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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 



Poročilo o 

NACIONALNIH POKLICNIH 

KVALIFIKACIJAH (ZNPK) 

- EPA 1245 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 20.7.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O NACIONALNIH POKLICNIH 
KVALIFIKACIJAH, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da predlog zakona o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah obravnava po hitrem postopku, saj gre za izredne 
potrebe države, ker je sprejem novega sistemskega zakona 
vezan na državni program Republike Slovenije za prevzem 
pravnega reda Evropske unije do konca leta 2000. 

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. Miha BREJC, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- mag. Andrej VIZJAK, državni sekretar v Ministrstvu za delo, 

družino in socialne zadeve. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

I UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje zakona 

Razprave o izobraževalnem sistemu, ki so se začele s kritikami 
usmerjenega izobraževanja, so bile usmerjene v preoblikovanje 
tega sistema in nujnih reformnih ukrepov. Novo zasnovo 
izobraževanja je leta 1995 objavilo Ministrstvo RS za šolstvo in 
šport v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.Ta 
knjiga je bila temeljni dokument za vsebinske in zakonodajne 
spremembe v sistemu izobraževanja mladine in odraslih. V njej 
so navedene vse bistvene značilnosti slednjega, prednostni potek 
In dinamika vpeljave sprememb. Eno poglavitnih izhodišč je 
postopnost, ki naj bi pripomogla, da bodo na šolah bolj pripravljeni 
na spremembe, zato da bodo le-te bolj učinkovite in bo čim manj 
nepredvidenih negativnih učinkov. Med drugim je treba zasnovati 
poklicno in strokovno izobraževanje tako, da daje ustrezno 
podlago za nadaljnje izobraževanje, usposabljanje in 
vseživljenjsko učenje na tem področju. Temeljno poklicno in 
strokovno izobraževanje mladih in odraslih mora biti povezano. 

Omogočena mora biti tudi njegova primerljivost s sistemi v 
Evropski uniji, in sicer glede na standarde znanja, organizacijo in 
zagotavljanje izobraževanja itd. Večji poudarek naj bi bil namenjen 
izmenjavi informacij in mednarodnemu sodelovanju. 

Večina ukrepov in spodbud za razvoj izobraževanja odraslih je 
doslej potekala na državni ravni ter je bila namenjena zboljšanju 
kakovosti delovne sile in odpravi neustrezne usposobljenosti z 
uresničevanjem aktivne politike zaposlovanja, tudi prenavljanju 
sistema izobraževanja odraslih ter vključevanju spodbud in 
ukrepov za izobraževanje odraslih v zakonodajo na drugih 
področjih. 

Politika izobraževanja odraslih, ki jo Ministrstvo za šolstvo in šport 
uveljavlja od začetka devetdesetih let, zajema pospešeno vlaganje 
v razvoj in sistemsko urejanje izobraževanja odraslih ter odpira 
poti za uveljavljanje koncepcije in strategije vseživljenjskega 
učenja, in to kljub oviram, ki jih postavlja stara miselnost, da lahko 
šolanje mladih zadosti večini potreb po izobraževanju za vse 
človekove vloge, in kljub odporu tradicionalnega izobraževalnega 
okolja do sprememb, ki jih prinaša uresničevanje pravice 
vsakogar do vseživljenjskega učenja. 
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Zakon o poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) ureja 
pridobivanje javnih listin za formalno poklicno in strokovno 
izobraževanje, ki je v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport, 
programe v pristojnosti Ministrstva za delo družino in socialne 
zadeve ter programe specializacij in prekvalifikacij, ki trajajo 
najmanj 400 ur in lahko vodijo tudi k pridobitvi novega poklica 
(Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, čl. 4 in 12). Ti 
programi temeljijo na "izobraževalnih" poklicih, ki jih določa 
nomenklatura poklicev (Zakon o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju, čl. 11). Javno veljavna potrdila o izobrazbi se 
pridobijo tudi z uspešno končanimi programi izobraževanja, 
usposabljanja in izpopolnjevanja, ki ne spreminjajo stopnje 
izobrazbe, če so sprejeti po postopku, določenem v veljavni 
zakonodaji. 

Pogoj za pridobitev potrdila je obiskovanje predpisanega 
izobraževalnega programa, preverjanje znanja pa temelji na 
vsebinah, ki jih zajema izobraževalni program. Hkrati 7. člen 
Zakona o izobraževanju odraslih v tretjem odstavku določa, da 
imajo "znanja, spretnosti in veščine, pridobljene po izobraževalnih 
programih za odrasle in drugih izobraževalnih programih, sprejetih 
po predpisih, ki ne urejajo področja vzgoje in izobraževanja, za 
katere je pristojni strokovni svet ugotovil enakovredni izobrazbeni 
standard, ali po delih izobraževalnih programov za mladino, po 
katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, javno veljavnost, ki 
se izkazuje z javno listino." Zakon tako predvideva, da bodo tudi 
drugi subjekti zunaj sistema izobraževanja, glede na svoje 
potrebe, uzakonjali pridobivanje znanja in spretnosti ter jih tudi 
ugotavljali in potrjevali. 

Zahteve o preverjanju in potrjevanju znanja s posameznih področij 
za opravljanje neke dejavnosti oziroma poklica so navedene tudi 
v zakonskih predpisih ministrstev in zbornic. Največkrat se 
nanašajo na dopolnjevanje ali razširjanje zahtevane strokovne 
izobrazbe z vsebinami, ki zadevajo varovanje zdravja in življenja 
ter varovanje okolja in preprečevanje nastajanja večje materialne 
škode. Ta potrdila ne temeljijo vedno na standardiziranem zunanjem 
preverjanju, standardi znanja pa so praviloma določeni glede na 
potrebe posamezne dejavnosti/poklica, zato ne dajejo nujno 
enopomenske informacije o kvalifikaciji, ki si jo nekdo tako pridobi, 
in tudi niso vse prenosljive v vsa delovna okolja. 

Na nekaterih področjih so se uveljavili tudi certifikati, temelječi na 
standardih znanja, ki so jih bodisi postavile izobraževalne 
organizacije ali njihove asociacije v medsebojnem dogovoru, 
vendar brez verifikacije ustrezne avtoritete na nacionalni ravni, 
ali pa izdajajo certifikate po pooblastilu podobnih izobraževalnih 
ustanov iz tujine, tako da se uporabljajo tuji standardi znanja. 
Najbolj znani so taki certifikati pri standardih znanja iz tujih jezikov 
(ICC, certifikati Goethejevega instituta, Oxford ipd.). V zadnjem 
času se z odpiranjem izobraževalnega trga vnašajo v mednarodni 
prostor certifikati tujih izobraževalnih institucij za vedno nova 
strokovna področja, ne da bi bili standardi znanja, na katerih 
temeljijo, prej usklajeni in verificirani pri pristojnih telesih in 
institucijah v Sloveniji. 

Velik delež neformalnega izobraževanja odraslih, ki ga izvajajo 
različne komercialne in nekomercialne izobraževalne ustanove, 
pa je še vedno zunaj kakršnega koli sistema preverjanja in 
potrjevanja. Izvajalci sicer izdajajo različna potrdila, vendar ne 
temeljijo na preverjanju širše dogovorjenih standardov znanja; 
običajno potrjujejo udeležbo in dajejo informacijo o izobraževalnih 
vsebinah. Vrednost tako pridobljenih potrdil na trgu dela je odvisna 
od presoje delodajalca in torej ne prispevajo vedno k večji 
zaposljivosti imetnikov. Ta del izobraževalne ponudbe tudi ni 
nadzorovan in uporabnikom ne omogoča izbora glede na 
kakovost. 

Delovne organizacije tudi same izdajajo potrdila o izobraževanju, 
vendar je veljavnost le-teh omejena samo na delovno organizacijo, 
medtem ko je njihova prenosljivost med organizacijami in 
dejavnostmi problematična, saj navadno temeljijo na specifičnih 
zahtevah delovnih mest. 

Vse do sprejetja Zakona o delovnih razmerjih v letu 1990 (Ur. I. 
RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) - v osnovnem besedilu je bil sprejet 
še pred osamosvojitvijo Republike Slovenije, z upoštevanjem 
zveznega Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja 
(Ur. I. SFRJ, št. 60/89 in 42/90) - je bil zakonsko uveljavljen tudi 
institut z delom pridobljene delovne zmožnosti. Omogočal je 
priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih z delovnimi izkušnjami 
in po drugih poteh zunaj formalnega izobraževanja. Če so bile te 
kvalifikacije potrjene, kakor so predpisovali akti delovnih 
organizacij, so se na trgu dela obravnavale enakovredno 
kvalifikacijam, pridobljenim v formalnem izobraževanju. Novi zakon 
o delovnih razmerjih tega določila ne vsebuje več, kvalifikacije, 
pridobljene s poklicnimi izkušnjami ter z izobraževanjem in 
usposabljanjem, ki ne zagotavlja javno veljavne listine, pa 
obravnava kot interne kvalifikacije. 

Zaposlovanje in usklajevanje delavcev in delovnih mest vedno 
bolj poteka na temelju formalnih dokazil o poklicnih oz. strokovnih 
kvalifikacijah, ki jih izdajajo posebej pooblaščena telesa in 
ustanove. Kadar te listine temeljijo na nacionalno dogovorjenih 
standardih, se delodajalci lahko zanesejo na njihovo informacijo, 
da kandidatov za zaposlitev ni treba dodatno usposabljati niti 
preverjati njihove usposobljenosti za opravljanje dela, saj so tako 
potrjene kvalifikacije prenosljive v različno delovno okolje. To pa 
je po drugi strani nekakšno zagotovilo imetnikom dokazil o 
kvalifikacijah, da bodo laže pridobili zaposlitev. Lahko bi rekli, da 
potrjevanje in priznavanje podeljujeta poklicnim kvalifikacijam 
njihovo menjalno vrednost. Vendar je potrjevanje kvalifikacij 
značilnost formalnega izobraževanja; dostop do potrjevanja 
običajno vodi prek obiskovanja predpisanih programov. Potrjevanje 
praviloma tudi ne vključuje vseh osebnih in poklicnih kompetenc, 
temveč le tiste, ki jih daje izobraževalni program. Spremembe, ki 
so v zadnjem obdobju nastale na trgu dela in v sistemu 
izobraževanja, zahtevajo novosti tudi na tem področju. V vse več 
državah je čedalje bolj v ospredju potreba po ugotavljanju in 
potrjevanju kvalifikacij ne glede na poti njihovega pridobivanja, s 
čimer bi se ustrezno ovrednotilo tudi tako pridobljeno znanje in 
spretnosti. Ta potreba je izpostavljena tudi v Beli knjigi Evropske 
Unije (1995, str. 16 in 20). 

Prenova v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter njegov 
razvoj sta potekala vse od izida Bele knjige o izobraževanju in 
dosežena je njegova prilagoditev na nove tržne razmere. Kljub 
temu je treba posvetiti dodatno pozornost razvoju bolj v prihodnost 
usmerjenih prijemov, ki upoštevajo nadaljnje spremembe v 
zaposlovanju. To vključuje pripravo na pridružitev EU in izvedbo 
vseživljenjskega učenja, upoštevati pa je treba tudi rezultate 
neformalnega učenja. 

Na podlagi podrobnega pregleda reforme poklicnega in 
strokovnega izobraževanja in glede na politiko razvoja v državah 
članicah EU obstaja vsaj pet pomembnih dejavnikov, ki bi jih morali 
podrobneje preučiti pri razpravah v Sloveniji: 

Potreba po zmanjšanju osipnikov v sistemu formalnega 
izobraževanja z razvojem inovativnih in odzivnejših oblik 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja za tiste, ki vstopajo 
na trg delovne sile brez formalno priznanih kvalifikacij. 
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Potreba po izboljšanju splošne ravni usposobljenosti delovne 
sile, potreba po razvijanju sistema vseživljenjskega učenja z 
ustvarjanjem možnosti za prehajanje med izobraževanjem in 
delom ter možnosti priznavanja in ocenjevanja kvalifikacij, 
pridobljenih zunaj formalnega sistema izobraževanja. 
Potreba po zagotavljanju preglednosti (in primerljivosti) diplom 
in kvalifikacij v evropskem kontekstu, podpirati in ustvarjati 
možnosti za (delno) priznanje drugje pridobljene izobrazbe, 
kakor je predlagano v diskusijah EU, ki se nanašajo na 
uvajanje t. i. "Euro Pass". 
Potreba po obvladovanju in končno zmanjšanju stroškov 
izobraževanja z izogibanjem temu, da je nedokončano 
izobraževanje brez vrednosti, in sicer s predstavitvijo bolj 
fleksibilnega in prilagodljivega poklicnega izobraževanja, ki 
ga zahteva razvoj trga delovne sile, in z oblikovanjem 
učinkovitih metod in inštrumentov za podrobnejše ocenjevanje 
potreb po usposabljanju ter ocenjevanje interesov ljudi. 
Potreba po združevanju še vedno bolj šolsko zasnovanega 
sistema osnovnega poklicnega izobraževanja za mlade, ki 
vodi k zaključnim izpitom in formalnim kvalifikacijam, z bolj 
gibkim sistemom izobraževanja za odrasle, ki omogoča 
priznanje predhodno pridobljene izobrazbe in izkušenj s 
certifikati. To bo ena glavnih in večjih sprememb slovenskega 
sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki jih bo 
treba doseči. 

Vsi navedeni dejavniki vodijo k takšnemu pojmovanju poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki združuje izobraževanje za 
mladino in odrasle v skupen sistem kvalifikacij, kajti samo tako 
bodo mogoči: 

učinkovita izraba izobraževalnih virov; 
(delni) certifikatni sistem, priznavanje predhodne izobrazbe 
in prehajanje znotraj sistema formalnega izobraževanja ali 
vračanje v sistem formalnega izobraževanja; 
motivacija za posameznike, možnost za izobraževalne 
institucije in spodbuda za podjetja, ki so vključena v sistem 
vseživljenjskega izobraževanja; 
razvoj splošne strukture kvalifikacij, ki pokriva različne ravni 
in pri kateri imajo diplome in (delni) certifikati svoje jasno 
prepoznavno in priznano mesto. 

Razvoj tržnega gospodarstva in z njim povezane zahteve po 
dinamičnem urejanju trga dela, zlasti v povezavi s pravnim 
usklajevanjem zakonodaje Republike Slovenije z zakonodajo 
Evropskih skupnosti (acquis communautaire) na vseh področjih, 
na katera se zakon navezuje, dokazujejo, da obstoječi šolski 
zakoni ne dajejo potrebnega zakonskega okvira za sistemsko 
urejanje potrjevanja poklicnih kvalifikacij v certifikatnem sistemu. 
Treba jih je dopolniti z novim sistemskim zakonom, ki bo celovito 
urejal vse oblike potrjevanja poklicnih kvalifikacij v skladu z načeli, 
po katerih tudi Evropska unija ureja to področje, in zagotoviti vso 
potrebno odzivnost na spremembe, z upoštevanjem značilnosti 
domačega trga, gospodarskega razvoja in strateškega 
povezovanja s tujimi trgi. 

Predlog zakona je predlagatelj zasnoval tako, da ustreza 
značilnostim našega pravnega reda ter pogojem, potrebam in 
interesom naše države, hkrati pa je usklajen s sprejetimi 
mednarodnimi akti, načeli in standardi ter primerljiv in skladen z 
acquis communautaire Evropskih skupnosti, pa tudi z zakonodajo 
v državah članicah Evropske unije. 

2.Primerjalno pravni pregled 

Države članice Evropske unije (v nadaljevanju države članice 
EU) so že pred mnogimi leti spoznale pomembnost 
vseživljenjskega izobraževanja, ki lahko poteka na različne 
načine, organizirano kot formalno' ali neformalno izobraževanje, 
največkrat v obliki tečajev oziroma modulov. Vsekakor je treba 
poudariti pomembnost vseživljenjskega izobraževanja, saj kot 
takšno bogati osebno življenje, omogoča ljudem, da se izobražujejo 
tudi po tem, ko se že zaposlijo, tako pa prispevajo tudi k zvišanju 
konkurenčnosti podjetja, v katerem so zaposleni; posamezniki 
se na ta način prilagajajo tehnološkim spremembam in 
ekonomskemu razvoju ter razvijajo svoje sposobnosti. S takšno 
fleksibilostjo lahko prispevajo k ekonomski rasti v državi in 
ohranjajo tudi socialno kohezijo. 

2.1. Države članice EU so se zaradi enotnega evropskega trga, 
na katerem naj bi bil zagotovljen prost pretok ljudi, morale 
sporazumeti o enotni strategiji, ki naj bi jo izvajale v vseživljenjskem 
izobraževanju, saj so imele to področje urejeno različno. Kljub 
številnim skupnim ukrepom, ki so bili sprejeti za izvajanje strategije, 
so morale poskrbeti tudi za lastne ukrepe, prilagojene kulturi in 
okoliščinam vsake države članice EU, saj: 

obstajajo razlike ne samo v izobraževalnih programih, temveč 
tudi v stopnji izobraženosti prebivalstva v državah članicah 
EU; ponekod je nepismenost prebivalstva glavni problem in 
odprava le-tega je poglavitni cilj, ki ga želijo doseči z 
vseživljenjskim izobraževanjem (npr. leta 1991 je bilo na 
Portugalskem nepismenega kar 11 % prebivalstva); 

obstajajo razlike v stopnjah udeležbe v izobraževanju, ki sledi 
osnovnošolskemu (t. i. srednješolskemu izobraževanju); 
zadnja leta se je ta stopnja povečala kar na 90 % v 
skandinavskih državah, medtem ko na Portugalskem 44 % 
prebivalstva nima dokončanega niti obveznega izobraževanja; 

obstajajo razlike že v strukturi izobraževanja in usposabljanja, 
kar se npr. kaže že v različnih vrstah institucij, ki opravljajo 
srednješolsko izobraževanje; 

nekatere države imajo daljšo tradicijo in več izkušenj z 
vseživljenjskim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih 
kakor druge; 

v nekaterih državah vlada sodeluje v vseživljenjskem 
izobraževanju samo z zakonodajo, drugod pa tudi s finančnimi 
in drugimi oblikami spodbujanja tovrstnega izobraževanja. 

Na podlagi enotne strategije naj bi se v posameznih državah 
članicah EU: 

okrepili temelji za vseživljenjsko izobraževanje, predvsem z 
izboljševanjem dostopa do predšolske vzgoje, zlasti za otroke 
z zmanjšanimi možnostmi, z oživljanjem šol in podpiranjem 
rasti drugih formalnih in neformalnih učnih ureditev; 

omogočila promocija jasnih vezi med učenjem in delom z 
utrjevanjem poti, ki bo zagotavljala večjo možnost prehoda 
med izobraževanjem oziroma usposabljanjem in delom, s 
poudarkom predvsem na zagotavljanju tekočih začetnih 
prehodov med njima, ter z izboljševanjem mehanizmov za 
ocenjevanje in priznavanje kvalifikacij (veščin) in sposobnosti 
posameznikov ne glede na to, ali so pridobljene s formalno ali 
neformalno izobrazbo; 
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povečala motiviranost za posameznike, delodajalce in tiste, 
ki zagotavljajo izobraževanje in usposabljanje, da bodo več 
vlagali v vseživljenjsko izobraževanje in tako zagotavljali večji 
donos na vložena sredstva. 

2.2. Podoben pogled na politiko izobraževanja je bil predstavljen 
tudi v Beli knjigi o izobraževanju, ki jo je leta 1996 predstavila 
Evropska komisija. V njej je podala razloge, zakaj so nujno potrebne 
naložbe v znanje in razvoj bolj fleksibilnega sistema izobraževanja, 
in med njimi navaja: 

dajanje prednosti kakovosti v izobraževanju in usposabljanju 
je postalo ključnega pomena za zagotavljanje konkurenčnosti 
izobraževanja v Evropski uniji in za ohranitev evropskega 
socialnega modela. Lahko bi celo rekli, da je celotna evropska 
identiteta v naslednjem tisočletju odvisna od tega; 

na strani delovne sile je mogoče opaziti naraščajoče 
povpraševanje po izobraževanju in usposabljanju. Razvoj 
oziroma širjenje informacijske družbe zagotavlja nov potencial; 

družben razvoj je dobil takšne razsežnosti, da je treba 
zmanjšati razliko med tistimi, ki imajo izobrazbo, in tistimi, ki je 
nimajo. 

Ena izmed prednostnih nalog vseživljenjskega izobraževanja, ki 
jih prav tako priporoča Evropska komisija, je, da je treba bolj 
sistematično usmeriti pozornost na ocenjevanje in priznavanje 
predhodnega in neformalnega učenja. 

Na ozemlju celotne Evropske unije ima vseživljenjsko 
izobraževanje čedalje večji pomen. Vse države članice EU so že 
uvedle ali pa uvajajo spremembe v izobraževalne sisteme, s 
poudarkom na njihovem preoblikovanju v sisteme 
vseživljenjskega izobraževanja. 

V prilagajanju naše zakonodaje zakonodaji Evropskih skupnosti 
bomo morali tudi mi dati večji poudarek vseživljenjskemu 
izobraževanju in tako modularni obliki, zato bomo v nadaljevanju 
navedli, kako so se v posameznih državah članicah EU lotili tega 
problema, zlasti na Nizozemskem. 

2.3. Glavne značilnosti priznavanja poklicnih kvalifikacij v nekaterih 
državah Evropske unije 

2.3.1. Še preden preidemo na glavne značilnosti priznavanja 
poklicnih kvalifikacij, je treba omeniti, da sistemi poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja ter z njimi povezani sistemi in 
postopki certificiranja niso statični, temveč dinamični, saj se 
potrebe družbe spreminjajo. Po gospodarskih in tehnoloških 
spremembah leta 1980 je bila večina držav Evropskih skupnosti 
prisiljena k posodobitvi poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 
Države, ki so v preteklih letih izvedle najmanj reform, so Nemčija, 
Luksemburg in Belgija. 

Luksemburg je tipičen primer majhnega, močno centraliziranega 
sistema, v katerem je razvoj upošteval potrebo po pariteti cenitve 
med strokovnimi in poklicnimi tečaji ter splošnim izobraževanjem. 
Stabilnost in široka ponudba na ravni usposobljenih delavcev v 
okviru dualnega sistema je poglavitna značilnost nemškega 
sistema v preteklih nekaj letih. Občutne spremembe so bile 
izvedene tudi pri kurikulumu, in sicer z razvojem novih specializacij 
in odpravo zastarelih tečajev. Vstop na trg dela je bil podprt z 
dobro razvitimi strukturami usposabljanja in ustreznimi prostori. 
Tako je primerjalno gledano zelo malo mladih ljudi izstopilo iz 
sistema še pred zaključkom obveznega šolanja. V Belgiji, kjer se 
veliko mladih ljudi vključuje v tečaje, delež tistih, ki si pridobijo 
certifikat, ni vedno zadovoljiv. 

Različne države različno ugotavljajo in priznavajo poklicne 
kvalifikacije, odvisno od organiziranosti izobraževalnega sistema 
in njegove povezanosti s sistemom dela ter od tradicije. Razlike 
so v delitvi formalne odgovornosti, dostopnosti do kvalifikacij, 
organiziranosti ocenjevanja in podeljevanja listin o kvalifikacijah. 
Od tega, kdo podeljuje listine, je praviloma odvisna tudi njihova 
ekonomska in socialna vrednost. Listine o izobrazbi, ki se 
pridobivajo v izobraževalnem sistemu, niso povsod samodejno 
priznane tudi v sistemu zaposlovanja, ampak je za to potreben 
poseben postopek njihovega priznavanja (Francija). 

Modularnost v izobraževanju se pogosto uporablja kot sredstvo 
za reformiranje in modernizacijo poklicnega izobraževanja, saj 
zagotavlja individualizirano pridobivanje poklicnih informacij, tako 
pa večjo fleksibilnost in odzivanje na ekonomske, tehnološke in 
družbene spremembe v družbi. Številne izobraževalne reforme, 
ki so potekale v zadnjem obdobju na nacionalni ali regionalni 
ravni, pa tudi lokalne pobude so vključevale prav razvijanje in 
uvajanje modulov. Vendar je res, da je v največ državah 
modularizacija omejena na posamezne programe oziroma še 
bolje na nekatere ciljne skupine ali pa je ostala na ravni 
eksperimenta. Med srednjeevropskimi državami se je najbolj 
sistematično lotila modularizacije začetnega poklicnega 
izobraževanja Nizozemska in ima za seboj že dokaj dolgo tovrstno 
obdobje, zato jo bomo obravnavali bolj na široko, medtem ko 
bomo za druge države podali splošnejši pregled. 

2.3.2. Nizozemska 

Na Nizozemskem so se za modularnost odločili po že prej 
omenjenih gospodarskih in tehnoloških spremembah, po 
gospodarski recesiji leta 1980, ko so opazili probleme, in sicer 
prehoda iz dela v zaposlitev, visoko stopnjo brezposelnosti mladih, 
pomanjkanje dobro usposobljenih strokovnjakov in predvsem 
zastarel sistem poklicnega izobraževanja. Namesto nekdanjih 
programov KMBO so uvedli krajše programe "full-time", ki naj bi 
predvsem zapolnili vrzel v sistemu poklicnega izobraževanja, 
namenjeni pa so bili zlasti osipnikom med 16. in 18. letom starosti. 
Namen teh krajših programov je bil omogočiti ljudem, ki niso bili 
po meri formalnega izobraževalnega sistema, pridobitev 
temeljnega poklicnega znanja. Za vajeništvo pa je bilo v zgodnjih 
osemdesetih ugotovljeno, da so programi zastareli (ne 
zadovoljujejo poklicnih zahtev) in neučinkoviti (preveč mladih ni 
končalo šolanja). 

Kljub vsemu modularizacija ni bila osrednji del politike nizozemske 
vlade. Glavni točki njene skrbi sta bili: prestrukturirati sistem 
poklicnega izobraževanja v fleksibilen in koherenten sistem 
poklicnega izobraževanja mladih in odraslih, zaposlenih in 
brezposelnih ter narediti programe poklicnega izobraževanja bolj 
relevantne za spreminjajočo se poklicno prakso. Modularizacija 
naj bi bila samo eno od sredstev za dosego tega cilja. 

Leta 1996 je na Nizozemskem stopil v veljavo nov zakon o 
izobraževanju odraslih in poklicnem izobraževanju. Njegov namen 
je bil uskladiti različne vrste izobraževanja in umestiti različne 
oblike poklicnega izobraževanja v enotne zakonske okvire. V letu 
1997 je bila tako vpeljana nacionalna kvalifikacijska struktura za 
poklicno izobraževanje, ki ima štiri stopnje zahtevnosti in dve 
izobraževalni poti - vajeništvo in šolo, z velikim poudarkom na 
praktičnem usposabljanju. Za izobraževanje odraslih velja druga 
kvalifikacijska struktura, ki naj bi odslikavala ravni zahtevnosti v 
poklicnem izobraževanju. Ustanovljeni so bili tudi Regionalni centri 
za usposabljanje, saj naj bi bile le široko zasnovane izobraževalne 
inštitucije takšne velikosti sposobne zagotoviti individualizirano 
izobraževanje. Do začetka leta 1998 so morale vse šole, za 
katere sta odgovorna ministrstvo, pristojno za izobraževanje, in 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, najti zase mesto v enem od 
45 do 50 regionalnih izobraževalnih centrov. 
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Pomembna razsežnost, ki jo uvaja novi zakon, je decentralizacija 
ter institucionalna avtonomija in deregulacija. Izobraževalne 
inštitucije imajo tako večjo moč odločanja pri uporabi resursov, 
razporejanju osebja in organizaciji izobraževanja; ponujale naj bi 
programe, ki so bolj prilagojeni individualnim potrebam in potrebam 
nekaterih skupin ("tailor made programs"). 

Poglavitna naloga vlade je predvsem ustvarjati ustrezne okoliščine 
s financiranjem in regulacijskimi mehanizmi. Del te naloge je 
vsekakor nova vrsta instrumentov za zagotavljanje kakovosti, ki 
bodo zagotovili uspešnost sistema. Vključuje se sistem notranjega 
zagotavljanja kontrole, poročilo o zagotavljanju kontrole, določanje 
izhodnih kvalifikacij za poklicno izobraževanje in izobraževanje 
odraslih, zunanjo legitimizacijo preverjanja in določanje standardov 
kvalitete za praktično usposabljanje v poklicnem izobraževanju. 
Za ustrezno kvaliteto izobraževanja so odgovorne same 
izobraževalne ustanove, država pa spremlja njihove ukrepe za 
delovanja sistema zagotavljanja kakovosti. Izobraževalne 
ustanove morajo izpolnjevati dokaj zahtevne pogoje, ne samo 
kar zadeva njihove inovacijske sposobnosti in ne samo v smislu 
administrativnih in poslovnih terminov, ampak tudi glede 
izobraževalne vsebine. Razvile naj bi široke in raznolike programe, 
ki bodo zadovoljevali potrebe udeležencev in trga dela. Poleg 
tega naj bi ustanove s študenti vzpostavile tudi pogodbeno 
razmerje. 

Cilj je vsakomur zagotoviti začetno kvalifikacijo, ki bo omogočila 
vstop na trg dela. Novi zakon je razširil modularizacijo z 
vajeniškega sistema tudi na MOB (izobraževanje po šolski poti). 
Ko glavni akterji poklicnega izobraževanja na Nizozemskem 
govorijo o modularizaciji, opozarjajo, da je treba ločevati med 
dvema pojmoma, delno kvalifikacijo ("partial qualification") in 
modulom. Delna kvalifikacija je pojem trga dela, medtem ko je 
modul izobraževalni pojem. Delne kvalifikacije so certificirane, 
medtem ko to za module velja le, kadar pokrivajo celotno delno 
kvalifikacijo. Pojma modul zato ne smemo uporabljati kot 
sopomenko za delno kvalifikacijo. Včasih se vsebinsko res 
prekrivata, ni pa nujno. Izobraževalni program za pridobitev delne 
kvalifikacije je lahko razdeljen v več modulov, kar je v pristojnosti 
izvajalcev izobraževanja (Regijskih izobraževalnih centrov). 

Kvalifikacijska struktura določa, kaj naj bi s katero vrsto 
izobraževanja dosegli. Ima pet ravni. Prvotno se je začela z ravnijo 
2 (kvalificirani delavec), torej začetno kvalifikacijo, ki naj bi jo 
pridobil vsakdo. Ker se je izkazalo, da je neki delež mladih ne 
doseže, je bila uvedena še nižja raven 1 (pomočnik), da bi jim 
omogočili vstop na trg dela s formalno kvalifikacijo. 

Izhodne kvalifikacije določajo, kaj naj bi bil tisti, ki končuje 
izobraževanje na različnih kvalifikacijskih ravneh, sposoben 
narediti v praksi, pri čemer je pozornost namenjena poklicnim, 
prehodnim in splošnim izobraževalnim elementom. Kvalifikacijska 
struktura je oblikovana na podlagi poklicnih profilov. Vsaka 
individualna kvalifikacija je sestavljena iz delnih kvalifikacij in 
pridobitev vsake od njih se potrdi z dokumentom, ki mu na 
Nizozemskem pravijo certifikat. Ko posameznik pridobi certifikate 
za vse delne kvalifikacije, ki so pogoj za specifično celovito 
kvalifikacijo, si je pridobil tudi to. Namen delnih kvalifikacij je, da 
imajo tudi tisti, ki opustijo poklicno izobraževanje, možnost priti do 
javno veljavnih dokazil za dokončane dele izobraževanja. Če se 
ga kasneje odločijo nadaljevati, so udeležbe v teh programih 
oproščeni. Dejstvo pa je, da delne kvalifikacije niso del 
kvalifikacijske strukture in praviloma niso vstopnica za zaposlitev. 
Od delodajalcev je odvisno, ali in katere delne kvalifikacije so 
pripravljeni upoštevati pri zaposlovanju. Cilj je, da si študentje 
pridobijo celovito kvalifikacijo. 

Ministrstvo, pristojno za izobraževanje in kot predlagatelj delnih 
kvalifikacij, vidi predvsem njihov motivacijski pomen, saj 

udeležencem omogočajo uresničitev kratkoročnih ciljev. Poleg 
tega so oblikovane tako, da smiselno zaokrožajo sklop podobnih 
del in nalog, ki obstajajo v delovnem okolju. Ne nazadnje naj bi 
zagotavljale večjo prožnost in večje možnosti za individualizacijo 
izobraževanja. Vse to naj bi zmanjšalo osip v izobraževanju in 
omogočilo učinkovito prilagajanje kvalifikacij spremembam, ki jih 
prinaša nova tehnologija in organizacija dela. Ta sistem naj bi bil 
tudi dovolj prožen, da tistim, ki se želijo vrniti v izobraževanje in si 
pridobiti celovito kvalifikacijo, omogoči vstop v program na vmesni 
stopnji. 

a) Pristojnost za razvoj delnih kvalifikacij 

Podobno kakor razvoj celovitih je tudi razvoj delnih kvalifikacij v 
pristojnosti nacionalnih teles socialnih partnerjev (LOBs), ki delujejo 
v posameznih panogah. Teh nacionalnih teles je dvaindvajset ter 
zagotavljajo izobraževanje in usposabljanje za približno 400 
poklicev. Na podlagi poklicnih profilov, za katere se dogovorijo 
socialni partnerji, nacionalna telesa določijo kvalifikacijsko strukturo 
in izhodne kvalifikacije. Gre za opis znanja, razumevanja, 
spretnosti in/ali stališč, ki so minimum, potreben za pridobitev 
kvalifikacije. Predlog kvalifikacij skupaj z izhodnimi kvalifikacijami 
in delnih kvalifikacij potrdi Ministrstvo za šolstvo po predhodnem 
mnenju svetovalnega odbora, potem pa jih ponudijo šolam, da na 
njihovi podlagi pripravijo kurikulume. 

Nacionalna telesa imajo nalogo smiselno združiti izhodne 
kvalifikacije v delne. Združevanje je lahko horizontalno ali 
vertikalno. Delne kvalifikacije lahko nastopajo kot moduli in kot 
takšne jih nacionalna telesa tudi predložijo izobraževalnim 
organizacijam. Nacionalna telesa so dolžna prevesti delne 
kvalifikacije tudi v izobraževalne cilje (izhodne kvalifikacije). 
Izdelajo modularne načrte, ki jih opredeljujejo cilji in začetna raven 
ter so neodvisni od modularnih programov, ki jih razvijajo šole 
(Regijski izobraževalni centri). Vsebujejo podrobne vsebine 
znanja, potrebnega za pridobitev kake kvalifikacije. Da bi preprečili 
pridobivanje ozko poklicno usmerjenih kvalifikacij, je ministrstvo, 
pristojno za izobraževanje, določilo temeljna načela, ki jih morajo 
LOB upoštevati pri oblikovanju kvalifikacij in delnih kvalifikacij: 
vsaka kvalifikacija mora biti trojna, vsebovati mora poklicno in 
socio-kulturno razsežnost in razsežnost, ki zagotavlja 
usposobljenost za vseživljenjsko učenje. Če to troje ni zajeto 
ustrezno, ministrstvo ne da soglasja. 

Pomembno je, da so pri pripravi profila poklica jasno določene 
ključne naloge, pri kvalifikacijskem profilu pa splošni in specifični 
elementi. 

Da bi se pri posredovanju delnih kvalifikacij izognili pomanjkljivemu 
obvladovanju splošnih kvalifikacij, so se začeli pospešeno 
ukvarjati z razvijanjem ključnih kvalifikacij. Nastajajo splošni 
moduli, ki pokrivajo posamezne ključne kvalifikacije (npr. 
komunikacijske spretnosti -obvladovanje tujega jezika). Aplikacija 
teh modulov v posamezne delne kvalifikacije zahteva njihovo 
ustrezno prilagoditev glede na področje, ki ga neka delna 
kvalifikacija pokriva. 

b) Izvedba izobraževalnega procesa 

Kakor je bilo že navedeno, imajo izobraževalne organizacije visoko 
stopnjo avtonomije pri pripravi in izvajanju kurikuluma. Pomembno 
je, da kakovostne izhodne kvalifikacije dosežejo nacionalno 
potrditev v skladu z modularnim načrtom ("final terms"). Pri 
njihovem delu jim svetujejo LOB, strokovno pa jih podpirajo 
razvojne svetovalne organizacije, kakršni sta CINOP in CITO. 
Skupaj z modularnim načrtom jim LOB poiščejo tudi "Service 
dokument", ki jim je pripomoček za načrtovanje izobraževalnega 
procesa, vendar ne obvezen. Modularna zasnova izvajanja 
kurikuluma je v celoti v pristojnosti in odgovornosti izvajalcev 
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izobraževanja ter se lahko od enega do drugega močno razlikuje. 
Pomemben je način izvedbe in ti moduli ne vodijo k pridobitvi 
certifikata. Takšna neenotnost ponekod odseva v veliki 
razdrobljenosti, spet drugje pa v ohranjanju tradicionalnega načina. 
Pri kratkih modulih je tudi problem ocenjevanja ob zaključku, zato 
šole vse pogosteje razvijajo integralne module, ki združujejo 
izobraževalne cilje več sorodnih modulov; preverjanje in 
ocenjevanje tako poteka na ravni integralnega modula. 

Zaradi različnih in številnih problemov pri izvajanju je na ravni 
izobraževalnih ustanov zaznati večjo poenotenost pri 
modularizaciji. 

Čeprav naj bi modularnost omogočila večjo individualizacijo 
izobraževanja, so študenti pri izbiri modulov dokaj omejeni, saj so 
cilji, ki jih morajo doseči, da bi si pridobili delno kvalifikacijo, določeni 
od zunaj, z izhodnimi kvalifikacijami. Prav tako so od zunaj 
določene delne kvalifikacije, ki so obvezne za pridobitev celotne 
kvalifikacije. V tem okviru pa študentje in šole lahko uresničijo tudi 
druge cilje. Šola ima pri vsaki delni kvalifikaciji približno 20 % 
možnosti za vključevanje specifičnih lokalnih potreb in ciljev. 

c) Ocenjevanje in certificiranje 

Ocenjevanje poteka v šolah, vendar mora 51 % delnih kvalifikacij 
pridobiti zunanjo legitimizacijo. Katere so te kvalifikacije, določijo 
nacionalna telesa. Zunanje preverjanje opravijo neodvisne 
ocenjevalne agencije, ki morajo biti za to verificirane na ministrstvu 
za izobraževanje. To so lahko posebni oddelki za preverjanje in 
ocenjevanje pri nacionalnih telesih, organizacije, kakršna je CITO, 
ki razvojno pokrivajo ocenjevanje, ali pa neodvisne komercialne 
ustanove. 

Ker so izobraževalni cilji opredeljeni s kompetencami, naj bi na 
teh temeljilo tudi preverjanje in ocenjevanje, vendar se postopki, 
metode in instrumenti še oblikujejo, tako da v praksi pogosto 
uporabljajo kar tradicionalni način. 

Delne kvalifikacije ni mogoče pridobiti zgolj s preverjanjem 
kompetenc, torej brez vključitve v izobraževalni program. Na 
Nizozemskem to utemeljujejo, češ da ni razvite metodologije, ki bi 
omogočala tako preverjanje. Podobno velja za upoštevanje 
predhodno pridobljenega znanja. Izvajalci izobraževanja so dolžni 
zagotoviti, da se udeležencem prizna že pridobljeno znanje in 
spretnosti. 

č) Prenosljivost delnih kvalifikacij 

Ena izmed funkcij delnih kvalifikacij naj bi bila tudi njihova 
prenosljivost. V praksi se je pokazalo, da je ta prenosljivost dokaj 
omejena, deluje predvsem v okviru iste dejavnosti. Da bi ustrezala 
potrebam sorodnega poklica na drugem področju, pa je potrebno 
prilagajanje glede na specifičnosti dejavnosti in poklica. Tudi ko 
gre npr. za blok komunikacijskih spretnosti (tuji jezik), je treba 
modul prilagoditi tako, da upošteva značilnosti specifične poklicne 
kvalifikacije, in ga ni mogoče preprosto prenašati iz ene v drugo 
(delno) kvalifikacijo. 

d) Prilagodljivost 

Delne kvalifikacije naj bi med drugim zagotavljale večjo 
prilagodljivost izobraževalnega sistema potrebam trga dela in hitro 
prilagajanje kvalifikacij spreminjajočim se zahtevam dela, saj ni 
treba prenoviti celotne kvalifikacije, ampak nekatere njene dele 
nadomestiti z drugimi. Pokazalo pa se je, da so tudi delne 
kvalifikacije še vedno preveč toge entitete in ne omogočajo take 
prilagodljivosti. Nekateri vidijo rešitev v njihovem nadaljnjem 
členjenju, spet drugi v modularni sestavi delnih kvalifikacij, tako 
da bi prenovitev v bistvu zahtevala le nadomestitev nekaterih 

, modulov. 

Značilno je, da gre razmišljanje, kar zadeva kvalifikacije in delne 
kvalifikacije, v obe smeri - k nadaljnjemu združevanju in tako 
krčenju njihovega števila in k nadaljnjemu členjenju v manjše 
enote. V prvem primeru se izraža stremenje po zagotavljanju čim 
bolj širokih in splošnih kvalifikacij ter njihovo definiranje na ravni 
dejavnosti, medtem ko naj bi drugi omogočal večjo specializacijo 
ter lažji in hitrejši odziv na spremembe. 

e) Individualna izbira modulov znotraj delne kvalifikacije 

Kakor rečeno, LOB določijo obvezne delne kvalifikacije, potrebne 
za pridobitev kvalifikacije (51 %?), medtem ko študentje lahko 
zadovoljujejo individualne interese le v okviru izbirnih delnih 
kvalifikacij. Kar zadeva svobodno izbiro modulov, ki sestavljajo 
individualne delne kvalifikacije, so izhodne kvalifikacije tiste, ki 
določajo osnovni izbor. 

