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DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 10. avgust 2000 Letnik XXVI St. 66 

IZGRADNJA II. TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE KOPER - DIVAČA 
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za izgradnjo II. tira železniške proge 
Koper - Divača (ZZSKD) 
- EPA 1266 - II - hitri postopek 

RAZVOJ VISOKEGA ŠOLSTVA IN UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za razvoj visokega šolstva in vzpostavitev pogojev 
za nastanek univerze na Primorskem 
- EPA 1268 - II - hitri postopek 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost 
- EPA 1269 - II - hitri postopek 

GOZDOVI 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (ZG-?) 
- EPA 1271 - II - hitri postopek 

SODELOVANJE Z MEDNARODNIM KAZENSKIM SODIŠČEM 
Predlog zakona o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem 
za nekdanjo Jugoslavijo ter Mednarodnim kazenskim sodiščem za Ruando 
- EPA 1272 - II - hitri postopek 

NACIONALNI PROGRAM SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE 
Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za vzdrževanje, modernizacijo in gradnjo 
javne železniške infrastrukture, določene v nacionalnem programu razvoja slovenske železniške 
infrastrukture 
- EPA 1274 - II - hitri postopek 

UPRAVNE TAKSE 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah 
- EPA 1270 - II - skrajšani postopek 

MATIČNA EVIDENCA ZAVAROVANCEV 
Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) 
- EPA 1168 - II - tretja obravnava 

BANKA SLOVENIJE 
Predlog zakona o Banki Slovenije 
- EPA 1275 - II - prva obravnava 
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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 

ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 

IZGRADNJO II. TIRA ŽELEZNIŠKE 

PROGE KOPER - DIVAČA (ZZSKD) 

- EPA 1266 - II - hitri postopek 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tone ANDERLIČ, poslanec 
Mario GASPARINI, poslanec 

Ljubljana, 27. julij 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 ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
IZGRADNJO II. TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE KOPER ■ 
DIVAČA, 

ki ga pošiljata v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagata, da Državni zbor predlog zakona 
obravnava in sprejme po hitrem postopku. 

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. 

Tone ANDERLIČ, l.r. 
Mario GASPARINI, l.r. 
Samo BEVK, prof., l.r. 

Aurelio JURI, l.r. 
Davorin TERČON, l.r. 

I. UVOD 

1. Obrazložitev postopka 

Predlog za hitri postopek je utemeljen z izrednimi potrebami države 
za čimprejšnjo izgradnjo II. železniškega tira Koper-Divača. 
Nadaljnje odlaganje izgradnje II. tira Koper-Divača je namreč v 
očitnem nasprotju s slovenskimi nacionalnimi interesi, saj bi na 
eni strani močno oslabilo konkurenčne prednosti Luke Koper (ki 
bi bila navezana na bistveno daljšo prometno povezavo za trans- 
port tovora proti vzhodu - na modernejšo pontebsko progo Tržič- 
Videm-Ponteba-Trbiž-Dunaj), na drugi strani pa povsem 
marginaliziralo slovensko železniško omrežje. 

2. Ocena stanja 

Rast luškega železniškega tranzitnega prometa ter valorizacija 
prometne lege Slovenije v okviru V. panevropskega koridorja 
Barcelona-Milano-Benetke-Trst/Koper-Ljubljana-Budimpešta- 
Kijev nujno zahtevata povečanje kapacitet enotirne železniške 
proge Divača-Koper v letih 2004 do 2006. 

Slovenske železnice na progi Divača-Koper prepeljejo 10 mio 
brutto ton, od tega 6 mio brutto ton (3,3 mio netto ton) v smeri 
Koper-Divača in 4,0 mio brutto ton (1,4 mio netto ton) v smeri 
Divača-Koper, tako da je proga v konicah že sedaj na meji svoje 
zasićenosti. Predvidenega prometa na progi Divača-Koper ne bo 
možno obvladovati le s tehnološko reorganizacijo obstoječe 
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enotirne proge.Tudi s še tako izboljšanim načinom obratovanja ni 
možno zagotoviti zadostnih železniških zmogljivosti, ki so potrebne 
za nadaljnji razvoj Luke Koper. Trajno rešitev problema tirnih 
kapacitet lahko prinese zgolj izgradnja II. tira oziroma nove 
dvotirne proge. 

Pri tem velja opozoriti, da je Državni zbor že junija 1996 s 
sprejemom Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z 
graditvijo železniške proge na smeri Puconci-Hodoš-državna meja 
in dograditvijo drugega tira železniške proge Koper-Divača, ki 
ureja sicer le postopke za pridobitev nepremičnin za gradnjo, 
sprejel obvezo, da se izgradi tudi II. tir proge Koper-Divača. 

Zmogljivost proge je mogoče povečati na dva načina. Z izgradnjo 
II. tira v koridorju obstoječe proge Divača-Koper (varianta 4.1), 
bodisi z izgradnjo novega tira (proge) Koper-Divača s sodobnejšimi 
tehničnimi parametri (varianta l/2-rdeča). 

Republika Italija ni naklonjena gradnji II. tira Divača-Koper, zavrača 
tudi varianto I/2 za 160 km/h med Koprom In Divačo, ki bi z 
navezavo na Trst lahko bila hkrati del bodoče hitre proge z na tem 
odseku nekoliko skromnejšimi elementi za hitrosti 160 km/h in 
nagibom 17 o/oo. Republika Italija zagovarja predvsem čim hitrejšo 
povezavo Kopra s Trstom, kar bi posledično pomenilo navezavo 
Kopra na Trst in na modernizirano Pontebsko progo do Beljaka v 
Avstriji. 

Ohranjanje "statusa quo" brez jasne časovne in finančno 
opredeljene odločitve o gradnji bo imelo nepopravljive posledice 
za slovenski prometni sistem in slovensko gospodarstvo kot 
celoto. Pomeni logično preusmeritev prometnih tokov preko luke 
Trst in obvoz slovenskega železniškega sistema na modernejšo 
pontebsko progo (Tržič-Videm-Ponteba-Trbiž-Dunaj), ki je med 
Vidmom in Trbižem ravnokar usposobljena za hitrosti 200 km/h in 
160 km/h ter ima nagib 14,5 o/oo. Neposredna povezava Kopra s 
Trstom je potem le še vprašanje časa, težnja Republike Hrvatske 
k izgradnji železniške povezave Reke in Trsta ali ravninske proge 
Reka-Zagreb pa je tudi že dolgo znana. Nadaljnje odlaganje 
izgradnje II. tira Koper-Divača bi bilo, skratka, v očitnem nasprotju 
s slovenskimi nacionalnimi interesi, saj bi na eni strani močno 
oslabilo konkurenčne prednosti Luke Koper (ki bi bila navezana 
na bistveno daljšo prometno povezavo za transport tovora proti 
vzhodu), na drugi strani pa povsem marginaliziralo slovensko 
železniško omrežje. 

V zvezi s potekom proge je bilo doslej obdelanih več variant 
poteka trase, izmed katerih je v ožjem izboru ostala varianta I/2 
za hitrost 160 km/h in z nagibom 17 o/oo. 

Varianta I/2 sicer ni najcenejša, predvsem zaradi paralelne gradnje 
servisnega predora pri predorih, ki so daljši od 3 km (varnostni 
razlogi), ima pa naslednje prednosti: 

- je sodobnejša (160 km/h) in najkrajša ter omogoča kasnejši 
priključek Trsta (morebiti tudi Reke) na hitro progo Benetke- 
Ljubljana; 
nudi sodobno povezavo naše obale in zaledja Trsta s 
sistemom evropskih hitrih prog; 
s svojimi parametri za hitrost 160 km/h ustreza določilom 
Sporazuma AGC (Evropski sporazum o najvažnejših 
mednarodnih železniških progah), ki ga je v letu 1994 
ratificirala tudi Republika Slovenija, medtem ko varianta 4.1 z 
največjo dovoljeno hitrostjo 100 km/h od teh določil precej 
odstopa; 

- je cenovno realna, ker okoljevarstveno ni problematična, 
manjši je problem z odkupom zemljišč in je z geološkega, 
hidrološkega in ekološkega vidika po doslej izdelanih 
ekspertizah dokaj nesporna; 

stroški obratovanja so zaradi krajše razdalje bistveno nižji, 
čas potovanja pa najkrajši; 
servisni predori, ki imajo v tej fazi izključno varnostni namen, 
se kasneje lahko dogradijo v paralelni tir (dvotirna proga) z 
bistveno nižjimi stroški, kar bi v končni fazi lahko omogočilo 
celo ukinitev obstoječega tira Prešnica-Koper. 

Študija upravičenosti izgradnje nove proge, ki jo je izdelal Prometni 
institut Ljubljana, kaže visoko stopnjo ekonomske donosnosti 
projekta. Izračun donosnosti projekta v obdobju 30 let (čeravno 
je ekonomsko-tehnična doba projekta daljša) je upošteval 
ekonomsko investicijsko vrednost projekta, štiriletno dinamiko 
gradnje, razliko v eksploatacijskih stroških med cesto in železnico 
ter eksterne stroške, vezane na okolje, ki bi jih v primeru, da do 
gradnje II. tira ne bi prišlo, povzročil dodatni obseg tovora, 
prepeljanega po cesti. Po tem izračunu ima projekt kar 43 mlrd 
SIT neto sedanje vrednosti, visoka pa je tudi interna stopnja 
donosa 12,36%. (Opomba: Neto sedanja vrednost je razlika med 
sedanjo vrednostjo bodočih dobičkov oziroma koristi od projekta 
in kapitalskimi stroški projekta; interna stopnja donosa pa je 
obrestna mera za izračun sedanje vrednosti bodočih dobičkov 
oziroma koristi projekta, pri kateri je sedanja vrednost dobičkov 
enaka investiranemu kapitalu). 

3. Razlogi za sprejem zakona, cilji in načela zakona 

Za izvedbo investicijskih del za izgradnjo železniškega tira Koper- 
Divača po varianti i/2 (160 km/h; i max = 17 o/oo) je po ocenah iz 
decembra 1999 potrebnih približno 77 mlrd SIT. Drugi tir železniške 
proge Koper-Divača zaradi svoje kratke dolžine in visokih izdatkov 
za začetne in končne dejavnosti na tej progi ne omogoča 
dobičkonosne izrabe, zato v projekt ni možno pritegniti 
komercialnih investitorjev po načelih koncesijske oddaje 
infrastrukturnih gradenj. Ker s temi sredstvi ne razpolagajo niti SŽ 
niti državni proračun, je potrebno financiranje investicijskih del na 
izgradnji II. tira železniške proge Divača-Koper zagotoviti s 
predlaganim zakonom. Načela in ključne rešitve predlaganega 
zakona temeljijo na zapiranju finančne konstrukcije za izvedbo 
investicij, po načelih, s katerimi bi kot cilj dosegli financiranje 
investicijskih del v pretežnem delu z najetjem kreditov s strani 
mednarodnih finančnih institucij, v manjšem delu pa z zagotovitvijo 
finančnih virov s strani uporabnikov železniške infrastrukture ter 
zainteresiranih izvajalcev gradnje in evropskih strukturnih skladov. 
Kot investitorja izgradnje bo zakon določil podjetje Slovenske 
železnice, ker pa bo z izgradnjo II. tir železniške proge Divača- 
Koper kot železniška infrastruktura postal last Republike Slovenije, 
je logično, da se sredstva za izgradnjo tega železniškega tira 
zagotovijo v državnem proračunu. 

4. Finančne in druge posledice spreietia zakona 

Izgradnja II. tira železniške proge Koper-Divača bo zahtevala 
približno 77 mlrd SIT. Za toliko bodo tudi povečane proračunske 
obremenitve RS, ki jih bo potrebno vrniti skozi odhodke državnega 
proračuna v letih, predvidenih s kreditnimi pogodbami. Na drugi 
strani pa bo imela izgradnja II. tira proge Koper-Divača pomembne 
pozitivne narodnogospodarske učinke, saj bo okrepila ekonomski 
položaj Luke Koper in nanjo vezanih gospodarskih dejavnosti v 
regiji in v vsej državi (po ocenah je multiplikator luških dejavnosti 
kar 8) pa tudi Slovenskih železnic oziroma železniške 
infrastrukture. Razen dodane vrednosti - ki jo prinašajo naložba v 
železniško infrastrukturo, naložbe v razvoj pristaniške 
infrastrukture, redno obratovanje Slovenskih železnic zaradi 
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dodatnega obsega prepeljanega tovora ter redno obratovanje 
Luke Koper zaradi možnega dodatnega prometa blaga - so 
pomembni tudi drugi učinki: zmanjšanje negativnih vplivov na okolje 
(zaradi manj dodatnega cestnega tovora, ki ga lahko z izgradnjo 
drugega tira prevzame železnica), posredni učinki na 
zaposlovanje, boljša dostopnost Kopra za potniški promet, 
tesnejša povezanost Slovenije s Srednjo Evropo zaradi 
intenzivnejših mednarodnih trgovinskih odnosov ipd. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1.člen 

S tem zakonom se za investicije, potrebne za izgradnjo II. tira 
železniške proge Koper-Divača, v obdobju 2001-2005, zbirajo 
namenska sredstva v višini 77.000.000.000 tolarjev v cenah iz 
decembra 1999. V ta znesek niso vračunana sredstva, potrebna 
za plačilo davka na dodano vrednost. 

Višina sredstev iz prejšnjega odstavka se prilagaja glede na 
dinamiko dotoka sredstev po posameznih letih, skladno z 
indeksom rasti drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji glede 
na cene iz decembra 1999 ter glede na investicijski program in 
letne investicijske načrte, ki jih potrjuje Vlada Republike Slovenije, 
skupaj z letno potrebnimi sredstvi, ki pa v celoti ne smejo preseči 
revaloriziranega zneska iz prejšnjega odstavka. 

2. člen 

Sredstva iz 1. člena tega zakona se zbirajo na posebnem računu 
pri ministrstvu, pristojnem za promet, ločeno od ostalih 
proračunskih sredstev. 

Če dinamika zbiranja namenskih sredstev v letnih državnih 
proračunih ne zagotavlja izvedbe projekta v celoti v obdobju, 
navedenem v 1. členu tega zakona, se obdobje zagotavljanja 
virov financiranja ustrezno podaljša, vendar najdlje do leta 2007. 

3. člen 

Sredstva, zbrana po tem zakonu, bodo v letih 2001 do 2005 
namenjena za izgradnjo II. tira (proge) Koper-Divača, dolžine 
27,0 km, s tehničnimi parametri za hitrost 160 km/h in največji 
nagib i max = 17 o/oo, in sicer za: 

1. odkup zemljišč; 
2. izdelavo projektne dokumentacije;pridobivanje potrebnih 

upravnih dovoljenj; 

3. izgradnjo proge (zgornji in spodnji ustroj, SV - TK naprave, 
vozna mreža, daljnovodi, postaje; 

4. nadzor nad gradnjo. 

Koridor, v katerem proga poteka, je določen v prilogi, ki je sestavni 
del tega zakona. Natančen potek se določi z lokacijskim načrtom 
in projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

4. člen 

Viri sredstev za naloge iz 3. člena tega zakona so: 

namenska sredstva, določena z državnim proračunom za 
izgradnjo II. tira železniške proge Koper-Divača, 
sredstva evropskih strukturnih skladov, 

- sredstva sovlagateljev, zainteresiranih za izgradnjo II. tira 
železniške proge Koper-Divača, 
darila, volila in druga namenska sredstva. 

Za sredstva sovlagateljev, zainteresiranih za izgradnjo II. tira 
železniške proge Koper-Divača, sklenejo Slovenske železnice 
d.d. Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: investitor) s sovlagateljem 
pogodbo, s katero se sovlagatelju lahko zagotovijo rezervacija 
kapacitet na novozgrajeni progi in popusti pri ceni uporabe 
železniške proge. 

5. člen 

Sredstva iz prejšnjega člena se nakazujejo na poseben račun 
investitorja, v skladu z določili proračuna Republike Slovenije in 
od Vlade Republike Slovenije potrjenih investicijskih letnih 
programov. 

6. člen 

Likvidnostne presežke sredstev na posebnem računu pri 
ministrstvu, pristojnem za promet, mora ministrstvo do njihove 
namenske porabe imeti v državnih vrednostnih papirjih. 

7. člen 

Strokovne, administrativne in tehnične naloge za izvajanje tega 
zakona opravlja za ministrstvo, pristojno za promet, investitor. 

8. člen 

Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

1. člen določa višino sredstev, potrebnih za investicije za izgradnjo 
novega železniškega tira železniške proge Koper-Divača, in sicer 
v obdobju 2001 do 2005. Določa tudi sprotno revalorizacijo 
potrebnih sredstev znotraj zakonsko določenega okvira glede 
na gibanje cen in dinamiko izgradnje, kar vsako leto ugotovi 
Vlada Republike Slovenije. 

2. člen določa, da se sredstva zbirajo na posebnem računu pri 
ministrstvu, pristojnem za promet, glede na dinamiko, ki jo 
zagotavlja vsakoletni državni proračun, določa pa tudi možnost, 
da se dinamika prilagodi dejanskim možnostim državnega 
proračuna ter se obdobje zagotavljanja sredstev podaljša najdlje 
za dve leti. Ta sredstva bodo praviloma rezervirana na postavki 
Direkcije za železniški promet, organu v sestavi ministrstva, 
vendar to v besedilu člena ni izrecno navedeno, saj je glede na 
dinamiko spreminjanja in prilagajanja predpisov s področja drža vne 
uprave v naslednjih letih možna tudi drugačna organizacijska 
shema ministrstva. 

3. člen povsem jasno opravi izbor možne variante izgradnje II. 
tira. Novi tir naj bi se gradil v letih 2001 do 2005. Hkrati ta člen v 
grobem določa investicijske namene, za katera bodo ta sredstva 
porabljena. 

4. člen deli vire sredstev na več kategorij, pri čemer je ključno, da 
predvideva zagotavljanje večine sredstev iz državnega proračuna, 
za kar se država lahko tudi zadolži pri tujih finančnih institucijah; 
zakon predvideva tudi druge vire financiranja, pri čemer so zlasti 
pomembna sredstva ekonomsko zainteresiranih podjetij. Slednja 
naj bi za svoja sovlagateljska sredstva pridobila rezervacije 
kapacitet in popuste pri ceni uporabe železniške infrastrukture. 

5. člen opredeljuje likvidnostno financiranje potrjenih investicijskih 
letnih programov z nakazovanjem sredstev s posebne postavke 
Ministrstva za promet in zveze Slovenskim železnicam d.d. 
Ljubljana, ki bodo investitor izgradnje novega tira železniške proge 
Koper-Divača. 

6. člen zahteva od Ministrstva za promet in zveze, da likvidnostne 
presežke plasira v državnih vrednostnih papirjih; 

7. člen zadolžuje Slovenske železnice d.d., da za Ministrstvo za 
promet in zveze opravlja strokovne, administrativne in tehnične 
naloge v zvezi z izvajanjem tega zakona; 

8. člen določa uveljavitev zakona v 15 dneh po objavi v Uradnem 
listu. 
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PRIMORSKEM 

- EPA 1268 - II - hitri postopek 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Davorin TERČON, poslanec LDS 
Aurelio JURI, poslanec ZLSD 
Mario GASPARINI, poslanec LDS 
Borut PAHOR, poslanec ZLSD 
Aleksander MERLO, poslanec LDS 
Samo BEVK, poslanec ZLSD 

Ljubljana, 31. julij 2000 

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

- PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
RAZVOJ VISOKEGA ŠOLSTVA IN VZPOSTAVITEV 
POGOJEV ZA NASTANEK UNIVERZE NA PRIMORSKEM, 

ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da Državni zbor predlog zakona 
obravnava in sprejme po hitrem postopku. 

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

Davorin TERČON, poslanec LDS, l.r. 
Aurelio JURI, poslanec ZLSD, l.r. 

Mario GASPARINI, poslanec LDS, l.r. 
Borut PAHOR, poslanec ZLSD, l.r. 

Aleksander MERLO, poslanec LDS, l.r. 
Samo BEVK, poslanec ZLSD, l.r. 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Davorin TERČON, poslanec LDS 
Aurelio JURI, poslanec ZLSD 
Mario GASPARINI, poslanec LDS 
Borut PAHOR, poslanec ZLSD 
Aleksander MERLO, poslanec LDS 
Samo BEVK, poslanec ZLSD 

Ljubljana, 1.8.2000 

ZADEVA: Popravek predloga zakona o zagotavljanju sredstev 
za razvoj visokega šolstva in vzpostavitev pogojev 
za nastanek univerze na Primorskem 
(EPA 1268-11) 

V drugem odstavku 4. točke uvoda se znesek "3.960.000 
SIT" nadomesti z zneskom "3.960.000.000 SIT". 

Davorin Terčon, l.r. 
Aurelio Juri, l.r. 

Mario Gasparini, l.r. 
Borut Pahor, l.r. 

Aleksander Merlo, l.r. 
Samo Bevk, l.r. 
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I. UVOD 

1. Obrazložitev postopka 

Predlog za hitri postopek je utemeljen z nacionalnim interesom, 
da se zagotovi razvoju visokega šolstva na Primorskem stabilen 
in trajnosten razvoj ter čimprejšnjo vzpostavitev pogojev za 
nastanek univerze. Razvoj visokega šolstva v tem delu Slovenije 
je v zadnjih letih dosegel stopnjo, na kateri je treba hitro zagotoviti 
zaokrožitev pogojev za nastanek univerze (kadri, prostori in 
oprema), kar je še posebej pomembno v procesu našega 
pridruževanja Evropski uniji. 

2. Ocena stanja 

Priprave na ustanovitev tretje slovenske univerze, ki bi delovala 
na področju Primorske, potekajo že več let. Zlasti po letu 1994, 
ko je bil uveljavljen novi Zakon o visokem šolstvu, je tu nastalo 
več visokošolskih zavodov, praktično podeseterilo pa se je tudi 
število študentov. Poleg namenskih sredstvev državnega 
proračuna je bila za takšen potek odločilna tudi pomoč lokalnih 
skupnosti in gospodarstva. Razvoj visokega šolstva na področju 
Primorske je danes dosegel stopnjo, na kateri je treba doslej 
oblikovane ter še načrtovane institucije sistematično podpreti na 
državni ravni ter zagotoviti njihovo vrhunsko kakovost in 
primerljivost z visokošolskimi središči v tem delu Evrope, s tem 
pa tudi zadostno zanimanje domačih in tujih študentov zanje. V 
vsebinskem pogledu so takšna prizadevanja predvsem naloga 
akademske skupnosti in njenih avtonomnih pristojnosti, Republika 
Slovenija pa jih lahko podpre in uresniči predvsem z namenskimi 
proračunskimi sredstvi, usmerjenimi v razvojne programe, ki lahko 
bistveno pospešijo kakovostno rast ter zavezujejo visokošolske 
zavode, pa tudi njihovo neposredno družbeno in gospodarsko 
okolje k prodornosti. 

Takšni programi morajo biti naravnani k trajnostnim učinkom. 
Zamisli, ki bi prinašale le trenutno všečne učinke, bi bile v sedanjih 
razmerah škodljive. Razvojne rešitve, ki ne bi izhajale iz 
sistematične nacionalne podpore doseženim oblikam dejavnosti 
in njihovi razširitvi ter še zlasti k dvigu kakovosti, bi vodile le k 
tretjerazredni visokošolski ponudbi, ob odpiranju evropskih meja 
pa bi to lahko pomenilo tudi zamiranje tistih potencialov, ki smo jih 
od osamosvojitve v tem delu Slovenije že uspeli razviti. 

Na začetku devetdesetih sta na Primorskem delovali le dve 
ustanovi: (tedaj še) Višja šola za pomorstvo in promet v Portorožu 
z dvoletnim študijskim programom ter koprska enota Pedagoške 
akademije iz Ljubljane s štiriletnim študijskim programom.Tik pred 
sprejemom Zakona o visokem šolstvu, to je v študijskem letu 
1992/1993, sta imeli obe skupaj le 441 rednih in 232 izrednih, 
skupaj torej 673 študentk in študentov. 

Visoko šolstvo se je v Sloveniji tradicionalno razvijalo le v okviru 
Univerze v Ljubljani oziroma po letu 1975 v Mariboru. To velja tudi 
za Višjo šolo za pomorstvo in promet v Portorožu ter enoto 
ljubljanske Pedagoške akademije v Kopru. S preoblikovanjem 
slednje v Pedagoško fakulteto (1991) in dotedanje višje šole v 
Visoko šolo za pomorstvo in promet (1992) in nato Fakulteto za 
pomorstvo in promet (1995) sta bila storjena pomembna koraka 
v institucionalnem razvoju. Uveljavitev Zakona o visokem šolstvu 
pa je prinesla možnost oblikovanja samostojnih visokošolskih 
zavodov, pa tudi dosledno upoštevanje mednarodno primerljivih 

standardov kakovosti (zlasti glede kadrov in programov). 
Obstoječi kadrovski viri so sprva omogočali predvsem razvoj 
novih visokih strokovnih šol: kot prva na podlagi nove zakonodaje 
je bila leta 1995 ustanovljena Visoka šola za hotelirstvo in turizem 
(danes Turistica) v Porotorožu. Kasneje so sledile še druge. 

Ob koncu devetdesetih, v študijskem letu 1999/2000, je podoba 
visokošolske ponudbe v tem delu Slovenije povsem drugačna, 
kot je bila na začetku desetletja. Tu deluje šest visokošolskih 
zavodov (Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 
Portorož; Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani - Enota Koper; 
Turistica - Visoka šola za turizem Portorož; Visoka šola za ma- 
nagement Koper; Visoka šola za podjetništvo Portorož; Politehnika 
Nova Gorica). Tem šestim se je ob koncu tega študijskega leta 
pridružila še Fakulteta za humanistične študije v Kopru, ki je 
izpolnila zahteve akreditacijskega postopka v juniju 2000 (a še 
ne izvaja študijskega programa). Teh šest zavodov zdaj izvaja 11 
dodiplomskih študijskih programov, pretežno visokošolske 
strokovne (na področju pomorstva, tehnologije prometa, turizma, 
poslovnih ved), pa tudi univerzitetne (Razredni pouk na PeF UL - 
enota Koper, Tehnologija prometa na FPP UL; v študijskem letu 
2000/2001 se začne izvajati program Okolje na Politehniki Nova 
Gorica, v pripravi pa so programi na Fakulteti za humanistične 
študije v Kopru). V študijskem letu 1999/2000 tu študira že 5.164 
študentov, od tega 924 absolventov. Poteka pa tudi že podiplomski 
študij za pridobitev magisterija in doktorata znanosti na Fakulteti 
za pomorstvo in promet UL (en program) ter na Politehniki v Novi 
Gorici (dva programa). Izvajati se bosta pričela tudi programa za 
pridobitev specializacije Visoki šoli za management v Kopru in na 
Visoki šoli za podjetništvo v Portorožu. 

V študijskem letu 1992/93 je bilo na tem območju 34 visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev (27 redno zaposlenih in 7 zunanjih 
sodelavcev), v študijskem letu 1999/2000 pa jih je že 225 (136 
redno zaposlenih in 89 zunanjih; podatki zajemajo le študijsko 
dejavnost, ki se izvaja kot javna služba). Prav področje kadrov 
pa je še vedno ena izmed kritičnih točk nadaljnjega razvoja in 
vanjo bo treba še posebej sistematično in hitro vlagati potrebna 
sredstva. 

Visokošolski zavodi so svoje prostore razširili iz 3.055m2 na 
7.346m2 (prostori zasebnih visokošolskih zavodov niso v celoti 
všteti), oblikovale in razširile pa so se tudi kapacitete za bivanje 
študentov iz drugih krajev (predvsem z domom »Korotan« v 
Portorožu leta 1996 ter z razpoložljivim prostorom v dijaških 
domovih). Tu se prostorske razmere zaostrujejo: v študijskem 
letu 1999/2000 so zabeležili že 733 prijav, 488 kandidatov so 
uspeli namestiti, 245 pa so jih morali odkloniti. Najslabše so razmere 
v Novi Gorici, kjer kapacitet za namestitev praktično ni. 

Le dva visokošolska zavoda izmed omenjenih je ustanovila 
Republika Slovenija (Fakulteta za pomorstvo in promet UL in 
enota Pedagoške fakultete UL), druge pa lokalne skupnosti 
oziroma zasebni ustanovitelji. Toda v študijskem letu 1999/2000 
so vsi zavodi, ki v tem območju izvajajo veljavne študijske 
programe za redni študij, za osnovno delo financirani v okviru 
proračuna (v okviru postavk Ministrstva za šolstvo in šport), 
bodisi kot javni zavodi, bodisi kot koncesionirani zavodi. Ob tem 
pa se pojavljajo vse večje težave pri zagotavljanju dodatnih 
sredstev, ki jih zahteva hiter razvoj dejavnosti in ki v osnovnem 
financiranju niso vključena. Zato je treba toliko bolj poudariti pomen 
prispevka, ki so ga dosedanjemu razvoju visokega šolstva 
namenjale lokalne skupnosti (predvsem občine Nova Gorica, 
Koper, Izola in Piran). 
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& Razlogi za spreiem zakona, cilji In načela zakona 

Kljub temu, da je razvoj visokega šolstva na področju Primorske 
torej že deležen redne državne podpore, je več razlogov, zaradi 
katerih so dodatni programi pomoči nujno potrebni. Pospeševanje 
razvoja na tem prodročju je bil med nacionalne prioritete zapisan 
že v predlogu Nacionalnega programa visokega šolstva (1997), 
ki pa je na obravnavo v Državnem zboru RS žal čakal vse do 
jeseni 1999. Državni zbor RS je predlog podprl in v besedilu, ki že 
nekaj časa čaka na drugo obravnavo (EPA 319 - II, Poročevalec 
Državnega zbora Republike Slovenije, št. 34, 16. maj 2000) je 
med drugim zapisano: 

2.3.6.1. Naslajanje novih visokošolskih zavodov ne more biti 
stihijno, ampak ga mora spremljati skrb za njihovo kakovost. Po 
letu 1994 se je poleg Ljubljane in Maribora znatno okrepila 
visokošolska dejavnost na Obali in v Novi Gorici. Del te dejavnosti 
še poteka v okrilju Univerze v Ljubljani (Fakulteta za pomorstvo 
in promet, Pedagoška fakulteta), od študijskega leta 1998/99 pa 
So tudi samostojnim visokošolskim zavodom na tem območju, ki 
jih ni ustanovila Republika Slovenija, zagotovljena proračunska 
sredstva na podlagi zakonske določbe o koncesiji, prav tako pa 
tudi že poteka financiranje študentskih domov na tem območju. 
Ob nadaljnjih vlaganjih države, pa tudi ob uspešnem nadaljnjem 
kadrovskem in prostorskem razvoju teh visokošolskih zavodov, 
pa tudi inštitutov.; ob njihovem tesnejšem sodelovanju in krepitvi 
skupnih prizadevanj za kakovosten razvoj je tako zaradi razvojnih 
ciljev visokega šolstva kot zaradi skupnih nacionalnih interesov 
to območje potencialni prostor za ustanovitev tretje slovenske 
univerze. Njen ustanovitelj bo Republika Slovenija. Pogoji za ta 
korak, ki jih v okviru zakonskih pooblastil spremlja in oceni Svet 
za visoko šolstvo, so postopno doseganje mednarodno primerljivih 
akademskih standardov na več različnih znanstvenih področjih 
na sedanjih in na novo oblikovanih visokošolskih zavodih (zlasti 
je pomembna pridobitev habilitiranih učiteljev), njihovo tesnejše 
organizacijsko povezovanje, oblikovanje skupne razvojne 
strategije in poslanstva bodoče univerze ter postopno 
vzpostavljanje nekaterih skupnih infrastrukturnih služb (npr. za 
informacijski sistem, mednarodno sodelovanje, študentski stan- 
dard ipd.), ki so smiselne ob zadostni 'kritični masi'. 

Ta načela privzema tudi pričujoči zakonski predlog. Ker pa se bo 
sprejemanje tega, za vse visoko šolstvo v Republiki Sloveniji 
pomembnega dokumenta očitno še zavleklo, je ob doseženi 
razvojni točki nujno takoj zagotoviti sredstva za ključne razvojne 
programe, ki bodo omogočili utrjevanje doseženega in nadaljnjo 
rast. Visoko šolstvo na področju Primorske je v položaju, ki ga 
zavlačevanje z odločitvami te vrste lahko ogrozi. V tem se razlikuje 
od stanja na obeh slovenskih univerzah, ki sicer tudi ni rožnato in 
tudi potrebuje čimprejšnji sprejem nacionalnega strateškega 
dokumenta, vendar pa imata obe tradicijo, v zadnjih letih pa sta 
bili deležni tudi velike proračunske pomoči, še zlasti na podlagi 
Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne 
programe RS v vzgoji in izobraževanju (»šolski tolar«, 1994) ter 
Zakona o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni 
razvoj za izvedbo projekta investiranja v šolski prostor in opremo 
v RS (»Pariški kredit, 1998). Sprejem posebnega zakona, ki bo 
sistemsko zagotovil sredstva za razvoj visokega šolstva in 
vzpostavitev pogojev za nastanek univerze na Primorskem, je 
zato nujen. 

Ključni razvojni problemi in največje potrebe visokega šolstva v 
tem delu Slovenije se še vedno povezujejo s kadri, študijsko in 
raziskovalno opremo ter prostorskimi pogoji. Med temeljne cilje 
zakona zato spada predvsem sistemska podpora kadrovskemu 
izpopolnjevanju ter uresničitev najbolj nujnih potreb na področju 
informacijske tehnologije in prostorske stiske. 

