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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

POKRAJINI POSAVJE (ZPPos) 

- EPA 1242 - II - prva obravnava 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Jože AVŠIČ, poslanec 
Branko JANC, poslanec 

Ljubljana, 14.7.2000 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS št. 48/92) ter 
174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96, 26/97 in 46/ 
2000) vlagata podpisana poslanca 

- PREDLOG ZAKONA O POKRAJINI POSAVJE 

in ga pošiljata v prvo obravnavo. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščata, da bosta kot 
predlagatelja sodelovala na sejah delovnih teles Državnega 
zbora in na sejah Državnega zbora. 

Jože AVŠIČ, l.r. 
Branko JANC, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

I Občine Brežice, Krško in Sevnica so bile v dosedanji zgodovini 
na lokalni in regionalni ravni različno organizirane, kar je značilno 
tudi za celotno slovensko upravnopolitično dediščino. Delitev na 
dežele, ki so bile izoblikovane v 18. stoletju, ko je bilo Posavje 
razdeljeno po reki Savi in umeščeno v deželi Kranjsko in Štajersko, 
je tudi v nadaljnjem upravnopolitičnem razvoju vplivala na 
oblikovanje okrajev, čeprav se je pokrajina tako geografsko, 
kulturno in ekonomsko razvijala samostojno in enotno. Meja na 
Savi je bila v Posavju velikokrat moteč dejavnik, saj so bili okraji 
formirani tako, da je okraj Brežice združeval štajerski del Posavja, 
Krški okraj pa kranjski (dolenjski del). Leta 1955 sta bila oba 
okraja ukinjena, Posavje pa z Zasavjem vključeno v okraj Trbovlje, 
ki pa je bil tudi zaradi svoje "čudnosti" ukinjen leta 1958. Po letu 
1958 in do dokončne ukinitve okrajev leta 1964, je bilo Posavje 
zopet razdeljeno po reki Savi in priključeno okraju Novo mesto 
oziroma Celje. Po ukinitvi okrajev se je pričela oblikovati regija 
Posavje na temelju vedno tesnejšega medobčinskega 
sodelovanja. Poleg nekaterih regionalnih institucij, ki so bile do 
tedaj že oblikovane v Posavju (kot naprimer Bolnišnica Brežice), 
so se v tem obdobju formirale številne medobčinske oziroma 
državne funkcije na področju družbenih dejavnosti, gospodarstva 
in državne uprave. Nekatere slabe rešitve, ki so bile povzročene 
z delitvijo po reki Savi pa so še vedno prisotne. 

Območja občin Brežice, Krško in Sevnica (v nadaljnjem besedilu: 
posavske občine) oblikujejo geografsko, kulturno, zgodovinsko 
in družbeno-ekonomsko zaokroženo celoto - posavsko regijo. V 
tej zaokroženi celoti želimo usmeriti dejavnosti občin v skupen 
razvoj in nastop navzven tako, da bo postala posavska regija 
pomemben partner v Sloveniji in preko državnih meja. Želimo 
izoblikovati in uveljavljati identiteto posavske regije za skupno 
trženje, z ohranjanjem in poudarjanjem specifičnosti njenih 
posameznih delov in dogovorno reševati možnosti in problematiko 
znotraj regije, še posebej na področju ekologije, rabe prostora, 
energetike, prometa, šolstva, zdravstva, turizma itd. Po in zaradi 
sprememb v lokalni samoupravi, so posavske občine v mesecu 
marcu 1997 ustanovile Svet posavskih občin in ga kasneje 
preoblikovale v Svet Pokrajine Posavje v ustanavljanju s sprejetim 
statutarnim aktom z dvotretjinsko večino v vseh treh občinskih 
svetih. To in tudi podpis deklaracije političnih strank Posavja o 
ustanovitvi Pokrajine Posavje, predstavlja ustrezno podlago za 
naslednji korak in logično nadaljevanje prizadevanj za uzakonitev 
pokrajine. 

Sprejemanje zakona o spodbujanju regionalnega razvoja (Ur.l.RS, 
št. 60/99) narekuje ustanovitev regije. Čeprav za omenjeni zakon 
na nek način uzakonja tako imenovane statistične regije (kar 
Posavje tudi je), pa je potrebno storiti tudi končno dejanje, to pa je, 
sprejem zakona v Državnem zboru Republike Slovenije. 

Temeljna podlaga za ustanovitev Pokrajine Posavje je 138. člen 
Ustave Republike Slovenije, ki določa, da prebivalci Slovenije 
uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih 
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skupnostih. 143. člen Ustave Republike Slovenije pa opredeljuje 
pokrajino kot širšo samoupravno lokalno skupnost. 

Tudi zakon o lokalni samoupravi v 72. členu določa, da se zaradi 
urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena občine lahko 
povezujejo v pokrajine. Pokrajina se ustanovi na širšem 
geografsko zaokroženem območju, na katerem se odvija večji 
del družbenih, gospodarskih in kulturnih odnosov tam živečega 
prebivalstva in na katerem je - glede na površino ozemlja, število 
prebivalstva ter obstoječih in potencialnih gospodarskih 
zmogljivosti - mogoče planirati razvoj, ki bo pospeševal 
gospodarsko, kulturno in socialno ravnotežje v pokrajini in v državi. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilj zakona je ustanovitev Pokrajine Posavje kot izvedene 
skupnosti, ki bo opravljala izvirne ter prenesene pristojnosti vanjo 
združenih posavskih občin in države z namenom izboljševanja 
kvalitete življenja v posavski regiji. 

Zakon ustanavlja Pokrajino Posavje in sicer na območju občin 
Brežice, Krško in Sevnica. 

Temeljno načelo zakona je, da ureja zgolj najnujnejše zadeve, 
povezane z ustanovitvijo, konstituiranjem in delovanjem Pokrajine 
Posavje. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Predlagano je, da se sredstva za financiranje Pokrajine Posavje 
zagotavljajo kot lastna sredstva, iz sredstev države in sredstev 
posavskih občin ob pogojih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. 
Pokrajini Posavje pripada del prihodkov iz naslova dohodnine, ki 
se določi za posamezno proračunsko leto s proračunskim 
zakonom države. Predlog tudi določa, da posavske občine 
zagotovijo Pokrajini Posavje tista sredstva, ki so potrebna za 
opravljanje nalog, ki jih prenesejo nanjo. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. poglavje 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se na podlagi odločitev občinskih svetov občin 
Brežice, Krško in Sevnica sprejetih z dvotretjinsko večino vseh 
članov in na podlagi statutarnega akta o ustanovitvi Sveta 
Pokrajine Posavje v ustanavljanju, ki so ga sprejeli občinski sveti 
občin Brežice, Krško in Sevnica v letih 1997 in 1999, ustanovi 
Pokrajina Posavje. 

2. člen 

Pokrajina Posavje obsega območja občin Brežice, Krško in 
Sevnica (v nadaljnjem besedilu: posavske občine). 

3. člen 

Sedež Pokrajine Posavje se določi s statutom Pokrajine Posavje. 

4. člen 

Pokrajina Posavje temelji na ozemeljski, gospodarski, politični, 
kulturni in zgodovinski povezanosti prebivalcev, ki omogoča 
planiranje na prostorskem, gospodarskem, kulturnem in drugih 
področjih ter uravnotežen razvoj v posavskih občinah in celotni 
Pokrajini Posavje. 

5. člen 

Pokrajina Posavje je pravna oseba javnega prava. 

6. člen 

Pokrajina Posavje ima svoj statut. Statut vsebuje določbe o 
organizaciji Pokrajine Posavje, njenih organih in pristojnostih, o 
oblikah sodelovanja prebivalcev pri skupnih odločitvah in o 
razmerjih med Pokrajino Posavje in posavskimi občinami ter 
drugimi pokrajinami. 

7. člen 

Meje Pokrajine Posavje ni dopustno spreminjati brez pristanka 
neposredno prizadetih posavskih občin. 

8. člen 

Pokrajina Posavje kot širša samoupravna lokalna skupnost deluje 
v okviru državne suverenosti in državne ozemeljske celovitosti v 
skladu z ustavo in zakoni. 

9. člen 

Pokrajina Posavje v okviru svojih pristojnosti izvaja zadeve 
splošnega pomena, ki pospešujejo razvoj pokrajine in so v korist 
njenega prebivalstva. 

Na Pokrajino Posavje lahko država z zakonom prenese naloge iz 
državne pristojnosti, če ji za to zagotovi finančna sredstva. 

Pokrajina Posavje in država medsebojne odnose uredita s 
sporazumom. 
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10. člen 

Odnosi med Pokrajino Posavje in posavskimi občinami, ki so 
povezane v pokrajino, se urejajo skladno z določbami zakona o 
lokalni samoupravi. 

Delovanje Pokrajine Posavje ne sme posegati v avtonomijo 
posavskih občin pri upravljanju lokalnih zadev. 

Pokrajina Posavje skrbi za uveljavljanje lokalne samouprave v 
posavskih občinah in med posavskimi občinami ter za usklajen 
razvoj na ekonomskem, socialnem in kulturnem področju. 

Odločitve organov Pokrajin Posavje veljajo na celotnem območju 
pokrajine, razen če ni v samem predpisu določeno, da velja 
odločitev samo za del območja pokrajine oziroma samo za 
posamezno občino. 

11. člen 

Pokrajina Posavje lahko v okviru ustave in zakona ter svojega 
statuta sodeluje z drugimi pokrajinami predvsem pri regionalnem 
planiranju ter usklajevanju razvoja na področjih varstva okolja, 
urejanju prostora, prometa, oskrbe z energijo, šolstva, zdravstva, 
socialnega varstva in kulture, varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter sklepa z njimi sporazume o sodelovanju za 
doseganje ciljev, ki so v skupnem interesu. 

12. člen 

Pokrajina Posavje sodeluje s pokrajinami drugih držav v okviru 
mednarodnih pogodb in zunanjepolitičnih usmeritev države. 

II. Poglavje 

PRISTOJNOSTI POKRAJINE POSAVJE 

13. člen 

Pokrajina Posavje ureja in opravlja lokalne zadeve širšega pomena 
zlasti na področjih: 
- šolstva, športa, kulture, osnovnega zdravstva, socialnega 
varstva in drugih družbenih dejavnosti, ki so pomembne za razvoj 
pokrajine in posavskih občin; 
- komunalnih, energetskih, prometnih in drugih infrastrukturnih 
objektov, ki presegajo potrebe posamezne posavske občine, 
odstranjevanja komunalnih in drugih odpadkov ter odplak in 
zagotavljanja drugih oblik varstva okolja z napravami regionalnih 
zmogljivosti; 
- gospodarstva, zlasti kmetijstva, obrti in turizma na območju 
pokrajine; 
- varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
- dejavnosti in službe za pomoč posavskim občinam pri opravljanju 
njihovih nalog In krepitev lokalne samouprave v posavskih občinah 
ter 
- ureja In opravlja druge lokalne zadeve širšega pomena. 

Pristojnosti Pokrajine Posavje na področjih iz prejšnjega odstavka 
se določijo s statutom v skladu z zakonom. 

14. člen 

Pokrajina Posavje opravlja vse regionalne naloge, ki se nanašajo 
na izvajanje določb zakona, ki ureja spodbujanje skladnega 

regionalnega razvoja, predvsem naloge v zvezi s pripravo in 
sprejemom regionalnega razvojnega programa. 

15. člen 

Pokrajina Posavje lahko opravlja na svojem območju upravne 
naloge države, razen upravnih nalog, ki jih po zakonu neposredno 
opravljajo ministrstva in upravnih nalog, ki so z zakonom 
prenešene v pristojnost občin. 

16. člen 

Pokrajina Posavje opravlja naloge, ki jih nanjo prenesejo posavske 
občine, skladno s statutom pokrajine. 

17. člen 

Na Pokrajino Posavje se lahko s področnimi zakoni prenese 
izvajanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki se bolj 
racionalno in učinkovito opravljajo v pokrajini, če ji država za to 
zagotovi finančna sredstva. Pogoje in razloge za izvajanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti v Pokrajini Posavje 
predpiše zakon. 

Državni zbor mora pred sprejemom zakona, s katerim se Pokrajini 
Posavje v izvajanje prenesejo posamezne naloge iz državne 
pristojnosti, pridobiti njeno predhodno soglasje. 

III. poglavje 

ORGANI POKRAJINE POSAVJE 

18. člen 

Organi Pokrajine Posavje so pokrajinski svet, predsednik 
pokrajinskega sveta in nadzorni odbor. 

19. člen 

Pokrajinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v 
okviru pravic in dolžnosti pokrajine. 

Člane pokrajinskega sveta volijo občinski sveti posavskih občin. 

Število članov pokrajinskega sveta iz posamezne občine se določi 
tako, da imajo: 
- občine do 5000 prebivalcev dva člana, 
- občine nad 5000 prebivalcev za vsakih dodatnih 5000 
prebivalcev dva člana. 

20. člen 

Člani pokrajinskega sveta se volijo za štiri leta. 

Člani pokrajinskega sveta se izvolijo izmed članov občinskega 
sveta. 

21. člen 

Pokrajinski svet v okviru pristojnosti Pokrajine Posavje: 
- sprejema statut Pokrajine Posavje; 
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- sprejema proračun in zaključni račun proračuna Pokrajine 
Posavje; 
- sprejema razvojne strategije in razvojne projekte Pokrajine 
Posavje; 
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na Pokrajino 
Posavje; 
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon ali statut Pokrajine 
Posavje. 

22. člen 

Kadar pokrajinski svet odloča o zadevah, ki se nanašajo na 
finančne obveznosti posavskih občin, je odločitev sprejeta samo 
s soglasjem vseh članov pokrajinskega sveta. 

23. člen 

Predsednik pokrajinskega sveta se izvoli izmed članov 
pokrajinskega sveta. Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala 
večina članov pokrajinskega sveta. 

Predsednik pokrajinskega sveta predstavlja in zastopa Pokrajino 
Posavje. 

Predsednik pokrajinskega sveta skrbi in odgovarja za izvajanje 
odločitev pokrajinskega sveta. 

Predsednik sveta pokrajine opravlja funkcijo praviloma nepoklicno, 
če v statutu pokrajine ni določeno drugače. 

24. člen 

Pokrajinski svet lahko razreši predsednika pokrajinskega sveta 
na predlog najmanj tretjine članov pokrajinskega sveta, če hkrati 
z večino glasov vseh članov pokrajinskega sveta izvoli novega 
predsednika pokrajinskega sveta. 

25. člen 

Člani pokrajinskega sveta praviloma opravljajo funkcijo nepoklicno. 
Statut Pokrajine Posavje lahko določi, da predsednik pokrajinskega 
sveta in posamezni člani pokrajinskega sveta opravljajo funkcijo 
poklicno. 

26. člen 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v Pokrajini 
Posavje. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: 
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Pokrajine 
Posavje; 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih 
sredstev; 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 
sredstev. 

» 
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem 
delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in 
poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim 
predpisom ali z akti pokrajinskega sveta in spoštovati 
dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov. 

Statut Pokrajine Posavje določa naloge, postopke in načine dela 
nadzornega odbora, oblikovanje nadzornega odbora, načela za 
organizacijo dela in predstavljanje nadzornega odbora ter javnost 
dela nadzornega odbora. Nadzorni odbor v skladu s statutom 
Pokrajine Posavje sprejme svoj poslovnik. 

27. člen 

Člane nadzornega odbora imenuje pokrajinski svet. 
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno. 
Član nadzornega odbora ne more biti član pokrajinskega sveta 
ali član občinskih svetov posavskih občin. 

28. člen 

Člani organov Pokrajine Posavje so pri opravljanju svoje funkcije 
neodvisni. 

IV. Poglavje 

FINANCIRANJE POKRAJINE POSAVJE 

29. člen 

Sredstva za financiranje Pokrajine Posavje se zagotavljajo kot 
lastna sredstva, iz sredstev države in sredstev posavskih občin 
ob pogojih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. 

Pokrajini Posavje pripada del prihodkov iz naslova dohodnine, ki 
se določi za posamezno proračunsko leto s proračunskim 
zakonom. 

Posavske občine zagotovijo Pokrajini Posavje tista sredstva, ki 
so potrebna za opravljanje nalog, ki jih prenesejo nanjo. 

Prihodki in odhodki Pokrajine Posavje so del javnih financ. 

30. člen 

Pokrajina Posavje ima proračun. 

V proračunu Pokrajine Posavje se izkazujejo vsi prihodki in 
odhodki za financiranje njenih nalog. 

Pokrajina Posavje lahko razpolaga samo s tistimi prihodki, ki so 
vplačani v njen proračun do konca proračunskega leta. 

Proračun se sprejema za eno leto in velja za leto, za katero je 
sprejet. 

Proračun mora biti uravnotežen. 

31. člen 

Pokrajina Posavje se ne sme zadolžiti doma ali v tujini. 

32. člen 

Za izkazovanje prihodkov in odhodkov proračuna, urejanje 
izvrševanja proračuna, vodenje poslovnih knjig in izdelovanje 
letnih poročil se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo 
proračun lokalnih skupnosti. 