2.3.3. Anglija 

Poklicno izobraževanje in usposabljanje v Angliji nadgrajuje 
obvezno izobraževanje, ki se konča s 16. letom starosti. Nato 
dijaki lahko nadaljujejo šolanje, ki omogoči študij na klasični 
univerzi, druga možnost je pridobivanje splošnih poklicnih 
kvalifikacij (GNVQ), ki omogočajo študij na "poklicnih" univerzah, 
tretja možnost pa so nacionalne poklicne kvalifikacije (NVQ). 

Znanje, ki ga pridobivajo po sistemu GNVQ, je bolj splošno in 
usmerjeno v teorijo, sistem NVQ pa je usmerjen predvsem v 
veščine in spretnosti, ki jih mora kandidat obvladati, da uspešno 
opravlja delo, zato certifikati GNVQ in NVQ med seboj niso 
primerljivi in prenosljivi iz enega sistema v drugega. 

Vlada je postavila okvire za razvoj sistema NVQ in po ustreznih 
organih nadzira razvoj poklicnih standardov, ki omogočajo 
konkurenčnost delovne sile in vseh vej industrije. Od delodajalcev 
in njihovih potreb je odvisna vsebina standardov, a v to se vlada 
ne spušča. Omogoča pa poklicno izobraževanje in usposabljanje 
trem skupinam: 
- mladini, vključeni v redno izobraževanje, 
- mladini, ki se želi zaposliti, za to pa potrebuje neko pripravo v 

okviru sistema NVQ in 
- odraslim brezposelnim. 

2.3.3.1. Sistem NVQ 

Temeljne institucije v sistemu NVQ so: 

a) QCA 

Je najvišji organ v sistemu NVQ. Je partnersko sestavljen in: 

- potrjuje standarde, 
- skrbi za pripravo novih in posodabljanje starih standardov, 
- vodi centralno evidenco nad vsemi nacionalnimi standardi in 

navodili za izvedbo preverjanja in potrjevanja poklicnih 
kompetenc, 

- pooblašča centre za izdajanje certifikatov (Awarding Bodies) in 
nadzira njihovo delo, po njih pa tudi delo centrov za ugotavljanje 
in potrjevanje poklicnih kompetenc, 

- daje metodološko podporo pri oblikovanju standardov. 

b) Organi za oblikovanje standardov znanja 

Večinoma so to National Training Organization (NTO). Odgovorne 
so za oblikovanje novih standardov in za prenovo starih. 

c) Organi, pristojni za certificiranje 

QCA jih pooblasti za izdajo določenih certifikatov in hkrati nadzira 
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njihovo delo. Pripravijo navodila za postopek ugotavljanja in 
potrjevanja poklicnih kompetenc. Pooblaščajo centre za 
preverjanje in potrjevanje kmpetenc, nadzorujejo njihovo delo in 
skrbijo za zunanje preverjanje njihovega dela. Nadzirajo, ali poklicne 
kompetence potrjujejo skladno z dogovorjenimi merili in predpisi 
in ali so pri tem dosledni. 

d) Poklicni standardi 

So temelj sistema NVQ in določajo, katere veščine mora nekdo 
obvladati, ter vključujejo znanje in razumevanje na nekem 
področju, na neki ravni zahtevnosti. Standardi so podlaga za 
izvedbo ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kompetenc. 

Glavno odgovornost pri oblikovanju poklicnih standardov nosijo 
Organi za oblikovanje standardov (Standard setting bodies, ki so 
večinoma NTO) in skrbijo tudi za njihovo posodabljanje. Določajo 
še strukturo NVQ za svoje področje. Vse to zahteva stalno 
spremljanje razvoja in potreb zaposlovalcev znotraj sektorja s 
stališča zaposlovalcev in predstavnikov delavcev (sindikatov), 
in to ne le s stališča velikih podjetij, temveč tudi srednje velikih in 
majhnih. Predstavniki sindikatov pri oblikovanju standardov 
praviloma ne sodelujejo, imajo pa predstavnika v QCA, ki 
standarde potrjuje. 

Naloga NTO je, da razvije ustrezen standard, določi naziv poklica, 
raven zahtevnosti ter svetuje pri pripravi navodil za izvajanje 
postopka ugotavljanja in potrjevanja poklicne kompetence. Na 
tem področju svetuje pri določanju: 

- zahtev, ki jih morajo izpolnjevati ocenjevalci ter notranji in zunanji 
verifikatorji, 

- načinov simulacije dela in pogojev, v katerih poteka ugotavljanje 
in potrjevanje poklicnih kompetenc, 

- metod za doseganje neodvisnega in zanesljivega ugotavljanja 
in potrjevanja poklicnih kompetenc. 

NTO so: 

- neodvisne inštitucije v lasti zaposlovalcev ustanoviteljev, 
- delujejo na nekem poklicnem področju, 
- vlada jih priznava kot partnerje in zagotavlja manjši del sredstev 

za njihovo delovanje, 
- njihovo delovanje je usmerjeno dolgoročno in pri tem sodelujejo 

z različnimi partnerji. 

Za zdaj deluje nekaj nad 60 NTO in po potrebi še nastajajo. Glavni 
cilj NTO so, v svetovnem merilu, konkurenčna podjetja na 
njegovem področju, za kar potrebuje ustrezno usposobljene 
delavce. 

Temeljne faze dela pri oblikovanju standardov: 

- funkcijska analiza sektorja, 
- potrditev načrta dela za NTO (priprava novih standardov, 

posodobitev starih), 
- oblikovanje standarda, 
- oblikovanje navodila za izvajanje postopka ugotavljanja in 

potrjevanja poklicne kompetence, 
- potrditev standarda, 
- testiranje in implementacija standarda, 
- stalna kontrola in posodabljanje standarda. 

Doslej imajo pri QCA potrjenih okrog 900 standardov za okrog 
300 poklicev. Za enak poklic lahko pripravijo standarde na petih 
ravneh zahtevnosti. Raven standarda določijo NTO, torej 
zaposlovalci. 

Standardi so sestavljeni iz enot, ki vsaka posebej izraža rezultate 
izvajanja določenih operacij. Enote naj logično združujejo rezultate, 

ki imajo v delovnem okolju skupaj neko vrednost in pomen. Za 
vsako enoto, za katero kandidat dokaže, da ima ustrezne veščine, 
znanje in razumevanje, pridobi certifikat. Ta sistem omogoča, da 
nihče ne izstopi iz sistema NVQ brez kakršnega koli javno 
veljavnega certifikata, ki mu omogoča zaposlitev. 

Standarde potrdi QCA in za potrditev mu mora NTO predložiti: 

- standarde, skupaj z navodili za izvajanje postopka ugotavljanja 
in potrjevanja poklicne usposobljenosti, 

- položaj konkretne poklicne kvalifikacije glede na vse druge, 
- strateško in funkcijsko analizo nekega sektorja skupaj z razlogi 

za upravičenost za določeno NVQ, 
- podporne izjave zaposlovalcev in drugih ključnih partnerjev za 

neko NVQ. 

Ko je standard potrjen, ga je treba stalno prilagajati spremembam 
v delovnem okolju. Zato je nujno nenehno spremljati razvoj stroke 
v svetovnem merilu. Pobudniki predrugačenja standardov so 
zvečine zaposlovalci, lahko pa tudi izobraževalne inštitucije, 
sindikati ali kar NTO same. Za posodobitev standardov so tako 
kakor za oblikovanje novih odgovorne NTO, prenovljeni stand- 
ard pa skupaj z argumenti predložijo QCA v potrditev. 

Navodila za ugotavljanje in potrjevanje poklicne usposobljenosti 
pripravijo organi za certificiranje (Avvarding Bodies). NTO tu 
nastopajo kot svetovalne službe. Za izdajanje certifikatov jih 
pooblasti QCA. Na enem področju je za to lahko pooblaščenih 
več institucij. Poleg izdajanja certifikatov in priprave navodila za 
ugotavljanje in potrjevanje poklicne usposobljenosti te institucije 
tudi pooblaščajo centre za izvajanje postopkov ugotavljanja in 
potrjevanja poklicne usposobljenosti ter nadzirajo kakovost in 
doslednost njihovega dela. Za to imajo posebej usposobljene 
zunanje verifikatorje, ki preverjajo dokumentacijo ali pa stanje na 
centru samem in razmere za delo, vodijo pogovore z ocenjevalci, 
notranjimi verifikatorji, pa tudi z naključno izbranimi kandidati. 

Centri so lahko del različnih institucij: podjetja, zasebne 
izobraževalne institucije... Večinoma so tudi izobraževalci. V okviru 
centrov delujejo ocenjevalci, ki so za svoje delo posebej 
usposobljeni, preverjajo pa znanje, veščine in dokazila, ki jih 
predloži kandidat, ter notranji verifikatorji, ki ocenjevalcem 
svetujejo, jim zagotavljajo ustrezne informacije ter nadzirajo njihovo 
delo, zagotavljajo kakovost in doslednost pri ugotavljanju in 
potrjevanju poklicne usposobljenosti. 

Poklicno usposobljenost preverjajo in potrjujejo na več načinov, 
pri čemer se ves čas postopka pazi, da v njem ne sodeluje nihče, 
ki bi lahko imel pri tem kakršne koli interese. Ker so ocenjevalci 
zvečine tudi tisti, ki usposabljajo kandidate za delo, se omenjenemu 
izognejo:- 

- tako da nekatere dele preverjajo "gostujoči" ocenjevalci, 
- tako da kandidata ocenijo na drugem centru, 
- s pisnimi testi, ki so izdelani na državni ravni. 

Po končanem postopku ugotavljanja in potrjevanja poklicne 
usposobljenosti dodelijo kandidatom dve možni oceni: opravil (nad 
50 %) in zavrnjen. 

Podatke o kandidatih Center za ocenjevanje pošlje Organu za 
certificiranje, da uspešnim kandidatom izda certifikat in vodi 
evidenco o izdanih certifikatih. To evidenco na državni ravni, pa 
tudi evidenco o vseh nacionalnih poklicnih standardih in navodilih 
za izvedbo postopka ugotavljanja in potrjevanja poklicne 
usposobljenosti vodi QCA. 

Certifikati so nacionalno veljavne listine, vendar nimajo vpliva na 
plačilni sistem. Delodajalec sam odloči, ali neki certifikat omogoča 
imetniku vstop v višji plačilni razred oziroma napredovanje. 
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2.3.3.2. Funkcijska analiza 

Osnova za pripravo standardov je t. i. funkcijska analiza, ki zajema 
značilnosti nekega sektorja. Tako kakor standard jo pripravi NTO. 
Gre za strateški pregled celotnega sektorja glede na že obstoječe 
kvalifikacije, trg dela in potrebe po znanju in veščinah, pa tudi 
stanje na svetovnem trgu. Z analizo ugotovijo, katere nove 
standarde je treba oblikovati v nekem sektorju. 

2.3.3.3. Izobraževalne organizacije 

So odgovorne za kakovostno izvajanje programov usposabljanja. 
Ker NVQ ne predpisujejo kurikulumov, je potreben strog nadzor 
nad delom izobraževalcev. S tem namenom je bila leta 1998 
ustanovljena inšpekcijska služba (Training Standard Council - 
TSC). Nadzira vse izobraževalce, ki so za svoje delo v kakršnem 
koli obsegu financirani iz javnih sredstev. Izobraževalne 
organizacije bo vsaka štiri leta preverjala zunanja inšpekcija, 
samoocenjevanje pa so dolžne opraviti vsako leto in poslati 
rezultate centralni inšpekcijski službi TSC.Ta o svojem delu poroča 
QCA, ki tako posredno nadzira delo izobraževalnih inštitucij in 
organov za certificiranje. Na podlagi poročila lahko zahteva od 
organa za certificiranje, da neki izobraževalni inštituciji in tako 
inštituciji za ugotavljanje in potrjevanje poklicne usposobljenosti 
odvzame pooblastilo, dokler ne odpravi napak. 

Sistem NVQ je težko primerjati s sistemom poklicnega in 
strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Lahko pa so nam pri razvoju 
certifikatnega sistema v pomoč nekatere praktične metode. Čedalje 
bolj se poudarjajo zahteve po analizah dolgoročnega razvoja 
posameznih sektorjev, po ugotavljanju potreb po usposobljenih 
delavcih - novih in obstoječih. Pri oblikovanju metod za pripravo 
teh analiz so nam lahko v pomoč priporočila o temeljnih elementih 
funkcijske mape, ki predstavlja dolgoročno analizo sektorja glede 
poklicev in kvalifikacij. Prav tako lahko pri razvoju metodologije 
za oblikovanje standardov znanja in spretnosti upoštevamo 
temeljne sestavine iz njihovih standardov. Glede na logične 
povezave rezultatov dela (rezultati so v sistemu NVQ bistveni) 
lahko, z dodajanjem ustreznega znanja in razumevanja, oblikujemo 
enote (module), za katere bi bilo prav tako možno pridobiti 
ustrezno javno veljavno listino. 

2.3.4. Ureditev v nekaterih preostalih državah članicah EU 

2.3.4.1. Zakonska pristojnost za podeljevanje listin 

V večini držav članic EU je ministrstvo, pristojno za izobraževanje, 
primarno odgovorno za izdajanje listin, ki so javno veljavno 
dokazilo o poklicni izobrazbi (kvalifikaciji).Tudi ko je ta odgovornost 
prenesena na ministrstvo za delo in zaposlovanje, ministrstvo za 
izobraževanje zagotavlja, da se te listine priznajo na nacionalni 
ravni. Končno odgovornost pa imajo tudi druga pristojna 
ministrstva. V nekaterih državah (Belgija) so pristojnosti prenesene 
na regionalne skupnosti. 

V Nemčiji imajo zakonsko pravico podeljevanja spričeval v 
poklicnem izobraževanju zbornice. To pravico delijo z ministrstvi, 
pristojnimi za izobraževanje, na ravni dežel. Ministrstva, pristojna 
za izobraževanje, so pooblaaščena samo za podeljevanje 
spričeval za temeljno celoletno šolsko poklicno izobraževanje. 
Spričevala, ki se pridobivajo na ravni dežel, so na nacionalni 
ravni priznana v skladu z dogovorom Stalne konference ministrov 
za izobraževanje. Za izobraževanje in usposabljanje v dualnem 
sistemu je odgovorno ministrstvo, pristojno za gospodarske 
zadeve. Posvetuje se z ministrstvom za izobraževanje in 
ministrstvom za delo. 

V Franciji in Italiji, kjer je regionalizacija poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja večja, država podeljuje listine in zagotavlja njihovo 
veljavnost na nacionalni ravni. 

Seveda se v vseh državah pridobivajo potrdila tudi zunaj uradnih 
nacionalnih postopkov priznavanja. To velja zlasti za nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje. Vrednost pridobljenih potrdil je pri 
tem pogosto odvisna od ugleda izdajatelja. Francija in Belgija sta 
to pomanjkljivost v postopku priznavanja odpravili s sistemom 
homologizacije in ta sistem je prevzela tudi Španija. 

2.3.4.2. Vloga socialnih partnerjev pri pridobivanju in priznavanju 
listin o poklicnih kvalifikacijah 

V vseh državah članicah EU se povečuje vloga socialnih 
partnerjev v sistemu potrjevanja poklicnih kvalifikacij. Ključno vlogo 
imajo, kadar gre za pridobivanje kvalifikacij v sistemu vajeništva 
(to velja za Nemčijo, Dansko in Nizozemsko). V Nemčiji imajo 
socialni partnerji poglavitno vlogo v zborničnem izpitnem sistemu, 
na ravni panog in centralni ravni pa so pomembni akterji pri 
priznavanju novih poklicev. 

V Franciji lahko profesionalna telesa organizirajo izobraževalne 
programe, ki se zaključujejo s priznanimi kvalifikacijami. Priznajo 
se na podlagi kolektivnih pogodb ali pa s homologizacijo. Socialni 
partnerji so zastopani v skupnih konzultacijskih telesih, ki določajo 
in posodabljajo poklicne kvalifikacije. Pristojnost odločanja o 
homologizaciji je ministrski predsednik naložil ministrstvu za delo. 

Na Danskem skupni panožni odbori predlagajo nove 
izobraževalne programe pristojnemu ministrstvu. Skupna telesa 
v panogah in dejavnostih lahko podeljujejo potrdila o kvalifikacijah, 
ki se priznavajo znotraj dejavnosti oz. panog. 

2.3.4.3. Dostop do kvalifikacij na posameznih ravneh 

Kakor kažejo analize, je najsplošnejši način za pridobivanje 
temeljne poklicne izobrazbe celoletno šolsko izobraževanje, pri 
čemer pa niso izključene druge poti (v Nemčiji vajeništvo in v 
Veliki Britaniji usposabljanje pri delu). Države z izrazito teoretično 
usmerjenim celoletnim šolskim sistemom čedalje bolj pospešeno 
preučujejo in uvajajo ukrepe za izvedbo drugih možnosti. 

Izobraževalni programi so pri pridobivanju poklicne izobrazbe 
pomembni, ker odločajo, ali se bo kandidat lahko priglasil k 
opravljanju izpitov oziroma se udeležil preverjanja znanja in 
spretnosti za pridobitev dokazila o kvalifikaciji. Kot pogoj za pristop 
k izpitu se od kandidata največkrat pričakuje obiskovanje 
izobraževalnega programa, ki pripravlja na izpit. Izjema je Velika 
Britanija, kjer se je mogoče udeležiti preverjanja za pridobitev 
NVQ brez predhodnega obiskovanja izobraževalnih programov. 
NVQ namreč temeljijo na opravljanju dela in se razvijajo v povezavi 
s spretnostmi, ki se dokazujejo na delovnem mestu. 

2.3.4.4. Dostop odraslih do poklicnih kvalifikacij 

Ugotavlja se, da standardni programi, namenjeni mladim, ki 
prihajajo iz obveznega šolanja, ne ustrezajo potrebam in 
možnostim zaposlenih, zato se pripravlja in uveljavlja vse več 
ukrepov, ki povečujejo dostopnost odraslih do pridobivanja, 
razvijanja in potrjevanja kvalifikacij. 

Za vključevanje v izobraževalne programe ali v preverjanje znanja 
za pridobitev kvalifikacij se običajno zahteva neka raven 
predhodnega znanja. V nekaterih državah jo ugotavljajo z 
neposrednim preverjanjem, drugje po izobraževalnih programih. 
Prvi način je v ZDA že tradicionalen. V Franciji je začel leta 1971 
veljati zakon o nadaljevalnem izobraževanju, ki je zagotovil podlago 
za razvoj točkovnega sistema za kratkotrajne izobraževalne 
programe na sekundarni ravni. To naj bi omogočilo lažji dostop do 
izobraževalnih programov delavcem, ki so se znašli brez 
zaposlitve. Leta 1986 so začeli razvijati ocenjevalne centre. Ti 
lahko ovrednotijo formalno izobraževanje in izkušenjsko učenje 
ter spretnosti in usposobljenost, pridobljene zunaj izobraževalnega 
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sistema. Tako ugotovljeno znanje in spretnosti ter usposobljenost 
se lahko upošteva pri podeljevanju formalnih listin. 

Kar zadeva programe, je vse več povezovanja formalnih potrdil 
in izkustvenega učenja na raznih poklicnih ravneh. Na takšne 
poskuse lahko naletimo v Veliki Britaniji, vendar so bolj usmerjeni 
k bolj izobraženemu delu populacije. Za primer lahko navedemo 
Credit Acumulation and Transfer Scheme. Drugače od francoskih 
ocenjevalnih centrov, kjer se znanje in spretnosti priznavajo na 
individualni ravni, se v tem primeru priznava izobraževalni pro- 
gram. 

V čedalje več državah sprejemajo tudi ukrepe, ki omogočajo 
vertikalno in horizontalno prehodnost med kvalifikacijami. Tako 
npr. na Danskem medsebojno priznavanje kvalifikacij s pristojnih 
ministrstev omogoča prehod od ene poklicne kvalifikacije k drugi. 
Z uvajanjem modularnih oblik izobraževanja se je odprla možnost 
pridobivanja kvalifkacijskih enot (delov, blokov) v krajših programih 
izobraževanja in usposabljanja (na Danskem organizira programe 
AMU direktorat pri ministrstvu za delo). Tudi novejši ukrepi v 
Franciji so naravnani podobno. 

2.3.4.5. Postopek preverjanja in potrjevanja znanja in spretnosti 

Telesa, ki so zakonsko pristojna za podeljevanje in priznavanje 
potrdil o kvalifikacijah, niso neposredno odgovorna tudi za izpitne 
postopke. V Franciji strokovna telesa za svetovanje 
izobraževalnemu ministrstvu glede ciljev in vsebine programov, 
ki vodijo k nacionalni diplomi, določajo tudi naravo in vsebino 
preverjanja znanja, medtem l?o sprejme končno odločitev 
ministrstvo. Enako velja za Španijo, Italijo, Luksemburg. V Belgiji 
jamčijo za kakovost preverjanja ministrstva jezikovnih skupnosti, 
vendar ne določajo dejanske vsebine preverjanja. 

Danski model se od francoskega razlikuje toliko, da so zakonske 
podlage v pristojnosti ministrstva, pri tem pa se posvetuje s 
socialnimi partnerji. To posvetovanje poteka v panožnih odborih. 

V Veliki Britaniji in na Irskem različna izpitna telesa in agencije 
sami določajo vsebino ocenjevanja. Pri ugotavljanju in potrjevanju 
NVQ imajo odločujočo vlogo "lead bodies", pri podeljevanju drugih 
certifikatov pa izpitna telesa navadno določajo vsebino in postopke 
preverjanja znanja in spretnosti. 

Na tem področju je zaznati splošno usmerjenost k nadgrajevanju 
poklicnih kvalifikacij, nekatere države jih asimilirajo v splošno 
izobraževanje (Belgija, Luksemburg). V Belgiji se povezujejo 
certifikati, ki jih zagotavlja izobraževalni sistem, z usposabljanjem 
za trg dela. 

Ekonomske težave v letih 1966/67 so tudi v Franciji povzročile 
spremembe v razmišljanju. Razvilo se je dopolnjevanje poklicnih 
kvalifikacij, za katere podeljuje certifikate Nacionalna zveza za 
poklicno izobraževanje odraslih (AFPA). 

3. Cilji in načela zakona 

3.1. Sistemska ureditev 

Temeljni namen predloga zakona, s katerimi se ureja postopke 
ocenjevanja in formalno priznavanje poklicnih kvalifikacij v 
certifikatnem sistemu, je odpraviti številne pomanjkljivosti, zapolniti 
pravno praznino in na novo, celovito urediti to področje z 
upoštevanjem sprejetih načel za izvajanje politike izobraževanja 
in zaposlovanja v državah članicah Evropske unije. 

Predlagani zakon naj bi dopolnil veljavno ureditev v Zakonu o 
poklicnem izobraževanju in Zakonu o izobraževanju odraslih ter 
ustvaril možnosti za uresničevanje izobraževalne in zaposlovalne 

politike na temelju Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (1995 
MŠŠ) in strateške cilje razvoja trga dela do 2006. 

Z novostmi, ki jih prinaša predlog zakona, bi zagotovili pravni 
instrumentarij, s katerim se bo Republika Slovenija lahko ustrezno 
odzivala na sodobne pojave in probleme na trgu dela ter učinkovito, 
v skladu z evropskimi standardi varovala svoje nacionalne 
interese. 

Celovita ureditev oblik potrjevanja poklicnih kvalifikacij v 
certifikatnem sistemu na enem mestu omogoča potrebno pravno 
jasnost glede pogojev in možnosti za zaposlovanje in delo, pa 
tudi preglednost nad stanjem na tem področju.Temeljna sistemska 
ločnica je razlikovanje med usposabljanjem in izobraževanjem. 

Glede na različnost dostopa do preverjanja in potrjevanja poklicne 
kvalifikacije zakon določa dve vrsti preverjanja strokovnega 
znanja, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom, in sicer: 

neposredno preverjanje, 
- na podlagi listin, pridobljenih po programih poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja ali še drugače. 

Predlog zakona na novo uvaja katalog standardov strokovnega 
znanja in spretnosti, kakršnega poznajo druge evropske države. 

Pooblastilne norme ministrstvu, pristojnemu za delo, v predlogu 
zakona za podrobnejše urejanje posameznih zakonskih rešitev 
v podzakonskih predpisih omogočajo tekočo odzivnost na 
spremembe na trgu dela. 

3.2. Natančnejša opredelitev ciljev politike zaposlovanja 

V skladu s splošnimi ukrepi za doseganje uresničevanja stališč 
Strategije trga dela do 2006 in politike zaposlovanja Republike 
Slovenije je predlog zakona oblikovan kot temeljni materialni in 
procesni predpis, ki ga bo mogoče uporabiti za uresničevanje 
vseživljenjskega učenja. 

3.3. Načela zakona 

Temeljna načela, po katerih se v predlogu ureja materija zakona, 
so naslednja: 

vzpostavitev enotnosti urejanja, potrjevanja in pridobivanja 
poklicnih kvalifikacij v certifikatnem sistemu; 

- potrjevanje poklicnih kvalifikacij v certifikatnem sistemu je 
namenjeno za potrebe trga dela, v formalno izobrazbo pa se 
vključujejo le po predhodnem ugotavljanju primerljivosti 
standardov znanja; 
certifikati o poklicnih kvalifikacijah v certifikatnem sistemu 
dopolnjujejo formalno poklicno in strokovno izobrazbo na 
srednji in višji ravni; 
ugotavljanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije poteka na 
načelih socialnega partnerstva; v postopku enakopravno 
sodelujejo država, zastopniki delodajalcev in delavcev, pa 
tudi predstavniki poklicnega/strokovnega področja, na katero 
se kvalifikacija nanaša; 
dostop do ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij v 
certifikatnem sistemu se pod enakimi pogoji omogoči vsem, 
ki so si s poklicnimi in drugimi izkušnjami ter z vključevanjem 
v različne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja 
pridobili poklicno znanje in spretnosti, z upoštevanjem določil 
tega zakona; 
poklicne kvalifikacije v certifikatnem sistemu se oblikujejo glede 
na povpraševanje na trgu dela; 
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standardi znanja, na katerih temeljijo poklicne kvalifikacije v 
certifikatnem sistemu, so kar najbolj primerljivi s standardi v 
formalnem izobraževanju, pa tudi z mednarodnimi standardi. 

je potrdilo o pridobljenem temeljnem poklicu enakovredno 
spričevalu o nižješolski izobrazbi 

3.4. Cilji zakona: 

omogočiti pridobivanje dokazil o poklicnih kvalifikacijah v 
certifikatnem sistemu, ki so prenosljive v različna delovna 
okolja, in tako večjo mobilnost delavcev med podjetji in firmami, 
dejavnostmi in v mednarodnem prostoru; 
formalno ovrednotenje in potrditev znanja in spretnosti 
pridobljenih izven formalnega izobraževanja, ter njuno 
ekonomsko in socialno priznanje; 

- večjo funkcionalno prilagodljivost zaposlenih in napredovanje 
na isti stopnji izobrazbe; 
pridobivanje poklicne izobrazbe po delih; 

večja usklajenost programov izobraževanja odraslih s 
potrebami na trgu dela; 
dvig kakovosti programov izobraževanja za trg dela; 
omogočiti pridobivanje poklicne izobrazbe po delih, ki se bodo 
lahko samostojno potrdili na trgu dela. 

3.5. Predlog rešitev 

Ugotavljanje in potrjevanje strokovnega znanja, spretnosti in 
sposobnosti, ne glede na načine njihovega pridobivanja, bo temeljilo 
na nacionalno dogovorjenih standardih znanja. Tisti, ki bodo s 
preverjanjem dokazali, da dosegajo tako določene poklicne 
standarde, bodo pridobili potrdilo - certifikat o poklicni kvalifikaciji. 
Tak certifikat bo javno veljaven in bo dopolnjeval spričevalo nižjega, 
srednjega in višjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. 
Osebam s končanim samo obveznim izobraževanjem in 
ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa se tako omogoči pridobiti 
temeljni poklic na ravni nižjega poklicnega izobraževanja pri čemer 

4. Finančne in druge posledice zakona 

Sprejetje novega sistemskega zakona je vezano na Državni pro- 
gram Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske 
unije do konca leta 2000. 

Da bi se Republika Slovenija lahko vključila v enotni evropski trg 
in izvajala politiko usposabljanja in zaposlovanja v skladu z načeli 
Evropske unije, mora temu ustrezno dograditi infrastrukturo za 
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij v okviru Državnega 
izpitnega centra, Centra RS za poklicno izobraževanje in drugih 
centrov institucionalne podlage za medsebojno priznavanje 
poklicnih kvalifikacij. 

Današnja stopnja kadrovske in materialne opremljenosti centrov 
ne omogoča izvajanja predlaganega zakona v celoti, zlasti pri 
potrjevanju poklicnih kvalifikacij in pretoku informacij znotraj 
Evropske unije, zato bo po mnenju predlagatelja potrebno dodatno 
vlaganje v nove zaposlitve in tehnično opremljenost služb. 

Po oceni predlagatelja se bo del stroškov v zvezi s povečanim 
obsegom nalog na tem področju delno kompenziral s taksami in 
nadomestilom za posebne stroške, kakor je predlagano v zakonu, 
preostali del pa bo treba dodatno zagotoviti iz proračuna. 

V državnem programu za prevzem pravnega reda EU so za 
izvajanje sistema predvideni dve novi zaposlitvi v 2000 v višini 10 
mio SIT, v letu 2001 pa za vzpostavitev nadzora in sodelovanja s 
pristojnim organom Evropske unije še 3 nove zaposlitve v višini 
15.mio.SIT. 
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BESEDILO ČLENOV II.. Strokovni in drugi organi telesa in organizacije 

I.Splošne določbe 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja postopek in telesa oziroma organe in organizacije 
pristojne za sprejemanje katalogov standardov strokovnih znanj 
in spretnosti, ter pogoje in postopek pridobivanja nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij. 

2. člen 
(opredelitev poklicne kvalifikacije) 

Poklicna kvalifikacija po tem zakonu je operativna delovna poklicna 
oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje 
poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na 
določeni ravni zahtevnosti. 

Poklicna kvalifikacija, ki je pridobljena v skladu s tem zakonom, je 
priznana kot nacionalna poklicna kvalifikacija (v nadaljnjem 
besedilu: poklicna kvalifikacija). 

3. člen 
(pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije) 

Posameznik pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo: 
z doseženo poklicno oziroma strokovno izobrazbo za vse 
poklice, ki jih v skladu z nomenklaturo poklicev obsega 
ustrezen naziv poklicne ali strokovne izobrazbe, 
po delih (modulih) izobraževalnih programov za pridobitev 
poklicne oziroma strokovne izobrazbe, 
po programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, 
če je s temi programi tako določeno ali 
če dokaže, da dosega standarde strokovnih znanj in spretnosti 
sprejete v skladu s tem zakonom. 

4. člen 
(javno veljavna izobrazba) 

S poklicno kvalifikacijo pridobljeno v skladu s četrto alineo 
prejšnjega člena rti mogoče pridobiti naziva poklicne oziroma 
strokovne izobrazbe, ki se pridobi po izobraževalnih programih 
sprejetih v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo poklicno 
in strokovno izobraževanje, se pa upošteva pri pridobivanju javno 
veljavne izobrazbe v skladu z navedenimi predpisi. 

5. člen 
(javna listina) 

Nacionalna poklicna kvalifikacija se izkazuje z javno listino, ki se 
pridobi po končanem izobraževanju oziroma delih izobraževanja 
in z javno listino pridobljeno v skladu s tem zakonom. 

Javne listine, ki jih posamezniki pridobijo v skladu s tem zakonom 
(v nadaljnjem besedilu certifikat), se upoštevajo pri pridobivanju 
javno veljavne izobrazbe v skladu s predpisi, ki urejajo področje 
izobraževanja. 

Obliko in vsebino javnih listin, ki se izdajajo v skladu s tem 
zakonom, določi minister, pristojen za delo (v nadaljnjem besedilu 
minister). 

6. člen 
(Strokovni svet) 

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno 
izobraževanje: 

predlaga kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti, 
sprejme metodologijo, za pripravo katalogov standardov 
strokovnih znanj in spretnosti, 
predlaga program usposabljanja za pridobitev licence, 
nudi strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi 
predpisov na področju poklicnih kvalifikacij, 
opravlja druge naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi. 

Strokovna, tehnična in druga dela na področje poklicnih 
standardov opravlja za Strokovni svet Republike Slovenije za 
poklicno in strokovno izobraževanje Center za poklicno in 
strokovno izobraževanje. 

7. člen 
(zbornice in pristojna ministrstva) 

Na področju pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij opravljajo 
zbornice, za dejavnosti za katere zbornice niso organizirane pa 
pristojna ministrstva, naslednje naloge: 

pripravlja predloge katalogov standardov strokovnih znanj in 
spretnosti, 

- predlagajo člane komisij za preverjanje in potrjevanje 
kvalifikacij, 
zagotavljajo materialne in prostorske pogoje ter opremo za 
preverjanje in potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti, 
poročajo o problematiki izvajanja postopkov preverjanja in 
potrjevanja poklicnih kvalifikacij in predlagajo potrebne 
spremembe katalogov standardov strokovnih znanj in 
spretnosti, 
opravljajo druge naloge, določene z zakonom in drugimi 
predpisi . 

8. člen 
(Center Republike Slovenije za poklicno in strokovno 

izobraževanje) 

Razvojno in svetovalno delo ter strokovna dela pri razvoju 
standardov na področju poklicnih kvalifikacij ter pri oblikovanju 
katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti opravlja 
Center Republike Slovenije za poklicno in strokovno 
izobraževanje(v nadaljnjem besedilu: CPI). 

CPI pri opravljanju svojih nalog sodeluje tudi z Andragoškim 
centrom Republike Slovenije, Zavodom Republike Slovenije za 
zaposlovanje in drugimi strokovnimi institucijami. 

CPI opravlja naslednje naloge: 
- pripravlja predloge katalogov standardov strokovnih znanj in 

spretnosti, 
- pripravlja čistopise sprejetih katalogov standardov strokovnih 

znanj in spretnosti, 
vodi evidence poklicnih kvalifikacij, za katere so sprejeti 
katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti, 
predlaga spremembe in dopolnitve katalogov standardov 
strokovnih znanj in spretnosti, 
pripravlja gradiva in opravlja druge naloge določene z zakoni 
in drugimi predpisi ter splošnimi akti. 
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9. člen 
(Državni izpitni center) 

Državni izpitni center: 
skrbi za razvoj metodologij in postopkov preverjanj in 
potrjevanja standardov strokovnih znanj in spretnosti, 
organizira usposabljanje kandidatov za člane komisij za 
preverjanje in potrjevanje, 
podeljuje licence članom komisij za preverjanje in potrjevanje, 
vodi evidence za katere je pooblaščen z zakonom, 
spremlja delo komisij za preverjanje in potrjevanje, 
vsaj enkrat letno poroča ministru, 
opravlja druge naloge določene z zakoni in drugimi predpisi 
ter splošnimi akti. 

10. člen 
(izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje 

poklicnih kvalifikacij) 

Postopke za preverjanje in potrjevanje lahko izvajajo zbornice, 
šole, organizacije za izobraževanje odraslih, medpodjetniški 
izobraževalni centri, lahko pa tudi zavodi, družbe in druge pravne 
osebe, ki izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje določene s 
katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem 
besedilu izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih 
kvalifikacij). 

Izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih 
kvalifikacij se vpiše v register. Postopek vpisa in način vodenja 
registra določi minister. 

možnost zaposlitve večjega števila delavcev, 
mednarodno primerljivost in 
usklajenost s predpisi v Evropski skupnosti. 

12. člen 
(sprejemanje katalogov) 

Kataloge sprejme minister, na predlog Strokovnega sveta 
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. 

Pobudo za sprejem katalogov lahko poda vsakdo. Pobuda se na 
predpisanem obrazcu predloži CPI. Če CPI ugotovi, da pobuda 
izpolnjuje pogoje za sprejem kataloga, pripravi predlog. Če CPI 
ugotovi, da pobuda ne izpolnjuje pogojev za sprejem kataloga, o 
tem obvesti pobudnika. 

Predloge katalogov pripravijo pristojne zbornice, za dejavnosti 
za katere zbornice niso organizirane pa pristojna ministrstva, 
lahko pa tudi CPI (v nadaljnjem besedilu predlagatelj). V postopku 
priprave katalogov standardov znanj in spretnosti predlagatelj 
sodeluje s strokovnimi in poklicnimi združenji in reprezentativnimi 
sindikati. 

13. člen 
(metodologija za pripravo katalogov) 

Predlogi katalogov morajo biti oblikovani v skladu z metodologijo, 
ki jo določi Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in 
strokovno izobraževanje. 

III. Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti 

11. člen 
(vsebina kataloga) 

Znanja in spretnosti, ki so potrebna za pridobitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije, se določi v katalogu standardov strokovnih 
znanj in spretnosti ( v nadaljnjem besedilu katalog). 

Katalog vsebuje: 
ime kataloga, 

- potrebna strokovna znanja in spretnosti, lahko pa tudi 
posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti 
poklicno kvalifikacijo (predhodna izobrazba, posebne 
psihofizične sposobnosti, delovno - praktične, ali življenjske 
izkušnje), 
povezanost s programi za pridobitev izobrazbe, 
načine preverjanja strokovnih znanj in spretnosti, 

- merila preverjanja, 
poklic oziroma sklope zadolžitev v okviru poklica, ki jih je 
mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji, 
raven zahtevnosti dela, 
prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami in 
materialne in kadrovske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih 
kvalifikacij 

Katalog se sprejme za poklicne kvalifikacije, ki zagotavljajo: 
- trajnost, 

razširjenost, 
- uporabnost pri različnih delih, 

14. člen 
(usklajevanje predlogov katalogov) 

Predlagatelj pošlje predlog CPI, ki ga pred predložitvijo 
Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno 
izobraževanje posreduje strokovnemu odboru, pristojnemu za 
usklajevanje nomenklature poklicev. Pri usklajevanju predlogov 
katalogov mora Strokovni odbor upoštevati predvsem: 

ugotovljene potrebe po poklicni kvalifikaciji, 
mednarodno primerljivost in 
usklajenost z domačim pravnim redom in s predpisi v Evropski 
skupnosti. 

15. člen » 
(objava katalogov) 

CPI pripravi čistopis katalogov. 

Kataloge objavi minister (varianta predlagatelj) v posebni publikaciji 
ministrstva, pristojnega za delo (v nadaljnjem beisedilu: 
ministrstvo), ki mora biti javno dostopna v tiskani in elektronski 
obliki. 

Katalogi, ki so sprejeti v skladu s tem zakonom, so javno veljavni. 

16. člen 
(izvršilni predpisi) 

Postopek za pripravo in usklajevanje katalogov podrobneje določi 
minister. 
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IV. Pogoji za pridobitev poklicne kvalifikacije 

17. člen 
(kandidati) 

Poklicno kvalifikacijo po tem zakonu lahko pridobi oseba, ki je 
stara najmanj 18 let. Izjemoma lahko poklicno kvalifikacijo po tem 
zakonu pridobi tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal 
status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje (v 
nadaljnjem besedilu: kandidat). 

18. člen 
(dokazovanje poklicne kvalifikacije) 

Poklicna kvalifikacija se dokaže: 
z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj spretnosti in 
sposobnosti določenih s katalogom (v nadaljnjem besedilu: 
preverjanje) 
na podlagi listin pridobljenih po izobraževalnih programih ali 
na drug način (v nadaljnjem besedilu: potrjevanje). 

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in 
trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje 
poklicnih kvalifikacij. 

Natančnejša navodila določi komisija za preverjanje in potrjevanje 
poklicnih kvalifikacij za vsak primer, posebej v skladu z navodili, 
ki jih določi minister. 

V. Postopek preverjanja in potrjevanja 

19. člen 
(komisije) 

Preverjanje in potrjevanje opravljajo komisije za preverjanje in 
potrjevanje kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: komisije). 

Predsednik in člani komisij morajo imeti licenco Državnega 
izpitnega centra. Licenco mora predsednik oziroma član obnoviti 
vsakih pet let. 

Licenco si lahko pridobi, kdor ima s katalogom določeno strokovno 
izobrazbo, vsaj 5 let delovnih izkušenj v stroki ter opravljen pro- 
gram usposabljanja, ki ga na predlog Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje določi minister. 

Če Državni izpitni center pri spremljanju dela komisij ugotovi, da 
predsednik oziroma član komisije ni strokovno usposobljen za 
delo v komisiji oziroma, da krši predpise lahko licenco začasno 
ali trajno odvzame. 

Kot član komisije ali predsednik komisije ne sme sodelovati oseba, 
ki je: 

v času preverjanja delodajalec kandidatu, 
- v času preverjanja solastnik podjetja, obratovalnice, 

prodajalne, lokala ali sodelavec kandidatu, 
v krvnem sorodu s kandidatom do vključno 4. kolena ali 
2.kolena, v svaštvu ne glede na to, ali gre za veljavno 
sklenjeno zakonsko zvezo ali izvenzakonsko skupnost. 

20. člen 
(opravljanje administrativno tehničnih in 

strokovnih del) 

Administrativno tehnična in strokovna dela za komisije opravljajo 
izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih 
kvalifikacij. 

Zakonitost in strokovnost dela komisij spremlja Državni izpitni 
center. 

VI. Varstvo pravic kandidatov 

21. člen 
(ugovor) 

Kandidat ima pravico do ugovora v treh dneh po prejemu pisnega 
obvestila. Ugovor predloži komisiji za ugovore, ki jo imenuje mi- 
nister. Komisija za ugovore mora v treh dneh ugotoviti utemeljenost 
ugovora. Če ugotavi, da je ugovor utemeljen, imenuje komisijo, ki 
določi novo oceno, če je to možno na podlagi dokumentacije 
oziroma ponovno preveri strokovna znanja in spretnosti v skladu 
s katalogom. 

