisojene odškodnine znižati na znesek, ki je enak 

maksimalnemu znesku, kakor je določen z 9. členom tega zakona. Takšno znižanje mora 

navesti v obrazložitvi odločbe. 

5. amandma 

Dosedanji tretji odstavek postane novi šesti odstavek, ki se spremeni tako, da se glasi: 

»V postopku izdaje odločbe o višini odškodnine po tem zakonu se uporabljajo določila 

zakona o splošnem upravnem postopku, če s tem zakonom ni drugače določeno. » 

Obrazložitev: 

Določena je uporaba zakona o splošnem upravnem postopku. 

6. amandma 

Dosedanji četrti odstavek postane novi sedmi odstavek, ki se spremeni tako, da se glasi: 

»Zoper odločbo, s katero SOD odloči o višini odškodnine, pritožba ni dovoljena, možno pa je 

sprožiti upravni spor. » 

Obrazložitev: 

Določeno je, da zoper odločbo o višini odškodnine, ki jo izda SOD, ni dovoljena pritožba. 

Dovoljen je upravni spor. 

7. amandma 

Dosedanji peti odstavek postane novi osmi odstavek , ki se spremeni tako, da se glasi: 

»SOD izplača odškodnino na podlagi pravnomočne odločbe iz tretjega odstavka tega člena. » 

Obrazložitev: 
Izplačilo odškodnine se lahko izvrši tedaj, ko odločba, ki jo je izdal SOD o višini odškodnine, 

postane pravnomočna. 
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K 13. členu 

1. amandma 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Odškodnina se izplačuje v dveh delih. 

Prvi del odškodnine je izplačljiv v gotovini do višine 300.000,00 SIT. Prvi del izplačila je 

razdeljen na dva obroka. Prvi obrok se izplača do višine 150.000,00 SIT v tridesetih dneh po 

predložitvi pravnomočne odločbe. Preostali znesek odškodnine, kije izplačljiva v gotovini, se 

izplača v drugem obroku v dvanajstih mesecih po plačilu prvega obroka. 

Drugi del odškodnine je izplačljiv v obveznicah. Izplačilo obveznic se izvrši, v kolikor je 

upravičenec po tem zakonu na podlagi pravnomočne odločbe upravičen do odškodnine, ki 

presega 300.000,00 SIT.» 

Obrazložitev: 

Predlog amandmaja vnaša spremembo v dinamiko izplačevanja odškodnine. Odškodnina se 

izplačuje v dveh delih: gotovinsko izplačilo in izplačilo v obveznicah. Gotovinsko izplačilo 

predvideva izplačilo v dveh obrokih in sicer prvi obrok v gotovini do višine 150.000,00 SIT, 

drugi obrok pa zopet 150.000,00 SIT, tako da vsota obeh obrokov ne more preseči 

300.000,00 SIT, vendar pa to le v primeru, če ima upravičenec pravico do odškodnine v 

enakem ali višjem znesku kot je 300.0QO,00 SIT. Za primer lahko navedemo deportirance - 

povprečna višina odškodnine je 144.000,00 SIT. Ti bodo celotno plačilo odškodnine dobili 

poplačano v gotovini in to že s prvim obrokom gotovinskega dela izplačila. 

Upravičenci, katerih odškodnina bo presegla višino 300.000,00SIT, bodo celotno odškodnino 

dobili izplačano prvi del v gotovini, drugi del pa v obveznicah in sicer do višine, ki je 

določena v pravnomočni odločbi, seveda v skladu s 9. členom predloga zakona. 

S tem predlogom se zasleduje cilj čim hitrejšega izplačila odškodnine v gotovinskem delu 

(omogoča se hitro poplačilo upravičencem, ki jim je priznana relativno nizka višina 

odškodnine) in hkrati, z obročnim izplačilom, zmanjšanje obremenitve proračuna. 

K 14. členu 

1. amandma 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Za izplačilo odškodnine iz drugega odstavka 13. člena tega zakona izda Republika Slovenija 

obveznice največ do višine 30 milijard tolarjev za obveznosti države na podlagi 

pravnomočnih odločb iz četrtega odstavka 12. člena tega zakona. 
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Obveznice se izdajo v eni ali več serijah. 

Obveznice so normirane v tolarjih in izplačljive v petih letnih obrokih z zapadlostjo 15. 

septembra tekočega leta. 

Prvi obrok zapade v izplačilo 15. septembra 2002. 

Obveznice se obrestujejo z letno obrestno mero v višini TOM + 1%. 

Obresti, obračunane do izplačila prvega letnega obroka, se pripišejo nominalni vrednosti 

obveznice. 

Obveznice se glase na ime in se lahko prenašajo brez omejitev. 

Za izplačilo glavnice in obresti po tem zakonu jamči Republika Slovenija. 

Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih po dnevu zapadlosti vsakega letnega obroka. 

Naloge v zvezi z izdajo, vračanjem in izplačevanjem obveznic ter obračunavanjem obresti 

opravlja Slovenska odškodninska družba. 