A. Kadri. - V visokem šolstvu so - zaradi zahtevnosti dela, ne 
nazadnje zaradi mednarodno primerljivih standardov kakovosti - 
še posebej pomembne znanstvene in strokovne reference 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev oziroma raziskovalcev. 
Dodatno zaposlovanje že doslej preveč obremenjenih 
visokošolskih učiteljev je sporno tako v pedagoškem kot formalno- 
pravnem pogledu. Oblikovanje novih in kompetentnih nosilcev 
visokošolskega študija pa zahteva čas, veliko osebne energije in 
znatna sredstva. Ob splošnem hitrem razvoju visokega šolstva 
takšnih nosilcev preprosto ni dovolj, zato so potrebne sistemske 
spodbude. Ob upoštevanju siceršnje zakonodaje in dosedanje 
prakse se kot ustrezen vzvod v tem pogledu ponujajo predvsem 
programa namenske nastavitve asistentov stažistov in mladih 
raziskovalcev za perspektivna študijska področja (vzgoja novih 
kadrov) ter študijski dopusti za visokošolske učitelje, ki so še v 
fazi uveljavljanja (do največ 20 let delovne dobe), da se posvetijo 
temeljnemu raziskovalnemu delu in izpopolnjevanju na priznanih 
tujih univerzah (kompetenčni razvoj). Takšen razvojni program je 
posebej pomemben pri vzpostavljanju pogojev za kakovosten 
univerzitetni študij na novem področju; že delujoče univerze so v 
tem pogledu v boljšem položaju. 

Za vzgojo novih kadrov se, ob siceršnjih rednih proračunskih 
sredstvih, predvideva po ena nova dodatna nastavitev (asistent 
stažist ali mladi raziskovalec) na študijski program letno in sicer 
na strokovnem področju, ki je ocenjeno kot perspektivno. Ob 
predvidenih 15 študijskih programih to pomeni 15 stažistov letno, 
stažiranje enega pa traja štiri leta (čas doktorskega študija). 
Sredstva za enega stažista (plača in materialni stroški) znašajo 
povprečno 3,5 milijona SIT letno. Ta sredstva se v prvih letih 
postopoma večajo (vsako leto vstopi nova generacija) in v 
petletnem obdobju znašajo 735 milijonov SIT. 

Za vrhunsko kakovost visokošolskega študija je prav tako 
pomembno, da se visokošolskim učiteljem mlajše in srednje 
generacije, tako tistim, ki se za to delo še usposabljajo in pripravljajo 
doktorske teze (asistenti z magisterijem ali doktoratom, ki pa 
nimajo statusa stažista, pa tudi višji predavatelji, ki pripravljajo 
doktorat), kot habilitiranim visokošolskim učiteljem, ki so v fazi 
uveljavljanja (tisti v nazivu docent in izredni profesor), omogoči 
krajša, tri do šestmesečna strokovna izpopolnjevanja na priznanih 
tujih univerzah oziroma inštitutih. Velike obremenitve s pedagoškim 
delom in slabe možnosti za takšno izpopolnjevanje v preteklosti 
so mnogim mlajšim kadrom onemogočale mednarodno 
znanstveno prodornost oziroma so jo upočasnjevale. Takšne 
stimulacije pa so potrebne tudi zato, da se na to področje privabi 
najbolj kakovostne kandidate, ki sicer iščejo delo na drugih 
univerzah, tudi v tujini. Sredstva za znanstveno in pedagoško 
izpopolnjevanje teh kadrov obsegajo sredstva za povračilo plače 
in materialne stroške, povprečno 500.000 SIT mesečno. V ta 
namen se predvideva po šest mesecev izpopolnjevanja na 
študijski program letno (tri do šest mesecev na posameznika), 
tako da bi bilo ob predvidenih 15 študijskih programih takšnega 
izpopolnjevanja deležno 15 do 30 učiteljev letno oziroma 75 do 
150 učiteljev v petletnem obdobju (45.000.000 SIT letno). 

B. Informatika In komunikacijska tehnologija. - Informacijsko- 
komunikacijski sistemi so postali vitalni del sodobnega 
univerzitetnega študija. Zlasti tam, kjer s takšnim študijem šele 
pričenjajo in ustanove šele nastajajo, so potrebna znatna zagonska 
sredstva, ki jih ni mogoče zagotavljati iz sredstev za njihovo 
tekočo dejavnost (redni študij, izredni študij). Za strojno in 
programsko opremo je zato potrebno nameniti po najmanj 
100.000.000 SIT letno, v petletnem obdobju skupaj 500.000.000 
SIT. Pri tem se upošteva tudi sodelovanje lokalnih skupnosti in 
drugih sofinancerjev, tako kot v primeru investicij. 
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C. Investicije v zgradbe In opremo visokošolskih zavodov 
In študentskih domov. - Sedanji visokošolski zavodi delujejo v 
zelo omejenih prostorskih pogojih, ki jih bo nadaljnje povečevanje 
števila študentov (nekateri programi se namreč izvajajo šele v 
začetnih letnikih) še bolj utesnila. Prostor pa bo potreben tudi za 
širitev visokošolske dejavnosti na nekatera nova študijska 
področja. Že doslej so pri teh projektih sodelovale lokalne 
skupnosti, ki izražajo to namero tudi v prihodnje, pa tudi drugi 
sofinancerji. Vlada Republike Slovenije je aprila letos pri določitvi 
Programa investicij za leto 2000 okvirno opredelila tudi investicije 
v prihodnjih letih in za področje visokega šolstva v tem delu 
Slovenije je predvidela 140.000.000 SIT v letu 2001 in 150.000.000 
SIT v letu 2002. Ta sredstva blažijo obstoječe težave, ne bodo pa 
zadoščala za uresničitev nujnih pogojev, še zlasti ne na področju 
Nove Gorice, kjer doslej investicijska sredstva iz državnega 
proračuna za področje visokega šolstva še niso bila dodeljena. 
Vlada je letos aprila potrdila tudi Projekt prenove študentskih 
bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji, ki to območje vključuje 

in na njem predvideva pridobitev 300 dodatnih mest (v vrednosti 
cca 1.200.000.000; od tega tretjino iz proračunskih sredstev, 
ostalo pa iz kreditov in drugih virov). 

Za investicije v zgradbe in opremo visokošolskih zavodov in 
študentskih domov je zato potrebno nameniti vsaj po 500.000.000 
SIT letno, skupaj v petih letih 2.500.000.000 SIT. Pri tem se 
upošteva sodelovanje lokalnih skupnosti in drugih sofinancerjev 
v uveljavljenem obsegu najmanj 20%. 

4. Finančne In druae posledice spreletia zakona 

Ob upoštevanju obrazložitev v prejšnji točki prikazuje finančno 
dinamiko sredstev, potrebnih za uresničenje posameznih 
razvojnih programov, priložena tabela. 

Tabela: Dinamika sredstev, potrebnih za uresničenje razvojnih programov 

v SIT, cene 1. L 2001 

Razv. program 2001 2002 2003 2004 2005 

1. Stažisti as., 
mladi razisk. 
Skupaj 

735.000.000 

/ 

52.500.000 105.000.000 157.500.000 210.000.000 210.000.000 
2. Štud. izpop. 
vis. učiteljev 
Skupaj 

225.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 
3. Informatika 
Skupaj 

500.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 
4. Investicije 
Skupaj 

2.500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 
SKUPAJ 
3.960.000.000 697.500.000 750.000.000 802.500.000 855.000.000 855.000.000 

Sredstva se zagotovijo v državnem proračunu v obdobju od leta 
2001 do 2005 in sicer v skupni višini 3.960.000 SIT po cenah na 
dan 1.1. 2001. V posameznem letu znesek praviloma ne bo 
presegel 900.000.000 SIT po cenah na dan 1.1. 2001 in ne bo 
manjši od 600.000.000 SIT po cenah na dan 1.1.2001 .Ta sredstva 
se oblikujejo v proračunu pod posebno postavko ministrstva, 
pristojnega za visoko šolstvo. 

Letni finančni načrt za uresničitev programov in konkretno 
dinamiko zagotavljanja sredstev bo določala Vlada Republike 
Slovenije. Razvojna sredstva se bodo namenjala na podlagi 
javnega razpisa, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije in na 
katerega se lahko prijavijo samostojni visokošolski zavodi ter 
visokošolski zavodi - članice univerze oziroma njihove enote, ki 

imajo sedež na območju Primorske ter izvajajo veljavne 
dodiplomske študijske programe za redni študij ter podiplomske 
študijske programe. Sredstva za investicije v prostore in opremo 
se dodeljujejo ob pogoju, da del sredstev zagotovi lokalna 
skupnost. 

Sredstva, ki jih določa ta zakon, so dodatna sredstva, namenjena 
razvojnim programom. Skladno s predpisi s področja visokega 
šolstva bodo visokošolski zavodi, ki delujejo na področju 
Primorske, še naprej prejemali osnovna proračunska sredstva 
za izvajanje dodiplomskih študijskih programov (redni študij) in 
podiplomskih študijskih programov ter za raziskovalno delo, tako 
kot doslej. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se določijo razvojni programi Republike Slovenije 
na področju visokega šolstva na Primorskem, obseg potrebnih 
sredstev za njihovo izvedbo, viri sredstev in način njihovega 
zagotavljanja. 

2. člen 

Sredstva za razvoj visokega šolstva in vzpostavitev pogojev za 
nastanek univerze na Primorskem se na podlagi tega zakona 
zagotavljajo za naslednje programe: 

a) namensko nastavitev asistentov stažistov in mladih 
raziskovalcev za perspektivna študijska področja; 
b) tri do šestmesečne študijske dopuste za: 
- asistente z magisterijem, ki nimajo statusa stažista ter imajo 
prijavljeno doktorsko disertacijo, 
- asistente z doktoratom, ki nimajo statusa stažista, 
- visokošolske učitelje v nazivu višji predavatelj z manj kot 20 leti 
delovne dobe, ki imajo prijavljeno doktorsko disertacijo, 
- visokošolske učitelje v nazivu docent in izredni profesor z manj 
kot 20 leti delovne dobe; 
c) informatika in komunikacijska tehnologija; 
d) investicije v zgradbe in opremo visokošolskih zavodov in 
študentskih domov. 

3. člen 

Razvojni programi so namenjeni samostojnim visokošolskim 
zavodom ter visokošolskim zavodom - članicam univerze oziroma 
njihovim enotam, ki imajo sedež na območju Primorske ter izvajajo 
veljavne dodiplomske študijske programe za redni študij in 
podiplomske študijske programe. 

4. člen 

Republika Slovenija bo za uresničitev programov iz 2. člena tega 
zakona v državnem proračunu v obdobju od leta 2001 do 2005 
zagotavljala sredstva v skupni višini 3,96 milijarde SIT po cenah 
na dan 1.1. 2001. 

V posameznem letu znesek praviloma ne bo presegel 900 milijonov 
SIT po cenah na dan 1. 1. 2001. Znesek ne bo manjši od 600 
milijonov SIT po cenah na dan 1.1. 2001. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena se oblikujejo v 
proračunu pod posebno postavko ministrstva, pristojnega za 
visoko šolstvo. 

5. člen 

Republika Slovenija bo sredstva za uresničitev programov, 
določenih v 2. členu tega zakona, vsako leto zagotovila v 
državnem proračunu. 

6. člen 

Letni finančni načrt za uresničitev programov, določenih v 2. členu 
tega zakona, in dinamiko zagotavljanja sredstev iz 3. člena določa 
Vlada Republike Slovenije. 

Sredstva se namenjajo na podlagi javnega razpisa, ki ga sprejme 
Vlada Republike Slovenije in na katerega se lahko prijavijo 
visokošolski zavodi iz 3. člena. 

Sredstva iz 2. člena, točka c) in d), se dodeljujejo ob pogoju 
najmanj 20 % sofinanciranja s strani lokalne skupnosti oziroma 
drugih sofinancerjev. 

7. člen 

Visokošolski zavodi, ki bodo vključeni v uresničevanje programov, 
so dolžni pripraviti letna in skupno poročilo, ki vključujejo tudi 
sistematično samoevaivacijo študijskega, raziskovalnega in 
drugega dela. Poročilo obravnava Svet za visoko šolstvo Republike 
Slovenije in o ugotovitvah poroča Vladi Republike Slovenije ter 
Državnemu zboru Republike Slovenije. 

8. člen 

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

1. člen opredeljuje vsebino zakona, to je, določitev razvojnih 
programov Republike Slovenije na področju visokega šolstva in 
vzpostavitev pogojev za nastanek univerze na Primorskem, 
obseg potrebnih sredstev za njihovo izvedbo, vire sredstev in 
način njihovega zagotavljanja. 

2. člen določa razvojne programe in sicer za perspektivni 
kadrovski razvoj (nastavitev asistentov stažistov in mladih 
raziskovalcev ter študijski dopusti za izdelavo doktorskih disertacij 
oziroma za znanstveno izpopolnjevanje visokošolskih učiteljev), 
za informatiko in komunikacijsko tehnologijo ter za investicije v 
zgradbe in opremo visokošolskih zavodov in študentskih domov. 

3. člen določa, da so razvojni programi namenjeni samostojnim 
visokošolskim zavodom ter visokošolskim zavodom - članicam 
univerze oziroma njihovim enotam, ki imajo sedež na območju 
Primorske ter izvajajo veljavne dodiplomske študijske programe 
za redni študij in podiplomske študijske programe. 

4. člen določa višino sredstev, potrebnih za uresničitev programov. 
Republika Slovenija bo v državnem proračunu v obdobju od leta 
2001 do 2005 zagotavljala sredstva v skupni višini 3,96 milijarde 
SIT po cenah na dan 1. 1. 2001. V posameznem letu znesek 
praviloma ne bo presegel 900 milijonov SIT po cenah na dan 1.1. 
2001. Znesek ne bo manjši od 600 milijonov SIT po cenah na dan 
1. 1.2001. Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena se oblikujejo 

v proračunu pod posebno postavko ministrstva, pristojnega za 
visoko šolstvo. 

5. člen določa, da se sredstva za uresničitev programov vsako 
leto zagotovijo v državnem proračunu. 

V 6. členu se za sprejem letnega finančnega načrta za uresničitev 
programov in določitev dinamike zagotavljanja sredstev pooblašča 
Vlada Republike Slovenije. Člen tudi določa, da se sredstva 
namenjajo na podlagi javnega razpisa, ki ga sprejme Vlada 
Republike Slovenije in na katerega se lahko prijavijo visokošolski 
zavodi, našteti v 3. členu. Tako kot pri podobnih projektih v minulih 
letih se s tem členom določa, da se sredstva za investicije v 
zgradbe in opremo visokošolskih zavodov in študentskih domov 
dodeljujejo ob pogoju najmanj 20 % sofinanciranja s strani lokalne 
skupnosti oziroma drugih sofinancerjev. 

7. člen opredeljuje spremljanje uresničevanja programov in 
poročanje o njih. Zaradi akademske specifike teh programov je 
po vsebinski strani predvidena tudi sistematična samoevalvacija 
študijskega, raziskovalnega in drugega dela, kot je opredeljena v 
siceršnjih predpisih s področja visokega šolstva. 

8. člen določa uveljavitev zakona v 15 dneh po objavi v Uradnem 
listu. 

poročevalec, št. 66 12 10. avgust2000 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PRISPEVKIH ZA SOCIALNO 

VARNOST 

- EPA 1269 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 420-08/97-3 
Ljubljana, 28.07.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 9. seji dne 27.7.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost 
obravnava po hitrem postopku, zaradi izrednih potreb države. 
Konec decembra 1999 je bil namreč sprejet in s 1. januarjem 
2000 uveljavljen nov zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/99), zaradi katerega je 
potrebno v določenih členih dopolniti in spremeniti veljavni zakon 
o prispevkih za socialno varnost, kot enega od zakonov, s 
katerim se zagotavlja plačevanje prispevkov za financiranje 

področja obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
porodniškega varstva in zavarovanja za primer 
nezaposlenosti. Iz navedenih razlogov Vlada Republike 
Slovenije meni, da so razlogi za sprejem zakona po hitrem 
postopku utemeljeni. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zvonko IVANUŠIČ, minister za finance, 
- Romana LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

I.UVO D 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

V Republiki Sloveniji je financiranje pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, zavarovanja za primer nezaposlenosti, 
porodniškega varstva in zdravstvenega zavarovanja urejeno s 
področnimi zakoni ter z zakonom o prispevkih za socialno varnost. 
S tem zakonom ( Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 87/97, 3/98 in 7/ 
98-odl.US-v nadaljnjem besedilu: zakon) se določa obračunavanje 
in plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost ter stopnje 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje, zavarovanje za primer nezaposlenosti in za 
porodniško varstvo. 

Glede na to, da je s 1. januarjem 2000 začel veljati nov zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/ 
99) je potrebno nekatere določbe zakona o prispevkih za socialno 
varnost uskladiti z navedenim zakonom, hkrati pa tudi doreči 
zakonsko besedilo v členih, kjer se je tekom izvajanja zakona 
pokazalo, da jih je potrebno dopolniti. 

2. PREDLAGANE REŠITVE 

Z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 106/99- v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) je sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja določen kot : 

obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 
medgeneracijske solidarnosti; 
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obvezna in prostovoljna pokojninska in invalidska 
zavarovanja; 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih 
pokojninskih varčevalnih računov. 

Glede na navedeno je treba zakon o prispevkih za socialno varnost 
dopolniti tako, da bo jasno, da se nanaša samo na obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To je na obvezno 
zavarovanje po prvi alinei 1. člena ZPIZ-1 in na obvezno dodatno 
pokojninsko zavarovanje po 279. členu ZPIZ-1. 

V 2. členu zakona je potrebno dopolniti zavezanca za prispevke 
še z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je v 
skladu s področnimi zakoni tudi zavezanec za prispevke za 
socialno varnost. 

V petem odstavku 13. člena ZPIZ-1 je določeno, da se obvezno 
zavarujejo tudi osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega 
razmerja opravljajo delo za plačilo in niso obvezno zavarovane 
na drugi podlagi. Nadalje je določeno, da se za osebo, ki dela v 
okviru kakšnega drugega pravnega razmerja šteje tudi izvoljeni 
funkcionar fondacije, zadruge, javnega organa, zbornice, 
zavarovalniškega sklada, zasebne družbe, vzajemne 
zavarovalnice, zasebnega pokojninskega sklada, izvoljeni 
predstavnik oziroma funkcionar lokalne skupnosti ali župan, ki 
opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Glede na to, da je ta kategorija 
zavarovancev vključena v obvezno zavarovanje pod naslovom 
"zaposleni v RS" jih je potrebno vključiti v 3. člen tega zakona in 
hkrati določiti osnovo za prispevke za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, ki ni določena v 207. členu ZPIZ-1. 

Glede na to, da se je spremenil način izbire osnove za plačilo 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete je 
potrebno ustrezno dopolniti prvi odstavek 5. člena zakona. 

Zaradi določitve obveznosti delodajalca za plačilo prispevkov 
delodajalca za primere iz petega odstavka 13. člena ZPIZ, po 
kateri se za te zavarovance plačujejo tako prispevek zavarovanca 
kot prispevki delodajalca, je potrebno dopolniti tudi 6. člen zakona. 

Po drugem odstavku 281. člena ZPIZ-1 imajo prispevki za 
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje enak davčni status 
kot prispevki za obvezno pokojninsko zavarovanje, zato je 
potrebno to tudi urediti v tem zakonu. 

Po 445. členu ZPIZ-1 se je z dnem uveljavitve prenehala uporabljati 
določba 7.a člena zakona o prispevkih za socialno varnost. Zaradi 
pravne varnosti je potrebno določbo o prenehanju vnesti tudi v 
zakon o prispevkih za socialno varnost. 

Zavarovanje za ožji obseg pravic v obveznem pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju je določeno v 34.členu ZPIZ-1. Določitev 
posebnih nižjih stopenj prispevkov za ta namen ni več predvidena. 

S 17.b členom zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Ur.l.RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94 in 69/98) je 
od 24. oktobra 1998 dalje določeno, da ima pravice iz zavarovanja 
za brezposelnost tudi brezposelna oseba, ki je ob nastanku ali 
med brezposelnostjo bila ali postala nezmožna za delo iz 
zdravstvenih razlogov, in sicer Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje zagotavlja pravico do nadomestila enako obdobje 
kot izplačujejo delodajalci nadomestilo plače med začasno 
zadržanostjo z dela zaradi bolezni ali poškodbe po predpisih o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Po izteku 
tega časa pa naj bi se nadomestilo zagotavljalo iz sredstev 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, za kar pa ni podlage, 
ker te osebe niso obvezno zdravstveno zavarovane za vse 
pravice, torej tudi za nadomestilo. Zato je potrebno dopolniti tudi 
11. in 13. člen zakona. 

V 15. členu zakona je določeno, da se glede obračunavanja in 
plačevanja prispevkov, zamudnih obresti, prisilne izterjave in 
drugih vprašanj postopka uporabljajo določbe zakona o davčnem 
postopku, zakona o prispevkih za socialno varnost in zakonov s 
področja socialne varnosti. Glede na nejasnosti v praksi, o tem 
katere določbe zakona o davčnem postopku veljajo tudi za 
pobiranje prispevkov za socialno varnost, je potrebno dopolniti 
zakon tako, da se zakon o davčnem postopku uporablja tudi pri 
zastaranju in pri poroštvu za prispevke za socialno varnost. 

V 228. členu ZPIZ-1 je določeno, da Davčna uprava RS (DURS) 
opravlja nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov 
za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pobira, izterjuje 
ter vodi ustrezne evidence o vplačanih prispevkih za posamezne 
zavarovance. V 448. členu ZPIZ-1 je določeno, da Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije najpozneje v treh 
letih po uveljavitvi ZPIZ-1 vzpostavi nadzor nad plačilom 
prispevkov za socialno varnost na podlagi podatkov DURS. Po 
veljavni ureditvi se plačilo prispevkov za socialno varnost v DURS 
v celoti spremlja : 

- individualno po zavarovancih le za zaposlene pri zasebnikih 
in za zasebnike ter za kmete in člane njihovih gospodarstev, 
za zavarovance, zaposlene pri pravnih osebah pa le v skupnih 
zneskih po delodajalcu in po vrstah prispevkov, ne pa ločeno 
za zavarovance. 

Glede na to je potrebno z zakonom določiti roke, v katerih se 
bodo vsa vplačila zavarovancev začela spremljati individualno, 
in sicer za vse vrste prispevkov za socialno varnost. 

Z zakonom o javnih financah je uzakonjen bruto princip 
izkazovanja javnih prihodkov. V preteklem obdobju so se prispevki 
delodajalcev plačevali od nadomestil, ki bremenijo delodajalce, 
niso pa se plačevali prispevki delodajalcev od tistih nadomestil, ki 
bremenijo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(nadomestila za začasno zadržanost z dela zaradi bolezni), 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
(nadomestila iz invalidskega zavarovanja, razen tistih iz 229. člena 
prej veljavnega zakona o pokojniskem in invalidskem zavarovanju) 
ali Republika Slovenija (nadomestilo plače zaradi porodniškega 
dopusta in nadomestilo za čas brezposelnosti), tako da so se 
medsebojne terjatve in obveznosti Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Republike Slovenije konsolidirale že pred 
izkazovanjem v bilancah. Glede na sprejeto zakonodajo na 
področju javnih financ in računovodstva ter pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja naj bi se od 1. januarja 2000 obračunavali 
in plačevali tudi prispevki delodajalcev od nadomestil plač, ki ne 
bremenijo delodajalcev. Glede na materialne težave, ki nastopijo 
kot posledica bruto principa izkazovanja prihodkov je v letu 2000 
nemogoče zagotoviti dodatno potrebna sredstva v proračunu in 
pripraviti vse potrebno, da bo zagotoljeno ustrezno spremljanje 
navedenih plačil prispevkov delodajalcev, zato se predlaga, da 
se obračunavanje in plačevanje teh prispevkov delodajalcev 
začne s 1. januarjem 2001. 

Zaradi enake obravnave vseh nadomestil plač oziroma izhodišča, 
da se od vseh nadomestil plač plačujejo vsi prispevki 
zavarovancev, je potrebno v zakon vnesti določbo, po kateri se 
bo prenehal uporabljati tretji odstavek 216. člena ZPIZ-1 in določbo, 
s katero bo določen zavezanec za plačevanje prispevka 
zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 
nadomestil za brezposelnost. 

Po določbi prvega odstavka 430. člena v zvezi s prvim odstavkom 
449. člena ZPIZ-1 se s 1.1.2001 prenehajo uporabljati predpisi o 
štetju zavarovalne dobe s povečanjem, razen v primeru iz 
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četrtega odstavka 430. člena zakona. Za zavarovance iz tega 
odstavka , ki jim bo še naprej priznana pravica do štetja 
zavarovalne dobe s povečanjem, naj bi se še naprej plačevali 
navedeni prispevki po stopnjah iz 10. člena zakona. 

V primerih, ko davčni organ nadzira pravilnost obračunavanja in 
plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
katerih obveznost za obračun in plačilo je nastala na podlagi 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je veljal 
do 31.12.1999, je potrebno z zakonom določiti, da se začeti 
postopki po prej veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju dokončajo po postopkih in na način določen po 
navedenem zakonu. 

II. FINANČNE POSLEDICE 

Z zakonom bi prišlo do prerazporeditve sredstev med državnim 
proračunom, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in 
sicer v približni višini 10 mlrd SIT, izraženih v obsegu potrebnih 
sredstev na nivoju leta 2000, in sicer: 

- Neto finančni učinek na državnem proračun bi bil negativen in 
potrebno bi bilo zagotoviti 3,5 mlrd dodatnih sredstev za pokrivanje 
obveznosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za 
plačevanje prispevkov delodajalcev od nadomestil za porodniški 
dodpust, od starševskega dodatka in od nadomestil za 
brezposelnost. 

- Neto finančni učinek na Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije bi bil pozitiven in bi znašal 1,3 mlrd SIT. 

- Neto finančni učinek na Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije bi bil pozitiven in bi znašal 2,2 mlrd SIT. 

Glede na to, da je državni proračun za leto 2000 že sprejet, je z 
zakonom predvideno, da se navedena sistemska ureditev uveljavi 
s 1. januarjem 2001. Sredstva za plačevanje prispevkov 
delodajalcev in določenih prispevkov zavarovancev po tem 
zakonu je potrebno zagotoviti v proračunu za leto 2001 in v 
finančnih načrtih obeh zavodov za leto 2001. 

III.BESEDILO ČLENOV: 

1.člen 

V zakonu o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/ 
96, 34/96,87/97, 3/98 in 7/98- odl.US) se v 1. členu v prvem 
odstavku za besedami "ter stopnje prispevkov za" doda beseda 
"obvezno" ter na koncu odstavka črta pika in doda besedilo, ki se 
glasi "ter določa osnova za obračunavanje in plačevanje 
prispevkov za zaposlovanje." 

2. člen 

2. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Prispevke za socialno varnost plačujejo zaposleni, zavarovanci, 
delodajalci, Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
in drugi zavezanci (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) skladno z 
zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list 

RS, št. 106/99), z zakonom o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 
29/98 in 6/99), z zakonom o družinskih prejemkih (Uradni list RS, 
št. 65/93, 71/94, 73/95 in 26/99) in z zakonom o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.5/91, 
17/91-popravek, 12/92, 71/93, 2/94-popravek 38/94 in 69/98) - v 
nadaljnjem besedilu: zakoni)". 

3. člen 

V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Zavezanci, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem 
v Republiki Sloveniji in so bili poslani na delo v tujino, plačujejo 
prispevke za socialno varnost od plače za enaka dela v Republiki 
Sloveniji, če ni z mednarodnimi pogodbami drugače določeno." 

V tretjem odstavku se pika na koncu odstavka nadomesti z vejico 
in doda besedilo, ki se glasi: 

"razen od odpravnin, izplačanih zaradi prenehanja delovnega 
razmerja iz operativnih razlogov po predpisih o delovnih razmerjih 
in od premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
od katerih se po drugem odstavku 368. člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne plačujejo prispevki 
za socialno varnost." 

Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki 
se glasita: 

"Zavezanci po tem členu so tudi osebe iz petega odstavka 13. 
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki 
plačujejo prispevke za socialno varnost iz prejetih plačil, razen 
če ni z zakoni drugače določeno. 

Zavezanci iz prejšnjih odstavkov tega člena, za katere ni s predpisi 
določeno, da prispevke za socialno varnost za njih obračunajo in 
plačajo delodajalci, plačujejo prispevke za socialno varnost do 
15. v mesecu za pretekli mesec." 

4. člen 

V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Zavezanci, ki nimajo plač, plačujejo prispevek za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zavarovalne ali druge 
osnove, določene v skladu s predpisi o obveznem pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, če z zakoni ni drugače določeno." 

V tretjem odstavku se podpičje nadomesti s piko, preostalo 
besedilo do konca odstavka pa črta. 

5. člen 

V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Zavezanci-kmetje, člani kmečkih gospodarstev in druge osebe, 
ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo kmetijsko dejavnost 
kot edini ali glavni poklic, plačujejo prispevek za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zavarovalne osnove, 
določene v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, in sicer do 15. dne v mesecu za pretekli mesec ." 

s 
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Če zavezanec iz prvega odstavka ne plača prispevkov za 
socialno varnost v roku, določenem z zakoni, odmeri davčni 
organ prispevke za socialno varnost z odločbo." 
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6. člen 13. člen 

V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Zavezanci za prispevke delodajalcev iz prvega odstavka tega 
člena so tudi zavezanci iz 4. člena tega zakona in izplačevalci 
plačil za delo po petem odstavku 13. člena zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, razen zavarovancev iz 5. člena tega 
zakona." 

V četrtem odstavku se podpičje nadomesti s piko, preostalo 
besedilo do konca odstavka pa črta. 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Ne glede na to, če je z zakoni drugače določeno, se za 
delodajalca po tem zakonu šteje tudi pravna oseba, katero 
bremenijo nadomestila plač iz prvega odstavka tega člena 
(Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in 
Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije). " 

7. člen 

V 7. členu se za besedilom "iz 4. člena tega zakona" doda besedilo, 
ki se glasi: "in prispevki delodajalcev za obvezno dodatno 
pokojninsko zavarovanje 

8. člen 

7.a člen se črta 

15. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Glede obračunavanja, odmere in plačevanja prispevkov za 
socialno varnost, zamudnih obresti, prisilne izterjave, zastaranja, 
poroštva in drugih vprašanj postopka se uporabljajo določbe tega 
zakona, zakona o davčnem postopku in zakonov. 

Postopki odpisov, delnih odpisov, odlogov ter obročnega 
odplačevanja prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje na podlagi 228. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju se začnejo na podlagi vlog, vloženih na 
Skupščino Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije po 1.1.2000. Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije obravnava vloge ne glede na čas nastanka 
dolga." 

14. člen 

V 16. členu se v prvem odstavku za besedo "plač" doda besedilo, 
ki se glasi "oziroma nadomestil plač". 

V drugem odstavku se vejica za besedami "za pretekli mesec" 
nadomesti s piko, preostalo besedilo do konca odstavka pa črta. 

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

"Delodajalci so dolžni od 1. januaija 2003 dalje dostavljati davčnemu 
organu obračun prispevkov za socialno varnost po tem zakonu 
po zavarovancih. Obračun prispevkov za socialno varnost po 
tem odstavku predpiše minister, pristojen za finance, najkasneje 
do 31. decembra 2001." 

9. člen 

V podnaslovu 1. v poglavju III. se za besedami "Prispevki za" 
doda beseda "obvezno". 

10. člen 

9. člen se črta. 

11. člen 

V 11. členu se za 1. točko doda nova 1 .a točka, ki se glasi: 

"1.a za vse pravice ne glede na določbo prve alinee 2. točke 48. 
člena ZZZ 

zavarovanci iz 9. točke prvega odstavka 
15. člena ZZZ po stopnji 6,36% 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
za zavarovance iz 9. točke 
prvega odstavka 15. člena ZZZ po stopnji 6,36%." 

V 2. točki se črta besedilo, ki se glasi "Republiški zavod za 
zaposlovanje za zavarovance iz 9. točke prvega odstavka 15. 
člena,". 

12. člen 

V 13. členu se v prvi alinei za besedo "ZZZ" doda besedilo, ki se 
glasi: 

"in zavarovanci iz 9. točke prvega odstavka15. člena ZZZ". 

15. člen 

Za 17. členom se dodata nova 17.a in17.b člen, ki se glasita: 

"17.a. člen 

Ne glede na določbo prve alinee 222. člena zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju so zavezanci za plačilo prispevkov 
zavarovancev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
tudi zavarovanci iz 22. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 

17.b člen 

Ne glede na to, če je z zakoni in tem zakonom drugače določeno, 
se od bruto nadomestil za čas odsotnosti z dela, ki bremenijo 
Republiko Slovenijo (nodomestilo za čas porodniškega dopusta), 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
(nadomestila iz invalidskega zavarovanja), Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (nadomestilo med začasno zadržanostjo 
z dela po 28. členu zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju) v letu 2000 ne plačujejo prispevki 
delodajalca za socialno varnost iz prvega odstavka 6. člena tega 
zakona. 

Od bruto nadomestila za čas brezposelnosti se v letu 2000 ne 
plačujejo prispevki delodajalca za socialno varnost iz prvega 
odstavka 6. člena tega zakona, razen prispevka delodajalca za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje." 
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16. člen 18. člen 

Od 1. januarja 2001 dalje plačujejo delodajalci prispevek za 
zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem, po 10. členu tega 
zakona samo za zavarovance iz četrtega odstavka 430. člena 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

17. člen 

Postopki nadzora pravilnosti obračunavanja in plačevanja 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, začeti pred 
uveljavitvijo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št, 106/99) se dokončajo po predpisih, ki so veljali 
pred njegovo uveljavitvijo. 

S 1. januarjem 2001 se preneha uporabljati tretji odstavek 216. 
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št, 106/99). 

19. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, razen 11., 12. in17.a člena, ki začnejo veljati 
s 1 .januarjem 2001. 

IV. OBRAZLOŽITEV 

1. Z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 106/99- v nadaljnjem besedilu:ZPIZ-1) se je na novo 
določil koncept obveznega in prostovoljnega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, zato je v prvem odstavku 1. člena na 
novo določeno, da se zakon nanaša samo na prispevke za 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer na 
obvezno zavarovanje po prvi alinei 1. člena ZPIZ-1 in na obvezno 
dodatno pokojninsko zavarovanje po 279. členu ZPIZ-1. 