22. člen 
(izvršilni predpisi) 

Sestavo komisij, predlagatelje članov komisij, način in postopek 
za pridobitev in izgubo licence ter način in postopek preverjanja 
in potrjevanja podrobneje določi minister. 

23. člen 
(poročilo) 

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih 
kvalifikacij enkrat letno poročajo Državnemu izpitnemu centru, le 
ta pa ministru. 

Poročilo vsebuje podatke o problematiki izvajanja postopkov 
ugotavljanja doseganja standardov strokovnih znanj in spretnosti 
ter predloge za dopolnjevanje standardov strokovnih znanj in 
spretnosti. 

VII.Nadzor 

24. člen 
(Inšpektorat Republike Slovenije za poklicne 

kvalifikacije) 

Nadzor nad zakonitostjo dela izvajalcev postopkov za ugotavljanje 
in potrjevanje poklicnih kvalifikacij ter zakonitostjo in strokovnostjo 
dela komisij, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za poklicne 
kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu inšpektorat), ki se ustanovi v 
okviru ministrstva. 
# 
Inšpektorat vodi glavni inšpektor. 

■ 
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Za glavnega inšpektorja je lahko imenovan kdor ima visokošolsko 
izobrazbo in vsaj deset let delovnih izkušenj ter obvlada vsaj en 
tuj jezik. 

Neposreden nadzor opravljajo inšpektorji. Inšpektor je lahko , 
kdor ima najmanj visoko izobrazbo in sedem let delovnih izkušenj 
ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja. 

25. člen 
(obseg nadzora) 

Inšpektorat nadzira: 
izpolnjevanje pogojev določenih za izvajalce postopkov za 
ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, 
zakonitost postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih 
kvalifikacij, 
sestavo komisij in 
usposobljenost članov komisij. 

26. člen 
(vrste nadzora) 

Nadzor se opravi kot redni ali izredni nadzor in ponovni nadzor. 

Redni nadzor se opravi v skladu z letnim delovnim načrtom 
inšpektorata, ki mora zagotoviti, da se opravi nadzor pri 
posameznem izvajalcu postopkov za ugotavljanje in potrjevanje 
poklicnih kvalifikacij vsaj enkrat letno. 

Izredni nadzor se opravi na zahtevo posameznika, ki mora biti o 
rezultatih nadzora obveščen, če tako zahteva. Inšpektor mora 
opraviti izredni nadzor tudi v primeru anonimne prijave. 

Ponovni nadzor se izvede po preteku roka, določenega za odpravo 
kršitev ter izvršitev naloženih ukrepov in nalog. 

Redni nadzor se napove, izredni in ponovni nadzor se lahko 
opravi tudi nenapovedano. Inšpektor se ob prihodu najavi 
odgovorni osebi. 

27. člen 
(ukrepi) 

Inšpektor v primeru, ko ugotovi kršitve, z odločbo: 
določi ukrepe in rok za odpravo kršitev, 
zahteva zamenjavo komisije oziroma posameznega člana ali 
predsednika, 
odredi začasen ali trajen odvzem dovoljenja za izvajanje 
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, 
odredi začasen ali trajen odvzem licence predsedniku oziroma 
članu komisije. 

Odločbo vroči stranki. V primerih iz druge, tretje in četrte alinee 
prejšnjega odstavka pa tudi Državnemu izpitnemu centru, ki je 
po dokončnosti odločbe dolžan izvršiti v odločbi predlagane 
ukrepe. 

28. člen 
(ponovni nadzor in izpolnjevanje ukrepov) 

če inšpektor ob naknadnem nadzoru ugotovi, da odgovorna 
oseba ni izvršila odločbe, lahko za izvršitev odločbe določi nov 
rok, če so podani upravičeni razlogi, da odločba v določenem 
roku ni bila izvršena. 

Če v novem roku kršitve niso bile odpravljene oziroma, če glede 
na okoliščine ni mogoče pričakovati odprave ugotovljenih kršitev, 
inšpektor izreče ustrezen ukrep iz druge do četrte alinee prvega 
odstavka prejšnjega člena. 

29. člen 
(zapisnik o opravljenem nadzoru) 

O opravljenem inšpekcijskem nadzoru se sestavi zapisnik. 

Zapisnik mora obsegati natančno in kratko potek in vsebino ob 
inšpekcijskem nadzorstvu opravljenih dejanj in danih izjav. Pri 
tem se mora zapisnik omejiti na predmet postopka. V zapisniku 
se navedejo listine, ki so bile v kakršenkoli namen uporabljene ob 
opravljanju nadzorstva. 

Zapisnik se vroči odgovorni osebi stranke, pa tudi Državnemu 
izpitnemu centru, če se ugotovljene kršitve nanašajo na delo 
komisije. 

30. člen 
(pravica do pritožbe na odločbo inšpektorja) 

Zoper odločbo, ki jo izda inšpektor, je možna pritožba v osmih 
dneh od dneva njene vročitve na ministrstvo. 

VIII. Evidence 

31. člen 
(vrste evidenc) 

Na področju poklicnih kvalifikacij se vodijo naslednje evidence: 
- evidenca katalogov, 

evidenca izdanih certifikatov, 
evidenca imetnikov licenc in 
register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje 
poklicnih kvalifikacij 

32. člen 
(vsebina evidenc) 

Evidenca katalogov vsebuje: 
ime kataloga, 
poklicna kvalifikacija, 
datum sprejema, 
datum objave. 

Evidenco iz prejšnjega odstavka vodi CPI. 

Evidenca izdanih certifikatov, vsebuje: 
osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, 
prebivališče), 
številko in datum izdaje certifikata, 
poklicna kvalifikacija, ki si jo je kandidat pridobil. 

Evidenco iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec postopkov za 
ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Če izvajalec 
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij 
preneha s to dejavnostjo, mora v 30 dneh po prenehanju izročiti 
evidenco Državnemu izpitnemu centru. 
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Evidenca imetnikov licenc vsebuje: 
osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, 
prebivališče), 
številko in datum izdaje licence, 

- odvzem licence, 
- številko in datum obnovitve licence. 

Evidenco iz prejšnjega odstavka vodi Državni izpitni center. 

Register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje 
poklicnih kvalifikacij vsebuje: 

ime oziroma firmo, 
sedež, 
registrirana dejavnost, 

- številka in datum izdaje odločbe o ugotovljenih pogojih za 
začetek opravljanja dejavnosti, 
odgovorna oseba, 

- datum vpisa oziroma izbrisa iz registra. 

Register iz prejšnjega odstavka vodi ministrstvo. V soglasju z 
ministrom, pristojnim šolstvo pa se lahko vodi kot sestavni del 
razvida izvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov. 

33. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 

Za zbiranje in uporabo osebnih podatkov se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

Evidence iz prejšnjega odstavka se hranijo trajno. 

Stroški se kandidatu zaračunajo v višini, ki jo na predlog zbornic 
oziroma pristojnih ministrstev določi minister. 

X. Prehodni in končna določba 

35. člen 
(veljavnost certifikatov) 

Certifikati, ki so bili izdani pred uveljavitvijo tega zakona, v skladu 
z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91-1,12/92, 12/93, 71/93, 38/ 
94, 80/97 in 69/98) imajo javno veljavnost tudi po tem zakonu. 

36. člen 
(izvršilni predpisi) 

Do sprejema predpisov, določenih s tem zakonom, se uporablja 
pravilnik o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij (Uradni list 
RS, št. 48/99). ^ 

Minister oziroma Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno 
in strokovno izobraževanje sprejmeta predpise, določene s tem 
zakonom, najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega 
zakona. 

Predpise izdane na podlagi zakonov, ki urejajo področje 
izobraževanja in so v nasprotju s tem zakonom, uskladi pristojni 
minister najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

IX. Financiranje 

34. člen 
(plačilo stroškov) 

Kandidati so ob vložitvi vloge za pridobitev poklicne kvalifikacije 
dolžni poravnati stroške postopka za pridobitev certifikata. 

37. člen 
(uveljavitev) 

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

Predlagani zakon ureja vprašanja, povezana s pridobivanjem 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (l.člen). Nacionalno poklicno 
kvalifikacijo, ki je opredeljena kot operativna delovna poklicna 
oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje 
poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na 
določeni ravni zahtevnosti (2.člen), lahko posameznik pridobi v 
šolskem izobraževanju z doseženo poklicno oziroma strokovno 
izobrazbo za vse poklice, ki jih v skladu z nomenklaturo poklicev 
obsega ustrezen naziv poklicne ali strokovne izobrazbe oziroma 
po programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je s 
temi programi tako določeno. Posamezniku, ki ne uspe zaključiti 
poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja, se lahko priznajo 
uspešno opravljeni deli (moduli) izobraževalnih programov za 
pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Zakon omogoča 
tudi dokazovanje znanj spretnosti in sposobnosti, ki so določene 
s katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti, sprejetimi v 
skladu s tem zakonom, ne glede na to, kako jih posameznik 
pridobi (v izobraževalnem sistemu, samoizobraževanjerri, 
delovnimi izkušnjami, razvojem določenih osebnostnih lastnosti, 
potrebnih za to, da se neko znanje lahko uresniči v praksi 
(3.člen)). Pri tem pa zakon izrecno določa, da z nacionalno 
poklicno kvalifikacijo, pridobljeno v skladu s tem zakonom, ni 
mogoče pridobiti naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe. 
Le ti se lahko pridobijo le po izobraževalnih programih, sprejetih v 
skladu z zakoni in dmgimi predpisi, ki urejajo poklicno in strokovno 
izobraževanje (4.člen). Poklicna kvalifikacija se dokazuje z javno 
listino. Poklicne kvalifikacije pridobljene po izobraževalnih 
programih se dokazujejo s spričevali, diplomami in dmgimi listinami, 
pridobljenimi po uspešno zaključenem izobraževanju. Javna listina, 
ki se pridobi v skladu z obravnavanim zakonom, pa je certifikat o 
pridobljeni kvalifikaciji (5. člen). 

Nacionalne poklicne kvalifikacije sodijo v pristojnost ministrstva, 
pristojnega za delo, ki sprejme kataloge standardov strokovnih 
znanj in spretnosti (12. člen), določi postopek priprave in 
usklajevanja katalogov (16.člen), sestavo komisij, predlagatelje 
članov komisij ter način in postopek preverjanja in potrjevanja 
poklicnih kvalifikacij (22. člen). Pomembno vlogo na področju 
pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij opravljajo zbornice, 
za dejavnosti za katere zbornice niso organizirane, pa pristojna 
ministrstva. V njihovi pristojnosti je predlaganje katalogov in 
objavljanje sprejetih katalogov ter vodenje evidenc poklicev, za 
katere se pridobi nacionalna poklicna kvalifikacija po tem zakonu. 
V njihovo pristojnost sodijo tudi organizacijske in izvedbene naloge 
na področju pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij zunaj 
šolskega sistema s tem, da predlagajo člane komisij za preverjanje 
in potrjevanje kvalifikacij, organizirajo in vodijo postopke preverjanja 
in potrjevanja poklicnih kvalifikacij, vodijo evidence izdanih potrdil 
o nacionalnih poklicnih kvalifikacija, pridobljenih po tem zakonu, 
zagotavljajo materialne in prostorske pogoje ter opremo za 
preverjanje in potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti, poročajo 
o problematiki izvajanja postopkov preverjanja in potrjevanja 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij in predlagajo ministm, pristojnemu 
za delo, potrebne spremembe katalogov (7. člen). 

Razvojno in svetovalno delo ter strokovna dela pri razvoju na 
področju poklicnih kvalifikacij ter pri oblikovanju katalogov opravlja 
Center za poklicno in strokovno izobraževanje. Center za poklicno 
in strokovno izobraževanje pri opravljanju svojih nalog sodeluje 
tudi z Andragoškim centrom Republike Slovenije, Republiškim 
zavodom za zaposlovanje in drugimi strokovnimi institucijami 
(8.člen). V okviru Centra Republike Slovenije za poklicno in 
strokovno izobraževanje poteka tudi usklajevanje katalogov. Za 
to delo pooblašča zakon že ustanovljeni strokovni odbor, ki v 

skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti, ki urejajo postopek 
sprejemanja izobraževalnih programov opravlja naloge pri pripravi 
nomenklature poklicev. S tem se zagotavlja, da so pred sprejemom 
kataloga ugotovljene potrebe po nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah, mednarodna primerljivost poklicnih kvalifikacij in 
usklajenost s predpisi v Evropski skupnosti, na kar mora navedeni 
odbor še posebej paziti (14.člen). 

Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti določa znanja 
in spretnosti, ki so potrebna za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije. Zakon v 11. členu določa tudi obvezne sestavine 
kataloga: 

ime kataloga, 
- potrebna strokovna znanja in spretnosti, 
■ načine preverjanja strokovnih znanj in spretnosti, 

merila preverjanja, 
posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti 
nacionalno poklicno kvalifikacijo, 

- poklic (sklope zadolžitev v okviru poklica), ki ga je mogoče 
opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji, 
raven zahtevnosti dela in 

• prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami. 

Predlagatelji predlogov katalogov so lahko pristojne zbornice, za 
dejavnosti za katere zbornice niso organizirane, pa pristojna 
ministrstva in ostali. Pobudo za sprejem katalogov lahko poda 
vsakdo (12.člen). Ministru, pristojnemu za delo, predlaga kataloge 
v sprejem Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in 
strokovno izobraževanje. Poleg tega Strokovni svet sprejme 
metodologijo za pripravo katalogov standardov strokovnih znanj 
in spretnosti, predlaga program usposabljanja, ki ga morajo 
opraviti predsedniki in člani komisij za preverjanje in potrjevanje 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, da si pridobijo licenco za to delo, 
nudi strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi 
predpisov na področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij, opravlja 
druge naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi (6. člen). 

Center za poklicno in strokovno izobraževanje pripravi čistopis 
sprejetih katalogov. Kataloge objavi minister, pristojen za delo v 
posebni publikaciji, ki mora biti javno dostopna v tiskani ali 
elektronski obliki. Katalogi, ki so sprejeti v skladu s tem zakonom, 
so javno veljavni (15. člen). Posebno vlogo zakon določa tudi 
strokovnim in poklicnim združenjem in sindikatom, s tem, da 
posebej določa, da so predlagatelji v postopku priprave katalogov 
standardov znanj in spretnosti dolžni z njimi sodelovati. 

Pridobivanje certifikatov je namenjeno odraslim, mladim pa je treba 
omogočiti in jih vzpodbujati, da si pridobijo formalno poklicno 
izobrazbo. Zato zakon omejuje dostopnost s tem, da kot splošni 
pogoj določa 18 let kot minimalno starost kandidatov. Mlajši od 18 
let lahko pridobijo poklicno kvalifikacijo izjemoma, če izgubijo sta- 
tus vajenca oziroma dijaka in izkazuje delovne izkušnje, ki si jih je 
pridobil na kakršen koli način. Morebitni posebni pogoji se lahko 
določijo s katalogom (17.člen). 

Doseganje standardov znanja, spretnosti in sposobnosti se 
dokazuje z neposrednim preverjanjem ali na podlagi listin, 
pridobljenih po izobraževalnih programih ali na drug način. Pri tem 
zakon določa možnost, da se oblike in trajanje preverjanja ter 
sestava komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij prilagodijo osebam s posebnimi potrebami v skladu z 
navodili, ki jih določi komisija za preverjanje in potrjevanje 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij za vsak primer posebej (18. člen). 
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Preverjanje in potrjevanje standardov znanja in spretnosti ter 
sposobnosti opravljajo komisije za preverjanje in potrjevanje 
kvalifikacij. Za predsednika in člane komisij se zahteva posebna 
licenca. Licenco si lahko pridobi, kdor ima ustrezno strokovno 
izobrazbo ter vsaj 5 let delovnih izkušenj v stroki. Opraviti morajo 
tudi poseben program, ki ga določi minister. Licenco je treba 
obnavljati vsakih pet let. Zakon tudi določa kdo ne more sodelovati 
v komisiji, če gre za poslovne ali sorodstvene vezi (19. člen). 
Prepoved naj bi zagotavljala objektivno preverjanje oziroma 
potrjevanje kvalifikacij. Podrobnejše določbe glede sestave komisij, 
predlagateljev članov komisij ter načina in postopka preverjanja 
in potrjevanja ter pridobitve oziroma izgube licence določi minis- 
ter, pristojen za delo (22.člen). Kandidatom zakon zagotavlja 
varstvo pravic s tem, da jim daje pravico do ugovora, o katerem 
odloči posebna komisija za ugovore (21. člen). Postopke 
preverjanja in ugotavljanja lahko organizirajo oziroma izvajajo 
zbornice, šole, organizacije za izobraževanje odraslih, 
medpodjetniški izobraževalni centri, lahko pa tudi zavodi, družbe 
in druge pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so 
vpisani v register, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za delo (10. 
člen). Posebno vlogo v postopkih dokazovanja nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij zakon daje Držšvnemu izpitnemu centru. 
Poleg skrbi za razvoj metodologij in postopkov preverjanj in 
potrjevanja standardov strokovnih znanj in spretnosti, Državni 
izpitni center tudi organizira usposabljanje kandidatov za člane 
komisij za preverjanje in potrjevanje, podeljuje licence članom 
komisij za preverjanje in potrjevanje, vodi evidence za katere je 
pooblaščen z zakonom, spremlja delo komisij za preverjanje in 
potrjevanje in vsaj enkrat letno poroča ministru (9. člen). 

Nadzor nad zakonitostjo dela komisij za ugotavljanje in potrjevanje 
bo opravljal Inšpektorat Republike Slovenije za nacionalne poklicne 
kvalifikacije, ki ga bo treba na novo ustanoviti v okviru ministrstva, 
pristojnega za delo (24. člen). Inšpektorat bo v okviru rednega ali 
izrednega nadzora preverjal izpolnjevanje pogojev določenih za 
izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij, zakonitost postopkov ugotavljanje in 
potrjevanje poklicnih kvalifikacij, sestavo komisij in usposobljenost 
članov komisij (25. in 26. člen). 

Na področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij se vodi evidenca 
katalogov, evidenca izdanih certifikatov, evidenca imetnikov licenc 
in register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje 
poklicnih kvalifikacij. Zakon določa vsebino evidenc in organe 
oziroma organizacije pooblaščene za njihovo vodenje (31.-33. 
člen). 

Stroške postopka za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije 
so dolžni poravnati kandidati. Stroški se kandidatu zaračunajo v 
višini, ki jo na predlog zbornic oziroma pristojnih ministrstev določi 
minister, pristojen za delo (34.člen). 

V prehodnih določbah zakon podeljuje javno veljavnost vsem 
certifikatom, ki so bili do uveljavitve tega zakona podeljeni na 
podlagi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Uradni list RS, št.5/91-1, 12/92, 12/93, 71/93, 38/ 
94, 80/97 in 69/98) in hkrati tudi določa veljavnost pravilnika, ki na 
podlagi tega navedenega zakona določa postopke imenovanja 
predsednikov in članov komisij ter postopke za preverjanje 
oziroma potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA, ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKE SKUPNOSTI 

I* Naslov predloga akta: 

ZAKON O NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJAH 
EVA 1998-2611- 0048 

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

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

Na predloženo gradivo se nanašajo določbe IV.oddelka 
"Evropskega sporazuma o pridružitvi (Ur.l.RS,št.44/97, 
Mednarodne pogodbe št. 13) člen 51ki se nanaša na medsebojno 
priznavanje poklicnih kvalifikacij. 

b. V kolikšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

Evropski sporazum o pridružitvi v 51 .členu določa olajševanje 
začetka opravljanja predpisanih poklicnih dejavnosti za državljane 
Skupnosti in državljane Slovenije. Obveznosti iz pridaižitvenega 
sporazuma so upoštevane v določbah 18. in 21.člena predloga 
Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. 

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

& Skladnost predloga s prepisi ES 

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

Direktiva sveta EU (92/51/EEC.18. 6. 1992) o splošnem sistemu 
priznavanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja - 
popolnoma usklajena 

b. Ali je predlog akta usklajen s ostalimi viri prava ES 

V predlogu zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah so 
upoštevana načela prava Evropske skupnosti glede urejanja 
postopka preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij. 

a. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zaoral navedenimi pravnimi viri ESHeto) 

Leto 2000. 

§. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
Sl9ven$člno? 

Akt pod točko 3. a) je preveden v slovenski jezik in dostopen na 
MDDSZ. ' 

6, Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

Predlog zakona je preveden v angleški jezik. 

"L Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE ,TAIEX, 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. 
Univerza....) In priloženo njihovo mnenje o usklajenosti 

V okviru programa Phare MOCCA (Modernisation of Curicula, 
Certification and Assessment in Vocational Education and Train- 
ing forYoung and Adults in Slovenia) - Posodabljanje izobraževalnih 
programov, razvoj certifikatnega sistema in preverjanje kakovosti 
v poklicnem izobraževanju za mladino in odrasle, so bile izvedene 
naslednje raziskave: 

1. Pregled problematike socialno in ekonomsko izključene 
mladine, ter možnosti reševanja le-te skozi certifikatni sistem 

2. Pregled potencialnih poklicev primernih za certificiranje 
3. Študija o vključevanju certifikatov in diplom ter posodobitev 

nomenklature 
4. Evalvacija pilotskih certifikatnih projektov 
5. v Sistemske možnosti modularizacije na področju poklicnega 

in strokovnega izobraževanja 
6. Študija o ocenjevanju predhodno pridobljenega znanja 
7. Študija o Implikacijah pristopa k EU in strategija 

vseživljenskega učenja za certifikate, šolska spričevala ter 
diplome 

a) 8.Študija certifikatne zakonodaje izbranih EU članic 
8. Poročilo o stanju certifikatnega sistema Sloveniji 

SL Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoStevanle roka za uskladitev 

Predlagani akt je naveden v Državnem programu pod referenčno 
oznako :900-02 predviden sprejem v Državnem zboru je konec 
IV.obdobja leta 2000. 

mag. Andrej Vizjak, l.r. dr. Miha Brejc, l.r. 
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DRŽAVNI STATISTIKI 

(ZDSta-A) 

- EPA 825 - II - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 20.7.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DRŽAVNI STATISTIKI, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 51. 
izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
21.6.2000 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slovenije 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
državni statistiki - druga obravnava in oceno stanja na področju 

evropeizacije državne statistike in državna statistika pri 
spremljanju razvoja nove (omrežne) ekonomije. 

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: 

- Tomaž BANOVEC, direktor Statističnega urada Republike 
Slovenije, 

- Irena KRIŽMAN, namestnica direktorja Statističnega urada 
Republike Slovenije. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

Vlada Republike Slovenije 
Ljubljana, dne 20.7.2000 

Ocena stanja na področju evropeizacije 
državne statistike in državna statistika 
pri spremljanju razvoja nove (omrežne) 

ekonomije 

Prispevek pomeni uresničevanje dodatnega sklepa Državnega 
zbora, sprejetega ob obravnavi zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o državni statistiki na 51. izredni seji dne 21. 
6. 2000. Dodatni sklep se glasi: 

"Vlada Republike Slovenije naj ob predložitvi predloga zakona za 
drugo obravnavo Državnemu zboru posreduje tudi krajšo oceno 
stanja in napredka (v primerjavi z drugimi državami) na področju 
državne statistike s posebnim poudarkom na a) vključevanju v 
EU in b) razvoju nove ekonomije". 

1. UVOD IN POJASNILO 

Vlada Republike Slovenije je obravnavala in Državnemu zboru 
posredovala »Poročilo o delu in uresničevanju Nacionalnega 
programa statističnih raziskovanj za leto 1999«, marec 2000. 

V poročilu je statistični urad poglobljeno poročal o dogodkih in 
napredku na področju prilagajanja državne statistike potrebam 
evropskih približevanj in stanju na tem področju za leto 1999. 
Poročilo ima 83 strani in obravnava vse naloge ter tudi tiste 
probleme in rešitve, ki so nastali še po sprejemu Nacionalnega 
programa, predvsem na osnovi asociacijskega sporazuma z 
Evropsko skupnostjo, kjer je v členu 95 določena obveznost 
Urada, da prevzema elemente statistične ureditve in izvaja nove 
naloge - neposredno ali ob soglasju vlade RS. 

Zato je pomembno, da poročilo dopolnimo z najpomembnejšimi 
ugotovitvami ter zadevami, ki so se dogodile v letu 2000 in so 
pomembne za državno statistiko. Poročilo je razdeljeno v dva 
dela, smiselno zahtevam Državnega zbora 
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- Ocena stanja In novosti na področju evropeizaclje 
državne statistike, ki so se dogodile v letu 2000 po oddaji 
Poročila za leto 1999. 
Državna statistika in nova (omrežna) ekonomija. 

Poročilo, ki smo ga omenili in je že na razpolago poslancem, 
ostala gradiva, na katera se sklicujemo v prispevku, so prav tako 
dostopna na Uradu (Informacijsko središče). Del dokumentov za 
vprašanje evropeizacije državne statistike hrani Služba vlade 
RS za evropske zadeve (SVEZ). 

2. OCENA STANJA IN NOVOSTI NA PODROČJU 
EVROPEIZACIJE DRŽAVNE STATISTIKE, KI SO 
SE DOGODILE V LETU 2000 PO ODDAJI 
POROČILA O DELU IN URESNIČEVANJU 
NACIONALNEGA PROGRAMA STATISTIČNIH 
RAZISKOVANJ V LETU 1999. 

2.1 Začetki prilagajanja Evropski statistični ureditvi 

Statistični urad je (še kot zavod) začel priprave na evropeizacijo 
statistik1 v letu 1988, kar je vključevalo še določene težave v 
okviru tedanje skupne zvezne države. Razvijal je registre ter 
statistične klasifikacije ter krepil svojo tehnično in kadrovsko 
osnovo. Urad je predlagal vsaj madžarski model, po katerem naj 
bi obračunavali narodnogospodarske agregate po dveh metodah 
MPS (Material Product System), ki je bil značilen za države 
centralnih planskih gospodarstev2 in SNA (System of National 
Accounts), priporočen s strani OZN in ESA (European System of 
Accounts), ki je različica SNA. 

Urad pri tem ni uspel, je se pa sam pripravil za nove izzive in 
dialoge, kjer je bilo to mogoče. Med drugim je v ta namen preko 
Statističnega društva Slovenije organiziral slovenska 
posvetovanja Dnevi slovenske statistike3 z udeležbo drugih 
statistikov, ker je bilo samo tako (civilna družba) možno posredno 
vplivanja na tedanjo stroko. 

2.2 Osamosvojitev 

Po osamosvojitvi se je urad vključil v svetovno (OZN) statistično 
ureditev ter kmalu nato še v evropsko, ki je danes cilj in vzgled ter 
seveda velika obveznost. V pogajalskih izhodiščih za skupino 12 
- državna statistika je urad obljubil in vlada je potrdila, da bo 
slovenska državna statistika konec leta 2002 popolnoma 
pripravljena in izpolnjevala vse zahteve iz NPAA. Statistični urad 

in pooblaščeni organi za izvajanje statističnih raziskovanj 
izpolnjujejo pravočasno vse naloga iz pogajalskih izhodišč. Zato 
je organiziranih veliko metodoloških posvetov in koordinacija v 
posebnem komiteju za države kandidatke; pripravljena je tudi 
neposredna denarna pomoč (PHARE)4. Poleg tega Urad aktivno 
sodeluje v domačih evropskih koordinacijah. 

2.2 Pogajanja in usklajevanja z Unijo 

Državna statistika, njena problematika in vsebine se pojavljajo 
tudi pri drugih pogajalskih skupinah in neposredno v izhodiščih. 
Omeniti je treba vsaj področje regionalnega približevanja, socialne 
kohezije, celega kmetijstva in drugih področij, kjer se državne ali 
uradne statistike oziroma rezultati merjenj uporabljajo kot argu- 
ment, čeprav niso vedno neposredno predmet pogajanj. Tako 
urad sodeluje pri veliko odborih in podpira druge pogajalske 
skupine. V tem letu je izredno pomembno, da smo pripravili in 
sprejeli na vladi večnamensko klasifikacijo statističnih teritorialnih 
enot, ki so primerljive z NUTS (Nomenclature des unites territorielle 
pour statuistique) in ena od osnov za analitične in praktične 
naloge v zvezi s strukturnimi pomočmi. 

Državni zbor sicer tekoče dobiva in spremlja evropske zadeve in 
se lahko o delu in pomenu uradne statistike seznani tudi tekoče in 
na ta način. Urad tudi tekoče preko Statističnih sporočil (revija), 
na novinarskih konferencah, preko Statističnega sveta in 
sosvetov in na druge načine obvešča domače javnosti o nalogah 
in napredku na tem področju. Slovenska državna statistika (urad 
in pooblaščene organizacije za izvajanje statističnih raziskovanj): 

v redu in tekoče izvajajo vsebinske in druge metodološke 
naloge, določene v okviru evropske (Eurostat), svetovne 
(OZN in agencije) in finančnih statistik (IMF)5; 
uvajajo in predlagajo vladi RS v sprejem tekoče potrebne 
statistične klasifikacije kot nacionalni standard, 
izvršujejo druge obveznosti v zvezi s statističnim merjenjem 
pojavov, pomembnih doma in v mednarodno skupnosti 
(posebnost je CEFTA in CESTAT, ki je organizacija statistik iz 
področja CEFTE); 
se aktivno udeležujejo in prevzemajo obveznosti na 
mednarodnih in zlasti evropskih strokovnih sestankih ter 
posvetovanjih in izvršujejo prenos potrebnega statističnega 
znanja tudi doma; 
aktivno pripravljajo zakonske projekte za sprejem v vladi in 
Državnem zboru, 
aktivno sodelujejo pri omrežnih tehnoloških rešitvah pri 
nadaljevanju statistične registrske usmeritve v državi in 
povezovanju javnopravnih evidenc. 

1 Poleg splošnih zahtev po modernizaciji statistike so na to vplivale 
domače potrebe takratne republike, ki je bila izrazito usmerjena v 
menjavo s konvertibilno menjavo s tujino, kooperacijski sporazum z 
Evropsko skupnostjo, ponujen tedanji SFRJ, in dogovarjanja z Efto 
ter tudi dogovori v Sloveniji v zvezi s politično akcijo Evropa zdaj. 
2 MPA je bil sicer mednarodno veljaven, a slabo uporaben. Izključeval 
je veliko storitev, vendar tudi zelo različno. Jugoslavije je vključevala 
turizem in podobne zadeve, Sovjeti pa ne. Danes skoraj ni države, ki 
ne bi zamenjala MPS za SNA ali ESA. Seveda je bilo potrebno 
spremeniti še vse definicije in klasifikacije in druge metode. 
3 Letošnje posvetovanja bo jubilejno - deseto - in je preraslo tedanje 
koncepte, saj bo poleg držav pakta stabilnosti aktivno sodelovalo 
na njem okrog 25 tujih predavateljev. 

4 "Policy Group on statistical Co-operation Phare", zaseda dvakrat 
letno in koordinira delo držav kandidatk na področju statistike. Vmes 
se udeleženke dogovarjajo še na upravnem odboru. Prihodnje 
zasedanje bo v Budimpešti v oktobru 2000 in bo določalo naloge za 
čas 2001 in po vključevanju. 
5 Zadnja uradna ocena je bila dana v Poročilu za Pododbor za 
ekonomske in monetarne zadeve. 
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2.4 Najnovejši oceni o uspehu 3.2 Evropa in ZDA 

V prvi polovici leta 2000 in obravnavanju problematike državne 
statistike je poleg storjenega in vsebin poudarjenih v Poročilu za 
1999, omeniti še posebej: 

1. izredno dobro oceno slovenske uradne statistike, ki so jo 
izrekli naši študentski strokovni ekskurziji v Eurostatu in ki je 
bila objavljena tudi v Delu (Poročilo s strokovne ekskurzije 
družboslovnih informatikov6); 

2. čestitko iz statističnega oddelka IMF Banki Slovenije, 
Statističnemu uradu in Ministrstvu za finance, ob izpolnjevanju 
IMF diseminacijskih standardov (7. julij 1999; 28. mesto na 
svetu). 

2.5 Nadaljnje ocenjevanje dela urada in pooblaščenih 
organizacij glede harmonizacije in evropeizacije 
uradnih statistik 

Urad bo pripravil v tem letu še več obiskov usmerjevalnih skupin 
in svetovalnih dni, med drugim tudi nadzorno skupino za program 
PHARE v Budimpešti v oktobru; pripravil se bo za jesensko 
poročilo o napredku ter se vključili v še nekatere popolnoma 
nove naloge na področju statistike informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in merjenja informacijske družbe. Poleg tega 
pričakujemo redne misije IMF-a in OECD-ja ter več ekspertnih 
svetovanj strokovnjakov v okviru projekta STATCOP 98 
(Statistični državni operativni program) in STACOP 2000. Vsi ti 
eksperti pišejo ocene o storjenem in priporočila za delo vnaprej, 
kar izvajalci nacionalnega programa statističnih raziskovanj 
ustrezno upoštevajo. Zakon o spremembah zakona o državni 
statistiki bo omogočal prav to - dobro srednjeročno programiranje 
statističnega dela in letna prilagajanja, vse tudi v kontekstu 
potrebnih evropeizacij. 

3. DRŽAVNA STATISTIKA IN NOVA (OMREŽNA) 
EKONOMIJA 

3.1 Prihodnji izzivi pred slovensko državno statistiko 

Statistično posvetovanje o globalizaciji v Bologni v letu 1997 je že 
tedaj spremljalo precej še začetnih analiz in kritik. Evropska in 
svetovna statistika sta se tedaj tudi uradno srečali s problemom 
eksplozivnega povečanja deleža storitev v bruto domačem 
proizvodu, z njegovimi neotipljivimi sestavinami ter z elektronskem 
poslovanjem in drugimi elementi, ki jih še nista znali pojasniti in ne 
meriti ali statistično določati. Tudi izraz nova ekonomija še ni bil 
predlagan. 

Pospešena, a še vedno slabo razumljiva globalizacija je za 
Evropsko unijo velik izziv, najmanj pa v tekmovanju z ZDA. Evropa 
se je za to spremljanje le deloma pripravila, saj je, čeprav bi bilo to 
glede na veliki drugi cilj Unije - biti konkurenčen z ZDA - nujno. 
Evropa ima sicer dobre strukturne statistike. 

Istočasno in povezano s tem je prišla na dan tudi problematika 
statističnega določanja in merjenja ter izgradnje in uporabe 
kratkoročnih časovnih serij, ki bi bile primerne za spremljanja in 
hitra državna ukrepanja v spremenjenih pogojih poslovanj. Z 
uvedbo evra in ustanovitvijo Evropske centralne banke pa je 
problem dodatno poudarjen. Skupna valuta, maastrichtski ter drugi 
dogovori, Euroregija glede na denar ter podobno namreč 
zahtevajo skoraj ameriški pristop pri varovanju in zaščiti te valute. 

3.3 Nove organizacije za evropsko statistiko 

Sedanja evropska uradna statistika pa temu izzivu še vedno 
najbolj ne ustreza. Zato so tekoči sklepi in tudi kritike »evropskega 
statističnega sistema ali ureditve« skoraj trajno prisotne. Eden od 
strokovnih posvetov v Bruslju je celo pokazal, da finančniki in 
monetarne oblasti razmišljajo o ustanovitvi posebnega 
statističnega inštituta za raven Evrope in za namene hitrega 
spremljanja kratkoročnih indikatorjev za potrebe monetarnih 
oblasti. 

Eurostat je na tem bruseljskem posvetu7 ponudil omrežno delitev 
dela med nacionalnimi statističnimi institucijami (NSI-ji), vendar je 
vprašanje konvoja, ki ga določa v takem primeru tudi najbolj 
počasna ladja ali tista državna statistika, ki se metodološko ali 
vsebinsko in časovno ali drugače ne prilagodi novim zahtevam. 
Tako je pred evropsko, s tem pa tudi pred slovensko institucionalno 
državno statistiko v prihodnje kar nekaj izzivov. Mislimo, da je 
najpomembnejše prav to - kako podpreti prizadevanja za trdno 
evropsko valuto in istočasno podpreti domače makroekonomske 
in druge odločitve. To lahko postane zelo drago in naporno. In 
kako razumeti ameriški pristop na tem področju in ga mogoče 
tudi modificirati. 

• Dr. Anuška Ferligoj med drugim piše: "Še posebej nas je veselilo, 
ker so vsi nastopajoči (predavatelji v Eurostatu) poudarjali, da je 
sodelovanje Statističnega urada RS z Eurostatom izjemno kvalitetno, 
in da je Slovenija v statističnem smislu najbolj pripravljena kandidatka 
za vstop v Evropsko zvezo". 

'Banovec, Blejec, Marn 
»Poročilo z enodnevnega posveta o stanju in usodi uradnih statistik 
in Eurostata glede na statistično podporo politiki Evropske denarne 
unije - EMU«. 
Bruselj, 9. november 1999; 9 strani za razpravo v Sloveniji. 
Posvetovanje je obravnavalo več odprtih vprašanj, ki zadevajo 
predvsem pripravljenost evropskih statistik za podporo stabilnemu 
evru. Začeli so primerjave z modelom statistik iz ZDA in Evropska 
centralna banka je zahtevala več kratkoročnih indikatorjev. Med 
drugim je bila dana ideja o novi evropski statistični instituciji, ker 
Eurostat ne more ali ne zna rešiti teh novih problemov. Poročilo 
skoraj dobesedno prenaša razprave in problematiko. Priporočil ni 
bilo. Razprava se je nadaljevala v Parizu v okviru CES-a (junij 2000) 
in z nastopom Y. Francheta, ki je problematiko okvirno tudi sistemiziral. 
Bistveno je omiliti ali celo izločiti iz dele tiste NSI-.je, ki novega dela 
ne zmorejo ali nimajo možnosti in sredstev, pa vseeno ne puste 
delati po novem. Strokovni spor z ZRN, ki javno oporeka novim 
idejam. 
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3.4 Zahtevane kratkoročne (konjukturne) serije in 
statistična pot v globalizacijo 

Catherine WALLMAN je leta 1969 pripravila in uveljavila za potrebe 
ZDA navodila za sestavo 38 podatkovnih in časovnih vrst, ki jih 
za potrebe konjunkture v ZDA izberejo in sestavijo v 20 dneh 
(short term indicators) z diseminirajo pa jih pošljejo uporabnikom 
v dveh dneh po zelo natančno določenem koledarju. Del ali izbor 
teh je uvedel IMF8 za spremljanje globalne ali svetovne ekonomije 
in nežno prisilil tudi del evropskih držav k internetnemu izkazovanju 
sedanjih 18 statističnih kazalnikov in serij, ki so na podoben način 
določene in dostoprie v internetu. 

7. julija 2000 je IMF sporočil in čestital Banki Slovenije, Statističnemu 
uradu in Ministrstvu za finance za dokončno izpolnjevanje teh 
diseminacijskih standardov. Seveda to ni končna rešitev vseh 
kratkoročnih podpor, je pa korak v tej smeri in 28. mesto pri tem 
na svetu glede na naš start in vse vzporedne prilagoditve ni 
slabo. 

3.5 Hitrost, pravočasnost in kakovost podatkov 

Večinoma vemo, da so konjunkturne (short-term indicators) 
podatkovne serije velik problem, še večji pa so lahko hitre 
ekstrapolacije in evaluacije ter uporaba takih podatkov. Če so 
serije hitre in "pravočasne", še ne pomeni, da so dovolj natančne 
in primerne za podlago odločanju. Seveda so v zvezi s tem novim 
izzivom tudi določena tveganja v starem in sedanjem delu NSI- 
jev. Nove naloge zahtevajo deregulacije v obstoječih statističnih 
ureditvah, bolj ali manj je konec stroge hierarhije ali pristojnosti, 
zahteva stalno dinamično inoviranje na področju pridobivanja 
podatkov in izredno močno je pri tem poudarjena vloga črpanja 
tekočih statističnih podatkov iz sicer eksplozivnega elektronskega 
poslovanja (ali elektronskega gospodarstva). 

Pri tem se tudi v ZDA pa tudi drugje postavlja vprašanje, kako 
narediti primerjave, kako to integrirati v enoten model odločanja, 
kaj je z mednarodno primerljivostjo in pa seveda najbolj važno ali 
imamo sploh sredstva in vire za tak posel. Starega namreč po 
pravilu ni mogoče takoj opustiti novo pa zaradi hitrosti tudi ni 
lahko povezljivo. 

3.6 Evropska banka in zahteve do evropskih statistik 
(tudi do kandidatk) 

Na teh osnovah - lahko rečemo tudi ameriških vzorih - je tudi 
Evropska centralna banka določila svoje potrebe. Glavni cilj je 
vzdrževanje cenovne stabilnosti v »Euroconi ali Euroregiji«. Zato 
potrebujejo pravočasne prednostne, popolnoma harmonizirane 
in hitre statistične indikatorje za vse članice Unije preko NSI-jev 
ali pa ocene in neposredno zbiranje podatkov za isto območje. 
Potrebujejo »hitre« in dolge časovne serije - tako strukturnih 
statistik kot tudi konjukturnih (short-term) statistik. In seveda v 
tem okviru časovno in natančno urejene še druge konjunkturne 
statistike. Ob tem se je seveda pojavilo nekaj vprašanj. 