33. člen 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in 
učinkovito rabo proračunskih sredstev opravlja Računsko sodišče 
Republike Slovenije. 
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V. Poglavje 

POSTOPEK ZA KONSTITUIRANJE POKRAJINE 
POSAVJETER ZA SPREMEMBO NJENEGA 

OBMOČJA IN IMENA 

1. Postopek za konstituiranje Pokrajine Posavje 

34. člen 

V postopku konstituiranja Pokrajine Posavje se izvolijo in 
konstituirajo njeni organi ter sprejme statut in drugi akti, potrebni 
za delovanje pokrajine. 

35. člen 

Prve volitve v pokrajinski svet razpiše predsednik Državnega 
zbora. 

Prve volitve v pokrajinski svet se razpišejo najkasneje 30 dni po 
uveljavitvi tega zakona. Od dneva razpisa volitev do dneva volitev 
v občinskih svetih posavskih občin ne sme preteči več kot 60 in 
ne manj kot 30 dni. 

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

36. člen 

Volitve v pokrajinski svet se izvajajo skladno z določbami tega 
zakona in statuti posavskih občin. 

37. člen 

Pokrajinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih 
več kot polovica mandatov članov sveta. 

Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega pokrajinskega sveta skliče 
predsednik Državnega zbora. 

38. člen 

Prvo sejo pokrajinskega sveta vodi do izvolitve predsednika sveta 
njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko pokrajinski svet 
odloči, da vodi prvo sejo drug član pokrajinskega sveta. 

Pokrajinski svet na prvi seji najprej sprejme začasni poslovnik o 
svojem delu, katerega osnutek pripravi občina, v kateri je bil 
izvoljen najstarejši član pokrajinskega sveta. Po sprejemu 
začasnega poslovnika pokrajinski svet imenuje komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

39. člen 

O potrditvi mandatov članov pokrajinskega sveta odloča 
pokrajinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

Po potrditvi mandatov članov pokrajinskega sveta pokrajinski 
svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja izvoli predsednika pokrajinskega sveta ter imenuje 
sekretarja sveta in komisijo za pripravo statuta pokrajine in 
poslovnika pokrajinskega sveta. 

40. člen 

Pokrajinski svet v šestih mesecih po konstituiranju sprejme statut 
pokrajine, v 60 dneh po sprejemu statuta pa sprejme poslovnik o 
svojem delu. 

41. člen 

Pokrajinski svet najkasneje v šestih mesecih po konstituiranju 
sprejme proračun Pokrajine Posavje. 

2. Postopek za spremembo območja in imena 
Pokrajine Posavje. 

42. člen 

Območje Pokrajine Posavje in ime Pokrajine Posavje se lahko 
spremenita samo z zakonom na podlagi odločitev občinskih 
svetov posavskih občin. 

43. člen 

Občina lahko izstopi iz Pokrajine Posavje samo, če to ni v škodo 
drugih posavskih občin. 

Sklep o izstopu občine iz Pokrajine Posavje lahko sprejme občinski 
svet z dvotretjinsko večino svojih članov. 

O takem sklepu občinski svet obvesti pokrajinski svet in občinske 
svete ostalih posavskih občin ter zahteva njihovo mnenje. Če 
pokrajinski svet in občinski sveti ostalih posavskih občin 
nasprotujejo izstopu občine iz Pokrajine Posavje, ker bi to bilo v 
škodo drugim posavskim občinam, mora občinski svet ponovno 
odločati o vprašanju izstopa občine iz Pokrajine Posavje. 

44. člen 

Če občinski svet vztraja v svoji odločitvi o izstopu občine iz 
Pokrajine Posavje, o tem obvesti Državni zbor z obrazložitvijo ter 
predlogom premoženjske in kadrovske delitvene bilance med 
občino in Pokrajino Posavje. 

Državni zbor lahko odloči, da se odločitev občinskega sveta o 
izstopu občine iz Pokrajine Posavje ne upošteva, če ugotovi, da 
bi izstop povzročil škodo drugim posavskim občinam. 

45. člen 

Šteje se, da je izstop občine iz Pokrajine Posavje v škodo drugim 
posavskim občinam, če bi onemogočil ali bistveno otežil izvajanje 
temeljnih nalog Pokrajine Posavje iz 13. člena tega zakona. 

Občina ne more izstopiti iz Pokrajine Posavje pred koncem 
proračunskega leta oziroma obdobja, določenega z zakonom o 
proračunskih načelih in ne prej, dokler ni izvršena premoženjska 
in kadrovska delitvena bilanca med občino in Pokrajino Posavje. 
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VI. poglavje 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

46. člen 

Materialne, kadrovske in prostorske pogoje za začetek delovanja 

pokrajinskega sveta zagotavlja občina, v kateri je bil kot član 
pokrajinskega sveta izvoljen predsednik pokrajinskega sveta. 

47. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona temelji na zamisli, da se z zakonom uredijo zgolj 
najnujnejše zadeve, povezane z ustanovitvijo, konstituiranjem in 
delovanjem Pokrajine Posavje. 

S tem zakonom se tako ustanovi Pokrajina Posavje na območjih 
občin Brežice, Krško In Sevnica na podlagi odločitve občinskih 
svetov posavskih občin, sprejetih z dvotretjinsko večino vseh 
članov. Pokrajina Posavje je teritorialna skupnost, ki ima položaj 
pravne osebe in ima svoj statut, ki je njen temeljni splošni pravni 
akt. V statutu bo Pokrajina Posavje avtonomno reševala vprašanja 
kot so npr. vprašanje organizacije pokrajine, vprašanje načinov 
in oblik sodelovanja prebivalcev pri skupnih odločitvah, vprašanje 
razmerij med pokrajino in posavskimi občinami ter drugimi 
pokrajinami ipd. Pokrajina Posavje bo kot širša samoupravna 
skupnost delovala v okviru državne suverenosti in državne 
ozemeljske celovitosti v skladu z ustavo in zakoni. Predlog ureja 
tudi sodelovanje Pokrajine Posavje z drugimi pokrajinami ter 
pokrajinami v drugih državah, ki poteka v okviru ustave, zakonov 
in statuta pokrajine. 

Pristojnosti Pokrajine Posavje predlog opredeljuje kot izvirne 
pristojnosti, ki se določijo s statutom, kot prenesene naloge 
posavskih občin in kot prenesene državne pristojnosti v izvajanje 
Pokrajini Posavje. Predlog pa dopušča tudi prenos upravnih nalog 
z države na Pokrajino Posavje. 

Organi Pokrajine Posavje so pokrajinski svet, predsednik 
pokrajinskega sveta in nadzorni odbor. Pokrajinski svet je 
opredeljen kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru 
pravic in dolžnosti pokrajine ter je sestavljen iz predstavnikov 
posavskih občin. Predlog določa število članov pokrajinskega 
sveta iz posamezne posavskeobčine na osnovi števila 
prebivalcev občine. Volitve članov pokrajinskega sveta urejajo 
statuti posavskih občin v skladu s tem zakonom. Predsednik 

pokrajinskega sveta se izvoli izmed članov pokrajinskega sveta. 
Funkcija članov pokrajinskega sveta naj bi bila praviloma 
nepoklicna. Predlaga se naslednje pristojnosti pokrajinskega 
sveta: sprejemanje statuta Pokrajine Posavje; sprejemanje 
proračuna in zaključnega računa proračuna Pokrajine Posavje; 
sprejemanje planov razvoja Pokrajine Posavje; dajanje soglasij k 
prenosu nalog iz državne pristojnosti na Pokrajino Posavje in 
odločanje o drugih zadevah, ki jih določa zakon ali statut Pokrajine 
Posavje. Predlog ureja tudi primere razrešitve predsednika 
pokrajinskega sveta ter opredeljuje vlogo in naloge nadzornega 
odbora. 

Predlagano je, da se sredstva za financiranje Pokrajine Posavje 
zagotavljajo kot lastna sredstva, iz sredstev države in sredstev 
posavskih občin ob pogojih, kijih predpisuje veljavna zakonodaja. 
Pokrajini Posavje pripada del prihodkov iz naslova dohodnine, ki 
se določi za posamezno proračunsko leto s proračunskim 
zakonom države. Predlog tudi določa, da posavske občine 
zagotovijo Pokrajini Posavje tista sredstva, ki so potrebna za 
opravljanje nalog, ki jih prenesejo nanjo. Pokrajina Posavje se ne 
sme zadolževati, nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter 
gospodarno in učinkovito rabo proračunskih sredstev pa bo 
opravljalo Računsko sodišče RS. 

Predlog zakona v postopku konstituiranja Pokrajine Posavje ureja 
izvolitev In konstituiranje njenih organov ter sprejem statuta in 
drugih za delovanje pokrajine potrebnih aktov. Urejen je tudi 
postopek za morebitno spremembo območja in imena Pokrajine 
Posavje. 

V prehodni določbi pa je rešeno vprašanje zagotovitve materialnih, 
kadrovskih in prostorskih pogojev za začetek delovanja 
pokrajinskega sveta. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 SOCIALNI 

VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO KANADE IN 

DOGOVORA O IZVAJANJU SPORAZUMA O 

SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE 

TER SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO OUEBECA IN DOGOVORA O 

IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNI 

VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO OUEBECA (BCASSV) 

- EPA 1264 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 557-00/98-2 
Ljubljana, 20.07.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 20. julija 2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO KANADE IN DOGOVORA O IZVAJANJU 
SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE TER 
SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO OUČBECA IN 
DOGOVORA O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNI 
VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
OUEBECA, 

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, 
- dr. Miha BREJC, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Marko ŠTROVS, državni sekretar v Ministrstvu za delo, 

družino in socialne zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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1. člen - Dogovor o izvajanju sporazuma o socialni varnosti med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Oudbeca, podpisan v Oudbecu 

Ratificirajo se: 11. maja 2000. 
Sporazum o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Kanade, podpisan v Ljubljani 17. maja 1998; 
Dogovor o izvajanju sporazuma o socialni varnosti med Vlado 2. člen 
Republike Slovenije in Vlado Kanade, podpisan v Ljubljani 17. 
maja 1998; Sporazuma in dogovora o izvajanju sporazumov se v izvirniku v 

- Sporazum o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije slovenskem in francoskem jeziku glasijo*: 
in Vlado Oudbeca, podpisan v Qu6becu 11. maja 2000; 

Besedilo Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike in Vlado Kanade 
in besedilo Dogovora o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Kanade v angleškem jeziku sta na vpogled v 
Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve 
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SPORAZUM O SOCIALNI VARNOSTI 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO KANADE 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADA KANADE, 

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", 

ODLOČENI, da sodelujeta na področju socialne varnosti, 

STA SE ODLOČILI v ta namen skleniti sporazum in se 

SPORAZUMELI, KOT SLEDI: 

I. DEL 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. ČLEN 
Določitev Izrazov 

1. Za namen tega sporazuma: 

"dajatev" za pogodbenico pomeni vsako denarno dajatev, 
pokojnino ali dodatek, določen z zakonodajo pogodbenice, in 
vključuje vsa doplačila ali povišanja, ki se nanašajo na takšno 
dajatev, pokojnino ali dodatek; 

"pristojni organ" za Kanado pomeni ministra ali ministre, 
pristojne za uporabo kanadske zakonodaje; in za Slovenijo 
ministrstvo, pristojno za delo; 

f 
"pristojni nosilec" za Kanado pomeni pristojni organ; in za 
Slovenijo zavod, pristojen za uporabo zakonodaje iz točke b) 
prvega odstavka 2. člena; 

"zavarovalna doba" za Kanado pomeni dobo plačevanja 
prispevkov ali dobo prebivanja, potrebno za pridobitev pravice 
do dajatve po kanadski zakonodaji, ki vključuje tudi dobo 
izplačevanja invalidske pokojnine po Kanadskem sistemu 
pokojninskega zavarovanja-, in za Slovenijo dobo plačevanja 
prispevkov, zaposlitve ali poklicne dejavnosti kot tudi vse 
druge dobe, ki so ugotovljene ali priznane kot zavarovalne 
dobe, ter posebne dobe, ki so priznane po slovenski 
zakonodaji; 

"zakonodaja" za pogodbenico pomeni zakone in predpise, ki 
so za to pogodbenico našteti v prvem odstavku 2. člena. 

2. Vsi izrazi, ki niso opredeljeni v tem členu, imajo pomen, kot 
jim ga določa ustrezna zakonodaja. 

2. ČLEN 
Stvarna veljavnost 

1. Ta sporazum se nanaša na naslednjo zakonodajo: 

(a) za Kanado: 

(i) Zakon o varstvu za primer starosti in iz njega izhajajoče 
predpise in 

(ii) Kanadski sistem pokojninskega zavarovanja in iz njega 
izhajajoče predpise; 

(b) za Slovenijo: 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, razen 
določb, ki se nanašajo na dajatve za preostalo delovno 
zmožnost. 

2. Pod pogoji iz tretjega odstavka se ta sporazum nanaša tudi 
na zakone in predpise, ki spreminjajo, dopolnjujejo, združujejo 
ali nadomeščajo zakonodajo, našteto v prvem odstavku. 

3. Ta sporazum se nanaša tudi na zakone in predpise, ki 
razširjajo zakonodajo pogodbenice na nove kategorije 
upravičencev ali nove dajatve, če ta pogodbenica svojega 
ugovora ne sporoči drugi pogodbenici najkasneje v treh 
mesecih po uveljavitvi takšnih zakonov in predpisov. 

3. ČLEN 
Osebna veljavnost 

Ta sporazum se uporablja za osebe, za katere velja ali je veljala 
kanadska ali slovenska zakonodaja, in na njihove vzdrževane 
družinske člane ter preživele družinske člane v smislu ustrezne 
zakonodaje ene ali druge pogodbenice. 

4. ČLEN 
Enako obravnavanje 

Za osebe, za katere velja ali je veljala zakonodaja ene 
pogodbenice, in za njihove vzdrževane družinske člane ter 
preživele družinske člane veljajo obveznosti iz zakonodaje druge 
pogodbenice in so upravičene do dajatev iz te zakonodaje pod 
enakimi pogoji kot državljani druge pogodbenice, če s tem 
sporazumom ni drugače določeno. 

5. ČLEN 
Izplačevanje dajatev v tujino 

1. Če ni s tem sporazumom drugače določeno, se dajatve, ki se 
plačujejo po zakonodaji ene pogodbenice osebam iz 3. člena, 
vključno z dajatvami, pridobljenimi na podlagi tega sporazuma, 

8. avgust 2000 11 poročevalec, št. 64 



ne smejo znižati, spremeniti, začasno ustaviti, ukiniti ali zaseči 
samo zato, ker oseba stalno prebiva na ozemlju druge 
pogodbenice. Te dajatve se izplačujejo na ozemlju druge 
pogodbenice. 

2. Dajatve po zakonodaji ene pogodbenice se izplačujejo 
državljanom druge pogodbenice, ki stalno prebivajo na ozemlju 
tretje države, pod enakimi pogoji kot državljanom prve 
pogodbenice, ki stalno prebivajo v tej tretji državi. 

3. Za kanadsko zakonodajo se uporablja drugi odstavek tega 
člena za vse osebe iz 3. člena. 

II. DEL 

DOLOČBE O ZAKONODAJI, KI SE 
UPORABI 

6. ČLEN 
Pravila o zavarovanju 

1. Ob upoštevanju naslednjih določil tega člena: 

(a) za zaposleno osebo, ki dela na ozemlju ene pogodbenice, 
v zvezi s tem delom velja le zakonodaja te pogodbenice, 
in 

(b) za samozaposleno osebo, ki stalno prebiva na ozemlju 
ene pogodbenice in dela za svoj račun na ozemlju druge 
pogodbenice ali na ozemljih obeh pogodbenic, v zvezi s 
tem delom velja le zakonodaja prve pogodbenice. 

2. Za zaposleno osebo, za katero velja zakonodaja ene 
pogodbenice in ki opravlja delo na ozemlju druge pogodbenice 
za istega ali sorodnega delodajalca, v zvezi s tem delom velja 
le zakonodaja prve pogodbenice, kot če bi to delo opravljala 
na njenem ozemlju. V primeru detašmaja ostane brez 
predhodne privolitve pristojnih organov obeh pogodbenic 
zavarovana največ 60 mesecev. 

3. Za osebo, ki je zaposlena kot član ladijske posadke, za katero 
bi brez tega sporazuma v zvezi s to zaposlitvijo veljala 
zakonodaja obeh pogodbenic, velja le kanadska zakonodaja, 
če ta oseba stalno prebiva na ozemlju Kanade, v drugih 
primerih pa le slovenska zakonodaja. 

4. Za osebo, zaposleno v vladni službi, ki delo opravlja za to 
pogodbenico na ozemlju druge pogodbenice, velja zakonodaja 
slednje pogodbenice le, če je ta oseba njen državljan ali stalno 
prebiva na njenem ozemlju. V slednjem primeru lahko oseba, 
ki je državljan prve pogodbenice, izbere, da zanjo velja le 
zakonodaja prve pogodbenice. 