2. V 1. členu predloga zakona je tudi precizneje določeno, da se 
zakon o prispevkih za socialno varnost nanaša tudi na določitev 
osnove za prispevke za zavarovanje za primer nezaposlenosti 
po zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Uradni list RS, štev. 5/91 ... 69/98). 

3. V 2. členu predloga zakona je opravljena redakcijska uskladitev 
besedila s predpisi, ki so bili objavljeni do 15. marca 2000. 

4. Po veljavni določbi drugega odstavka 3. člena je določeno, da 
t.i. detaširani delavci plačujejo prispevke od osnove, od katere po 
Posebnem zakonu plačajo davek od plač, če ni z zakoni ali 
mednarodnimi sporazumi drugače določeno. Po zakonu o 
dohodnini je v teh primerih osnova za davek od osebnih prejemkov 
Plača, dosežena z delom v tujini na podlagi delovnega razmerja, 
sklenjenega pri domačem delodajalcu, v višini plače za enaka 
dela v državi, zmanjšana za plačane prispevke za socialno 
varnost, če ni z zakoni ali mednarodnimi sporazumi določeno 
drugače. Osnova je torej določena kot osnova po zmanjšanju za 
prispevke, kar je v nasprotju s konceptom, da se prispevki plačajo 
od bruto plače, pri plačilu dohodnine pa se osnova zmanjša za 
Prispevke. Zato je z določbo spremenjenega drugega odstavka 
3. člena ta ureditev spremenjena. 

Dopolnitev tretjega odstavka 3. člena je potrebna zato, ker se od 
odpravnin, izplačanih zaradi prenehanja delovnega razmerja iz 
operativnih razlogov ne plačujejo prispevki za socialno varnost, 

ker gre za neobdavčljive osebne prejemke, ter ker se v skladu z 
drugim odstavkom 368. člena ZPIZ-1ne plačujejo prispevki za 
socialno varnost od premij prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. 

V petem odstavku 13. člena ZPIZ-1 je določeno, da se obvezno 
zavarujejo tudi osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega 
razmerja opravljajo delo za plačilo in niso obvezno zavarovane 
na drugi podlagi. Nadalje je določeno, da se za osebo, ki dela v 
okviru kakšnega drugega pravnega razmerja šteje tudi izvoljeni 
funkcionar fondacije, zadruge, javnega organa, zbornice, 
zavarovalniškega sklada, zasebne družbe, vzajemne 
zavarovalnice, zasebnega pokojninskega sklada, izvoljeni 
predstavnik oziroma funkcionar lokalne skupnosti ali župan, ki 
opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Glede na to, da je ta kategorija 
zavarovancev vključena v obvezno zavarovanje pod naslovom 
"zaposleni v RS", so vključeni tudi v 3. člen tega zakona (nov 
šesti odstavek 3. člena zakona). 

Glede na to, da so v skladu z ZPIZ-1 kot osebe, ki so obvezno 
zavarovane kot zaposleni, določene tudi osebe, ki niso v delovnem 
razmerju pri domačem delodajalcu, je v novem sedmem odstavku 
3. člena tudi določeno, da morajo v tem primeru plačati prispevke 
do 15. v mesecu za pretekli mesec, glede na to, da podatkov o 
času izplačila plače ni mogoče preverjati. 

5. V prvem odstavku 4. člena predloga zakona (4.člen zakona) je 
opravljena uskladitev glede na spremenjene določbe ZPIZ-1 glede 
razvrščanja v zavarovalne osnove. 

V tretjem odstavku 4. člena veljavnega zakona so določeni 
zavezanci, ki prispevke za socialno varnost plačujejo do 15. dne 
v mesecu za pretekli mesec. Če pa so ti zavezanci tudi delodajalci 
plačujejo prispevke v 6 dneh po izplačilu plač delavcem. Pri 
izvajanju zakona prihaja pri tem do težav v primeru, če ti delodajalci 
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ne izplačajo plač svojim zaposlenim, ker hkrati ne nastopi 
obveznost za plačilo njihovih prispevkov. Zato je predloženo, da 
samozaposleni (osebe, ki nimajo plače) v vsakem primeru plačajo 
prispevke od svoje zavarovalne osnove do 15. v mesecu za 
pretekli mesec, ne glede na to, ali imajo zaposlene ali ne. 

6. V novem prvem odstavku 5. člena zakona (5. člena predloga 
zakona) je za zavezance-kmete vsebina veljavnega prvega 
odstavka usklajena z določitvijo zavarovalne osnove po 
posameznih vrstah zavarovanj, na podlagi zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

7. V tretjem odstavku 6. člena zakona (6. člena predloga zakona) 
je določeno, da se za osebe iz petega odstavka 13. člena ZPIZ- 
1 plačujejo tudi prispevki delodajalca. Črtan je del besedila iz 
četrtega odstavka iz enakih razlogov kot so navedeni za črtanje 
dela tretjega odstavka 4. člena. 

V petem odstavku se zaradi uvedbe plačevanja prispevkov 
delodajalcev tudi od nadomestil, ki ne bremenijo deladajalca, za 
delodajalca za potrebe obračunavanja in plačevanja prispevkov 
opredeli tudi pravna oseba, ki sicer ni pravi delodajalec, vendar 
izplačuje in ga tudi bremenijo nadomestila plač za čas odsotnosti 
z dela (državni proračun, Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in 
Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije). 

8. Z dopolnitvijo 7. člena zakona je realizirana določba drugega 
odstavka 281. člena ZPIZ-1, po kateri imajo prispevki za obvezno 
dodatno pokojninsko zavarovanje enak davčni status kot 
prispevki za obvezno pokojninsko zavarovanje, kar pomeni, da 
se delodajalcem priznavajo kot odhodek pred ugotovitvijo dobička. 

9. S črtanjem 7.a člena zakona je pravno formalno jasno določeno, 
da ta člen preneha veljati za vse pravice s področja socialne 
varnosti, ki jih ureja ta zakon. 

10. 9. člen predloga je uskladitev s 1. členom predloga zakona. 

11. Po ZPIZ-1 se osebe iz 34. člena SPIZ-1 lahko zavarujejo za 
ožji obseg pravic v obveznem pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, za kar pa ni več smiselna določitev posebnih 
znižanih stopenj, zato se črta 9. člen zakona (10. člen predloga 
zakona) 

12. Po 17.b členu zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Ur.l.RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94 in 69/98) 
ima brezposelna oseba, ki je ob nastanku ali med bezposelnostjo 
bila ali postala nezmožna za delo iz zdravstvenih razlogov, pravico 
do nadomestila za brezposelnost do 30 dni po dnevu, ko je postala 
nezmožna za delo. Po izteku tega časa pa se nadomestilo 
zagotavlja iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Glede na to, da brezposelne osebe od nadomestila ne plačujejo 
prispevka za zdravstveno zavarovanje za vse pravice, ki 
vključuje tudi pravico do nadomestila za čas bolezni, do 
nadomestila niso upravičene. Da bi se 17.b člen zakona lahko 
izvajal, je potrebno od nadomestila za brezposelnost plačevati 
prispevek za zdravstveno zavarovanje za vse pravice, ki se 
plačuje po višji stopnji, kar je določeno z 11. členom predloga 
zakona. 

13. Z 12. členom predloga zakona se določa, da se tudi od 
nadomestil za brezposelnost plačuje prispevek za porodniško 
varstvo. To je potrebno zato, ker je v skladu z 10. členom zakona 
o družinskih prejemkih obveznost plačevanja prispevka za 
porodniško varstvo vezana na obveznost plačevanja prispevka 
za obvezno zdravstveno zavarovanje za pravico do nadomestila 
za čas zadržanosti z dela. 

14. V 15. členu zakona se določa, da se glede obračunavanja in 
plačevanja prispevkov, zamudnih obresti, prisilne izterjave in 
drugih vprašanj postopka uporabljajo določbe zakona o davčnem 
postopku, zakona o prispevkih za socialno varnost in zakonov s 
področja socialne varnosti. Glede na nejasnosti v praksi o tem, 
katere določbe zakona o davčnem postopku veljajo tudi za 
pobiranje prispevkov za socialno varnost, je besedilo v tem smislu 
dopolnjeno. Poleg tega je na podlagi228. člena ZPIZ-1 od 1.1.2000 
dalje za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pristojna 
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije. Zato je potrebno določiti, da morajo biti vse vloge za 
odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje po 1.1.2000 
naslovljene na ta organ ne glede na to, na katero obdobje se dolg 
nanaša (13. člen predloga zakona). 

15. V 228. členu ZPIZ-1 je določeno, da Davčna uprava RS 
(DURS) opravlja nadzor nad obračunavanjem in plačevanje/v 
prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
pobira, izterjuje ter vodi ustrezne evidence o vplačanih prispevkih 
za posamezne zavarovance. V 448. členu ZPIZ-1 pa je določeno, 
da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
najpozneje v treh letih po uveljavitvi ZPIZ-1 vzpostavi nadzor nad 
plačilom prispevkov na podlagi podatkov DURS. 

Po veljavni ureditvi se plačilo prispevkov za socialno varnost v 
DURS v celoti spremlja : 

individualno po zavarovancih le za zaposlene pri zasebnikih 
in zazasebnike ter za kmete in člane njihovih gospodarstev, 
za zavarovance, zaposlene pri pravnih osebah pa le v skupnih 
zneskih po delodajalcu in po vrstah prispevkov, ne pa ločeno 
za zavarovance. 

Vzpostavitev evidence o vplačilih prispevkov po zavarovancih 
zahteva vzpostavitev ustrezne tehnološke podpore pri 
delodajalcih in pri DURS ter pregled ustreznosti veljavnega 
poročanja davčnemu organu. Zaradi seznanitve delodajalcev o 
bodočih obveznostih glede poročanja oziroma spremljanja vplačil 
je v 14. členu predloga zakona določeno, da morajo delodajalci s 
1.1.2003 zagotavljati podatke o vplačilih po zavarovancih s tem, 
da naj minister za finance eno leto pred tem določi vsebino in tudi 
druge tehnične podrobnosti za poročanje o vplačanih prispevkih. 

16. V 15. členu predloga zakona (nov 17.a člen) se za zavezance 
za plačilo prispevka zavarovanca za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje določa tudi brezposelne osebe iz 22. člena ZPIZ-1 ■ 
S tem ter z 18. členom predloga zakona se zagotavlja enako 
obravnavo vseh nadomestil plač, in sicer tako, da se plačujejo 
vsi prispevki zavarovanca za socialno varnost. 

Nadalje se v 15. členu predloga zakona (nov 17.b člen) določa, 
da se v letu 2000 ne plačujejo prispevki delodajalca za socialno 
varnost, od nadomestil plač, kine bremenijo pravega delodajalca, 
temveč Republiko Slovenijo, Zavod za Zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije. Zaradi izvedbenih in finančnih razlogov se za razliko 
od ostalih prispevkov delodajalca od nadomestila za čas 
brezposelnosti prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje v letu 2000 plačuje. 

17. S 16. členom predloga zakona se od 1.1.2001 nalaga 
delodajalcem obveznost plačevanja prispevka za zavarovalno 
dobo, ki se šteje s povečanjem, po tem zakonu (10. členu) samo 
za zavarovance iz 430. člena ZPIZ-1. 

18. V 17. členu je določeno, da se začeti postopki v zvezi i 
obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za pokojninsko in 
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invalidsko zavarovanje dokončajo po predpisu, kije za lo področje 
veljal do konca leta 1999. 

19. Z 18. členom se določa, da se s 1. januarjem 2001 preneha 
uporabljati tretji odstavek 216. člena ZPIZ-1. 

20. Zakon naj bi začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu RS, razen 11., 12., 17.a člena, ki naj bi začel veljati 1. januarja 
2001. Zamik začetka veljavnosti navedenih členov je potreben 
zaradi izvedbenih in finančnih razlogov, ki so posledica dejstva, 
Ca bo zakon začel veljati sredi leta 2000. 

Zamik začetka veljavnosti 11. in 12. člena pomeni odlog začetka 
plačevanja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje od 
nadomestil za brezposelnost za vse pravice, tudi za nadomestilo, 

in prispevka za porodniško varstvo na 1. januar 2001. To pa 
hkrati pomeni, da do navedenega datuma tudi ni podlage za 
zagotavljanje pravice brezposelnih oseb do nadomestila iz 
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu s 17. 
b členom zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti. 

Zamik začetka veljavnosti 17.a člena skupaj s prenehanjem 
uporabljanja 216. člena ZPIZ-1 s 1. januarjem 2001 (18. člen) 
pomeni, da se od nadomestila za brezposelnost v letu 2000 ne 
plačuje prispevek zavarovanca za pokojninsko In invalidsko 
zavarovanje. Plačuje pa se prispevek delodajalca za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, kar je določeno z drugim odstavkom 
17.b člena. 

V. ČLENI ZAKONA O PRISPEVKIH ZA 

SOCIALNO VARNOST, KI SE 

SPREMINJAJO 

1. člen 

S tem zakonom se določa obračunavanje in plačevanje ter stopnje 
Prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno 
zdravstveno zavarovanje, porodniško varstvo in za zaposlovanje 
(v nadaljnjem besedilu: prispevki za socialno varnost) v skladu z 
zakoni, na podlagi katerih so prispevki uvedeni. S tem zakonom 
se določa tudi osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov 
Za socialno varnost od drugih prejemkov iz delovnega razmerja. 

2. člen 

Prispevke za socialno varnost plačujejo zaposleni, zavarovanci, 
delodajalci, Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije in Republiški zavod za 
zaposlovanje in drugi zavezanci (v nadaljnjem besedilu: 
Zavezanci) skladno z zakonom o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94). z zakonom o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list 
RS, št. 9/92 in 13/93), z zakonom o družinskih prejemkih (Uradni 
"st RS, št. 65/93, 71/94 in 73/95) in z zakonom o zaposlovanju in 
Zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 
17/91 -popravek, 12/92, 71/93, 2/94 - popravek in 38/94) (v 
"adaljnjem besedilu: zakoni). 

3. člen 

Zavezanci plačujejo prispevke za socialno varnost iz bruto plače 
'n iz bruto nadomestil plače za čas odsotnosti z dela v skladu s 
Predpisi o delovnih razmerjih, če ni z zakoni drugače določeno. 

Zavezanci, ki so v delovnem razmerju pri domačem delodajalcu 

in so razporejeni na delo v tujino, plačujejo prispevke za socialno 
varnost od osnove, od katere se po posebnem zakonu plačuje 
davek od plač, če ni z zakoni ali mednarodnimi sporazumi drugače 
določeno. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena in ne glede na to, če 
je to z zakoni drugače določeno, plačujejo zavezanci prispevke 
za socialno varnost tudi od vseh drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja, vključno s stimulacijami in bonitetami ter povračili 
stroškov v zvezi z delom, izplačanih v denarju, bonih ali v naravi. 

Prispevki za socialno varnost iz prejšnjega odstavka se 
obračunavajo in plačujejo iz bruto prejemkov. 

Ne glede na prejšnji odstavek se prispevki za socialno varnost 
obračunavajo in plačujejo: - pri jubilejnih nagradah, odpravninah 
in solidarnostnih pomočeh ter povračilih stroškov v delu, ki 
presegajo s predpisom vlade določen znesek ter prejemkov, ki 
se v skladu z zakonom o dohodnini ne vštevajo v osnovo za 
davek od osebnih prejemkov; - od stimulacij in bonitet, od osnove, 
ugotovljene v skladu z zakonom o dohodnini; - pri regresih za 
letni dopust, v delu, ki presega 70% poprečne plače 
predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji; če se 
izplačilo regresa opravi v dveh delih ali več delih, si ob izplačilu 
naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina 
regresa in izvrši obračun prispevkov od posameznih delov regresa 
ta letni dopust. 

4. člen 

Zavezanci, ki nimajo plače, plačujejo prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od bruto osnove, ki si jo sami izberejo 
skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če 
ni z zakoni drugače določeno. 

Zavezanci iz prejšnjega odstavka plačujejo prispevek za obvezno 
zdravstveno zavarovanje, prispevek za porodniško varstvo in 
prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
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Prispevke za socialno varnost po prvem in drugem odstavku 
tega člena plačujejo zavezanci do 15. dne v mesecu za pretekli 
mesec; zavezanci, ki plačujejo prispevke od osnov, ki si jih sami 
izberejo, in so tudi delodajalci, plačujejo prispevke v šestih dneh 
po izplačilu plač. 

5. člen 

Zavezanci - kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, 
ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, plačujejo 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od bruto 
osnove, ki si jo sami izberejo v skladu s predpisi o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, in sicer do 15. dne v mesecu za 
pretekli mesec. 

Zavezanci iz prejšnjega odstavka plačujejo prispevek za obvezno 
zdravstveno zavarovanje in za porodniško varstvo od osnove, 
od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in iz bruto nadomestil v skladu s predpisi o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Prispevke iz prvega in drugega odstavka tega člena plačujejo za 
družinske člane zavezanci, ki so zavezani za plačevanje davka 
od dohodka iz kmetijstva. 

Zavezanci iz prvega odstavka tega člena, ki plačujejo prispevek 
za obvezno zdravstveno zavarovanje od katastrskega dohodka 
kmetijskih in gozdnih zemljišč, plačujejo prispevek za zdravstveno 
zavarovanje v rokih in na način, določen s posebnim zakonom 
za plačevanje davka od dohodka iz kmetijstva. 

6. člen 

Delodajalci plačujejo prispevke za socialno varnost od bruto plač 
in od bruto nadomestil plač za čas odsotnosti z dela v skladu s 
predpisi o delovnih razmerjih, ki bremenijo delodajalce, če z zakoni 
ni drugače določeno. 

Ne glede na prejšnji odstavek in ne glede na to, če je z zakoni 
drugače določeno, plačujejo delodajalci prispevke za socialno 
varnost od drugih prejemkov iz delovnega razmerja od osnov, 
določenih v tretjem, četrtem in petem odstavku 3. člena tega 
zakona. 

Zavezanci za prispevke delodajalcev iz prvega odstavka tega 
člena so tudi zavarovanci, ki nimajo plače, razen zavarovancev 
iz 5. člena tega zakona. Prispevki za socialno varnost iz prvega 
odstavka tega člena se obračunavajo ob dvigu sredstev za 
izplačilo plač, plačujejo pa se v šestih dneh po izplačilu plač, 
vendar najpozneje do prvega naslednjega izplačila plač. 

Prispevke za socialno varnost iz tretjega odstavka tega člena 
plačujejo zavezanci do 15. dne v mesecu za pretekli mesec; 
zavezanci, ki so tudi delodajalci pa plačujejo prispevke najpozneje 
v šestih dneh po izplačilu plač. Republika Slovenija, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Republiški zavod 
za zaposlovanje in občine plačujejo prispevke za socialno varnost 
v rokih, določenih za plačilo prispevkov delodajalcev. 

Republika Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, Republiški zavod za zaposlovanje in občine 
plačujejo prispevke za socialno varnost v rokih, določenih za 
plačilo prispevkov delodajalcev. 

7. člen 

Prispevki za socialno varnost delodajalcev in zavezancev iz 4. 

člena tega zakona se vštevajo med odhodke pred ugotovitvijo 
dobička. 

7 .a člerv 

Ne glede na določbe zakonov se v izračun osnov za pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega 
zavarovanja, zavarovanja za primer nezaposlenosti in 
nadomestila za čas porodniškega dopusta štejejo tudi drugi 
prejemki iz delovnega razmerja, od katerih se po tem zakonu 
plačujejo prispevki za socialno varnost. 

9. člen 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za ožji obseg 
pravic plačujejo: 

zavarovanci po stopnji 13,33% 
delodajalci po stopnji 8,85% 

11. člen 

Prispevek za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven 
dela plačujejo: 

1. za vse pravice 
- zavarovanci iz 1.,2.,3.,4.,5.,6. in 8. točke prvega odstavka 15- 
člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZZ) po stopnji 6,36% 

- delodajalci za zavarovance iz 1., 2., in 3. točke prvega odstavka 
15. člena in zavarovanci iz 4.,5., 6. in 8. točke prvega odstavka 
15. člena ZZZ po stopnji 6,36% 

2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, 
pogrebnino in posmrtnino 

- Republiški Zavod za zaposlovanje za zavarovance iz 9. točke 
prvega odstavka 15. člena, Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije za zavarovance iz 10. točke prvega 
odstavka 15. člena, Republika Slovenija za zavarovance iz 15., 
16. in 19. točke prvega odstavka 15. člena in zavarovanci iz 20. 
točke prvega odstavka 15. člena ZZZ po stopnji 5,76% 

3. za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov 

- zavarovanci iz 7. in 11. točke prvega odstavka 15. člena ZZZ po 
stopnji 5,21% 

3a. za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov kmetje, 
pri katerih je osnova katastrski dohodek od kmetijskih in gozdnih 
zemljišč,po stopnji 18,78% 

4. za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino 

- zavarovanci iz 7. točke prvega odstavka 15. člena ZZZ po 
stopnji 1,15% 

13. člen 

Prispevek za porodniško varstvo plačujejo: 
- zavarovanci iz prve in druge alinee 1. točke 48. člena ZZZ po 

stopnji 0,10% 
dlodajalci po stopnji 0,10% 
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15. člen 

Glede obračunavanja in plačevanja prispevkov, zamudnih obresti, 
prisilne izterjave in drugih vpraššanj postopka se uporabljajo 
določba zakona o davčnem postopku, tega zakona in zakonov. 

16. člen 

Delodajalci so dolžni dostaviti davčnemu organu obračun 
prispevkov za socialno varnost, zasebniki pa tudi plačilne liste za 

pri njih zaposlene, najkasneje na dan izplačila plač. Vsebino 
obračuna prispevkov za socialno varnost predpiše minister, 
pristojen za finance. Zavezanci iz 4. člena tega zakona so dolžni 
dostaviti obračun prispevkov za socialno varnost davčnemu 
organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, če pa 
so tudi delodajalci, pa v roku iz prejšnjega odstavka. 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST-HITRI 
POSTOPEK (EVA 2000-1611-0034) 

2) Skladnost predloga aKta z določbami »Evropskega sporazuma 
o Pridružitvi«: 

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

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

/ 

5) Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino2 

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

/ 

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

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

3) Skladnost predloga aKta s predpisi ES 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Stanko ŠTRAJN, l.r. 

DRŽAVNI PODSEKRETAR 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

Zvonko IVANUŠIČ, l.r. 

MINISTER 

/ 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 GOZDOVIH (ZG-?) 

-EPA 1271 -II -hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije |e z dopisom dne 27. julija 
2000, predložila v obravnavo predlog zakona o 
spremembah In dopolnitvah zakona o gozdovih 
(ZG-?) - hitri postopek (EPA 1271-11). 

Dne 7. februarja 1994 |e poslanec Zmago Jelinčič 
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembah 
In dopolnitvah zakona o gozdovih (ZG-A) - prva 
obravnava (EPA 522), ki ureja enako oziroma podobno 
vsebino kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je 
predložil poslanec Zmago Jelinčič še nI končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v obravnavo 
predložila Vlada Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije 
Številka: 321-05/99-1 
Ljubljana, 27.07.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 9. seji dne 27.7.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O GOZDOVIH, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih obravnava po hitrem postopku, 
ker gre za izredne potrebe države. Navedeni predlog zakona 
spada v sklop paketa evropske zakonodaje in ga je treba 

sprejeti zaradi usklajevanja slovenske zakonodaje z evropsko 
zakonodajo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 

- Maksimiljan MOHORIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

dr. Verica, Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

Lastninska pravica tujcev na gozdovih 
Določba 2. odstavka 4. člena Zakona o gozdovih (v nadaljnjem 
besedilu ZG - Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odločba US), ki 
določa, da tujci na gozdovih ne morejo pridobiti lastninske pravice, 
razen z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti, je v nasprotju z 
Evropskim sporazumom o pridružitvi (v nadaljnjem besedilu: ESP 
- Uradni list RS, št. 13/97). V 7.b točki 45. člena ESP namreč 
določa, da imajo hčerinske družbe in podružnice družb Skupnosti 
tudi pravico pridobivati in prodajati nepremičnine in imajo glede 
gozdov enake pravice, kot jih uživajo slovenski državljani in 
družbe, če so te pravice potrebne za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti, za katere so ustanovljene. Poleg tega je v Prilogi XIII k 
ESP zaveza Vlade Republike Slovenije, da zagotovi državljanom 
držav članic Evropske unije, ob pogoju vzajemnosti in na 
nediskriminatoren način, pravico do nakupa nepremičnin. Po 
Ustavnem zakonu za izvedbo Ustavnega zakona o spremembi 
68. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 42/97) 
mora biti pri izvajanju ESP v zvezi s pridobivanjem lastninske 
pravice na gozdovih izpolnjen pogoj vzajemnosti, ki se ugotavlja 
po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99). 

Sredstva za sofinanciranje ukrepov v gozdarstvu Iz 
proračuna RS 
Poročila o stanju kmetijstva in gozdarstva, ki jih letno pripravlja 
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, kažejo, da ima ZG ugodne 
učinke na stanje in razvoj gozdov. Kljub temu pa ni mogoče 
spregledati slabosti v zasebnih gozdovih, kjer letni obseg sečenj 
že vrsto let zelo zaostaja za optimalnim (dosežen je le 70%-no), 
ki je določen v gozdnogospodarskih načrtih. Razlog za to je med 
drugim v razdrobljenosti zasebne gozdne posesti, pomanjkljivi 
tehnični opremljenosti lastnikov gozdov in marsikje tudi v 
pomanjkljivi odprtosti gozdov z gozdnimi vlakami. ZG ne omogoča, 
da bi lahko država s primernimi finančnimi spodbudami usmerjala 
razvoj na tem področju v bolj pozitivno smer, na drugi strani pa je 
v skladu EU SAPARD že v obdobju pred polnopravnim članstvom 
RS v EU, zlasti pa v obdobju polnopravnega članstva, dana 
možnost finančnega spodbujanja tega področja, če so 
zagotovljena finančna sredstva s strani pridružene članice. 

Položaj delavcev Zavoda za gozdove Slovenije 
Sedanji ZG velja od 26.6.1993. Po uveljavitvi zakona je bil sprejet 
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 
42/93), ki v 3. odstavku 1. člena določa, da pravico sodelovanja 
pri upravljanju v zavodih uresničujejo delavci kot posamezniki po 
določbah tega zakona, kolektivno pa v skladu s posebnim 
zakonom. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) v 2. 
odstavku 8. člena določa, da svet zavoda med drugim sestavljajo 
tudi predstavniki delavcev. 

ZG ne določa sodelovanja delavcev pri upravljanju Zavoda za 
gozdove Slovenije, saj delavci zavoda po tem zakonu nimajo 
svojih predstavnikov v svetu zavoda. To pa je v nasprotju z 
Zakonom o zavodih, prav tako pa s 75. členom Ustave RS (Uradni 
list RS, št. 33/91-1), ki določa, da delavci sodelujejo pri upravljanju 
v gospodarskih organizacijah in zavodih na način in pod pogoji, 
kot jih določa zakon. 

Za delavce Zavoda za gozdove Slovenije, ki opravljajo javno 
gozdarsko službo, v ZG ni omejitev, da se ne bi smeli hkrati za 
svoj račun ukvarjati tudi z dejavnostjo gospodarjenja z gozdovi, 
kot so sečnja, spravilo, trženje gozdnih proizvodov ipd. Ukvarjanje 
s takšno dejavnostjo bi lahko ogrozilo delo javne službe, ki mora 
biti po definiciji nepristransko. 

Podatki Iz zbirke zemljiškega katastra Republike Slovenije 
Zavod za gozdove Slovenije mora v skladu s tretjim odstavkom 
11. člena ZG pošiljati izpiske gozdnih parcel in podatke o njih 
organu, pristojnemu za vodenje zemljiškega katastra. ZG pa ne 
določa, kako zavod te podatke, ki so osebni podatki, pridobi. V 
skladu s 3. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 59/99) bi moral ZG določiti, da lahko zavod pridobi 
podatke iz že obstoječe zbirke podatkov zemljiškega katastra 
Republike Slovenije, hkrati pa tudi določiti namen in vrsto podatkov. 

Izvajanje del v gozdovih 
ZG v 19. členu določa, da lahko dela v gozdovih poleg lastnikov 
gozdov opravljajo za ta dela registrirane fizične ali pravne osebe 
in ne omejuje opravljanja teh storitev le na domače fizične in 
pravne osebe. Sedanja določba torej ni v nasprotju s pravnim 
redom EU oziroma Direktivo 67/654, problem pa je v dejstvu, da 
so vsi pogoji, ki jih morajo po tem členu izpolnjevati izvajalci del v 
gozdovih prepuščeni originarnemu podzakonskemu normiranju, 
kar je v nasprotju z Ustavo RS in ustavosodno prakso. 

Prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov In posegi v 
gozdove 
V ZG je določeno, da bi moral Zavod za gozdove Slovenije 
izdelovati tudi prostorske dele gozdnogospodarskih načrtov, ki 
naj bi se sprejemali po določbah predpisov o urejanju prostora. 
Sedanja zakonodaja s področja urejanja prostora ne omogoča 
sprejemanja teh načrtov, pristojno ministrstvo pa v skladu s 
pravnim redom EU na tem področju tudi ne namerava pripraviti 
zakonodaje na način, kot je bil predviden ob sprejetju ZG. Prostorski 
deli gozdnogospodarskih načrtov v praksi zdaj torej nimajo 
nobenega učinka, v prihodnosti pa tudi ne bo drugače, zato so 
nepotrebni. 

ZG pri posegih v gozd, med katere so vštete kakršne koli krčitve 
gozdov, ne razlikuje med nameni teh krčitev. V praksi se kaže, da 
je v 21. členu ZG predpisani postopek za izdajo dovoljenja za 
krčitev gozda v kmetijske namene prezahteven, saj je prilagojen 
posegom za graditev objektov. 

Lovskogojltvenl načrti območij 
Lovskogojitveni načrti območij spadajo po zakonu o gozdovih 
med načrte za gospodarjenje z gozdovi. V njih se določijo cilji, 
usmeritve in ukrepi za ohranitev ogroženih populacij divjadi in za 
zagotovitev naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem. Eden 
od pomembnih ukrepov za zagotovitev tega ravnotežja je poseg 
v populacije divjadi oziroma odstrel divjadi, ki ga je mogoče ob 
upoštevanju ciljev in usmeritev optimalno načrtovati samo z 
sprotnim (letnim) prilagajanjem razmeram v populacijah divjadi in 
njihovem okolju. Obstaja torej potreba, da se v dolgoročnejših 
(desetletnih) lovskogojitvenih načrtih območij v skladu z zakonom 
ugotovijo biološki kazalniki in določijo temeljni cilji in usmeritve, v 
letnih lovskogojitvenih načrtih pa se zlasti določijo ukrepi, ki sledijo 
razvojni dinamiki populacij divjadi.To razlikovanje je tako bistveno, 
da je smiselno, da že zakon posebej določi, da so lovskogojitveni 
načrti območij desetletni in letni. Pri tem je tudi pomembno, da se 
z zakonom določi način sprejemanja teh načrtov, podobno kot je 
to urejeno za gozdnogospodarske načrte. 

Upravljanje z gojitvenimi lovišči 
V skladu s predpisi o lovstvu je bilo v Republiki Sloveniji 
ustanovljenih devet gojitvenih lovišč. Upravljalca gojitvenih lovišč, 
družbeni podjetji Kozorog Kamnik in Fazan Beltinci, se zaradi 
dejstva, da sta bili tako kot drugi upravljale! gojitvenih lovišč, 
ustanovljeni za opravljanje dejavnosti posebnega družbenega 
pomena oziroma gospodarske javne službe, nista lastninili po 
Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 
55/92,7/93, 31/93,43/93 - odi. US, 32/94 - odi. US, 43/95 -odi. US 
in 1/96) in nista bili uvedeni v postopek likvidacije v skladu z 
zakonom o zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v 
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lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98). Zato 
imata ti bivši družbeni podjetji lahko v skladu z veljavno zakonodajo 
le status javnega zavoda. 

Skladnost Zakona o gozdovih In Zakona o ohranjanju narave 
Z uveljavitvijo Zakona o ohranjanju narave (v nadaljnjem besedilu: 
ZON - Uradni list RS, št. 56/99) se je spremenila terminologija na 
področju varstva narave, ki je bila doslej določena v Zakonu o 
naravni in kulturni dediščini, prav tako pa se je spremenila tudi 
organiziranost strokovnih služb na tem področju, zato ZG 
terminološko in na področju načina zavarovanja varovalnih gozdov 
in gozdov s posebnim namenom tudi konceptualno ni usklajen z 
novim pravnim redom. Zlasti je problematično, da ZG določa način 
razglasitve varovalnih gozdov z zakonom, v ZON pa se podobna 
območja razglašajo z aktom vlade. Problematičen je tudi status 
gozdnih rezervatov zlasti v razmerju do naravnih rezervatov, ki 
so določeni v ZON. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Lastninska pravica tu|cev na gozdovih 
Po uveljavitvi ustavnega zakona za izvedbo Ustavnega zakona 
o spremembi 68. člena Ustave Republike Slovenije je bil 68. člen 
Ustave Republike Slovenije spremenjen tako, da tujci lahko 
pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih 
določa zakon, ali če tako določa mednarodna pogodba, ki jo 
ratificira državni zbor, ob pogoju vzajemnosti, ki se ugotavlja po 
Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99). 