1. Ali je primerjava z Ameriko (ZDA, NAFTA) ustrezna in 
primerna za ECB (Evropska centralna banka)? 

2. Ali so statistične zahteve in potrebe ECB na isti ali povečani 
prioritetni ravni? 

3. Kaj se zgodi, če evropski statistični sistem ne uspe na tem 
področju? 

3.7 Nasprotovanja in pomisleki 

Med članicami unije je kar nekaj takih, ki novim statističnim 
trendom in njihovemu reševanju delno nasprotujejo, med njimi je 
prav gotovo ZRN. Tako je nemški statistik Gnoss v Parizu na 
posvetovanju CES 20009 opozoril: 

1. Mednarodna primerljivost je predvsem strukturalni, in ne 
konjukturni problem. 

2. Pravočasnost in t.i. hitrost je pomembna predvsem in zlasti 
samo za monetarno politiko. 

3. Pomanjkanje teh konjukturnih ali (short-term) statistik za 
odločevalce je v splošnem samo alibi za to, da odlagajo 
potrebne odločitve. 

4. Drugi uporabniki konjukturnih statistik v glavnem potrebujejo 
samo trende, za kar pa velika ali ustrezna natančnost ni 
najvažnejša. 

5. Tudi produkcijski proces za tako delo je težko vzpostaviti, 
zato Nemci mislijo drugače, da naj bi uradne statistike 
proizvedle več hitrih ocen trendov za trg, tudi če bi pri tem 
izgubile nekoliko na verodostojnosti. 

6. Vendar je to povezano z vprašanji, kako pripeljati v 
produkcijski proces in uporabo elektronskih podatkov iz 
omrežij in kako bo z diseminacijo takih podatkov. 

7. Kaj bo z nadnacionalno primerljivostjo, kakšna bo, ali je to 
posebno vprašanje, ki zadeva tudi konjukturne statistike. 

8 "Slovenija je 28. država na svetu, ki je izpolnila vse obveznosti do 
SDDS (StatisticaI data dissemination standards", ki Jih je določil 
IMF pred tremi leti. 
Carol S. Carsen, direktorica statističnega oddelka v IMF, je dne 7. 
julija 2000 čestitala Banki Slovenije, Statističnemu uradu in Ministrstvu 
za finance za dosežen uspeh pri izpolnjevanju omenjenih standardov 
(konec projekta). O tem uspehu bodo poročali tudi v svojem Dissemi- 
nation Standard Bulletin Boardu. Slovenija je 28. država na svetu, ki 
je izpolnila te pogoje. 
IMF je uvedel »obveznost« teh standardov za vsako državo po 
mehiški, indonezijski in drugih finančnih krizah, ko so ugotovili, da so 
bili ukrepi držav in ostalih ob teh krizah tudi in predvsem zaradi 
pomanjkanja pravočasnih podatkov ali pristrane obveščenosti in 
napačne uporabe neprimerni. Zato so določili omenjene 
diseminacijske standarde, ki določajo omrežno izmenjavo 18 najbolj 
uporabnih statističnih indikatorjev za vsako državo. Skrbništvo je pri 
IMF. Obveznost vsake države je, da napove na dan točno, kdaj 
bodo objavili svoje statistične podatke in kako (internet je standard). 
Prihodnost je že napovedana. Verjetno bodo širili osnove na več 
podatkovnih skupin in predvsem zaostrili še čas sporočanja na 
konkretno uro natančno, in ne več na dan. Pri tem velja tudi 10 
splošnih statističnih načel iz leta 1992. 

8 CES, Conference of European Statlstlclans v okviru Ekonomske 
komisije OZN za Evropo, zaseda vsako leto skupaj z agencijami 
OZN, IMF, Svetovno banko, Eurostatom in OECD-jem ter drugimi. 
Slovenska statistika sodeluje na teh letnih konferencah od leta 1992. 
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3.8 Nekateri tudi pretiravajo 3.10 Slovenija in naloge doma 

Najprizadevnejša pri tem je ruska državna statistika, ki spremlja 
rast mesečnega bruto domačega proizvoda. To naj bi bilo 
potrebno zaradi pospešene preobrazbe njihovega gospodarstva 
in zelo hitrih strukturnih sprememb. Povezano je z uporabo 
podatkov in z izobraževanjem uporabnikov ter njihovimi 
zmožnostmi razumevanja, z omejenimi znanji in stalnim 
popravljanjem podatkov. Seveda je tudi nekaj vprašanj - če je 
revizija takega mesečnega podatka znatna, kakšne so potem 
implikacije za nosilce odločanja in kako vključiti mesečne ocene 
predvsem za področja, ki so bolj neotipljiva, predvsem na področju 
storitev in podobno. 

3.9 Eurostat in možno dogovarjanje 

Eurostat je pri tem odprl nekatera vprašanja, ni jih pa še zaprl. V 
glavnem so urejena na način, kot ga je razložil direktor Eurostata. 
Ugotovitev problema je predvsem v tem, da je Evropska unija, 
največkrat pa Evropska monetama unija, specialna, nadnacionalna 
organizacija ali nadnacionalni problem, ki prihaja s svojim 
problemom ravnotežja med uporabniki in producenti podatkov, 
ustanovljenimi na nacionalni ravni v vsaki članici. Te potrebujejo 
več primerljivosti, tako med strukturalnimi kot tudi konjukturnimi 
statistikami. Tako postane kompilacijska hitrost pravzaprav nov 
in osrednji problem ter izhod iz teh zagat. Solucijo v zvezi s tem je 
ponudil v obliki SWOT analize (Yves Franchet na CES 2000 
Pariz). 

Moč ali pritisk (Strength) naj bi bila v prihodnje v tem, da 
bodo močni, tudi politično izredno močni uporabniki podatkov 
npr. ECB (Evropska centralna banka) z velikim političnim in 
strokovnim poudarkom vplivali in uveljavili potrebo po dobrih, 
pravočasnih, hitrih in časovno usklajenih konjukturnih 
statistikah. 

Slabosti (VVeakness) za tako delo so v glavnem finančne. V 
evropskem statističnem sistemu in pri NSI-jih ni denarja za 
financiranje potrebnih sprememb, rigidnost in počasnost sta 
pogojeni z nacionalnimi, zakonskimi in institucionalnimi okviri 
in tudi ne omogočata opuščanja starega. Obstoji odpor proti 
opuščanju statističnih merjenj sicer tradicionalnih in 
ravnotežnih relacij za domače uporabnike v domačem okolju 
(primer ZRN). 

Priložnosti (Opportunities) so v menjavi statističnih prioritet. 
Torej naj bi se odločili, da bomo zbrali podatke za evro in 
njegovo podporo, kar je prva prioriteta (seveda pa je izredno 
draga uporaba sredstev elektronske revolucije in 
informacijske družbe) in uporabili prednosti ameriškega 
pristopa. Na kratko - bitko ali konkurenčnost dolarja proti 
evru je treba ustrezno podpreti. 

Grožnja (Threat). Če se to ne bo zgodilo, se bodo še 
nadaljevale tenzije v evropskem statističnem sistemu na 
nacionalnih ravneh, a možna je tudi usmeritev na neposredne 
ocene in zbiranja podatkov brez ali mimo nacionalnih statistik 
ter ocenjevanje neposredno za raven EU. 

Vlada sprejema ocene in se zaveda, da to velja tudi za slovensko 
državno statistiko in bo podprla rešitve, ki bodo pripravljene skupaj 
v okviru evropskega statističnega sistema in tiste, ki jih bo morala 
sprejeti naša država sama. 

Seveda bo slovenska državna statistika, ob tem, da bo (kar 
verjamemo), izpolnila pogoje in zahteve iz pogajalskih izhodišč 
do leta 2003 v celoti, istočasno pa tudi pogoje in izkazovanja proti 
OZN in IMF, soočena tudi s temi problemi in, kar je 
najpomembnejše, s tem problemom se bodo istočasno soočali 
tudi nosilci odločanja v naši državi in verjetno tudi vsi tisti analitiki 
ali uporabniki statističnih in drugih podatkov iz finančnih in podobnih 
korporacij, odgovornih za zasebne in javne finance, ki se bodo 
srečevali s problemom valut, kratkoročnih gibanj in zelo hitrih 
ukrepanj na področju predvsem trga denarja. 

3.11 Nekatere organizacijske naloge 

In to je verjetno tisto, kar bo na koncu ob skoraj gotovih prehodih 
slovenske državne statistike postalo nov permanenten izziv. V 
tem krajšem besedilu lahko ugotovimo predvsem to, da zaradi 
kadrovskih problemov, majhne ali plitve slovenske kadrovske 
statistične in analitske osnove, možnih prevelikih obremenitev 
poročevalskih enot pri poročanju ter ostalem slovenski državni 
statistiki ostaja le malo možnosti, da bi se izognila tem problemom, 
razen 

če država ne bo več investirala v reševanje teh novih 
prehajanj (informacijska družba ipd); 
če ne bodo statistični in drugi uradi in pooblaščene organizacije 
dobili ustreznih pooblastil za pridobivanje podatkov iz 
elektronskih in drugih poslovanj neposredno in individualno 
(»transakcijsko« ali kot ekstranet); 
če to ne bo povezano z ustreznim velikim zaupanjem, da 
statistični uradi in drugi ne bodo izdali statistične zaupnosti in 
individualnih podatkov; 
če se teh novih nalog ne bo uokvirilo tudi drugače - z zakonsko 
ureditvijo, ki bo omogočila, da se vsaj državna ali javnopravne 
evidence uredijo in izmenjujejo med institucijami javnega prava. 

Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je te pogoje ob primernem 
programu tudi možno izpolniti in dodati, in to ne samo zaradi 
državne ali uradne statistike. Treba je povedati, da statistični urad 
spremlja te probleme (zadeve) in da so na več posvetovanjih, 
zlasti pa na posvetovanju "Dnevi slovenske statistike" v novembru 
1999, govorili in sklepali tudi o tem. 

3.12 Elektronsko poslovanje ICT in informacijska 
družba 

Ker so pred sodobno državno statistiko nove naloge, posebej za 
elektronsko poslovanje, posebne nove ankete, ker nas bodo kot 
državo ocenjevali tudi po tem, kako deluje in kako se statistično 
spremlja informacijsko-komunikacijska tehnologija (ICT-Informa- 
tion CommunicationTechnology) in kakšna je pri nas informacijska 
družba, smo ugotovili, da bosta pred državo pa tudi pred statistiko 
dve pomembni nalogi: 

Prva je razumeti eksploziven razvoj elektronskega poslovanja 
in uporabiti elektronske komunikacije, elektronska sporočila, 
formatiranje in druge oblike zbiranja in izmenjave ustrezno 
klasificiranih evidenc med poslovnimi subjekti in sektorji v 
državi in mednarodno za ustrezne kratkoročne pa tudi 
strukturne statistične raziskave. To pomeni kontroliran vstop 
uradne statistike v omrežje, ustrezne pravice za varovanje 
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in izmenjavo podatkov na osnovi zakona. Ta projekt ureditve 
je značilen predvsem za države, kjer je informacijska družba 
nekoliko bolj napredovala, predvsem pa mislimo, da je nekaj 
dobrih zgledov v nordijskih državah in v ZDA. Ni razloga, da 
ga sedanja slovenska registrska usmeritev povezanih 
evidenc10 ne bi bila kos tej nalogi. 

Drugi ali mogoče nekoliko bolj odmaknjen problem pa bo 
statistično meriti novo ekonomijo ali ekonomijo informacijske 
družbe oziroma digitalno ali omrežno ekonomijo. To seveda 
brez metodoloških sodelovanj z velikim svetom ne bo šlo, 
zato mislimo, da bodo akcije v prihodnjih dveh letih, ki bodo 
statistično zajele ta problem, izredno pomembne in 
pričakujemo, da se bodo tudi poslovni subjekti, ki so 
neposredni nosilci telekomunikacij transporta in takih storitev, 
in nekateri bolj pomembni nosilci za informacijsko družbo, 
vključili v tako delo. 

Vlada ocenjuje, da statistični urad na tem področju ustrezno 
spremlja razvoj, nastopa s svojimi prispevki doma11 in tudi v 
mednarodni javnosti, nastopil je tudi v Parizu (CES 2000), 
predvsem s konceptom, kako domače evidence in povezane 
registre ter še vse ostalo, kar v tej državi obstoja, uporabiti 
kratkoročno in dolgoročno tudi za take namene. 

3.13 Nekaj že tekočih zanimivih ukrepov za 
povezovanje in obvladovanje elektronskega 
poslovanja 

V zvezi s tem je Urad poleg drugih nalog razvil klasifikacijski 
strežnik in pripravil storitve v zvezi s tem, razvija model 
elektronskega povezovanja javnopravnih podatkov (skupno 
jedro povezanih Identifikatorjev), poleg tega bo za te namene 
in dejavnosti ustanovljena še agencija za javnopravne storitve 
in podobne povezovalne enote. Vse to bo predlagano tudi v 
prihodnjem programu statističnih raziskovanj, ki bo sledil zakonu, 
ki ga sedaj sprejemamo in ob katerem vlada predlaga to poročilo. 

Urad se bo vključil v obvezna statistična raziskovanja, ki jih za 
drugo leto pripravljajo Eurostat, OECD, Mednarodna 
telekomunikacijska unija in nekatere komisije v Uniji. 

Vlada bo posebno skrb namenila tudi povezovanju javnopravnih 
evidenc doma in obveznostim v okviru Evropske pobude za 
povezovanja evropskih evidenc v okviru projekta IDA (Inter- 
change of Data between Administrations12), saj v njem vidi tudi 
veliko možnost zajemanja podatkov tudi za statistične namene. 

Statistični urad zagotavlja, vlada pa ocenjuje, da bo Urad sposoben 
za tako delo, pri tem pa pričakuje od države in uporabnikov 
razumevanje za reševanje še preostalih problemov, ki še obstajajo 
v tem njegovem delu ali v zvezi z njim. 

10 Povezovanje javnopravnih evidenc je pomembno tudi zaradi 
omrežnega poslovanja med subjekti, uporabniki državnih storitev, in 
prehoda na njihovo omrežno poslovanje z državnimi ustanovami in 
je pogoj za izvajanje že določenega antibirokratsega programa v 
slovenski javni upravi. 
11 To so posvetovanja Dnevi slovenske informatike, INDO, INFOS, 
DOKSYS in podobna posvetovanja v Sloveniji, pripravljena vsako 
leto. 

12 IDA je tudi ideja, ki naj povezuje poslovanje množice javnopravnih 
organizacij v Uniji in med članicami. Del tega zadeva izmenjavo 
podatkov med statističnimi uradi. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE DRUGA OBRAVNAVA 
20.7.2000 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O DRŽAVNI STATISTIKI 
(ZDSta-A) 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) se v členih 
1, 3, 4, 5,11,13, 15, 17,19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51 in 55, besedilo "nacionalni 
program statističnih raziskovanj" nadomesti z besedilom "pro- 
gram statističnih raziskovanj" v ustreznem sklonu. Pred 
nadomestnim besedilom se "z" spremeni v "s". 

2. člen 

V 2. členu se za besedama "strokovne neodvisnosti" beseda "in" 
nadomesti z vejico, za besedo "racionalnosti" pa se doda besedilo 
"statistične zaupnosti in preglednosti." 

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

"Institucije, ki izvajajo statistična raziskovanja, morajo zagotoviti 
ločeno izvajanje dejavnosti državne statistike." 

3. člen 

V naslovu 1. točke drugega poglavja se za besedo "in" črtata 
besedi "njegove funkcije", doda pa se besedilo "pooblaščeni 
izvajalci dejavnosti državne statistike in njihove funkcije". 

4. člen 

V prvem odstavku 3. člena se za besedo "pomočjo" doda "s 
programom pooblaščenih" in za besedo "raziskovanj" doda "(v 
nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci)". 

5. člen 

V drugem in tretjem odstavku 4. člena se črta besedilo: "Nosilci 
teh zbirk so poročevalske enote samo v primeru, da so kot takšni 
določeni z zakonom oziroma z nacionalnim programom statističnih 
raziskovanj." 

Četrti odstavek se črta. 

6. člen 

V 7. členu se za šesto alinejo doda nova alineja, ki se glasi: 

nuđenje strokovne pomoči poročevalskim enotam," 

7. člen 

V členih 8, 9, 10, 11, 21 in 22 se izraz "direktor" na vseh mestih 
nadomesti z izrazom "generalni direktor" v ustreznem sklonu. 

V drugem odstavku 8. in 9. člena se beseda "štirih" nadomesti z 
besedo "šestih". 

8. člen 

V prvem odstavku 14. člena se beseda "ter" nadomesti z vejico, 
za besedo "stroke" pa se doda besedilo "ter dva predstavnika 
Urada". 

Drugi odstavek,se črta. Sedanji tretji odstavek postane drugi 
odstavek. Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Člani Sveta izvolijo predsednika Sveta." 

9. člen 

Drugi in tretji odstavek 15. člena se nadomestita z novim drugim 
odstavkom, ki se glasi: 

"Člane statističnih sosvetov imenujejo predstojniki institucij na 
zaprosilo Urada. 
Za opravljanje posameznih nalog s svojega delovnega področja 
lahko Svet in statistični sosveti določijo posebne delovne skupine." 

10. člen 

V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Urad je kot strokovno samostojna vladna služba neposredno 
udeležen v postopku priprave in usklajevanja državnega 
proračuna". 

11. člen (10. člen) 

V naslovu tretjega poglavja se črta beseda "NACIONALNI". 

12. člen (11. člen) 

V tretjem poglavju se doda nov 22. a člen, ki se glasi: 

"Program statističnih raziskovanj je akt statističnih zahtev za 
nacionalne in mednarodne potrebe." 

13. člen (12. člen) 

Besedilo drugega odstavka 23. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"Program statističnih raziskovanj izvajajo Urad in pooblaščeni 
izvajalci." 

Tretji odstavek se črta. 

14. člen (13. člen) 

Za 23. členom se dodajo novi 23. a, 23. b in 23. c člen, ki se glasijo: 
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"23. a člen 

Programi statističnih raziskovanj so srednjeročni in letni. 

23. b člen 

Srednjeročni program statističnih raziskovanj sprejme vlada za 
petletno obdobje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Predlog srednjeročnega programa statističnih raziskovanj pripravi 
Urad v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci. 

S srednjeročnim programom statističnih raziskovanj se določi 
ustrezno statistično pokrivanje nacionalnih in mednarodnih politik 
ter prioritete, pristopi, glavna področja in cilji dejavnosti državne 
statistike. 

23. c člen 

Letni program statističnih raziskovanj določi predstojnik Urada v 
soglasju s pooblaščenimi izvajalci in se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Če Urad in pooblaščeni izvajalci ne dosežejo soglasja, mora 
predstojnik Urada o spornem vprašanju obvestiti vlado in zahtevati, 
da odloči o spornem vprašanju. Če ni doseženo soglasje z Banko 
Slovenije, vlada o tem obvesti državni zbor in potem državni zbor 
odloči o spornem vprašanju." 

15. člen (14. člen) 

24. člen se črta. 

16. člen (15. člen) 

Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"O izvršitvi letnega programa statističnih raziskovanj Urad v 
sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci izdela poročilo in ga predloži 
Svetu do 30. aprila v tekočem letu za preteklo leto. 

V tretjem letu izvajanja srednjeročnega programa statističnih 
raziskovanj Urad izdela vmesno poročilo o njegovem izvrševanju 
in ga predloži Svetu. Ob koncu obdobja, ki ga pokriva srednjeročni 
program statističnih raziskovanj, Urad v sodelovanju s 
pooblaščenimi izvajalci pripravi končno poročilo in ga v enem letu 
predloži vladi." 

17. člen (16. člen) 

Besedilo prvega odstavka 32. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"Za racionalno izvajanje dejavnosti državne statistike Urad in 
pooblaščeni izvajalci uporabljajo individualne podatke z 
identifikacijo, iz različnih uradnih in drugih administrativnih zbirk 
podatkov javnega in zasebnega sektorja (evidence, registri, baze 
podatkov ipd.), ki se vodijo na podlagi zakona ali pisne privolitve 
posameznika. Registrski organi so dolžni Uradu in pooblaščenim 
izvajalcem v skladu z zakonom brezplačno posredovati vse 
zahtevane podatke." 

18. člen (17. člen) 

V prvem odstavku 34. člena se za besedo "virov" vejica nadomesti 
s piko, in se črta besedilo "če zakon ne določa drugače". 

19. člen (18. člen) 

V prvem odstavku 35. člena se za besedo "z" dodata besedi 
"zakonom in". 

20. člen (19. člen) 

Besedilo drugega odstavka 42. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"Postopke in ukrepe iz prejšnjega odstavka določi predstojnik 
Urada v skladu z zakonom ." 

21. člen (20. člen) 

Besedilo 3. odstavka 43. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Če je za izvajanje statističnih raziskovanj potrebno neposredno 
zbiranje podatkov od fizičnih in pravnih oseb, imajo anketarji glede 
obveznosti varstva podatkov smiselno enak položaj kot delavci 
Urada." 

22. člen (21. člen) 

V prvem odstavku 54. člena se črta beseda "najmanj", znesek 
"25.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "300.000 tolarjev". 

V drugem odstavku se črta beseda "najmanj", znesek "5.000 
tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "30.000 tolarjev". 

23. člen (22. člen) 

V 55. in 56. členu se črta beseda "najmanj", znesek "10.000 
tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "15.000 tolarjev". 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

24. člen 

Direktor, ki ob uveljavitvi tega zakona vodi in zastopa Urad, 
nadaljuje delo kot generalni direktor do izteka mandata, za 
katerega je bil imenovan. 

25. člen 

Sestava Sveta se uskladi z določbami tega zakona najkasneje v 
treh mesecih po njegovi uveljavitvi. 

26. člen (23. člen) 

Generalni direktor Urada v roku treh mesecev po uveljavitvi tega 
zakona določi način zavarovanja statističnih podatkov. 

27. člen (24. člen) 

Ne glede na določbe 23.b člena tega zakona, sprejme vlada prvi 
program statističnih raziskovanj po uveljavitvi tega zakona, za 
obdobje od leta 2000 do 2002. 
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28. člen (25. člen) 29. člen (26. člen) 

Nacionalni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
70/97) velja do uveljavitve programov statističnih raziskovanj iz Republike Slovenije. 
23.b in 23.C člena tega zakona. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 21. 6. 
2000 opravil prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o državni statistiki (ZDSta-A) in ugotovil, da 
predstavlja primerno podlago za pripravo predloga zakona za 
drugo obravnavo. Pri tem je Vlado Republike Slovenije kot 
predlagateljico zadolžil, da pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo upošteva naslednja stališča: 
- preuči ter ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za 

zakonodajo in pravne zadeve; 
- z dodatnimi določbami predvidi bolj neodvisen položaj 

Statističnega urada Republike Slovenije (finančna 
neodvisnost); 
ob predložitvi predloga zakona za drugo obravnavo posreduje 
Državnemu zboru tudi krajšo oceno stanja in napredka (v 
primerjavi z drugimi državami) na področju državne statistike, 
s posebnim poudarkom na: a) vključevanju v Evropsko unijo 
in b) razvoju nove ekonomije (omrežnega gospodarjenja). 

Predlagatelj je preučil stališča Državnega zbora in jih pri pripravi 
besedila predloga zakona za drugo obravnavo upošteval, kakor 
je navedeno v nadaljevanju. 

Predlagatelj je upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve (v nadaljevanju: Sekretariat) in natančneje oblikoval 
napovedni stavek 9. člena predloga zakona. Glede mnenja 
Sekretariata, da bi za besedo "institucij" kazalo dodati besedilo 
"izprejšnjega člena", pa predlagatelj meni, da to ne bi bilo pravilno, 
saj v tem primeru ne gre za predstojnike tistih institucij, ki imenujejo 
člane Statističnega sveta Republike Slovenije. 

Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata in 14. člen (prej 
13. člen) dopolnil tako, da v primeru nesoglasja med Statističnim 
uradom Republike Slovenije (v nadaljevanju: Urad) in Banko 
Slovenije pri določitvi letnega programa statističnih raziskovanj o 
spornem vprašanju vlada obvesti Državni zbor in potem Državni 
zbor odloči o spornem vprašanju. 

Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata in drugi odstavek 
16. člena (prej 15. člena) dopolnil tako, da je Urad dolžan vmesno 
poročilo o izvrševanju srednjeročnega programa statističnih 
raziskovanj predložiti Statističnemu svetu Republike Slovenije. 
Glede ugotovitve Sekretariata, da pri opredelitvi organa, ki mu je 
Urad dolžan predložiti končno poročilo, obstaja neskladnost med 
besedilom tega člena in obrazložitvijo, pa predlagatelj ugotavlja, 
daje v obrazložitvi pomotoma ostalo besedilo, da končno poročilo 
predloži vlada v sprejem Državnemu zboru. Končno poročilo 
obravnava le vlada. 

Predlagatelj je preučil pripombo Sekretariata, da bi črtanje besedila 
"če zakon ne določa drugače" v 17. in 18. členu (prej 16. in 17. 
členu) in s tem izključitev možnosti, da bi zakonodajalec v 
posameznih primerih z zakonom določil izjeme od splošne 
dolžnosti posredovanja podatkov Uradu oziroma od splošne 
pravice Urada do zbiranja podatkov iz vseh obstoječih virov, 
kazalo opustiti. Predlagatelj meni, da ob spoštovanju načela 
statistične zaupnosti ni razloga za omejitev posredovanja 
individualnih podatkov za potrebe državne statistike. 

Glede opombe Sekretariata, da je predlagatelj v uvodu zakona 
napovedal dopolnitev zakona v smislu zagotovitve čim strožje 
statistične zaupnosti podatkov o posamezniku ali pravnih osebah, 
s poudarkom na namembnosti podatkov, česar pa v predlaganih 
zakonskih rešitvah ni zaslediti, predlagatelj meni, da je strožja 
statistična zaupnost v zakonu uresničena z razširitvijo in določitvijo 
enakih postopkov in ukrepov za zavarovanje podatkov, ki so 
doslej veljali le za Urad, tudi na pooblaščene izvajalce. Predlagatelj 
hkrati ugotavlja, da je v uvodu napovedana zagotovitev strožje 
statistične zaupnosti s poudarkom na namembnosti podatkov 
pomotoma ostala v besedilu. 

Predlagatelj je upošteval opozorilo Sekretariata in prehodne 
določbe dopolnil z novim 25. členom, s katerim je določil prehodno 
obdobje treh mesecev za uskladitev sestave Statističnega sveta 
Republike Slovenije s predlaganimi spremembami. Z novim 24. 
členom pa je določil, da direktor, ki ob uveljavitvi predloga zakona 
vodi in zastopa Urad, nadaljuje delo kot generalni direktor, in sicer 
do izteka mandata, za katerega je bil imenovan. 

Predlagatelj je preučil stališče Državnega zbora, da je potrebno z 
dodatnimi določbami zagotoviti bolj neodvisen položaj Urada in 
sicer v smislu finančne neodvisnosti. Predlagatelj meni, da je 
določeno stopnjo finančne neodvisnosti Urada mogoče doseči le 
tako, da bi Uradu zagotovili aktivno vlogo v postopku priprave in 
usklajevanja državnega proračuna. Predlagatelj je, v skladu z 
navedenim, predlog zakona dopolnil z novim 10. členom. 

Predlagatelj je člene prvotnega predloga zakona zaradi uvedbe 
novih členov (10., 24. in 25. člen) ustrezno preštevilčil. 

Predlagatelj v skladu s stališčem Državnega zbora predlogu 
zakona za drugo obravnavo prilaga krajšo oceno stanja in 
napredka (v primerjavi z drugimi državami) na področju državne 
statistike, s posebnim poudarkom na: a) vključevanju v Evropsko 
unijo in b) razvoju nove ekonomije (omrežnega gospodarjenja). 
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AMANDMA VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

AMANDMA K 27. ČLENU 

V 27. členu se besedilo "2000 do 2002" nadomesti z besedilom 
"2001 do 2002". 

Obrazložitev: 
Predlog zakona za prvo obravnavo je opredeljeval sprejem prvega 
programa statističnih raziskovanj za obdobje od leta 2000 do 
2002. Glede na to, da bo predlog zakona najverjetneje sprejet 
konec leta 2000, lahko vlada prvi program statističnih raziskovanj 
sprejme le za obdobje od leta 2001 do 2002. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni 
statistiki (EVA: 1998-1522-0001). 

21 Skladnost predlooa akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

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

Predloženo gradivo se nanaša na 95. člen "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi". 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so izpolnjene v celoti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Council Regulation EC No 322/97 
Predlagani akt je v celoti usklajen s predpisom EU. 

Council Regulation EEC No 1588/90 
Predlagani akt je v celoti usklajen s predpisom EU. 

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

DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

2000 

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
Slovenščino? 

DA 

6) Ali |e predlog akta preveden In v kateri lezik? 

Predlog akta je preveden v angleški jezik. 

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

Pri pripravi je sodeloval g. Heinrich BrCingger (Swiss Federal Sta- 
tistical Office). 

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

Zap. št. 617-1 Statistika: roksprejema 2001-111 in uveljavitve 2001- 
IV. 

Snežana Zore, l.r. Tomaž Banovec, l.r. 
DIREKTOR 
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Predlog zakona o 

PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA 

(ZPPDen-1) 

- EPA 1255 - II - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 20.7.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA 
DENARJA, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 

bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zvonko IVANUŠIČ, minister za finance, 
- dr. Rasto HARTMAN, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Klaudijo STROLIGO, direktor Urada RS za preprečevanje 

pranja denarja, 
- mag. Vida ŠEME HOČEVAR, svetovalka Vlade RS v Uradu 

RS za preprečevanje pranja denarja. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur.l. RS, št.36/94 in 63/95 
- v nadaljevanju ZPPD), ki je začel veljati dne 07.07.1994, je 
skupaj z določitvijo kaznivega dejanja pranja denarja v kazenskem 
zakonu Republike Slovenije postavil temelje za preprečevanje in 
odkrivanje ravnanj, s katerimi se prikriva izvor denarja ali 
premoženja, ki izvira iz kaznivih dejanj. Z zakonom o spremembah 
in dopolnitvah ZPPD, ki je začel veljati dne 07.11.1995, pa so bili 
navedeni temelji z odpravo nekaterih pomanjkljivosti prvega 
zakona še dodatno utrjeni. 

Poleg ZPPD se na področje preprečevanja in odkrivanja pranja 
denarja v Republiki Sloveniji v večji ali manjši meri nanašajo še 
naslednji zakoni: « 

Kazenski zakonik Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 63/94 in 
23/99); 

- Zakon o kazenskem postopku (Ur.l. RS, št. 63/94 in 72/98); 
Zakon o deviznem poslovanju (Ur.l. RS, št. 1/91, 71/93, 63/95 
in 23/99); 
Zakon o bančništvu (Ur.l. RS, št. 7/99); 

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur.l. 
RS, št. 59/99), 

- Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov zoper 
nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (Ur.l. SFRJ, 
Mednarodne pogodbe, št. 14/90, v nadaljevanju Konvencija 
OZN); 

- Zakon o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope št.141 o pranju, 
odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, 
pridobljene s kaznivim dejanjem (Ur.l. RS, Mednarodne 
pogodbe, št. 11/97 in št. 31/98, v nadaljevanju Konvencija SE 
št. 141); 

- Zakon o ratifikaciji kazenskopravne konvencije Sveta Evrope 
o korupciji (Ur.l. RS, Mednarodne pogodbe, št. 7/2000, v 
nadaljevanju Konvencija SE o korupciji); 

Na podlagi ZPPD so bili izdani naslednji podzakonski akti, ki so 
še vedno v veljavi: 
- Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike 

Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Ur.l. RS, št.1/96, 
v nadaljevanju Navodilo); 
Uredba o metodologiji za notranjo kontrolo v organizacijah iz 
2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur.l. RS, št. 
62/96, v nadaljevanju Uredba). 
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Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri 
opravljanju nekaterih transakcij (Ur.l.RS, št. 1/96, v 
nadaljevanju Odredba); 
Odlok o spremembi zneskov iz zakona o preprečevanju pranja 
denarja (Ur.l. RS, št. 29/99, v nadaljevanju Odlok); 

Z zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. 
RS, št. 71/94) je bil ustanovljen Urad RS za preprečevanje pranja 
denarja (v nadaljevanju Urad), ki je pričel opravljati svoje naloge 
dne 01.01.1995. 

Iz zgoraj navedenega seznama predpisov je razvidno, da je 
Republika Slovenija kot prva izmed srednje in vzhodno evropskih 
držav že zgodaj in na vseh potrebnih področjih (finančnem, 
gospodarskem in kazenskopravnem) začela sistematično 
postavljati svoj sistem za preprečevanje in odkrivanje pranja 
denarja. O postavitvi sodobnega in mednarodno primerljivega 
sistema pričajo tudi naslednji podatki. Slovenski Urad je eden 
izmed štirinajstih ustanovnih članov mednarodne delovne skupine 
EGMONT, ki je bila ustanovljena leta 1996 in sedaj združuje že 53 
sorodnih uradov iz celega sveta. Nadalje je bilo predstavnikom 
slovenskega Urada leta 1998 zaupano vodenje Posebnega odbora 
strokovnjakov Sveta Evrope PC-R-EV za ocenjevanje ukrepov 
prepreprečevanja pranja denarja, v katerem sodeluje 22 držav 
članic Sveta Evrope, nekatere pomembnješe države članice FATF 
- Financial Action Task Force in številne mednarodne organizacije 
(OZN, Interpol, IMF, EU idr.). Nenazadnje o dobro izbranem 
sistemu boja proti pranju denarja priča tudi to, da Slovenija v 
okviru pogajanj o pridružitvi v Evropsko Unijo na tem področju 
doslej ni imela težav. 

Kljub navedenim pozitivnim znakom in oceni dosedanjega stanja 
pa je potrebno v zvezi s predlogom ZPPD opozoriti na določene 
okoliščine, ki so vodile predlagatelja k pripravi predloga novega 
ZPPD: 

Dejstvo je, da je večina zgoraj navedenih zakonskih predpisov 
bila sprejeta oziroma spremenjena in dopolnjena po uveljavitvi 
ZPPD, zato je le-ta na nekaterih področjih neusklajen s kasneje 
sprejetimi predpisi. 
Ker gre za področje z izrazitim mednarodnim elementom, je 
že veljavni ZPPD upošteval do tedaj izoblikovane mednarodne 
standarde, ki jih je mogoče najti predvsem v medtem že 
ratificiranih konvencijah. Poleg tega je ZPPD v veliki meri 
upošteval tudi nekatere druge mednarodne predpise, ki 
formalno niso bili in še vedno niso sestavni del pravnega reda 
Republike Slovenije, vendar pa se je slednja v postopku 
včlanjevanja v nekatere mednarodne organizacije zavezala, 
da bo svojo zakonodajo uskladila tudi s temi akti. Gre za 
Direktivo Evropske skupnosti št. 91/308/EEC o preprečevanju 
uporabe finančnega sistema za pranje denarja, (v 
nadaljevanju Direktiva ES št. 91/308/EEC), ki je bila sprejeta 
10.06.1991, in za 40 priporočil mednarodne delovne skupine 
FATF - Financial Action Task Force o pranju denarja iz maja 
1.1990, s kasnejšimi dopolnitvami (Republika Slovenija je leta 
1996 zaprosila za članstvo v FATF). Usklajenost določil ZPPD 
in ostalih slovenskih predpisov na tem področju z 
mednarodnimi standardi je presojal že zgoraj omenjeni Posebni 
odbor strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov 
prepreprečevanja pranja denarja PC-R-EV in v zvezi s tem 
junija leta 1998 pripravil tudi obsežno poročilo. V poročilu se je 
odbor pozitivno izrazil o obstoječem sistemu preprečevanja 
in odkrivanja pranja denarja v Sloveniji, v zvezi s posameznimi 
deli tega sistema pa poročilo vsebuje tudi nekatera priporočila 
in predloge za izboljšanje. Navedeno poročilo je na svoji 81. 
seji dne 22.10.1998 obravnavala Vlada Republike Slovenije in 
na podlagi takrat sprejetih sklepov upoštevala priporočila 
odbora že pri pripravi kazenske in finančne zakonodaje ter 
pri pripravi proračuna za leto 1999 in 2000. V poročilu so 
vsebovani tudi predlogi za izboljšanje določil ZPPD, ki jim je 

predlagatelj pri pripravi predloga ZPPD v celoti sledil. 
Razlogi za sprejem novega ZPPD se skrivajo tudi v tem, da 
so mednarodne organizacije, ki so pripravile dosedanje 
standarde na tem področju že pred desetimi leti, le-te v zadnjih 
štirih letih začele intenzivno dopolnjevati. Tako v okviru 
Organizacije združenih narodov po sprejemu posebne 
resolucije, sedaj že drugo leto poteka tudi razprava o predlogu 
Konvencije o transnacionalnem organiziranem kriminalu. 
Konvencija, katere sprejem se predvideva enkrat leta 2001, 
vsebuje tudi določila o pranju denarja in vlogi Uradov za 
odkrivanje in preprečevanje pranja denarja. Na navedeni 
področji se nanaša tudi v marcu 1999 bistveno izboljšani 
Modelni zakon OZN o pranju, zaplembi in mednarodnem 
sodelovanju na področju premoženjske koristi, pridobljene s 
kaznivim dejanjem. Podobno so dopolnitve mednarodnih 
standardov v zvezi z razširitvijo seznama zavezancev za 
izvajanje ukrepov na področju pranja denarja in v zvezi z 
sodelovanjem med Uradi in mednarodnimi organizacijami 
predvidene tudi v osnutku amandmajev Evropske Skupnosti 
k Direktivi št. 91/308/EEC, katerih sprejem se pričakuje ob 
koncu leta 2000. Nadalje je bila tudi v okviru Sveta Evrope 
leta 1999 predlagana dopolnitev določil že omenjene 
Konvencije SE št.141 z novim protokolom, o čemer naj bi do 
konca leta 2000 odločal Odbor ministrov Sveta Evrope. Ta 
mednarodna organizacija pa je s kazenskopravno konvencijo 
o korupciji iz januarja leta 1999, ki jo je leta 2000 ratificirala 
tudi Slovenija, že posegla tudi na področje pranja denarja, ki 
izvira iz korupcijskih kaznivih dejanj. Obvezujočim določilom 
te konvencije v zvezi z lažjim odkrivanjem omenjenih kaznivih 
dejanj sledi tudi predlog ZPPD. 
Dosedanje izkušnje Urada in drugih državnih organov ter 
zavezancev - organizacij iz 2. člena ZPPD pri izvajanju določil 
ZPPD so pokazale, da je mogoče slednja še bistveno izboljšati 
in dopolniti. To je nedvomno pokazala tudi obširna razprava, 
ki jo je v zvezi s predlogom ZPPD organiziralo Ministrstvo za 
finance, in ki je potekala v času od julija 1999 do marca 2000. 
V razpravi o tezah novega ZPPD in kasneje o besedilu 
predloga ZPPD so aktivno sodelovali naslednji organi, 
institucije in organizacije: Banka Slovenije, Notarska zbornica, 
Odvetniška zbornica, Inštitut za revizijo, Ministrstvo za 
notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Državno 
tožilstvo, Vrhovno sodišče, Republiški senat za prekrške, 
Agencija za trg vrednostnih papirjev, Urad za zavarovalni 
nadzor, Urad za nadzor prirejanja iger na srečo, Davčna 
uprava, Devizni inšpektorat, Odbor za preprečevanje pranja 
denarja pri Združenju bank Slovenije, Agencija za plačilni 
promet, Združenje članov borze vrednostnih papirjev, 
Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, Združenje igralnic, 
Zveza hranilno kreditnih služb in Zveza hranilnic. Predlog 
ZPPD je v kar največji možni meri sledil zaključkom iz razprave 
in upošteval številne predloge in stališča, posredovana s strani 
zgoraj navedenih udeležencev razprave. 

2. Cilji in namen zakona 

Namen predlaganega zakona je nadgraditi obstoječi sistem za 
preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in ga tako narediti še 
bolj učinkovitega. Konkretne cilje, ki jih želi doseči zakon, pa lahko 
strnemo v naslednje: 

Z natančnejšo opredelitvijo in razširitvijo kroga zavezancev 
(tako organizacij iz 2. člena ZPPD kfet tudi revizijskih družb, 
samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo 
računovodske storitve) za izvajanje določenih nalog po tem 
zakonu bo zakon ne samo usklajen z za letos predvidenimi 
amandmaji Direktive Evropske skupnosti št. 91/308/EEC, 
ampak bo tudi omogočil, da vsi subjekti, ki so registrirani za 
izvajanje finančnih ali drugih transakcij s premoženjem, 
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oziroma za opravljanje računovodskih ali revizijskih storitev 
pri teh subjektih, izvajajo tudi ukrepe na področju 
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja. 
Predvidena je bistvena razbremenitev določenih zavezancev 
na področju izvajanja notranje kontrole ter na področju 
identifikacije strank in sporočanja nesumljivih gotovinskih 
transakcij Uradu. Na drugi strani so v skladu z mednarodnimi 
akti podrobneje določene naloge vseh zavezancev glede 
identifikacije strank ter dodane nekatere nove naloge v zvezi 
z identifikacijo tujih pravnih oseb in izvajanjem vseh transakcij 
v vrednosti nad 2.800.000 SIT. 
Na novo so določene naloge Urada RS za preprečevanje 
pranja denarja na področju preprečevanja pranja denarja. S 
podaljšanjem roka za začasno ustavitev sumljivih transakcij 
in s tem povezanimi obveznimi navodili Urada zavezancem 
se zagotavlja večja operativnost in bolj usklajeno delovanje 
zavezancev, Urada, policije in državnega tožilstva pri 
obravnavi sumljivih transakcij. K izboljšanju sodelovanja med 
Uradom in zavezanci pa naj bi pripomoglo tudi obvezno 
dajanje povratnih informacij, ki ga bo mogoče omejiti le zaradi 
varovanja interesov preiskave. 
Z razširitvijo možnosti uporabe zbranih podatkov v Uradu 
tudi za odkrivanje in pregon korupcijskih in drugih hujših 
kaznivih dejanj ter za odvzem premoženjske koristi zakon 
sledi določilom že omenjene kazenskopravne konvencije 
Sveta Evrope o korupciji, nekaterih drugih mednarodnih 
predpisov in praksi drugih držav. Podobnemu cilju, to je kar 
najbolje izkoristiti zbrane podatke, sledi tudi predvidena 
razširitev virov podatkov Urada na pobude točno določenih 
državnih organov. Obenem se z za varstvo podatkov nujno 
potrebnimi omejitvami pri sporočanju zbranih podatkov še 
vedno ohranja primarni namen zbiranja podatkov za potrebe 
boja proti pranju denarja. 
V zakonu je predvidena vzpostavitev in vodenje dodatnih 
evidenc pri Uradu in podaljšanje roka hrambe podatkov, 
informacij in dokumentacije pri vseh subjektih, na katere se 
nanaša zakon. Pri tem so kot izhodišče vzeti novi zastaralni 
roki za kaznivo dejanje pranja denarja in za prekrške po tem 
zakonu. Na ta način bodo nadzorni in drugi pristojni državni 
organi imeli dostop do podatkov ves čas, ki jim ga za odkrivanje 
in pregon nezakonitih ravnanj dajejo na voljo kazenskopravni 
predpisi. 
Pomembno novost zakona predstavlja tudi izrecna določitev 
nadzornih organov in decentralizacija nadzora nad izvajanjem 
ZPPD v skladu z že zgoraj navedenimi mednarodnimi predpisi. 
Z natančno razdelanimi ukrepi in s predpisanim obveznim 
sodelovanjem med nadzornimi organi se želi zagotoviti tudi 
večjo učinkovitost pri nadzoru in s tem kvalitetnejše izvajanje 
določil ZPPD. 