5. Pristojni organi pogodbenic lahko sporazumno spremenijo 
uporabo določil tega člena za posameznika ali kategorije oseb. 

7. ČLEN 
Opredelitev določenih dob prebivanja 

glede na kanadsko zakonodajo 

1. Za namen izračunavanja višine dajatev po Zakonu o varstvu 
za primer starosti: 

(a) če za osebo, ki začasno ali stalno prebiva v Sloveniji, 
velja Kanadski sistem pokojninskega zavarovanja ali 
splošni sistem pokojninskega zavarovanja kanadske 
province, se za to osebo, njenega zakonca in vzdrževane 
družinske člane, ki z njo živijo in za katere ne velja 
slovenska zakonodaja na podlagi zaposlitve ali 
samozaposlitve, ta čas šteje za dobo prebivanja v Kanadi; 

(b) če za osebo, ki začasno ali stalno prebiva v Kanadi, velja 
slovenska zakonodaja, se za to osebo, njenega zakonca 
in vzdrževane družinske člane, ki z njo živijo in za katere 
ne velja Kanadski sistem pokojninskega zavarovanja ali 
splošni sistem pokojninskega zavarovanja kanadske 
province na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve, ta čas 
ne šteje za dobo prebivanja v Kanadi. 

2. Pri uporabi prvega odstavka: 

(a) se šteje, da za osebo, ki začasno ali stalno prebiva v 
Sloveniji, velja Kanadski sistem pokojninskega 
zavarovanja ali splošni sistem pokojninskega zavarovanja 
kanadske province le, če ta oseba v tem času na podlagi 
zaposlitve ali samozaposlitve plačuje prispevke v skladu 
z ustreznim sistemom zavarovanja, in 

(b) se šteje, da za osebo med začasnim ali stalnim 
prebivanjem v Kanadi velja slovenska zakonodaja le, če 
ta oseba v tem času na podlagi zaposlitve ali 
samozaposlitve plačuje obvezne prispevke v skladu s to 
zakonodajo. 

III. DEL 

DOLOČBE O DAJATVAH 

1. POGLAVJE 
SEŠTEVANJE 

8. ČLEN 
Dobe po kanadski in slovenski zakonodaji 

1. Če oseba nI upravičena do dajatve, ker nima dovolj 
zavarovalnih dob po zakonodaji ene pogodbenice, se 
upravičenost te osebe do te dajatve ugotovi s seštevanjem 
teh dob in dob iz drugega do četrtega odstavka pod pogojem, 
da se dobe ne prekrivajo. 

2. 
(a) Za ugotavljanje upravičenosti do dajatve po kanadskem 

Zakonu o varstvu za primer starosti se zavarovalna doba 
po slovenski zakonodaji šteje za dobo prebivanja v Kanadi. 

(b) Za ugotavljanje upravičenosti do dajatve po Kanadskem 
sistemu pokojninskega zavarovanja se za leto, ki je 
vštevno po Kanadskem sistemu pokojninskega 
zavarovanja, šteje koledarsko leto z najmanj 3 meseci 
zavarovalne dobe po slovenski zakonodaji. 

3. Za ugotavljanje upravičenosti do starostne pokojnine po 
slovenski zakonodaji: 

4 
(a) se koledarsko leto, ki je po Kanadskem sistemu 

pokojninskega zavarovanja zavarovalna doba, šteje kot 
12 vštevnih mesecev po slovenski zakonodaji; in 
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(b) se mesec, ki je zavarovalna doba po kanadskem Zakonu 
o varstvu za primer starosti in ni del zavarovalne dobe po 
Kanadskemu sistemu pokojninskega zavarovanja, šteje 
kot vštevni mesec po slovenski zakonodaji. 

4. Za ugotavljanje upravičenosti do invalidske ali družinske 
pokojnine po slovenski zakonodaji se za koledarsko leto, ki 
je po Kanadskem sistemu pokojninskega zavarovanja 
zavarovalna doba, šteje 12 vštevnih mesecev po slovenski 
zakonodaji. 

9. ČLEN 
Dobe po zakonodaji tretje države 

1. Če državljan pogodbenice ni upravičen do dajatve na podlagi 
zavarovalnih dob po zakonodaji pogodbenic, ki so bile seštete 
po določbah 8. člena, se upravičenost te osebe do dajatve 
ugotovi, tako da se seštejejo te dobe in zavarovalne dobe, 
dopolnjene po zakonodaji tretje države, s katero sta 
pogodbenici vezani z akti o socialni varnosti, ki predvidevajo 
seštevanje dob. 

2. Za kanadsko zakonodajo se uporablja prvi odstavek za vse 
osebe iz 3. člena. 

10. ČLEN 
Najkrajša doba, ki se sešteva 

Če ne glede na druge določbe tega sporazuma zavarovalne dobe, 
ki jih je oseba dopolnila po zakonodaji ene pogodbenice, ne 
znašajo skupaj eno leto, in če na podlagi samo teh dob ne obstaja 
pravica do dajatve po zakonodaji te pogodbenice, pristojni nosilec 
te pogodbenice po tem sporazumu ni dolžan priznati pravice do 
dajatve tej osebi na podlagi omenjene dobe. 

2. POGLAVJE 
DAJATVE PO KANADSKI ZAKONODAJI 

11. ČLEN 
Dajatve po Zakonu 

o varstvu za primer starosti 

1. Če je oseba upravičena do starostne pokojnine ali dodatka 
za zakonca izključno na podlagi določb o seštevanju iz 1. 
poglavja, pristojni kanadski nosilec izračuna višino pokojnine 
ali dodatka za zakonca, ki se izplača tej osebi v skladu z 
določbami Zakona o varstvu za primer starosti, ki urejajo 
izplačilo delne pokojnine ali dodatka za zakonca, izključno na 
podlagi dob prebivanja v Kanadi, ki se lahko upoštevajo po 
tem zakonu. 

2. Prvi odstavek se uporablja tudi za osebo zunaj Kanade, ki bi 
bila upravičena do polne pokojnine v Kanadi, vendar ni 
prebivala v Kanadi najkrajšo dobo, potrebno po Zakonu o 
varstvu za primer starosti za izplačilo pokojnine zunaj Kanade. 

3. Ne glede na druge določbe tega sporazuma: 

(a) se starostna pokojnina izplača osebi zunaj Kanade samo, 
če so dobe prebivanja te osebe, seštete po določbah 1. 
poglavja, vsaj enake najkrajši dobi prebivanja v Kanadi, 
potrebni po Zakonu o varstvu za primer starosti za 
izplačilo pokojnine zunaj Kanade; in 

(b) se dodatek za zakonca in dodatek k zajamčenemu 
dohodku izplačata osebi zunaj Kanade samo v obsegu, 
ki ga dovoljuje Zakon o varstvu za primer starosti. 

12. ČLEN 
Dajatve po Kanadskem 

sistemu pokojninskega zavarovanja 

Če je oseba upravičena do dajatve izključno z uporabo določb o 
seštevanju iz 1. poglavja, kanadski pristojni nosilec izračuna višino 
•dajatve, ki se izplača tej osebi, na naslednji način: 

(a) del dajatve, ki je vezan na višino dohodka, se odmeri v skladu 
z določbami Kanadskega sistema pokojninskega zavarovanja 
izključno na podlagi dohodka, ki se po tem sistemu šteje v 
osnovo za izračun pokojnine; in 

(b) enotni del dajatve se odmeri, tako da pomnožimo: 

(i) znesek enotnega dela dajatve, odmerjen v skladu z 
določbami Kanadskega sistema pokojninskega 
zavarovanja, 

z 

(ii) ulomkom, ki pomeni razmerje med dobami plačevanja 
prispevkov v Kanadski sistem pokojninskega 
zavarovanja in najkrajšo dobo za upravičenost do te 
dajatve po tem sistemu, vendar v nobenem primeru ta 
ulomek ne sme presegati vrednosti ena. 

3. POGLAVJE 
DAJATVE PO SLOVENSKI ZAKONODAJI 

13. ČLEN 
Izračun dajatve 

1. Če je oseba upravičena do dajatve po slovenski zakonodaji 
brez uporabe določb o seštevanju iz 1. poglavja, slovenski 
pristojni nosilec odmeri znesek dajatve izključno na podlagi 
zavarovalnih dob, ki jih je ta oseba dopolnila po slovenski 
zakonodaji. 

2. Če je oseba po slovenski zakonodaji upravičena do dajatve 
le ob uporabi določb o seštevanju iz 1. poglavja, slovenski 
pristojni nosilec izračuna višino dajatve na naslednji način: 

(a) Najprej izračuna teoretičen znesek dajatve, ki bi ga moral 
izplačevati, če bi bile vse zavarovalne dobe dopolnjene 
po slovenski zakonodaji. 

(b) Na podlagi tega teoretičnega zneska nato izračuna 
dejanski znesek dajatve, ki se plača v sorazmerju med 
zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi po njegovi zakonodaji, 
in vsemi zavarovalnimi dobami. 

(c) Pri uporabi točke (a) drugega odstavka se pri določitvi 
osnove za odmero dajatve upoštevajo le zavarovalne 
dobe, dopolnjene po slovenski zakonodaji. 

(d) Če pri uporabi točke (b) drugega odstavka vse 
zavarovalne dobe skupaj presegajo najdaljšo možno 
dobo, ki se upošteva po slovenski zakonodaji, se delni 
znesek za izplačevanje izračuna v sorazmerju med 
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zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi po slovenski 
zakonodaji, in najdaljšo možno zavarovalno dobo, ki jo 
določa ta zakonodaja. 

14. člen 
Dajatve, ki se ne Izplačujejo v tujino 

Varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo ter denarna 
nadomestila, ki se plačujejo po slovenski zakonodaji v zvezi z 
invalidnostjo, se ne izplačujejo zunaj Slovenije. 

IV. DEL 

UPRAVNE IN DRUGE DOLOČBE 

15. ČLEN 
Dogovor o Izvajanju 

1. Pristojni organi pogodbenic z dogovorom o izvajanju določijo 
ukrepe, potrebne za izvajanje tega sporazuma. 

2. V tem dogovoru pogodbenici določita organe za zvezo. 

16. ČLEN 
Izmenjava podatkov In medsebojna pomoč 

1. Organi in nosilci, pristojni za izvajanje tega sporazuma: 

(a) drug drugemu sporočajo podatke, potrebne za izvajanje 
tega sporazuma v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, ki 
jo uporabljajo; 

(b) drug drugemu nudijo dobre usluge in pomoč pri 
ugotavljanju upravičenosti do dajatve ali njenega zneska 
po tem sporazumu ali po zakonodaji, na katero se ta 
sporazum nanaša, kot da bi za te zadeve uporabljali svojo 
zakonodajo; in 

(c) drug drugemu čim prej dajo vse podatke o ukrepih, ki so 
jih sprejeli za izvajanje tega sporazuma, ali o spremembah 
v svojih zakonodajah, če te spremembe vplivajo na 
uporabo tega sporazuma. 

2. Pomoč iz točke (b) prvega odstavka je brezplačna ob 
upoštevanju določb o povračilu določenih vrst stroškov, 
vsebovanih v dogovoru o izvajanju, sklenjenem v skladu s 
15. členom. 

3. Vsi osebni podatki, ki jih ena pogodbenica v skladu s tem 
sporazumom sporoči drugi pogodbenici, so zaupni in se 
uporabijo samo za izvajanje tega sporazuma in zakonodaje, 
na katero se ta sporazum nanaša, če zakon te druge 
pogodbenice ne zahteva razkritja podatkov. 

17. ČLEN 
Popolna ali delna oprostitev plačila davkov, taks In 

pristojbin 

1. Če je po zakonodaji pogodbenice izdaja potrdil ali dokumentov, 
ki jih je treba predložiti pri uporabi te zakonodaje, popolnoma ali 
delno oproščena plačila davkov, sodnih taks, konzularnih pristojbin 
in upravnih taks, to velja tudi za potrdila ali dokumente, ki jih je 
treba predložiti pri uporabi zakonodaje druge pogodbenice. 

2. Za uradne dokumente, ki jih je treba predložiti pri izvajanju 
tega sporazuma, ni potrebna overovitev diplomatskih ali 
konzularnih organov oziroma podobna formalnost. 

18. ČLEN 
Jezik sporazumevanja 

Za izvajanje tega sporazuma se pristojni organi in nosilci 
pogodbenic lahko med seboj neposredno sporazumevajo v 
katerem koli uradnem jeziku ene ali druge pogodbenice. 

19. ČLEN 
Predložitev zahtevkov, obvestil In pritožb 

1. Zahtevki, obvestila ali pritožbe v zvezi z upravičenostjo ali 
zneskom dajatve po zakonodaji ene pogodbenice, ki naj bi se 
pri uporabi te zakonodaje predložili v predpisanem roku 
pristojnemu organu ali nosilcu te pogodbenice, pa se v tem 
roku predložijo organu ali nosilcu druge pogodbenice, se 
štejejo, kot da so bili predloženi pristojnemu organu ali nosilcu 
prve pogodbenice. Datum vložitve zahtevka, obvestila ali 
pritožbe organu ali nosilcu druge pogodbenice velja kot da- 
tum njegove vložitve pristojnemu organu ali nosilcu prve 
pogodbenice. 

2. Ob upoštevanju drugega stavka tega odstavka se zahtevek 
za dajatev po zakonodaji ene pogodbenice, vložen po dnevu 
začetka veljavnosti tega sporazuma, šteje kot zahtevek za 
ustrezno dajatev po zakonodaji druge pogodbenice pod 
pogojem, da vlagatelj zahtevka ob vložitvi zahtevka: 

(a) zahteva, da se zahtevek obravnava kot zahtevek po 
zakonodaji druge pogodbenice, in/ali 

(b) zagotovi podatke, ki kažejo, da so bile zavarovalne dobe 
dopolnjene po zakonodaji druge pogodbenice. 

Prejšnji stavek se ne uporabi, če vlagatelj zahtevka ; 
zahteva odlog za svoj zahtevek za dajatev po zakonodaji 
druge pogodbenice. 

3. Pri uporabi prvega ali drugega odstavka organ ali nosilec, ki 
so mu bili predloženi zahtevek, obvestilo ali pritožba, to 
nemudoma pošlje organu ali nosilcu druge pogodbenice. 

20. ČLEN 
Plačilo dajatev 

1. 

(a) Kanadski pristojni nosilec poravna svoje obveznosti po 
tem sporazumu v kanadski valuti. 

(b) Slovenski pristojni nosilec poravna svoje obveznosti po 
tem sporazumu: 

(i) če upravičenec stalno prebiva v Sloveniji, v slovenski 
valuti; 

(ii) če upravičenec stalno prebiva v Kanadi, v kanadski 
valuti; 

(iii) če upravičenec stalno prebiva v tretji državi, v valuti 
te države ali v kateri koli prosto zamenljivi valuti v tej 
državi. 
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2. Dajatve se upravičencem plačajo brez vseh odbitkov za 
upravne stroške, ki lahko nastanejo pri izplačevanju dajatev. 

3. Kadar pogodbenica uvede valutne omejitve ali druge podobne 
ukrepe, ki omejujejo izplačila, nakazila ali prenos sredstev ali 
finančnih instrumentov osebam zunaj njenega ozemlja, ta 
pogodbenica nemudoma sprejme ustrezne ukrepe za 
zagotovitev plačila vseh zneskov, ki jih je treba izplačati v 
skladu s tem sporazumom osebam iz 3. člena s stalnim 
prebivališčem na ozemlju druge pogodbenice. 

21. ČLEN 
Reševanje sporov 

1. Če je to mogoče, pristojni organi pogodbenic rešijo vse spore, 
ki izhajajo iz razlage ali uporabe tega sporazuma, v skladu z 
njegovim smislom in temeljnimi načeli. 

2. Pogodbenici se na zahtevo ene ali druge pogodbenice takoj 
posvetujeta o zadevah, ki jih pristojni organi niso rešili v skladu 
s prvim odstavkom. 

3. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago tega sporazuma, 
ki niso bili rešeni s posvetovanjem v skladu s prvim ali drugim 
odstavkom, se na zahtevo ene ali druge pogodbenice 
predložijo v odločitev arbitražnemu sodišču. 

4. Če pogodbenici sporazumno ne določita drugače, sestavljajo 
arbitražno sodišče trije razsodniki, od katerih imenuje vsaka 
pogodbenica po enega, ta dva pa imenujeta tretjega 
razsodnika, ki deluje kot predsednik; če se razsodnika ne 
moreta sporazumeti, se zahteva, da predsednika imenuje 
predsednik Meddržavnega sodišča. 

5. Arbitražno sodišče samo določi svoj postopek. 

6. Odločitev arbitražnega sodišča je dokončna in obvezujoča. 

22. ČLEN 
Dogovori s kanadsko provinco 

Ustrezni slovenski organ in ustrezni organ kanadske province 
lahko skleneta dogovore, ki urejajo katero koli področje socialne 
varnosti v pristojnosti province v Kanadi, če ti dogovori niso v 
nasprotju z določbami tega sporazuma. 