V zvezi s spremembo drugega odstavka 4. člena ZG je 
pomembna zlasti 7. točka 45. člena ESP, ki določa, da: a) imajo od 
začetka njegove veljavnosti, to je od 1.2.1999, državljani Skupnosti 
in hčerinske družbe ter podružnice družb Skupnosti pravico 
uporabe in najema nepremičnin v Sloveniji; b) imajo hčerinske 
družbe družb Skupnosti tudi pravico pridobivati in prodajati 
nepremičnine in imajo glede naravnih virov, kmetijskih zemljišč in 
gozdov, enake pravice, kot jih uživajo slovenski državljani in 
družbe, če so te pravice potrebne za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti, za katere so ustanovljene; c) Slovenija podeli pravice 
iz točke b) državljanom in podružnicam družb Skupnosti do konca 
prve faze prehodnega obdobja. 

Glede na zgoraj navedeno je treba ZG spremeniti tako, da bodo 
tujci tudi po določbah tega zakona lahko pridobili lastninsko pravico 
na gozdovih v skladu z mednarodnimi pogodbami in Zakonom o 
ugotavljanju vzajemnosti, kar zdajšnja določba v 4. členu ZG 
onemogoča, zato jo je treba črtati. 

Sredstva za sofinanciranje ukrepov v gozdarstvu Iz 
proračuna RS 
V procesu približevanja Slovenije EU se kažejo možnosti, da bi 
Slovenija že kot pridružena članica iz sredstev sklada SAPARD, 
pozneje pa iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega In 
jamstvenega sklada, pridobila sredstva tudi za razvoj v 
gozdarstvu, pri čemer pa bi morala zagotoviti svoj delež javnih 
sredstev. ZG ne omogoča, da bi Slovenija zagotavljala svoj delež 
javnih sredstev prav na področjih, kjer so ugotovljene največje 
pomanjkljivosti pri gospodarjenju z gozdovi in kjer obstajajo ukrepi 
Pomoči iz strukturnih skladov EU. Med temi ukrepi sta zlasti 
Pomembna podpora začetku dejavnosti združenj lastnikov gozdov 
in sofinanciranje investicij za pridobivanje in trženje gozdnih 
Proizvodov. 
po dopolnitvi 48. člena zakona se bo ustrezno dopolnil tudi 
Podzakonski akt, to je Odredba o financiranju in sofinanciranju 
vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 58/94, 19/95, 22/96 in 81/99), v katerem se 
bodo določile prioritete in podrobnejši pogoji za sofinanciranje 

vseh navedenih dodatnih ukrepov v skladu s proračunskimi 
možnostmi. 

Položaj delavcev Zavoda za gozdove Slovenije 
Z odločbo št. U-l-53/95, z dne 29.1.1998 (Uradni list RS, št. 13/ 
98) je Ustavno sodišče odločilo, da ZG ni v skladu z ustavo, v 
kolikor ne predvideva in ne ureja sodelovanja delavcev Zavoda 
za gozdove Slovenije v upravljanju tega zavoda. Zakonodajalcu 
je bilo s to odločbo naloženo, da mora ugotovljeno neskladje z 
ustavo odpraviti v šestih mesecih po objavi odločbe v Uradnem 
listu RS (torej do 20.8.1998). 

V skladu z omenjeno odločbo Ustavnega sodišča je v ZG treba 
urediti vprašanje soupravljanja delavcev Zavoda za gozdove 
Slovenije pri upravljanju zavoda. Vlada Republike Slovenije je s 
sklepom o dopolnitvah sklepa o organizaciji in začetku dela 
Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 15/98) dopolnila 
drugi odstavek 9. člena tega sklepa tako, da sta v svetu zavoda 
tudi dva predstavnika delavcev zavoda. Kljub spremembi sklepa 
o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni 
list RS, št. 72/93, 43/94 in 15/98) pa vprašanje sodelovanja 
delavcev Zavoda za gozdove Slovenije v ZG še ni urejeno, zato 
se ga ureja s predlagano spremembo prvega odstavka 60. člena 
ZG. 

Zaradi zagotovitve nepristranskosti dela javne gozdarske službe 
je treba s spremembo ZG onemogočiti, da bi delavci Zavoda za 
gozdove Slovenije hkrati opravljali tudi dejavnost gospodarjenja z 
gozdovi, ki bi lahko negativno vplivala na opravljanje javne 
gozdarske službe. 

Podatki Iz zbirke zemljiškega katastra Republike Slovenije 
Z dopolnitvijo ZG bo v skladu s 3. členom Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99) Zavodu za gozdove 
Slovenije omogočeno obdelovati podatke iz zbirke zemljiškega 
katastra Republike Slovenije, ki jih rabi za izvajanje nalog, ki jih 
določa ZG. 

Izvajanje del v gozdovih 
Z dopolnitvijo drugega odstavka 19. člena ZG bo v skladu z 
Ustavo RS in dosedanjo ustavnosodno prakso določen kriterij 
oziroma področje, v okviru katerega bo minister, pristojen za 
gozdarstvo, lahko določil minimalne pogoje za opravljanje del v 
gozdovih, pri čemer bo moral v zvezi s sprejetim ESP upoštevati 
tudi ustrezna dokazila o strokovni usposobljenosti za delo v gozdu 
iz držav članic EU. 

Prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov In posegi v 
gozdove 
Namen razmeroma obsežne redakcije ZG je uskladitev z veljavno 
in z evropskimi normami primerljivo prihodnjo zakonodajo o 
urejanju prostora ter poenostavitev in prilagoditev postopka za 
izdajo dovoljenja za krčitev gozdov v kmetijska zemljišča. 

Lovskogojltvenl načrti območij 
S predlagano dopolnitvijo zakona bo dana trdnejša podlaga za 
nujno potrebno načrtovanje upravljanja z divjadjo v prostoru 
oziroma za usklajevanje nosilcev različnih interesov pri tem. 
Dopolnitve bodo prispevale tudi k učinkovitejšemu načinu 
sprejemanja teh načrtov. Bolj podrobna ureditev lovskogojitvenega 
načrtovanja je potrebna tudi zato, ker je veljavni Zakon o varstvu, 
gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč (Uradni list RS, št. 15/76 
in 29/86) zlasti v delu, ki ureja usklajevanje interesov v zvezi z 
divjadjo preživet, novi zakon pa še ni sprejet. 

Upravljanje z gojitvenimi lovišči 
Glede na to, da imata gojitveni lovišči Kozorog Kamnik, p.o. in 
Fazan Beltinci, p.o., še vedno status samostojnih javnih zavodov, 
je z vidika racionalnosti poslovanja in potrebe po enotnem vodenju 
in upravljanju gojitvenih lovišč najprimerneje, da se ta dva zavoda 
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pripojita Zavodu za gozdove Slovenije, ki kot javni zavod upravlja 
že s štirimi gojitvenimi lovišči. Razlogi za pripojitev so torej večja 
skladnost, enotnost in gospodarnost upravljanja, pravni temelj, ki 
dopušča tako statusno spremembo pa je prvi odstavek 51. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96). 

Skladnost Zakona o gozdovih In Zakona o ohranjanju narave 
Zaradi terminoloških razhajanj glede istih ali podobnih vsebin med 
obema zakonoma, prav tako pa tudi zaradi sprememb v 
organiziranosti strokovnih služb in pristojnosti ministrstev na 
področju varstva narave, so potrebni razmeroma obsežni 
popravki ZG. Razmeroma korenite spremembe so potrebne tudi 
pri določilih v zvezi z razglasitvijo območij zavarovanih gozdov, 
saj bi dosedanja raven razglasitve varovalnih gozdov in gozdnih 
rezervatov z zakonom ne bila v primernem razmerju do načina 
razglasitve naravnih vrednot in drugih območij, ki se po ZON 
praviloma opravi s predpisom Vlade RS. 

3. CILJI ZAKONA 

Cilji predlaganega zakona so: 
1. uskladiti ZG z ESP oziroma določili Ustavnega zakona za 

izvedbo Ustavnega zakona o spremembi 68. člena Ustave 
Republike Slovenije; 

2. uskladiti sofinanciranje gozdarskih ukrepov s predpisi EU, s 
čimer bo dana možnost za pridobivanje sredstev iz strukturnih 
skladov EU za gozdarstvo v celotnem možnem obsegu; 

3. uskladiti ZG z odločbo Ustavnega sodišča št. U-l-53/95, z 
dne 29.1.1998, ki zadeva sodelovanje delavcev Zavoda za 
gozdove Slovenije pri upravljanju zavoda in zagotoviti 
nevtralno zastopanje javnega interesa delavcev tega zavoda; 

4. uskladiti ZG z določili 3. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov in direktivo EU št. 46/95; 

5. uskladiti določbe ZG z Ustavo RS irrdosedanjo ustavnosodno 
prakso in ESP v zvezi s storitvami v gozdarstvu; 

6. uskladiti ZG s predpisi o urejanju prostora in poenostaviti 
postopek za krčitev gozdov v kmetijska zemljišča; 

7. dati trdnejšo pravno podlago lovskogojitvenim načrtom in 
zagotoviti njihovo učinkovitejše sprejemanje; 

8. urediti status upravljalcev gojitvenih lovišč; 
9. uskladiti ZG z ZON. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Po pristopu RS k EU bo mogoče zaradi usklajenosti Zakona o 
gozdovih s predpisi Evropskih Skupnosti koristiti sredstva iz 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada 
za vse namene, ki se iz tega sklada sofinancirajo na področju 
gozdarstva. Po zdaj veljavnih shemah za države članice EU je 
prispevek EU za ukrepe s področja gozdarstva enak tistemu, ki 
ga prispeva država članica sama, kar pomeni, da bi pri enakem 
obsegu ukrepov, kot ga RS lastnikom gozdov sofinancira zdaj (to 
pa je bistveno manj kot določa program razvoja gozdov v Sloveniji), 
bilo potrebnih iz proračuna RS polovico oziroma okrog 300 milijonov 
SIT manj sredstev. Nepredvidljiv obseg sredstev EU naj bi bil 
dodatno zagotovljen tudi za odpravo posledic naravnih ujm v 
gozdovih, in sicer spet v enakem obsegu, kot jih zagotavlja država 
članica. 

V prehodnem obdobju do članstva RS v EU, to je predvidoma do 
1.1.2003, bo RS za sofinanciranje dodatnih dveh ukrepov, ki se 
uveljavljata s tem zakonom, to je sofinanciranje začetka dejavnosti 
združenj lastnikov gozdov ter vlaganj za izboljšanje pogojev 
pridobivanja in trženja gozdnih proizvodov, v proračunu 
zagotavljala 50 do 100 milijonov SIT v skladu s proračunskimi 
možnostmi. 

Kar zadeva 18. člen predlaganega zakona, s katerim se spreminja 
46. člen ZG, je treba poudariti, da se s predlagano spremembo ne 
širijo pravice lastnikov gozdov do odškodnine v primeru razglasitve 
gozdov za varovalne gozdove ali za gozdove s posebnim 
namenom, ki so enake kot doslej. Zaradi predlaganega zakona 
se zato izdatki proračuna ne bodo povečali v primerjavi z 
obveznostmi, kot so nastale z uveljavitvijo ZG. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93,13/98 - odi. US) se 
v določbah, ki vsebujejo besedi »splošni del« v različnih sklonih, 
ti besedi črtata, besedi »gozdnogospodarski načrt« pa se zaradi 
te spremembe uporabljata v ustreznem sklonu. 

2. člen 

V prvem odstavku 2. člena se besede »prostorskem delu 
gozdnogospodarskega načrta« nadomestijo z besedama 
»gozdnogospodarskem načrtu«. 

3. člen 

Druga točka 3. člena se črta. 

Sedanje 3. do 21. točka postanejo 2. do 20. točka. 

V novi 5. točki se besede »funkcija varovanja naravne in kulturne 
dediščine in drugih vrednot okolja« nadomestijo z besedami 
»funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih 
vrednot, funkcija varovanja kulturne dediščine«. 

4. člen 

Drugi in tretji odstavek 4. člena se črtata. 

5. člen 

Drugi odstavek 9. člena se črta, sedanja tretji in četrti odstavek 
pa postaneta drugi in tretji odstavek. 

V tretjem odstavku se za besedo »bogastev« dodajo besede 
»ter območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju 
narave.«. 

V četrtem odstavku se besede »z naravno in kulturno dediščino« 
nadomestijo z besedami "z naravnimi vrednotami in kulturno 
dediščino". 

6. člen 

Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene na kartah in 
popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem načrtu območja, 
se obvezno upoštevajo pri urejanju prostora na ravni, ki je višja 
od lokalne.« . 
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7. člen 13. člen 

Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 

•>(2) Površina gozdov in funkcije gozdov, ki so določene in 
ovrednotene na kartah in popisih funkcij gozdov v 
gozdnogospodarskem načrtu gospodarske enote, se obvezno 
upoštevajo pri urejanju prostora na lokalni ravni.«. 

8. člen 

Za prvim odstavkom 12. člena se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 

»(2) Lovskogojitveni načrti območij so desetletni in letni in so 
obvezna podlaga za pripravo lovskogospodarskih oziroma letnih 
načrtov gospodarjenja z divjadjo v loviščih iz predpisov o divjadi 
in lovstvu. V desetletnih lovskogojitvenih načrtih območij se na 
podlagi ocene stanja in analize preteklega gospodarjenja z divjadjo 
v območju določijo zlasti cilji in temeljne usmeritve za zagotovitev 
naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem, v letnih 
lovskogojitvenih načrtih območij pa se določijo podrobni ukrepi 
za uresničitev ciljev in temeljnih usmeritev.«. 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

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

»(4) Desetletni lovskogojitveni načrt sprejme minister, pristojen 
za divjad in lovstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo 
narave, letni lovskogojitveni načrt pa sprejme minister, pristojen 
za divjad in lovstvo.«. 

9. člen 

V četrtem odstavku 14. člena se besede »mnenje organizacije, 
pristojne za varstvo naravne in kulturne dediščine« nadomestijo 
z besedami »mnenji organizacij, pristojnih za varstvo kulturne 
dediščine in ohranjanje narave«. 

Osmi odstavek 14. člena se črta. 

10. člen 

V 16. členu se besedi »naravne oziroma« črtata, za besedo 
"gozdnogospodarskih« pa se dodata besedi »in lovskogojitvenih«. 

11. člen 

V drugem odstavku 19. člena se za besedo »pogoje« dodajo 
besede »glede strokovne usposobljenosti.«. 

12. člen 

Za tretjim odstavkom 21. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: 

"(4) Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena je za 
krčitev gozda v kmetijsko zemljišče potrebna le odločba o dovolitvi 
Priglašenih del ter obvezno predhodno soglasje Zavoda, ki ga 
izda po pridobitvi soglasij organizacij, pristojnih za varstvo kulturne 
dediščine in ohranjanje narave, pri čemer se lahko soglasje odreče 
samo v primeru, če ima gozd prvo stopnjo poudarjenosti ekoloških 
ali socialnih funkcij ali če bi krčitev gozda ogrozila kulturno 
dediščino oziroma naravno vrednoto. K vlogi za krčitev gozda v 
kmetijsko zemljišče je treba priložiti načrt rabe tega zemljišča, ki 
9a izdela pristojna strokovna služba«. 

V 2. alinei prvega odstavka 24. člena se besede »naravnih 
znamenitosti oziroma redkosti« nadomestijo z besedami »naravnih 
vrednot in območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju 
narave«. 

14. člen 

V četrtem odstavku 39. člena se besede »ki so v prostorskih 
delih gozdnogospodarskih načrtov določeni kot območja, 
pomembna za ohranitev prosto živečih živali« nadomestijo z 
besedami »v katerih je poudarjena biotopska funkcija«. 

15. člen 

V 43. členu se črtajo besede »in gozdovi, v katerih je izjemno 
poudarjena katera koli druga ekološka funkcija«. 

16. člen 

Prvi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Gozdovi, v katerih sta izjemno poudarjeni raziskovalna in 
biotopska funkcija, se razglasijo za gozdne rezervate.«. 

Prvi stavek v drugem odstavku se spremeni tako, da se glasi: 

»Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena katera koli ekološka 
ali socialna funkcija, razen funkcije ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in naravnih vrednot, in niso izpolnjeni pogoji za 
njihovo uvrstitev med varovalne gozdove ali gozdne rezervate, 
se lahko razglasijo za gozdove s posebnim namenom.«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Gozdovi s posebnim namenom so tudi gozdovi na območjih, 
zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave.«. 

17. člen 

Prvi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Gozdovi iz 43. člena ter iz prvega in drugega odstavka 44. člena 
tega zakona dobijo svoj pravni status s predpisom, ki ga sprejme 
Vlada Republike Slovenije. Predpis predlaga minister, pristojen za 
gozdarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo narave. 
Predpis za gozdove, v katerih je izjemno poudarjena obrambna 
funkcija oziroma v katerih so skladišča in vadbeni objekti 
namenjeni obrambnim potrebam, predlaga minister za obrambo, 
predpis za gozdove, v katerih so objekti in skladišča namenjeni 
za hrambo državnih blagovnih rezerv, pa predlaga minister, 
pristojen za preskrbo. Gozdove s posebnim namenom iz drugega 
odstavka 44. člena tega zakona, razen za obrambne potrebe, se 
lahko določi tudi s predpisi lokalnih skupnosti, če je izjemna 
poudarjenost funkcij gozdov v interesu lokalne skupnosti ob 
predhodnem soglasju Vlade RS.«. 

Drugi odstavek se črta. 

18. člen 

V prvem odstavku 46. člena se za besedama »varovalni gozd« 
dodajo vejica in besedi »gozdni rezervat«, za besedo »določijo« 
pa besede »način rabe ter«. 

10. avgust2000 27 poročevalec, št. 66 



Za prvim odstavkom se dodajo novi, ki se glasijo: 

»S predpisom, s katerim se gozd razglasi za varovalni gozd, 
gozdni rezervat ali za gozd s posebnim namenom, se določijo 
način rabe ter režim gospodarjenja s takim gozdom, izvajalca 
tega režima in zavezanca za zagotovitev sredstev za stroške, ki 
nastajajo zaradi posebnega režima gospodarjenja ali posebnega 
režima ureditve in opreme gozda. Ob tem se normalno rabo in 
dejavnost v gozdu sme omejiti le v taki meri, kot je to nujno 
potrebno zaradi uresničitve cilja, ki se z razglasitvijo zasleduje. 
Strokovne podlage za izbiro načina in obsega omejitve dejavnosti 
ali rabe pripravi Zavod pred sprejetjem akta o razglasitvi. 

Če se zaradi omejitev iz prejšnjega odstavka lastniku gozda 
oziroma drugi fizični ali pravni osebi bistveno poslabšajo pogoji 
za pridobivanje dohodka in tega ni mogoče nadomestiti z dovoljeno 
dejavnostjo v okviru novega režima gospodarjenja s takim 
gozdom, je lastnik oziroma ta oseba upravičena do odškodnine. 

Odškodnina iz prejšnjega odstavka obsega izgubo ali zmanjšanje 
dohodka in se določi po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja 
razlastitev nepremičnin. Zavezanec za plačilo odškodnine je 
razglasitelj. 

Država oziroma lokalna skupnost je dolžna na zahtevo lastnika 
gozda odkupiti gozd, ki ga zaradi omejitev in prepovedi ni več 
mogoče uporabljati za dejavnost, ki se je izvajala pred razglasitvijo 
oziroma če je gospodarjenje z gozdom bistveno oteženo. 

V primeru iz prejšnjega odstavka je razglasitelj dolžan odkupiti 
gozd po tržni ceni. Vrednost gozda oceni sodni cenilec. Če se 
lastnik gozda ne strinja s predlagano cenitvijo, se navedbe lastnika 
preverijo z drugim cenilcem. Če se niti po preveritvi cenitve 
oziroma najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko je bila lastniku 
vročena prva ponudba, z lastnikom ne doseže sporazuma o 
odkupu, lahko lastnik uveljavlja pravico Iz tega člena v postopku, 
ki ga za odvzem lastninske pravice določa zakon, ki ureja 
razlastitev.« 

Drugi in tretji odstavek se črtata. 

19. člen 

Za 7. alineo drugega odstavka 48. člena se dodata novi 6. in 9. 
alinea, ki se glasita: 

»- začetka dejavnosti združenj lastnikov gozdov, nastalih na 
podlagi pogodbe ali zakona; 

- vlaganj za izboljšanje pogojev pridobivanja in trženja gozdnih 
proizvodov.«. 

V tretjem odstavku se za piko doda nov stavek, ki se glasi: 

»Sredstva za namene iz zadnjih dveh alinei prejšnjega odstavka 
se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo predvsem v 
povezavi s sredstvi iz strukturnih skladov Evropske unije.«. 

20. člen 

Četrti odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi: 

•>(4) Pristojbino odmeri in za račun lokalne skupnosti pobira 
Davčna uprava Republike Slovenije na način, določen za davek 
od dohodka iz kmetijstva. Za odmero, plačevanje in vračanje 
pristojbine, prisilno izterjavo, odpis zaradi neizterljivosti, zastaranje 
in druga vprašanja postopka se uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja davčni postopek.«. 

21. člen 

V tretjem odstavku 50. člena se črtajo besede »na predlog 
Zavoda«, vejica pa se nadomesti s piko. 

22. člen 

V 11. alinei prvega odstavka 56. člena se za besedama 
»gozdnogospodarske načrte,« dodata besedi »gozdnogojitvene 
načrte,«. 

V 25. alinei prvega odstavka se besede »prvega in drugega 
odstavka 21. člena« nadomestijo z besedami »prvega, drugega 
in četrtega odstavka 21. člena«. 

23. člen 

Za 57. členom se doda nov 57. a člen, ki se glasi: 

»(1) Za opravljanje s tem zakonom določenih nalog Zavod obdeluje 
osebne podatke o lastnikih zemljišč in njihovih začasnih upraviteljih 
v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki 
in podatki o pravni osebi povezani z lastnikom ali upravljalcem 
zemljišč, ki jih obdeluje Zavod, so: naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča, enotna matična številka občana ali druga 
identifikacijska oznaka v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi, 
grafični in pisni podatki o parcelah in njihovi površini, katastrski 
občini, katastrski kulturi in katastrskem razredu ter podatki o 
izdanih odločbah. 

(2) Razen podatkov o izdanih odločbah pridobiva Zavod podatke 
iz prejšnjega odstavka iz računalniške podatkovne zbirke 
zemljiškega katastra in zemljiške knjige Republike Slovenije. 
Upravljalec oziroma organizacija, ki obdeluje podatke iz 
računalniške podatkovne zbirke zemljiškega katastra in zemljiške 
knjige Republike Slovenije, posreduje Zavodu podatke iz te zbirke 
brezplačno, pri čemer pa mu lahko zaračuna materialne stroške 
priprave podatkov.«. 

24. člen 

V prvem odstavku 60. člena se za besedo »ustanovitelja« dodata 
besedi »delavcev Zavoda,«. 

V 2. alinei drugega odstavka se za besedama »in osnutek« doda 
beseda »desetletnega«. 

V 3. alinei drugega odstavka se za besedama »in predlog« doda 
beseda »desetletnega«. 

25. člen 

Za 3. alineo prvega odstavka 64. člena se doda nova 4. alinea, ki 
se glasi: 

»- določi predlog letnega lovskogojitvenega načrta območja;«. 

Sedanje 4., 5., 6. in 7. alinea postanejo 5., 6., 7. in 8. alinea. 

26. člen 

Za prvim odstavkom 70. člena se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 
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>»(2) Delavci Zavoda ne smejo med trajanjem delovnega razmerja 
opravljali dejavnosti gospodarjenja z gozdovi, ki neposredno vpliva 
na dejavnost javne gozdarske službe.«. 

27. člen 

Za 7. alineo prvega odstavka 77. člena se doda nova 8. alinea, ki 
se glasi. 

»- nadzirati porabo proračunskih sredstev, ki so namenjena 
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove in gozdarstvo, 
gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic in porabo pristojbin za 
vzdrževanje gozdnih cest (48. in 49. člen tega zakona).«. 

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

»(3) Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad 
izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
ugotovi, da so ti predpisi kršeni, ima pravico in dolžnost: 

odrediti ukrepe, da se ugotovljene nepravilnosti in 
pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga določi; 
odrediti, da se sredstva, dodeljena oziroma porabljena v 
nasprotju s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, vrnejo v proračun Republike Slovenije; 
poročati pristojnim državnim organom o ugotovitvah pri 
opravljanju inšpekcijskega nadzora in o izrečenih ukrepih.«. 

28. člen 

23. točka prvega odstavka 78. člena se črta. 

29. člen 

Za 83. členom se doda novi 83.a člen, ki se glasi: 

"(1) Gojitveni lovišči Kozorog Kamnik p.o. in Fazan Beltinci p.o. 
se pripojita Zavodu. 

(2) Vlada Republike Slovenije uskladi sklep o organizaciji in 
začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list RS št. 72/ 
93, 3/94, 43/94 in 15/98), Zavod pa prevzame delavce, ki izvajajo 
naloge upravljanja z lovišči iz prejšnjega odstavka v treh mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Dosedanji upravljalci lovišč upravljajo z lovišči do zaključka 
prenosa upravljanja na Zavod. 

(4) Dosedanji upravljalci lovišč so dolžni po stanju na dan 
uveljavitve tega zakona popisati premoženje, ki se nanaša na 
upravljanje lovišč in popis v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona 
posredovati ministrstvu, pristojnemu za lovstvo. Popisano 
premoženje se prenese na državo in v upravljanje Zavoda. 

(5) Dosedanji upravljalci lovišč premoženja iz prejšnjega odstavka 
ne smejo odtujiti ali obremeniti do pripojitve Zavodu. 

(6) Vsaka odtujitev ali obremenitev v nasprotju s prejšnjim 
odstavkom je nična.«. 

30. člen 

Prvi odstavek 93. člena se črta. 

31. člen 

Četrti odstavek 94. člena se črta. 

32. člen 

100. člen se črta. 

33. člen 

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

/ 
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III. OBRAZLOŽITEV 

Obrazložitev po členih 

1. Zaradi uskladitve s predpisi o urejanju prostora, ki ne določa 
postopka za sprejem prostorskih delov gozdnogospodarskih 
načrtov in zaradi dejstva, da pristojno ministrstvo ne 
predvideva, da bi imeli ti načrti v prihodnjem sistemu 
sprejemanja prostorskih planskih aktov vlogo, ki jim je bila 
dodeljena zZG, je treba te načrte izZG črtati. S to spremembo 
postane nesmiselno imenovanje gozdnogospodarskega 
načrta »splošni del gozdnogospodarskega načrta«. Zaradi 
tega redakcijskega popravka je treba spremeniti prvi odstavek 
10. člena, prvi odstavek 11. člena, prvi odstavek 12. člena, 
prvi odstavek 13. člena, drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi 
odstavek 14. člena, prvi odstavek 15. člena, 16. člen, drugi 
odstavek 22. člena, prvi odstavek 36. člena, 3. alineo drugega 
odstavka 60. člena, 3. alineo prvega odstavka 64. člena, 2. 
alineo prvega odstavka 77. člena in 5. točko prvega odstavka 
78. člena. 

2. Sprememba prvega odstavka 2. člena je potrebna zaradi 
razlogov, obrazloženih v prvi točki. 

3. 2. točko 3. člena je treba črtati, ker gre za definicijo pojma, ki 
se uporablja izključno v prostorskih delih gozdnogospodarskih 
načrtov, ki se s tem zakonom ukinjajo. Sprememba v novi 5. 
točki 3. člena je potrebna zaradi terminološke uskladitve z 

v ZON, ki je razveljavil Zakon o naravni in kulturni dediščini. 
ZON namesto pojma naravne dediščine uvaja pojem naravnih 
vrednot, ki je tako postal ključni pojem na področju varstva 
narave, temu dejstvu pa je treba prilagoditi poimenovanje 
funkcij gozdov in vseh drugih določil ZG, ki so povezana z 
naravno dediščino. 

4. Drugi in tretji odstavek 4. člena je treba črtati zaradi uveljavitve 
ESP, po katerem smejo pridobiti lastninsko pravico na gozdovih 
tudi določeni gospodarski subjekti iz držav članic EU, na 
podlagi Priloge XIII k ESP pa tudi tuje fizične osebe, če so 
državljani članic Evropske unije in je v skladu z Ustavnim 
zakonom za izvedbo Ustavnega zakona o spremembi 68. 
člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list FIS, št. 42/97) 
izpolnjen pogoj vzajemnosti. 

5. Drugi odstavek 9. člena je treba črtati zaradi uskladitve s 
predpisi o urejanju prostora oziroma razlogov, obrazloženih 
v prvi točki, spremembe v drugem in tretjem odstavku pa so 
potrebne zaradi uskladitve z ZON. 

6. V drugem odstavku 10. člena so nadomeščena določila o 
prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta območja, ki 
se ukinja zaradi uskladitve z zakonodajo o urejanju prostora 
oziroma razlogov, navedenih v 1. točki, z določilom, s katerim 
je zagotovljeno, da se bodo v postopku sprejemanja 
prostorskih načrtov na regionalni ali državni ravni upoštevale 
tudi funkcije gozdov iz gozdnogospodarskih načrtov območij. 

7. V drugem odstavku 11. člena so nadomeščena določila o 
prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote, ki se zaradi uskladitve z zakonodajo o 
urejanju prostora ukinja, z določilom, s katerim je zagotovljeno, 
da se bodo v postopku sprejemanja prostorskih načrtov na 
lokalni ravni upoštevale tudi površine gozdov in funkcije 
gozdov, ki so določene in ovrednotene v gozdnogospodarskih 
načrtih gozdnogospodarskih enot. 

8. V novem drugem odstavku 12. člena se uvaja delitev 
lovskogojitvenih načrtov območij na desetletne in letne, ki je 
potrebna zaradi bolj racionalnega načrtovanja. Pri tem so v 
prvih poudarjeni temeljni cilji in usmeritve za zagotovitev 
naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem, ki so 
trajnejšega značaja in jih nima smisla vsako leto ponavljati v 
letnih lovskogojitvenih načrtih območij. Tako letni načrti 
določajo zlasti samo podrobne ukrepe za uresničitev ciljev in 
temeljnih usmeritev, ki temeljijo na razvojni dinamiki populacij 
divjadi, ugotovljeni na podlagi sistematičnih opazovanj in analizi 
podatkov o uplenjeni in poginuli divjadi. Ta odstavek tudi določa, 
da so lovskogojitveni načrti območij nujna podlaga za pripravo 
lovskogospodarskih oziroma letnih načrtov gospodarjenja z 
divjadjo v loviščih, ki se morajo izdelovati v skladu z zakonom 
o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni 
list SRS, št. 25/76, 29/86). V novem četrtem odstavku 12. 
člena je podobno kot za gozdnogospodarske načrte 
določeno, da načrte sprejme pristojni minister. Ta določba je 
nujna, saj ZG v 60. členu določa, da Svet Zavoda za gozdove 
Slovenije sprejme predlog lovskogojitvenega načrta območja, 
kdo sprejme načrt pa ni določeno. 

9. Sprememba četrtega odstavka 14. člena je potrebna zato, 
ker je z uveljavitvijo ZON prišlo do delitve pristojnosti in 
strokovnega dela na področju kulturne dediščine in ohranjanja 
narave med dve ločeni ustanovi. Črtanje osmega odstavka 
14. člena je potrebno zaradi odprave prostorskih delov 
gozdnogospodarskih načrtov iz razlogov navedenih v 1. točki 
te obrazložitve. 

10. V 16. členu se razširja pooblastilo pristojnega ministra, da 
predpiše podrobnejši postopek tudi za lovskogojitvene načrte 
območij, kar se v praksi kaže za nujno potrebno. Črtanje 
besed je potrebno zaradi razmejitve pristojnosti za kulturno 
dediščino in ohranjanje narave med dve ministrstvi. 

11. Dopolnitev 19. člena je potrebna zaradi uskladitve z Ustavo 
Republike Slovenije oziroma dosedanjo ustavnosodno prakso, 
saj so v tem členu doslej vsi pogoji glede opravljanja del v 
gozdovih prepuščeni podzakonskemu normiranju, ne da bi 
zakonodajalec vsaj v temelju določil pravno upoštevne 
elemente. Po predlagani dopolnitvi zakona bo lahko minister 
podrobnejše pogoje določil le s področja strokovne 
usposobljenosti. 

12. Z dopolnitvijo 21. člena se posebej ureja krčitev gozdov za 
kmetijske namene, saj je postopek za poseg v prostor po 
predpisih o urejanju prostora za te namene preveč zahteven 
oziroma je zahtevana dokumentacija prilagojena graditvi 
objektov. 

13. Sprememba v 2. točki prvega odstavka 24. člena je potrebna 
zaradi uskladitve s terminologijo, ki je uporabljena v ZON. 

14. Sprememba v četrtem odstavku 39. člena je potrebna zaradi 
ukinitve prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov. 
Sprememba je vsebinsko podobna kot doslej veljavna, opira 
pa se na karto ovrednotenih funkcij gozdov in opisov teh 
funkcij, ki so sestavni del gozdnogospodarskih načrtov. 

15. Veljavna določba v 43. členu, po kateri naj bi se za varovalne 
gozdove razglasili tudi tisti, ki nimajo izjemno poudarjene samo 
varovalne funkcije, pač pa tudi hidrološko, klimatsko aH 
biotopsko, je strokovno sporna in ni v skladu s tradicionalnim 
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in mednarodno primerljivim pojmovanjem varovalnih gozdov, 
zato je treba pojem varovalnih gozdov uskladiti z mednarodno 
primerljivo definicijo. 

16. Sprememba v prvem odstavku 44. člena je potrebna zaradi 
dejstva, da so kot zavarovano naravno bogastvo do izdaje 
akta o razglasitvi skladno s tretjim odstavkom 93. člena v 
gozdnogospodarskih načrtih območij zavarovani v teh načrtih 
opredeljeni gozdni rezervati, zakon pa te pomembne 
mednarodno uveljavljene kategorije gozdov doslej v smislu 
njihove razglasitve ni posebej navajal in je obstajal dvom o 
ustrezni zakonski podlagi za njihovo razglasitev. Nadaljnji 
razlog za spremembo prvega odstavka je tudi v tem, da se 
gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena funkcija varovanja 
naravne dediščine, z uveljavitvijo ZON lahko razglasijo po 
tem zakonu. Sprememba tretjega odstavka je potrebna zaradi 
uskladitve s terminologijo iz ZON. 