- Z razdelitvijo prekrškov na lažje, težje in najtežje zakon sledi 
dosedanji sodni praksi in ustvarja razliko med zavezanci, ki 
kršijo nekatera temeljna določila ZPPD in tistimi, katerih kršitve 
so bolj formalne narave in brez hujših posledic. Predvideno 
podaljšanje zastaralnih rokov in prednostna obravnava 
najtežjih prekrškov iz ZPPD pa ima za cilj preprečiti, da se 
najhujši kršitelji izognejo kazni. 

Načela, na katerih temelji novi zakon, ne odstopajo bistveno od 
načel dosedanjega ZPPD, saj gre za implementacijo splošno 
uveljavljenih mednarodnih norm v slovenski pravni red. Tudi nov 
zakon torej temelji na načelih poznavanja stranke in poslov, ki jih 
le ta opravlja, načelih hitrosti in učinkovitosti, načelu varovanja 
osebnih podatkov in načelu sodelovanja med vsemi subjekti, ki 
so dolžni izvajati določila ZPPD. 

3. Primerjalno-pravni prikaz ureditve v drugih državah 

Slovenija je kot ena prvih srednje in vzhodno-evropskih držav 
pristopila k urejanju problematike pranja denarja že leta 1994. Pri 
pripravi veljavne zakonodaje se je predlagatelj takrat zgledoval 
po predpisih in izkušnjah nekaterih zahodnoevropskih držav (zlasti 
Belgije, Nizozemske, Velike Britanije in Italije) ter ZDA in Avstralije. 
Pregled zakonodaje teh držav kaže na to, da jih je večina v 
obdobju od leta 1996 do leta 2000 bistveno spremenila in dopolnila 
zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja ter pri tem 
upoštevala najnovejše trende in priporočila mednarodnih 
organizacij ter že omenjene mednarodne delovne skupine FATF. 
Med državami, ki so v zadnjih nekaj letih iz navedenih razlogov 
amandmirale zakonodajo na področju preprečevanja in odkrivanja 
pranja denarja, naj omenimo naslednje: Švica (1996), Francija 
(1996), Italija (1997), Avstrija (1998), Finska (1998), Kanada 
(1999) in Japonska (2000). Na območju srednje in vzhodne 
Evrope ter v nekaterih drugih državah, ki niso članice EU, so 
posamezne države sprejemale svojo prvo zakonodajo na tem 
področju v obdobju, ki ga navajamo v nadaljevanju: Republika 
Slovaška (1994), Madžarska (1994), Malta (1994), Češka (1996), 
Ciper (1996), Lihtenštajn (1996), Hrvaška (1997), Bolgarija (1998), 
Litva (1998), Latvija (1998), Estonija (1998) in Romunija (leta 
1999). Nekatere izmed navedenih držav so na podlagi priporočil 
že omenjenega odbora strokovnjakov Sveta Evrope (PC-R-EV) 
že pripravile predloge novih predpisov, ki se trenutno nahajajo v 
različnih fazah obravnave v parlamentu (npr. Slovaška, Bolgarija 
in Lihtenštajn), druge pa to nameravajo storiti v kratkem (npr. 
Hrvaška). 

Razlike v sistemih za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, 
ki posegajo tudi v materijo predloga zakona, bi lahko kljub sicer 
enotnim mednarodnim načelom in standardom, strnili v naslednje: 

države se razlikujejo po tem, ali med zavezance za izvajanje 
predpisov na tem področju vključujejo kar najširši krog 
finančnih in ne-finančnih organizacij, ali pa le-te omejujejo 
samo na nekatere finančne organizacije; 
glede sporočanja določenih transakcij se države razlikujejo 
po tem, ali so zavezanci dolžni osrednjim državnim organom 
sporočati samo sumljive transakcije, ali pa tudi t.i. neobičajne 
transakcije, oziroma tudi gotovinske transakcije, če te 
presežejo določeno predpisano vrednost; 
države se razlikujejo tudi po tem, ali so svoje osrednje organe, 
ki so pristojni za zbiranje, analiziranje in posredovanje 
določenih podatkov s področja pranja denarja, umestile med 
policijske organe, med pravosodne/tožilske organe, med 
administrativne organe (med te sodita zlasti Ministrstvo za 
finance in/ali centralna banka), ali pa so izbrale t.i. mešani 
model, kjer med ustanovitelji osrednjih organov najdemo več 
ministrstev; 
vloga zgoraj omenjenih osrednjih državnih organov/uradov 
se razlikuje od države do države v skladu z izbranim modelom. 

Dejstvo je, da je Slovenija s svojim modelom že doslej služila kot 
zgled za ureditev navedenega področja v mnogih evropskih 
državah, zato je predlagatelj pri pripravi novega zakona opravil 
predvsem primerjalno-pravno analizo tistih področij, ki jih sedaj 
ureja na novo ali kjer predlaga določene izboljšave že 
uveljavljenega modela. Prikaz zakonodaje drugih držav je zato 
konkretno omenjen samo v tistih poglavjih, v katerih je podana 
obrazložitev posameznih novih ali spremenjenih oziroma 
dopolnjenih členov ZPPD. 
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4. Finančne posledice zakona 

Sprejem predlaganega zakona bo le v manjši meri vplival na 
povečanje proračunskih izdatkov pri državnih organih, ki so 
oziroma bodo zadolženi za njegovo izvajanje. Uradu RS za 
preprečevanje pranja denarja so naložene nekatere nove naloge 
(npr. posredovanje informacij o določenih hujših kaznivih dejanjih, 
izdajanje obveznih navodil, posredovanje povratnih informacij 
prijaviteljem sumljivih transakcij, sodelovanje pri strokovnem 
usposabljanju organizacij, posredovanje določenih podatkov na 
zahtevo sodišča pri iskanju premoženjske koristi, vodenje novih 
evidenc), ki bodo v manjšem obsegu vplivale na povečanje 
materialnih stroškov za delo in morebiti zahtevale dodatno 
zaposlitev enega delavca v Uradu. Zaradi decentralizacije nalog 
na področju nadzora pa se bo povečal tudi obseg nalog pri organih 
nadzora, ki so navedeni v 30. členu zakona. Med temi je samo 
Urad za nadzor prirejanja iger na srečo tudi proračunski uporabnik, 
dočim ostali nadzorni organi niso financirani neposredno iz 
proračuna. Na drugi strani bo zaradi nekaterih novih določil zakona 
bistveno skrajšan čas iskanja določenih podatkov in zmanjšana 

možnost podvajanja dela različnih državnih organov, kar bo 
vplivalo na zmanjšanje stroškov pri le-teh v višini, ki pa jo je 
težko v naprej oceniti. Predlagatelj ocenjuje, da bo decentralizacija 
nadzora verjetno vplivala tudi na povečanje števila ugotovljenih 
prekrškov in s tem na povečanje izrečenih denarnih kazni za 
prekrške po tem zakonu. 

Na strani zavezancev za izvajanje določil ZPPD bodo na novo 
nastali določeni stroški pri tistih zavezancih, ki doslej niso bili 
vključeni v zakon (npr. notarji, odvetniki, revizijske družbe, 
samostojni revizorji, pravne ali fizične osebe, ki opravljajo 
računovodske storitve). Pri ostalih zavezancih - organizacijah iz 
2. člena ZPPD pa se bo na eni strani bistveno zmanjšalo delo v 
zvezi z evidentiranjem in sporočanjem gotovinskih transakcij, 
povečalo pa delo zaradi predvidenih novih zahtev na področju 
identifikacije strank in sporočanja določenih podatkov Uradu. 
Dodatni stroški za zavezance bodo nastali tudi zaradi 
podaljšanega roka vodenja evidenc in hrambe določenih podatkov 
ter dokumentacije. 

BESEDILO ČLENOV 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) S tem zakonom se določajo ukrepi za odkrivanje ravnanj, s 
katerimi se prikriva izvor denarja ali premoženja, pridobljenega s 
kaznivim dejanjem (v nadaljnjem besedilu: pranje denarja) ter 
ukrepi za preprečevanje takšnih ravnanj. 

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se nanašajo zlasti na: 
1. zamenjavo ali kakršenkoli prenos denarja ali premoženja, ki 
izvira iz kaznivega dejanja, 
2. pridobitev, posest ali uporabo denarja ali premoženja, ki izvira 
iz kaznivega dejanja, 
3. prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, 
razpolaganja, lastništva, ali pravic v zvezi z denarjem ali 
premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja, 
4. prikrivanje nezakonito pridobljenega družbenega premoženja 
in družbenega kapitala pri lastninskem preoblikovanju podjetij. 

2. člen 

(1) Ukrepi za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja se 
izvajajo pred in pri sprejemanju, izročitvi, zamenjavi, hrambi, 
razpolaganju ali drugem ravnanju z denarjem ali premoženjem (v 
nadaljnjem besedilu: transakcija) pri: 
1. bankah, hranilnicah in podružnicah tujih bank, 
2. hranilno kreditnih službah, 
3. organizacijah, ki opravljajo plačilni promet 

4. investicijskih in pokojninskih skladih, investicijskih družbah in 
družbah za upravljanje investicijskih skadov, 
5. borzah, borzno posredniških družbah in podružnicah borzno 
posredniških družb, 
6. zavarovalnicah, 
7. igralnicah in drugih koncesionarjih za posebne igre na srečo, 
8. menjalnicah, 
9. zastavljalnicah, 
10. pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo posle v zvezi z 
dejavnostjo: 
a) prodaje in nakupa terjatev 
b) faktoringa 
c) upravljanja premoženja za tretje osebe 
d) izdajanja plačilnih in kreditnih kartic ter poslovanja z njimi 
e) leasinga 
f) organiziranja potovanj 
g) prometa nepremičnin 
h) hrambe v šefih 
i) prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz le-teh 
j) izdajanja garancij in drugih jamstev 
k) kreditiranja in kreditnega posredovanja 
I) dajanja posojil in posredovanja pri sklepanju posojilnih poslov 
m) posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic 
n) prevzemanja denarja, vrednostnih papirjev ali drugega 
premoženja v hrambo ali za izročitev tretjim osebam ali državnim 
organom (v nadaljnjem besedilu: organizacija). 

3. člen 

Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske iz tega 
zakona, če se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti euru 
po srednjem tečaju Banke Slovenije. 
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2. NALOGE IN OBVEZNOSTI ORGANIZACIJ 

2.1 Identifikacija 

4. člen 

Pred in pri izvajanju določenih transakcij organizacija ugotovi 
istovetnost stranke, pridobi podatke o stranki, transakciji in druge 
podatke po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: identifikacija). 

5. člen 

(1) Kadar organizacija za stranko odpre račun ali z njo vzpostavi 
trajno poslovno razmerje, hkrati opravi tudi identifikacijo. 

(2) Organizacija mora pri vsaki transakciji ali pri več med seboj 
povezanih transakcijah, ki presegajo vrednost 2.800.000 tolarjev, 
opraviti identifikacijo, razen v primerih, ko je bila identifikacija 
opravljena že na podlagi prvega odstavka tega člena. 

(3) Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena 
organizacija opravi identifikacijo pri vsaki gotovinski transakciji ali 
pri več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki 
presegajo vrednost 4.600.000 tolarjev. 

(4) Pri zavarovalnicah se opravi identifikacija tudi pri poslih 
življenjskega zavarovanja, kadar posamezna premija presega 
vrednost 190.000 tolarjev. 

(5) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena se 
identifikacija opravi vedno, kadar v zvezi s transakcijo ali stranko 
obstajajo razlogi za sum pranja denarja. 

(6) Identifikacija pri izvajanju določenih transakcij iz drugega, 
tretjega in četrtega odstavka tega člena ni potrebna, kadar je 
stranka državni organ, organizacija z javnimi pooblastili ali 
organizacija iz 2. člena tega zakona, ki jo določi minister, pristojen 
za finance. 

6. člen 

(1) Pri identifikaciji na podlagi prvega odstavka 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz prve, druge, tretje, četrte in pete 
točke prvega odstavka 38. člena tega zakona. 

(2) Pri identifikaciji na podlagi drugega in četrtega odstavka 5. 
člena tega zakona se pridobijo podatki iz prve, druge, tretje, šeste, 
osme, devete, desete in enajste točke prvega odstavka 38. člena 
tega zakona. 

(3) Pri identifikaciji na podlagi tretjega odstavka 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz prve, druge, tretje, šeste, sedme, 
osme, devete in desete točke prvega odstavka 38. člena tega 
zakona. 

(4) Če transakcije iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona 
potekajo na podlagi sklenjenih pogodb ali odprtih računov, se pri 
posameznih transakcijah pridobijo le podatki iz šeste, sedme, 
osme, devete in desete točke prvega odstavka 38. člena tega 
zakona. 

(5) Pri identifikaciji na podlagi petega odstavka 5. člena tega 
zakona se pridobijo podatki iz prvega odstavka 38. člena tega 
zakona. 

(6) Pri opravljanju dejavnosti v zvezi s posli hrambe v šefih se pri 
identifikaciji pridobijo podatki iz prve, druge, tretje, četrte (razen 
informacije o dejavnosti stranke), pete, šeste in sedme točke 
prvega odstavka 38. člena tega zakona. 

(7) Pri pologih v dnevno nočni trezor se pridobi podatke iz 
druge točke prvega odstavka 38. člena tega zakona o odgovornih 
osebah pravnih oseb. 

7. člen 

(1) Organizacija pridobi podatke iz druge in tretje točke prvega 
odstavka 38. člena tega zakona z vpogledom v uradne osebne 
dokumente stranke. 

(2) Organizacija pridobi podatke o pravnih osebah iz prve točke 
prvega odstavka 38. člena tega zakona z vpogledom v originalno 
ali overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega javnega registra. 

(3) Organizacija pridobi podatke iz četrte, pete, šeste, sedme, 
osme, devete, desete, enajste in dvanajste točke prvega odstavka 
38. člena tega zakona z vpogledom v listine in poslovno 
dokumentacijo. 

(4) Če iz uradnih osebnih dokumentov, listin in poslovne 
dokumentacije ni mogoče pridobiti vseh podatkov iz prvega 
odstavka 38. člena tega zakona, se manjkajoči podatki pridobijo 
od stranke. 

(5) Če je stranka nerezident, se pri identifikaciji iz prvega, tretjega 
in petega odstavka 5. člena tega zakona fotokopira tudi njen 
uradni osebni dokument. 

8. člen 

(1) Organizacija je dolžna pri identifikaciji iz 5. člena zahtevati od 
stranke izjavo, ali posluje v svojem imenu ali kot pooblaščenec. 

(2) Če opravlja transakcije v imenu stranke njen pooblaščenec, 
pridobi organizacija podatke iz tretje točke prvega odstavka 38. 
člena tega zakona iz pisnega pooblastila stranke, v imenu katere 
nastopa pooblaščenec. Vse druge podatke iz prvega odstavka 
38. člena tega zakona pridobi organizacija na način, določen v 7. 
členu tega zakona. 

(3) Minister, pristojen za finance, lahko določi, da identifikacija 
stranke pri izvajanju določenih transakcij iz drugega, tretjega in 
četrtega odstavka 5. člena ni potrebna, kadar je pooblaščenec 
katera izmed organizacij iz 2. člena tega zakona. 

" ■ -• '• 1 t" 

9. člen 

(1) Če organizacija pri zbiranju obvestil od stranke na podlagi 
četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 8. člena tega 
zakona podvomi v resničnost podatkov, lahko od stranke zahteva 
tudi njeno pisno izjavo. 

(2) Če tuja pravna oseba, razen mednarodnih vladnih organizacij, 
opravlja transakcije iz 5. člena tega zakona, mora organizacija 
najmanj enkrat letno opraviti ponovno identifikacijo s pridobitvijo 
podatkov iz prve točke prvega odstavka 38. člena in s pridobitvijo 
novega pooblastila iz 8. člena tega zakona. 
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2.2 Sporočanje 

10. člen 

(1) Organizacija mora sporočiti Uradu Republike Slovenije za 
preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: Urad) 
podatke iz prve, druge, tretje, šeste, sedme, osme, devete in 
desete točke prvega odstavka 38. člena tega zakona o vsaki 
gotovinski transakciji, ki presega vrednost 4.600.000 tolarjev. 

(2) Organizacija mora sporočiti Uradu podatke iz prejšnjega 
odstavka tega člena tudi o več med seboj povezanih gotovinskih 
transakcijah, ki skupno presegajo vrednost 4.600.000 tolarjev. 

(3) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena mora 
organizacija sporočiti Uradu podatke iz prvega odstavka 38. člena 
tega zakona vedno, kadar v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo 
razlogi za sum pranja denarja. 

(4) Podatke iz prejšnjih odstavkov tega člena pošilja organizacija 
Uradu na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance. 

(5) Minister, pristojen za finance določi pogoje, pod katerimi 
organizacija za določene stranke ni dolžna sporočiti Uradu 
podatkov o gotovinskih transakcijah na podlagi prvega in drugega 
odstavka tega člena. 

11. člen 

(1)V primerih iz prvega in drugega odstavka 10. člena tega zakona 
mora organizacija sporočiti podatke Uradu takoj po izvršitvi 
transakcije, najkasneje pa v treh dneh po opravljeni transakciji. 

(2) V primerih iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona mora 
organizacija sporočiti podatke Uradu še pred izvršitvijo transakcije 
in v sporočilu navesti rok, v katerem naj bi se opravila transakcija. 

(3) Sporočilo iz prejšnjega odstavka se lahko da tudi po telefonu, 
vendar mora biti kasneje sporočeno Uradu tudi v pisni obliki. 

(4) Če organizacija v primerih iz tretjega odstavka 10. člena tega 
zakona zaradi narave transakcije, ali ker transakcija sploh ni bila 
izvršena, ali iz drugih upravičenih razlogov ne more ravnati po 
drugem odstavku tega člena, mora Uradu sporočiti podatke takoj, 
ko je to mogoče, oziroma takoj po zaznavi razlogov za sum 
pranja denarja. V sporočilu mora organizacija podrobno obrazložiti 
razloge, zaradi katerih ni ravnala po drugem odstavku tega člena. 

2.3 Pooblaščenec, izobraževanje, seznam indikatorjev 
in notranja kontrola 

12. člen 

(1) Za sporočanje podatkov Uradu in za opravljanje drugih nalog 
po tem zakonu mora organizacija imenovati enega ali več 
pooblaščencev in to sporočiti Uradu. 

(2) Organizacija mora poskrbeti za strokovno usposabljanje vseh 
delavcev, ki opravljajo naloge po tem zakonu, zagotoviti notranjo 
kontrolo nad opravljanjem teh nalog in sestaviti seznam 
indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij. 

(3) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena 
organizacijam, ki imajo zaposlene manj kot štiri delavce, ni 
potrebno določiti pooblaščenca in izvajati notranje kontrole po 
tem zakonu. 

3. NALOGE IN PRISTOJNOSTI URADA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA 

DENARJA 

13. člen 

Urad opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in 
odkrivanje pranja denarja ter druge naloge, določene z zakonom. 

3.1 Odkrivanje pranja denarja 

14. člen 

Urad sprejema, zbira, analizira in posreduje podatke, informacije 
in dokumentacijo, ki jo pridobi v skladu z določbami tega zakona. 

15. člen 

(1) Če Urad oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo 
podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od organizacije, 
zahteva podatke iz prvega odstavka 38. člena tega zakona, 
podatke o premoženjskem stanju in bančnih vlogah te osebe ter 
vse druge podatke in informacije, ki so potrebne za odkrivanje 
pranja denarja. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena mora organizacija 
Uradu na njegovo zahtevo poslati tudi vso potrebno dokumentacijo. 

(3) Urad lahko od organizacije zahteva pisno informacijo, podatke 
in dokumentacijo v zvezi z opravljanjem njenih nalog po tem 
zakonu ter druge podatke, ki jih potrebuje pri izvajanju nadzora. 

(4) Podatke, informacije in dokumentacijo iz prejšnjih odstavkov 
tega člena mora organizacija poslati Uradu brez odlašanja, 
najkasneje pa v 15 dneh od prejema zahteve. 

(5) Urad lahko zaradi obsežnosti dokumentacije ali drugih 
upravičenih razlogov organizaciji na pisno zaprosilo s pisnim 
obvestilom podaljša rok iz četrtega odstavka tega člena, lahko 
pa v takih primerih opravi pregled dokumentacije v organizaciji. 

16. člen 

(1) Urad lahko s pisno odredbo začasno ustavi transakcijo, če 
oceni, da je podan utemeljen sum pranja denarja in o tem obvesti 
pristojne organe. 

(2) V nujnih primerih se lahko odredba izda tudi ustno, vendar jo 
mora Urad v pisni obliki posredovati organizaciji najkasneje 
naslednji delovni dan. 

(3) Začasna ustavitev transakcije lahko traja največ 72 ur. 

(4) V zvezi z začasno ustavitvijo transakcije lahko Urad v primerih, 
ko je v predkazenskem ali kazenskem postopku potrebno zbrati 
še dodatne podatke ali iz drugih upravičenih razlogov, da 
organizaciji navodila o postopku z osebami, na katere se 
transakcija nanaša. 

17. člen 

(1) Če Urad v roku iz tretjega odstavka 16. člena tega zakona 
oceni, da ni več utemeljenega suma pranja denarja, obvesti o tem 
pristojne organe in organizacijo, ki lahko takoj opravi transakcijo. 
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(2) Če Urad v roku iz drugega odstavka 11. člena tega zakona ni 
ukrepal, lahko organizacija takoj opravi transakcijo. 

18. člen 

(1) Če Urad oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo 
podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od revizijske družbe, 
samostojnega revizorja in pravne ali fizične osebe, ki opravljajo 
računovodske storitve zahteva podatke, informacije in 
dokumentacije, ki je potrebna za odkrivanje in dokazovanje pranja 
denarja. 

(2) Urad lahko od revizijske družbe, samostojnega revizorja in 
pravne ali fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve, zahteva 
pisno informacijo, podatke in dokumentacijo v zvezi z opravljanjem 
njihovih nalog po tem zakonu ter druge podatke, ki jih potrebuje 
pri izvajanju nadzora. 

(3) Glede rokov za pošiljanje podatkov, informacij in dokumentacije 
iz prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno uporabljajo določbe 
četrtega in petega odstavka 15. člena tega zakona. 

19. člen 

(1) Če Urad oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo 
podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od državnih organov 
in organizacij z javnimi pooblastili zahteva podatke, informacije in 
dokumentacijo, ki je potrebna za odkrivanje pranja denarja. 

(2) Urad lahko od državnih organov in organizacij z javnimi 
pooblastili zahteva tudi podatke, informacije in dokumentacijo, ki 
jo potrebuje za uvedbo postopka o prekršku po tem zakonu. 

(3) Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili Uradu 
posredujejo podatke, informacije in dokumentacijo iz prejšnjih 
odstavkov najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve ali mu brez 
nadomestila omogočijo neposreden elektronski dostop do 
določenih podatkov in informacij. 

20. člen 

Urad lahko začne obravnavati zadevo, pri kateri so v zvezi s 
transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum pranja 
denarja, tudi na obrazloženo pisno pobudo sodišča, državnega 
tožilstva, policije, Slovenske varnostno obveščevalne agencije, 
Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije 
za zavarovalni nadzor ali inšpekcijskih organov Ministrstva za 
finance. 

3.1.1 Mednarodno sodelovanje 

21. člen 

(1) Urad lahko v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja 
denarja tuje organe in mednarodne organizacije zaprosi za 
določene podatke, informacije in dokumentacijo. 

(2) Urad lahko posreduje pridobljene podatke, informacije in 
dokumentacijo tujim organom in mednarodnim organizacijam na 
njihovo zaprosilo ali na lastno pobudo ob pogoju dejanske 
vzajemnosti. 

(3) Pred posredovanjem osebnih podatkov tujim organom 
(uporabnikom) Urad pridobi zagotovila, da ima država, v katero 

se podatki iznašajo, urejeno varstvo osebnih podatkov in da bo 
tuji organ (uporabnik) uporabil osebne podatke samo za namene, 
določene s tem zakonom. 

3.1.2 Obvestilo o sumljivih transakcijah 

22. člen 

(1) Če Urad na podlagi podatkov, informacij in dokumentacije, 
pridobljene po tem zakonu, oceni, da so v zvezi s transakcijo ali 
določeno osebo podani razlogi za sum pranja denarja, posreduje 
pisno obvestilo s potrebno dokumentacijo pristojnim organom. 

(2) Urad v obvestilu iz prejšnjega odstavka ne navede podatkov 
o delavcu iz organizacije, ki mu je prva sporočila podatke na 
podlagi tretjega odstavka 10. člena tega zakona, razen če 
obstajajo razlogi za sum, da je organizacija ali njen delavec storil 
kaznivo dejanje pranja denarja, ali če so podatki potrebni za 
ugotavljanje dejstev v kazenskem postopku in predložitev teh 
podatkov pisno zahteva pristojno sodišče. 

(3) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena Urad 
posreduje pisno informacijo pristojnim organom tudi v primeru, ko 
na podlagi podatkov, informacij in dokumentacije, pridobljene po 
tem zakonu, oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo 
podani razlogi za sum storitve naslednjih kaznivih dejanj: 
1. kršitev proste odločitve volilcev po 162. členu, sprejemanje 
podkupnine pri volitvah po 168. členu, neupravičeno sprejemanje 
daril po 247. členu, neupravičeno dajanje daril po 248. členu, • 
jemanje podkupnine po 267. členu, dajanje podkupnine po 268. 
členu in nezakonito posredovanje po 269. členu kazenskega 
zakonika; 
2. drugih kaznivih dejanj, za katera je v zakonu predpisana kazen 
zapora petih ali več let. 

3.1.3 Povratna informacija 

23. člen 

O končani obravnavi zadeve, pri kateri so bili podani razlogi za 
sum pranja denarja, Urad pisno obvesti pobudnika iz 20. člena 
tega zakona ter prijavitelja iz tretjega odstavka 10. člena in iz 
prvega odstavka 28. člena tega zakona, razen če oceni, da bi to 
lahko škodovalo nadaljnjemu postopku. 

3.2 Preprečevanje pranja denarja 

24. člen 

Urad opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje pranja 
denarja, tako da: 
1. pristojnim organom predlaga spremembe in dopolnitve 
predpisov, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja 
denarja; 
2. sodeluje pri sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje 
sumljivih transakcij; 
3. sodeluje pri strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, 
državnih organov, organizacij z javnimi pooblastili, revizijskih družb, 
samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo 
računovodske storitve; 
4. najmanj enkrat letno objavi statistične podatke s področja pranja 
denarja ter na drug primeren način obvešča javnost o pojavnih 
oblikah pranja denarja. 
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3.3 Poročanje vladi 

25. člen 

Urad najmanj enkrat letno o svojem delu poroča vladi. 

3.4 Druge naloge 

26. člen 

Urad posreduje sodišču na njegovo pisno zahtevo določene 
podatke iz evidenc oseb in transakcij iz prvega in drugega 
odstavka 10. člena in iz 27. člena tega zakona, ki jih sodišče 
potrebuje pri raziskovanju okoliščin, pomembnih za ugotovitev in 
za odvzem premoženjske koristi v skladu z določili zakona o 
kazenskem postopku. 

4. NALOGE DRŽAVNIH ORGANOV, ORGANIZACIJ Z 
JAVNIMI POOBLASTILI, REVIZIJSKIH DRUŽB, 
SAMOSTOJNIH REVIZORJEV IN PRAVNIH ALI 

FIZIČNIH OSEB, KI OPRAVLJAJO RAČUNOVODSKE 
STORITVE 

4.1 Organi carinske uprave 

27. člen 

Organi carinske uprave morajo najkasneje v treh dneh Uradu 
sporočiti podatke o vsakem prenosu gotovine in vrednostnih 
papirjev čez državno mejo, ki presega vrednost 2.800.000 tolarjev. 

4.2 Revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne ali 
fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve 

28. člen 

(1) Če revizijska družba, samostojni revizor ali pravna oziroma 
fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve, pri svojem delu 
ugotovi, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo podani 
razlogi za sum pranja denarja, mora to pisno sporočiti Uradu 
najkasneje v 3 dneh od takrat, ko je ugotovila razloge za sum. 

(2) Revizijska družba, samostojni revizor ali pravna oziroma 
fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve, mora poskrbeti 
za strokovno usposabljanje vseh delavcev, ki opravljajo naloge 
po tem zakonu, in sestaviti seznam indikatorjev za prepoznavanje 
sumljivih transakcij. 

4.3 Posredovanje statističnih podatkov 

29. člen 

(1) Zaradi centralizacije in analize vseh podatkov s področja 
pranja denarja morajo sodišča, državna tožilstva in drugi državni 
organi Uradu posredovati podatke o prekrških po tem zakonu in 
o kaznivih dejanjih pranja denarja. 

(2) Državni organi so dolžni Uradu tekoče posredovati naslednje 
podatke: datum podane kazenske ovadbe, ime, priimek, datum 
rojstva in naslov, oziroma firmo in sedež ovadene osebe, 

zakonsko označbo kaznivega dejanja ter kraj, čas in način storitve 
dejanja, ki ima znake kaznivega dejanja. 

(3) Državna tožilstva in sodišča so dolžna Uradu dvakrat letno 
posredovati naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva in 
naslov, oziroma firmo in sedež ovadene osebe, osebe, v zvezi s 
katero je bilo odrejeno začasno zavarovanje zahtevka za odvzem 
premoženjske koristi ali osebe, zoper katero je bil podan predlog 
za uvedbo postopka o prekršku, fazo postopka in njihovo zadnjo 
odločitev v posamezni fazi, zakonsko označbo kaznivega dejanja 
ali prekrška ter znesek odvzetega denarja ali premoženja 
nezakonitega izvora in datum odvzema. 

4.4 Sodelovanje pri pripravi seznama indikatorjev 

30. člen 

Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija 
za zavarovalni nadzor, Urad za nadzor prirejanja iger na srečo, 
Odvetniška zbornica, Notarska zbornica in Slovenski inštitut za 
revizijo (v nadaljevanju: organi nadzora) sodelujejo pri sestavi 
seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij iz 
drugega odstavka 12. člena tega zakona v subjektih, ki jih 
nadzirajo. 

5. VARSTVO IN HRAMBA PODATKOV TER VODENJE 
EVIDENC 

31. člen 

(1) Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor in pravna 
ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve, ter njihovi 
delavci stranki ali tretji osebi ne smejo razkriti, da je ali da bo 
podatek, informacija ali dokumentacija o njej ali transakciji iz tretjega 
odstavka 10. člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 15. 
člena, prvega in drugega odstavka 18. člena ter prvega odstavka 
28. člena tega zakona sporočen Uradu ali da je Urad na podlagi 
16. člena tega zakona začasno ustavil transakcijo oziroma v 
zvezi s tem organizaciji dal navodila. 

(2) Podatek o zahtevi ali posredovanju podatkov, informacij ali 
dokumentacije in o začasni ustavitvi transakcije oziroma danem 
navodilu iz prejšnjega odstavka tega člena je uradna tajnost. 

(3) O umiku oznake iz prejšnjega odstavka tega člena odloča 
predstojnik Urada. 

32. člen 

(1) Pri dajanju podatkov in informacij ter pošiljanju dokumentacije 
Uradu po tem zakonu za organizacijo, organizacijo z javnimi 
pooblastili, državni organ, sodišče, revizijsko družbo, 
samostojnega revizorja in pravno ali fizično osebo, ki opravlja 
računovodske storitve, ter njihove delavce ne velja obveznost 
varovanja bančne, poslovne in uradne tajnosti. 

(2) Organizacija, revizijska družba, samostojni revizor in pravna 
ali fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve, ne odgovarja 
za škodo, povzročeno strankam ali tretjim osebam, če Uradu da 
podatke in informacije ali pošlje dokumentacijo, izvrši njegovo 
odredbo o začasni ustavitvi transakcije ali navodilo, dano v zvezi 
s to odredbo, v skladu z določbami tega zakona ali na njegovi 
podlagi izdanih predpisov. 
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33. člen 38. člen 

Urad, državni organi, organizacije, organizacije z javnimi pooblastili, 
revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne ali fizične osebe, 
ki opravljajo računovodske storitve, ter njihovi delavci smejo 
podatke, informacije in dokumentacijo, ki so jo pridobili po tem 
zakonu, uporabljati samo za namene, določene s tem zakonom. 

34. člen 

(1) Organizacija mora hraniti podatke, ki jih je pridobila na podlagi 
5., 6., 7., 8. in 9. člena tega zakona, in pripadajočo dokumentacijo 
najmanj deset let po opravljeni transakciji, zaprtju računa ali 
prenehanju veljavnosti pogodbe. 

(2) Organizacija mora hraniti podatke in pripadajočo dokumenta- 
cijo o pooblaščencu, strokovnem usposabljanju delavcev in 
izvajanju notranje kontrole iz 12. člena tega zakona najmanj štiri 
leta po imenovanju pooblaščenca, opravljenem strokovnem 
usposabljanju in notranji kontroli. 

(3) Revizijska družba, samostojni revizor in pravna ali fizična 
oseba, ki opravlja računovodske storitve, mora hraniti podatke in 
pripadajočo dokumentacijo o strokovnem usposabljanju delavcev 
najmanj štiri leta po opravljenem strokovnem usposabljanju. 

35. člen 

Organi carinske uprave morajo hraniti podatke iz evidenc o 
prenosu gotovine in vrednostnih papirjev čez državno mejo 
dvanajst let od dneva, ko so jih pridobili. Po tem roku se podatki in 
informacije uničijo. 

36. člen 

(1) Urad mora hraniti podatke in informacije iz evidenc, ki jih vodi 
po tem zakonu, dvanajst let od dneva, ko jih je pridobil. Po tem 
roku se podatki in informacije uničijo. 

(2) O zbranih podatkih in informacijah Urad ne sme obvestiti 
osebe, na katero se nanašajo. 

(3) Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ima pravico do 
vpogleda v osebne podatke po preteku enajstih let. 

37. člen 

(1) Organizacije vodijo evidence o strankah in transakcijah iz 5. 
člena tega zakona. 

(2) Organi carinske uprave vodijo evidence o prenosu gotovine 
in vrednostnih papirjev čez državno mejo. 

(3) Urad vodi naslednje evidence: 
1. evidenco o osebah in transakcijah iz 10. člena tega zakona, 
2. evidenco o prejetih pobudah iz 20. člena tega zakona, 
3. evidenco o iznešenih osebnih podatkih iz države iz 21. člena 
tega zakona, 
4. evidenco o obvestilih in informacijah iz 22. člena tega zakona, 
5. evidenco o sporočilih iz prvega odstavka 28. člena tega zakona, 
6. evidenco o prekrških in kaznivih dejanjih iz 29. člena tega 
zakona. 

(1) Evidence o strankah in transakcijah iz 5. člena tega zakona 
obsegajo naslednje podatke: 
1. firma, sedež in matična številka pravne osebe, ki odpre račun, 
vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma 
pravne osebe, za katero se odpre račun, vzpostavi trajno 
poslovno razmerje ali opravi transakcija; 
2. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in davčna 
številka delavca ali pooblaščenca, ki za pravno osebo odpre 
račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, 
ter številko in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; 
3. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in davčna 
številka fizične osebe, ki odpre račun, vzpostavi trajno poslovno 
razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero 
se odpre račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi 
transakcija, ter številka in naziv izdajatelja uradnega osebnega 
dokumenta; 
4. razlogi za odpiranje računa ali vzpostavitev trajnega poslovnega 
razmerja in informacijo o dejavnosti stranke; 
5. datum odpiranja računa ali vzpostavitve trajnega poslovnega 
razmerja; 
6. datum izvedbe transakcije; 
7. čas izvedbe transakcije; 
8. znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; 
9. namen transakcije ter ime, priimek in stalno prebivališče oziroma 
firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena; 
10. način izvedbe transakcije; 
11. ime in priimek oziroma firma in sedež nalogodajalca pri nakazilih 
iz tujine; \ 
12. podatke o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet 
transakcije; 
13. razlogi za sum pranja denarja. 

(2) Evidence o prenosu gotovine in vrednostnih papirjev čez 
državno mejo obsegajo naslednje podatke: 
1. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in davčna 
številka fizične osebe, ki prenese gotovino ali vrednostne papirje 
čez državno mejo; 
2. firma, sedež in matična številka pravne osebe ali ime, priimek, 
stalno prebivališče in davčna številka fizične osebe, za katero se 
opravlja prenos gotovine ali vrednostnih papirjev čez državno 
mejo; 
3. znesek, valuta, vrsta in namen transakcije ter kraj, datum in 
čas prehoda državne meje; 
4. podatek o tem, ali je bila transakcija prijavljena organom carinske 
službe. 

(3) Evidence o osebah in transakcijah iz 10. člena tega zakona 
obsegajo podatke iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Evidence o prejetih pobudah iz 20. člena tega zakona obsegajo 
naslednje podatke: 
1. ime, priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, oziroma firma 
in sedež osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja 
denarja; 
2. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum 
pranja denarja (znesek, datum ali obdobje opravljanja transakcij); 
3. razlogi za sum pranja denarja; 

(5) Evidence o iznešenih osebnih podatkih iz države iz 21. člena 
tega zakona obsegajo naslednje podatke: 
1. ime, priimek, datum rojstva in stalno prebivališče, oziroma 
firma in sedež osebe, katere podatki se iznašajo iz države; 
2. ime države in naziv organa, kamor se podatki iznašajo. 
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(6) Evidence o obvestilih in informacijah iz 22. člena tega zakona 
obsegajo naslednje podatke: 
1. ime, priimek, datum rojstva in stalno prebivališče, oziroma 
firma in sedež osebe, v zvezi s katero je Urad posredoval obvestilo 
ali informacijo; 
2. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum 
pranja denarja (znesek, datum ali obdobje opravljanja transakcij); 
3. razlogi za sum pranja denarja in zakonska označba predhodnega 
kaznivega dejanja ali razlogi za sum kaznivih dejanj iz tretjega 
odstavka 22. člena tega zakona; 

(7) Evidence o sporočilih iz prvega odstavka 28. člena tega zakona 
obsegajo naslednje podatke; 
1. firma in sedež pravne osebe ali posameznika, ki opravlja 
samostojno dejavnost, pri katerem poteka revidiranje ali se zanj 
opravljajo računovodske storitve; 
2. ime in priimek, datum rojstva in stalno prebivališče oziroma 
firma in sedež osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum 
pranja denarja; 
3. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum 
pranja denarja (znesek, datum ali obdobje opravljanja transakcij); 
4. razlogi za sum pranja denarja. 

(8) Evidence o prekrških in kaznivih dejanjih iz 29. člena tega 
zakona obsegajo naslednje podatke: 
1. ime, priimek, datum rojstva in stalno prebivališče, oziroma firma 
in sedež ovadene osebe, osebe v zvezi s katero je bilo odrejeno 
začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi, 
ali osebe, zoper katero je bil podan predlog za uvedbo postopka 
o prekršku; 
2. kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake kaznivega 
dejanja ali prekrška; 
3. fazo postopka, v kateri se nahaja zadeva, zakonsko označbo 
kaznivega dejanja pranja denarja in predhodnega kaznivega 
dejanja ali zakonsko označbo prekrška; 
4. znesek odvzetega denarja ali premoženja nezakonitega izvora 
in datum odvzema. 

(9) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena evidence 
iz prvega, drugega in tretjega odstavka 37. člena tega zakona ne 
obsegajo matične oziroma davčne številke, kadar gre za 
nerezidenta. 

6. NADZOR 

39. člen 

Nadzor nad izvajanjem določil tega zakona pri organizacijah, 
revizijskih družbah, samostojnih revizorjih in pravnih ali fizičnih 
osebah, ki opravljajo računovodske storitve, opravljajo v okviru 
svojih pristojnosti Urad in organi nadzora iz 30. člena tega zakona. 