V. DEL 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

23. ČLEN 
Prehodne določbe 

1. Vse zavarovalne dobe, dopolnjene pred začetkom veljavnosti 
tega sporazuma, se upoštevajo za ugotavljanje pravice do 
dajatve po tem sporazumu in njenega zneska. 

2. Nobena določba tega sporazuma ne daje pravice do prejema 
izplačila dajatev za čas pred začetkom veljavnosti tega 
sporazuma. 

3. Ob upoštevanju drugega odstavka se dajatev po tem 
sporazumu izplača za primere zavarovanja, ki so nastopili 
pred dnem začetka veljavnosti tega sporazuma, razen 
enkratne dajatve ob smrti po Kanadskem sistemu 
pokojninskega zavarovanja. 

24. ČLEN 
Čas trajanja In prenehanje veljavnosti 

1. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
ga lahko kadar koli odpove, tako da o tem 12 mesecev prej 
pisno obvesti drugo pogodbenico. 

2. V primeru prenehanja veljavnosti sporazuma se vse pravice, 
ki jih je oseba pridobila v skladu z njegovimi določbami, ohranijo 
in se začnejo pogajanja glede pravic, ki so v postopku 
pridobitve na podlagi določb tega sporazuma. 

25. ČLEN 
Začetek veljavnosti 

Ta sporazum začne veljati prvi dan četrtega meseca po izteku 
meseca, v katerem je vsaka pogodbenica od druge pogodbenice 
prejela uradno pisno obvestilo o izpolnitvi vseh zahtev, potrebnih 
za začetek veljavnosti tega sporazuma. 

V POTRDITEV TEGA sta spodaj podpisana, ki sta ju njuni vladi 
za to pravilno pooblastili, podpisala ta sporazum. 

SESTAVLJENO v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 17. maja 1998 v 
slovenskem, angleškem in francoskem jeziku, pri čemer je vsako 
besedilo enako verodostojno. 

ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Nataša Belopavlovič l.r. 

ZA VLADO 
KANADE 

Susan Cartvvright l.r. 
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DOGOVOR O IZVAJANJU 
SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO KANADE, 

PODPISANEGA V LJUBLJANI DNE 17. MAJA 1998 

V SKLADU s 15. členom Sporazuma o socialni varnosti med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade, podpisanega v Ljubljani 
dne 17. maja 1998, so se pristojni organi: 

za Kanado 

minister za razvoj človeških virov in 
minister za javne prihodke 

(b) v zvezi z izvajanjem 6. člena sporazuma in II. dela tega 
dogovora o izvajanju Oddelek za obvezne prispevke ( Re- 
venue Collections Division), Ministrstvo za javne prihodke 
(Department of National Revenue); 

za Slovenijo: 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

za Slovenijo 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

SPORAZUMELI O NASLEDNJIH DOLOČBAH: 

1. 

I. DEL 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Določitev Izrazov 

Za namen tega dogovora o izvajanju "sporazum" pomeni 
Sporazum o socialni varnosti med Vlado Kanade in Vlado 
Republike Slovenije, podpisan v Ljubljani dne 17. maja 1998. 

2. Drugi izrazi imajo pomen, ki jim ga določa sporazum. 

2. člen 
Organi za zvezo 

V skladu s 15. členom sporazuma se določijo naslednji organi za 
zvezo: 

za Kanado: 

(a) v zvezi z vsemi zadevami, razen z izvajanjem 6. člena 
sporazuma in II. dela tega dogovora o izvajanju, Oddelek za 
mednarodne zadeve (International Operations Division), 
Oddelek programov zavarovanja dohodka (Income Security 
Programs Branch), Ministrstvo za razvoj človeških virov 
(Department of Human Resources Development); In 

II. DEL 

DOLOČBE O ZAKONODAJI, KI SE 
UPORABI 

3. člen 
Detaširani delavci In drugI primeri 

1. V primerih detašmajev, izbire ali sprememb, kot to določajo 
drugi, četrti in peti odstavek 6. člena sporazuma, organ za 
zvezo pogodbenice, katere zakonodaja se uporabi, na 
zahtevo izda potrdilo, ki velja za določen čas In s katerim v 
zvezi z določenim delom potrjuje, da za zaposleno osebo in 
njenega delodajalca velja ta zakonodaja. Zaposlena oseba, 
njen delodajalec in organ za zvezo druge pogodbenice so 
upravičeni do enega izvoda potrdila. 

2. 
(a) Privolitev iz drugega odstavka 6. člena sporazuma je' 

treba zahtevati pred iztekom obstoječega zavarovanja. 

(b) Izbira iz četrtega odstavka 6. člena sporazuma se opravi 
z obvestilom v šestih mesecih po prevzemu nalog, ali če 
zaposlena oseba že opravlja delo na dan začetka 
veljavnosti sporazuma, v šestih mesecih po tem dnevu. 

(c) Takšne zahteve in obvestila morajo biti naslovljena na 
organ za zvezo pogodbenice, katere zakonodaja se 
uporabi. 

3. Pri zaposlitvi v vladni službi, opisani v četrtem odstavku 6. 
člena sporazuma, zadevni delodajalec spoštuje vse zahteve, 
ki jih za vse druge delodajalce predpisuje ustrezna 
zakonodaja. 

poročevalec, št. 64 16 8. avgust2000 



I. DEL 

DOLOČBE O DAJATVAH 

4. člen 
Obravnava zahtevka 

1. Če organ za zvezo ene pogodbenice prejme zahtevek za 
dajatev po zakonodaji druge pogodbenice, zahtevek 
nemudoma pošlje organu za zvezo druge pogodbenice, pri 
čemer navede dan prejema zahtevka. 

2. Skupaj z zahtevkom pošlje organ za zvezo prve pogodbenice 
tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, ki jo bo pristojni nosilec 
druge pogodbenice morda potreboval za ugotavljanje 
upravičenosti vlagatelja zahtevka do dajatve. 

3. Osebne podatke o posamezniku, navedene v zahtevku, potrdi 
organ za zvezo prve pogodbenice, s čimer potrjuje, da podatki 
temeljijo na dokumentih; če organ za zvezo pošlje tako potrjeni 
obrazec, mu ni treba poslati še teh dokumentov. O vrsti 
podatkov, za katere se uporablja ta odstavek, se sporazumejo 
organi za zvezo pogodbenic. 

4. Poleg zahtevka in dokumentacije iz prvega in drugega 
odstavka organ za zvezo prve pogodbenice pošlje organu 
za zvezo druge pogodbenice obrazec za zvezo, v katerem 
so še posebej navedene zavarovalne dobe po zakonodaji 
prve pogodbenice. 

5. Pristojni nosilec druge pogodbenice nato ugotavlja 
upravičenost vlagatelja zahtevka in preko svojega organa za 
zvezo uradno obvesti organ za zvezo prve pogodbenice o 
dajatvah, ki so bile dodeljene vlagatelju zahtevka, če so sploh 
bile. 

5. člen 
Zdravniški pregledi 

1. Organ za zvezo ene pogodbenice na zahtevo priskrbi v 
obsegu, dovoljenem z zakonodajo, ki jo izvaja, organu za 
zvezo druge pogodbenice vse razpoložljive zdravstvene 
podatke in dokumentacijo o invalidnosti vlagatelja zahtevka 
ali upravičenca. 

2. Če pristojni nosilec ene pogodbenice zahteva, da vlagatelj 
zahtevka ali upravičenec s stalnim prebivališčem na ozemlju 
druge pogodbenice opravi zdravniški pregled, organ za zvezo 
te druge pogodbenice na zahtevo organa za zvezo prve 

pogodbenice uredi zdravniški pregled v skladu s pravili, ki jih 
uporablja organ za zvezo, ki to ureja, in na stroške organa, ki 
zahteva zdravniški pregled. 

3. Po prejemu podrobnega prikaza nastalih stroškov organ za 
zvezo prve pogodbenice nemudoma povrne organu za zvezo 
druge pogodbenice zneske, ki jih mora plačati zaradi uporabe 
določil drugega odstavka. 

6. člen 
Izmenjava statističnih podatkov 

Pristojni nosilci pogodbenic vsako leto izmenjajo statistične 
podatke o izplačilih, ki so jih izvršili na podlagi sporazuma. TI 
statistični podatki vključujejo podatke o številu upravičencev in 
skupnem znesku izplačanih dajatev po vrstah dajatev. 

IV. DEL 

DRUGE DOLOČBE 

7. člen 
Obrazci In podrobni postopki 

1. Ob upoštevanju tega dogovora o izvajanju se organi za zvezo 
pogodbenic sporazumejo o obrazcih in podrobnih postopkih, 
potrebnih za izvajanje sporazuma. 

2. Organ za zvezo pogodbenice lahko zavrne sprejem zahtevka 
za dajatev po zakonodaji druge pogodbenice, če ta zahtevek 
ni vložen na dogovorjenem obrazcu. 

8. člen 
Začetek veljavnosti 

Ta dogovor o izvajanju začne veljati na dan začetka veljavnosti 
sporazuma in velja enako obdobje. 

SESTAVLJENO v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 17. maja 1998 v 
slovenskem, angleškem in francoskem jeziku, pri čemer je vsako 
besedilo enako veljavno. 

ZA PRISTOJNI ORGAN 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Nataša Belopavlovič l.r. 

ZA PRISTOJNA ORGANA 
KANADE 

Susan Cartvvright l.r. 
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SPORAZUM 

O SOCIALNI VARNOSTI 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO OUEBECA 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADA OUŠBECA 

sta se v želji, da svojim zavarovancem zagotovita ugodnosti, ki 
jih prinaša uskladitev njunih zakonodaj na področju socialne 
varnosti, 

dogovorili o naslednjem: 

I. DEL 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. ČLEN 
Določitev Izrazov 

Če iz sobesedila ni razvidno drugače, v tem sporazumu naslednji 
izrazi pomenijo: 

„Slovenija": Republiko Slovenijo; 

„pristojni organ": ministra Oušbeca ali ministrstvo Slovenije, 
odgovorno za uporabo zakonodaje iz 2. člena; 

„pristojni nosilec": tisto ministrstvo ali organ Oušbeca oziroma 
tisto ministrstvo ali organ Slovenije, ki je odgovoren za izvajanje 
zakonodaje iz 2. člena; 

„zakonodaja": obstoječe ali prihodnje zakone, predpise, statutarna 
določila in vse druge ukrepe, ki se uporabljajo in se nanašajo na 
področja in sisteme socialne varnosti iz 2. člena; 

„zavarovalna doba": vsako leto, za katero so bili plačani prispevki 
oziroma se je izplačevala invalidska pokojnina v skladu z Zakonom 
o sistemu rentnega zavarovanja Oušbeca, ali vsako drugo leto, 
ki se šteje kot enakovredno; in za Slovenijo vsako dobo, za katero 
so bili plačani prispevki, kot tudi posebne dobe in vse druge dobe, 
ki so ugotovljene ali priznane kot zavarovalne dobe po slovenski 
zakonodaji; 

„pokojninska osnova": mesečno povprečje plač oziroma 
dohodkov po zakonodaji Slovenije, od katerega se odmeri 
pokojnina; 

„dajatev": pokojnino, rento, dodatek, pavšalni znesek ali kakršno 
koli drugo dajatev v denarju, ki jo predvideva zakonodaja vsake 
od pogodbenic, vključno z vsemi pribitki, dodatki ali povišicami; 

„državljan": osebo s kanadskim državljanstvom, za katero velja 
zakonodaja, opredeljena v točki a) prvega odstavka 2. člena ali 

za katero je ta zakonodaja veljala in je v skladu z njo pridobila 
pravice, ali osebo z državljanstvom Republike Slovenije, 

vsi izrazi v sporazumu, ki jih ta člen ne opredeljuje, pa imajo enak 
pomen, kot jim ga določa veljavna zakonodaja. 

2. ČLEN 
Stvarna veljavnost 

1. Ta sporazum se nanaša na: 

a) zakonodajo Qu6beca, ki ureja Sistem pokojninskega 
zavarovanja Qu6beca; 

b) zakonodajo Slovenije, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, razen določb, ki se nanašajo na dajatve za 
preostalo delovno zmožnost. 

2. Ta sporazum se nanaša tudi na vse zakone in predpise, ki 
spreminjajo, dopolnjujejo ali nadomeščajo zakonodajo iz 
prvega odstavka. 

3. Ta sporazum se nanaša tudi na vse zakone in predpise 
pogodbenice, ki razširjajo sistem na nove kategorije 
upravičencev ali nove dajatve; vendar pa ima ta pogodbenica 
na razpolago tri mesece od uradne objave takšnega akta, da 
drugo pogodbenico obvesti, da se sporazum nanj ne nanaša. 

4. Ta sporazum se ne nanaša na zakone in predpise, ki urejajo 
novo področje socialne varnosti, razen če bi se sporazum 
spremenil v tem smislu. 

3. ČLEN 
Osebna veljavnost 

Če ni drugače določeno, se ta sporazum nanaša na vsako osebo, 
za katero velja zakonodaja ene pogodbenice ali je pridobila pravice 
v skladu s to zakonodajo. 

4. ČLEN 
Enako obravnavanje 

Če ni s tem sporazumom drugače določeno, se osebe iz 3. člena 
pri uporabi zakonodaje ene od pogodbenic obravnavajo enako 
kot državljani te pogodbenice. 

5. ČLEN 
Izplačevanje dajatev v tujino 

1. Če nI s tem sporazumom drugače določeno, se dajatve, ki se 
plačujejo po zakonodaji ene pogodbenice ali v skladu s tem 
sporazumom, ne smejo znižati, spremeniti, začasno ustaviti, 
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ukiniti ali zaseči samo zato, ker upravičenec stalno prebiva 
na ozemlju druge pogodbenice; te dajatve se izplačujejo na 
ozemlju druge pogodbenice. 

2. Dajatve, pridobljene po zakonodaji ene pogodbenice, se 
izplačujejo državljanom druge pogodbenice, ki stalno 
prebivajo na ozemlju tretje države, pod enakimi pogoji, kot jih 
prva pogodbenica uporablja za svoje državljane, ki stalno 
prebivajo v tej tretji državi. 

3. V zvezi z zakonodajo Qu6beca se drugi odstavek uporablja 
za vse osebe iz 3. člena. 

4. Varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo ter 
denarna nadomestila delovnim invalidom po slovenski 
zakonodaji, se ne izplačujejo zunaj ozemlja Slovenije. 

II. DEL 

DOLOČBE O ZAKONODAJI, KI SE 
UPORABI 

6. ČLEN 
Splošno pravilo 

Če ni s tem sporazumom drugače določeno in s pridržkom 7., 8., 
9., 10. in 11. člena, velja za osebo, ki dela na ozemlju ene 
pogodbenice, le zakonodaja te pogodbenice. 

7. ČLEN 
Samozaposlena oseba 

Za osebo, ki stalno prebiva na ozemlju ene pogodbenice in dela 
za svoj račun na ozemlju druge pogodbenice ali na ozemljih obeh 
pogodbenic, velja v zvezi s tem delom le zakonodaja kraja stalnega 
prebivanja. 

8. ČLEN 
Detaširana oseba 

1. Za osebo, za katero velja zakonodaja ene pogodbenice in jo 
je delodajalec začasno, a ne za dlje kot šestdeset mesecev 
razporedil na delovno mesto, ki je na ozemlju druge 
pogodbenice, v tem obdobju v zvezi z njenim delom velja le 
zakonodaja prve pogodbenice. 

2. Če se obdobje, v katerem je delo treba opraviti, podaljša od 
prvotno predvidenega in preseže šestdeset mesecev, se še 
naprej uporablja zakonodaja prve pogodbenice, če s tem 
soglašata pristojna nosilca obeh pogodbenic. 

9. ČLEN 
Letalsko ali ladijsko osebje, zaposleno pri 

mednarodnem prevozniku 

1. Za osebo, ki dela na ozemlju obeh pogodbenic kot članica 
osebja mednarodnega prevoznika in za račun nekoga 
drugega ali za svoj lastni račun prevaža po zraku ali morju 
potnike ali blago in ima svoj sedež na ozemlju ene od obeh 
pogodbenic, velja v zvezi z njenim delom le zakonodaja 
pogodbenice, na ozemlju katere je sedež podjetja. 

2. Če je ta oseba zaposlena pri podružnici ali stalnem 
predstavništvu, ki ga ima podjetje na ozemlju ene od 
pogodbenic, vendar drugje, kot je sedež podjetja, pa zanjo v 
zvezi z njenim delom velja le zakonodaja pogodbenice, na 
ozemlju katere je ta podružnica oziroma stalno predstavništvo. 

3. Ne glede na prvi in drugi odstavek pa za zaposlene, če 
pretežno delajo na ozemlju pogodbenice, kjer stalno prebivajo, 
v zvezi z njihovim delom velja le zakonodaja te pogodbenice, 
tudi če prevoznik, ki jih zaposluje, na tem ozemlju nima niti 
svojega sedeža niti podružnice ali stalnega predstavništva. 

10. ČLEN 
Oseba v državni službi 

1. Za osebo, ki je v državni službi ene od pogodbenic in delo 
opravlja na ozemlju druge pogodbenice, velja v zvezi z njeno 
zaposlitvijo le zakonodaja prve pogodbenice. 