17. S spremembo prvega odstavka 45. člena se dosega 
usklajenost pravnih aktov o razglasitvi na podlagi ZG z akti o 
razglasitvi na podlagi ZON. V primeru, da bi ostala v veljavi 
dosedanja določba, bi se namreč varovalni gozdovi in gozdni 
rezervati razglašali z zakonom, naravni rezervati in druga 
zavarovana območja iz ZON pa z uredbami Vlade Republike 
Slovenije, kar ni mogoče ustrezno utemeljiti. Ker ni pravne 
podlage za sprejem prostorskih delov gozdnogospodarskih 
načrtov, je treba črtati drugi odstavek 45. člena in namesto 
njega smiselno uporabiti določilo iz četrtega odstavka 94. 
člena, ki način razglasitve ureja za prehodno obdobje. 

18. Sprememba in dopolnitev 46. člena sta potrebni, ker je z 
uveljavitvijo zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 
44/97) prenehal veljati zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu 
nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 5/80), na 
podlagi katerega se je lahko določila višina odškodnine zaradi 
omejenega uživanja lastninske pravice tudi s sporazumom. 
Ker zakon o stavbnih zemljiščih, v katerem je zdaj določen 
postopek razlastitve, ne predvideva, da bi se odškodnina 
lahko določila v sporazumu med pristojnim upravnim organom 
in oškodovancem zunaj sodišč, je v dopolnitvi predlagano, 
da ZG določi tako možnost kot prednostno. S tako rešitvijo 
naj bi se zmanjšali stroški ugotavljanja odškodnine in 
razbremenilo delo sodišč. Druge spremembe v tem členu so 
potrebne zaradi uvedbe pojma »gozdni rezervat« in zaradi 
tega, ker je očitno, da se z razglasitvenim predpisom lahko 
omeji tudi raba varovalnega gozda, gozdnega rezervata ali 
gozda s posebnim namenom, česar zakon doslej ni določal. 

19. Z dopolnitvijo 8. in 9. alinee v drugem odstavku 48. člena bo 
dosežena uskladitev zakona o gozdovih z uredbo EU št. 
1257/99, po kateri je mogoče pridobiti sredstva iz strukturnih 
skladov EU za te namene samo v primeru, če jih sofinancirajo 
iz javnih sredstev tudi države članice same. Če teh dveh 
zadnjih alinei ne bi dodali, bi bilo onemogočeno pridobiti 
sredstva EU na dveh, za slovenske razmere pomembnih, 
področjih. Usmeritev k spodbujanju povezovanja lastnikov 
gozdov na razdrobljeni gozdni posesti zaradi učinkovitejšega 
in ekonomičnega gospodarjenja je bila sprejeta že s 
Programom razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/ 
96), prav tako pa se kaže za nujno, da bi bilo omogočeno 
sofinancirati vlaganja za pridobivanje gozdnih proizvodov v 
razmerah, kjer je razmerje med prihodki in stroški 
gospodarjenja izrazito neugodno. Ta vlaganja bodo pripomogla 
k večji intenzivnosti gospodarjenja, pomembna pa so tudi 
zaradi zaposlovanja na podeželju ter pridobivanja lesa za 
kurjavo. Pri tem kaže omeniti dejstvo, da ostaja v slovenskih 
gozdovih več kot 20% načrtovanega poseka lesa 

neizkoriščenega oziroma da bi se ob razmeroma majhnem 
prispevku države lahko dosegli pomembni učinki na področju 
zaposlovanja in varstva okolja v smislu Okvirne konvencije o 
varstvu podnebja. 

20. V 49. členu ZG je določba, ki nalaga vsem lastnikom gozdov, 
ne glede na pravni status (fizične in pravne osebe) obveznost 
plačevanja pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, v četrtem 
odstavku tega člena pa je postopek odmere določen le za 
fizične osebe. V spremembi tega odstavka je postopek 
odmere določen splošneje, s čimer je dana pravna podlaga 
za odmero pristojbine tako za fizične kot za pravne osebe. 

21. Po šestih letih veljavnosti ZG Zavod za gozdove Slovenije 
ministru, pristojnemu za gozdarstvo, ni predlagal, da bi se za 
katero od nalog javne gozdarske službe podelila koncesija, 
zato se predlaga sprememba v tretjem odstavku 50. člena, 
po kateri se lahko za podelitev koncesije odloči minister in pri 
tem ne potrebuje predhodnega predloga Zavoda. 

22. Popravek v 11. alinei prvega odstavka 56. člena je redakcijski, 
saj je iz 95. člena razvidno, da mora gozdnogojitvene načrte 
izdelovati ZGS, med nalogami v 56. členu pa to ni navedeno. 
Redakcijske narave je tudi sprememba v zadnji alinei, ki je 
posledica spremembe, obrazložene v 12. točki. 

23. Nov 57.a člen je potreben zaradi uskladitve z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99) in z 
Direktivo UE 46/95. Zavodu za gozdove Slovenije se bo s 
tem členom omogočila tudi uporaba in obdelava podatkov iz 
računalniške podatkovne zbirke zemljiškega katastra 
Republike Slovenije, ki sta nujni za izvajanje njegovih nalog v 
skladu z Zakonom o gozdovih. 

24. Z dopolnitvijo prvega odstavka 60. člena se ureja sodelovanje 
delavcev Zavoda za gozdove Slovenije pri upravljanju zavoda, 
kot to določa 75. člen Ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91-1). 
Dopolnitev 2. in 3. alinee drugega odstavka je potrebna zaradi 
spremembe 12. člena, ki je obrazložena pod točko št. 2. 

25. Vsebina letnih lovskogojitvenih načrtov območij je pomembna 
zlasti za presojo na območni ravni, zato se s 4. alineo prvega 
odstavka 64. člena določa, da te načrte namesto Sveta 
Zavoda za gozdove Slovenije obravnavajo območni sveti 
Zavoda, ki jih sestavljajo člani, ki jih rešitve v letnih načrtih 
zadevajo bolj neposredno, kot člane (centralnega) Sveta 
Zavoda. 

26. Z novim drugim odstavkom 70. člena se onemogoča možnost, 
da bi delavci Zavoda zaradi zasebnih interesov ne opravljali 
javne gozdarske službe strokovno. 

27. Z dopolnitvijo 77. člena bo zagotovljen boljši nadzor nad 
uporabo proračunskih sredstev, kar se zahteva tudi za 
uporabo pričakovanih javnih sredstev EU. 

28. Razlog za črtanje 23. točke 78. člena je v povezavi s črtanjem 
100. člena, ki je obrazloženo v 32. točki te obrazložitve. 

29. Uvedba novega 83. a člena, po katerem se gojitveni lovišči 
Kozorog Kamnik, p. o. Kamnik in Fazan Beltinci, p. o. Beltinci, 
ki imata status javnega zavoda, pripojita Zavodu za gozdove 
Slovenije, je pomembna z vidika racionalnosti poslovanja in 
potrebe po enotnem vodenju in upravljanju gojitvenih lovišč. 

30. Črtanje prvega odstavka 93. člena je potrebno zaradi odprave 
prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov, ki je 
obrazložena v 1. točki te obrazložitve. 
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31. Četrti odstavek 94. člena se črta, ker se njegovo besedilo 
smiselno prenaša v 45. člen. 

32. Razlog za črtanje 100. člena, po katerem morajo lastniki 
gozdov na posebnem obrazcu sporočiti podatke o poseku 

gozdnega drevja je v tem, da podatke o poseku gozdnega 
drevja z izdajo odločb, izdanih na podlagi 17. in 29. člena in 
spremljavo njihove realizacije zbira ZGS in je torej dodatno 
obremenjevanje lastnikov gozdov v zvezi s tem nepotrebno. 

Obrazložitev predloga, da se Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih 
obravnava po hitrem postopku 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih 
se predlaga za sprejem po hitrem postopku na podlagi 201 člena 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO 

2. člen 

(1) Gozd je zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja 
ali drugim gozdnim rastjem, ki zagotavlja katero koli funkcijo 
gozda. Gozd po tem zakonu so tudi vsa zemljišča v zaraščanju, 
ki so kot gozd določena v prostorskem delu 
gozdnogospodarskega načrta. 

(2) Gozdna infrastruktura, ki ni odmerjena v samostojno parcelo, 
je sestavni del gozda. 

(3) Po tem zakonu niso gozd posamično gozdno drevje, skupine 
gozdnega drevja na površini do 5 arov, neavtohtoni obrečni in 
protivetrni pasovi drevja, drevoredi, parki, plantaže gozdnega 
drevja, obore za rejo divjadi, pašniki, porasli z gozdnim drevjem, 
če se za pašo uporabljajo, ne glede, kako so vpisani v kataster. 

(4) Določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov 
veljajo tudi za gozdno drevje, ki raste zunaj gozda, kadar je to s 
tem zakonom posebej določeno. 

3. člen 

Pojmi imajo po tem zakonu naslednji pomen: 
4 

1. Gozdni prostor je gozd oziroma gozdno zemljišče iz prvega 
in drugega odstavka 2. člena tega zakona in negozdno 
zemljišče, ekološko oziroma funkcionalno povezano z 
gozdom, ki skupaj z njim zagotavlja uresničevanje funkcij 
gozda. 

Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/ 
95,28/96, 26/97), in sicer zato, ker gre za izredne potrebe države: 

predlagani zakon spada v sklop paketa evropske zakonodaje 
in ga je potrebno sprejeti po hitrem postopku zaradi 
usklajevanja slovenske zakonodaje z evropsko zakonodajo. 

2. Ureditveno območje gozdov je s prostorskimi planskimi akti 
lokalnih skupnosti oziroma republike določeno geografsko 
zaokroženo območje gozdnega prostora, zmanjšano oziroma 
povečano za površino, ki je predvidena za krčitev oziroma 
razširitev. Ureditveno območje gozdov zajema tudi negozdno 
infrastrukturo in druga negozdna zemljišča, objekte in 
naprave, ki ne izpolnjujejo pogojev za ureditveno območje po 
drugih predpisih. 

3. Gozdnogospodarska območja so zaokrožene ozemeljske 
ekosistemske celote, ki se določijo za zagotavljanje trajnosti 
gozdov in načrtovanje, usmerjanje in spremljanje razvoja 
gozdov in gozdnega prostora ne glede na lastništvo. 
Gozdnogospodarska območja se delijo na 
gozdnogospodarske enote (v nadaljnjem besedilu: 
gospodarske enote). 

4. Gozdni ekosistem so življenjske združbe rastlin in živali ter 
njihovi življenjski prostori z vsemi soodvisnostmi (vplivi okolja 
na te življenjske združbe in obratno). 

5. Biološko ravnotežje je stanje gozdnega ekosistema, ki 
zagotavlja obstoj, pestrost in uravnoteženo razmerje ter razvoj 
rastlinskih in živalskih vrst. 

6. Funkcije gozdov so ekološke: varovanje gozdnih zemljišč in 
sestojev, hidrološka, biotopska ter klimatska funkcija; socialne: 
zaščitna funkcija - varovanje objektov, rekreacijska, turistična, 
poučna, raziskovalna, higiensko - zdravstvena funkcija, 
funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine in drugih 
vrednot okolja, obrambna ter estetska funkcija; proizvodne: 
lesnoproizvodna funkcija, pridobivanje drugih gozdnih dobrin 
ter lovnogospodarska funkcija. 

7. Sonaravno gospodarjenje je način ravnanja z gozdnimi 
ekosistemi, ki temelji na negi gozda in zagotavlja njihovo 
ohranitev, povečevanje pestrosti avtohtonih rastlinskih in 
živalskih vrst ter vzpostavljanje biološkega ravnotežja. 

8. Izbira dreves za možni posek je gojitveno - negovalno 
opravilo, s katerim se v skladu s stanjem gozdnega 
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ekosistema, cilji in z intenzivnostjo gospodarjenja ter s 
potrebami lastnika gozda določijo posamezna drevesa ali 
skupine dreves za posek. 

9. Gospodarjenje z gozdovi obsega opravljanje varstvenih in 
gojitvenih ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje 
ekoloških in socialnih funkcij gozdov, gradnjo in vzdrževanje 
gozdne infrastrukture, izkoriščanje in rabo gozdov ter 
razpolaganje z gozdovi. 

10. Raba gozdov je skupni izraz za izkoriščanje funkcij gozdov, 
ki je po tem zakonu dovoljeno tudi nelastnikom gozdov 
(nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih rastlin, ki 
rastejo v gozdovih, nabiranje zelnatih rastlin in njihovih delov, 
čebelarjenje, gibanje po gozdovih, rekreacija v gozdu ipd.). 

11. Premena gozda je gojitveno delo, s katerim se spremeni 
mešanost ali zamenja drevesne vrste v gozdu, kjer 
rodovitnost rastišča zaradi preteklega čezmernega 
izkoriščanja gozdnih lesnih sortimentov in drugih gozdnih 
dobrin pretežno ni izkoriščena. 

12. Gozdna infrastruktura so gozdne prometnice (gozdne ceste, 
vlake in stalne žičnice) in drugi objekti v gozdovih, namenjeni 
predvsem gospodarjenju z gozdovi. 

13. Območja, pomembna za ohranitev prosto živečih živali, so 
pasišča, grmišča, mirne cone in druga območja, pomembna 
za razmnoževanje in vzrejo mladičev, v gozdu in ob gozdnem 
robu. 

14. Krčitev gozda je odstranitev vsega gozdnega drevja oziroma 
drugega gozdnega rastja zaradi spremembe namembnosti 
zemljišča. 

15. Posek na golo je odstranitev vsega gozdnega drevja v 
nepomlajenem sestoju, kjer ni predvidena sprememba 
namembnosti zemljišča in gre za površino, pri kateri je 
povprečna razdalja med nasprotnimi robovi preostalega 
sestoja večja od ene višine odraslega drevja na tem rastišču. 

16. Opustošen gozd je gozd, v katerem sta zaradi nepravilnih 
posegov pri gospodarjenju onemogočeni njegovo trajno in 
optimalno delovanje ter uresničevanje njegovih funkcij. 

17. Poseg v gozd oziroma v gozdni prostor sta poleg posegov, 
določenih s predpisi o urejanju prostora, tudi krčitev gozdov 
ter izkoriščanje, ki ima za posledico spremembo gozda v 
pašnik, porasel z gozdnim drevjem, ali v oboro za rejo divjadi. 
Priprava vlak za spravilo lesa ni poseg v gozd po tem zakonu, 
če je tako opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu. 

18. Razvrednoten gozd je gozd, v katerem se zaradi negativnih 
zunanjih vplivov zmanjša njegova rastnost oziroma 
rodovitnost gozdnega zemljišča ali drugače poslabšajo 
možnosti uresničevanja funkcij gozda. 

19- Poškodovan gozd je gozd, v katerem je zaradi negativnih 
vplivov onemogočen naraven razvoj ekosistema oziroma 
onemogočeno zagotavljanje funkcij gozda. Poškodovan gozd 
je gozd za sanacijo in je ogroženo okolje po predpisih o varstvu 
okolja. 

20. Varstvena dela so dela, ki se opravljajo zato, da se preprečijo 
ali omejijo motnje pri delovanju gozda, in sicer: 
z gozdnogojitvenim načrtom določena varstvena dela; 
preventivna varstvena dela: preprečevalni in preprečevalno- 
zatiralni ukrepi, kot so polaganje kontrolnih dreves, postavljanje 
lovnih nastav za podlubnike in podobno ter ukrepi za 
preprečevanje požarov: opazovalna služba, izdelava 
protipožarnih presek in zidov in podobno; 
sanitarne sečnje: sečnje okuženega, z insekti napadenega, 
močno poškodovanega ali podrtega drevja. 

21- Okrasna drevesa so posekana gozdna drevesa, namenjena 
za okras ali praznovanje. 

4. člen 

(1) Lastniki gozdov so pravne oziroma fizične osebe. 
(2) Tujci na gozdovih ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen 

z dedovanjem ob pogojih vzajemnosti. 
(3) Tujci so osebe, ki jih določa predpis, ki ureja pridobivanje 

stvarnih pravic tujcev na nepremičninah. 

9. člen 

(1) Gozdnogospodarski načrti so gozdnogospodarski načrti 
območij in gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot. 
Gozdnogospodarski načrti se izdelajo kot skupni načrti za 
vse gozdove ne glede na lastništvo ob upoštevanju 
posebnosti na posameznih območjih. 

(2) Gozdnogospodarski načrti imajo splošni in prostorski del, ki 
morata biti med seboj usklajena in se praviloma sprejemata 
istočasno. 

(3) Obvezno izhodišče za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov 
so stopnja varovanja okolja pred obremenitvami in varstveni 
režimi zavarovanih naravnih bogastev. 

(4) V gozdnogospodarskem načrtu se upoštevajo tudi usmeritve 
za gospodarjenje z naravno in kulturno dediščino v gozdnem 
prostoru, vodnogospodarski pogoji in usmeritve za 
zagotavljanje drugih funkcij gozdov, ki jih pripravijo pristojni 
organi in organizacije. 

10. člen 

(1) V splošnem delu gozdnogospodarskega načrta območja se 
ob upoštevanju usmeritev iz programa razvoja gozdov 
Slovenije, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega 
gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih 
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v območju določijo: 

- funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje; 
- cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom; 

usmeritve in ukrepi za doseganje ciljev; 
- na podlagi bioloških kazalnikov usmeritve za ohranjanje 

oziroma vzpostavitev naravne avtohtone sestave gozdnih 
življenjskih združb ter razmerje med divjadjo in njenim okoljem, 
kar je podlaga za izdelavo lovskogojitvenih načrtov območij. 

(2) V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta območja 
se prevzamejo območja, ki so razglašena za varovalni gozd 
oziroma za gozd s posebnim namenom z zakonom, in določijo: 
območja gozdov s posebnim namenom, kjer je Izjemna 
poudarjenost funkcij gozdov v širšem interesu; 
gozdovi za sanacijo; 
usmeritve za območja gozdov s posebnim namenom, kjer je 
izjemna poudarjenost funkcij gozdov v interesu lokalne 
skupnosti; 
usmeritve za ureditvena območja gozdov; 
druge podlage za usklajevanje interesov v gozdnem prostoru. 

11. člen 

(1) V splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gospodarske 
enote se ob upoštevanju usmeritev iz splošnega dela 
gozdnogospodarskega načrta območja, ugotovljenega stanja 
gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja 
gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja 
gozdov v gospodarski enoti določijo: 

- funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje; 
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intenzivnost in cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim 
prostorom; 

- usmeritve za doseganje ciljev; 
ukrepi in načini njihove izvedbe po osnovnih načrtovalnih 
enotah gozdnega prostora; 
usmeritve za gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem 
in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij. 

(2) V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote se: 
prevzamejo območja, ki so razglašena za varovalni gozd 
oziroma za gozd s posebnim namenom z zakonom, in 
območja iz prve alinee drugega odstavka 10. člena tega 
zakona; 
prevzamejo ureditvena območja gozdov iz prostorskih 
planskih aktov in določijo prostorsko razpršeni gozdovi, ki 
spadajo v druga ureditvena območja, za katere veljajo določbe 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, razen 
njegovega prostorskega dela; 
določijo območja gozdov s posebnim namenom, kjer je 
izjemna poudarjenost funkcij gozdov v interesu lokalne 
skupnosti; 
določijo območja gozdov za sanacijo; 

- določi intenzivnost gospodarjenja z gozdovi; 
določijo območja, pomembna za ohranitev prosto živečih živali; 
določi raba gozdov in negozdnih zemljišč, ekološko oziroma 
funkcionalno povezanih z gozdom; 
izdelata pregled in zasnova gozdne infrastrukture in drugih 
načrtovanih posegov v gozdni prostor ter določijo 
večfunkcionalna območja; 
v skladu s predpisi o urejanju prostora določijo prostorsko- 
ureditveni pogoji za posege v gozdni prostor po prostorsko- 
ureditvenih enotah. 

(3) Izpiski gozdnih parcel in podatkov o njih iz 
gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot so uradna 
podlaga za vodenje zemljiškega katastra oziroma za določitev 
katastrskih kultur in katastrskih razredov gozdnih parcel. 
Zavod po uradni dolžnosti pošlje izpiske gozdnih parcel in 
podatke o njih organu, pristojnemu za vodenje zemljiškega 
katastra. 

(4) Minister, pristojen za gozdarstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za geodetske zadeve, izda predpise o razvrščanju 
gozdnih zemljišč v katastrsko kulturo ter v kakovostne in 
katastrske razrede. 

12. člen 

(1) V lovskogojitvenem načrtu območja se v skladu z zakonom 
na podlagi ugotovljenih bioloških kazalnikov usklajenosti divjadi 
z njenim okoljem in ob upoštevanju usmeritev iz splošnih 
delov gozdnogospodarskih načrtov območij določijo cilji in 
usmeritve ter ukrepi za ohranitev ogroženih populacij divjadi 
in za zagotovitev naravnega ravnotežja med divjadjo in 
okoljem. 

(2) Nosilec lovskogojitvenega načrtovanja je Zavod. Pri izdelavi 
lovskogojitvenih načrtov sodelujejo lovci, kmetijci, 
naravovarstveniki In drugi, katerih dejavnost je povezana z 
divjadjo. 

13. člen 

(1) Gozdnogojitveni načrt je izvedbeni načrt splošnega dela 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, v katerem 
se po posameznih gozdnih ekosistemih oziroma njihovih delih 
določijo; 
gozdnogojitveni cilji, smernice in ukrepi za gospodarjenje; 

- obseg, intenzivnost in nujnost gojitvenih in varstvenih del; 

območja, kjer posamična izbira dreves za možni posek ni 
obvezna; 

- časovni in prostorski obseg sečenj; 
načini in pogoji za pridobivanje lesa; 
smernice in dela za sočasno ohranjanje in pospeševanje 
ekoloških in socialnih funkcij gozda. 

(2) Na podlagi gozdnogojitvenega načrta se izberejo drevesa za 
možni posek in s tem določi njegova največja količina. 

(3) Gozdnogojitveni načrti se morajo zaradi sprememb, ki 
nastajajo z razvojem gozdov ali zaradi zunanjih vplivov na 
gozd, dopolnjevati oziroma obnavljati tako, da se temu 
ustrezno prilagodijo gozdnogojitveni cilji in ukrepi ter da se na 
novo določi obseg gojitvenih in varstvenih del. 

(4) Posegi v prostor niso predmet gozdnogojitvenega načrta. 

14. člen 

(1) Svet območne enote Zavoda določi osnutek 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, svet 
Zavoda pa osnutek gozdnogospodarskega načrta območja. 

(2) Minister, pristojen za gozdarstvo, odredi javno razgrnitev 
splošnega dela gozdnogospodarskega načrta. Javna 
razgrnitev traja 14 dni. Med javno razgrnitvijo splošnega dela 
gozdnogospodarskega načrta se opravi javna obravnava. O 
začetku in trajanju ter času javne razgrnitve in javne 
obravnave morajo biti na primeren način obveščeni lastniki 
gozdov in zainteresirana javnost. 

(3) Po opravljeni javni razgrnitvi in javni obravnavi svet območne 
enote Zavoda obravnava pripombe in predloge ter zavzame 
do njih stališče. Na tej podlagi Zavod pripravi predlog splošnega 
dela gozdnogospodarskega načrta. Predlog splošnega dela 
gozdnogospodarskega načrta območja določi svet Zavoda, 
predlog splošnega dela gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote pa svet območne enote Zavoda. 

(4) Zavod mora k predlogu splošnega dela gozdnogo- 
spodarskega načrta območja pridobiti soglasje ministra, 
pristojnega za okolje, k predlogu splošnega dela 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote pa mnenje 
organizacije, pristojne za varstvo naravne in kulturne 
dediščine, in mnenja lokalnih skupnosti, na območju katerih 
leži gospodarska enota. 

(5) Soglasje oziroma mnenje se mora izdati v enem mesecu po 
predložitvi predloga splošnega dela gozdnogospodarskega 
načrta. Če soglasje oziroma mnenje ni dano ali odrečeno v 
roku, se šteje, da je dano. 

(6) Zavod predloži predlog splošnega dela gozdnogospodarskega 
načrta skupaj s predpisanim soglasjem oziroma s predpisanimi 
mnenji ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo. 

(7) Splošni del gozdnogospodarskega načrta območja sprejme 
Vlada Republike Slovenije, splošni del gozdnogospodarskega 
načrta gospodarske enote pa minister, pristojen za gozdarstvo. 

(8) Prostorske dele gozdnogospodarskih načrtov pripravlja 
Zavod, sprejemajo pa se po določbah predpisov o urejanju 
prostora. 

15. člen 

(1) Splošni del gozdnogospodarskega načrta se praviloma 
izdeluje za 10 let. V obdobju, dokler obnovljeni splošni del 
gozdnogospodarskega načrta še ni sprejet, se uporablja 
dotedanji načrt. 

(2) Gozdnogospodarski načrt se med veljavnostjo spremeni ali 
dopolni, kadar je to potrebno, zaradi nepredvidenih sprememb 
v gozdovih ali v poudarjenosti njihovih funkcij, zaradi potreb 
urejanja prostora, zaradi uskladitve z gozdnogospodarskim 
načrtom višje ravni ali s programom razvoja gozdov Slovenije 
oziroma s prostorskimi planskimi akti višje ravni. 
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(3) O pobudi za spremembo ali dopolnitev splošnega dela 
gozdnogospodarskega načrta odloči minister, pristojen za 
gozdarstvo. 

(4) Spremembe in dopolnitve gozdnogospodarskih načrtov se 
sprejemajo na enak način in po enakem postopku kot 
gozdnogospodarski načrti. 

16. člen 

Minister, pristojen za gozdarstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za okolje in prostor, in ministrom, pristojnim za varstvo 
naravne oziroma kulturne dediščine, predpiše vsebino načrtov 
za gospodarjenje z gozdovi, roke in podrobnejši postopek 
sprejemanja splošnih delov gozdnogospodarskih načrtov ter način 
spremljanja njihovega izvajanja. 

19. člen 

(1) Dela v svojem gozdu lahko opravlja lastnik gozda, pri tem pa 
mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci 
in druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči. 

(2) Dela v gozdu lahko opravljajo tudi za ta dela registrirane 
fizične ali pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje. 

(3) Minister, pristojen za gozdarstvo, predpiše minimalne pogoje, 
ki jih morajo za opravljanje del v gozdovih izpolnjevati izvajalci. 

21. člen 

(1) Za posege v gozd in gozdni prostor je potrebno dovoljenje za 
poseg v prostor v skladu s predpisi o urejanju prostora. K 
dovoljenju za poseg v prostor se mora pridobiti soglasje 
Zavoda. 

(2) Soglasje Zavoda se mora pridobiti tudi k dovoljenju za poseg 
v prostor za graditev objektov zunaj gozda, če je iz poročila 
o vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja 
objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije 
gozdov. 

(3) Soglasja iz prvega in drugega odstavka tega člena ni mogoče 
izdati, kadar je pričakovati, da bodo vplivi posega v prostor 
razvrednotili ali poškodovali gozd. 

22. člen 

0) Posek na golo kot način gospodarjenja z gozdovi je 
prepovedan. 

(2) Ne glede na prepoved iz prejšnjega odstavka se gozd lahko 
poseka na golo, če je to predvideno v splošnem delu 
gozdnogospodarskega načrta zaradi gozdnogojitvenih 
ukrepov ali če je to potrebno zaradi sanitarne sečnje oziroma 
opravljanja preventivnih varstvenih del. 

24. člen 

(1) Ograditev posameznih delov gozda se lahko dovoli, če je to: 
- predvideno v gozdnogojitvenem načrtu zaradi zaščite 

mladja ali varstva gozdov pred divjadjo za čas, ki je potreben 
do uskladitve populacije divjadi z okoljem; 

- potrebno zaradi zaščite vodnih zajetij, varstva naravnih 
znamenitosti oziroma redkosti, kulturnih spomenikov ali 
znanstveno-raziskovalnih proučevanj. 

'2) Za postavitev ograje iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje 

Zavod na predlog organa, organizacije ali posameznika v 14 
dneh. Z dovoljenjem se lahko določijo tudi ukrepi za omejitev 
gibanja znotraj ograjenega gozda. 

(3) Ogradi se lahko tudi gozd s posebnim namenom, če je to 
določeno z aktom o razglasitvi gozda za gozd s posebnim 
namenom. 

36. člen 

(1) V gozdovih se v skladu s splošnimi deli gozdnogospodarskih 
načrtov ohranjajo oziroma ponovno vzpostavljajo habitati 
avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst. V gozdovih s 
spremenjeno sestavo gozdnih življenjskih združb se postopno 
ponovno vzpostavlja njihova naravna sestava. 

(2) Številčnost populacij avtohtonih vrst prosto živečih živali v 
gozdnem ekosistemu mora zagotavljati biološko ravnotežje 
ter ne sme ogrožati razvoja gozda ali preprečevati 
uresničevanja ciljev gospodarjenja z njim. 

39. člen 

(1) Gozdne ceste praviloma lahko uporabljajo tudi drugi 
uporabniki, morajo pa biti označene, da so gozdne ceste in 
da jih drugi uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. 

(2) Uporabniki morajo gozdne ceste uporabljati v skladu z režimom 
uporabe, ki ga določi Zavod v sodelovanju z lastniki gozdov. 

(3) Zavod v sodelovanju z lokalno skupnostjo označi gozdne 
ceste in režim njihove uporabe z opozorilnimi tablami oziroma 
drugimi znaki. 

(4) Za gozdne ceste v varovalnih gozdovih in v gozdovih s 
posebnim namenom, v požarno ogroženih gozdovih in v 
gozdovih, ki so v prostorskih delih gozdnogospodarskih 
načrtov določeni kot območja, pomembna za ohranitev prosto 
živečih živali, oziroma v drugih podobnih primerih, Zavod določi 
poseben režim prometa. 

t 

43. člen 

Gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje 
zemljišče in nižje ležeča zemljišča, in gozdovi, v katerih je izjemno 
poudarjena katera koli druga ekološka funkcija, se razglasijo za 
varovalne gozdove. 

44. člen 

(1) Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena raziskovalna 
funkcija, higiensko-zdravstvena funkcija ali funkcija varovanja 
naravne in kulturne dediščine, se razglasijo za gozdove s 
posebnim namenom. 

(2) Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena zaščitna, 
rekreacijska, turistična, poučna, obrambna ali estetska 
funkcija, se lahko razglasijo za gozdove s posebnim 
namenom. Gozdovi s posebnim namenom so tudi gozdna 
zemljišča, na katerih so skladišča ali vadbeni objekti, namenjeni 
obrambnim potrebam. Z njimi upravlja Ministrstvo za obrambo 
v skladu s tem zakonom. 

(3) Gozdovi s posebnim namenom so tudi gozdovi na območjih, 
ki so razglašena za naravne znamenitosti po predpisih o 
varstvu naravne dediščine. 

45. člen 

(1) Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom iz prvega 
odstavka 44. člena tega zakona so zavarovano naravno 
bogastvo in se razglasijo z zakonom. 
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(2) Gozdovi s posebnim namenom iz drugega odstavka 44. člena 
tega zakona se razglasijo s prostorskim delom 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, če je 
izjemna poudarjenost funkcij gozdov v interesu lokalne 
skupnosti, oziroma s prostorskim delom gozdnogospo- 
darskega načrta območja, če je izjemna poudarjenost funkcij 
gozdov v širšem interesu. 

46. člen 

(1) S predpisom, s katerim se gozd razglasi za varovalni gozd ali 
za gozd s posebnim namenom, se določijo režim 
gospodarjenja s takim gozdom, izvajalec tega režima in 
zavezanec za zagotovitev sredstev za stroške, ki nastajajo 
zaradi posebnega režima gospodarjenja ali posebnega režima 
ureditve in opreme gozda s posebnim namenom. 

(2) Če se z razglasitvijo gozda za varovalni gozd ali za gozd s 
posebnim namenom omeji uživanje lastnine oziroma 
uveljavljanje lastninske pravice na gozdu, ima lastnik pravico 
zahtevati ustrezne davčne olajšave ali pravico do odškodnine 
po predpisih o razlastitvi oziroma lahko zahteva, da mu 
Republika Slovenija ali lokalna skupnost, ki je gozd razglasila 
za varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom, ta gozd 
odkupi. Če lastnik to zahteva, je razglasitelj dolžan odkupiti ta 
gozd. 

(3) Dela, potrebna zaradi zagotovitve posamezne izjemno 
poudarjene socialne funkcije v gozdu, ki ni razglašen za gozd 
s posebnim namenom, se določijo s pogodbo med lastnikom 
takega gozda in državo oziroma lokalno skupnostjo. V pogodbi 
se določi lastniku gozda tudi višina odškodnine za zmanjšano 
lesnoproizvodno funkcijo in višina povračila za izvedbo v 
pogodbi določenih del. 

48. člen 

(1) V proračunu Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva 
za: 

- javno gozdarsko službo; 
načrtovana dela v varovalnih gozdovih in hudourniških 
območjih v zasebnih gozdovih; 
dela, za katera mora Zavod zagotoviti izvedbo; 
izplačila odškodnin in povračil v skladu s 46. členom tega 
zakona in za nakup gozdov, ki jih Republika Slovenija razglasi 
za varovalne gozdove oziroma za gozdove s posebnim 
namenom. 

(2) V proračunu Republike Slovenije se zagotavljajo tudi sredstva 
za sofinanciranje: 

- gojitvenih in varstvenih del ter del za vzdrževanje življenjskega 
okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih; 

- semenarske in drevesničarske dejavnosti; 
razvojno - raziskovalnega dela v gozdarstvu; 

- sanacij in premen v zasebnih gozdovih; 
ukrepov za varstvo gozdov pred požari na Krasu; 
gradnje in vzdrževanja gozdnih cest; 
obnove gozdov na pogoriščih in v po naravnih ujmah 
poškodovanih sestojih. 