40. člen 

(1) Če organi nadzora ugotovijo kršitev iz 43., 44. ali 45. člena 
tega zakona, v skladu z določili drugih zakonov, ki urejajo 
poslovanje organizacij, revizijskih družb, samostojnih revizorjev 
in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve, 
odredijo ustrezne ukrepe nadzora in o ugotovljenih kršitvah brez 
odlašanja pisno obvestijo Urad. 

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti 
naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva in stalno 
prebivališče fizične osebe, oziroma firmo in sedež pravne osebe, 
ki je osumljena storitve prekrška, kraj, čas in način storitve dejanja, 

ki ima znake prekrška, ter podatke o tem, ali so organi nadzora 
odredili katerega izmed ukrepov nadzora iz svoje pristojnosti. 
Obvestilu mora biti priložena tudi dokumentacija, s katero se 
dokazuje prekršek. 

41. člen 

(1) Urad opravlja nadzor nad izvajanjem določil tega zakona z 
zbiranjem in preverjanjem podatkov, informacij in dokumentacije, 
ki jo prejme na podlagi določil tega zakona. 

(2) Če Urad pri nadzoru ugotovi kršitev določil tega zakona lahko: 
1. v primeru, ko gre za prekršek iz prve, druge ali tretje točke 
prvega odstavka 44. člena ali iz 45. člena tega zakona in je 
mogoče naknadno odpraviti posledice prekrška, od organizacije, 
revizijske družbe, samostojnega revizorja in pravne ali fizične 
osebe, ki opravlja računovodske storitve, zahteva odpravo 
kršitve; 
2. organom nadzora predlaga, da v okviru njihovih pristojnosti 
odredijo ustrezni ukrep nadzora; 
3. poda predlog za uvedbo postopka o prekršku po tem zakonu. 

(3) Pri odločanju o izbiri ukrepa iz prejšnjega odstavka Urad 
upošteva okoliščine, v katerih je bila storjena kršitev, ponavljanje 
kršitev in ukrepe nadzora, ki jih je zoper organizacijo odredil drug 
organ nadzora. 

(4) Glede rokov za odpravo kršitve iz prve točke drugega 
odstavka tega člena se smiselno uporabljata četrti in peti odstavek 
15. člena tega zakona. 

42. člen 

O podanem predlogu za uvedbo postopka o prekršku iz tega 
zakona Urad obvesti pristojni organ nadzora. 

7. KAZENSKE DOLOČBE 

43. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 3.000.000 tolarjev do 30.000.000 tolarjev 
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 
1. ne opravi identifikacije pri odpiranju računa, vzpostavitvi trajnega 
poslovnega razmerja, pri transakcijah, ali kadar v zvezi s stranko 
obstajajo razlogi za sum pranja denarja (5. člen); 
2. Uradu ne sporoči predpisanih podatkov ali jih ne sporoči v 
določenih rokih (prvi, drugi in tretji odstavek 10. člena ter prvi, 
drugi in četrti odstavek 11.člena); 
3. Uradu ne sporoči zahtevanih podatkov, informacij in 
dokumentacije ali jih ne sporoči v določenem roku (prvi, drugi, 
tretji in četrti odstavek 15. člena in 18. člen); 
4. ne upošteva odredbe Urada o začasni ustavitvi transakcije ali 
v zvezi s tem danih navodil Urada (prvi in četrti odstavek 16. 
člena); 
5. Uradu ne sporoči podatkov o transakciji ali določeni osebi, v 
zvezi s katero so podani razlogi za sum pranja denarja, ali jih ne 
sporoči v predpisanem roku (prvi odstavek 28. člena); 
6. ne hrani podatkov in dokumentacije najmanj deset let po 
opravljeni transakciji, zaprtju računa ali prenehanju veljavnosti 
pogodbe (prvi odstavek 34. člena); 
7. ne vodi evidenc o strankah in transakcijah (prvi odstavek 37. 
člena); 
8. evidence ne vsebujejo predpisanih podatkov (prvi odstavek 
38. člena). 
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(2) Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 1.500.000 tolarjev 
se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 750.000 tolarjev do 15.000.000 tolarjev 
se kaznuje fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

44. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev 
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 
1. pri identifikaciji ne pridobi vseh podatkov (6. člen); 
2. Uradu ne sporoči vseh predpisanih podatkov ali jih ne sporoči 
na predpisan način (10. člen); 
3. ne zagotovi notranje kontrole (drugi odstavek 12. člena) ali ne 
sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih 
transakcij v predpisanem roku ali na predpisan način (drugi 
odstavek 12. člena, drugi odstavek 28. člena ter tretji in četrti 
odstavek 47. člena); 
4. ne hrani podatkov in dokumentacije o izvajanju notranje kontrole 
najmanj štiri leta po opravljeni notranji kontroli (drugi in tretji 
odstavek 34. člena); 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 250.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev 
se kaznuje fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, če 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

45. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev 
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 
1. pri identifikaciji ne pridobi podatkov na predpisan način (7. in 8. 
člen); 
2. najmanj enkrat letno ne opravi ponovne identifikacije tuje pravne 
osebe (drugi odstavek 9. člena); 
3. ne imenuje pooblaščenca (prvi odstavek 12. člena) ali ne poskrbi 
za strokovno usposabljanje delavcev (drugi odstavek 12. člena 
in drugi odstavek 28. člena); 
4. ne hrani podatkov in pripadajoče dokumentacije o pooblaščencu 
in o strokovnem usposabljanju delavcev najmanj štiri leta po 
imenovanju pooblaščenca oziroma po opravljenem strokovnem 
usposabljanju (drugi in tretji odstavek 34. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 50.000 tolarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se 
kaznuje fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

46. člen 

Postopek za prekrške iz 43. in 44. člena tega zakona ni dopusten, 
ko potečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen, v 
nobenem primeru pa ni več mogoč, ko potečejo štiri leta od dneva 
storitve prekrška. 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

47. člen 

(1) Podrobnejša navodila o pooblaščencu, načinu izvajanja 
notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc 
in strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, revizijskih 
družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki 
opravljajo računovodske storitve, po tem zakonu predpiše minis- 
ter, pristojen za finance v 90 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Minister, pristojen za finance izda podzakonski akt iz šestega 
odstavka 5. člena ter četrtega in petega odstavka 10. člena tega 
zakona v 90 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Organizacije, revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne 
ali fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve, sestavijo 
seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij 
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(4) Minister, pristojen za finance lahko predpiše obvezno vključitev 
posameznih indikatorjev v seznam za prepoznavanje sumljivih 
transakcij. 

48. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona neha veljati zakon o 
preprečevanju pranja denarja (Ur. list RS, št. 36/94 in 63/95). 

(2) Do uveljavitve podzakonskih aktov iz tega zakona se še 
naprej uporabljajo naslednji predpisi: 
1. Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri 
opravljanju nekaterih transakcij (Ur. list RS, št. 1/96), 
2. Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike 
Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Ur. list RS, št. 1/96) in 
3. Uredba o metodologiji za notranjo kontrolo v organizacijah iz 2. 
člena Zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur. list RS, št.62/ 
99). 

49. člen 

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

Predlog zakona v primerjavi z veljavnim ZPPD veliko bolj 
sistematično in podrobno ureja področje preprečevanja in 
odkrivanja pranja denarja. Namesto dosedanjih petih poglavij jih 
predlog zakona vsebuje osem in namesto dosedanjih 29 členov 
jih predlog zakona vsebuje 49. Vsako poglavje predstavlja 
zaokroženo celoto, kar je razvidno tudi iz naslovov poglavij 
(Splošne določbe; Naloge in obveznosti organizacij; Naloge in 
pristojnosti Urada; Naloge državnih organov, organizacij z javnimi 
pooblastili, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali 
fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve; Varstvo in 
hramba podatkov ter vodenje evidenc; Nadzor; Kazenske določbe; 
Prehodne in končne določbe). Zaradi večje preglednosti zakona 
so v nekaterih poglavjih podnaslovljeni tudi posamezni oddelki. 
Obrazložitev, ki jo za vsako poglavje posebej podajamo v 
nadaljevanju, je podrobnejša predvsem v tistih delih, ki 
predstavljajo novost v primerjavi z veljavnim ZPPD. 

1. 
V prvem poglavju z naslovom Splošne določbe" predlog zakona 
določa namen zakona, definira izraze, kise uporabljajo v zakonu, 
določa seznam zavezancev in pooblašča Vlado Republike 
Slovenije, da spremeni zneske, če se pomembneje spremeni 
razmerje tolarja proti euru. 

K 1. členu 
V tem členu so našteta ravnanja, ki so opredeljena kot pranje 
denarja in zoper katera se izvajajo ukrepi, določeni s tem 
zakonom. Besedilo je sedaj usklajeno s 6. členom Konvencije SE 
št. 141, sledi pa tudi določilu spremenjenega 252. člena 
Kazenskega zakonika RS, ki določa kaznivo dejanje pranja 
denarja. 

K 2. členu 
Predlog zakona izboljšuje dosedanje besedilo tega člena na treh 
področjih. Definicija transakcije med drugim vključuje tudi izročitev, 
hrambo in razpolaganje z denarjem ali premoženjem ter tako 
dopolnjuje že doslej primeroma naštete transakcije. 

Izvajanje ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja 
pri zavezancih je sedaj izrecno predvideno tudi v fazah pred 
izvršitvijo same transakcije in ne samo pri ali po transakciji. Z 
uzakonitvijo izvajanja ukrepov že v tako imenovani pripravljalni 
fazi prihaja do izraza eno izmed temeljnih načel boja proti pranju 
denarja, to je načelo, da morajo zavezanci poznati svojo stranko 
in posle, s katerimi se ta ukvarja. To načelo je bilo sicer deloma 
upoštevano že v veljavnem ZPPD in na tej podlagi izdanih 
podzakonskih aktih, vendar ne dovolj dosledno, na kar je v svojem 
poročilu opozoril tudi že omenjeni odbor strokovnjakov Sveta 
Evrope (PC-R-EV). 

Zaradi predvidenih amandmajev Direktive ES št. 91/308/EEC, 
potrebe po uskladitvi s spremenjeno slovensko zakonodajo na 
finančnem področju in dosedanje prakse pri izvajanju določil ZPPD 
je dopolnjen tudi seznam zavezancev oziroma organizacij, ki so 
dolžne izvajati določene ukrepe po tem zakonu. Predlog zakona 
upošteva za leto 2000 najavljene spremembe Direktive ES in 
med zavezance izrecno uvršča tudi odvetnike, notarje, 
računovodje in revizorje. Odvetniki in notarji so zavezanci samo 
v tistem delu, ko se na podlagi drugih predpisov (zakona o 
notariatu In zakona o odvetništvu) ukvarjajo s prevzemanjem 
denarja, vrednostnih papirjev ali dmgega premoženja v hrambo 
ali za izročitev tretjim osebam ali državnim organom. Na ta način 
predlog zakona odvetnike in notarje izenačuje z vsemi ostalimi 
finančnimi organizacijami, ki opravljajo istovrstne posle in so zato 

zavezanci po veljavnem ZPPD, istočasno pa v celoti upošteva 
njihovo posebno vlogo, ki jim jo zaradi posebnega razmerja s 
stranko priznavajo veljavni predpisi. Podobna ureditev je že 
uveljavljena na primer v Veliki Britaniji, Franciji, Belgiji (samo glede 
notarjev), Švici in Romuniji. 

Ker revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne ali fizične 
osebe, ki opravljajo računovodske storitve, same ne izvajajo 
transakcij, pač pa se s temi srečujejo pri opravljanju določenih 
nalog za zavezance po ZPPD, so slednji uvrščeni v četro poglavje, 
kjer je tudi podana obrazložitev njihovih nalog. 

Namesto dosedanjega izraza "druge finančne organizacije", ki je 
bil preveč splošen in je v praksi povzročal težave, predlog zakona 
med zavezanci poslej izrecno našteva tudi: hranilno kreditne 
službe, investicijske in pokojninske sklade, družbe za upravljanje 
investicijskih skladov, borzno posredniške družbe in njihove 
podružnice, podružnice tujih bank, druge koncesionarje (poleg 
igralnic) za posebne igre na srečo, ter osebe, ki opravljajo 
dejavnost v zvezi s posli izdajanja garancij in drugih jamstev, 
kreditiranja, kreditnega posredovanja, dajanja posojil, 
posredovanja pri sklepanju posojilnih poslov in posredovanja pri 
prodaji zavarovalnih polic. Na ta način predlog zakona sledi novim 
subjektom na slovenskem finančnem trgu in definicijam, ki jih je 
prinesel leta 1999 sprejeti zakon o bančništvu. 

2 
V drugem poglavju z naslovom "Naloge in obveznosti organizacij" 
predlog zakona določa obveznosti zavzancev - organizacij pri 
opravljanju določenih finančnih poslov za stranke in splošne 
obveznosti v zvezi s preprečevanjem pranja denarja v 
organizacijah. Kot je razvidno že iz naslovov posameznih 
razdelkov v tem poglavju, se te obveznosti nanašajo na 
identifikacijo strank, na spročanje transakcij Uradu in na naloge, 
povezane z imenovanjem pooblaščenca, izobraževanjem 
delavcev v organizacijah in notranjo kontrolo. 

K 4. do 9. členu 
Navedeni členi določajo obvezno identifikacijo strank, kadar le-te 
stopajo v določeno razmerje z organizacijami, in po vrsti 
odgovarjajo na naslednja vprašanja, povezana z identifikacijo: 
definicija identifikacije (4. člen), kdaj se opravlja (5. člen), katere 
podatke je potrebno pridobiti (6. člen), kako se opravlja (7. člen), 
kakšen je postopek identifikacije v primeru, da za stranko opravlja 
transakcije njen pooblaščenec (8. člen) in kako je treba ravnati, 
ko organizacija podvomi v resničnost posredovanih podatkov (9. 
člen). 

Kot novost je potrebno omeniti obveznost identifikacije strank pri 
vseh transakcijah nad zneskom 2.800.000 tolarjev, ki nadomešča 
doslej predpisano obveznost identifikacije transakcij z gotovino, 
vrednostnimi papirji ali plemenitimi kovinami in dragulji nad tem 
zneskom. Sprememba je posledice izvedene uskladitve z 
Direktivo ES št. 91/308/EEC, ki v 2. točki 3. člena določa obveznost 
identifikacije pri vsaki transakciji (ali povezanih transakcijah), ki 
presega 15.000 ECU. Na drugi strani je predlagatelj dosledno 
upošteval tudi tista določila Direktive, ki omejujejo tovrstno 
identifikacijo samo na primere, ko poslovanje s stranko ne temelji 
na že vzpostavljenem trajnem poslovnem razmerju ali na že pred 
tem sklenjeni pogodbi o odprtju računa. 

V predlogu zakona je določeno pridobivanje različnih podatkov v 
primerih, ko gre za identifikacijo ob odpiranju računa ali vzpostavitvi 
trajnega poslovnega razmerja in za identifikacijo ob opravljanju 
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transakcij. V skladu s prakso držav, članic EU, je sedaj izrecno 
predpisano pridobivanje podatkov o razlogih za odpiranje računa 
ali vzpostavitve trajnega poslovnega razmerja in o dejavnosti 
stranke. Zaradi preprečevanja in lažjega odkrivanja pranja denarja 
pri negotovinskih nakazilih iz tujine pa je predlagatelj upošteval 
13. in 14. priporočilo FATF ter 3. in 5. člen že omenjene Direktive 
ES ter tako predvidel obvezno identifikacijo nalogodajalca pri 
nakazilih iz tujine in pridobivanje podatkov o izvoru denarja, ki je 
predmet transakcije. 

V predlogu zakona sta v zvezi z identifikacijo strank predvidena 
dva podzakonska akta, ki sodita v pristojnost ministra za finance. 
S prvim (šesti odstavek 5. člena) aktom bo minister določil tiste 
organizacije, ki so tudi same zavezanke za izvajanje ZPPD, in jih 
v primeru, ko bodo same nastopale kot stranka pri nesumljivih 
transakcijah, ne bo potrebno identificirati. S pooblastilom za izdajo 
drugega podzakonskega akta (tretji odstavek 8. člena) pa je 
ministru za finance dana diskrecijska pravica, da lahko za 
določene zavezance - organizacije iz 2. člena ZPPD, ko te pri 
drugih organizacijah nastopajo kot pooblaščenci pri izvajanju 
nesumljivih transakcij za svoje stranke, ukine obveznost njihove 
identifikacije. Na ta način je v skladu s sedmim odstavkom 3. 
člena že omenjene Direktive ES omogočena razbremenitev 
zavezancev glede identifikacije v vseh tistih primerih transakcij 
ali strank, ki za preprečevanje aH odkrivanje pranja denarja niso 
relevantni, in v primerih, ko bi lahko prišlo do nepotrebnega 
podvajanja pri zbiranju podatkov o istih strankah ali transakcijah. 

Novost je tudi predpisana obveznost fotokopiranja uradnih osebnih 
dokumentov strank, vendar je omejena le na nerezidente. 
Predlagatelj je sledil možnosti, ki jo vsebuje 12. priporočilo FATF 
in na ta način vsaj v zvezi z nerezidenti zagotovil pristojnim 
državnim organom večje možnosti za odkritje in pregon storilcev 
kaznivih dejanj pranja denarja. Glede rezidentov pa velja, da imajo 
pristojni državni organi možnost pridobiti istovrstne podatke tudi 
na drug način. 

Poleg že omenjene posebnosti je v zvezi z identifikacijo 
nerezidentov v drugem odstavku 9. člena predvidena še ena in 
sicer morajo organizacije najmanj enkrat letno na predpisan način 
opraviti ponovno identifikacijo strank, ki so tuje pravne osebe (z 
izjemo mednarodnih vladnih organizacij). Taka določba je posledica 
uskladitve z 21. in 25. priporočilom FATF ter izkušnajmi, pridobljenih 
pri obravnavi sumljivih transakcij, pri katerih so bile z ogromnimi 
zneski umazanega denarja pogosto vpletene tuje pravne osebe, 
še zlasti tiste iz tako imenovanih off shore področij ali iz držav, 
katerih zakonodaja ni usklajena z mednarodnimi standardi na 
področju preprečevanja pranja denarja. Na ta način se skuša 
preprečiti, da bi v Sloveniji poslovale tuje pravne osebe, ki morebiti 
sploh ne obstajajo več, ali pa bi v njihovem imenu pri nas nastopali 
pooblaščenci, katerih pooblastilo (predvsem za razpolaganje s 
sredstvi na bančnih računih ali vlogah) je zaradi možnih hitrih 
sprememb v lastniški ali upravljalski strukturi tovrstnih podjetij že 
zdavnaj poteklo. 

K 10. In 11. členu 
Predlog zakona ne predvideva bistvenih novosti v zvezi s 
sporočanjem, saj še vedno določa, da morajo organizacije Uradu 
sporočati vse gotovinske in povezane gotovinske transakcije 
nad 4.600.000 SIT teme glede na vrsto in znesek tudi vse sumljive 
transakcije. 

Drugače kot doslej so določeni roki za sporočanje določenih 
transakcij, saj podatkov o gotovinskih in povezanih gotovinskih 
transakcijah (nesumljivih) ni več potrebno sporočati pred izvršitvijo 
transakcij, ampak takoj po izvršitvi transakcije, oziroma 
najkasneje v treh dneh. Strožje je določilo glede sporočanja 
sumljivih transakcij, saj je te praviloma potrebno sporočati Uradu 
še pred izvršitvijo in samo izjemoma, če to zahteva narava 

transakcije ali v drugih upravičenih primerih (na primer zaradi 
višje sile ali zato, ker je organizacija šele po izvršitvi transakcije 
zaznala okoliščine, ki kažejo na sumljivo transakcijo) takoj po 
zaznavi razlogov za sum pranja denarja. V takem primeru mora 
organizacija podrobno obrazložiti razloge za "zamudo". 

Poleg podzakonskega akta o načinu pošiljanja podatkov Uradu je 
v 10. členu predvideno, da minister s podzakonskim aktom 
predpiše tudi pogoje, pod katerimi organizacija za določene stranke 
ni dolžna sporočati Uradu podatkov o nesumljivih gotovinskih in 
povezanih gotovinskih transakcijah. Na ta način je še dodatno 
dana možnost, da se iz sistema sporočanja izloči tiste transakcije, 
ki za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja niso relevantne 
(npr. sporočanje podatkov o dnevnih iztržkih bencinskih črpalk 
ali večjih trgovskih organizacij ipd.). 

K 12. členu 
Ta člen določa že doslej uveljavljene naloge organizacij v zvezi 
imenovanjem pooblaščenca, strokovnim usposabljanjem 
delavcev, notranjo kontrolo in seznami indikatorjev za 
prepoznavanje sumljivih transakcij. Za razliko od veljavnega ZPPD 
predlog zakona določa manjše obveznosti (ni jim treba imenovati 
pooblaščenca in izvajati notranje kontrole) za tiste organizacije, 
ki imajo zaposlene manj kot štiri delavce. 

3. 
V tretjem poglavju z naslovom "Naloge, obveznosti in pristojnosti 
Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja", so 
določena pooblastila Urada pri odkrivanju in pri preprečevanju 
pranja denarja, opredeljeni dodatni viri podatkov in določeni pogoji 
za njihovo pridobivanje ter navedeni oblika, vsebina in prejemniki 
Uradovih podatkov, informacij in dokumentacije. 

K 14. do 17. členu 
V delu, ki se nanaša na odkrivanje pranja denarja, predlog zakona 
enako kot doslej določa temeljne naloge Urada, to je, da sprejema 
zbira, analizira in posreduje določene podatke, informacije in 
dokumentacijo pristojnim državnim organom. Na lastno iniciativo 
lahko Urad od organizacij zahteva podatke, če so v zvezi s 
transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum pranja 
denarja, aH če te podatke potrebuje za izvajanje nadzora po tem 
zakonu. Predlog zakona ohranja tudi že doslej veljavne roke za 
posredovanje zahtevanih podatkov Uradu. 

Novost predstavljata podaljšanje trajanja začasne ustavitve 
transakcije, ki jo lahko ob določenih pogojih odredi Urad, iz 
dosedanjih 48 ur na največ 72 ur in s tem povezana možnost 
izdajanja obveznih navodil organizacijam. Predvideni spremembi 
sta posledica izkušenj, ki so jih državni organi (Urad, Policija, 
Državno tožilstvo in sodišče) pridobili pri dosedanjem izvajanju 
ZPPD, kot tudi analize predpisov drugih držav v zvezi z izvajanjem 
7. člena že omenjene Direktive ES. 

V praksi se je pokazalo, da je zlasti v primerih, ko je Uradu 
sporočena sumljiva transakcija v petek ali dan pred prazniki (takih 
primerov ni malo), v dveh dneh težko pridobiti vse potrebne 
podatke za utemeljitev suma pranja denarja in s tem za izdajo 
odredbe o zaustavitvi transakcije. Prav tako je v tem času težko 
opisati vse zbrane podatke, jih posredovati policiji in državnemu 
tožilstvu ter na podlagi pisnega predloga državnega tožilstva v 
skladu z določili Zakona o kazenskem postopku zlasti na manjših 
sodiščih v Sloveniji pridobiti tudi sodno odredbo o nadaljnji 
prepovedi razpolaganja z določenim umazanim denarjem ali 
premoženjem. S predlaganim podaljšanjem trajanja začasne 
ustavitve transakcije na tri dni, ki je bilo usklajeno z organizacijami 
in državnimi organi, bo Urad pridobil dodaten čas, ki naj bi praviloma 
zadoščal za pridobitev vseh nujno potrebnih podatkov, vključno 
s tistimi iz tujine. Na drugi strani se s podaljšanjem roka ne bo 
bistveno poseglo v pravice vpletenih oseb, saj je ta ukrep še 
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vedno predviden le izjemoma in se lahko izreče (in se tudi v 
praksi je) le v primerih z visoko stopnjo suma, da gre za transakcije 
z umazanim denarjem aH premoženjem. Primerjalno-pravni 
pregled pokaže, da imajo druge države to področje zelo različno 
urejeno in da je rok trajanja take začasne odredbe odvisen 
predvsem od tega, kam je v strukturi državnih organov umeščen 
Urad. Tako lahko na primer začasna ustavitev transakcij, ki jo 
lahko izreče Urad, traja na Hrvaškem 2 uri, v Franciji 12 ur, v 
Belgiji 24 ur, v Italiji 48 ur, v Bolgariji in Češki 72 ur, v Švici 5 
delovnih dni in v Avstriji 6 mesecev. 

Na začasno ustavitev transakcije se nanaša tudi določilo četrtega 
odstavka 16. člena, ki Uradu omogoča, da v primerih, ko je 
potrebno zbrati še dodatne podatke ali iz drugih upravičenih 
razlogov, organizaciji da navodilo o postopku z vpletenimi osebami. 
Navedeno določilo temelji na 18. priporočilu FATF. Uradu omogoča, 
da na eni strani organizacijam pomaga razrešiti težave v razmerju 
do stranke v primerih, ko je že bila odrejena začasna ustavitev 
transakcije. Na drugi strani pa Urad lahko na ta način preko 
organizacije skuša zagotoviti navzočnost osumljenca v 
predkazenskem ali kazenskem postopku ter v razmerju do 
organizacije koordinira izvajanje ukrepov drugih državnih organov 
v zvezi z osumljenci, ko se ti npr. pojavijo v organizacijah in so 
izpolnjeni pogoji za odvzem prostosti ali za izvajane dmgih ukrepov 
(npr. sledenja, slikovnega snemanja ipd.). 

K 18. členu 
Predlog zakona med zavezance za izvajanje določenih ukrepov 
na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja na novo 
vključuje tudi revizijske družbe, samostojne revizorje in pravne 
ali fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve. Uradu je 
dano pooblastilo, da tudi od teh zavezancev zahteva podatke, ki 
so potrebni bodisi za odkrivanje pranja denarja bodisi v zvezi z 
izvajanjem nadzora po tem zakonu. Razlogi za vključevanje 
zunanjih revizorjev in računovodij med zavezance so pojasnjeni 
v obrazložitvi k 3. poglavju. 

K 19. členu 
Dosedanje pooblastilo Urada, da v primerih, ko so podani razlogi 
za sum pranja denarja, lahko od državnih organov in organizacij 
z javnimi pooblastili zahteva določene podatke in informacije, je 
dopolnjeno v dveh smereh. Dodana je možnost, da Urad v zgoraj 
opisanih primerih zahteva tudi določeno dokumentacijo, kot tudi, 
da zahteva podatke, infomnacije in dokumentacijo v primerih, ko 
to potrebuje za uvedbo postopka o prekršku. Določen je tudi 15 
dnevni rok za posredovanje podatkov Uradu, ki je instrukcijskega 
značaja, in možnost neposrednega elektronskega dostopa do 
določenih podatkov. 

K 20. členu 
Predlog zakona izrecno določa, da v primerih, ko so podani razlogi 
za sum pranja denarja, lahko Urad začne obravnavati zadevo 
tudi na obrazloženo pisno pobudo sodišča, državnega tožilstva, 
policije, Slovenske varnostno obveščevalne agencije, Banke 
Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije za 
zavarovalni nadzor ali inšpekcijskih organov Ministrstva za Fi- 
nance. Na ta način se odpravlja pomanjkljivost dosedanjega ZPPD 
in omogoča tudi doslednejše izvajanje Direktive ES št. 91/308/ 
EEC in 40 priporočil FATF glede vloge nadzornih organov, ko se 
ti pri svojem delu srečajo s sumljivimi transakcijami, ki še ne 
omogočajo, da bi v skladu s 145. členom Zakona o kazenskem 
postopku podali kazensko ovadbo državnemu tožilstvu. 

K 21. členu 
Mednarodna izmenjava podatkov je temeljna predpostavka 
vsakega sistema boja proti pranju denarja. Že doslej dana široka 
pooblastila Uradu ostajajo nespremenjena, v predlogu zakona 
pa je izvedena tudi uskladitev z določili Zakona o varstu osebnih 
podatkov. 

K 22. členu 
Ta člen določa pogoje, obličnosti in vsebino obvestil, informacij in 
dokumentacije, kijih Urad posreduje pristojnim organom. Na novo 
je predvideno obvezno prikritje identitete prijavitelja sumljive 
transakcije v izdelkih Urada, kine velja samo v zakonu predpisanih 
primerih. Predlagatelj je tako upošteval pobudo zavezancev, ki 
se pri opravljanju nalog po ZPPD srečujejo s storilci kaznivih 
dejanj, tudi najhujših, in jih je zato potrebno zaščititi vsaj v začetni 
fazi kazenskega postopka. Novost predstavlja tudi predvidena 
možnost uporabe zbranih podatkov za odkrivanje drugih hudih 
kaznivih dejanj. Praksa je pokazala, da Urad po končani analizi 
zbranih podatkov pogosto ugotovi, da niso podani razlogi za sum 
pranja denarja, da pa obstajajo razlogi za sum drugih kaznivih 
dejanj. Po veljavnem ZPPD Urad v takih primerih o svojih 
ugotovitvah ni smel obvestiti pristojnih organov. Predlog zakona 
to pomanjkljivost odpravlja tako, da omogoča Uradu, da v takih 
primerih s pisno informacijo obvesti pristojne organe, pri čemer 
pa je omejen samo na sporočanje podatkov v zvezi s točno 
določenimi korupcijskimi kaznivimi dejanji in kaznivimi dejanji, za 
katere je v zakonu predpisana kazen petih ali več let. Tako je 
predlog zakona izkoristil možnost, ki jo glede uporabe zbranih 
podatkov tudi za druge namene (in ne samo za odkrivanje pranja 
denarja) daje drugi odstavek 6. člena Direktive ES št. 91/308/ 
EEC, ne da bi pri tem spremenil osnovni namen zakona, ki je 
namenjen zbiranju in obdelavi podatkov za potrebe boja proti 
pranju denarja. Ta določba pomeni tudi nujno potrebno uskladitev 
z določilom 21. člena že ratificirane Kazenskopravne konvencije 
SE o korupciji. 

K 23. členu 
V skladu s pobudo in jasno izraženo potrebo zavezancev, kot 
tudi na podlagi izkušenj drugih primerljivih držav, je v predlogu 
zakona predvideno posredovanje povratne informacije tistim 
organizacijam, ki so prve prijavile sumljivo transakcijo Uradu. Na 
ta način bo organizacija seznanjena s tem, ali je bilo njeno sporočilo 
dovolj kvalitetno, da je vodilo k uvedbi kazenskega postopka, 
pomagalo pa ji bo tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev v zvezi 
z njenim nadaljnjim razmerjem do stranke. S povratno informacijo 
se skuša vzpodbujati organizacije k še boljšemu sodelovanju z 
Uradom. V predlogu zakona je predvidena tudi izjema, ko zaradi 
interesa nadaljnjega kazenskega postopka posredovanje 
povratne informacije ni mogoče. 

K 24. In 25. členu 
Predlog zakona poleg nalog v zvezi z odkrivanjem pranja denarja 
natančneje kot do sedaj določa tudi naloge Urada na področju 
preprečevanja pranja denarja. Na tej podlagi bo Urad lahko dajal 
pobude v zvezi s predpisi, ki se nanašajo na pranje denarja, 
sodeloval pri sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje 
sumljivih transakcij, sodeloval pri strokovnem usposabljanju vseh 
subjektov in občasno s statističnimi in drugimi podatki seznanjal 
javnost. Vse navedene naloge je v praksi Urad izvajal že doslej. 
Predlog novega zakona še naprej določa, da Urad o svojem delu 
najmanj enkrat letno poroča Vladi RS. 

K 26. členu 
Uporabo podatkov Urada za namene, ki niso neposredno 
povezani z odkrivanjem pranja denarja, omogoča tudi ta člen, 
vendar pa je pri tem skrajno restriktiven. Urad je namreč na pisno 
zahtevo sodišča temu dolžan posredovati podatke iz nekaterih 
svojih evidenc, če te podatke sodišče potrebuje pri raziskovanju 
okoliščin, pomembnih za ugotovitev premoženjske koristi. Na ta 
način je predlagatelj sledil določilu 3. odstavka 507. člena Zakona 
o kazenskem postopku, ki določa, da pri raziskovanju teh okoliščin 
lahko sodelujejo tudi drugi organi, za katere zakon tako določa. 
Posredovanje podatkov je omejeno samo na evidence gotovinskih 
transakcij nad 4.600.000 SIT in na podatke, ki jih Urad zbira v 
zvezi s prenosi gotovine in vrednostinih papirjev preko državne 
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meje. Na ta način bo Urad sodišču lahko bistveno olajšal delo pri 
iskanju premoženja, ki je lahko predmet odvzema, pomagal pa 
bo tudi organizacijam, saj bo na podlagi podatkov Urada sodišče 
iskalo premoženje osumljencev le pri določenih organizacijah in s 
svojimi zahtevki ne bo po nepotrebnem obremenjevalo vseh. 

4. 
Poglavje z naslovom "Naloge državnih organov, organizacij z 
javnimi pooblastili, revizifskih družb, samostojnih revizorjev in 
pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve" ureja 
naloge na področju pranja denarja vseh tistih subjektov, ki niso 
opredeljene kot organizacije po ZPPD. Sem tako kot po dosedanjih 
predpisih sodijo predvsem nekateri državni ogani (npr. Policija, 
Državno tožilstvo, Carinska uprava, sodišče, ...) in organizacije 
z javnimi pooblastili, po novem pa tudi zunanji revizorji in 
računovodje, ki so omenjeni že v zvezi s pooblastili Urada, da od 
njih lahko zahteva določene podatke. 

K 27 In 28. členu 
Glede obveznega sporočanja določenih podatkov Uradu s strani 
organov carinske uprave je predlog zakona upošteval med tem 
izvedeno dopolnitev Zakona o deviznem poslovanju, ki je razširil 
obveznost sporočanja podatkov (poleg gotovine in čekov) tudi 
na vse ostale vrednostne papirje. 

V 28. členu so določene dodatne naloge (poleg tistih iz 18. člena), 
ki jih imajo revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne ali 
fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve, kot zavezanci 
po tem zakonu. Zaradi njihovega specifičnega položaja, ki izhaja 
iz tega, da ne opravljajo transakcij za stranke, jih predlog zakona 
ne uvršča med organizacije iz 2. člena. Vendar pa imajo na drugi 
strani revizorji in vpogled v poslovanje organizacij iz 2. člena in 
njihovih strank ter s tem tudi v transakcije, v zvezi s katerimi 
lahko obstajajo razlogi za sum pranja denarja. Upoštevaje 
navedeno, revizorji in računovodje niso dolžni izvajati vseh nalog, 
ki jih sicer za organizacije iz 2. člena določa zakon (identifikacija, 
sporočanje gotovinskih in povezanih gotovinskih transakcij, 
hramba podatkov o transakcijah, imenovanje pooblaščencev in 
drugo), ampak le tiste, ki se nanašajo na sporočanje podatkov o 
sumljivih transakcijah ali osebah, ki jih ugotovijo pri svojem delu. S 
tem v zvezi morajo poskrbeti tudi za strokovno usposabljanje 
delavcev in sestaviti seznam indikatorjev za prepoznavanje 
sumljivih transakcij. Predlagatelj je tako upošteval določila 
predvidenih amandmajev Direktive ESšt. 91/308/EEC, ki določajo 
obvezno vključitev revizorjev in računovodij v zakonodajo na 
področju pranja denarja. Primerjalnopravni pregled zakonodaje 
nekaterih drugih držav pokaže, da so navedeni subjekti že 
vključeni v predpise proti pranju denarja v Belgiji, Švici, Bolgariji in 
Romuniji. 

K 29. členu 
Posredovanje statističnih podatkov Uradu je potrebno zaradi 
centralizacije in analize vseh podatkov s področja pranja denarja 
v Sloveniji. To se je že v minulih letih pokazalo kot izjemno koristno, 
saj je zaradi pridruževanja EU in zaradi sodelovanja z drugimi 
mednarodnimi organizacijami bilo le-tem potrebno sproti pošiljati 
določene statistične in druge podatke podatke. Predlog zakona 
širi obseg posredovanih podatkov še na podatke o osebi, v zvezi 
s katero je bilo odrejeno začasno zavarovanje zahtevka za 
odvzem premoženjske koristi, ter na podatke o datumu odvzema 
in o znesku odvzetega denarja ali premoženja nezakonitega izvora. 

K 30. členu 
S predpisanim sodelovanjem točno določenih organov nadzora 
pri izdelavi seznama za prepoznavanje sumljivih transakcij v 
organizacijah, ki jih nadzirajo, se dokončno ureja vloga različnih 
subjektov pri pripravi omenjenega seznama. V 12. členu je tako 
določeno, da je priprava indikatorjev naloga organizacij, v 24. in 
30. členu pa, da pri tem obvezno sodelujejo Urad in nadzorni 

organi. K temu je potrebno dodati, da lahko na podlagi četrtega 
odstavka 47. člena minister za finance aktivno poseže v 
sestavljanje seznama z izdajo navodila o obvezni vključitvi 
indikatorjev v seznam. 

5. 
Peto poglavje predloga zakona z naslovom " Varstvo in hramba 
podatkov ter vodenje evidenc" določa ravnanje s podatki in stopnjo 
zaupnosti teh podatkov, izjeme od obveznosti varovanja tajnosti 
podatkov, izključitev odgovornosti za morebitno škodo, namene, 
za katerega se lahko uporabljajo podatki, roke hrambe podatkov 
in vsebino evidenc, ki so jih dolžni voditi različni subjekti po tem 
zakonu. 

K 31. do 33. členu 
Za organizacije, revizorje in osebe, ki opravljajo računovodske 
storitve, velja, da svojim strankam ne smejo razkriti, da so 
določene podatke posredovali Uradu, oziroma da so od Urada 
prejeli odredbo o začasni ustavitvi transakcije ali v zvezi s tem 
dana navodila. Navedeni podatki in ukrepi Urada že po zakonu 
pomenijo uradno tajnost, katere kršitev je sankcionirana z določili 
kazenskega zakonika. Oznako tajnosti lahko umakne predstojnik 
Urada zlasti v primerih, ko bo na primer kazenski postopek že v 
fazi javne glavne obravnave ali v drugih podobnih primerih, ko 
varovanje tajnosti ne bo več potrebno. Poleg pravnih subjektov je 
predlog zakona v besedilo členov sedaj izrecno vključil tudi 
njihove delavce, kar je bilo potrebno zaradi uskladitve z Direktivo 
ES št. 91/308/EEC (zlasti z 8. členom). 

Organizacije, organizacije z javnimi pooblastili, državni organi, 
sodišča, revizorji in osebe, ki opravljajo računovodske storitve, 
so na drugi strani odvezani varovanja bančne, poslovne in uradne 
tajnosti v tistih primerih, ko na podlagi ZPPD posredujejo Uradu 
podatke, informacije ali dokumentacijo. Organizacije, revizorji in 
osebe, ki opravljajo računovodske storitve, tudi ne odgovarjajo 
za morebitno škodo, ki jo povzročijo svojim strankam ali tretjim 
osebam pri izvajanju tega zakona. 

K 34. do 36. členu 
Podaljšanje rokov (prvi odstavek 34. člena), v katerih morajo 
organizacije hraniti podatke in dokumentacijo, pridobljeno na 
podlagi tega zakona, predlagatelj utemeljuje s spremenjenim 252. 
členom KZ RS, ki je za kaznivo dejanje pranja denarja predpisal 
strožje kazni. Kazen zapora za organizirano obliko storitve 
kaznivega dejanja pranja denarja znaša sedaj deset let, kar pomeni, 
da je tak tudi relativni zastaralni rok, v katerem je še mogoči 
začeti kazenski postopek. Res je, da bo podaljšanje rokov hrambe 
nedvomno povečalo stroške organizacij, vendar pa ni mogoče iti 
mimo dejstva, da morajo Urad in drugi pristojni državni organi 
imeti na voljo določene podatke in dokumentacijo ves čas, ki jim 
ga dajejo predpisi za odkritje kaznivega dejanja in za začetek 
kazenskega postopka. Določitev daljšega roka od petih let 
omogočajo tudi mednarodni predpisi, ki s tem v zvezi dosledno 
uporabljajo minimalni standard, to je "obvezna hramba najmanj 
pet let". Primerjalno-pravni pregled pokaže, da so tudi nekatere 
druge države (npr. Češka in Lihtenštajn) rok hrambe podatkov 
raztegnile na deset let. 

Predlog zakona uvaja obveznost organizacij, da hranijo podatke 
in dokumentacijo o pooblaščencu, strokovnem usposabljanju 
delavcev in izvajanju notranje kontrole najmanj štiri leta. Podobno 
velja v zvezi s podatki o strokovnem usposabljanju tudi za 
revizorje in osebe, ki opravljajo računovodske storitve. Obvezna 
hramba navedenih podatkov je potrebna zaradi lažjega izvajanja 
nadzora, rok hrambe pa je vezan na predpisani zastaralni rok za 
prekrške po tem zakonu. 

Za organe carinske uprave in Urad je določen dvanajstletni rok 
hrambe podatkov iz evidenc, pri čemer je osebi, na katero se 
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podatki nanašajo, zagotovljena pravica do vpogleda v osebne 
podatke Urada po poteku enajstih let. Roki hrambe so v primerjavi 
z veljavnim ZPPD podaljšani za eno leto, kar je utemeljeno z že 
zgoraj omenjenim podaljšanjem relativnega zastaralnega roka 
pri kaznivem dejanju pranja denarja. 

K 37. In 38. členu 
Z natančno določitvijo evidenc, kijih morajo na podlagi tega zakona 
voditi organizacije, organi carinske uprave in Urad, je v celoti 
zadoščeno zahtevam Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
Dosedanjim evidencam so dodane še štiri nove evidence, ki jih 
mora voditi Urad, kar je posledica novih nalog, določenih v predlogu 
zakona, in uskladitve s 24. členom Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (glede evidence o iznešenih podatkih iz države). 