2. Za osebo, ki stalno prebiva na ozemlju ene pogodbenice in 
tam opravlja delo v državni službi za drugo pogodbenico, 
velja v zvezi z njeno zaposlitvijo le zakonodaja, ki se uporablja 
na tem ozemlju. Če pa je ta oseba državljan pogodbenice, ki 
jo zaposluje, se lahko v šestih mesecih od začetka svoje 
zaposlitve ali začetka veljavnosti tega sporazuma odloči, da 
bo zanjo veljala le zakonodaja pogodbenice, ki jo zaposluje. 

11. ČLEN 
Izjeme od določb o veljavnosti zakonodaje 

Pristojna organa obeh pogodbenic se lahko dogovorita, da ne 
uporabita določb 6., 7., 8., 9., in 10. člena v zvezi s posamezno 
osebo ali kategorijo oseb. 

III. DEL 

DOLOČBE O DAJATVAH 

12. ČLEN 
Dajatve po tem sporazumu 

1. Ta del se nanaša na vse dajatve po Zakonu o sistemu 
rentnega zavarovanja Oušbeca. 

2. Ta del se nanaša na starostne, invalidske in družinske dajatve 
po Zakonu o pokojninskem in Invalidskem zavarovanju 
Slovenije. 

13. ČLEN 
Načelo seštevanja 

1. Če neka oseba dopolni zavarovalno dobo po zakonodaji ene 
in druge pogodbenice in nima pravice do dajatve samo na 
podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih po zakonodaji ene 
pogodbenice, pristojni nosilec te pogodbenice sešteje, če je 
to potrebno za pridobitev pravice do dajatve v skladu z 
zakonodajo, ki jo uporablja, tiste dobe, ki so bile dopolnjene 
po njegovi zakonodaji, in zavarovalne dobe, dopolnjene po 
zakonodaji druge pogodbenice, pod pogojem, da se ne 
prekrivajo; dobe, ki se prekrivajo, se štejejo samo enkrat. 

8. avgust 2000 19 poročevalec, št. 64 



2. Če zavarovalne dobe, ki jih je oseba dopolnila po zakonodaji 
ene pogodbenice, ne znašajo skupaj eno leto, pristojni nosileć 
po zakonodaji te pogodbenice ne zagotovi nobene dajatve, 
razen če po tej zakonodaji obstaja pravica do dajatve samo 
na podlagi te zavarovalne dobe. 

14. ČLEN 
Dajatve po zakonodaji Quebeca 

1. Če oseba, za katero je veljala zakonodaja ene in druge 
pogodbenice, izpolnjuje zahtevane pogoje za pridobitev 
pravice do dajatev zase ali za osebe, ki jih vzdržuje, preživele 
družinske člane ali druge upravičence v skladu z zakonodajo 
Qu6beca brez uporabe seštevanja po 13. členu, pristojni 
nosilec Oućbeca določi znesek dajatve na podlagi določb 
zakonodaje, ki jo uporablja. 

2. Če oseba iz prvega odstavka ne izpolnjuje zahtevanih pogojev 
za pridobitev pravice do dajatve, ne da bi uporabila možnost 
seštevanja zavarovalnih dob, pristojni nosilec Oućbeca ravna 
tako, da: 

a) prizna eno leto plačanih prispevkov, če pristojni nosilec 
Slovenije potrdi, da so se prispevki plačevali za 
zavarovalno dobo najmanj treh mesecev v koledarskem 
letu v skladu z zakonodajo Slovenije, pod pogojem, da je 
to leto vključeno v prispevno dobo po zakonodaji Qu6beca; 

b) v skladu s 13. členom sešteje vsa leta, priznana po točki 
a), in dobo, dopolnjeno po zakonodaji Qu6beca. 

3. Če je pravica do dajatve pridobljena s seštevanjem po drugem 
odstavku, pristojni nosilec Qu6beca določi znesek plačljive 
dajatve tako, da: 

a) znesek tistega dela dajatve, ki je povezan z zaslužkom, 
izračuna na podlagi določb zakonodaje Qu6beca; 

b) znesek tistega dela dajatve, ki se izračuna na podlagi 
enotne stopnje dajatve, plačljive po določbah tega 
sporazuma, določi tako, da pomnoži: 

znesek dajatve po enotni stopnji, določeni v skladu z določbami 
Sistema pokojninskega zavarovanja Qu6beca, 

z 

ulomkom, ki izraža razmerje med dobami plačevanja prispevkov 
v Sistem pokojninskega zavarovanja Qu6beca in prispevno dobo, 
opredeljeno v zakonodaji, ki ureja ta sistem. 

15. ČLEN 
Dajatve po zakonodaji Slovenije 

1. Če oseba, za katero je veljala zakonodaja ene in druge 
pogodbenice, izpolnjuje zahtevane pogoje za pridobitev 
pravice do dajatve zase ali za preživele družinske člane po 
zakonodaji Slovenije brez uporabe seštevanja po 13. členu, 
pristojni nosilec Slovenije določi znesek dajatve na podlagi 
določb zakonodaje, ki jo uporablja. 

2. Če oseba iz prvega odstavka ne izpolnjuje zahtevanih pogojev 
za pridobitev pravice do dajatve, ne da bi uporabila možnost 
seštevanja zavarovalnih dob, pristojni slovenski nosilec: 

a) zato da bi se pridobila pravica do starostne, invalidske ali 
družinske pokojnine, 

i) šteje kot dvanajst mesecev zavarovalne dobe po 
zakonodaji Slovenije vsako koledarsko leto, ki ga kot 
zavarovalno dobo potrdi pristojni nosilec Qu6beca; 

ii) v skladu s 13. členom sešteje mesece, priznane po 
točki a) i), z zavarovalno dobo, dopolnjeno v skladu z 
zakonodajo Slovenije; 

b) v primeru, če pravica do starostne pokojnine ni pridobljena 
kljub uporabi točk a) i) in a) ii), 

i) šteje kot mesec zavarovalne dobe po zakonodaji 
Slovenije vsak mesec stalnega prebivanja v smislu 
Zakona o varstvu za primer starosti, ki se uporablja na 
ozemlju Qu6beca, pod pogojem, da se ta mesec ne 
prekriva z zavarovalno dobo, dopolnjeno po zakonodaji 
Oućbeca; 

ii) v skladu s 13. členom sešteje priznane dobe na podlagi 
točk a) i) in b) i) in zavarovalno dobo, dopolnjeno po 
zakonodaji Slovenije. 

3. Če je oseba upravičena do dajatve le ob uporabi določb o 
seštevanju iz drugega odstavka, pristojni nosilec Slovenije 
izračuna višino dajatve na naslednji način: 

a) najprej izračuna teoretični znesek dajatve, ki bi ga moral 
izplačevati, če bi bile vse zavarovalne dobe dopolnjene 
po njegovi zakonodaji; 

b) na podlagi tega teoretičnega zneska izračuna dejanski 
znesek dajatve, ki se plača v sorazmerju med 
zavarovalno dobo, dopolnjeno po njegovi zakonodaji, in 
vsemi zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi po 
zakonodajah obeh pogodbenic; 

c) pri uporabi točke a) se za določitev pokojninske osnove 
upošteva le zavarovalna doba, dopolnjena po zakonodaji 
Slovenije; 

d) če pri uporabi točke b) vse zavarovalne dobe skupaj 
presegajo najdaljšo možno dobo, ki se upošteva po 
zakonodaji Slovenije, se delni znesek za izplačevanje 
izračuna v sorazmerju med zavarovalno dobo, dopolnjeno 
po zakonodaji Slovenije, in najdaljšo možno zavarovalno 
dobo, ki jo določa ta zakonodaja. 

t 

16. ČLEN 
Dopolnjena doba po zakonodaji tretje strani 

1. Če državljan ene ali druge pogodbenice ni upravičen do 
dajatve s seštevanjem, določenim v 14. ali 15. členu, se 
upošteva zavarovalna doba, dopolnjena po zakonodaji tretje 
strani, ki jo z vsako od obeh pogodbenic veže pravni akt o 
socialni varnosti, ki vsebuje določbe o seštevanju zavarovalnih 
dob, zato da se ugotovi upravičenost do dajatev na način, 
določen v 14. ali 15. členu. 

2. Dajatev, ki se plača po zakonodaji Slovenije, se izračuna na 
način, določen v 15. členu po ulomku, ki izraža razmerje med 
zavarovalno dobo, dopolnjeno po zakonodaji Slovenije, in 
vsemi upoštevanimi zavarovalnimi dobami. 
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IV. DEL 

RAZNE DOLOČBE 

17. ČLEN 
Dogovor o izvajanju 

1. Pristojna organa skleneta dogovor o izvajanju, ki določa 
načine izvajanja tega sporazuma. 

2. V tem dogovoru se določi organ za zvezo vsake pogodbenice. 

18. ČLEN 
Zahtevek za dajatve 

1. Če hoče oseba uveljavljati dajatev po tem sporazumu, mora 
vložiti zahtevek na način, predviden v dogovoru o izvajanju. 

2. Zahtevek za dajatev, vložen v skladu z zakonodajo ene 
pogodbenice po začetku veljavnosti tega sporazuma, se šteje 
kot zahtevek za ustrezno dajatev po zakonodaji druge 
pogodbenice: 

a) če oseba izrazi svoj namen, da bi njen zahtevek šteli kot 
zahtevek v skladu z zakonodajo druge pogodbenice; 

b) če oseba ob predložitvi zahtevka izjavi, da so bile 
zavarovalne dobe dopolnjene v skladu z zakonodajo 
druge pogodbenice. 

Kot datum prejema takšnega zahtevka se šteje datum, ko je bil 
zahtevek prejet v skladu z zakonodajo prve pogodbenice. 

3. Ne glede na drugi odstavek lahko oseba zahteva, da se njen 
zahtevek za dajatev v skladu z zakonodajo druge 
pogodbenice odloži. 

19. ČLEN 
Izplačevanje dajatev 

1. Vse dajatve po zakonodaji Oušbeca so plačljive neposredno 
upravičencu v kanadskih dolarjih ali v drugi konvertibilni valuti 
tam, kjer upravičenec stalno prebiva, brez kakršnih koli 
odbitkov za administrativne stroške ali za druge stroške, 
nastale v zvezi z izplačilom dajatve. 

2. Vse dajatve po zakonodaji Slovenije so plačljive neposredno 
upravičencu v valuti, ki velja v kraju njegovega stalnega 
prebivališča, ali v kateri koli tam konvertibilni valuti brez 
kakršnih koli odbitkov za administrativne stroške ali za druge 
stroške, nastale v zvezi z izplačilom dajatve. 

3. Če je za izvajanje prvega in drugega odstavka treba uporabiti 
devizni tečaj, se uporabi tečaj, ki velja na dan izplačila dajatve. 

20. ČLEN 
Roki vložitve 

1 ■ Zahtevek, izjava ali pritožba, ki mora biti v skladu z zakonodajo 
ene od pogodbenic vložena v določenem roku pri organu 
oziroma nosilcu te pogodbenice, se šteje kot pravočasna, če 
je v tem roku vložena pri ustreznem organu ali nosilcu druge 
pogodbenice. V tem primeru organ ali nosilec druge 
pogodbenice ta zahtevek, izjavo ali pritožbo brez odlašanja 
pošlje organu ali nosilcu prve pogodbenice. 

2. Datum vložitve omenjenega zahtevka, izjave ali pritožbe 
organu ali nosilcu ene pogodbenice se šteje kot datum vložitve 
pri organu ali nosilcu druge pogodbenice. 

21. ČLEN 
Izvedenska mnenja 

1. Če tako zahteva pristojni nosilec ene pogodbenice, pristojni 
nosilec druge pogodbenice sprejme potrebne ukrepe za 
zagotovitev zahtevanih izvedenskih mnenj v zvezi z osebo, 
ki stalno ali začasno prebiva na ozemlju druge pogodbenice. 

2. Izvedenskih mnenj iz prvega odstavka ni mogoče zavrniti 
samo zato, ker so bila izdelana na ozemlju druge pogodbenice. 

22. ČLEN 
Oprostitev plačevanja stroškov In overovitev 

1. Vsakršna oprostitev ali zmanjšanje stroškov, predvidena z 
zakonodajo ene od pogodbenic, ki se nanaša na izdajo potrdila 
ali dokumenta, potrebnega za izvajanje te zakonodaje, se 
razširi na potrdila in dokumente, zahtevane za Izvajanje 
zakonodaje druge pogodbenice. 

2. Noben dokument, ki ga zahteva izvajanje tega sporazuma, 
ne potrebuje overitve diplomatskih ali konzularnih organov 
kakor tudi nobenih drugih podobnih formalnosti. 

23. ČLEN 
Varstvo osebnih podatkov 

1. V tem členu beseda „Informacija" pomeni vsak podatek, na 
podlagi katerega je mogoče z lahkoto ugotoviti identiteto neke 
fizične ali pravne osebe. 

2. Vse informacije, ki jih nosilec ene pogodbenice pošlje nosilcu 
druge pogodbenice, so zaupne in se uporabljajo izključno za 
izvajanje tega sporazuma, razen če se razkritje informacij 
zahteva v skladu z zakoni in drugimi predpisi ene 
pogodbenice. 

3. Za dostop do evidenc s takšnimi informacijami se uporabljajo 
zakoni in drugi predpisi tiste pogodbenice, na ozemlju katere 
so te evidence. 

24. ČLEN 
Medsebojna administrativna pomoč 

Pristojni organi in nosilci: 

a) si sporočajo vse podatke, potrebne za izvajanje tega 
sporazuma; 

b) si brezplačno pomagajo pri vseh vprašanjih, ki se nanašajo 
na izvajanje tega sporazuma; 

c) si pošiljajo vse podatke o sprejetih ukrepih za uporabo tega 
sporazuma ali o spremembah v svoji zakonodaji, če te 
spremembe vplivajo na izvajanje tega sporazuma; 

d) se obveščajo o težavah pri razlagi ali izvajanju tega 
sporazuma. 

8. avgust2000 21 poročevalec, št. 64 



25. ČLEN 
Vračilo stroškov med nosilci 

1. Pristojni nosilec ene pogodbenice mora pristojnemu nosilcu 
druge pogodbenice povrniti stroške, povezane z izvedenskimi 
mnenji v skladu z 21. členom. Pošiljanje zdravstvenih ali drugih 
podatkov, ki jih že imajo pristojni nosilci, je sestavni del 
administrativne pomoči in je brezplačno. 

2. V dogovoru o izvajanju tega sporazuma se določijo načini 
povračila stroškov iz prvega odstavka. 

26. ČLEN 
Sporazumevanje 

1. Pristojni organi in nosilci ter organi za zvezo obeh pogodbenic 
se lahko sporazumevajo v svojem uradnem jeziku. 

2. Odločitev sodišča ali drugega organa je mogoče poslati 
neposredno osebi, ki stalno prebiva na ozemlju druge 
pogodbenice. 

27. ČLEN 
Reševanje sporov 

1. Vsak spor med pogodbenicama glede razlage ali uporabe 
sporazuma morajo rešiti pristojni organi, če je to mogoče. 

2. Pogodbenici se o vprašanjih, ki niso bila razrešena z uporabo 
prvega odstavka, nemudoma posvetujeta na zahtevo ene od 
njiju. 

3. Vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago sporazuma, 
ki ni bil razrešen s posvetovanji, predvidenimi v prvem ali 
drugem odstavku, se na zahtevo ene od pogodbenic predloži 
spravni komisiji. 

4. Če se pogodbenici sporazumno ne dogovorita drugače, 
spravno komisijo sestavljajo trije posredovalci, pri čemer 
vsaka pogodbenica imenuje enega od njih, ta dva pa imenujeta 
tretjega, ki je predsednik. 

5. Spravna komisija določi svoj postopek. 

6. Spravna komisija prouči spor in skuša spraviti pogodbenici 
tako, da jima da priporočila za njegovo rešitev. V ta namen se 
upoštevata zakonodaji Slovenije in Qu6beca. 