(3) Sredstva iz prejšnjih odstavkov se v proračunu Republike 
Slovenije zagotavljajo po programu vlaganj v gozdove, ki ga 
na podlagi programa razvoja gozdov Slovenije pripravi Zavod. 

(4) Pri sofinanciranju del v gozdovih se upoštevajo vrsta dela, 
poudarjenost funkcij gozdov, velikost posesti in 
socialnoekonomski položaj lastnika gozda. Minister, pristojen 
za gozdarstvo, izda predpise za uveljavljanje sredstev po 
prvem in drugem odstavku tega člena. 

49. člen 

(1) Lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih 
cest. 

(2) Pristojbina je prihodek proračuna lokalnih skupnosti. 
(3) Višino pristojbine predpiše Vlada Republike Slovenije v 

odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote 
gozdnih cest. 

(4) Pristojbino odmeri in za račune lokalnih skupnosti pobira 
državni organ, pristojen za davčne zadeve, hkrati z davkom 
od kmetijstva. Glede postopka za odmero, pobiranja in 
vračanja pristojbine, prisilne izterjave, odpisa zaradi 
neizterljivosti, odloga plačila, poroštva in zastaranja se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja plačevanje davkov fizičnih 
oseb. 

50. člen 

(1) Dejavnosti javne gozdarske službe so: 
- spremljanje stanja in razvoja gozdov; 
- varstvo gozdov; 

usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, gozdnim prostorom, 
posamičnim gozdnim drevjem ter skupinami gozdnega drevja 
zunaj naselij; 
usmerjanje gradnje in vzdrževanja gozdnih cest; 

- vodenje evidenc in baz podatkov za gozdarstvo; 
strokovno svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov; 

- gozdno semenarstvo vključno s pridelavo semena gozdnih 
in drevesnih vrst na semenskih plantažah, hranjenjem 
rezervnih količin semena gozdnih drevesnih in grmovnih vrst 
in ustanovitvijo in delovanjem semenske banke; 

- zagotavljanje sadik gozdnih drevesnih in grmovnih vrst; 
prevzemanje del, ki so bila opravljena v gozdu, če so bila 
sofinancirana iz proračuna Republike Slovenije. 

(2) Dejavnosti javne gozdarske službe opravlja Zavod, 
posamezne naloge iz prve, druge, pete, sedme in osme alinee 
prejšnjega odstavka Gozdarski inštitut Slovenije, posamezne 
naloge iz prve, druge, tretje, pete, šeste, sedme in osme 
alinee prejšnjega odstavka pa lahko opravljajo tudi 
koncesionarji. 

(3) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana za 
opravljanje ustrezne dejavnosti, ki izpolnjuje kadrovske, 
tehnološke in prostorske pogoje za to dejavnost. Pogoje za 
opravljanje dejavnosti predpiše minister, pristojen za 
gozdarstvo. Koncesije podeljuje minister, pristojen za 
gozdarstvo, na predlog Zavoda. 

(4) Delo Zavoda, Gozdarskega inštituta Slovenije in 
koncesionarjev nadzira ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. 

56. člen 

(1) Zavod opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih, in 
sicer: 
zbira podatke o stanju in razvoju gozdov; 

- vodi evidence kot baze podatkov za svoje delo in za statistično 
posploševanje; 

- spremlja biološko ravnotežje v gozdovih; 
spremlja razvrednotenje in poškodovanost gozdov; 
izdela program varstva gozdov; 

- zagotavlja izvedbo ukrepov za varstvo gozdov; 
izdeluje načrte požarnega varstva za gozdove; 
opravlja naloge poročevalsko, prognostično-diagnostične 
službe; 
izdela strokovne podlage za program razvoja gozdov/ 
Slovenije; 
pripravi program vlaganj v gozdove; 
izdeluje gozdnogospodarske načrte, lovskogojitvene načrte 
območij ter druge strokovne podlage za gospodarjenje z 
divjadjo v skladu z zakonom; 
pripravlja načrte za premeno in sanacijo gozdov; 
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usmerja in spremlja sanacijo hudourniških območij; 
sodeluje pri prostorskem načrtovanju; 
sodeluje pri usmerjanju, usklajevanju in opravljanju 
raziskovalne dejavnosti v gozdarstvu in lovstvu; 
pripravlja strokovne podlage za odpiranje gozdov z gozdnimi 
prometnicami; 
načrtuje vzdrževanje gozdnih cest; 
spremlja vzdrževanje gozdnih cest in zagotavlja njegovo 
izvedbo; 
pripravlja metodologijo za zbiranje podatkov o stanju in razvoju 
gozdov; 
obdeluje podatke in pripravlja informacije o stanju in razvoju 
gozdov; 
skrbi za popularizacijo gozdov in osveščanje javnosti o 
pomenu gozdov; 
skrbi za izobraževanje in prosvetljevanje lastnikov gozdov; 
zagotavlja sadike gozdnih drevesnih in grmovnih vrst; 
prevzema opravljena dela v gozdovih in hudourniških 
območjih, če so financirana ali sofinancirana iz proračuna; 
vodi in odloča o upravnih stvareh iz prvega in šestega 
odstavka 17. člena, prvega in drugega odstavka 21. člena, 
prvega odstavka 23. člena, drugega odstavka 24. člena, 
drugega odstavka 26. člena, prvega odstavka 29. člena, 
četrtega odstavka 30. člena, tretjega odstavka 31. člena, 
prvega odstavka 42. člena, drugega odstavka 92. člena in 
drugega odstavka 95. člena tega zakona. 

(2) Naloge iz druge, šeste, osemnajste, štiriindvajsete in 
petindvajsete alinee prejšnjega odstavka Zavod opravlja kot 
javno pooblastilo. 

60. člen 

(1) Svet Zavoda sestavljajo predstavniki svetov območnih enot, 
ustanovitelja, izobraževalnih in raziskovalnih organizacij s 
področja gozdarstva in lastnikov gozdov. 

(2) Svet Zavoda ima naslednje naloge: 
- določi osnutek programa razvoja gozdov Slovenije; 

določi osnutek gozdnogospodarskega načrta območja in 
osnutek lovskogojitvenega načrta območja; 
določi predlog splošnega dela gozdnogospodarskega načrta 
območja in predlog lovskogojitvenega načrta območja; 

■ sprejme program dela Zavoda; 
sprejme finančni načrt in zaključni račun Zavoda; 
sprejema poročila o opravljenem delu Zavoda; 

- opravlja druga dela v skladu s statutom. 
(3) Podrobnejša sestava in naloge sveta Zavoda se določijo s 

statutom Zavoda. 

64. člen 

(1) Svet območne enote ima naslednje naloge: 
določi osnutek gozdnogospodarskega načrta gospodarske 
enote; 
obravnava pripombe in predloge iz javne razgrnitve in javne 
obravnave gozdnogospodarskih načrtov in zavzame do njih 
stališče; 
določi predlog splošnega dela gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote; 

" predlaga program dela območne enote; 
predlaga finančni načrt območne enote; 
sprejema poročila o opravljenem delu v območni enoti; 
opravlja druga dela v skladu s statutom. 

(2) Po tretjino članov sveta območne enote sestavljajo 
predstavniki: 
lastnikov gozdov; 

lovstva, kmetijstva, varstva narave in varstva naravne ter 
kulturne dediščine; 
ustanovitelja in lokalnih skupnosti z gozdnogospodarskega 
območja. 

70. člen 

Naloge javne gozdarske službe v Zavodu opravljajo delavci, ki 
imajo za to ustrezno izobrazbo, ustrezno strokovno 
usposobljenost za samostojno opravljanje dela v svojem poklicu 
in izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem zakonom in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi. 

77. člen 

(1) Pri izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva ima gozdarski 
inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih 
predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti: 
pregledovati dela v gozdovih ter dokumentacijo za ta dela in 
vsa mesta, kjer se v gozdovih sekajo oziroma spravljajo, 
zlagajo in prevažajo gozdni lesni sortimenti iz gozda do 
potrošnika; 
pregledovati in spremljati uresničevanje splošnih delov 
gozdnogospodarskih načrtov in gozdnogojitvenih načrtov; 
ustaviti vsa dela, ki niso v skladu z določbami tega zakona in 
na njegovi podlagi izdanih predpisov; 

- določiti rok za obeljenje panjev in neobeljenih gozdnih lesnih 
sortimentov iglavcev in bresta, za katere je obeljenje 
predpisano, oziroma odrediti obeljenje na stroške lastnika 
sortimentov oziroma panjev oziroma skladišča; 
v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda, odrediti začasne 
ukrepe, da se škoda prepreči; 
pregledovati in spremljati uresničevanje ukrepov za varstvo 
gozdov; 
preveriti, če izvajalci izpolnjujejo pogoje za opravljanje del v 
gozdovih. 

(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, četrte in pete 
alinee prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve. 

78. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. ne opravi potrebnih gojitvenih ali varstvenih del v določenem 
roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo, seka gozdno drevje, 
spravlja les, pridobiva smolo ali okrasna drevesa brez 
odločbe ali v nasprotju z njo ali opravlja premeno gozdov v 
nasprotju s pogoji, ki jih določi Zavod (prvi, četrti in šesti 
odstavek 17. člena); 

2. seka, spravlja, prevaža ali zlaga gozdne lesne sortimente 
oziroma ravna s sečnimi ostanki v nasprotju s predpisi o 
varstvu gozdov ali ne odstrani posledic poškodb tal takoj po 
končanem spravilu oziroma prevozu (tretji odstavek 17. člena); 

3. s svojim ravnanjem zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost 
rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove 
funkcije, njegov obstoj ali namen (prvi odstavek 18. člena); 

4. pri pridobivanju semena gozdnih dreves ali drugih gozdnih 
dobrin povzroči opustošenje (drugi odstavek 18. člena); 

5. seka na golo, čeprav to ni predvideno v splošnem delu 
gozdnogospodarskega načrta (drugi odstavek v zvezi s 
prvim odstavkom 22. člena); 

6. ne obnovi gozda, ki je bil opustošen ali v nasprotju s predpisi 
posekan na golo, v roku, ki ga določi Zavod (prvi odstavek 
23. člena); 
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7. kljub omejitvi ali prepovedi, ki jo določi pristojni organ, v 
gozdovih nabira živali, plodove, gobe ali rastline (25. člen); 

8. preprečuje spremljanje ali krepitev biološkega ravnotežja v 
gozdu ali izvajanje preprečevalnih ali preprečevalno - zatiralnih 
ukrepov (27. člen); 

9. ne izvede oziroma zagotovi vseh s predpisi o varstvu gozdov 
predpisanih ukrepov za preprečitev porušenja biološkega 
ravnotežja ali druge škode v gozdovih (28. člen); 

10. ne opravi sanitarnih sečenj ali preventivnih varstvenih del v 
določenem roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo (prvi 
odstavek 29. člena); 

11. ne izvede dodatno predpisanih ukrepov za varstvo gozdov 
(tretji odstavek 29. člena); 

12. ne obeli gozdnih lesnih sortimentov, posekanih dreves ali 
njihovih panjev, za katere je obeljenje predpisano (prvi 
odstavek 30. člena); 

13. ne obeli ali ne predela gozdnih lesnih sortimentov smreke, 
bora ali bresta ali ne porabi ali ne predela njihovih ostankov v 
predpisanem roku (drugi odstavek 30. člena); 

14. takoj ne obeli gozdnih lesnih sortimentov iglavcev ali bresta, 
ki so jih napadli podlubniki (tretji odstavek 30. člena); 

15. brez dovoljenja Zavoda v gozdu uporablja kemična sredstva 
(drugi in tretji odstavek v zvezi s prvim odstavkom 31. člena); 

16. pase v gozdu, kadar to ni dovoljeno z gozdnogojitvenim 
načrtom (32. člen); 

17. z gradnjo, vzdrževanjem ali uporabo gozdnih prometnic ogrozi 
vodni vir, povzroči erozijski proces, prepreči odtok visokih 
vod iz hudournikov, poveča nevarnost plazu, poruši 
ravnotežje na labilnih tleh, poslabša odtok padavinskih vod, 
prizadene območje, pomembno za ohranitev prosto živečih 
živali, prizadene naravno ali kulturno dediščino ali ogrozi drugo 
funkcijo ali večnamensko rabo gozdov (tretji odstavek 37. 
člena); 

18. uporablja gozdne ceste v nasprotju z določenim režimom 
uporabe (drugi odstavek 39. člena); 

19. razen za namene gospodarjenja z gozdovi ali reševanja ljudi 
oziroma premoženja vozi v gozdu zunaj gozdnih cest (prvi 
odstavek 40. člena); 

20. vozi po gozdnih cestah z vozili prevelike teže, kadar je to 
zaradi razmočenosti tal prepovedano (drugi odstavek 40. 
člena); 

21. brez dovoljenja trajno ali začasno čezmerno uporablja gozdne 
ceste (prvi odstavek 41. člena); 

22. ovira izvajanje nalog javne gozdarske službe (51. člen); 
23. ne poroča o poseku gozdnega drevja v preteklem letu (100. 

člen). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje 

odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. kuri na neurejenih kuriščih v gozdovih ali na zemljiščih, ki po 
tretjem odstavku 2. člena tega zakona niso gozd (prvi in drugi 
odstavek 33. člena); 

2. požiga travišča in ledine na območju, kjer ogenj lahko ogrozi 
gozd, oziroma sežiga rastlinske ostanke na njivah brez stalne 
navzočnosti polnoletne osebe, ki ima ogenj pod nadzorstvom 
(tretji odstavek 33. člena); 

3. uporablja odprt ogenj v gozdovih na Krasu oziroma v 
gozdovih, ki so določeni za požarno ogrožene gozdove (tretji 
odstavek 34. člena). 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

93. člen 

(1) Prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov morajo biti 
izdelani pri gozdnogospodarskih načrtih z veljavnostjo od 
1.1.1995 dalje. 

(2) Določbe 10., 11. in 14. člena tega zakona glede vsebine in 
postopka sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov se 
uporabljajo za gozdnogospodarske načrte z veljavnostjo od 
1.1.1995 dalje, do takrat se uporablja postopek, predpisan z 
dotedanjimi predpisi. 

(3) Akti o razglasitvi gozdov za varovalne gozdove oziroma za 
gozdove s posebnim namenom se morajo uskladiti s tem 
zakonom najpozneje v treh letih po uveljavitvi tega zakona. 
Do uskladitve aktov so zavarovano naravno bogastvo 
gozdovi, ki so kot gozdovi z izjemno poudarjeno katero koli 
ekološko funkcijo ali raziskovalno, higiensko-zdravstveno 
funkcijo ali funkcijo varovanja naravne in kulturne dediščine 
določeni v gozdnogospodarskih načrtih območij z veljavnostjo 
od 1.1.1991 do 31.12.2000. 

94. člen 

(1) Izjemoma se lahko kot strokovna podlaga za izkoriščanje, 
gojenje in varstvo gozdov uporabljajo letni gozdnogospodarski 
načrti, kadar je to potrebno zaradi časovne premostitve med 
obdobjema veljavnosti gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote in je to določeno v gozdnogospodarskem 
načrtu območja. 

(2) Letni gozdnogospodarski načrt iz prejšnjega odstavka 
sprejme s predpisom minister, pristojen za gozdarstvo, v 
enem mesecu po njegovi predložitvi. 

(3) Zavod vodi evidenco o uresničevanju letnih 
gozdnogospodarskih načrtov. 

(4) Do sprejetja prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov 
v skladu s tem zakonom se gozdovi s posebnim namenom iz 
drugega odstavka 44. člena tega zakona določijo s predpisi 
lokalnih skupnosti, če je izjemna poudarjenost funkcije gozdov 
v interesu lokalne skupnosti oziroma s predpisom Vlade 
Republike Slovenije, če je izjemna poudarjenost funkcije 
gozdov v širšem interesu. 

100. člen 

(4) Za statistične namene mora lastnik gozda do 31. januarja na 
posebnem obrazcu sporočiti podatke o poseku gozdnega drevja, 
ki je bil opravljen v njegovem gozdu v preteklem koledarskem 
letu. Vsebino obrazca in naslovnika sporočanja predpiše Zavod 
Republike Slovenije za statistiko v soglasju z ministrom, pristojnim 
za gozdarstvo. 
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V. PRILOGA: IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDOVIH - hitri postopek S PREDPISI EVROPSKE 

SKUPNOSTI 

1. Naslov predlaganega aKta; 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
GOZDOVIH - hitri postopek 

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

a)Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 
Zakon se nanaša na 8. alineo 2. točke 82. člena, ki določa, da 
pogodbenice razvijajo in krepijo sodelovanje na področju varstva 
gozdov, rastlin in živali ter ohranjanja biološke raznovrstnosti. 

Zakon se nanaša na 7. točko 45. člena Evropskega 
pridružitvenega sporazuma, ki določa, da: a) imajo od začetka 
njegove veljavnosti, to je od 1.2.1999, državljani Skupnosti in 
hčerinske družbe ter podružnice družb Skupnosti pravico 
uporabe in najema nepremičnin v Sloveniji; b) imajo hčerinske 
družbe družb Skupnosti tudi pravico pridobivati in prodajati 
nepremičnine in imajo glede naravnih virov, kmetijskih zemljišč in 
gozdov, enake pravice, kot jih uživajo slovenski državljani in 
družbe, če so te pravice potrebne za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti, za katere so ustanovljene; c) Slovenija podeli pravice 
iz točke b) državljanom in podružnicam družb Skupnosti do konca 
prve faze prehodnega obdobja. Zakon se nanaša tudi na Prilogo 
XIII k Evropskem pridružitvenem sporazumu, s podpisom katere 
se je Vlada Republike Slovenije zavezala, da bo Republika Slovenija 
državljanom držav članic Evropske unije zagotovila pravico do 
nakupa nepremičnin, ob pogoju vzajemnosti in na 
nediskriminatoren način. 

b) V kakšnem obsegu so izpolnjene iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti: 
Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so v celoti izpolnjene. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti 

Direktiva št. 95/46/EC Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov in njihovim prostim pretokom - 
samo posredno 

Predlog zakona je z navedenimi predpisi v celoti usklajen. 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto't: 2000 

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

6. Ali ie predloo akta preveden v in v kateri iezik? 

Predlog zakona ni preveden, preveden pa je Zakon o gozdovih 
(Uradni list RS, št. 30/93), in sicer v angleščino in nemščino. Po 
sprejemu predlaganega zakona bo prevedeno v oba navedena 
jezika prečiščeno besedilo zakona o gozdovih. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES, SIGMA. QECP, Univerza-,,) 

Predlagana sprememba zakona je bila v delu, ki se nanaša na 
predpise ES, napovedana na bilateralnih pregledih zakonodaje s 
področja razvoja podeželja, kmetijskih struktur in gozdarstva ter 
prostega pretoka storitev, ki sta bila opravljena 12.1.1999 in 
3.2.1999 v Bruslju. Komisija ES na predlagano spremembo ni 
imela pripomb. 

3- Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Na predlog zakona se nanašajo: 
Uredba Sveta št. 1257/99 z dne 17.5.1999 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega usmerjevalnega in jamstvenega 
sklada in o dopolnitvah ter razveljavitvi določenih uredb 
Uredba Sveta št. 1268/99 z dne 21. junija 1999 o podpori 
Skupnosti za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj 
podeželja v državah kandidatkah srednje in vzhodne Evrope 
v predpristopnem obdobju 
Uredba Komisije št. 1750/99 o podrobnih pravilih za izvajanje 
Uredbe Sveta št. 1257/99 

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

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o gozdovih so 
predvidene v Državnem programu za prevzem pravnega reda 
EU, in sicer bi moral biti zakon sprejet do 31.3.2000. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne služb 

Mojca Geč-Zvržina 
Državna podsekretarka 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa 

Ciril Smrkolj, l.r. 
Minister 
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Predlog zakona o 

SODELOVANJU MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN MEDNARODNIM 

KAZENSKIM SODIŠČEM ZA NEKDANJO 

JUGOSLAVIJO TER MEDNARODNIM 

KAZENSKIM SODIŠČEM ZA RUANDO 

- EPA 1272 - II - hitri postopek 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 792-02/2000-1 
Ljubljana, 28.07.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 9. seji dne 27.7.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SODELOVANJU MED REPUBLIKO 
SLOVENIJO IN MEDNARODNIM KAZENSKIM SODIŠČEM 
ZA NEKDANJO JUGOSLAVIJO TER MEDNARODNIM 
KAZENSKIM SODIŠČEM ZA RUANDO, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o sodelovanju med 
Republiko Slovenijo in mednarodnim kazenskim sodiščem za 
nekdanjo Jugoslavijo ter mednarodnim kazenskim sodiščem 
za Ruando obravnava po hitrem postopku, ker gre za izredne 
potrebe države. 

• 
Razlog za hitri postopek za sprejem predlaganega zakona 
predstavlja dejstvo, da je poleg Zvezne Republike Jugoslavije 
Slovenija pravzaprav edina država, ki še ni sprejela 
implementacijske zakonodaje, ki bi omogočala učinkovito 
sodelovanje z mednarodnim kazenskim sodiščem za pregon 

oseb, ki so odgovorne za hude kršitve mednarodnega 
humanitarnega prava na območju nekdanje Jugoslavije. 

Ob nedavnem obisku haaške tožilke je bila ponovno 
poudarjena potreba, da Slovenija sprejme potrebno 
zakonodajo, tudi glede na to, da v Sloveniji že obstaja prvi 
primer, ko je potrebno sodelovati. Dolžnost Slovenije, da 
sprejme predlagani zakon, je posledica članstva Republike 
Slovenije v Organizaciji Združenih narodov, kjer se je Slovenija 
z Ustanovno listino zavezala, da bo sprejemala in izvrševala 
odločitve Varnostnega sveta, konkretno pa sprejem 
implementacijske zakonodaje izhaja iz Resolucije Varnostnega 
sveta Št. 827/1993. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Barbara BREZIGAR, ministrica za pravosodje, 
- Marko STARMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 

pravosodje, 
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Ad hoc mednarodno kazensko sodišče za pregon oseb, ki so 
odgovorne za hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava 
na območju nekdanje Jugoslavije, je bilo ustanovljeno z Resolucijo 
Varnostnega sveta Združenih narodov št. 808/1993, Statut 
sodišča pa je Varnostni svet sprejel z Resolucijo št. 827/1993. 
Ustanovitev sodišča temelji na določbah sedmega poglavja 
Ustanovne listine Združenih narodov (akcija v primeru ogrožanja 
miru, kršitve miru in agresivnih dejanj). Po teh določbah sme 
Varnostni svet odločiti, katere ukrepe (ki ne vključujejo uporabe 
oborožene sile) morajo države izvajati, da bi se ohranila oziroma 
vzpostavila mednarodni mir in varnost. 

Varnostni svet Združenih narodov je že v preteklosti na podlagi 7. 
poglavja Ustanovne listine Združenih narodov sprejemal odločitve, 
ki so vključevale ustanovitev pomožnih teles za različne namene. 
V tem primeru pa je kot ukrep prisile ustanovil sodno telo, ki ni pod 
kontrolo Varnostnega sveta oziroma politične oblasti, ampak 
opravlja svoje sodne funkcije neodvisno. 

Odločitev, da se sodišče ustanovi z Resolucijo Varnostnega sveta 
Združenih narodov na podlagi 7. poglavja Ustanovne listine, ima 
to prednost, da je sprejeta hitro in učinkuje takoj, države pa so 
dolžne izvajati vse potrebne ukrepe za učinkovito izvajanje 
odločitve, sprejete kot ukrep prisile. 

Slovenija se je kot država članica OZN z Ustanovno listino 
zavezala, da bo sprejemala in izvrševala odločitve Varnostnega 
sveta (41. člen v zvezi s 25. členom), splošna dolžnost sodelovanja 
držav članic pa izhaja tudi iz 5. točke 2. člena, enega temeljnih 
načel, ki se nanaša na dolžnost članic, da v polni meri pomagajo 
organizaciji Združenih narodov v vsaki akciji, ki jo ta izvaja v 
skladu z Ustanovno listino. Mutatis mutandis je Slovenija že 
ravnala ob uvedbi sankcij zoper Zvezno republiko Jugoslavijo na 
podlagi Resolucije Varnostnega sveta št. 757 (1992) ter o njihovi 
začasni prekinitvi na osnovi Resolucije Varnostnega sveta št. 
1022 (1995). Gre torej za spoštovanje mednarodnopravnega 
načela pacta suni servanda, ki je zajeto v 8. členu Ustave 
Republike Slovenije. 

Varnostni svet Združenih narodov je dne 8.11. 1994 z Resolucijo 
št. 955 (1994) ustanovil tudi ad hoc mednarodno kazensko 
sodišče za vojne zločine, storjene na območju Ruande. 
Ustanovitveni akti in pristojnosti sodišča so skoraj identični 
mednarodnemu kazenskemu sodišču za hude kršitve 
mednarodnega humanitarnega prava na območju nekdanje 
Jugoslavije. 

Čeprav je malo verjetno, da se bo v prihodnosti pojavila konkretna 
potreba po sodelovanju Republike Slovenije z ruandskim 
sodiščem, ostaja dolžnost Republike Slovenije, da pravno uredi 
sodelovanje s tem sodiščem, nespremenjena. Tudi v praksi se je 
že pojavil primer, ko je bil državljan Belgije, osumljen kaznivih 
dejanj v pristojnosti tega sodišča, prijet na ozemlju določene 
evropske države. 

Na mednarodni diplomatski konferenci v Rimu je bil 17. junija 
1998 sprejet tudi Statut Mednarodnega kazenskega sodišča. 
Slovenija je statut podpisala 7. oktobra 1998, vendar ta še ni 
ratificiran. Do 30.6.2000 je ta Statut podpisalo 97 držav, ratificiralo 
pa ga je 13 držav. Mednarodno kazensko sodišče bo ustanovljeno 
po začetku veljavnosti Statuta, za kar je potrebno 60 ratifikacij. 
Realno je pričakovati, da Statut ne bo začel veljati pred letom 
2003. 

Poleg tega so trenutno v pripravi Pravila postopka in dokazovanja 
ter Elementi kaznivih dejanj, ki morajo biti predloženi Generalni 
skupščini ZN do 30.6. letos. Čeprav predlog tega zakona ureja 

smiselno podobno področje, ki ga bo potrebno zakonodajno urediti 
tudi po ratifikaciji Statuta in začetku delovanja Stalnega 
mednarodnega sodišča, je pomembno, da Slovenija najprej, 
predvsem pa čimprej sprejme zakon o sodelovanju z 
mednarodnim kazenskim sodiščem za hude kršitve 
mednarodnega humanitarnega prava na območju nekdanje 
Jugoslavije. Zakonodaja, ki bo potrebna za celovito implementacijo 
Statuta mednarodnega kazenskega sodišča, bo namreč zaradi 
drugačne narave tega sodišča bolj kompleksna in bo morala 
verjetno poseči ne samo v kazenski postopek, ampak tudi v 
materialno kazensko pravo v Republiki Sloveniji. 

Obstoječa zakonodaja trenutno ne omogoča polnega sodelovanja 
s haaškim ali ruandskim sodiščem, potreba po sodelovanju pa je 
bila izkazana tudi ob nedavnem obisku glavne tožilke tega sodišča 
v Sloveniji. Ob tem je potrebno poudariti, da je vrsta držav take 
zakone že sprejela. 

II. PREDLAGANE BISTVENE REŠITVE 

Pričujoči zakonski predlog izvira iz obveznosti naše države, da 
sprejme implementacijske predpise, ki bodo omogočili učinkovito 
delovanje mednarodnega kazenskega sodišča za hude kršitve 
mednarodnega humanitarnega prava na območju nekdanje 
Jugoslavije tudi na območju Republike Slovenije oziroma ki bodo 
na ustrezen način povezali domače pristojne organe z organi 
mednarodnega kazenskega sodišča. Tudi sprejem takšnih 
predpisov je za vsako državo članico OZN obveza, ki izhaja iz že 
omenjene Resolucije Varnostnega sveta št. 827 (1993). 

Slovenski pravni red je potrebno povezati z naslednjimi predpisi: 
- Resolucijo Varnostnega sveta št. 827 (1993), 
- Statutom mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo 

Jugoslavijo in 
- Pravili mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo 

Jugoslavijo o postopku in dokazih. 

Na nekaterih področjih (ki pa so v celoti odvisna od temeljnih 
rešitev v tem zakonu) je sodelovanje z mednarodnim kazenskim 
sodiščem možno že ob uporabi določb Zakona o kazenskem 
postopku (v tem delu je uporabljena analogija). Na novo pa so 
urejeni tisti segmenti sodelovanja z mednarodnim kazenskim 
sodiščem, ki v pravnem redu Republike Slovenije sedaj še nimajo 
ustrezne pravne podlage: 

dolžnost sodelovanja Republike Slovenije z mednarodnim 
kazenskim sodiščem, določitev državnih organov Republike 
Slovenije, ki bodo pristojni za usklajeno in tekoče sodelovanje, 
določitev medsebojnih odnosov in razmerij domačih državnih 
organov v odnosu do mednarodnega kazenskega sodišča; 

sprejem pristojnosti mednarodnega kazenskega sodišča, 
razmejitev in odnos med pristojnostjo tega sodišča in 
pristojnostjo domačih sodišč, prenos pristojnosti in oblikovanje 
načela ne bis in idenr, 

odvzem prostosti obdolžencu po nalogu mednarodnega 
kazenskega sodišča, njegovo pridržanje, priprtje, prevoz in 
predaja mednarodnemu kazenskemu sodišču ter izvršitev 
drugih nalogov tega sodišča v zvezi z dejansko in pravno 
pomočjo (izvajanje in pridobivanje dokazov, posredovanje 
informacij, omogočanje organom sodišča, da na ozemlju naše 
države opravljajo preiskovalna dejanja ipd.); 

- odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi p° 
nalogu mednarodnega kazenskega sodišča; 

odločanje o premoženjskopravnih zahtevkih, ki temeljijo na 
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sodbah mednarodnega kazenskega sodišča; 

izvršitev kazni, ki jo je izreklo mednarodno kazensko sodišče. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

S sprejemom zakona ne bo nikakršnih finančnih posledic za 
Proračun Republike Slovenije. Sodelovanje bo potekalo preko 
obstoječih državnih organov, finančna in materialna sredstva, ki 
bodo uporabljena v zvezi s kazenskim pregonom oseb, obtoženih 
Pred mednarodnim kazenskim sodiščem, bi bila glede na načelo 
univerzalnosti v našem kazenskem pravu uporabljena v vsakem 
primeru, tudi če mednarodno kazensko sodišče zoper obdolženca 
Postopka ne bi uvedlo (v takšnem primeru bi bili to na podlagi 
določb o teritorialni veljavnosti kazenskega zakonika dolžni storiti 
Pristojni domači organi). 

IV. PRIMERJALNOPRAVNE REŠITVE 

Zakonski predlog je oblikovan enako ali podobno kot so oblikovani 
že sprejeti zakoni večine sosednjih evropskih in tudi neevropskih 
držav: Avstrije, Italije, Nemčije, Španije, Francije, Hrvaške, 
skandinavskih držav, Turčije, Velike Britanije, ZDA, Avstralije in 
že mnogih drugih. Predlagatelj je pri pripravi zakonskega besedila 
upošteval smernice, ki jih je v ta namen vsem državam, članicam 
OZN, ki implementacijske zakonodaje še niso sprejele, poslalo 
tajništvo mednarodnega kazenskega sodišča. 

Edina država, ki je sodelovanje s haškim sodišče uredila na 
ustavni in ne samo zakonski ravni, je Hrvaška (sprejela je poseben 
ustavni zakon o sodelovanju z mednarodnim sodiščem); bolj kot 
Pravni argumenti je tako rešitev narekoval specifičen položaj 
Hrvaške v razmerju do haškega sodišča. Nobena druga država 
ni za potrebe sodelovanja z mednarodnim sodišče posegala v 
ustavne določbe oziroma jih spreminjala. 

Zakonski predlog v ničemer ne odstopa od primerjalno-pravnih 
ureditev drugih držav; spada v kategorijo zakonov, ki bolj natančno 
urejajo posamezne postopke - s čimer se poskuša zagotoviti 
'ako varstvo pravic obtoženca kot učinkovitost sodelovanja z 
Mednarodnim sodiščem. Zakonski predlog namreč upošteva tudi 
Praktične izkušnje in težave, s katerimi so se soočile države, ki 
že imajo tovrstne zakone in so bili v praksi tudi preizkušeni. Izkušnje 
kažejo, da največ težav povzročajo predvsem specifični postopki 
odvzema prostosti, priprtja in predaje osebe mednarodnemu 
sodišču. Tudi zato je predlog zakona vtem delu nekoliko obširnejši. 

besedilo členov 

UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

zakon ureja dolžnost, pogoje in način sodelovanja Republike 
Sl°venije z Mednarodnim kazenskim sodiščem za hude kršitve 
^ednarodnega humanitarnega prava na ozemlju nekdanje 
ugoslavije od leta 1991 dalje, ustanovljenega z Resolucijo 
arnostnega sveta št. 827 (1993) in Mednarodnim kazenskim 

s°diščem za vojne zločine, storjene na ozemlju Ruande med 1. 
januarjem 1994 in 31. decembrom 1994, ustanovljenega z 

esolucijo Varnostnega sveta št. 955 (1994). 