V 38. členu so natančno določeni vsi podatki, ki jih morajo 
vsebovati evidence. Gre za katalog podatkov, na katerega se 
zaradi nomotehničnih razlogov navezujejo tudi druge določbe 
predloga zakona. 

& 
V poglavju z naslovom "Nadzor" je opredeljeno izvajanje nadzora 
nad organizacijami, revizorji in osebami, ki opravljajo 
računovodske storitve. 

K 39. do 42. členu 
Za izvajanje nadzora so po tem zakonu izrecno pooblaščeni 
Urad, Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, 
Agencija za zavarovalni nadzor, Urad za nadzor prirejanja iger 
na srečo, Inštitut za revizijo ter Odvetniška in Notarska zbornica. 
Z izvedeno decentralizacijo nadzora oziroma z dodatno vključitvijo 
organov, ki so tudi sicer pristojni za nadzor nad določenimi subjekti, 
ki so zavezanci tudi po tem zakonu, predlog zakona sledi 
priporočilom že omenjenega odbora strokovnjakov Sveta Evrope 
PC-R-EV in 26. do 29. priporočilu FATF. 

Z izjemo Urada so ostali organi nadzora pooblaščeni samo za 
nadzor nad tistimi zavezanci, ki jih tudi sicer nadzirajo na podlagi 
drugih predpisov, in za izvajanje tistih ukrepov, ki so predpisani v 
njihovih matičnih zakonih (npr. v zakonu o bančništvu, zakonu o 
notariatu, zakonu o odvetništvu, zakonu o igrah na srečo, zakonu 
o Banki Slovenije, zakonu o trgu vrednostnih papirjev, zakonu o 
zavarovalništvu, ipd). Navedeni ukrepi lahko torej segajo vse od 
zahtev za odpravo ugotovljenih nepravilnosti pa do odvzema 
licence za poslovanje. Gre torej za blanketno normo, v zvezi s 
katero predlog zakona določa le, da morajo organi nadzora o 
odrejenih ukrepih obvestiti Urad, saj bo samo Urad pristojen 
zoper kršitelja določb tega zakona podati tudi predlog za uvedbo 
postopka o prekršku. 

V predlogu zakona so določene tudi naloge in pristojnosti Urada 
na področju nadzora. Urad že doslej ni imel inšpekcijskih pooblastil 
in tega ne predvideva niti predlog novega zakona. Kršitve določil 
ZPPD bo lahko Urad ugotovil bodisi na podlagi podatkov, ki so 
mu jih dolžne po zakonu ali na njegovo zahtevo pošiljati 
organizacije, bodisi na podlagi obvestil ostalih nadzornih organov. 
Urad bo v zvezi s tem imel tri opcije: v določenih primerih bo lahko 
od zavezancev zahteval odpravo kršitve, lahko bo organom 
nadzora predlagal odreditev ustreznega ukrepa nadzora ali pa 
podal predlog za uvedbo postopka o prekršku. Predpisano je 
tudi, da mora Urad o podanem predlogu za uvedbo postopka o 
prekršku obvestiti pristojni organ nadzora, tako da bo tudi ta 
razpolagal z vsemi podatki o določenem zavezancu. 

7. 
V tem poglavju z naslovom "Kazenske določbe" so določeni 
prekrški in sankcije za kršitev določil ZPPD. 

K 43. do 46. členu 
Predlog zakona uvaja delitev prekrškov na lahke, težje in najtežje. 
Tako je dana različna teža tistim dejanjem, ki kršijo temeljna načela 
in predpisane naloge, od dejanj, ki pomenijo zgolj kršitev nekih 
manj pomembnih obveznosti in katerih posledice je velikokrat 
mogoče sanirati. Za prekrške so predvidene denarne kazni, ki so 
določene v razponu. Predlagatelj je izkoristil pooblastilo, ki ga 
daje 56. člen Zakona o prekrških, in je za težje in najtežje prekrške 
predpisal daljša dveletni relativni zastaralni rok in štiriletni absolutni 
zastaralni rok. Pri tem je izhajal iz podatkov, da je v minulih petih 
letih kljub prioritetni obravnavi prekrškov iz ZPPD kar 44% vseh 
podanih predlogov za prekrške bilo ustavljenih zaradi zastaranja. 

Med najtežje prekrške so v 43. členu uvrščene kršitve temeljnih 
načel in obveznosti zakona, kotna primer: neidentificiranje stranke, 
nepošiljanje predpisanih podatkov ali podatkov, ki jih zahteva Urad, 
nespoštovanje rokov, neupoštevanje odredbe o začasni ustavitvi 
transakcije ali v zvezi s tem danih navodil ter kršitve določil o 
hrambi in vodenju evidenc. V 44. členu so za težje prekrške 
določene nekoliko nižje kazni, pri čemer med te prekrške predlog 
zakona uvršča: pridobitev pomanjkljivih podatkov pri identifikaciji, 
nepošiljanje vseh predpisanih podatkov, kršitev določil o notranji 
kontroli in obveznosti v zvezi s sestavo seznama indikatorjev za 
prepoznavanje sumljivih transakcij ter določil o hrambi podatkov 
in dokumentacije v zvezi z notranjo kontrolo. V 45. členu so med 
lažjimi kršitvami predvidene le štiri in sicer gre za: pridobitev 
podatkov v nasprotju z določili zakona, opustitev ponovne 
identifikacije tuje pravne osebe, neimenovanje pooblaščenca ter 
kršitev določil o izobraževanju in hrambi podatkov o pooblaščencu 
in o strokovnem usposabljanju delavcev. Za vse prekrške velja, 
da se z denarno kaznijo poleg pravne osebe kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, ki opravlja 
samostojno dejavnost. 

8. 
Predlog zakona v prehodnih in končnih določbah določa 
podzakonske akte in roke za njihov sprejem, ohranja v veljavi 
nekatere predpise, izdane na podlagi dosedanjega ZPPD, in 
predpisuje rok za uveljavitev tega zakona. 

K 47. do 49. členu 
S podzakonskim aktom, ki je predviden v prvem odstavku 47. 
člena, bo nadomeščena dosedanja uredba Vlade RS o metodologiji 
za notranjo kontrolo v organizacijah iz 2. člena ZPPD in dano 
pooblastilo ministru za finance, da z navodilom podrobneje uredi 
položaj pooblaščenca, notranjo kontrolo, hrambo in varovanje 
podatkov, vodenje evidenc in strokovno usposabljanje 
zavezancev. Za štiri podzakonske akte iz 5., 10. in iz tega člena 
je določeno, da morajo biti sprejeti v roku 90 dni od uveljavitve 
zakona, dočim sta podzakonska akta iz 8. člena in četrtega 
odstavka 47. člena fakultativne narave in zato brez roka. 

V tretjem odstavku 47. člena je na novo določen šestmesečni 
rok, v katerem morajo vsi zavezanci po tem zakonu sestaviti 
seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij. V 
četrtem odstavku 47. člena pa je dano pooblastilo ministru za 
finance, da lahko s podzakonskim aktom predpiše obvezno 
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vključitev posameznih indikatorjev v navedeni seznam. Samo na 
ta način bo namreč lahko zagotovljeno, da so seznami indikatorjev 
po sektorjih in znotraj istih skupin zavezancev med seboj usklajeni. 
Poleg tega je ministru tako dana tudi možnost, da sledi ukrepom, 
ki jih bo v okviru svojih pooblastil zoper posamezne države, ki ne 
spoštujejo mednarodnih standardov na področju pranja denarja, 
sprejemala EU. 

Do izdaje novih podzakonskih aktov se bodo še vedno uporabljali 
nekateri dosedanji podzakonski akti, saj bi sicer nastala pravna 
praznina v zvezi z izvajanjem določenih nalog. Ker gre v predlogu 
zakona za nadgradnjo dosedanjega ZPPD, ki se izvaja že šest 
let, in ker je predviden sprejem tega zakona v rednem postopku, 
predlagatelj ocenjuje, da je petnajstdnevni rok za uveljavitev tega 
zakona zadosten za seznanitev in pripravo vseh subjektov za 
izvajanje njegovih določil. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta 
Zakon o preprečevanju pranja denarja 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

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

Na priloženo gradivo se nanaša člen 87 Evropskega 
sporazuma o pridružitvi. 

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

Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so v predlogu novega 
zakona o preprečevanju pranja denarja v celoti izpolnjene. 
Obveznost, podana v 2. odstavku 87. člena, razvijati izvajanje 
predpisov in učinkovito delovanje primernih standardov in 
mehanizmov za boj proti pranju denarja, ki so enaki 
standardom, sprejetim na tem področju v Skupnosti in 
mednarodnih forumih, še zlasti v Projektni skupini za finančno 
ukrepanje (Financial Action Task Force), je v predlogu zakona 
v celoti udejanjena. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti 

Razlogov za neizpolnitev obveznosti ni. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Skupnosti 

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

Kot primarni vir prava ES predlog upošteva Direktivo 
Evropske skupnosti št. 91/308/EEC o preprečevanju uporabe 
finančnega sistema za pranje denarja, (v nadaljevanju 
Direktiva ES št. 91/308/EEC), ki je bila sprejeta 10.06.1991. 

Sekundarni viri prava ES so tudi v 87. členu Evropskega 
sporazuma o pridružitvi navedena Priporočila mednarodne 
delovne skupine - Projektne skupine za finančno ukrepanje 
FATF o pranju denarja iz maja 1.1990, s kasnejšimi dopolnitvami. 

Dodatni sekundarni viri ES so naslednji, že prevzeti 
mednarodni pravni akti: 

Zakon o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope št.141 o 
pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske 
koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (Ur.l. RS, 
Mednarodne pogodbe, št. 11/97 in št. 31/98), in 
Zakon o ratifikaciji kazenskopravne konvencije Sveta 
Evrope o korupciji (Ur.l. RS, Mednarodne pogodbe, št. 7/ 
2000). 

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

Predlog je usklajen z ostalimi viri prava v ES. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Razlogov za delno usklajenost oziroma neusklajenost ni. 

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

Akt je že usklajen. 

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

Zgoraj navedeni pravni viri ES so prevedeni v slovenski jezik. 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik 

Predlog akta ni preveden. 

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

Sodelovanja neodvisnih strokovnjakov pri pripravi akta ni bilo. 

Povezava z Državnim Programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Povezava v tej fazi postopka ni bila potrebna, rok za uskladitev 
ni določen. Akt je usklajen z zakonodajo ES. 

Stanko ŠTRAJN, l.r. Zvonko IVANUŠIČ, l.r. 
Vodja pravne službe MINISTER 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE 

0 MEDNARODNI VELJAVNOSTI 

KAZENSKIH SODB (MEKMVK) 

■EPA 1251 -II 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 20.7.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE 
KONVENCIJE O MEDNARODNI VELJAVNOSTI KAZENSKIH 
SODB, 

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

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

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

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- Barbara BREZIGAR, ministrica za pravosodje, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

1.£len 2. člen 

Ratificira se Evropska konvencija o mednarodni veljavnosti Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem 
kazenskih sodb, sestavljena v Maagu dne 28. maja 1970. prevodu glasi: 
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EVROPSKA KONVENCIJA 

O MEDNARODNI VELJAVNOSTI 
KAZENSKIH SODB 

Uvod 

Države članice Sveta Evrope, podpisnice te konvencije, 

sodijo, da boj proti kriminalu, ki vse bolj postaja mednarodni prob- 
lem zahteva na mednarodni ravni uporabo sodobnih in učinkovitih 
metod, 

so prepričane o potrebi, da je treba izvajati skupno kazensko 
politiko in zaščito družbe, 

se zavedajo, da je treba spoštovati človeško dostojanstvo in 
pospeševati resocializacijo obsojencev 

in so se glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči med njegovimi 
članicami večjo enotnost 

dogovorile: 

I. del 
Opredelitev pojmov 

1. člen 

V tej konvenciji: 

a) "evropska kazenska sodba" pomeni pravnomočno odločbo, 
ki jo je izdalo kazensko sodišče države pogodbenice v 
kazenskem postopku; 

b) "kaznivo dejanje" obsega poleg dejanj po kazenskem pravu 
tudi tista, ki se obravnavajo po pravnih določbah, navedenih 
v Prilogi II. te konvencije pod pogojem, da mora biti, kadar te 
določbe dajejo pristojnost upravnemu organu, zagotovljena 
možnost, da ima prizadeta oseba sodno varstvo 

c) "obsodba" pomeni izrek sankcije 

d) "sankcija" pomeni vsako kazen ali drug ukrep, izrečen osebi 
za kaznivo dejanje v evropski kazenski sodbi ali v kazenskem 
sklepu; 

e) "izguba pravice" pomeni trajno ali začasno izgubo pravic, 
vsako prepoved ali odvzem poslovne sposobnosti; 

f) "sodba v nenavzočnosti" pomeni vsako odločbo na podlagi 
drugega odstavka 21. člena; 

g) "kazenski sklep" pomeni vsako odločbo izdano v drugi državi 
pogodbenici in navedeno v prilogi III. te konvencije: 

II. del 
Izvršitev evropskih kazenskih sodb 

1. Poglavje - Splošne določbe 

a) Splošni pogoji izvršitve 

2. člen 

Ta del se uporablja: 

a) za sankcije odvzema prostosti, 

b) za denarne kazni ali zaplembe, 

c) za izgubo pravic. 

3. člen 

1. V zadevah in pod pogoji navedenimi v tej konvenciji, je vsaka 
država pogodbenica pristojna, da izvrši sankcijo, ki je bila 
izrečena v drugi državi pogodbenici in je tam izvršljiva. 

2. Ta pristojnost se lahko uresniči samo na zaprosilo druge 
države pogodbenice: 

4. člen 

1. Sankcijo lahko izvrši druga država pogodbenica samo, če bi 
bilo po njenem pravu dejanje za katero je bila sankcija izrečena 
kaznivo dejanje, če bi bilo strojeno na njenem ozemlju in če bi 
bila oseba, ki ji je bila sankcija izrečena, kazensko odgovorna, 
če bi dejanje storila tam. 

2. Če se obsodba nanaša na več kaznivih dejanj od katerih vsa 
ne izpolnjujejo zahtev iz prvega odstavka tega člena, država 
izreka obsodbe določi, kateri del sankcije se nanaša na 
kazniva dejanja, ki izpolnjujejo te zahteve. 

5. člen 

Država izreka obsodbe lahko zahteva izvršitev sankcije od druge 
države pogodbenice le, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih 
pogojev: 

a) če ima obsojenec stalno prebivališče v drugi državi; 
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b) če izvršitev sankcije v drugi državi utegne izboljšati možnosti 
resocializacije obsojenca; 

c) če bi v primeru sankcije odvzema prostosti to sankcijo izvršili 
šele po izvršitvi druge sankcije odvzema prostosti, ki jo 
obsojenec prestaja ali jo mora prestati v drugi državi; 

d) če je druga država matična država obsojenca in je izrazila 
pripravljenost, da prevzame odgovornost za izvršitev te 
sankcije; 

e) če sodi, da sama ne more izvršiti sankcije tudi, če bi zahtevala 
izročitev, druga država pa to lahko stori. 

6. člen 

Zaprošena izvršitve v skladu s prejšnjimi določbami ni mogoče v 
celoti ali delno zavrniti razen: 

a) če bi bila izvršitev sankcije v nasprotju s temeljnimi načeli 
pravnega reda zaprošene države; 

b) če zaprošena država sodi, da je kaznivo dejanje, za katero je 
bila izrečena obsodba politično ali čisto vojaško; 

c) če zaprošena država sodi da obstajajo resni razlogi, da je 
bila obsodba izrečena ali poostrena zaradi rase, vere, 
narodnosti ali političnega prepričanja; 

d) če bi bila izvršitev v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi 
zaprošene države; 

e) če zoper to osebo že teče kazenski postopek za isto dejanje 
v zaprošeni državi ali, če se zaprošena država odloči, da bo 
postopek za isto dejanje sama začela; 

f) če so se pristojni organi zaprošene države odločili, da ne 
bodo začeli postopka ali da bodo ustavili že začeti postopek 
za to dejanje; 

g) če je dejanje bilo storjeno zunaj ozemlja zaprošene države; 

h) če zaprošena država ne more izvršiti sankcije; 

i) če zaprosilo temelji na točki e) 5.člena in ni izpolnjen nobeden 
drug pogoj iz 5. člena; 

j) če zaprošena država sodi, da lahko država prosilka sama 
izvrši sankcijo; 

k) če obsojenec zaradi svoje starosti v času storitve kaznivega 
dejanja ne bi mogel biti preganjan v zaprošeni državi; 

I) če je izrečena sankcija že zastarala po pravu zaprošene 
države; 

m) če je s sodbo izrečena izguba pravice. 

7. člen 

Zaprosilu za izvršitev se ne ugodi, če je izvršitev v nasprotju z 
načeli iz 1. poglavja III. dela te konvencije. 

b) Učinki prenosa izvršitve 

8. člen 

Za uporabo prve točke 6.člena in s pridržkom, omenjenim v točki 
c) priloge 1. te konvencije, se dejanja, ki prekinejo ali odložijo 
zastaranje in so jih veljavno opravili organi države izreka sodbe, 
upoštevajo v zaprošeni državi z istim učinkom za oceno zastaranja 
po pravu te države. 

9. člen 

1. Obsojenec, priprt v državi prosilki, ki izročen zaprošeni državi 
zaradi izvršitve sankcije ne sme biti preganjan, obsojen ali 
priprt zaradi izvršitve neke kazni ali varnostnega ukrepa niti 
mu ne sme biti omejena osebna svoboda za kakršnokoli 
dejanje, ki ga je storil pred izročitvijo, razen, če je bila za to 
kaznivo dejanje izrečena obsodba, ki jo je treba izvršiti; izvzeti 
so naslednji primeri: 

a) če država, ki ga je izročila na to pristane. Predložiti je 
treba zaprosilo za soglasje z vsemi potrebnimi dokumenti 
in sodnim zapisnikom, ki vsebuje vsako izjavo, ki jo je 
obsojenec dal v zvez s tem kaznivim dejanjem. Soglasje 
se da, kadar je kaznivo dejanje za katero je bilo soglasje 
zaprošeno, tako, da zanj velja izročitev po pravu države 
prosilke ali kadar bi bila izročitev izključena samo zaradi 
višine kazni; 

b) če obsojenec ni zapustil ozemlja države, ki ji je bil predan 
v 45 dneh, potem, ko je bil izpuščen, čeprav je imel 
možnost, da bi to storil, ali če se je na to ozemlje vrnil, 
potem ko ga je že zapustil 

2. Vendar pa zaprošena država lahko sprejme potrebne ukrepe, 
da osebo odstrani s svojega ozemlja ali ukrepe ki so po 
njenem pravu potrebni za preprečitev pravnih učinkov 
zastaranja vključno z ukrepi za zagotovitev navzočnosti. 

10. člen 

1. Izvršitev se izvede po pravu zaprošene države in samo ta 
država je pristojna za vse ustrezne odločitve vključno s 
pogojnim odpustom. 

2. Samo država prosilka ima pravico, da odloči o reviziji obsodbe. 

3. Obe državi imata pravico podeliti amnestijo ali odločiti o 
pomilostitvi 

11. člen 

1. Ko je država izreka obsodbe zaprosila za izvršitev, sama ne 
sme začeti izvrševati te sankcije. Vendar pa lahko država 
izreka obsodbg začne izvrševati sankcijo odvzema prostosti, 
če je obsojenec v trenutku predložitve zaprosila že priprt na 
njenem ozemlju. 

2. Država prosilka ponovno prevzame svojo pravico do 
izvršitve: 
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a) če umakne zaprosilo, preden jo je zaprošena država 
obvestila, da bo ugodila njenemu zaprosilu; 

b) če jo zaprošena država obvesti, da je zavrnila njeno 
zaprosilo; 

c) če se zaprošena država izrecno odpove svoji pravici do 
izvršitve. Taka odpoved je možna le ob soglasju obeh 
držav ali če izvršitev v zaprošeni državi ni več mogoča. 
V tem primeru je odpoved, ki jo zahteva država prosilka 
obvezna. 

12. člen 

1. Pristojni organi zaprošene države ustavijo izvršitev takoj ko 
izvejo za pomilostitev, amnestijo, zahtevo za revizijo obsodbe 
ali kakršnokoli drugo odločitev, zaradi katere sankcija preneha 
biti izvršljiva. Isto velja za izvršitev denarne kazni, kadar jo je 
obsojenec plačal pristojnim organom v državi prosilki. 

2. Država prosilka nemudoma obvesti zaprošeno državo o vsaki 
odločitvi ali procesnem ukrepu sprejetem na njenem ozemlju, 
ki v skladu s prejšnjim odstavkom odpravi pravico do izvršitve. 

c) Druge določbe 

13. člen 

1. Tranzit osebe, ki ji je odvzeta prostost in jo je treba prepeljati 
v tretjo državo pogodbenico na podlagi te konvencije, dovoli 
država pogodbenica čez svoje ozemlje samo na zaprosilo 
države v kateri je taki osebi odvzeta prostost. Država tranzita 
lahko zahteva vse ustrezne dokumente preden se odloči o 
zaprosilu. Prepeljana oseba mora ostati priprta na ozemlju 
države tranzita, razen če država iz katere je prepeljana 
zahteva, da se spusti na prostost. 

2. Razen kadar se tranzit zahteva na podlagi 34.člena te 
konvencije, ga lahko vsaka država pogodbenica zavrne: 

a) zaradi enega od razlogov iz točk b) in c) 6.člena; 

b) če je prizadeta oseba njen državljan. 

3. Pri letalskem prevozu se uporabljata naslednji določbi: 

a) če ni predviden pristanek, lahko država iz katere je treba 
osebo prepeljati obvesti državo preleta, da je ta oseba 
prepeljana v skladu s to konvencijo. Ob nepredvidenem 
pristanku tako obvestilo velja kot zaprosilo za začasno 
aretacijo predvideno v 2. odstavku 32.člena te konvencije 
in je treba uradno zaprositi za tranzit; 

b) če je pristanek predviden, je treba uradno zaprositi za 
tranzit. 

14. člen 

Državi pogodbenici medsebojno ne bosta zahtevali povrnitve 
stroškov zaradi uporabe te konvencije. 

2. poglavje - Zaprosila za izvršitev 

15. člen 

1. Zaprosila, predvidena v tej konvenciji, so pisna. Pošljejo jih, 
tako kot vsa potrebna sporočila za uporabo te konvencije, 
ministrstvo za pravosodje države prosilke ministrstvu za 
pravosodje zaprošene države ali, če se pogodbenice tako 
sporazumejo, neposredno organi države prosilke organom 
zaprošene države; vračajo se po isti poti. 

2. V nujnih primerih se zaprosila in sporočila lahko pošiljajo preko 
mednarodne organizacije kriminalistične policije (Interpol). 

3. Vsaka država pogodbenica lahko z izjavo, ki jo naslovi na 
generalnega sekretarja Sveta Evrope, sporoči, da se 
namerava ravnati po drugačnih pravilih glede sporočil iz 1. 
odstavka tega člena. 

16. člen 

Zaprosilu za izvršitev so priloženi izvirnik ali overjena kopija 
odločbe, katere izvršitev se zahteva, in vsi potrebni dokumenti. 
Izvirnik ali overjena kopija celotnega ali delnega kazenskega spisa 
se pošlje zaprošeni državi, če ta to zahteva. Pristojni organ države 
prosilke potrdi, da je sankcija izvršljiva. 

17. člen 

Če zaprošena država sodi, da podatki, ki jih je poslala država 
prosilka, ne zadostujejo za uporabo te konvencije, zahteva 
dopolnitev potrebnih podatkov. Zaprošena država lahko zaprosi 
za prejem teh podatkov. 

18. člen 

1. Organi zaprošene države nemudoma obvestijo organe 
države prosilke o ukrepanju glede zaprosila za izvršitev. 

2. Organi zaprošene države pošljejo, če je to potrebno, organom 
države prosilke, dokument, ki potrjuje, da je bila sankcija 
izvršena. 

19. člen 

1. Z izjemo določbe drugega odstavka tega člena se ne sme 
zahtevati prevod zaprosil in priloženih dokumentov. 

2. Vsaka država pogodbenica si lahko ob podpisu ali deponiranju 
svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali pristopu z izjavo, 
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, pridrži 
pravico zahtevati, da so zaprosilu in spremljevalnim 
dokumentom priloženi prevodi v njenem jeziku ali v enem od 
pradnih jezikov Sveta Evrope ali v enem od teh jezikov, ki ga 
določi. Druge države pogodbenice lahko uporabijo pravilo 
vzajemnosti. 

3. Ta člen ne vpliva na določbe glede prevoda zaprosil in 
priloženih dokumentov, ki so vsebovane v sporazumih ali 
dogovorih, ki že veljajo ali utegnejo biti sklenjeni med dvema 
ali več državami pogodbenicami. 
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20. člen 24. člen 

Dokazil in dokumentov, ki so predani za uporabo te konvencije, ni 
treba overjati. 

3. poglavje - Sodbe v nenavzočnosti in kazenski 
sklepi 

21. člen 

1. Če ni v tej konvenciji drugače določeno, veljajo za izvršitev 
sodb v nenavzočnosti in kazenskih sklepov ista pravila kot 
za izvršitev drugih sodb. 

2. Z izjemo določb iz tretjega odstavka tega člena pomeni sodba 
v nenavzočnosti po tej konvenciji vsako sodbo, ki jo izda 
sodišče v državi pogodbenici v kazenskem postopku na 
obravnavi, če obsojenec na njej ni bil navzoč. 

3. Brez vpliva na drugi odstavek 25. člena, drugi odstavek 26. 
člena in 29. člen se šteje za sodbo, izdano v kontradiktornem 
postopku: 

a) vsaka sodba v nenavzočnosti in vsak kazenski sklep, 
potrjena ali izrečena v državi izreka sodbe po tem, ko ji je 
obsojenec ugovarjal; 

b) vsaka sodba, izdana v nenavzočnosti po pritožbi, pod 
pogojem, da se je obsojenec pritožil na sodbo 
prvostopenjskega sodišča. 

22. člen 

Sodba v nenavzočnosti in kazenski sklepi, na katere se obsojenec 
še ni pritožil ali jim ni ugovarjal, se lahko takoj po izreku pošljejo 
zaprošeni državi zaradi uradnega sporočila in morebitne izvršitve. 

23. člen 

1. Če zaprošena država meni, da lahko ukrepa po zaprosilu za 
izvršitev izrečene sodbe v nenavzočnosti ali kazenskega 
sklepa, poskrbi, da je obsojenec osebno uradno obveščen o 
odločbi, izdani v državi prosilki. 

2. V uradnem obvestilu obsojencu mora biti navedeno tudi: 

a) da je bilo zaprosilo za izvršitev predloženo v skladu s to 
konvencijo; 

b) da je edino razpoložljivo pravno sredstvo ugovor, kot je 
predviden v 24. členu te konvencije: 

c) da mora biti ugovor vložen pri za to določenem organu; 
da za sprejemljivost ugovora veljajo določbe 24. člena te 
konvencije in da obsojenec lahko zahteva zaslišanje pred 
organi države izreka sodbe; 

d) da se sodba za vse namene te konvencije šteje, kot da je 
bila izrečena v kontradiktornem postopku, če ugovor ni 
bil vložen v predpisanem roku. 

3. Kopija uradnega obvestila se takoj pošlje organu, ki je zahteval 
izvršitev. 

1. Ko je bilo uradno obvestilo o odločbi vročeno v skladu s 23. 
členom te konvencije, je ugovor edino pravno sredstvo, ki ga 
ima obsojenec na voljo. Ugovor prouči po izbiri obsojenca 
bodisi pristojno sodišče v državi prosilki ali pristojno sodišče 
v zaprošeni državi. Če obsojenec ni izbral države, prouči 
ugovor pristojno sodišče zaprošene države. 

2. V primerih iz prejšnjega odstavka je ugovor dopusten, če je 
vložen pri pristojnem organu zaprošene države v 30 dneh od 
dneva, ko je bilo vročeno uradno obvestilo. Ta rok se računa 
v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami zaprošene države. 
Pristojni organ te države takoj obvesti organ, ki je zaprosil za 
izvršitev. 

25. člen 

1. Če ugovor prouči država prosilka, je treba obsojenca pozvati 
na novo obravnavo zadeve v tej državi. Poziv na sodišče je 
treba osebno vročiti najkasneje 21 dni pred novo obravnavo. 
S pristankom obsojenca je ta rok lahko krajši. Novo obravnavo 
opravi pristojno sodišče v državi prosilki po postopku te 
države. 

2. Če obsojenec osebno ne pride na sodišče ali če ni zastopan 
v skladu s pravom države prosilke, sodišče ugovor zavrže 
in sporoči svojo odločitev pristojnemu organu zaprošene 
države. Isti postopek se uporabi, če sodišče odloči, da je 
ugovor nedopusten. V obeh primerih se za vse namene te 
konvencije šteje, da sta bila sodba, ki je bila izrečena v 
nenavzočnosti, in kazenski sklep izrečena v kontradiktornem 
postopku. 

3. Če obsojenec osebno pride na sodišče ali če je zastopan v 
skladu s pravom države prosilke in če je ugovor dopusten, 
se zaprosilo za izvršitev šteje za nično. 

26. člen 

1. Če ugovor prouči zaprošena država, je treba obsojenca 
pozvati na novo obravnavo zadeve v tej državi. Poziv na 
sodišče je treba osebno vročiti najkasneje 21 dni pred novo 
obravnavo. S pristankom obsojenca je ta rok lahko krajši. 
Novo obravnavo opravi pristojno sodišče v zaprošeni državi 
po postopku te države. 

2. Če obsojenec osebno ne pride na sodišče ali če ni zastopan 
v skladu s pravom zaprošene države, sodišče ugovor zavrže. 
V tem primeru in če sodišče odloči, da je ugovor nedopusten, 
se za vse namene te konvencije šteje, da sta bila sodba, ki je 
bila izrečena v nenavzočnosti, in kazenski sklep izrečena v 
kontradiktornem postopku. 

3. Če obsojenec osebno pride na sodišče ali če je zastopan v 
skladu s pravom zaprošene države in če je ugovor dopusten, 
se storilcu za dejanje sodi, kot da bi bilo storjeno v tej državi. 
Zastaranje postopka zaradi izteka časa pa se v nobenih 
okoliščinah ne obravnava. Izdana sodba v državi prosilki se 
šteje za nično. 

4. Vsak ukrep glede postopkov ali predhodne preiskave v državi 
izreka sodbe v skladu z njenimi zakoni in predpisi je enako 
veljaven v zaprošeni državi, kot če bi ga sprejeli organi te 
države, pod pogojem, da prevzem takih ukrepov ne daje 
večje dokazne teže, kot jo imajo v državi prosilki. 
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27. člen 

Za vložitev ugovora in za nadaljnji postopek ima obsojenec, zoper 
katerega je bila izdana sodba v nenavzočnosti ali izrečen 
kazenski sklep, pravico do pravne pomoči v primerih in po pogojih, 
kot jih predpisuje pravo zaprošene države oziroma države 
prosilke. 

28. člen 

Za vse sodne odločbe, izdane v skladu s tretjim odstavkom 26. 
člena te konvencije, in njihova izvršitev, velja izključno pravo 
zaprošene države. 

29. člen 

Če obsojenec, zoper katerega je bila izdana sodba v 
nenavzočnosti ali izrečen kazenski sklep, ne vloži ugovora, se 
za vse namene te konvencije šteje, da je bila odločba izdana v 
kontradiktornem postopku. 

30. člen 

Domača zakonodaja se uporablja za vrnitev v prejšnje stanje, če 
obsojenec iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, ni spoštoval 
rokov, določenih v 24., 25. in 26. členu te konvencije ali ni osebno 
prišel na obravnavo, določeno za ponovno proučitev zadeve. 

4. poglavje - Začasni ukrepi 

31. člen 

Če je obsojenec po uradnem obvestilu o sprejetju zaprosila za 
izvršitev kazni odvzema prostosti v državi prosilki, ga ta država 
lahko, če se ji zdi to potrebno, da zagotovi izvršitev, aretira zato, 
da ga preda v skladu z določbami 43. člena. 

32. člen 

1. Kadar je država prosilka zaprosila za izvršitev, lahko 
zaprošena država aretira obsojenca: 

a) če je po pravu zaprošene države kaznivo dejanje tako, 
da opravičuje odvzem prostosti, in 

b) če obstaja nevarnost pobega ali nevarnost prikritja 
dokazov, kadar je sodba izrečena v nenavzočnosti. 

2. Ko država prosilka najavi svojo namero, da bo zaprosila za 
izvršitev, lahko zaprošena država na prošnjo države prosilke 
aretira obsojenca pod pogojem, da sta izpolnjeni zahtevi iz 
točk a) in b) prejšnjega odstavka. V tej prošnji je treba navesti 
kaznivo dejanje, zaradi katerega je prišlo do sodbe, ter čas in 
kraj storitve tega dejanja, kakor tudi čim natančnejši osebni 
opis obsojenca.Vsebovati mora tudi kratko navedbo dejstev, 
na katerih temelji obsodba. 

33. člen 

1. Obsojenec je priporu v skladu s pogoji po pravu zaprošene 
države; pravo te države določa tudi pogoje, pod katerimi je 
lahko izpuščen na prostost. 

2. Pripor se v vsakem primeru odpravi: 

a) po preteku časa, ki je enak času odvzema prostosti po 
sodbi; 

b) če je bil obsojenec aretiran na podlagi drugega odstavka 
32. člena in zaprošena država v 18 dneh od aretacije ni 
prejela zaprosila skupaj z dokumenti, navedenimi v 16. 
členu. 

34. člen 

1. Priprta oseba v zaprošeni državi na podlagi 32. člena te 
konvencije, ki je pozvana na pristojno sodišče v državi prosilki 
v skladu s 25. členom zaradi ugovora, ki ga je vložila, se v ta 
namen prepelje na ozemlje države prosilke. 

2. Po predaji država prosilka te osebe ne sme imeti v priporu, če 
je izpolnjen pogoj iz točke a) drugega odstavka 33. člena te 
konvencije ali če država prosilka ne zaprosi za izvršitev nove 
obsodbe. Če oseba ni bila izpuščena na prostost, jo je treba 
takoj vrniti zaprošeni državi. 

35. člen 

1. Oseba, ki je bila pozvana pred pristojno sodišče države 
prosilke zaradi ugovora, ki gaje vložila, ne sme biti preganjana, 
obsojena ali pridržana zaradi prestajanja kazni ali varnostnega 
ukrepa; prav tako ji ne sme biti iz nobenega drugega razloga 
omejena osebna svoboda za kakršno koli ravnanje ali kaznivo 
dejanje, ki je bilo storjeno pred njenim odhodom z ozemlja 
zaprošene države in ki ni navedeno v sodnem pozivu, razen 
če oseba s tem izrecno pisno ne soglaša. V primeru iz prvega 
odstavka 34. člena te konvencije je treba kopijo soglasja poslati 
državi, iz katere je bila oseba predana. 

2. Učinki, predvideni v prejšnjem odstavku, prenehajo, če 
pozvana oseba ni zapustila ozemlja države prosilke v 15 
dneh od datuma odločbe, ki je bila izdana po obravnavi, na 
katero je bila pozvana, čeprav bi to lahko storila, ali če se 
vrne na to ozemlje potem, ko ga je zapustila, ne da bi bila 
ponovno pozvana pred sodišče. 

36. člen 

1. Če je država prosilka zaprosila za zaplembo premoženja, 
lahko zaprošena država začasno tako premoženje zaseže 
pod pogojem, da njeno pravo predvideva zaseg za podobna 
dejanja. 

2. Zaseg se opravi po pravu zaprošene države, ki določi tudi 
pogoje, pod katerimi se zaseg lahko odpravi. 

5. poglavje - Izvršitev sankcij 

a) Splošne določbe 

37. člen 

Sankcija, izrečena v državi prosilki, se v zaprošeni državi izvrši 
samo na podlagi odločbe sodišča zaprošene države. Vsaka 
država pogodbenica pa lahko pooblasti druge organe, da 
sprejmejo take odločbe, če je sankcija samo denarna kazen ali 
zaplemba, in če je zopertake odločbe zagotovljeno sodno varstvo. 
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38. člen 

Zadeva se predloži sodišču ali organu, ki je določen po 37. členu 
te konvencije, če zaprošena država meni, da lahko ukrepa po 
zaprosilu za izvršitev. 

39. člen 

1. Preden sodišče odloči o zaprosilu za izvršitev, je obsojencu 
dana možnost, da pove svoje mnenje. Na njegovo prošnjo ga 
sodišče zasliši po zaprosilu sodišča ali neposredno. 
Neposredno zaslišanje mora biti odobreno, če obsojenec to 
izrecno zahteva. 

2. Vendar sodišče lahko odloči o sprejetju zaprosila za izvršitev 
v odsotnosti obsojenca, ki je zahteval neposredno zaslišanje, 
če je ta priprt v državi prosilki. V takih okoliščinah se vsaka 
odločitev o nadomestitvi sankcije po 44. členu odloži, dokler 
obsojenec ni dobil priložnosti, da pride na sodišče, potem ko 
je bil predan zaprošeni državi. 

40. člen 

1. Sodišče oziroma v primerih iz 37. člena te konvencije za to 
določen organ, ki zadevo obravnava, se mora prepričati: 

a) da je sankcija, za katero je zahtevana izvršitev, zahtevana 
v evropski kazenski sodbi; 

b) da so izpolnjene zahteve iz 4. člena te konvencije; 

c) da ni izpolnjen pogoj iz točke a) 6. člena te konvencije 
oziroma da ta ne preprečuje izvršitve; 

d) da 7. člen te konvencije ne preprečuje izvršitve; 

e) da so, če je sodba izrečena v nenavzočnosti ali če je 
izdan kazenski sklep, izpolnjene zahteve iz 3. poglavja 
tega dela. 

2. Država pogodbenica lahko sodišču ali določenemu organu iz 
37. člena naloži proučitev drugih pogojev za izvršitev, 
predvidenih v tej konvenciji. 

41. člen 

Za sodne odločbe, sprejete glede zaprošene izvršitve na podlagi 
tega poglavja, in odločbe, sprejete na podlagi pritožb proti 
odločitvam upravnega organa iz 37. člena, mora biti omogočena 
pritožba. 

42. člen 

Zaprošena država je vezana na ugotovitve dejstev, kot so ta 
navedena v odločbi oziroma na katerih temelji odločba. 

b) Posebne določbe za izvršitev sankcij odvzema 
prostosti 

43. člen 

Če je obsojenec pridržan v državi prosilki, ga je treba predati 
zaprošeni državi takoj, ko je bila država prosilka uradno 

obveščena o ugoditvi zaprosilu za izvršitev, razen če njeno pravo 
ne določa drugače. 

44. člen 

1. Če je zaprosilu za izvršitev ugodeno, sodišče nadomesti 
sankcijo odvzema prostosti, izrečeno v državi prosilki, s 
sankcijo, predpisano po njenem pravu za isto kaznivo dejanje. 
Ta sankcija je lahko v mejah, določenih v drugem odstavku, 
drugačne vrste in trajanja kot tista, ki jo je izrekla država 
prosilka. Če je ta sankcija nižja od minimuma, ki ga pravo 
zaprošene države dovoljuje, sodišee ni vezano na ta mini- 
mum in izreee sankcijo, ki ustreza sankciji, ki jo je izrekla 
država prosilka. 

2. Pri določanju sankcije sodišče ne sme poslabšati kazenskega 
položaja obsojenca, kot ga je imel po odločbi, izrečeni v državi 
prosilki. 

3. Vsak del sankcije, ki jo je izrekla država prosilka, in vsako 
obdobje začasnega pridržanja, ki ga je prestal obsojenec, se 
v celoti upoštevata. To velja tudi za preventivno pridržanje, ki 
ga je obsojenec prestal v državi prosilki pred svojo obsodbo, 
če to zahteva pravo te države. 

4. Vsaka država pogodbenica lahko kadarkoli deponira pri 
generalnem sekretarju Sveta Evrope izjavo, ki ji daje na podlagi 
te konvencije pravico, da izvrši sankcijo odvzema prostosti 
iste vrste, kot jo je izrekla država prosilka, čeprav trajanje te 
sankcije presega maksimum, predviden po njenem pravu za 
sankcijo iste vrste. Kljub temu se to pravilo sme uporabiti le, 
kadar pravo te države dopušča, da se za isto dejanje izreče 
sankcija, ki je vsaj enako dolga kot tista, ki jo je izrekla država 
prosilka, vendar pa je strožja. Sankcija, izrečena po tem 
odstavku, je lahko, če njeno trajanje in namen tako zahtevata, 
izvršena v kazenskem zavodu, ki je namenjen za izvrševanje 
sankcij druge vrste. 

c) Posebne določbe za izvršitev denarnih kazni in 
zaplemb 

45. člen 

1. Če je zaprosilu za izvršitev denarne kazni ali zaplembe 
denarne vsote ugodeno, sodišče ali organ, določen po 37. 
členu te konvencije, pretvori tak znesek v valuto zaprošene 
države po tečaju, ki velja na dan, ko je bila odločba izdana. 
Tako določi znesek denarne kazni ali vsoto, ki jo je treba 
zapleniti, ki pa ne sme preseči maksimuma, določenega po 
njenem pravu za isto kaznivo dejanje, če pa takega 
maksimuma ni, ne sme presegati najvišjega zneska, ki se 
običajno izreče v zaprošeni državi za podobno kaznivo dejanje. 