V. DEL 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

28. ČLEN 
Prehodne določbe 

1. Ta sporazum ne daje nobene pravice do izplačevanja dajatev 
za obdobje pred začetkom njegove veljavnosti. 

2. Za izvajanje III. dela, a s pridržkom določbe prvega odstavka: 

a) se zavarovalna doba, dopolnjena pred datumom začetka 
veljavnosti tega sporazuma, upošteva za določitev 
pravice do dajatve v skladu s tem sporazumom; 

b) se morajo dajatve, razen dajatev za primer smrti, po tem 
sporazumu izplačati tudi, če izhajajo iz zavarovalnega 
primera pred datumom začetka njegove veljavnosti; 

c) je dajatev, pridobljena po 13. členu, izplačljiva od datuma 
začetka veljavnosti sporazuma ali od dneva upokojitve, 
smrti ali medicinsko potrjene invalidnosti, če je ta 
kasnejšega datuma, pod pogojem, da je zahtevek za 
dajatev vložen v roku dveh let po datumu začetka 
veljavnosti sporazuma ne glede na določbe zakonodaj 
pogodbenic, ki se nanašajo na urejanje pravic; 

d) se dajatev, ki je bila zaradi državljanstva ali kraja stalnega 
prebivanja zavrnjena, zmanjšana ali začasno zadržana, 
na zahtevo prizadete osebe prizna oziroma izplača v 
celoti od dneva začetka veljavnosti tega sporazuma; 

e) se dajatev, priznana pred začetkom veljavnosti tega 
sporazuma, ponovno določi na zahtevo prizadete osebe. 
Prav tako jo je mogoče ponovno določiti po uradni 
dolžnosti. Če je posledica te ponovne določitve nižja 
dajatev kot tista, ki se je izplačevala, preden je ta sporazum 
začel veljati, ostane dajatev na prejšnji ravni; 

f) se pravice v skladu s tem sporazumom pridobijo od tega 
datuma dalje ne glede na določbe zakonodaj pogodbenic, 
ki se nanašajo na urejanje pravic, če je zahtevek iz točk 
d) in e) vložen v dveh letih po začetku veljavnosti tega 
sporazuma; 

g) se pravice pridobijo od datuma zahtevka, razen če 
veljavna zakonodaja ne vsebuje ugodnejših določb, če je 
zahtevek iz točk d) in e) vložen po dveh letih od začetka 
veljavnosti tega sporazuma. 

3. Pri izvajanju 8. člena se šteje, da je oseba, ki je že detaširana 
na dan začetka veljavnosti tega sporazuma, detaširana šele 
od tega datuma dalje. 

29. ČLEN 
Začetek veljavnosti in trajanje sporazuma 

1. Ta sporazum začne veljati prvi dan četrtega meseca po 
datumu zadnjega uradnega obvestila ene pogodbenice drugi 
o izpolnitvi vseh potrebnih notranjepravnih postopkov za 
začetek njegove veljavnosti. 

2. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
ga lahko kadar koli odpove tako, da o tem 12 mesecev prej 
uradno pisno obvesti drugo pogodbenico in v tem primeru 
sporazum preneha veljati zadnji dan tega roka. 

3. Če ta sporazum preneha veljati, se obdržijo vse pravice, ki jih 
je neka oseba pridobila na podlagi določb tega sporazuma in 
se začnejo pogajanja glede pravic, ki so v postopku pridobitve 
na podlagi tega sporazuma. 

Sestavljeno v Qu6becu dne 11. maja 2000 v dveh izvirnikih v 
slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili 
enako verodostojni. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Oušbeca 

Božo Cerar l.r. Raymonde Saint-Germain l.r. 
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DOGOVOR O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO OUEBECA 

UPOŠTEVAJOČ 17. člen Sporazuma o socialni varnosti med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Oušbeca, 

UPOŠTEVAJOČ voljo obeh vlad za izvajanje sporazuma 

STA SE PRISTOJNA ORGANA VSAKE POGODBENICE: 

za Republiko Slovenijo 

ministrstvo, pristojno za izvajanje zakonodaje iz 2. člena 
sporazuma, 

in 

za Oušbec 

minister, pristojen za izvajanje zakonodaje iz 2. člena sporazuma 

SPORAZUMELA O NASLEDNJEM: 

1. ČLEN 
Določitev Izrazov 

V tem dogovoru o Izvajanju pomeni: 

a) izraz „sporazum" pomeni Sporazum o socialni varnosti med 
Vlado Oušbeca in Vlado Republike Slovenije, podpisan v Oušbecu 
11. maja 2000, 

b) drugi uporabljeni izrazi imajo pomen, ki jim ga določa 1. člen 
sporazuma. 

2. ČLEN 
Organi za zvezo 

V skladu z drugim odstavkom 17. člena sporazuma pogodbenici 
določita naslednje organe za zvezo: 

a) za Ouebec Direkcijo za nostrifikacijo diplom in sporazume o 
socialni varnosti (Direction des 6quivalences et des ententes de 
s6curite sociale) Ministrstva za odnose z državljani in imigracijo 
(Ministere des Relations avec les citoyens et de 1'lmmigration) ali 
však drug organ, ki ga določi pristojni organ Oušbeca; 

b) za Slovenijo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije. 

b) organ za zvezo Slovenije, če za to osebo velja zakonodaja 
Slovenije. 

2. Organ za zvezo, ki izda tako potrdilo, pošlje en izvod potrdila 
drugemu organu za zvezo iz prvega odstavka, osebi, ki jo zadeva, 
in če je potrebno, njenemu delodajalcu. 

4. ČLEN 
Starostne, invalidske in družinske pokojnine 

1. Za izvajanje III. dela sporazuma se v skladu s sporazumom 
lahko vloži zahtevek za dajatev organu za zvezo ene ali druge 
pogodbenice ali pristojnemu nosilcu pogodbenice, katere 
zakonodaja se uporablja. 

2. Če se zahtevek za dajatev iz prvega odstavka vloži pri organu 
za zvezo, ga ta pošlje pristojnemu nosilcu pogodbenice, katere 
zakonodaja se uporablja, s priloženo zahtevano dokumentacijo o 
upravičenosti zahtevka. 

3. Pristojni nosilec pogodbenice, ki prejme zahtevek za dajatev iz 
drugega odstavka 18. člena sporazuma, jo pošlje organu za zvezo 
iste pogodbenice. Organ za zvezo ta zahtevek pošlje pristojnemu 
nosilcu druge pogodbenice s priloženo zahtevano dokumentacijo 
o upravičenosti zahtevka. 

4. Vse osebne podatke, navedene na obrazcu za zahtevek, potrdi 
organ za zvezo, ki zahtevek pošlje naprej, in mu zaradi tega ni 
treba pošiljati dokumentacije o upravičenosti zahtevka. 

5. Vse izvirnike ali kopije dokumentov hrani organ za zvezo, ki mu 
je bil tak dokument najprej poslan, en izvod pa da na razpolago 
pristojnemu nosilcu druge pogodbenice na njegovo zahtevo. 

6. Obrazec za zvezo je priložen zahtevku in dokumentaciji o 
upravičenosti zahtevka iz tega člena. 

7. Če pristojni nosilec ali organ za zvezo ene pogodbenice tako 
zahteva, organ za zvezo ali pristojni nosilec druge pogodbenice 
na obrazcu za zvezo navede zavarovalne dobe, priznane po 
zakonodaji, ki jo uporablja. 

8. Takoj ko je sprejeta odločitev v skladu z zakonodajo, ki jo 
uporablja, o tem pristojni nosilec obvesti prosilca in ga seznani z 
načini in roki za pritožbe po tej zakonodaji; prav tako o tem obvesti 
organ za zvezo druge pogodbenice in pri tem uporabi obrazec za 
zvezo. 

3. ČLEN 
Potrdilo o veljavnosti zakonodaje 

1 ■ Za izvajanje 7. do 11. člena sporazuma izda osebi, za katero 
velja zakonodaja ene pogodbenice, medtem ko dela na ozemlju 
druge pogodbenice, potrdilo o veljavnosti zakonodaje 

a) organ za zvezo Oušbeca, če za to osebo velja zakonodaja 
Oušbeca; 

5. ČLEN 
Vračilo stroškov 

Za izvajanje 25. člena sporazuma pošlje organ za zvezo prve 
pogodbenice ob koncu vsakega koledarskega leta, ko je pristojni 
nosilec ene pogodbenice plačal dajatve ali dal narediti izvedenska 
mnenja za račun ali na stroške pristojnega nosilca druge 
pogodbenice, organu za zvezo druge pogodbenice izpisek 
odobrenih dajatev ali honorarjev, povezanih z izdelavo izvedenskih 
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mnenj v omenjenem letu, in navede znesek dolga. Temu izpisku 
priloži dokumentacijo o upravičenosti. 

6. ČLEN 
Obrazci 

Vse obrazce ali druge dokumente, potrebne za izvajanje postopka, 
predvidenega v dogovoru o izvajanju, sporazumno določijo 
pristojna nosilca in organi, odgovorni za izvajanje sporazuma za 
vsako pogodbenico. 

7. ČLEN 
Statistični podatki 

Organa za zvezo obeh pogodbenic si v dogovorjeni obliki 
izmenjujeta statistične podatke, ki se nanašajo na izplačila 
upravičencem v skladu s sporazumom v vsakem koledarskem 

letu. Ti podatki vsebujejo število upravičencev in skupni znesek 
dajatev po kategorijah dajatev. 

8. ČLEN 
Začetek veljavnosti In trajanje 

Ta dogovor o izvajanju začne veljati hkrati s sporazumom in velja 
enako obdobje kot sporazum. 

Sestavljeno v Qu6becu dne 11. maja 2000 v dveh izvirnikih v 
slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
verodostojni. 

Za pristojni organ Za pristojni organ 
Republike Slovenije Oudbeca 

Božo Cerar l.r. Raymonde Saint-Gemain l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazumov in dogovorov o izvajanju sporazumov Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

17. maja 1998 sta ga. Nataša Belopavlovič, državna sekretarka 
na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Republike 
Slovenije in NJ. Eksc. Susan Cartvvright, veleposlanica Kanade 
akreditirana v Republiki Sloveniji podpisali Sporazum o socialni 
varnosti mer Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade in Dogovor 
o izvajanju sporazuma. 
11. maja 2000 pa sta dr. Božo Cerar, veleposlanik Republike 
Slovenije v Kanadi in ga. Raymonde Saint-Germain, namestnica 
ministra za mednarodne odnose Qu6beca podpisala Sporazum 
o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije In Vlado 
Oućbeca In Dogovor o izvajanju sporazuma. 

Kanada je zvezna država, kjer si naloge s področja socialnih 
zadev delita zvezna Vlada in lokalni organi. Sporazum o socialni 
varnosti med Slovenijo in Oušbecom se je tako sklepal ločeno od 
Sporazuma o socialni varnosti med Slovenijo in Kanado, kajti 
Ouđbec ima lasten načrt plačevanja prispevkov v pokojninski 
sistem in s tem tudi drugačno ureditev pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja kot ostale province. To so tudi razlogi 
zaradi katerih je Slovenija s provinco Ouđbec posebej in v enakem 
obsegu sklenila sporazum o socialni varnosti. Ob tem pa je bilo 
dogovorjeno, da se oba sporazuma ratificirata skupaj z enim 
samim ratifikacijskim aktom. 

Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Kanade in Vlado Republike Slovenija in Vlado Qu6beca se 
razlikujeta od tistih, ki jih Republika Slovenija sklepa z evropskimi 
državami v tem, da ta sporazum ureja samo področje dolgoročnih 
dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in dajatev 
za vdove ter seveda transfer teh dajatev med državama. 

Sporazuma o socialni varnosti bosta omogočila osebam, ki so v 
zavarovanju obeh pogodbenic dopolnile določeno pokojninsko 
dobo oziroma dobo prebivanja v Kanadi oziroma Oušbecu, 
predvsem naslednje: 

• enakopravno obravnavanje državljanov ene pogodbenice z 
državljani druge pogodbenice, v kateri živijo in delajo, glede 
uveljavljanja dajatev s področja pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja; 

- seštevanje zavarovalnih dob, dopolnjenih na ozemljih obeh 
pogodbenic, zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

■ zagotovitev in odmero samostojne pokojnine brez upoštevanja 
obdobij, dopolnjenih v drugi pogodbenici, če bodo pogoji za tako 
pokojnino podani po zakonodaji ene od pogodbenic; podrejeno pa 
odmero pokojnine v sorazmernem delu na podlagi seštevanja 
zavarovalnih dob v obeh pogodbenicah, pri čemer bo vsaka od 
pogodbenic sorazmerni del odmerila oziroma določila za svojo 
dobo; 

- izplačevanje dajatev iz naslova pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, priznanih po pravnih predpisih ene pogodbenice, v 
drugo pogodbenico oziroma v tretje države. 

Za obdobje zavarovanja, krajše od 12 mesecev, se ne zagotavljajo 
dajatve, razen če po zakonodaji pogodbenice obstaja pravica do 
dajatve tudi za tako kratko dobo. 

S sporazumom o socialni varnosti med Slovenijo in Kanado 
oziroma Oušbecom bo zavarovancu omogočena uporaba 
zakonodaje in s tem zagotovljena tudi neprekinjenost zavarovalne 
dobe v eni od pogodbenic v času, ko je poslan na delo na ozemlje 
druge pogodbenice. Na ta način bo izključena tudi možnost 
dvojnega plačevanja prispevkov. 

V obeh dogovorih o izvajanju sporazuma o socialni varnosti so 
določeni organi za zvezo za izvajanje določb sporazuma ter njihove 
naloge, opredeljeni pa so tudi postopki za uveljavljanje pravic iz 
sporazuma. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah 
oba sporazuma ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
Predlagamo, da se z istim aktom o ratifikaciji ratificirata oba 
sporazuma, kot tudi oba dogovora o izvajanju sporazuma. 

Ratifikacija Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Kanade in Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Qu6beca ne bo zahtevala spreminjanja veljavnih oziroma 
sprejemanja novih predpisov, prav tako izvajanje teh sporazumov 
ne bo zahtevalo porabe dodatnih proračunskih sredstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

SODELOVANJU ZA PREPREČEVANJE 

ČEZNIEJNEGA KRIMINALA IN ROJ 

PROTI NJEMU 

- EPA 1273 - II 

Številka: 245-14/2000-2 
Ljubljana, 31.07.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 9. seji dne 27. julija 2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
SODELOVANJU ZA PREPREČEVANJE ČEZMEJNEGA 
KRIMINALA IN BOJ PROTI NJEMU, 

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, 
- Zvonko IVANUŠIČ, minister za finance, 
- dr. Peter JAMBREK, minister za notranje zadeve, 
- Mitja DROBNIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Zorko PELIKAN, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Romana LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- mag. Vinko GORENAK, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve, 
- Marko POGOREVC, generalni direktor policije, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Drago SMOLE, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

1.£len 2. člen 

Ratificira se Sporazum o sodelovanju za preprečevanje Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
čezmejnega kriminala in boj proti njemu, sestavljen v Bukarešti slovenskem jeziku glasi: 
26. maja 1999. 
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SPORAZUM O SODELOVANJU 
ZA PREPREČEVANJE ČEZMEJNEGA KRIMINALA 

IN BOJ PROTI NJEMU 

Vlade, ki podpisujejo sporazum, v nadaljevanju »pogodbenice«, 
so se 

v želji, da povečajo in razširijo sodelovanje na različnih področjih 
v okviru Pobude za sodelovanje v jugovzhodni Evropi; 

ob upoštevanju pomena trgovinskih povezav med pogodbenicami 
in z drugimi državami ter v želji, da prispevajo k usklajenemu 
razvoju teh povezav; 

ob priznavanju njihovega skupnega interesa pri boju proti 
čezmejnemu kriminalu in razvijanju tesnejšega regionalnega 
sodelovanja pri odkrivanju in pregonu; 

v prepričanju, da kriminal na obeh straneh meje pogodbenic resno 
ogroža suverenost in zakonito trgovino, proti čemur se je mogoče 
učinkovito boriti s sodelovanjem med organi odkrivanja in pregona; 

v prepričanju, da naj bi se za dosego tega cilja zavezali za razvijanje 
čim širšega sodelovanja med organi odkrivanja in pregona; 

ob upoštevanju, da čezmejni kriminal škoduje gospodarskemu, 
davčnemu in trgovinskemu interesu držav; 

ob upoštevanju obstoječih sporazumov, dogovorov ali pogodb o 
medsebojni pomoči in drugih mednarodnih sporazumov o 
odkrivanju in pregonu, ki so jih sprejele pogodbenice, 

dogovorile, kot sledi: 

1. člen 
Opredelitev pojmov 

V tem sporazumu: 

a. izraz »čezmejni organi odkrivanja in pregona ter carinski 
organi« pomeni pristojne državne organe, ki jih določijo 
pogodbenice; to imenovanje potrdi sekretariat SECI in se lahko 
spremeni z uradnim obvestilom sekretariatu; 

b. izraz »čezmejni kriminal« se nanaša na vse kršitve ali poskuse 
kršitev notranje zakonodaje in predpisov držav, ki so 
namenjene organiziranju, usmerjanju, podpiranju ali 
omogočanju mednarodne kriminalne dejavnosti; 

c. izraz »carinska zakonodaja« pomeni zakone in predpise, ki 
so jih uveljavile carinske uprave za uvoz, izvoz in tranzit ali 
gibanje blaga, ki se nanašajo na carine, dajatve in druge 
davščine ali na prepovedi, omejitve in druge podobne nadzore 
za pretok nadzorovanega blaga čez državne meje; 

d. izraz »informacije« pomeni podatke v kateri koli obliki, 
dokumente, zapise in poročila ali njihove potrjene oziroma 
overjene kopije; 

e. izraz »oseba« pomeni vsako fizično ali pravno osebo; 

f. izraz »osebni podatki« pomeni vse podatke, ki se nanašajo 
na določenega ali določljivega posameznika; 

g. izraz »premoženje« pomeni premoženje kakršne koli vrste 
in pravne dokumente ali listine, ki dokazujejo lastništvo ali 
delež lastništva takega premoženja; 

h. izraz »začasni ukrepi« pomeni: 

(1) začasno prepoved zamenjave, premika ali prenosa 
premoženja ali razpolaganja z njim, ali 

(2) začasen prevzem skrbništva ali nadzora nad 
premoženjem na podlagi odredbe sodišča ali pristojnega 
organa, ali na drug način; 

i. izraz »odvzem« pomeni odvzem premoženja na podlagi 
odredbe sodišča ali pristojnega organa in vključuje zaplembo, 
kadar je to primemo; 

j. izraz »organ prosilec« pomeni organ, opredeljen v točki a) 1. 
člena, ki zaprosi za pomoč v skladu s prvo točko 8. člena; 

k. izraz »zaprošeni organ« pomeni organ, opredeljen v točki a) 
1. člena, ki se zaprosi za pomoč v skladu s prvo točko 8. 
člena. 