Način ter roke za izplačevanje glavnice in obresti za obveznice, izdane na podlagi tega 

zakona ter druga vprašanja v zvezi z izdajanjem, vračanjem ter izplačevanjem obveznic in 

izvrševanjem pravnomočnih odločb iz četrtega odstavka 12. člena tega zakona, ki niso 

določeni s tem zakonom, določi Vlada Republike Slovenije s posebno uredbo, ki jo izda v 

treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Višina izplačila v obveznicah je enaka razliki med višino odškodnine, ki je priznana z 

odločbo iz četrtega odstavka 12. člena tega zakona in prvim, gotovinskim delom izplačila. 

Višina izplačila v gotovini in v obveznicah mora biti v skladu z 9. členom tega zakona. 

Obrazložitev: 

Drugi del odškodnine se izplača v obveznicah. Predlagatelj predlaga izplačilo dela 

odškodnine v obliki obveznic s petletnim rokom dospelosti v cilju omogočiti realizacijo 

izplačila odškodnin, kajti v primeru zgolj gotovinskega izplačila odškodnine ali v obveznicah 

z največ dveletnim rokom dospelosti bi bila obremenitev proračuna prevelika ter bi zahteva 

po takšni dinamiki izplačila pomenila nemožnost izvajanja zakona. Amandma določa 

karakteristike obveznic, kijih izda država Slovenija. 

K16. členu 

1. amandma 

Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se v obeh stavkih besedilo »Slovenski odškodninski 

sklad« nadomesti z besedilom »Slovenska odškodninska družba« 

Obrazložitev: 

Z dnem uveljavitve Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št 22/00) se je ime Slovenski 

odškodninski sklad spremenilo v Slovenska odškodninska družba. 
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K 17. členu 

1. amandma 

1. Črta se prvi odstavek. 

2. Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Če upravičenec po tem zakonu pridobi pravico po drugem naslovu, kot so Hirschov sklad, 

Sklad za prisilne delavce, ustanovljen v Zvezni republiki Nemčiji, Sklad za prisilne delavce, 

ustanovljen v Republiki Avstriji in tem podobni v tujini ustanovljeni skladi, pri katerih gre za 

enkratno odmero pravice v obliki denarnega zneska in katerih namen je vsebinsko podobna 

poravnava povzročenih krivic v smislu tega zakona, se tako pridobljena pravica upošteva pri 

določanju višine ter vrste odškodnine v skladu z 9. členom tega zakona. » 

Obrazložitev: 

Osebe, ki so upravičeni do odškodnine po tem zakonu, bodo v prihodnje lahko pridobili 

pravico do določenih sredstev iz skladov, ki se ustanavljajo v tujini, katerih namen je 

poravnava povzročenih krivic, ki jih je povzročila druga svetovna vojna. Če upravičenec 

izpolnjuje pogoje, ki jih določajo za popravo povzročenih krivic v drugi svetovni vojni 
ustanovljeni skladi kot so npr. Hirschov sklad, Sklad za prisilne delavce, lahko participira in 

je upravičen do njihovih sredstev. Ker gre v tem primeru za poravnavo povzročene vojne 

škode neposredno s strani povzročitelja, je smiselno, da se tako pridobljena sredstva tretirajo 

za pridobitev pravice, katere namen je poplačilo vojne odškodnine, kar je smiselno enako kot 

cilj, ki ga zasleduje predlog zakona ter se lahko šteje enakovredno pravici, ki jo daje ta 

predlog zakona. V skladu z navedenim je smiselno določiti, da se tako pridobljena pravica - 

določen denarni znesek, všteva v pravico do odškodnine po tem predlogu zakona v skladu z 

določbo 9. člena, ki določa najvišji znesek, ki ga lahko dobi upravičenec po tem zakonu. V 
kolikor upravičenec skupaj z odškodnino po predlogu zakona preseže znesek, ki je določen v 

9. členu predloga zakona, je dolžan presežek odškodnine, ki jo pridobi po tem zakonu, vrniti 

v skladu s pravili zakona o izvršbi in zavarovanju. 

2. amandma 

1 Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek. 
» 

Obrazložitev: 
Gre za redakcijske uskladitve v predlogu zakona. 
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K 18. členu 

1. amnadma 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 

Besedilo 18. člena je, spremenjeno, predvsem v delu, ki se nanaša na rok za izdajo uredbe, 

zajeto že v 1. amandmaju k 14. členu. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog Zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja - 
tretja obravnava (EVA 1999-2211-0105) 

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 sekundami viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

/ 

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

/ 
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

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

/ 

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

/ 

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

/ 

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 

/ 

/ 

GENERALNI SEKRETAR 
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BELEŽKE 
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BELEŽKE 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:   

Naslov:   

Telefon:   Poštna številka:    

Podjetje:  

Davčna številka:  

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:  

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:     

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761 -215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
 1 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - 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 (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka taksa: (01) 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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