2. Vendar pa lahko sodišče ali organ, določen po 37. členu te 
konvencije, vztraja pri znesku, izrečenem v državi prosilki v 
obsodbi na denarno kazen ali zaplembo, kadar taka sankcija 
sicer ni predvidena po pravu zaprošene države za isto 
kaznivo dejanje, pač pa to pravo dopušča izrek strožjih 
sankcij. Enako velja, če sankcija, ki jo je izrekla država prosilka, 
presega maksimum, predviden po pravu zaprošene države 
za isto kaznivo dejanje, vendar pa to pravo dopušča izrek 
strožjih sankcij. 

3. Vse ugodnosti glede roka plačila, odloga plačila ali plačila na 
obroke, ki so odobrene v državi prosilki, upošteva tudi 
zaprošena država. 
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46. člen 

1. Če se zaprosilo za izvršitev nanaša na zaplembo določenega 
predmeta, lahko sodišče ali organ, določen po 37. členu te 
konvencije, odredi zaplembo tega predmeta samo, če je taka 
zaplemba dovoljena po pravu zaprošene države za isto 
kaznivo dejanje. 

2. Kljub temu lahko sodišče ali organ, določen po 37. členu te 
konvencije, izvrši zaplembo, kot je bila izrečena v državi 
prosilki, četudi ta sankcija ni predvidena po pravu zaprošene 
države za isto kaznivo dejanje, pač pa to pravo dopušča 
izrek strožjih sankcij. 

47. člen 

1. Zneski denarnih kazni in zaplemb gredo v državno blagajno 
zaprošene države, kar pa ne vpliva na pravice tretjih. 

2. Zaplenjeno premoženje posebnega pomena se lahko izroči 
državi prosilki, če ta to zahteva. 

48. člen 

Če izvršitev denarne kazni ni mogoča, jo sodišče zaprošene 
države lahko nadomesti s sankcijo odvzema prostosti, če v takih 
primerih pravo obeh držav to predvideva, razen če je država 
prosilka izrecno omejila svojo zahtevo samo na izvršitev denarne 
kazni. Če sodišče izreče nadomestno sankcijo odvzema prostosti, 
se uporabljajo naslednja pravila: 

a) če je sprememba denarne kazni v sankcijo odvzema 
prostosti že določena v sodbi, ki jo je izrekla zaprošena 
država, ali neposredno predpisana po njenem pravu, 
sodišče zaprošene države določi vrsto in trajanje takšne 
sankcije po pravilih svojega prava. Če je sankcija odvzema 
prostosti, predpisana v državi prosilki, nižja od minimuma, 
ki ga je mogoče izreči po pravu zaprošene države, 
sodišče ni vezano na ta minimum in izreče sankcijo, ki 
ustreza sankciji, predpisani v državi prosilki. Pri določanju 
sankcije sodišče ne sme poslabšati kazenskega položaja 
obsojenca, kot ga je imel po odločbi, izdani v državi prosilki. 

b) V vseh drugih primerih sodišče zaprošene države 
spremeni denarno kazen v skladu s svojim pravom, s 
tem da upošteva omejitve, predvidene po pravu države 
prosilke. 

d) Posebne določbe za izvršitev izgube pravice 

49. člen 

1. Kadar je zaprošena izvršitev izgube pravice, lahko takšna 
izguba pravice, izrečena v državi prosilki, učinkuje v zaprošeni 
državi samo, če njeno pravo dopušča izrek sankcije izgube 
pravice za takšno kaznivo dejanje. 

2. Sodišče, ki obravnava zadevo, oceni primernost izvršitve 
sankcije izgube pravice na ozemlju svoje države. 

50. člen 

1. Če sodišče zaprošene države odredi izvršitev sankcije izgube 
pravice, določi njeno trajanje v mejah, predpisanih po svojem 

pravu, ne sme pa preseči meje, ki je določena v obsodbi, 
izrečeni v državi prosilki. 

2. Sodišče lahko omeji izgubo pravice samo na del pravic, za 
katere je bila izrečena trajna ali začasna izguba pravic. 

I 

51. člen 

Določbe 11. člena te konvencije se ne nanašajo na izgubo pravic. 

52. člen 

Zaprošena država ima pravico obsojencu vrniti pravice, ki so mu 
bile odvzete na podlagi odločbe, sprejeti z uporabo tega poglavja. 

III. del 

Mednarodni učinki evropskih kazenskih 
sodb 

1. poglavje - Ne bis in idem 

53. člen 

1. Oseba, za katero je bila izdana evropska kazenska sodba, 
se za isto dejanje ne sme preganjati ali obsoditi oziroma se 
zoper njo ne sme izvršiti sankcija v drugi državi pogodbenici: 

a) če je bila oproščena; 

b) če za izrečeno sankcijo velja: 

i) da je v celoti prestana ali jo oseba prestaja, ali 

ii) da je bila zanjo v celoti ali za še ne prestani del izrečena 
pomilostitev ali sprejeta amnestija, ali 

iii) da ne more biti več izvršena zaradi zastaranja; 

c) če je sodišče obsodilo storilca brez izreka sankcije. 

2. Kljub temu država pogodbenica ni obvezana, razen če ni 
sama zahtevala pregona, priznati učinek ne bis in idem, če je 
bilo dejanje, na podlagi katerega je izdana sodba, storjeno 
proti neki osebi, ustanovi ali čemur koli, kar ima javni status v 
tej državi, ali če je oseba, ki ji je bilo sojeno, sama imela javni 
status v tej državi. 

3. Poleg tega vsaka država pogodbenica, v kateri je bilo kaznivo 
dejanje storjeno ali kot tako obravnavano po pravu te države, 
ni dolžna priznati učinka ne bis in idem, razen če je sama 
zahtevala kazenski pregon. 

54. člen 

Če so uvedeni novi postopki proti osebi, ki je bila za isto dejanje 
že obsojena v drugi državi pogodbenici, se ves čas odvzema 
prostosti zaradi izvršene obsodbe odšteje od sankcije, ki utegne 
biti izrečena. 
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55. člen 

To poglavje ne preprečuje uporabe obširnejših določb domačega 
prava glede učinka načela ne bis in idem pri tujih kazenskih sodbah. 

2. poglavje - Upoštevanje učinkov evropskih 
kazenskih sodb 

56. člen 

Država pogodbenica uzakoni določbe, ki se ji zdijo primerne, da 
svojim sodiščem pri izrekanju sodb omogoči upoštevanje prejšnjih 
evropskih kazenskih sodb, izrečenih po kontradiktornem 
postopku za drugo kaznivo dejanje, z namenom, da tem sodbam 
dodajo vse ali nekatere učinke, ki so po njenem pravu lahko 
dodani sodbam, izrečenim na njenem ozemlju. Država 
pogodbenica določi okoliščine, v katerih se ta sodba upošteva. 

57. člen 

Država pogodbenica uzakoni določbe, ki se ji zdijo primerne, da 
je mogoče upoštevati vsako evropsko kazensko sodbo, izrečeno 
po kontradiktornem postopku, tako da omogoči uporabo vseh ali 
delnih izgube pravic, ki jih po svojem pravu doda sodbam, 
izrečenim na njenem ozemlju. Država pogodbenica določi 
okoliščine, v katerih se ta sodba upošteva. 

IV. del 
Končne določbe 

58. člen 

1. Ta konvencija je na voljo za podpis državam članicam, ki so 
zastopane v Odboru ministrov Sveta Evrope. Treba jo je 
ratificirati ali sprejeti. Listine o ratifikaciji ali sprejetju se 
deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

2. Konvencija začne veljati tri mesece po dnevu deponiranja 
tretje listine o ratifikaciji ali sprejetju. 

3. Za vsako državo podpisnico, ki konvencijo ratificira ali sprejme 
kasneje, začne konvencija veljati tri mesece po dnevu 
deponiranja njene listine o ratifikaciji ali sprejetju. 

59. člen 

1. Po začetku veljavnosti te konvencije lahko Odbor ministrov 
Sveta Evrope povabi vsako državo nečlanico, da k njej 
pristopi, pod pogojem, da so resolucijo, ki tako povabilo 
vsebuje, soglasno sprejele članice Sveta Evrope, ki so 
ratificirale konvencijo. 

2. Pristopi se z deponiranjem listine o pristopu pri generalnem 
sekretarju Sveta Evrope, pristop pa začne veljati tri mesece 
po dnevu deponiranja te listine. 

60. člen 

1. Država pogodbenica lahko ob podpisu ali deponiranju svoje 
listine o ratifikaciji, sprejetju ali pristopu določi ozemlje ali 
ozemlja, za katera se bo uporabljala konvencija. 

2. Država pogodbenica lahko ob deponiranju svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali pristopu ali kadarkoli kasneje z izjavo, 
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi 
uporabo te konvencije na vsako drugo ozemlje ali ozemlja, 
navedena v tej izjavi, za katerih mednarodne odnose je 
pristojna ali v imenu katerih lahko prevzema obveznosti. 

3. Vsako izjavo, dano v skladu s prejšnjim odstavkom, je mogoče 
umakniti za vsako v njej navedeno ozemlje po postopku, 
določenem v 66. členu te konvencije. 

61. člen 

1. Država pogodbenica lahko ob podpisu ali deponiranju svoje 
listine o ratifikaciji, sprejetju ali pristopu izjavi, da bo uveljavila 
enega ali več pridržkov, predvidenih v Prilogi I te konvencije. 

2. Država pogodbenica lahko v celoti ali delno umakne pridržek, 
ki ga je dala v skladu s prejšnjim odstavkom, z izjavo, 
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, ki začne 
veljati z dnem, ko jo je ta prejel. 

3. Država pogodbenica, ki je dala pridržek glede kake določbe 
te konvencije, ne sme zahtevati, da druga država uporablja 
to določbo; če pa je njen pridržek delen ali pogojen, sme 
zahtevati uporabo te določbe v obsegu, kot jo je sama sprejela. 

62. člen 

1. Država pogodbenica lahko kadar koli z izjavo, naslovljeno na 
generalnega sekretarja Sveta Evrope, določi pravne določbe, 
ki jih je treba vključiti v Prilogo II ali III te konvencije. 

2. Vsako spremembo notranjih predpisov, naštetih v Prilogi II ali 
III, je treba uradno sporočiti generalnemu sekretarju Sveta 
Evrope, če postane podatek v teh prilogah s tako spremembo 
netočen. 

3. Spremembe v Prilogi II ali III na podlagi prejšnjih odstavkov 
tega člena začnejo v vsaki državi pogodbenici veljati en mesec 
po dnevu, ko jih je uradno sporočil generalni sekretar Sveta 
Evrope. 

63. člen 

1. Država pogodbenica ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, 
sprejetju ali pristopu pošlje generalnemu sekretarju Sveta 
Evrope za namene uporabe te konvencije potrebne 
informacije o sankcijah, ki jih v tej državi uporabljajo, in o 
njihovem izvrševanju. 

2. Vsako kasnejšo spremembo, zaradi katere postane 
informacija, dana v skladu s prejšnjim odstavkom, netočna, 
je prav tako treba uradno sporočiti generalnemu sekretarju 
Sveta Evrope. 
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64. člen 

1. Ta konvencija ne vpliva niti na pravice niti na obveznosti iz 
meddržavnih pogodb o izročitvi in mednarodnih 
mnogostranskih konvencij o posebnih vprašanjih niti na 
določbe glede zadev, ki jih obravnava ta konvencija in so 
vsebovane v drugih obstoječih konvencijah med 
pogodbenicami. 

2. Države pogodbenice med seboj ne smejo sklepati 
dvostranskih ali mnogostranskih sporazumov o zadevah, ki 
jih obravnava ta konvencija, razen z namenom, da dopolnijo 
njene določbe ali olajšajo uporabo v njej vsebovanih načel. 

3. Če pa so dve ali več držav pogodbenic že vzpostavile take 
odnose na podlagi enotne zakonodaje, ali so ustanovile svoj 
posebni sistem, ali če bi to storile v prihodnje, imajo pravico 
ustrezno urediti te odnose ne glede na določila te konvencije. 

4. Države pogodbenice, ki prenehajo uporabljati določila te 
konvencije v medsebojnih odnosih v tej zadevi, morajo o tem 
uradno obvestiti generalnega sekretarja Sveta Evrope. 

65. člen 

Evropski odbor za kazenska vprašanja pri Svetu Evrope spremlja 
izvajanje te konvencije in stori vse potrebno, za lažje prijateljsko 
urejanje vseh težav, do katerih bi lahko prišlo zaradi njenega 
izvajanja. 

66. člen 

1. Konvencija velja za nedoločen čas. 

2. Vsaka država pogodbenica lahko odpove to konvencijo z 
uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja 
Sveta Evrope. 

3. Odpoved začne veljati šest mesecev po dnevu, ko je generalni 
sekretar prejel tako uradno obvestilo. 

67. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice, 
zastopane v Odboru ministrov Sveta, in vsako državo, ki je 
pristopila k tej konvenciji, o: 

a) vsakem podpisu; 

b) vsakem deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali 
pristopu; 

c) vsakem datumu začetka veljavnosti te konvencije po 58. 
členu konvencije; 

d) vsaki izjavi, prejeti na podlagi drugega odstavka 19. člena 
konvencije; 

e) vsaki izjavi, prejeti na podlagi četrtega odstavka 44. člena 
konvencije; 

t) vsaki izjavi, prejeti na podlagi 60. člena konvencije; 

g) vsakem pridržku, danem na podlagi določb prvega 
odstavka 61. člena konvencije, in o umiku takega pridržka; 

h) vsaki izjavi, prejeti na podlagi prvega odstavka 62. člena 
konvencije, in o vsakem kasnejšem uradnem obvestilu, 
prejetem na podlagi drugega odstavka istega člena; 

i) vsaki informaciji, prejeti na podlagi prvega odstavka 63. 
člena konvencije, in vsakem kasnejšem uradnem 
obvestilu, prejetem na podlagi drugega odstavka istega 
člena; 

j) vsakem uradnem obvestilu o dvostranskih ali 
mnogostranskih sporazumih, sklenjenih na podlagi 
drugega odstavka 64. člena konvencije, ali o enotni 
zakonodaji, uvedeni na podlagi tretjega odstavka 64. člena 
konvencije; 

k) vsakem uradnem obvestilu, prejetem na podlagi 66. člena 
konvencije in datumu, ko odpoved začne veljati. 

68. člen 

Konvencija in izjave ter uradna obvestila, ki so po njej dovoljena, 
se nanašajo samo na izvrševanje odločb, izdanih po začetku 
veljavnosti konvencije, med državami pogodbenicami, ki jih to 
zadeva. 

V dokaz tega so podpisani, ki so za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali to konvencijo. 

Sestavljeno v Haagu 28. maja 1970 v angleškem in francoskem 
jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem izvodu, 
ki ostane shranjen v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar 
Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki državi podpisnici in 
vsaki državi, ki je pristopila k njej. 

PRILOGA I 

Vsaka država pogodbenica lahko izjavi, da si pridržuje pravico: 

a) da odkloni izvršitev, če sodi, da se obsodba nanaša na kršitev 
fiskalnih predpisov ali verskih norm; 

b) da odkloni izvršitev sankcije za dejanje, ki bi ga po pravu 
zaprošene države lahko obravnaval samo upravni organ; 

c) da odkloni izvršitev evropske kazenske sodbe, ki so jo organi 
države prosilke izdali na dan, ko bi po njenem pravu kazenski 
pregon za kaznivo dejanje iz te sodbe zastaral; 

d) da odkloni izvršitev sodbe, izrečene v nenavzočnosti, ali 
kazenskih sklepov, ali samo ene od tovrstnih odločb; 

e) da odkloni uporabo določb 8. člena te konvencije, kadar je ta 
država izvorno pristojna, in v takih primerih prizna samo 
enakovrednost dejanj, ki prekinejo ali odložijo zastaranje, in 
so bila storjena v državi prosilki; 

f) da sprejme uporabo III. dela te konvencije samo za eno od 
njegovih dveh poglavij. 

PRILOGA II 

Seznam kršitev, ki niso kazniva dejanja po kazenskem pravu 

PRILOGA III 

Seznam kazenskih sklepov 
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3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za pravosodje. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Evropska konvencija o mednarodni veljavnosti kazenskih sodb 
je bila sestavljena v Haagu dne 28. maja 1970. Do konca leta 1999 
je konvencijo podpisalo 17 držav članic Sveta Evrope, od katerih 
jo je 10 držav ratificiralo. 

Na podlagi prvega odstavka 58. člena konvencije ima Republika 
Slovenija kot članica Sveta Evrope možnost, da podpiše in ratificira 
konvencijo in s tem prispeva k tesnejšemu povezovanju in 
poenotenju postopkov pri izvajanju te vrste pravne pomoči med 
državami, ki so pridobile status države pogodbenice v tej 
konvenciji. 

Po pooblastilu Vlade Republike Slovenije je dne 25. januarja 2000 
pri generalnem sekretarju Sveta Evrope konvencijo podpisala ga. 
Magdalena Tovornik, stalna predstavnica Republike Slovenije pri 
Svetu Evrope. 

Ne glede na to, da je Republika Slovenija vprašanje v zvezi z 
veljavnostjo tuji sodb v kazenskih zadevah z nekaterimi državami, 
ki so članice Sveta Evrope, že uredila na bilateralni ravni, je z 
vidika enotne rešitve vprašanj, ki se nanašajo na ta inštitut in tudi 
z vidika učinkovitejše in hitrejše izvedbe postopkov, v katerih je 
potrebno sodelovanje ene ali več držav, smotrno, da zadevna 
konvencija velja tudi v razmerju do Republike Slovenije. 

Evropska konvencija o mednarodni veljavnosti kazenskih sodb 
skupaj z Evropsko konvencijo o izročitvi, Evropsko konvencijo o 
transfer ju obsojenih oseb in Evropsko konvencijo o medsebojni 
pravni pomoči v kazenskih zadevah, v katerih je Republika 
Slovenija že pridobila status države pogodbenice, na multilateralni 
ravni zaokrožuje področje mednarodne pravne pomoči v 
kazenskih zadevah tako, da bo, ko bo konvencija začela veljati 

za Republiko Slovenijo, mednarodna pravna pomoč v kazenskih 
zadevah v Republiki Sloveniji celovito urejena. 

Vsebinsko konvencija ureja postopek izvršitve tuje kazenske 
sodbe, za katero je precizirano, da sme vsebovati sankcije 
odvzema prostosti in denarne kazni ter zaplembo kot ukrep 
odvzema premoženjske koristi ter varnostne ukrepe; opredeljuje 
učinke kazenske sodbe in posebej izpostavlja načelo "ne bis in 
idem"; določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bi lahko država, 
ki je izrekla kazensko sankcijo, zahtevala izvršitev sankcije v 
drugi državi in tudi razloge, zaradi katerih se izvršitev kazenske 
sodbe ne more zavrniti. 

Vse določbe konvencije so oblikovane v okviru predpostavke, da 
se pri izvajanju konvencije spoštuje notranja materialna in 
procesna zakonodaja pogodbenic in vzajemnost pri izpolnjevanju 
prevzetih obveznosti. 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za pravosodje Republike 
Slovenije. 

Zaradi ratifikacije konvencije ne bo treba sprejeti novih ali spremeniti 
veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji. 
Za izvajanje konvencije ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije. 

Na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Ur.l.Republike Slovenije, štev. 1/91) Evropsko konvencijo o 
mednarodni veljavnosti kazenskih sodb ratificira Državni zbor 
Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 VROČITVI 

SODNIH IN ZUNAJSODNIH LISTIN V 

CIVILNIH ALI GOSPODARSKIH 

ZADEVAH V TUJINI (MKVLCG) 

- EPA 1252 - II 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 20. julija 2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
VROČITVI SODNIH IN ZUNAJSODNIH LISTIN V CIVILNIH 
ALI GOSPODARSKIH ZADEVAH V TUJINI, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

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

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- Barbara BREZIGAR, ministrica za pravosodje, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALAN SEKRETARKA 

1-člen 2. člen 

Ratificira se Konvencija o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini, sklenjena v Haagu 15. slovenskem jeziku glasi: 
novembra 1965. 
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KONVENCIJA O VROČITVI SODNIH IN 
ZUNAJSODNIH LISTIN V 

CIVILNIH ALI GOSPODARSKIH 
ZADEVAH V TUJINI 

(sklenjena 15. novembra 1965) 

Države podpisnice te konvencije so se 

v želji, da bi ustvarile primerne načine za zagotavljanje, da se 
sodne in zunajsodne listine, ki jih treba vročiti v tujini, pravočasno 
dostavijo naslovniku, 

v želji, da bi izboljšale organizacijo medsebojne sodne pomoči na 
tem področju s poenostavitvijo in pospešitvijo postopka, 

odločile v ta namen skleniti konvencijo in so se dogovorile o teh 
določbah: 

1. člen 

Ta konvencija se v civilnih ali gospodarskih zadevah uporablja v 
vseh primerih, kadar se pošiljajo sodne ali zunajsodne listine za 
vročitev v tujini. 

Ta konvencija se ne uporablja, kadar naslov osebe, ki ji je treba 
listino vročiti, ni znan. 

I. POGLAVJE - SODNE LISTINE 

2. člen 

Vsaka država pogodbenica imenuje osrednji organ, ki je pristojen 
za sprejemanje zaprosil za vročitev iz drugih držav pogodbenic 
in ukrepa v skladu z določbami 3. do 6. člena. 

Vsaka država organizira osrednji organ v skladu s svojim 
notranjim pravom. 

3. člen 

Pristojni organ ali sodni uradnik po pravu države izvora listin 
pošlje osrednjemu organu države naslovnice zaprosilo v skladu 
z vzorcem iz priloge k tej konvenciji, pri čemer ni potrebna overitev 
ali druga tej enaka formalnost. 

Zaprosilu se priloži listina, ki jo je treba vročiti, ali njena kopija. 
Zaprosilo in listina se pošljeta v dvojniku. 

4. člen 

Če osrednji organ meni, da zaprosilo ni v skladu z določbami te 
konvencije, o tem takoj obvesti prosilca in navede svoje ugovore 
na zaprosilo. 

5. člen 

Osrednji organ zaprošene države vroči listino ali poskrbi, da je 
ustrezno vročena: 

a) na način, ki je po njenem notranjem pravu predpisan za 
vračanje listin osebam, ki prebivajo na njenem ozemlju, ali 

b) na poseben način, ki ga zahteva prosilec, če ta ni v nasprotju 
s pravom zaprošene države. 

V zvezi s podostavkom b) prvega odstavka tega člena se lahko 
listina vedno vroči z dostavo naslovniku, ki jo prostovoljno sprejme. 

Če je listino treba vročiti v skladu s prvim odstavkom tega člena, 
lahko osrednji organ zahteva, da je listina napisana v uradnem 
jeziku ali enem od uradnih jezikov zaprošene države ali v tak 
jezik prevedena. 

Del zaprosila, ki vsebuje povzetek listine za vročitev po vzorcu iz 
priloge k tej konvenciji, se vroči skupaj z listino. 

6. člen 

Osrednji organ zaprošene države ali drug pooblaščen organ izpolni 
potrdilo po vzorcu iz priloge k tej konvenciji. 

V potrdilu je treba navesti, da je bila listina vročena, ter način, kraj 
in datum vročitve ter osebo, ki ji je bila listina dostavljena. Če 
listina ni bila vročena, morajo biti v potrdilu navedeni razlogi, ki so 
preprečili vročitev. 

Prosilec lahko zahteva, da potrdilo, ki ga ni izpolnil osrednji ali 
sodni organ, sopodpiše eden od teh dveh organov. 

Potrdilo se vrne neposredno prosilcu. 

7 člen. 

Stalni izrazi iz vzorca v prilogi k tej konvenciji morajo biti vedno 
napisani v francoščini ali angleščini. Lahko so napisani tudi v 
uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države, iz katere 
listine izvirajo. 

Ustrezna prazna mesta v obrazcu se izpolnijo v jeziku zaprošene 
države ali v francoščini ali v angleščini. 

8. člen 

Država pogodbenica lahko sodne listine vroči osebam v tujini 
neposredno po svojih diplomatskih ali konzularnih predstavnikih, 
vendar brez vsakršne prisile. 

Vsaka država lahko izjavi, da nasprotuje taki vročitvi na svojem 
ozemlju, razen če se listina vroča državljanu države, iz katere 
listina izvira. 

9. člen 

Država pogodbenica lahko za vročitev uporabi tudi konzularne 
poti za pošiljanje listin organom druge države pogodbenice, ki jih 
je ta država za to določila. 

V izjemnih okoliščinah lahko država pogodbenica v ta namen 
uporabi diplomatske poti. 

10. člen 

Če namembna država temu ne nasprotuje, konvencija ne vpliva 
na: 

a) pravico, da se sodne listine pošljejo po pošti neposredno 
osebi v tujini, 
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b) pravico sodnih uradnikov, državnih uradnikov ali drugih 
pristojnih oseb v državi izvora, da vročijo sodne listine 
neposredno po sodnih uradnikih, državnih uradnikih ali drugih 
pristojnih osebah namembne države, 

c) pravico vsake osebe, ki ima interes v sodnem postopku, da 
vroči sodne listine neposredno po sodnih uradnikih, državnih 
uradnikih ali drugih pristojnih osebah namembne države. 

11. člen 

Ta konvencija ne preprečuje dogovora dveh ali več držav 
pogodbenic, da poleg načinov iz predhodnih členov dovolijo še 
druge načine vročanja sodnih listin, zlasti z neposrednimi stiki 
med njihovimi pristojnimi organi. 

12. člen 

Pri vročitvi sodnih listin, ki prihajajo iz določene države 
pogodbenice, zaprošena država ne sme dopustiti nobenega 
plačila ali povračila pristojbin ali stroškov za svoje storitve. 

Prosilec plača ali povrne stroške: 

a) storitve sodnega uradnika ali osebe, pristojne po pravu 
namembne države, 

b) uporabe določenega načina vročitve. 

13. člen 

Kadar je zaprosilo za vročitev v skladu z določbami te konvencije, 
lahko zaprošena država vročitev zavrne, če meni, da bi izpolnitev 
zaprosila pomenila kršitev njene suverenosti ali varnosti. 

Zaprosila ne sme zavrniti samo zato, ker trdi, da ima po svojem 
notranjem pravu izključno sodno pristojnost glede zadeve ali da 
njeno notranje pravo ne dovoljuje postopka, na katerem temelji 
zaprosilo. 

V primeru zavrnitve osrednji organ o tem takoj obvesti prosilca in 
navede razloge za zavrnitev. 

14. člen 

Težave, ki nastanejo v zvezi s pošiljanjem sodnih listin za vročitev, 
se rešujejo po diplomatski poti. 

15. člen 

Kadar je treba zaradi vročitve poslati v tujino vabilo ali enakovredno 
listino v skladu z določbami te konvencije in toženec ne pride na 
obravnavo, se sodba ne izreče, dokler se ne ugotovi: 

a) ali je bila listina vročena na način, ki je predpisan po pravu 
zaprošene države za vračanje listin osebam, ki so na njenem 
ozemlju, oziroma 

b) ali je bila listina dejansko dostavljena tožencu ali v njegovo 
prebivališče na drug način, predviden s to konvencijo, 

in da je bila v obeh primerih vročena ali dostavljena dovolj zgodaj, 
da lahko toženec pripravi svojo obrambo. 

Država pogodbenica lahko izjavi, da lahko sodnik ne glede na 

določbe prvega odstavka tega člena izreče sodbo, tudi če ni 
prejel potrdila o vročitvi ali dostavi, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

a) da je bila listina poslana na enega od načinov, predvidenih v 
tej konvenciji, 

b) da je od datuma odpošiljanja listine preteklo najmanj šest 
mesecev, če sodnik meni, da je to v določeni zadevi dovolj 
dolgo obdobje, 

c) da kljub razumnim prizadevanjem za pridobitev potrdila po 
pristojnih organih zaprošene države ni bilo prejeto nikakršno 
potrdilo. 

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko sodnik v nujnem 
primeru odredi začasne ali zaščitne ukrepe. 

16. člen 

Kadar je treba zaradi vročitve poslati v tujino vabilo ali enakovredno 
listino v skladu z določbami te konvencije in je bila proti tožencu, 
ki se ni udeležil obravnave, izrečena sodba, lahko sodnik tožencu 
dovoli pritožbo kljub poteku roka za pritožbo iz sodbe, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: 

a) da toženec ni po svoji krivdi zvedel za listino pravočasno, da 
bi lahko pripravil obrambo, ali ni pravočasno zvedel za sodbo, 
da bi se lahko pritožil, in 

b) da je toženec v obrambo predložil zadosten dokaz glede 
same vsebine zadeve. 

Prošnja za dovolitev pritožbe se lahko vloži v razumnem roku po 
tem, ko je toženec zvedel za sodbo. 

Vsaka država pogodbenica lahko izjavi, da take prošnje ne bo 
obravnavala, če je vložena po preteku roka, ki ga navede v izjavi, 
vendar pa ta v nobenem primeru ne sme biti krajši od enega leta 
od datuma sodbe. 

Ta člen se ne uporablja za sodbe v zvezi s statusom ali poslovno 
sposobnostjo oseb. 

II. POGLAVJE - ZUNAJSODNE LISTINE 

17. člen 

Zunajsodne listine organov in sodnih uradnikov države 
pogodbenice se lahko pošiljajo za vročitev v drugi državi 
pogodbenici na načine in po določbah te konvencije. 

III. POGLAVJE - SPLOŠNE DOLOČBE 

18. člen 

Država pogodbenica lahko poleg osrednjega organa imenuje še 
druge organe in določi obseg njihovih pristojnosti. 

Prosilec pa ima v vseh primerih pravico nasloviti zaprosilo 
neposredno na osrednji organ. 

Zvezne države lahko imenujejo več kot en osrednji organ. 
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19. člen 24. člen 

Kadar notranje pravo države pogodbenice poleg načinov iz 
prejšnjih členov dovoljuje še druge načine pošiljanja listin iz tujine 
za vročitev na njihovem ozemlju, ta konvencija na take določbe 
ne vpliva. 

20. člen 

Ta konvencija ne preprečuje dogovora med dvema ali več 
državami pogodbenicami, da ni treba: 

a)pošiljati listin v dvojniku, kot se zahteva v drugem odstavku 3. 
člena, 

b)izpolniti pogojev glede jezika iz tretjega odstavka 5. člena in iz 7. 
člena, 

c) izpolniti določb četrtega odstavka 5. člena, 

d) izpolniti določb drugega odstavka 12. člena. 

21. člen 

Država pogodbenica ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji ali 
pristopu ali kasneje obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve 
Nizozemske o: 

a) imenovanju organov iz 2. in 18. člena, 

b) imenovanju pristojnega organa za izpolnjevanje potrdila iz 6. 
člena, 

c) imenovanju pristojnega organa za prejemanje listin, poslanih 
po konzularni poti v skladu z 9. členom. 

Po potrebi država pogodbenica obvesti ministrstvo tudi o: 

a) nasprotovanju uporabi načina pošiljanja iz 8. in 10. člena, 

b) izjavah v skladu z drugim odstavkom 15. člena in s tretjim 
odstavkom 16. člena, 

c)vseh spremembah prej omenjenih imenovanj, nasprotovanj in 
izjav. 

22. člen 

Če so pogodbenice te konvencije tudi pogodbenice ene ali obeh 
konvencij o civilnem postopku, podpisanih v Haagu 17. julija 1905 
in 1. marca 1954, ta konvencija v odnosih med njimi nadomesti 1. 
do 7. člen prejšnjih konvencij. 

23. člen 

Ta konvencija ne vpliva na uporabo 23. člena Konvencije o civilnem 
postopku, podpisane v Haagu 17. julija 1905, in 24. člena 
Konvencije o civilnem postopku, podpisane v Haagu 1. marca 
1954. 

Ta člena pa se uporabljata le, če se uporabljajo načini 
komuniciranja, ki so enaki tistim, predvidenim v teh dveh 
konvencijah. 

Dodatni sporazumi med pogodbenicami konvencij iz let 1905 in 
1954 se štejejo za enakovredne tej konvenciji, razen če se 
pogodbenice niso drugače dogovorile. 

25. člen 

Ta konvencija ne sme odstopati od konvencij, ki vsebujejo določbe 
o zadevah, ki jih ureja ta konvencija in katerih pogodbenice so ali 
bodo postale države pogodbenice, kar pa ne vpliva na uporabo 
določb 22. in 24. člena. 

26. člen 

Ta konvencija je na voljo za podpis državam, ki so se udeležile 
desetega zasedanja Haaške konference o mednarodnem 
zasebnem pravu. 

To konvencijo je treba ratificirati, listine o ratifikaciji pa se deponirajo 
pri Ministrstvu za zunanje zadeve Nizozemske. 

27. člen 

Ta konvencija začne veljati šestdeseti dan po deponiranju tretje 
listine o ratifikaciji iz drugega odstavka 26. člena. 

Konvencija začne veljati za vsako državo podpisnico, ki jo ratificira 
kasneje, šestdeset dni po deponiranju njene listine o ratifikaciji. 

28. člen 

Država, ki se ni udeležila desetega zasedanja Haaške konference 
o mednarodnem zasebnem pravu, lahko k tej konvenciji pristopi 
po začetku njene veljavnosti v skladu s prvim odstavkom 27. 
člena. Listina o pristopu se deponira pri Ministrstvu za zunanje 
zadeve Nizozemske. 

Konvencija začne veljati za tako državo, če nobena od držav, ki 
so konvencijo ratificirale pred tem deponiranjem, v šestih mesecih 
od obvestila Ministrstva za zunanje zadeve Nizozemske o takem 
pristopu ministrstvu ne sporoči ugovora. 

Če ni nobenega ugovora, začne konvencija veljati za državo, ki h 
konvenciji pristopi, prvi dan meseca po poteku zadnjega roka iz 
prejšnjega odstavka. 

29. člen 

Vsaka država lahko ob podpisu, ratifikaciji ali pristopu izjavi, da 
se uporaba te konvencije razširi tudi na vsa ozemlja, za katerih 
mednarodne odnose je odgovorna, ali na eno ali več takih ozemelj. 
Izjava začne veljati na datum začetka veljavnosti konvencije za 
to državo. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Nizozemske se obvesti o taki 
razširitvi uporabe tudi kadar koli po začetku veljavnosti te 
konvencije. 

Konvencija začne veljati za ozemlja, omenjena v izjavi o razširitvi 
uporabe, šestdeseti dan po obvestilu iz prejšnjega odstavka. 
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30. člen 

Konvencija velja pet let, šteto od datuma začetka veljavnosti iz 
prvega odstavka 27. člena, in sicer tudi za države, ki sojo kasneje 
ratificirale ali k njej pristopile. 

Če ni odpovedana, se konvencija molče podaljša vsakih pet let. 

Vsaka odpoved se sporoči Ministrstvu za zunanje zadeve 
Nizozemske vsaj šest mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Odpoved se lahko omeji na določena ozemlja, za katera se 
konvencija uporablja. 

Odpoved velja samo za državo, ki pošlje obvestilo o odpovedi. 
Za druge države članice pogodbenice konvencija ostane v veljavi. 

31. člen 

Ministrstvo za zunanje zadeve Nizozemske obvesti države iz 
26. člena in države, ki so k njej pristopile v skladu z 28. členom o: 

a) podpisih in ratifikacijah iz 26. člena; 

b) datumu začetka veljavnosti te konvencije v skladu s prvim 
odstavkom 27. člena; 

c) pristopih iz 28. člena in datumih njihovega začetka veljavnosti; 

d) razširitvah uporabe iz 29. člena in datumih njihovega začetka 
veljavnosti; 

e) imenovanjih, nasprotovanjih in izjavah iz 21. člena; 

'f) odpovedih iz tretjega odstavka 30. člena. 

V potrditev tega so spodaj podpisani, ki so bili za to pravilno 
pooblaščeni, podpisali to konvencijo. 

Sestavljeno v Haagu 15. novembra 1965 v enem izvirniku, 
katerega besedili v angleščini in francoščini sta enako verodostojni, 
ki se deponira v arhivu Vlade Nizozemske in katerega overjena 
kopija se po diplomatski poti pošlje vsaki državi, ki se je udeležila 
desetega zasedanja Haaške konference o mednarodnem 
zasebnem pravu. 
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OBRAZCI (ZAPROSILO IN POTRDILO) 
POVZETEK VSEBINE LISTINE ZA VROČITEV 

(priloge iz 3., 5., 6. in 7. člena) 

t 
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PRILOGA H KONVENCIJI 

Obrazci 

ZAPROSILO 

ZA VROČITEV SODNIH ALI ZUNAJSODNIH LISTIN 
V TUJINI 

Konvencija o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah 
v tujini, 

podpisana v Haagu 15. novembra 1965 

Ime in naslov prosilca Naslov organa prejemnika 

Podpisani prosilec imam čast v dvojniku poslati spodaj naštete listine in v skladu s 5. členom 
omenjene konvencije prosim za takojšnjo vročitev listin naslovniku: 

(ime in naslov)  

a) v skladu s pododstavkom (a) prvega odstavka 5. člena konvencije;* 

b) na naslednji način (pododstavek (b) prvega odstavka 5. člena);*  

c) z izročitvijo naslovniku, če jih sprejme prostovoljno (drugi odstavek 5. člena).* 

Pristojni organ prosim, da mi vrne ali zagotovi vračilo kopije listin in prilog* 
skupaj z izpolnjenim potrdilom na hrbtni strani. 

Seznam listin 

V dne 

Podpis in/ali žig: 

' Neustrezno črtajte. 
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/ 
Hrbtna stran zaprosila 

POTRDILO 

Podpisani pristojni organ imam v skladu s 6. členom konvencije čast potrditi: 

2) daje bila listina vročena* 
- dne  
- v (kraj, ulica, hišna številka)  

- na enega od naslednjih načinov iz 5. člena: 

a) v skladu z določbami pododstavka (a) prvega odstavka 5. člena konvencije,* 
b) na naslednji posebni način:*  

c) z dostavo naslovniku, ki jo je prostovoljno sprejel.* 

Listine iz zaprosila so bile dostavljene: 
- (ime in opis osebe)  

- razmerje do naslovnika (družinsko, poslovno ali drugo): 

3) da listina ni bila vročena zaradi naslednjih dejstev:* 

V skladu z drugim odstavkom 12. člena konvencije prosimo prosilca, da plača ali povrne 
stroške v skladu s priloženo specifikacijo stroškov. 

Priloge 

Vrnjene listine:  

Kadar je ustrezno, listine, ki dokazujejo vročitev: 

V   dne, 

Podpis in/ali žig: 

* Neustrezno črtajte. 
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POVZETEK VSEBINE LISTINE ZA VROČITEV 

Konvencija o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah 

v tujini, 

podpisana v Haagu 15. novembra 1965 

(četrti odstavek 5. člena) 

Ime in naslov organa prosilca  

Podatki o strankah:* 

SODNA LISTINA** 
Vrsta in namen listine:  

Vrsta in namen postopkov, in če je to ustrezno, sporni znesek: 

Datum in kraj prve obravnave: 

Sodišče, ki je izreklo sodbo:** 

Datum sodbe:**  

Roki, navedeni v listini:**  

ZUNAJSODNA LISTINA** 
Vrsta in namen listine:  

Roki, navedeni v listini:** 

* Če je primerno, ime in naslov osebe, kije zainteresirana, da se listina pošlje. 

** Neustezno črtajte. 
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4. člen 3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbita Ministrstvo za pravosodje in Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Ministrstvo za zunanje zadeve. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Konvencija o vročitvi sodnih in izvensodnih listin v civilnih ali 
gospodarskih zadevah v tujini z dne 15. novembra 1965 je bila 
sprejeta na desetem zasedanju Haaške konference za 
mednarodno zasebno pravo. Na podlagi prvega odstavka 28. 
člena navedene konvencije ima Republika Slovenija možnost, da 
pristopi h konvenciji ter tako prispeva tudi k tesnejšemu 
povezovanju in poenotenju postopkov pri nuđenju mednarodne 
civilnopravne pomoči na tem področju. 

Konvencija o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali 
gospodarskih zadevah v tujini skupaj s haaško Konvencijo o 
civilnem postopku iz leta 1954 in haaško Konvencijo o olajšanju 
mednarodnega pristopa k sodiščem iz leta 1980, v katerih je 
Republika Slovenija že pridobila status države pogodbenice, 
zaokrožuje področje nuđenja t.i. male pravne pomoči v civilnih in 
gospodarskih zadevah in omogoča poenostavitev postopka 
vročanja pisanj v tujino. 

Konvencija določa pravila za pošiljanje sodnih ali zunajsodnih 
listin za vročitev v tujini; predvideva osrednji organ, ki ga organizira 
vsaka država v skladu s svojim notranjim pravom in je pristojen 
za sprejemanje zaprosil za vročitev iz drugih držav pogodbenic; 
določa, v katerih primerih se takšna pravna pomoč lahko zavrne; 

opredeljuje načine vročanja in poti komuniciranja v zadevnih 
primerih ter pravila o stroških nuđenja tovrstne pravne pomoči. 
Vse določbe Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v 
civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini so oblikovane v okviru 
predpostavke, da se pri izvajanju konvencije spoštuje notranja 
materialna in procesna civilna zakonodaja pogodbenic in 
vzajemnost pri izpolnjevanju prevzetih obveznosti. 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za pravosodje Republike 
Slovenije. 

Zaradi ratifikacije konvencije ne bo treba sprejeti novih ali 
spremeniti veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji. 

Za izvajanje konvencije ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Sredstva se bodo 
zagotavljala v okviru sredstev, ki so v proračunu zagotovljena za 
delovanje pravosodnih organov in Ministrstva za pravosodje 
Republike Slovenije. 

Konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 
drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ur.l. 
Republike Slovenije, št. 1/91). 
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BELEŽKE 
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BELEŽKE 
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BELEŽKE 
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BELEŽKE 
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BELEŽKE 
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BELEŽKE 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

A=. 

Telefon:- 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

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. 



v 

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 420 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 faksa: (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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