2. člen 
Obseg sporazuma 

1. Pogodbenice si v skladu s tem sporazumom pomagajo s 
pomočjo organov, ki jih določijo, pri preprečevanju, odkrivanju, 
preiskovanju, preganjanju in zatiranju čezmejnega kriminala. 

2. Ta sporazum se ne razlaga v škodo in ne vpliva na uporabo 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije, Schengenskega 
sporazuma z dne 14. junija 1985 in Konvencije o uporabi 
Schengenskega sporazuma z dne 19. junija 1990, 
mednarodnih sporazumov, sporazumov o medsebojni pomoči 
in drugih mednarodnih sporazumov o odkrivanju in pregonu, 
ki so jih že sprejele pogodbenice, medsebojne pravne pomoči, 
sporazuma, dogovora ali pogodbe, ki trenutno velja med 
pogodbenicami tega sporazuma, ali ki jih lahko kasneje 
sklenejo med seboj. 

3. Vsaka pogodbenica rešuje zaprosila za pomoč po sporazumu 
v skladu s svojim notranjim pravom. 

4. Za izboljšanje učinkovitosti preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in preganjanja čezmejnega kriminala ter kot 
aktivne članice Mednarodne organizacije kriminalističnih policij 
- Interpola za policijske zadeve, Svetovne carinske 
organizacije za carinske zadeve, države, ki sodelujejo v SECI, 
izmenjujejo in pripravljajo informacije v zvezi s kriminalom v 
sodelovanju s svojimi organi odkrivanja in pregona ter z 
generalnim sekretariatom Interpola in Svetovno carinsko 
organizacijo. , 
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3. člen 
Oblike posebne pomoči 

1. Pogodbenica na zaprosilo ali na svojo pobudo pomaga drugi 
pogodbenici v obliki informacij o čezmejnem kriminalu. 

2. Pogodbenica na zaprosilo pomaga s potrebnimi informacijami, 
da pogodbenice lahko zagotovijo izvajanje notranjih zakonov 
in predpisov in natančno odmerjanje carin in drugih davščin. 

3. Pogodbenica lahko na zaprosilo ali na svojo pobudo pomaga 
z informacijami, ki so med drugim tudi informacije o: 

a. načinih in metodah za obravnavo potnikov in tovora, 
b. uspešni uporabi pripomočkov in metod za odkrivanje in 

pregon, 
c. ukrepih odkrivanja in pregona, ki bi lahko bili koristni, 
d. novih načinih storitev kaznivih dejanjih. 

4. Pogodbenice sodelujejo pri: 

a. olajševanju učinkovitega usklajevanja; 
b. vzpostavljanju in ohranjanju poti komuniciranja za olajšanje 

varne in hitre izmenjave informacij; 
c. če je primerno, vzajemnem zagotavljanju vsake druge 

vrste strokovne pomoči z izmenjavo strokovnega, 
znanstvenega in tehničnega znanja; 

d. proučevanju in preizkušanju nove opreme ali postopkov 
in 

e. vsaki drugi splošni upravni zadevi, ki od časa do časa 
zahteva skupno ukrepanje; 

f. izvajanju metode kontroliranih pošiljk v skladu z notranjim 
pravom pogodbenic. 

5. Na zaprosilo se pogodbenice obvestijo, ali je blago, izvoženo 
z ozemlja ene pogodbenice, zakonito uvoženo na ozemlje 
druge pogodbenice. Če je tako zaprošeno, se v informaciji 
navede postopek, uporabljen za carinjenje blaga. 

6. Zaprošena pogodbenica na zaprosilo po svojih najboljših 
močeh v mejah razpoložljivih virov in v skladu z notranjim 
pravom da informacije, ki se nanašajo na: 

a. osebe, za katere organ prosilec ve, da so storile 
čezmejno kaznivo dejanje ali so osumljene, da so to storile, 
zlasti tiste,-ki prihajajo na njegovo ozemlje in odhajajo z 
njega: 

b. blago, ki se prevaža ali je skladiščeno, za katero organ 
prosilec domneva, da bi se z njim lahko nezakonito 
trgovalo na ozemlju pogodbenice, in 

c. prevozna sredstva, za katera se domneva, da se 
uporabljajo pri kršitvah na ozemlju pogodbenice prosilke. 

7. Pogodbenice na zaprosilo ali na svojo pobudo druga drugi 
dajo informacije v zvezi z dejavnostmi, katerih posledica je 
lahko čezmejno kaznivo dejanje. V razmerah, ki bi lahko bile 
povezane z veliko škodo gospodarstvu, javnemu zdravju, 
javni varnosti ali podobnim življenjskim interesom druge 
pogodbenice, pogodbenica, če je le mogoče, priskrbi take 
informacije, ne da bi bila za to zaprošena. 

8. V skladu z notranjim pravom pogodbenice pomagajo z uporabo 
začasnih ukrepov in v postopkih v zvezi s premoženjem in 

koristmi in/ali sredstvi, pridobljenimi s čezmejnim kriminalom 
ob upoštevanju teh začasnih ukrepov. 

9. Pogodbenice lahko ob upoštevanju svojega notranjega prava: 

a. razpolagajo s premoženjem, koristmi in sredstvi, odvzetimi 
na podlagi dane pomoči po tem sporazumu pri nadzoru 
nad premoženjem, koristmi in sredstvi; 

b. prenesejo odvzeto premoženje, koristi ali sredstva ali 
prihodek od prodaje drugi pogodbenici po dogovorjenih 
pogojih. 

4. člen 
Zaupnost informacij in varstvo osebnih podatkov 

1. Organ prosilec označi informacije, pridobljene po tem 
sporazumu, z enako stopnjo zaupnosti, kot jo uporablja za 
podobne informacije, ki jih hrani. 

2. Brez škode za določbe Konvencije o varstvu posameznikov 
glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Svet 
Evrope, pogodba št. 108, Strasbourg 28. januar 1981) bodo 
osebni podatki, prejeti po tem sporazumu, varovani vsaj tako, 
kot jih varuje pogodbenica, ki jih je dala. 

3. Informacije, pridobljene po tem sporazumu, se uporabijo 
izključno za namene tega sporazuma. Če organ prosilec prosi 
za uporabo takih informacij za druge namene, vključno z 
njihovim širjenjem v drugo državo, mora prej pridobiti pisno 
soglasje zaprošenega organa, ki je dal informacije. Za tako 
uporabo potem veljajo vsi pogoji, ki jih določi ta organ. 

4. Če zaprošena pogodbenica ne navede drugače, tretji 
odstavek ne preprečuje uporabe informacij v sodnih ali 
upravnih postopkih, ki so uvedeni kasneje zaradi čezmejnega 
kriminala. Pogodbenice lahko v dokaznem gradivu, poročilih 
in pričevanjih in v postopkih pred sodišči ter obtožnicah kot 
dokaz uporabijo pridobljene informacije in uporabljene 
dokumente v skladu z določbami tega sporazuma. Pred 
uporabo informacij je treba o tem uradno obvestiti pristojni 
organ, ki jih je dal. 

5. člen 
Odgovornost in pravno varstvo za nepooblaščeno ali 

nepravilno obdelavo podatkov 

1. Vsaka pogodbenica je v skladu s svojim notranjim pravom 
odgovorna za kakršno koli škodo, ki jo je povzročil 
posameznik zaradi pravnih ali dejanskih napak v podatkih, 
poslanih centru SECI. 

2. Le pogodbenica, v kateri je prišlo do dogodka, ki je povzročil 
škodo, lahko nastopa v odškodninski tožbi v imenu 
oškodovanca, ki se obrne na sodišča, pristojna po notranjem 
pravu prizadete države SECI. 

3. Pogodbenica se ne sme sklicevati na to, da jI je druga 
pogodbenica dala netočne podatke, da bi se izognila svoji 
odgovornosti do oškodovanca po svoji notranji zakonodaji. 
Če je prišlo do takih pravnih ali dejanskih napak, ker so bili 

8. avgust 2000 29 poročevalec, št. 64 



podatki napačno sporočeni ali zaradi tega, ker ena ali več 
pogodbenic ni izpolnilo obveznosti iz tega sporazuma, ali zaradi 
nepooblaščeno ali nepravilno prenesenih podatkov, je druga 
pogodbenica na zahtevo dolžna povrniti vsote, ki so bile 
plačane kot odškodnina, razen če ni podatkov uporabila na 
ozemlju, na katerem je bila škoda povzročena s kršenjem 
tega sporazuma. 

6. člen 
Spisi in dokumenti 

1. Zaprošeni organ na zaprosilo priskrbi ustrezno overjene kopije 
spisov, dokumentov in drugega gradiva, ki se nanašajo na 
čezmejni kriminal. 

2. Razen če organ prosilec posebej ne zaprosi za izvirnike ali 
kopije, lahko zaprošeni organ pošlje informacije v kakršni koli 
elektronski obliki. Zaprošeni organ hkrati pošlje tudi 
informacije, potrebne za razlago ali uporabo elektronske 
informacije. 

3. Če se zaprošeni organ strinja, lahko uradne osebe, ki jih 
določi organ prosilec, v uradih zaprošenega organa proučijo 
informacije, ki se nanašajo na čezmejni kriminal, in jih kopirajo 
ali iz njih izberejo informacije. 

7. člen 
Priče in izvedenci 

1. Uradna oseba zaprošenega organa je lahko pooblaščena, 
da v okviru danega pooblastila nastopa kot izvedenec ali 
priča v upravnih ali sodnih postopkih v pogodbenici prosilki v 
zadevah, ki jih zajema ta sporazum, in priskrbi spise, 
dokumente ali drugo gradivo ali njihove kopije. Vabilo na sodišče 
posebej navaja, o kateri zadevi in na podlagi katerega pravnega 
naslova ali v kakšni vlogi bo uradna oseba nastopila kot priča 
ali izvedenec. 

2. Pogodbenica prosilka mora sprejeti vse potrebne ukrepe za 
osebno varnost uradnih oseb v času njihovega bivanja na 
ozemlju njene države po prvem odstavku tega člena. Prevoz 
in dnevnice za te uradne osebe krije pogodbenica prosilka. 

8. člen 
Pošiljanje zaprosil 

1. Zaprosila po tem sporazumu neposredno pošljejo določeni 
organi pisno v angleškem jeziku ali v drugem jeziku, 
sprejemljivem za zaprošene organe. Zaprosilu so priložene 
informacije, ki so lahko koristne za njegovo reševanje. V nujnih 
primerih so lahko zaprosila ustno dana in sprejeta, vendar pa 
jih je treba pisno potrditi v 48 urah. Vsaka pogodbenica določi 
eno samo točko za prvi stik v državi, ki prenaša in sprejema 
zaprosila, in podatke o tej točki sporoči prek sekretariata 
centra. 

2. Zaprosila vključujejo: 

a. ime določenih organov in oseb v njih, ki pošiljajo zaprosilo; 
b. vrsto zadeve ali postopka skupaj z ustreznimi zakoni, 

pravili in drugimi pravnimi določbami; 
c. kratko navedbo dejstev in čezmejnega kriminala, na 

katerega se zaprosilo nanaša; 

d. vrsto zaprošene pomoči; 
e. razlog za zaprosilo in namen uporabe informacij; 
f. imena in naslove oseb, vpletenih v zadevo, napisane v 

skladu z njihovimi mednarodnimi identifikacijskimi listinami, 
če so znani. 

9. člen 
Reševanje zaprosil 

1. Zaprošeni organ sprejme vse ustrezne ukrepe, da reši 
zaprosilo, in si prizadeva, da ukrene vse potrebno v ta namen. 

2. Če zaprošeni organ sam ne more rešiti zaprosila, sprejme 
ukrepe za njegovo rešitev, kot če bi deloval v svojem imenu 
in v skladu s svojim notranjim pravom, in to sporoči organu 
prosilcu. 

3. Zaprošeni organ vodi, ali če je izvedljivo in v skladu z notranjim 
pravom, dovoli organu prosilcu, da opravlja take preglede, 
preverjanja, poizvedbe za ugotavljanje dejstev ali izvaja druge 
preiskovalne ukrepe, vključno z zasliševanjem izvedencev, 
prič in oseb, osumljenih čezmejnega kriminala, ki so potrebni 
za rešitev zaprosila. 

4. Da bi olajšal usklajeno ukrepanje in na podlagi zaprosila je 
treba organu prosilcu vnaprej sporočiti čas in kraj vsakega 
dejanja v zvezi z reševanjem zaprosila. 

5. Če je izvedljivo in v skladu z notranjim pravom zaprošeni 
organ na zaprosilo v največjem možnem obsegu pooblasti 
uradne osebe organa prosilca, da so prisotni na ozemlju 
zaprošenega organa, da pomagajo pri reševanju zaprosila. 

6. Zaprošeni organ ugodi zaprosilu, da se ravna po določenem 
postopku, če notranja zakonodaja zaprošene pogodbenice 
ne prepoveduje takega postopka. 

10. člen 
Izjeme 

1. Če zaprošeni organ ugotovi, da bi odobritev pomoči prizadela 
njeno suverenost, varnost, javni red ali drug pomemben 
državni interes ali ne bi bila v skladu z notranjim pravom in 
predpisi, lahko zavrne ali odreče pomoč ali jo lahko odobri ob 
izpolnitvi določenih pogojev ali zahtev. 

2. Če organ prosilec ne bi mogel ugoditi podobnemu zaprosilu 
zaprošenega organa, na to opozori v svojem zaprosilu. O 
ugoditvi takemu zaprosilu odloči zaprošeni organ po svoji 
presoji. 

3. Zaprošeni organ lahko odloži pomoč z utemeljitvijo, da bi to 
posegalo v preiskavo, pregon ali postopek, ki tečejo. V takem 
primeru se zaprošeni organ lahko posvetuje z organom 
prosilcem, da ugotovi, ali se lahko pomaga ob upoštevanju 
morebitnih rokov ali pogojev zaprošenega organa. 

4. Če zaprosilu ni mogoče ugoditi, je treba takoj uradno obvestiti 
organ prosilec in navesti razloge za odložitev ali zavrnitev 
zaprosila. Organ prosilec se tudi obvesti o okoliščinah, ki bi 
lahko bile pomembne za nadaljnji postopek. 
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11. člen 
Stroški 

1. Pogodbenice se običajno odpovejo vsem zahtevkom za 
povračilo stroškov, ki nastanejo pri izvajanju tega sporazuma, 
razen izdatkov za priče, honorarjev izvedencev ter stroškov 
prevajalcev in tolmačev, če ti niso vladni uslužbenci. 

2. Če so ali bodo za izpolnjevanje zaprosil potrebni veliki ali 
izredni izdatki, se organi posvetujejo in določijo roke in pogoje, 
pod katerimi se bo zaprosilo reševalo, in način kritja stroškov. 

12. člen 
Izvajanje sporazuma 

1. S tem se ustanovi Skupni odbor za sodelovanje v Bukarešti, 
ki ga sestavljajo predstavniki določenih organov pogodbenic, 
vsaka pogodbenica pa ima en glas v odboru. Predstavnika 
Mednarodne organizacije kriminalističnih policij - Interpola in 
Svetovne carinske organizacije sta stalna svetovalca 
Skupnemu odboru za sodelovanje. Skupni odbor za 
sodelovanje se sestane vsaj enkrat letno, kraj in čas sestanka 
ter dnevni red pa se določijo z medsebojnim dogovorom. 

2. Skupni odbor za sodelovanje med drugim: 

a. zagotavlja pravilno delovanje tega sporazuma; 
b. proučuje vsa vprašanja, ki izhajajo iz njegove uporabe; 
c. sprejema ukrepe, ki so potrebni za sodelovanje v skladu 

s tem sporazumom; 
d. izmenjuje stališča do vseh skupnih interesov sodelovanja, 

vključno z nadaljnjimi ukrepi in viri zanje; 
e. priporoča rešitve za doseganje ciljev. 

3. Skupni odbor za sodelovanje, ki je najvišji institucionalni or- 
gan centra SECI, soglasno sprejme poslovnik. 

4. Skupni odbor za sodelovanje se o učinkovitem izvajanju 
sporazuma in delovanju centra SECI posvetuje z drugimi 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami, kot so Gospodarska 
komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE), Urad 
Združenih narodov za nadzor nad drogami in preprečevanje 
kriminala (UNODCCP), Svetovna carinska organizacija 
(WCO), Interpol in Europol. 