2. člen 

Pomen izrazov v tem zakonu: 

a) »resolucija« pomeni Resolucijo št. 827, ki jo je sprejel Varnostni 
svet Združenih narodov dne 25.5.1993 na podlagi 7. poglavja 
Ustanovne listine Združenih narodov in Resolucijo št. 955 (1994), 
ki jo je sprejel Varnostni svet Združenih narodov dne 8.11.1994 
na podlagi 7. poglavja Ustanovne listine Združenih narodov; 

b) »mednarodno sodišče« pomeni mednarodno kazensko sodišče 
za hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava na ozemlju 
nekdanje Jugoslavije od leta 1991 dalje, ustanovljeno z Resolucijo 
št. 827 (1993) in mednarodno kazensko sodišče za vojne zločine, 
storjene na ozemlju Ruande med 1. januarjem 1994 in 31. 
decembrom 1994, ustanovljeno z Resolucijo št. 955 (1994), 

c) »haški statut« pomeni Statut mednarodnega sodišča, ki ga je 
sprejel Varnostni svet Združenih narodov v aneksu k Resoluciji 
št. 827 (1993); 

d) »ruandski statut« pomeni Statut mednarodnega sodišča, ki ga 
je sprejel Varnostni svet Združenih narodov v aneksu k Resoluciji 
št. 955 (1994); 

e) »mednarodni tožilec« pomeni tožilca mednarodnega sodišča 
oziroma vsako osebo, ki deluje na podlagi njegovega pooblastila; 

f) »tajnik« pomeni tajnika mednarodnega sodišča, imenovanega 
na podlagi 17. člena haškega statuta oziroma na podlagi 16. člena 
ruandskega statuta, ali vsako osebo, ki deluje na podlagi 
njegovega pooblastila; 

g) »oseba« pomeni posameznika, ki ga je mednarodno sodišče 
osumilo oziroma obtožilo kaznivega dejanja iz njegove pristojnosti; 

h) "predaja osebe" pomeni predajo osebe s strani Republike 
Slovenije mednarodnemu sodišču; 

i) "domače sodišče" pomeni sodišče Republike Slovenije, pristojno 
za kazenske zadeve. 

DOLŽNOST SODELOVANJA 

3. člen 

Republika Slovenija bo v skladu z določbami resolucije, haškega 
statuta oziroma ruandskega statuta in tega zakona v polni meri in 
brez zadržkov sodelovala z mednarodnim sodiščem. 

4. člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je pristojno za usklajeno 
in tekoče sodelovanje med Republiko Slovenijo in mednarodnim 
sodiščem; v ta namen je pristojno za sprejem in prevajanje vseh 
pisanj mednarodnega sodišča v zvezi s postopanjem po tem 
zakonu. 

(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, pošilja pisanja iz 
prejšnjega odstavka Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije, 
Državnemu tožilstvu Republike Slovenije in Generalni policijski 
upravi, po potrebi pa tudi neposredno nižjim državnim tožilstvom 
in sodiščem ter drugim državnim organom. 

(3) Državni organi iz prejšnjega odstavka so v zvezi s prejetimi 
pisanji dolžni skrbeti za medsebojno obveščanje. 
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(4) Državni organi iz drugega odstavka tega člena komunicirajo 
z mednarodnim sodiščem preko ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, razen če za posamezne primere ta zakon izrecno 
ne določa neposrednega komuniciranja ali če je zaradi okoliščin 
potrebno ukrepati posebno hitro. 

(5) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je dolžno preveriti 
istovetnost in verodostojnost pisanj iz prvega odstavka tega člena, 
preden jih pošlje drugim pristojnim organom. 

SMISELNA UPORABA ZAKONOV 

5. člen 

Glede sodelovanja z mednarodnim sodiščem se smiselno 
uporabljajo zakon, ki ureja kazenski postopek, zakon, ki ureja 
odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, 
ter zakon, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij. 

PRISTOJNOST MEDNARODNEGA SODIŠČA 

6. člen 

Republika Slovenija priznava mednarodnemu sodišču stvarno, 
krajevno in časovno pristojnost, kot je določena v 1. do 6. in 8. 
členu haškega statuta oziroma v 1. do 5. in 7. členu ruandskega 
statuta. 

7. člen 

(1) Postopek pred mednarodnim sodiščem ima vselej prednost 
pred postopkom, ki teče v isti zadevi in zoper isto osebo pred 
domačim sodiščem. 

(2) Če mednarodno sodišče zahteva, da mu domače sodišče 
odstopi pristojnost po drugem odstavku 9. člena haškega statuta 
oziroma po drugem odstavku 8. člena ruandskega statuta, je 
potrebno tej zahtevi ugoditi. Domače sodišče se izreče za 
nepristojno in pošlje zadevo Vrhovnemu sodišču Republike 
Slovenije. Domače sodišče mora v tem primeru opraviti tista 
procesna dejanja, ki bi jih bilo nevarno odlašati. 

(3) Po obvestilu, da je mednarodno sodišče v skladu z 20. členom 
haškega statuta oziroma v skladu z 19. členom ruandskega 
statuta začelo postopek v isti zadevi in zoper isto osebo, kot je 
pred odstopom pristojnosti tekel pred domačim sodiščem, izda 
domače sodišče sklep, s katerim zavrže obtožbo, oziroma sklep, 
s katerim se preiskava prekine, če obtožba še ni bila vložena. 

POSEBNI POGOJI ZA PREGON 

8. člen 

(1) Če mednarodno sodišče na podlagi drugega odstavka 10. 
člena haškega statuta oziroma na podlagi drugega odstavka 9. 
člena ruandskega statuta zahteva pregon in sojenje osebi, ki po 
mnenju Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ne sme biti 
preganjana in kaznovana zaradi kaznivega dejanja, za katero je 
bila s pravnomočno sodno odločbo oproščena ali obsojena ali je 
bil kazenski postopek zoper njo pravnomočno ustavljen ali je bila 
zoper njo obtožba pravnomočno zavrnjena, postopa Vrhovno 

sodišče Republike Slovenije na naslednji način in po naslednjem 
vrstnem redu: 

a) ukrene vse potrebno za morebitno zagotovitev navzočnosti 
osebe pred mednarodnim sodiščem, pri čemer ne sme biti 
uporabljen ukrep odvzema prostosti; 

b) mednarodno sodišče nemudoma obvesti o dejstvih in 
okoliščinah, zaradi katerih meni, da oseba ne sme biti preganjana 
in kaznovana zaradi kaznivega dejanja, za katero je bila s 
pravnomočno sodno odločbo oproščena ali obsojena ali je bil 
kazenski postopek zoper njo pravnomočno ustavljen ali je bila 
obtožba zoper njo pravnomočno zavrnjena; obvestilu priloži vso 
potrebno dokumentacijo, iz katere je razvidno dejansko in pravno 
stanje obravnavane zadeve; 

c) če mednarodno sodišče po prejemu obvestila iz prejšnje točke 
vztraja pri zahtevi za pregon in sojenje osebe, Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije zahtevi ugodi; 

d) v primeru iz prejšnje točke se po sklepu Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, s katerim je zahtevi mednarodnega sodišča 
ugodilo, uporabijo tudi ostale določbe tega zakona glede odvzema 
prostosti, priprtja in predaje osebe mednarodnem sodišču. 

(2) V vseh primerih, ko mednarodno sodišče vztraja pri zahtevi 
za pregon in sojenje osebi, ki po oceni domačega sodišča 
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, o zadevi obvesti generalnega tajnika Združenih 
narodov in Evropsko komisijo za človekove pravice. 

(3) O zahtevah mednarodnega sodišča iz tega člena odloča 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije v senatu petih sodnikov. 

9. člen 

Kazenski postopek, ki je bil odstopljen mednarodnemu sodišču, 
se lahko zoper isto osebo v isti zadevi v Republiki Sloveniji 
ponovno prične oziroma nadaljuje samo v naslednjih primerih: 

a) če mednarodni tožilec na podlagi 18. člena haškega statuta 
oziroma 17. člena ruandskega statuta ni vložil obtožnice; 

b) če sodnik mednarodnega sodišča v skladu z 19. členom 
haškega statuta oziroma 18. člena ruandskega statuta ni potrdil 
obtožnice; 

c) če se je mednarodno sodišče izreklo za nepristojno. 

ODVZEM PROSTOSTI, PRIPOR IN PREDAJA OSEBE 
MEDNARODNEMU SODIŠČU 

10. člen 

(1) Nalog mednarodnega sodišča za odvzem prostosti in priprtje 
osebe pošlje ministrstvo, pristojno za pravosodje, skupaj s 
pripadajočo dokumentacijo okrožnemu sodišču, okrožnemu 
državnemu tožilstvu in policijski upravi, na katerih območju se 
oseba nahaja, vselej pa tudi Vrhovnemu sodišču Republike 
Slovenije, Državnemu tožilstvu Republike Slovenije in General"' 
policijski upravi. Obrazloženemu nalogu za odvzem prostosti in 

priprtje mora mednarodno sodišče priložiti podatke in sredstva, 
potrebna za ugotovitev istovetnosti osebe, katere odvzem 
prostosti in priprtje zahteva. 

(2) Zahtevo mednarodnega sodišča za predajo osebe pošlje 
ministrstvo, pristojno za pravosodje, skupaj s pripadajočo 
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dokumentacijo okrožnemu sodišču, na območju katerega se 
oseba nahaja, in Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije. 
Preiskovalni sodnik pristojnega okrožnega sodišča izda odredbo 
za privedbo osebe, katere predaja se zahteva. Obrazloženi 
zahtevi za predajo mora mednarodno sodišče priložiti podatke in 
sredstva, potrebna za ugotovitev istovetnosti osebe, katere 
predajo zahteva, in potrjeno obtožnico mednarodnega sodišča. ' 

(3) Če stalno ali začasno bivališče osebe ni znano oziroma če se 
osebe ne najde na naslovu, kjer naj bi prebivala, ukrenejo organi 
iz prvega in drugega odstavka tega člena v skladu s svojimi 
pristojnostmi, vse potrebno, da se iskana oseba poišče in da se 
jo prime. O neuspešnem iskanju in odvzemu prostosti mora biti 
nemudoma obveščen tajnik. 

(4) Policija o nameravanem odvzemu prostosti obvesti domačega 
pristojnega okrožnega tožilca; če pa je to mogoče, neposredno 
obvesti tudi mednarodnega tožilca; pri tem mednarodnega tožilca 
vselej povabi, da je lahko navzoč pri izvršitvi naloga mednarodnega 
sodišča za odvzem prostosti. 

11. člen 

(1) Oseba, ki ji je odvzeta prostost, mora biti v svojem materinem 
jeziku ali jeziku, ki ga razume, takoj obveščena, da ji je odvzeta 
prostost in o razlogih za odvzem prostosti. Takoj mora biti 
poučena, da ni dolžna ničesar izjaviti, da ima pravico do takojšnje 
pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodne izbere, in o tem, 
da je pristojni organ na njeno zahtevo dolžan o odvzemu prostosti 
obvestiti njene najbližje. 
Če gre za osebo, ki ni državljan Republike Slovenije, mora biti 
poučena tudi o tem, da ima pravico do stika z diplomatsko- 
konzularnim predstavništvom države, katere državljan je. 

(2) Osebo, ki ji je odvzeta prostost, mora policija brez odlašanja 
Privesti k pristojnemu preiskovalnemu sodniku. 

(3) Preiskovalni sodnik preveri istovetnost privedene osebe, nato 
Pa jo ponovno pouči o njenih pravicah iz prvega odstavka tega 
člena, kot tudi, da bodo vse njene izjave v postopku pred 
niednarodnim sodiščem dokumentirane s tehničnimi sredstvi in 
bodo lahko uporabljene v dokazne namene; če je bila oseba 
Privedena zaradi zahteve po predaji osebe mednarodnemu 
sodišču, jo preiskovalni sodnik nemudoma seznani tudi z vsebino 
te zahteve. 

(4) Preiskovalni sodnik osebi vroči obtožnico, akt o potrditvi 
obtožnice in nalog mednarodnega sodišča za odvzem prostosti. 

12. člen 

0) Če je bila oseba privedena na podlagi naloga mednarodnega 
sodišča za priprtje, preiskovalni sodnik odredi njegovo izvršitev. 
Nalog se izvrši v skladu z določbami, ki v Republiki Sloveniji 
veljajo za izvrševanje pripora in ravnanje s priporniki. 

(2) Preiskovalni sodnik je dolžan o priporu osebe po prejšnjem 
členu nemudoma obvestiti mednarodnega tožilca in tajnika. 

(3) Pripor, odrejen po prvem odstavku tega člena, lahko traja 
največ 30 dni; če do izteka tega roka mednarodno sodišče ne 
*ahteva predaje osebe, ki ji je odvzeta prostost, se ta izpusti, 
razen če za nadaljnji odvzem prostosti oziroma pripor obstajajo 
raziogi po zakonu, ki ureja kazenski postopek. 

(4) Izpustitev osebe iz prejšnjega odstavka odredi po uradni 
dolžnosti preiskovalni sodnik, ki je odredil izvršitev naloga 
Mednarodnega sodišča za odvzem prostosti. 

(5) Oseba, ki je bila priprta po prvem odstavku tega člena, se do 
predaje mednarodnemu sodišču oziroma do izteka roka iz tretjega 
odstavka tega člena ne more izpustiti na podlagi sklepa domačih 
organov; pripora pa brez soglasja mednarodnega sodišča ne 
more nadomestiti z drugimi ukrepi za zagotovitev navzočnosti, 
za odpravo ponovitvene nevarnosti in uspešno izvedbo 
kazenskega postopka. Izpustitev mora odrediti preiskovalni sodnik 
vselej, kadar to zahteva mednarodno sodišče, razen če za nadaljnji 
odvzem prostosti oziroma pripor obstajajo razlogi po zakonu, ki 
ureja kazenski postopek. 

13. člen 

(1) Za uspešno izvedbo .zahteve za predajo osebe 
mednarodnemu sodišču lahko preiskovalni sodnik pristojnega 
okrožnega sodišča zoper osebo, katere predaja se zahteva, 
odredi ukrepe za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti, za 
odpravo ponovitvene nevarnosti in za uspešno izvedbo 
kazenskega postopka ob smiselni uporabi določb zakona, ki ureja 
kazenski postopek. 

(2) Po sklepu preiskovalnega sodnika je lahko oseba, katere 
predaja se zahteva, v priporu največ 30 dni. 

(3) Pripor iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša s sklepom 
senata Vrhovnega sodišča; skupno pripor ne sme trajati več kot 
devet mesecev. 

(4) Senat Vrhovnega sodišča mora vsaka dva meseca po uradni 
dolžnosti preveriti, ali še obstajajo razlogi za pripor po tem členu. 

(5) Domače sodišče je o priporu osebe po tem členu dolžno 
nemudoma obvestiti mednarodnega tožilca in tajnika. 

(6) Določbe tega člena glede pripora se smiselno uporabljajo tudi 
za hišni pripor. 

14. člen 

(1) Za osebe, ki jim je odvzeta prostost po tem zakonu, se glede 
zagovornika smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
kazenski postopek. 

(2) Zagovornika, postavljenega po uradni dolžnosti, se razreši 
takoj, ko je oseba izpuščena oziroma predana mednarodnemu 
sodišču. 

15. člen 

(1) Oseba, katere predaja se zahteva, mora biti predana 
mednarodnemu sodišču takoj, ko je mogoče. 

(2) O predaji osebe mednarodnemu sodišču odloča Vrhovno 
sodišče v senatu petih sodnikov. 

(3) O načinu predaje se za vsak posamezni primer dogovorita 
ministrstvo, pristojno za pravosodje, in tajnik. Predajo po prejemu 
odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije brez odlašanja 
s sklepom odredi minister, pristojen za pravosodje, izvršijo pa jo 
pooblaščene uradne osebe ministrstva, pristojnega za pravosodje, 
v sodelovanju s policijo. 

(4) Šteje se, da je oseba predana mednarodnemu sodišču, ko to 
nad njo prevzame dejansko (fizično) oblast, ne glede na to, ali je 
to na ozemlju Republike Slovenije ali druge države. 

(5) Če pooblaščene osebe mednarodnega sodišča prevzamejo 
dejansko (fizično) oblast nad osebo na ozemlju Republike 
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Slovenije, jim morajo policija oziroma pooblaščene uradne osebe 
ministrstva, pristojnega za pravosodje, v skladu s svojimi pooblastili 
nuditi vso potrebno pomoč v skladu z namenom predaje osebe 
mednarodnemu sodišču, kot npr. spremstvo, zagotavljanje 
varnosti, tehnično in logistično podporo in drugo. 

(6) V primeru predaje osebe mednarodnemu sodišču po tem 
zakonu se ne uporabljajo določbe o postopku za izročitev 
obdolžencev in obsojencev po zakonu, ki ureja kazenski postopek. 

16. člen 

(1) Kadar mednarodni tožilec zahteva pridržanje osebe, se 
smiselno uporabljajo določbe o odvzemu prostosti s strani policije 
po zakonu, ki ureja kazenski postopek; takšno zahtevo 
mednarodnega tožilca je policija dolžna izvršiti. O odvzemu 
prostosti In pridržanju osebe po tem členu pa je Generalna 
policijska uprava dolžna nemudoma in neposredno obvestiti 
mednarodnega tožilca in tajnika. 

(2) Pridržanje po prejšnjem odstavku traja največ 48 ur; če v tem 
roku ni nadaljnjih zahtev mednarodnega tožilca oziroma 
mednarodnega sodišča, se pridržana oseba izpusti na prostost. 

(3) O nadaljnjih zahtevah mednarodnega tožilca oziroma 
mednarodnega sodišča na podlagi tega člena odloča pristojni 
preiskovalni sodnik. 

17. člen 

(1) Predlogi, pravna sredstva, izjave in sporočila osebe, ki ji je 
vzeta prostost na podlagi naloga mednarodnega sodišča, se brez 
odlašanja pošljejo tajniku. Domači organi jih obravnavajo v okviru 
pristojnosti, ki jih imajo po tem zakonu. 

(2) O vseh predlogih in pravnih sredstvih, ki jih vloži oseba, ki ji je 
vzeta prostost na podlagi tega zakona oziroma se zahteva njena 
predaja mednarodnemu sodišču, morajo vsi državni organi 
odločati prednostno in brez odlašanja. 

18. člen 

Pri odločanju o nalogu za odvzem prostosti, priprtje in o zahtevi 
za predajo osebe mednarodnemu sodišču domači organi ne 
presojajo vsebinske pravilnosti navedenih aktov in postopkov; 
po zahtevah in nalogih mednarodnega sodišča so dolžni postopati 
vedno, kadar so za to izpolnjene naslednje predpostavke: 

da ima akt mednarodnega sodišča potrebne sestavine, ki 
potrjujejo njegovo verodostojnost; 

da je ugotovljena istovetnost osebe, zoper katero naj se 
opravijo zahtevana dejanja; 

da zadeva spada v stvarno, krajevno in časovno pristojnost 
mednarodnega sodišča, kot jo priznava Republika Slovenija 
po tem zakonu. 

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA IN POMOČI 

19. člen 

(1) Domača sodišča so dolžna na predlog mednarodnega tožilca 
oziroma mednarodnega sodišča opraviti vsa preiskovalna dejanja 
po zakonu, ki ureja kazenski postopek; predstavniki 
mednarodnega tožilca in mednarodnega sodišča so pri teh dejanjih 
lahko navzoči, lahko postavljajo vprašanja in dajejo predloge. 

(2) Preiskovalna dejanja iz prejšnjega odstavka lahko na ozemlju 
Republike Slovenije opravljajo tudi pooblaščene osebe 
mednarodnega sodišča in mednarodnega tožilca. Dovoljenje za 
ta dejanja da na obrazložen predlog preiskovalni sodnik, ki bi 
dejanja sicer opravil po pravilih krajevne pristojnosti; predlog lahko 
presoja le v okvirih, kot jih določa prejšnji člen tega zakona. 

(3) Preiskovalni sodnik oziroma oseba, ki jo on določi, mora biti 
vselej navzoča pri opravljanju preiskovalnih dejanj iz prejšnjega 
odstavka; preiskovalni sodnik vedno povabi tudi pristojnega 
državnega tožilca, da je prisoten pri opravljanju preiskovalnih 
dejanj iz prejšnjega odstavka. 

(4) Preiskovalni sodnik zagotavlja, da je odnos drugih državnih 
organov in organizacij z javnimi pooblastili do preiskovalnih dejanj, 
ki jih opravlja mednarodni tožilec oziroma mednarodno sodišče, 
tak, kot če bi dejanja opravljalo domače sodišče. Preiskovalni 
sodnik prav tako zagotavlja, da pri opravljanju preiskovalnih dejanj 
iz drugega odstavka tega člena nihče nima manj pravic, kot mu 
pripadajo po zakonu, ki ureja kazenski postopek, razen če ta 
zakon ne določa drugače. 

20. člen 

(1) Pristojni organi Republike Slovenije so dolžni storiti vse, kar je 
potrebno, da se zagotovi navzočnost oseb, ki se nahajajo v 
Republiki Sloveniji in so povabljene kot priče ali izvedenci na 
sedež mednarodnega sodišča. Za zagotovitev navzočnosti teh 
oseb se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja kazenski 
postopek. 

(2) Če osebe iz prejšnjega odstavka zapustijo ozemlje Republike 
Slovenije zaradi pristopa na mednarodno sodišče, to ne sme v 
ničemer spremeniti njihovega pravnega položaja in pravic ob 
vrnitvi na ozemlje Republike Slovenije. 

21. člen 

(1) Vsi organi Republike Slovenije, ki vodijo zbirke podatkov, so 
na obrazloženo zahtevo mednarodnega sodišča le-temu dolžni 
posredovati osebne in druge podatke o osebi, zoper katero se 
vodi kazenski postopek pred mednarodnim sodiščem. 

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo v skladu z 
namenom njihove uporabe. O zahtevi mednarodnega sodišča za 
posredovanje podatkov odloča ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, ki tudi določi obseg in vrsto podatkov, ki bodo 
posredovani mednarodnemu sodišču. 
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22. člen 

če policija ali drugi državni organi pri opravljanju svojih nalog 
pridobijo podatke, informacije ali dokumente, ki kažejo na kaznivo 
dejanje, katerega pregon je v pristojnosti mednarodnega sodišča, 
o tem nemudoma obvestijo Državno tožilstvo Republike Slovenije, 
ki o tem obvesti mednarodno sodišče. 

IMUNITETA IN PROST PREHOD ČEZ OZEMLJE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

23. člen 

(1) Pristojni državni organi so dolžni osebam, ki po pooblastilu ali 
na zahtevo mednarodnega sodišča ali mednarodnega tožilca 
potujejo preko ozemlja Republike Slovenije, zagotoviti prost 
prehod. 

(2) Odredbo, s katero dovoli prehod preko ozemlja Republike 
Slovenije osebam iz prejšnjega odstavka, izda ministrstvo, 
pristojno za pravosodje. Če je potrebno, prehod spremlja in varuje 
policija. 

24. člen 

(1) Sodniki mednarodnega sodišča, mednarodni tožilec in tajnik 
uživajo v Republiki Sloveniji privilegije in imuniteto, kot je predvideno 
z mednarodnim pravom. 

(2) Drugi pooblaščeni predstavniki mednarodnega sodišča, 
mednarodnega tožilca in tajnika, ki se nahajajo na ozemlju 
Republike Slovenije ali na njem delujejo po določbah tega zakona, 
uživajo privilegije in imuniteto, kot je določeno v 22. točki 6. člena 
Konvencije Združenih narodov o privilegijih in imunitetah z dne 
13.2.1946, če se Republika Slovenija in mednarodno sodišče ne 
dogovorita drugače. 

STROŠKI 

25. člen 

Vsi stroški, nastali zaradi postopanja po tem zakonu, so stroški 
kazenskega postopka, ki v skladu z zakonom, ki ureja kazenski 
Postopek, obremenjujejo proračun Republike Slovenije, razen 
stroškov, ki nastanejo neposredno mednarodnemu sodišču 
oziroma tožilcu ali jih navedena organa prevzameta v svoje breme. 

ODVZEM PROTIPRAVNO PRIDOBLJENE 
PREMOŽENJSKE KORISTI IN ODLOČANJE O 

PREMOŽENJSKOPRAVNIH ZAHTEVKIH 

26. člen 

Pristojno sodišče v Republiki Sloveniji Izvrši sodbo mednarodnega 
sodišča v delu, ki se nanaša na odvzem premoženjske koristi, 
pridobljene s kaznivim dejanjem. 

27. člen 

O premoženjskopravnih zahtevkih, ki izhajajo iz postopka pred 
mednarodnim sodiščem, odloča pristojno sodišče v Republiki 
Sloveniji, če o teh zahtevkih ni odločilo mednarodno sodišče samo; 
pri tem je domače sodišče vezano na obsodilno sodbo 
mednarodnega sodišča. Če je mednarodno sodišče samo odločilo 
o premoženjskopravnem zahtevku, je odločitev za Republiko 
Slovenijo obvezujoča in se izvrši po domačih predpisih. 

IZVRŠITEV KAZNI 

28. člen 

(1) Pravnomočna obsodba mednarodnega sodišča se lahko izvrši 
v Republiki Sloveniji. Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko o 
pripravljenosti, da Republika Slovenija prevzame izvršitev kazni, 
ki jih izreka mednarodno sodišče, v skladu z 27. členom haškega 
statuta oziroma 26. člena ruandskega statuta obvesti Varnostni 
svet Združenih narodov in mednarodno sodišče. 

(2) V Republiki Sloveniji se lahko izvrši le kazen, ki je v skladu s 
pravnim redom Republike Slovenije. 

(3) Pri izvrševanju kazni se smiselno uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij. 

(4) Pooblaščenim osebam mednarodnega sodišča mora biti na 
primeren način omogočen nadzor nad izvrševanjem kazni. 

(5) Če so po predpisih Republike Slovenije izpolnjeni pogoji za 
amnestijo, pomilostitev ali pogojni odpust obsojenca, ki prestaja 
kazen po obsodbi mednarodnega sodišča, ministrstvo, pristojno 
za pravosodje, po uradni dolžnosti o tem obvesti mednarodno 
sodišče. 

(6) V primerih iz prejšnjega odstavka o zadevi odloči predsednik 
mednarodnega sodišča. 

KONČNA DOLOČBA 

29. člen 

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

Opomba: Statut Mednarodnega sodišča za Ruando je vsebinsko 
identičen z Statutom Mednarodnega sodišča za nekdanjo 
Jugoslavijo. Razlika je samo v teritorialni in časovni pristojnosti in 
v oštevilčenju členov. Vsi členi statuta, na katere se predlagatelj 
sklicuje v obrazložitvi so vsebinsko identični v obeh statutih. V 
obrazložitvi zato ni posebej obrazloženo za kateri statut gre; 
uporabljeni so členi iz Statuta mednarodnega sodišča za nekdanjo 
Jugoslavijo. 

I. DOLŽNOST SODELOVANJA 

Kot je bilo v uvodu že poudarjeno, je Republika Slovenija, enako 
kot ostale države, članice Organizacije Združenih narodov, dolžna 
sodelovati z mednarodnim sodiščem. 

Dolžnost sodelovanja, ki je opredeljena v 3. členu, izhaja zlasti iz 
naslednjih določb Ustanovne listine Združenih narodov. 

■ 2. točka 2. člena: »Vsi člani naj vestno in pošteno izpolnjujejo 
obveznosti, ki so jih prevzeli v skladu s to Ustanovno listino, 
da s tem zagotovijo vsakemu izmed njih pravice in koristi, ki 
izvirajo iz članstva.« 

1. točka 24. člena:»Da bi se zagotovila takojšnja in učinkovita 
akcija organizacije Združenih narodov, nalagajo njeni člani 
Varnostnemu svetu prvenstveno odgovornost za ohranitev 
mednarodnega miru in varnosti in so soglasni v tem, da 
Varnostni svet pri opravljanju svojih dolžnosti na temelju te 
odgovornosti dela v njihovem imenu.« 

- 25. člen: »Člani Združenih narodov soglašajo v tem, da 
sprejmejo in izvršijo odločbe Varnostnega sveta v skladu s to 
Ustanovno listino.« 

Države članice OZN so torej že v naprej pooblastile Varnostni 
svet za sprejem ukrepov s področja miru in varnosti. Na podlagi 
resolucij Varnostnega sveta št. 808 In 827 ter Statuta 
mednarodnega sodišča so države članice, In med njimi 
Republika Slovenija, dolžne v polni meri In brez zadržkov 
sodelovati z mednarodnim sodiščem v okviru njegovih 
pristojnosti. 

V 3. členu je sodelovanje opredeljeno navzven, v odnosu Republike 
Slovenije do mednarodnega sodišča. V naslednjem 4. členu pa je 
opisana struktura delovanja državnih organov in njihovega 
medsebojnega sodelovanja ter odnosov v primeru sodelovanja 
Republike Slovenije z mednarodnim sodiščem. Ključno mesto že 
po naravi stvari pripada Ministrstvu za pravosodje (takšen je tudi 
predlog oziroma navodilo tajnika mednarodnega sodišča). 
Sodelovanje z mednarodnim sodiščem mora biti hitro in učinkovito; 
konzularnih in diplomatskih poti v ta namen ni potrebno uporabljati, 
saj tudi ne gre za odnos, pri katerem bi se pojavljalo vprašanje 
suverenosti oziroma suverene enakosti. Samo v primerih, ko je 
potrebno posebno hitro obveščanje ali sodelovanje (izrecno npr. 
v primeru policijskega pridržanja na zahtevo tožilca, ki lahko traja 
samo 48 ur) lahko državni organ (npr. Generalna policijska uprava) 
komunicira neposredno z mednarodnim sodiščem. Položaj 
mednarodnega sodišča se lahko opiše tudi tako, da je le-to z 
resolucijo Varnostnega sveta umeščeno v naš kazensko-pravni 
sistem, specializirano, s pristojnostjo ratione materie in v zadevah 
iz svoje pristojnosti hierarhično najvišje postavljeno. 

Bistveno pri samem sodelovanju z mednarodnim sodiščem je, 
da ne gre za tuI organ, organ tuje države ali tuje skupnosti, ki bi 
s svojim delovanjem posegal v suverenost in integriteto Republike 
Slovenije (kar bo razvidno tudi kasneje pri obrazložitvi posameznih 
oblik sodelovanja z mednarodnim sodiščem). 

Narava mednarodnega sodišča torej ne zahteva diplomatskih in 
konzularnih oblik sodelovanja, ampak dopušča in v nekem smislu 
celo napotuje na neposredno sodelovanje s pristojnimi državnimi 
organi. Ministrstvo za pravosodje je centralni organ, pristojno 
le za sprejemanje vseh vlog, zahtev In drugih pisanj 
mednarodnega sodišča, ki jih nato distribuira drugim državnim 
organom. Tudi povratna komunikacija drugih državnih organov z 
mednarodnim sodiščem poteka - razen v okoliščinah, ki zahtevajo 
hitro ukrepanje - preko Ministrstva za pravosodje. Sodelovanje 
je tako jasno definirano in centralizirano, Ministrstvu za pravosodje 
pa med drugim nalaga tudi preverjanje istovetnosti in 
verodostojnosti prejetih dokumentov ter zagotavljanje prevodov. 

II. SMISELNA UPORABA ZAKONOV 

V 5. členu je določena smiselna uporaba zakona, ki ureja kazenski 
postopek, zakona, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij ter 
zakona, ki ureja odvzem premoženjske koristi. 

Ker gre za zakone s področja kazenskega prava, naj bo analogije 
čim manj; v kazenskem postopku je sicer dovoljena, vendar v 
omejenem obsegu; tega načela se je držal tudi predlagatelj 
predmetnega zakona. 

Ker je zakon o sodelovanju z mednarodnim sodiščem v odnosu 
do Zakona o kazenskem postopku lex specialis, se seveda 
določbe Zakona o kazenskem postopku ne uporabljajo tudi v 
primerih, ko predmetni zakon določeno vprašanje, problematiko 
oziroma kazenskopravni institut rešuje drugače. 

III. PRISTOJNOST MEDNARODNEGA SODIŠČA 

Dolžnosti sodelovanja Republike Slovenije z mednarodnim 
sodiščem na tem mestu ne gre ponavljati, velja poudariti le, da 
obsega tudi dolžnost priznavanja stvarne, krajevne in časovna 
pristojnosti mednarodnega sodišča. Stvarna pristojnost je 
opredeljena v členih 1 do 6 Statuta mednarodnega sodišča In 
zajema kazniva dejanja, storjena v okviru težkih kršitev Ženevskih 
konvencij iz leta 1949, kršitev zakonov in navad vojskovanja, 
zločinov proti človečnosti In genocida. Pristojnost sodišča se 
nanaša samo na fizične osebe (6. člen Statuta). Krajevna 
pristojnost sodišča se razteza na celotno ozemlje bivše 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki vključuje tudi 
zračni prostor in teritorialne vode, časovna pristojnost pa se 
začenja s 1. januarjem 1991 (8. člen Statuta). 

V prvem odstavku 7. člena je pristojnost mednarodnega sodišča 
opredeljena kot prednostna (primarna) v primerih, ko gre za 
dejanje, ki ga istočasno obravnavata tako mednarodno sodišče 
kot tudi pristojno sodišče v Republiki Sloveniji. Določba izvira I* 
drugega odstavka 9. člena Statuta (v prvem odstavku tega člena 
je sicer govora o t.i. istočasni, konkurirajoči pristojnosti 

poročevalec, št. 66 48 10. avgust2000 



mednarodnega sodišča in nacionalnih sodišč), ki predpisuje, da 
ima postopek pred mednarodnim sodiščem prednost pred 
domačimi postopki. 

Izrecna zahteva nacionalnim zakonodajam je, da v vsaki 
fazi postopka ugodijo zaprosllu mednarodnega sodišča In 
mu prepustijo pristojnost oziroma odstopijo kazenski 
Postopek. 

Gornja obrazložitev velja tudi za izvedbeni določbi drugega in 
tretjega odstavka 7. člena. V primeru zahteve mednarodnega 
sodišča po odstopu pristojnosti se smiselno uporabijo ustrezne 
določbe Zakona o kazenskem postopku (zahtevi je seveda 
Potrebno ugoditi). Zaradi preprečitve dvojnega obravnavanja 
oziroma kaznovanja mora po odstopu pristojnosti mednarodnemu 
sodišču in obvestilu, da je to dejansko začelo postopek (v skladu 
z drugim odstavkom 20. člena Statuta se za formalni začetek 
Postopka šteje trenutek, ko je mednarodno sodišče potrdilo 
obtožnico), domače sodišče izdati odločbo, s katero zavrže 
obtožbo oziroma ustavi preiskavo, če obtožba še ni bila vložena. 