13. člen 
Regionalni center Pobude za sodelovanje v 

jugovzhodni Evropi 
(Center SECI) za boj proti čezmejnemu kriminalu 

1. Center SECI bo ustanovljen v Bukarešti v Romuniji. 

2. Center SECI bo deloval v skladu z Listino o organizaciji in 
delovanju Centra SECI za boj proti čezmejnemu kriminalu, ki 
jo morajo pogodbenice sprejeti čim prej in bo kot priloga 
vključena v ta sporazum. 

3. Dejavnosti Centra SECI bo usklajeval Skupni odbor za 
sodelovanje. 

14. člen 
Uporaba 

Ta sporazum se uporablja na državnem ozemlju vsake 
pogodbenice. 

15. člen 
Reševanje sporov 

Pri sporu med dvema ali več pogodbenicami ali med pogodbenico 
in centrom zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma se prizadete 
pogodbenice posvetujejo, in če je potrebno, predložijo spor 
Skupnemu odboru za sodelovanje v proučitev in ustrezno 
ukrepanje. 

16. člen 
Začetek in prenehanje veljavnosti 

1. Sporazum začne veljati prvi dan meseca po dnevu, ko tri 
pogodbenice obvestijo depozitarja, da so končani njihovi 
notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti sporazuma. 

2. Za vsako državo, ki sodeluje v SECI In pristopi k temu 
sporazumu po začetku veljavnosti, začne sporazum veljati 
prvi dan meseca po dnevu, ko država obvesti depozitarja o 
svoji listini o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu. Za vsako 
državo, razen za državo, ki sodeluje v SECI, se odločitev, da 
se dovoli pristop k sporazumu po začetku njegove veljavnosti, 
lahko sprejme samo s soglasjem držav, ki sodelujejo v SECI. 
Za te države začne sporazum veljati prvi dan meseca po 
dnevu, ko država uradno obvesti depozitarja o svoji listini o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu. 

3. Depozitar tega sporazuma je Vlada Romunije. Depozitar 
obvesti pogodbenice o uradnih obvestilih iz prvega in drugega 
odstavka kot tudi o dnevu začetka veljavnosti sporazuma. 

4. Pogodbenica lahko kadar koli odpove sporazum z uradnim 
obvestilom depozitarju, ki vsaki pogodbenici pošlje overjeno 
kopijo. Odpoved začne veljati tri mesece po datumu uradnega 
obvestila. Postopki, ki tečejo v času odpovedi, se ne glede na 
to dokončajo v skladu z določbami tega sporazuma. 

17. člen 
Spremembe 

1. Spremembe tega sporazuma lahko predlaga vsaka 
pogodbenica. Vsaka predlagana sprememba se pošlje 
depozitarju, ki jo sporoči pogodbenicam. 

2. Pogodbenice čim pre| obvestilo depozitarja o sprejetju 
predlaganih sprememb tega sporazuma. 

3. Soglasno sprejete spremembe v skladu z drugim odstavkom 
začnejo veljati v skladu s 16. členom. 

4. Če je depozitar uradno obveščen o ugovoru na priporočeno 
spremembo, se šteje, da sprememba ni bila sprejeta in ne 
velja. 

Izvirnik tega sporazuma v enem izvodu v angleškem jeziku se 
hrani pri Vladi Romunije kot depozitarju, ki pošlje overjeno kopijo 
vsaki pogodbenici. 
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DA BI TO POTRDILI, so podpisani, ki so jih njihove vlade pravilno 
pooblastile, podpisali ta sporazum. 

Sestavljeno v Bukarešti v Romuniji 26. maja 1999. 

Izredni in pooblaščeni veleposlanik v Bukarešti 
Nj.e. 
g. Marko BELLO 

Namestnik ministra - Ministrstvo za civilne zadeve 
in komunikacije 
Recica NUDZEIM 

Glavni sekretar - Ministrstvo za notranje zadeve 
g. Bojhidar Dimitrov POPOV 

Generalni sekretar - Ministrstvo za pravosodje 
g. Georgios ANDREOPOULOS 

Namestnik državnega sekretarja - Ministrstvo za zunanje 
zadeve 
g. Rudolf JOO 

Podsekretar - Ministrstvo za notranje zadeve 
g. Ulber LJUFI 

Minister za notranje zadeve Nj.e. 
g. Victor CATANA 

Podsekretar - Podsekretariat za carino 
g. Ramazan ULUDAG 

Minister za notranje zadeve Nj.e. 
g. Constantin Dudu IONESCU 

Generalni direktor - Direkcija za carine 
g. Josip KNEŽIĆ 
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LISTINA O ORGANIZACIJI IN DELOVANJU REGIONALNEGA CENTRA POBUDE ZA 
SODELOVANJE V JUGOVZHODNI EVROPI (CENTER SECI) ZA BOJ PROTI 

ČEZMEJNEMU KRIMINALU 

1 CILJI CENTRA 

1.1 Razvoj učinkovitih skupnih medoddelčnih delovnih 
odnosov v Centru SECI ter med sodelujočimi državami in 
v njih. 

i 
1.2 Pogodbenice bodo prek svojih uradnikov za zveze 

skušale skupaj identificirati, preprečiti, preiskovati 
čezmejnl kriminal in se boriti proti njemu s pomočjo 
Izmenjave Informacij in dokumentov in drugih ustreznih 
dejavnosti, predvidenih v sporazumu. 

1.3 Pomoč pri nerešenih carinskih In kriminalističnih 
preiskavah čezmejnega kriminala. 

1.4 Prepoznavanje in proučevanje vprašanj, ki vplivajo na 
kakovost sodelovanja pri odkrivanju in pregonu v regiji, in 
predlogov v zvezi z njimi. 

1.5 Usklajevanje povezav z Mednarodno organizacijo 
kriminalističnih policij -Interpolom in Svetovno carinsko 
organizacijo za zmanjšanje podvajanja dela in povečanje 
vpliva različnih obstoječih programov in programov v 
razvoju. 

DEJAVNOSTI SODELUJOČIH V CENTRU 

2.1 Dejavnost Centra SECI je v skladu z določili Sporazuma 
SECI o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega 
kriminala in boj proti njemu. 

2.2 Center SECI uporablja standardne postopke in tehnične 
sisteme Mednarodne organizacije kriminalističnih policij 
- Interpola in Svetovne carinske organizacije za prenos, 
shranjevanje, iskanje, ponovno pridobivanje in analizo 
dogovorjenih vrst informacij, ki so povezane s čezmejnim 
kriminalom, kot se je dogovoril Skupni odbor za 
sodelovanje. 

2.3 Center SECI bo organiziral delovne sestanke ad hoc in 
na zaprosilo sodelujočih držav podpiral operativne 
dejavnosti v njih, če bo to potrebno ter v skladu z njihovim 
notranjim pravom. 

2.4 Za imenovanje ali odpoklic uradnika za zveze za Center 
SECI bodo pogodbenice uradno pisno obvestile direktorja 
Centra SECI, ki bo nato uradno obvestil Skupni odbor za 
sodelovanje. 

STALNI OPAZOVALCI 

3.1 Skupni odbor za sodelovanje odobri status stalnega 
opazovalca. 

STATUS CENTRA 

4.1 Skupni odbor za sodelovanje SECI in država gostiteljica 
skleneta sporazum o Centru SECI. Ta sporazum 
obravnava privilegije in imunitete osebja in prostorov kot 
tudi storitve in varnosti in vse drugo, kar uredi država 
gostiteljica. 

ORGANIZACIJA IN DELOVANJE CENTRA 

5.1 Osebje In ustroj 

5.1.1 Direktor iz ene od pogodbenic sporazuma se izvoli z 
dvotretjinsko večino Skupnega odbora za sodelovanje 
za dveletni mandat in bo v Centru SECI odgovoren za 
upravljanje in organizacijo vsega osebja. Direktorje lahko 
ponovno izvoljen za drugi dveletni mandat z dvotretjinsko 
večino glasov in za tretji dveletni mandat s soglasno 
izvolitvijo. Direktorju lahko funkcija preneha iz tehtnega 
razloga, če tako glasujeta dve tretjini članov Skupnega 
odbora za sodelovanje. 

5.1.2 Skupni odbor za sodelovanje v sodelovanju z direktorjem 
opredeli strateški plan za Center SECI (vizija, poslanstvo 
in standardi poslovanja). 

5.1.3 Sodelujoče države lahko pošljejo na delo v Center SECI 
uradnike za zvezo (cariniki, policija in predstavniki 
obmejnih organov odkrivanja in pregona). 

5.1.4 Za stavbo in vzdrževanje Centra SECI poskrbi država 
gostiteljica. Pomožno osebje (tehnično in administrativno) 
zagotovi država gostiteljica in po potrebi kakšna država 
članica. 

5.2 Financiranje 

5.2.1 Odgovornost za financiranje proračuna Centra SECI 
določi Skupni odbor za sodelovanje. 

5.2.2 Sistem financiranja, načrtovanje proračuna in nadzor nad 
izdatki pripravi in potrdi Skupni odbor za sodelovanje. 

5.2.3 Plača direktorja centra SECI se bo financirala iz 
proračuna Centra SECI, višino pa določi Skupni odbor za 
sodelovanje. Plače uradnikov za zvezo bo plačala država 
pošiljateljica. 
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3. člen 

Republika Slovenija si v skladu z 19. členom Dunajske konvencije 
o pogodbenem pravu (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, 
št. 30/72; akt o nasledstvu, Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, 
št. 9/92) pridržuje pravico, da bo 4. člen sporazuma izvajala le v 
obsegu, da bo izmenjevala informacije samo z državami, ki so 
pogodbenice Konvencije o varstvu posameznikov glede na 
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, Strasbourg, 28. januar 
1981, (Uradni list RS št. 11/94 - Mednarodne pogodbe št. 3/94) 
oziroma imajo to ustrezno notranjepravno urejeno. 

Prav tako si Republika Slovenija pridržuje pravico, da bo dokončno 
odločitev v zvezi s sodelovanjem v Centru SECI v Bukarešti, 

ustanovljenem s 13. členom sporazuma, sprejela potem, ko bo 
dokončno znana višina stroškov, ki jih bo treba kriti. 

4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve v 
sodelovanju z Ministrstvom za finance. 

5. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Pobudo za sodelovanje v jugovzhodni Evropi (SECI) so sprožile 
ZDA z namenom krepitve regionalnega sodelovanja in olajševanja 
prilagajanja sodelujočih držav evropskim strukturam ter kot dodatni 
vzvod najširših prizadevanj mednarodne skupnosti za stabilizacijo 
jugovzhodne evropske regije. Odločitev Slovenije, da sodeluje v 
SECI, temelji na interesu in je pokazatelj njene pripravljenosti, da 
poskuša s svojo razvitostjo in poznavanjem razmer v regiji 
jugovzhodno od nas tvorno prispevati pri ustvarjanju pogojev za 
sožitje v tem delu Evrope. 

Poleg Slovenije so bile k sodelovanju povabljene še Albanija, 
Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Madžarska, Grčija, 
Moldova, Romunija, Turčija in Hrvaška. SECI ne temelji na 
formalnem članstvu ali izdelanem poslovniku delovanja in ne 
predvideva nikakršne višje stopnje institucionalnega povezovanja. 
SECI pozna sodelujoče države (Participating States) in podpirajoče 
države in institucije (Supporting States and Institutions). 

V obdobju od marca 1999 so bile v okviru SECI posebej 
pospešene aktivnosti za uskladitev Sporazuma o sodelovanju 
pri preprečevanju in boju proti čezmejnemu kriminalu, v okviru 
projekta olajševanja prehajanja meja. Projekt je ob podpori ZDA 
ter strokovni podpori Interpola kot nosilka pripravila Romunija. 
Sporazum je 26. maja 1999 v Bukarešti podpisalo devet držav 
sodelujočih v SECI (Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, 
Makedonija, Madžarska, Grčija, Moldova, Romunija, Turčija), torej 
vse razen Slovenije in Hrvaške, ki je sporazum podpisala 
naknadno. V skladu s 13. členom sporazuma je bil 15. novembra 
1999 v Bukarešti ustanovljen center za izmenjavo informacij, ki bi 
naj predvidoma začel delovati v jeseni 2000. 

1. februarja 2000 je Sporazum o sodelovanju za preprečevanje 
čezmejnega kriminala in boj proti njemu začel veljati, tako da je v 
skladu s 16. členom sporazuma možen le še pristop. Sporazum 
so do sedaj ratificirale Albanija, Moldavija, Romunija in Makedonija. 

Države pogodbenice Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje 
čezmejnega kriminala in boju proti njemu se zavezujejo, da bodo 
na zaprosilo ali na lastno pobudo nudile pomoč v obliki informacij 

za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje, preganjanje in 
zatiranje čezmejnega kriminala. 

Vlada RS bo s sklepom določila eno samo točko za prvi stik v 
državi iz 8. člena sporazuma, ki skrbi za pošiljanje zaprosil in 
informacij po tem sporazumu. 

V Bukarešti se ustanovi Skupni odbor za sodelovanje. Sestavljajo 
ga predstavniki organov, ki jih določijo pogodbenice, tako da ima 
vsaka pogodbenica en glas v odboru. Skupni odbor za 
sodelovanje med drugim zagotavlja pravilno izvajanje tega 
sporazuma, preuči vsa vprašanja, ki izhajajo iz njegove uporabe, 
sprejme ukrepe, ki so potrebni za sodelovanje v skladu s tem 
sporazumom, izmenjuje stališča o vseh skupnih interesih glede 
sodelovanja, vključno z nadaljnjimi ukrepi in viri zanje, in priporoča 
rešitve za doseganje ciljev. Člana odbora bo imenovala Vlada RS 
s sklepom. 

V Bukarešti se ustanovi Regionalni center Pobude za sodelovanje 
v jugovzhodni Evropi za boj proti čezmejnemu kriminalu (Center 
SECI). Center SECI bo deloval v skladu z Listino o organizaciji in 
delovanju Centra SECI za boj proti čezmejnemu kriminalu, ki jo 
bodo pogodbenice sprejele čimprej, in je kot priloga vključena v ta 
sporazum. Dejavnosti Centra SECI bo usklajeval Skupni odbor 
za sodelovanje. Stroške za delovanje centra centra zagotovijo 
pogodbenice. 

Sporazum v skladu s tretjim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
Zaradi uresničevanja sporazuma sprememba notranje 
zakonodaje ni potrebna. Po ratifikaciji bo Slovenija pristopila k 
sporazumu v skladu z njegovim 16. členom. 

RS bo dala pridržek na 4. člen sporazuma, ki določa zaupnost 
informacij in zaščito osebnih podatkov. Glede na to, da vse države, 
ki bodo podpisale Sporazum še nimajo urejene zakonodaje glede 
varstva osebnih podatkov, kot tudi niso podpisnice oz. niso 
ratificirale Konvencije o varstvu posameznikov glede avtomatske 
obdelave podatkov, in glede na to, da ni jamstva o ravnanju s 
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takimi podatki kot zaupnimi, kot tudi garancije za zaščito takih 
Podatkov, se predlaga k temu členu pridržek s tem, da se vrši 
izmenjava podatkov le z državami, ki imajo to notranjepravno 
urejeno. 

Prav tako bo Slovenija dala pridržek na 13. člen sporazuma, kjer 
je določena ustanovitev centra. Slovenija si bo pridržala pravico, 
da bo dokončno odločitev o svojem sodelovanju v Centru SECI 
podala potem, ko bodo dokončno znani stroški za njegovo 
delovanje. 

Stroški delovanja Centra SECI v Bukarešti so za začetek delovanja 
centra ocenjeni na najmanj 400.000 USD letno, lahko pa se bodo 
v prihodnje glede na potrebe tudi povečali. Predvideno je, da bi 
Republika Slovenija prispevala 10 odstotkov sredstev za 
delovanje centra, torej najmanj 40.000 USD letno. 

Dodatne stroške za izvajanje sporazuma bodo sestavljali še: 
stroški za oba oficirja za zvezo, ki bosta v Centru SECI 
(približno 160 000 USD letno - stroški izračunani na podlagi 
stroškov za I. sekretarja na veleposlaništvu); 
stroški za oficirja za zvezo, ki bosta v Sloveniji; 
stroški za predstavnika v Skupnem odboru za sodelovanje; 

■ stroški za programsko opremo (predvidoma 50 000 USD - 
enkratni znesek). 

Celotni stroški za izvajanje sporazuma bodo torej znašali vsaj 
250 000 USD. 

V MNZ in v MF - CURS bo zaradi prerazporeditve štirih oseb na 
delovna mesta za izvajanje sporazuma potrebna še dodatna 
zaposlitev štirih uslužbencev. 

Sredstva za izvajanje sporazuma bo treba kot nova sredstva 
zagotoviti v proračunih Ministrstva za notranje zadeve in 
Ministrstva za finance. 
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naročilnica 

I Ime in priimek:   | 

| Naslov:  

i Telefon: Poštna številka:  . 

■ Podjetje:  ' 

I Davčna številka:  

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE | 

| Datum:   

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

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 

j^Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



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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