IV. POSEBNI POGOJI ZA PREGON (IZJEME OD NE BIS 
IN IDEM) 

V 8. členu (in delno tretjem odstavku 7. člena) je vsebovano eno 
izmed temeljnih načel sodobnega kazenskega prava, načelo 
Prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari (ne bis in idem) oziroma 
odstop od tega načela v določenih primerih. 31. člen Ustave 
Republike Slovenije, 10. člen Zakona o kazenskem postopku in 
prvi odstavek 10. člena Statuta skladno napotujejo na oblikovanje 
določbe, vsebovane v prvem odstavku 8. člena. Predlagatelj 
ocenjuje, da podrobnejše elaboriranje takšne določbe, glede na 
1o, da gre pravzaprav za uporabo smiselno enakega besedila 
jasne in natančne določbe Zakona o kazenskem postopku, ni 
Potrebno. 

Položaj je popolnoma jasen, ko gre za osebe, predhodno obsojene 
Pred mednarodnim sodiščem. V tem primeru oseba ne sme biti 
Ponovno preganjana, kaznovana ali obsojena zaradi kaznivega 
dejanja, za katero je bila s pravnomočno sodbo mednarodnega 
sodišča oproščena ali obsojena ali je bil kazenski postopek zoper 
nio pravnomočno ustavljen ali je bila obtožba zoper njo 
Pravnomočno zavrnjena (upoštevane so smiselno enake 
odločitve mednarodnega sodišča). 
precej bolj zahteven je položaj, ki ga zakon obravnava v drugem 
ln tretjem odstavku 8. člena. Gre za primere, ko mednarodno 
sodišče zahteva pregon in sojenje osebe, ki izpolnjuje zgoraj 
nsštete pogoje, vendar je bila obravnavana pred domačim 
sodiščem. Ob takšnih zahtevah na prvi pogled lahko nastopi 
kolizija in neskladje tako z ustavnimi določbami, določbami Zakona 
0 kazenskem postopku kot tudi določbami mednarodnih pravnih 
aktov s področja varovanja človekovih pravic. 

Predlagatelj opozarja, da slovenski pravni red smiselno podobno 
določbo, ki posega v načelo "ne bis in idem" že ima. 124. člen Kazenskega zakonika namreč določa, da "če se je v 
Primeru Iz 120. člena (veljavnost KZ za vsakogar, kdo stori 
kaznivo dejanje na ozemlju Republike Slovenije) tega 
*akonlka začel ali končal kazenski postopek v tuji državi, se 
storilec preganja v Republiki Sloveniji samo z dovoljenjem 
ministra za pravosodje." 

la določba je v prvi vrsti namenjena preprečitvi zlorab pravice 
ne bis in idem"in zaščiti interesov Republike Slovenije. Če bi bila 

Prepoved ponovnega sojenja o isti stvari namreč absolutna, bi to 
°mogočalo zlorabe in zaščito določenih storilcev kaznivih dejanj 
s strani tujih pravosodnih organov. Določena država bi z namenom 
*aščite obdolženca lahko sprožila postopek zoper njega, nato bi 

postopek s pravnomočnim sklepom ustavila ali obdolženca 
oprostila; načelo "ne bis in idem" pa bi onemogočalo njegovo 
ponovno in pošteno sojenje v državi, kjer je storil kaznivo dejanje. 

Prav zato - tako kot večina demokratičnih držav - slovensko 
kazensko pravo vsebuje določbo 124. člena KZ. Iz razumljivih 
razlogov - da bi preprečil zlorabe sodstva z namenom zaščite 
obdolženca- pa jo je povzel tudi Statut mednarodnega sodišča. 

Pomembno je opozoriti na določbo drugega odstavka 10. člena 
Statuta, ki pravi: 

»Oseba, ki le bila pred nacionalnim sodiščem že obsojena 
za kazniva dejanja, ki predstavljajo težke kršitve 
mednarodnega humanitarnega prava, Je lahko ponovno 
sojena pred mednarodnim sodiščem samo, če 

- le bilo dejanje, za katero Je bila oseba sojena, kvalificirano 
kot navadno kaznivo dejanje; 

• postopki nacionalnega sodišča niso bili nepristranski In 
neodvisni oziroma so bili usmerjeni na zaščito obdolženca 
pred mednarodno kazensko odgovornostjo ali če primer nI 
bil voden po predpisih.« 

Ob vedenju in zavedanju, da je v konkretnih primerih kljub temu 
mogoča kolizija z ustavno prepovedjo ponovnega sojenja o isti 
stvari, 10. členom Statuta in zahtevi, izhajajoči iz Statuta 
mednarodnega sodišča, ki je, kot je že bilo večkrat poudarjeno, 
za vse države članice OZN obvezujoča, je predlagatelj postopek 
v takšnih primerih (v bistvu gre za približevanje prepovedanem 
načelu »bis in idem«), razčlenil na več faz o katerih odloča Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije. 

V izogib neskladju z zgoraj navedenimi ustavnimi načeli, ki so v 
bistvu povzeta načela mednarodnega prava človekovih pravic, 
je postopek na podlagi drugega odstavka 10. člena Statuta 
mogoče razumeti le kot "subsldlaren"; ne glede na to, da gre 
za isto osebo in isti historični dogodek. Vprašanje pa je, kako se 
bo prišlo do zaključkov, da je bil kazenski postopek pristranski, 
da ni bil neodvisen, da ni bil voden po predpisih ali je bil celo 
usmerjen na zaščito obdolženca pred mednarodno kazensko 
odgovornostjo. Vse to so vprašanja, ki bodo zahtevala tudi uporabo 
standardov, oblikovanih v postopkih pred mednarodnimi telesi za 
zaščito človekovih pravic. 

Poleg tega se je potrebno zavedati, da kvalifikacija, ki pripelje do 
prenosa pristojnosti na mednarodno sodišče zaradi tega, ker je 
bil kazenski postopek v državi usmerjen v zaščito obdolženca 
pred mednarodno kazensko odgovornostjo, vodi ne samo do 
politične obsodbe te države, ampak tudi do slike nekompetentnosti 
njenih državnih organov. 

Postopek v 8. členu zakonskega predloga je oblikovan na način, 
da organi Republike Slovenije v primeru, ko je podana zahteva po 
drugem odstavku 10. člena Statuta, storijo najprej vse potrebno 
za morebitno zagotovitev navzočnosti osebe pred mednarodnim 
sodiščem (pri čemer pa ne sme biti uporabljen ukrep odvzema 
prostosti), nato pa mednarodno sodišče nemudoma obvestijo o 
vseh dejstvih in okoliščinah, zaradi katerih menijo, da zahtevi ni 
moč ugoditi (da bi lahko šlo za kršitev načela »ne bis in idem« na 
mednarodni ravni); obvestilo argumentirajo z vso razpoložljivo 
dokumentacijo. 

Primat zahteve organa mednarodne skupnosti je razviden 
Iz točke c prvega odstavka 8. člena, ki določa, da mora 
Republika Slovenija zahtevi mednarodnega sodišča ugoditi, 
če to kljub prejemu dbvestlla In dokazil pri njej vztraja. V 
vseh takšnih primerih pa Republika Slovenija obvesti tako 
Generalnega tajnika Združenih narodov (ta je pristojen za sprejem 
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pritožb v primeru kršitve mednarodnega pakta o državljanskih in 
človekovih pravicah) kot tudi Evropsko komisijo za človekove 
pravice (Slovenije je članica Sveta Evrope in podpisnica Evropske 
Konvencije o človekovih pravicah). Poleg tega predlagatelj 
opozarja, da bo v konkretnem primeru posameznik lahko vedno 
uporabil tudi institut ustavne pritožbe na Ustavno sodišče 
Republike Slovenije. 

Predlagatelj ocenjuje, da bo tako izdelan postopek minimaliziral 
število zahtev mednarodnega sodišča pod točko c) prvega 
odstavka 8. člena tega zakona, kot tudi izkazal kredibilnost 
'Republike Slovenije v mednarodnem pravnem redu. 

Položaj v 9. členu zakona je enostavnejši; določba našteva tri 
nesporne pogoje, ki morajo biti alternativno izpolnjeni, da se zoper 
isto osebo v isti zadevi v Republiki Sloveniji lahko ponovno prične 
kazenski postopek, ki je bil odstopljen mednarodnemu sodišču. 

V. ODVZEM PROSTOSTI, PRIPOR IN PREDAJA 
OSEBE MEDNARODNEMU SODIŠČU 

V 29. členu Statut nedvoumno in jasno predpisuje dolžnost vseh 
držav, da sodelujejo z mednarodnim sodiščem v preiskavi in 
kazenskem postopku in v takojšnji izvršitvi njegovih zahtev (ki 
pokrivajo širok spekter delovanja- od identifikacije in iskanja oseb, 
preko zaprosil za zaslišanje, izvajanja dokazov, dostave 
dokumentov, do odvzema prostosti, priprtja in predaje oseb 
mednarodnemu sodišču). Že v uvodu poudarjena merila o 
»supremaciji« mednarodnega sodišča in mednarodnega 
kazenskega prava nad notranjim pravom, ki nedvomno vključujejo 
obvezo vseh držav, da postopajo po nalogih mednarodnega 
sodišča, je v svojem poročilu izpostavil tudi glavni tajnik Združenih 
narodov (3.5.1993, odstavek 126); v njem se navaja, da se predaja 
obdolženca mednarodnemu sodišču pri izvrševanju naloga za 
odvzem prostosti in priprtje smatra kot izvršitev prisilnega ukrepa 
iz 41. člena (sedmo poglavje) Ustanovne listine Združenih narodov. 

Jasno je torej, da mednarodna skupnost posameznim 
državam ne daje diskrecijske pravice pri odločanju o (ne) 
Izvršitvi nalogov mednarodnega sodišča. V tem smislu so 
oblikovane tudi določbe 10. do 22. člena tega zakona (ki 
zajemajo poleg odvzema prostosti, priprtja In predaje 
mednarodnemu sodišču tudi druge oblike sodelovanja In 
pomoči). 

Predlog zakona v določbah 10. do 18. člena loči tri temeljne vrste 
odvzema prostosti: 

a) odvzem prostosti In pripor na podlagi naloga 
mednarodnega sodišča; 

b) odvzem prostosti In pripor, če je to potrebno za Izvršitev 
zahteve za predajo osebe mednarodnemu sodišče; 

c) odvzem prostosti In začasno pridržanje osebe po nalogu 
mednarodnega tožilca. 

Po določbah 10. člena tega zakona se vsaki osebi, za katero 
mednarodno sodišče bodisi izda nalog za odvzem prostosti in 
priprtje ali zahtevo za predajo, odvzame prostost in se jo privede 
k pristojnemu preiskovalnemu sodniku. Odvisno od vrste postopka 
pa se potem v skladu z nadaljnjimi določbami oseba pripre ali 
izpusti na prostost (ta možnost in pa možnost milejših ukrepov 
od pripora je dopustna v primeru zahteve za predajo osebe). 

Tako določbe našega pravnega reda kot tudi pravila 
mednarodnega sodišča izrecno zahtevajo določena pravna 
jamstva osebi, ki ji je odvzeta prostost. Ta jamstva so določena v 

11. členu tega zakona (deloma pa tudi v 14. členu). Predvsem 
mora biti osebi, ki ji je vzeta prostost, dan ustrezen pravni pouk v 
jeziku, ki ga razume, pod enakimi pogoji pa ji morajo biti vročeni 
tudi vsi akti mednarodnega sodišča. 

Prvi in drugi odstavek 14. člena se nanašata na vse oblike odvzema 
prostosti ali pripora in govorita o postavitvi oziroma razrešitvi 
zagovornika po uradni dolžnosti. Pogoji in način so enaki kot v 
Zakonu o kazenskem postopku in osebam, ki jim je vzeta prostost, 
zagotavljajo pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika. 

Ker s tem zakonom ni mogoče izključiti pravice do pravnih 
sredstev osebi, ki ji je odvzeta prostost po nalogu mednarodnega 
sodišča oziroma se zahteva njena predaja, je izjemno pomembna 
določba drugega odstavka 17. člena tega zakona. Ta namreč 
določa, da morajo vsi državni organi, ki odločajo o predlogih in 
pravnih sredstvih, ki jih vloži oseba, ki je vzeta prostost na podlagi 
tega zakona oziroma se zahteva njena predaja mednarodnemu 
sodišču, odločati prednostno In brez odlašanja. V državah, ki 
so podobne zakone že preizkusile v praksi, predstavljajo največjo 
oviro za učinkovito sodelovanje z mednarodnim sodiščem prav 
dolgotrajni postopki s pravnimi sredstvi, ki jih ima na voljo obramba 
(vključno z ustavnimi pritožbami in upravnimi spori). 

18. člen je posledica dejstva, da gre pri predmetnem zakonu ves 
čas za prepletanje domačega pravnega reda z mednarodnim, 
nadnacionalnim pravom, ki je sicer komplementarno, vendar v 
primerih kolizije pristojnosti In Interesov postavljeno višje■ 
18. člen izrecno določa, da domači organi nimajo pravica 
vsebinsko presojati aktov in postopkov mednarodnega sodišča- 
Taka določba izhaja neposredno iz narave in pristojnosti 
mednarodnega sodišča. 

1. Odvzem prostosti in pripor na podlagi naloga 
mednarodnega sodišča (12. člen) 

Odvzem prostosti in pripor po nalogu mednarodnega sodišča ne 
dopušča vsebinske presoje utemeljenosti ukrepa s strani domačih 
organov. Zato je določba prvega odstavka 12. člena v bistvo 
samo izvršilne narave. Kljub temu mora pripor odrediti preiskovalni 
sodnik, saj Ustava Republike Slovenije v 20. členu določa, da se 
sme posameznik pripreti samo na podlagi odločbe sodišča. Ostali, 
meritorni kriteriji pri odločanju o odvzemu prostosti in priprtju, niso 
in ne morejo biti v domeni slovenskih sodišč, glede na vse, kar je 
že bilo povedano o obvezujoči naravi nalogov mednarodnega 
sodišča. Okvir, v katerem lahko domači organi naloge 
mednarodnega sodišča presojajo, je začrtan v 18. členu in omejen 
na formalne razloge. 

Tudi v nadaljevanju 12. člena je očitno, da gre pri predmetnem 
zakonu ves čas za prepletanje domačega pravnega reda 1 

mednarodnim, nadnacionalnim pravom, ki je sicot 
komplementarno, vendar v primerih kolizije pristojnosti in interesov 
postavljeno višje. V tem smislu so oblikovani tretji, četrti in po11 

odstavek 12. člena. 

V tretjem odstavku si Republika Slovenija vendarle jemli0 

diskrecijsko pravico, da omeji trajanje pripora na največ 30 dnh 
takšna določba je v skladu tako z ustavno zahtevo, da naj prip0' 
traja najkrajši možni čas, kot tudi z rokom, določenim v prvem 
odstavku 205. člena Zakona o kazenskem postopku. Poudariti 
velja, da se na ta način, ki so ga v svoje zakone sprejele tudi 
številne druge države, povratno vpliva na postopanje 
mednarodnega sodišča, ki naj bo v primerih, ko je osebi vzete 
prostost, še posebej hitro. Peti odstavek izrecno omejuje 
pristojnost domačega sodišča, da bi osebo, ki je bila priprta P° 
nalogu mednarodnega sodišča, na podlagi lastne odločbe izpust"1 

na prostost. 
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Pripor je mogoče nadomestiti z milejšimi ukrepi (npr. varščina, 
hišni pripor ipd.), vendar samo ob soglasju mednarodnega 
sodišča. Taka ureditev je logična in nujna, če se zavedamo, da je 
so v tem primeru domači organi samo izvršitelji naloga 
mednarodnega sodišča. Ni pa mogoče razlagati, da izpustitev 
osebe v priporu na podlagi naloga mednarodnega sodišča ne bi 
bila mogoča na podlagi odločbe Ustavnega sodišča pri odločanju 
o ustavni pritožbi. To bi bilo v neskladju s slovenskim pravnim 
redom. ' 

2. Predaja osebe mednarodnemu sodišču 
(13. do 15. člen) 

Določbe 13. do 15. člena tega zakona, ki govorijo o predaji osebe 
mednarodnemu sodišču, temeljijo na predpostavki, da predaja 
osebe mednarodnemu sodišču nI Isto kot Izročitev osebe 
drugI državi (ekstradicija). 

To predpostavko (ki je tudi izrecno določena v četrtem odstavku 
15. člena) je potrebno sprejeti iz treh osnovnih razlogov: 

• "predaja osebe" je povsem nov institut mednarodnega 
kazenskega prava, ki ni samo terminološka inačica "izročitve 
osebe" in se je izoblikoval z ustanovitvijo mednarodnega sodišča, 
predvsem pa je dobil trdno teoretično podlago pri oblikovanje 
Statuta stalnega mednarodnega kazenskega sodišča; 

■ ker bi sicer ekstradicijski postopki zahtevali popolnoma drugačno 
obravnavanje oseb, katerih izročitev (predajo) bi zahtevalo 
mednarodno sodišče in 

■ ker je v naši (tako kot v številnih drugih) ustavi določba, ki 
Prepoveduje Izročitev državljana Slovenije tuji državi (47. člen 
Ustave Republike Slovenije). 

Navodila, ki jih je prejela Republika Slovenija od tajnika 
mednarodnega sodišča, izrecno zahtevajo, da naj se naša država 
Pri predaji obdolženca mednarodnemu sodišču ne poslužuje 
ekstradicijskih postopkov, ampak naj bo obdolženi nemudoma, 
Po izpolnitvi formalnih pogojev, predan (oziroma celo prepeljan - 
"transffered") mednarodnemu sodišču. Tej zahtevi je moč slediti 
°b razumevanju narave mednarodnega sodišča, ki je po eni strani 
nadnacionalna, eksteritorialna, po drugi strani pa je to sodišče 
del pravnega reda In sistema vsake države, članice OZN. 

V tej luči izgubi veljavo tudi argument prepovedi izročanja domačih 
državljanov, saj ustavna določba izrecno govori o izročitvi tuji 
državi. Tudi iz judikatov mednarodnega kazenskega prava je 
razvidno, da izročitev vojnih zločincev organu mednarodne 
0rganizacije ali skupnosti, kot je npr. mednarodno kazensko 
sodišče za bivšo Jugoslavijo, nima pravne narave izročitve osebe 
drugi državi, ki temelji na dvostranskih ali večstranskih 
mednarodnih dogovorih o ekstradiciji. Ne gre namreč za odnose 
med posameznimi državami, ampak za obveznosti člana 
mednarodne skupnosti do te skupnosti. Tudi ob sprejemanju Statuta 
kalnega mednarodnega kazenskega sodišča je bilo jasno 
Poudarjeno, da predaja ne pomeni isto kot izročitev in da razlika 
nl samo terminološka, ampak tudi vsebinska. Zato tudi večina 
držav, ki so sprejele podobne zakone ali celo že ratificirale Statut 
Mednarodnega kazenskega sodišča, ni videla potrebe po 
spreminjanju svojih ustav. 

^ai dodamo še, da je pravilo št. 58 o postopku pred mednarodnim 
sodiščem popolnoma jasno: 

»Obveznosti, opisane v 29. členu Statuta (med njimi je tudi 
predaja mednarodnemu sodišču) so močnejše ("shall pre- 
vali") od vsake določbe nacionalnega prava ali mednarodne 
pogodbe o ekstradiciji, kl bi lahko preprečila predajo 
obdolženca mednarodnemu sodišču.« 

13. člen ureja postopek za uspešno izvedbo predaje osebe 
mednarodnemu sodišču, če je potrebno, tudi z odvzemom 
prostosti. Ker v tem primeru ne gre za izvrševanje naloga za 
odvzem prostosti ali pripor osebe, pač pa za zahtevo za predajo 
osebe, imajo domača sodišča večjo svobodo pri odločanju o 
morebitnem odvzemu prostosti. Preiskovalni sodnik lahko po 
prvem odstavku 13. člena za uspešno izvedbo predaje osebe 
mednarodnemu sodišču zoper to osebo odredi katerikoli ukrep, 
ki po Zakonu o kazenskem postopku omogoča zagotovitev 
obdolženčeve prisotnosti in uspešno izvedbo postopka (npr. 
varščina, obljuba osebe, hišni pripor in pripor). Po sklepu 
preiskovalnega sodnika je lahko oseba v priporu največ 30 dni 
(drugi odstavek 13. člena). Vsako nadaljnjo podaljšanje pripora 
lahko odredi le Vrhovno sodišče (tretji odstavek 13. člena), ki 
mora tudi po uradni dolžnosti vsake dva meseca preverjati 
utemeljenost pripora. Skupno lahko pripor traja največ devet 
mesecev. Ta rok je predlagatelj uporabil po skrbni proučitvi 
primerjalno-pravnih rešitev in izkušenj držav, ki podobne zakone 
že uporabljajo v praksi. 

Zaradi pravnih sredstev, ki jih lahko oseba, katere predaja se 
zahteva, vloži v Republiki Sloveniji (od ustavne pritožbe do 
upravnega spora), se lahko postopek izjemno zavleče. 

Drugi odstavek 15. člena določa, da o zahtevi za predajo odloča 
Vrhovno sodišče, ki lahko zahtevo za predajo presoja le v okvirih 
8. in 18. člena tega zakona. Sklep o predaji, ki jo odredi minister, 
pristojen za pravosodje (tretji odstavek 15. člena), je torej v 
pretežni meri deklaratorne narave, saj je minister vezan na 
odločitev Vrhovnega sodišča. 

Pomoč, ki jo pri predaji osebe mednarodnemu sodišču nudijo 
organi Republike Slovenije, je obveznost, ki izhaja tako iz besedila 
Resolucije Varnostnega sveta št. 827, kot tudi iz določbe 29. člena 
Statuta mednarodnega sodišča. Ureja jo peti odstavek 15. člena 
tega zakona. 

3. Odvzem prostosti in začasno pridržanje osebe po 
nalogu mednarodnega tožilca (16. člen) 

Vsebina 16. člena izvira tako iz splošne določbe 29. člena Statuta 
mednarodnega sodišča kot tudi iz pravila št. 40 o postopku pred 
mednarodnim sodiščem. Mednarodni tožilec mednarodnega 
sodišča ima med drugim tudi pravico, da pridrži ("arrest provi- 
sionally") osumljenca oziroma takšno pridržanje zahteva od 
države. Tudi tu država nima diskrecijske pravice pri presoji vsebine 
zahteve za pridržanje, v skladu z določili pravnega reda Republike 
Slovenije pa lahko postavi 48 umi skrajni rok za takšno pridržanje 
in presojanje o nadaljnjih zahtevah. Odvzem prostosti in pridržanje 
na podlagi zahteve mednarodnega tožilca izvrši policija. Ker gre 
za izjemno kratke roke, je upravičeno, da v tem primeru policija o 
odvzemu prostosti neposredno obvesti mednarodnega tožilca in 
tajnika. Običajno bo taki zahtevi tožilca sledil nalog za odvzem 
prostosti in pripor mednarodnega sodišča, nakar bodo domači 
organi postopali v skladu z 10. členom tega zakona. Če takega 
naloga v 48 urah ni, domači organi osebo izpustijo na prostost. 
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VI. DRUGE OBLIKE SODELOVANJA IN POMOČI 

Med drugimi oblikami sodelovanja in pomoči mednarodnemu 
sodišču je potrebno opredeliti dva osnovna načina oprave 
preiskovalnih dejanj, kot jih pozna Zakon o kazenskem postopku 
v 18. poglavju. Prvi način, opredeljen v prvem odstavku 19. člena, 
je že znan v dosedanji praksi slovenskih pravosodnih organov, 
drugačen je le razlog, voljna komponenta, ki pripelje do opravljanja 
preiskovalnih dejanj. Običajno je šlo za zaprosilo, z diskrecijsko 
pravico slovenskih organov, da mu ugodijo ali pa tudi ne, v 
obravnavanem primeru pa gre za predlog mednarodnega tožilca 
oziroma mednarodnega sodišča, ki so mu domača sodišča dolžna 
ugoditi. 

V nadaljevanju 19. člena je določeno sodelovanje in pomoč 
mednarodnemu sodišču oziroma tožilcu na način, da lahko ti 
organi na ozemlju Republike Slovenije sami opravljajo preiskovalna 
dejanja. Določeni so sicer pogoji za to, vendar jih domači organi 
lahko presojajo le v okviru 18. člena zakona; če so formalne 
predpostavke podane, je predlogu potrebno ugoditi. Takšna 
zahteva izhaja iz drugega odstavka 18. člena Statuta 
mednarodnega sodišča, ki določa: 

»Mednarodni tožilec Ima pravico zasllšatl osumljence, žrtve 
In priče, zbirati dokaze In opravljati preiskavo na licu mesta 
("on site Investlgatlon"). Za dosego teh ciljev lahko 
mednarodni tožilec, kadar le to potrebno, zahteva pomoč 
pristojnih državnih organov.« 

Pomembna je določba četrtega odstavka 19. člena, ki izrecno 
določa da pri opravljanju tovrstnih preiskovalnih dejanj ne sme 
imeti manjših pravic, kot mu pripadajo po Zakonu o kazenskem 
postopku, razen če ta zakon izrecno določa drugače. S tem je 
želel predlagatelj zakona doseči, da se morajo vsa preiskovalna 
dejanja - četudi jih opravljajo organi mednarodnega sodišča ■ 
opravljati na način, ki je čimbolj skladen s siceršnjimi kazenskim 
postopki v Republiki Sloveniji. 

20. in 21. člen v okviru sodelovanja in pomoči mednarodnemu 
sodišču določata ukrepe za zagotovitev navzočnosti oseb (v 
tem primeru prič, izvedencev in drugih stranskih udeležencev 
postopka) na sodišču, kot tudi dolžnost posredovanja osebnih in 
drugih podatkov v skladu z namenom njihove uporabe pred 
mednarodnim sodiščem. Vse določbe izvirajo iz zahtev Statuta 
oziroma Pravil mednarodnega sodišča, tam pa ima temelj tudi 
zaščitna določba, ki osebam, ki so zaradi pristopa na mednarodno 
sodišče zapustile ozemlje Republike Slovenije ob njihovi vrnitvi 
zagotavlja enak status, kot so ga imele pred odhodom. 

22. člen je za tovrstne zakone nekoliko specifičen. Z njim je želel 
predlagatelj izkazati dodatno zavezanost k sodelovanju z 
mednarodnim sodiščem, predvsem urediti postopek, ki bi domačim 
organom odkrivanja, preiskovanja in pregona omogočal 
posredovanje relevantnih informacij (na katere naletijo pri svojem 
delu - npr. pri razgovorih z begunci) mednarodnemu sodišču tudi 
takrat, ko ta tega izrecno ne zahteva (npr. ker zanje sploh ne ve). 

VII. IMUNITETA IN PROST PREHODU ČEZ OZEMLJE 
REPUBLIKE SLOVENIJE \ 
Določbi 23. in 24. člena sta namenjeni učinkovitemu in nemotenemu 
delovanju mednarodnega sodišča in njegovih organov v primerih, 
ko se to izvaja na ozemlju Republike Slovenije oziroma ko gre za 
prehod preko ozemlja naše države po pooblastilu oziroma na 

zahtevo mednarodnega sodišča ali tožilca. Skladno z določbo 30. 
člena Statuta mednarodnega sodišča uživajo vsi sodniki, tožilec 
in tajnik polno diplomatsko imuniteto po pravilih mednarodnega 
prava, drugi, uradno pooblaščeni predstavniki mednarodnega 
sodišča, mednarodnega tožilca in tajnika pa privilegije in imunitete 
kot so predpisani v 5. in 7. členu Konvencije o privilegijih in 
imunitetah Združenih narodov z dne 13.2.1946. 

Možnost, da se zaradi takšnih ali drugačnih razlogov Republika 
Slovenija in mednarodno sodišče glede uslužbencev dogovorita 
drugače, je dana v zadnjem stavku drugega odstavka 24. člena. 

VIII. STROŠKI 

Glede na to, da je mednarodno sodišče organ, ki v večini primerov 
inicira, uvede in vodi postopek neodvisno od volje države, bi bil 
možen argument, da mora nositi tudi večino stroškov teh 
postopkov. Vendarle predlagatelj ocenjuje, da je tudi v tem pogledu 
potrebno dati prispevek svetovni skupnosti (toliko bolj, ker gre za 
področje človekovih pravic), tako kot so v svojih zakonih storile 
številne druge države in tako kot nas k takšnemu ravnanju 
vzpodbuja Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov št. 
827 (tč. 5: »... spodbuja države, medvladne in nevladne 
organizacije, da mednarodnemu sodišču pomagajo finančno, z 
opremo in uslugami, kar naj vključuje tudi ponudbo strokovnega 
osebja ...«). Dodaten argument za prevzem stroškov (razen 
izvirnih stroškov mednarodnega sodišča oziroma tožilca ali tistih, 
ki jih navedena organa samoiniciativno prevzameta v svoje breme) 
je, da bi glede na načelo univerzalnosti v našem kazenskem 
pravu bil v vsakem primeru uveden kazenski pregon zoper osebe, 
ki jih po tem zakonu preganja mednarodno sodišče oziroma 
njegov tožilec. V takšnem primeru bi vse stroške nosila Republika 
Slovenija. 

Predlagano besedilo 25. člena tako določa, da se vsi stroški, ki 
nastanejo zaradi postopanja po tem zakonu, štejejo kot stroški 
kazenskega postopka, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja kazenski 
postopek, že tako kije proračun Republike Slovenije. 

IX. ODVZEM PROTIPRAVNO PRIDOBLJENE 
PREMOŽENJSKE KORISTI IN ODLOČANJE O 
PREMOŽENJSKOPRAVNIH ZAHTEVKIH 

Tako kot so za naše državne organe obvezne ostale, že opisane 
odločitve, zahteve in nalogi mednarodnega sodišča, je potrebno 
upoštevati tudi odločitve o odvzemu protipravno pridobljene 
premoženjske koristi in o premoženjskopravnih zahtevkih. Glede 
na to, da je problematika odvzema premoženjske koristi že 
ustrezno urejena v Kazenskem zakoniku, je v tem delu dovolj 
napotiti na smiselno uporabo kazenskega zakona (7. poglavja 
slovenske kodifikacije materialnega kazenskega prava). 

Določbe o premoženjskopravnih zahtevkih v 27. členu izhajajo iz 
pravila mednarodnega sodišča št. 106, ki v treh odstavkih 
predpisuje postopek držav v primerih storitve kaznivih dejanj, ki 
so povezana z nastankom škode. Predpisana je tako pravica 
oškodovanca, da v skladu z nacionalno zakonodajo sproži 
odškodninski postopek pred domačim sodiščem, kot tudi vezanost 
na že rešeno predhodno vprašanje o kazenski odgovornosti v 
obsodilni sodbi mednarodnega sodišča. Prav tako je za Republiko 
Slovenijo obvezna pravnomočna odločitev mednarodnega 
sodišča, s katero je samo odločilo o premoženjskopravnem 
zahtevku. 
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X. IZVRŠITEV KAZNI 

Glede odločitve o tem, ali bodo na svojem ozemlju izvršile kazen 
mednarodnega sodišča, je državam prepuščena popolna 
diskrecijska pravica (27. člen Statuta: »Obsojenec bo prestajal 
zaporno kazen v državi, ki jo odredi mednarodno sodišče s 
seznama držav, ki so Varnostnemu svetu izrazile pripravljenost, 
da sprejmejo obsojene osebe.«). 

Republika Slovenija pripravljenost, da sprejme izvršitev 
pravnomočne obsodbe mednarodnega sodišča, izraža v prvem 
odstavku 28. člena (podobno je storila večina primerjanih držav, 

ki so zakone o sodelovanju z mednarodnim sodiščem že sprejele). 
V primeru, da država sprejme to obvezo, mora biti prestajanje 
kazni usklajeno s pravnim redom države, vendar pod nadzorstvom 
mednarodnega sodišča (27. člen Statuta). Tudi o amnestiji, 
pomilostitvi, pogojnem odpustu in podobnih ukrepih, kot jih poznajo 
nekatere druge države, odloča predsednik mednarodnega 
sodišča po obvestilu države (28. člen Statuta). V Republiki Sloveniji 
se bodo lahko izvršile torej le kazni, ki bodo v skladu z določbami 
Kazenskega zakonika o vrsti in višini kazni, predpisanih za kazniva 
dejanja v Republiki Sloveniji, pri sami izvršitvi pa se bodo smiselno 
uporabljale določbe Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. 

PRILOGA I 

STATUT MEDNARODNEGA KAZENSKEGA SODIŠČA ZA NEKDANJO 
JUGOSLAVIJO (Resolucija št. 827/1993) 

(neuradni prevod) 

(Opomba: Statut Mednarodnega sodišča za Ruando je vsebinsko 
identičen s Statutom Mednarodnega sodišča za nekdanjo 
Jugoslavijo. Razlika je samo v teritorialni in časovni pristojnosti in 
v oštevilčenju členov - to izhaja tudi iz obrazložitve.) 

(f) namerno odvzemanje pravic pravičnega in rednega sojenja 
vojnim zapornikom ali civilistom, 

(g) nezakonita deportacija ali transfer ali nezakonit zapor civilistov, 
(h) jemanje civilistov za talce. 

1. člen 
PRISTOJNOSTI MEDNARODNEGA SODIŠČA 

Mednarodno sodišče je pristojno za kazenski pregon (kaznovanje) 
oseb, ki so odgovorne za resne kršitve mednarodnega 
humanitarnega prava, storjene na ozemlju bivše Jugoslavije od 
'eta 1991 dalje v skladu z določili Statuta. 

2. člen 
HUDE KRŠITVE ŽENEVSKIH KONVENCIJ IZ LETA 

1949 

Mednarodno sodišče je pristojno za kazenski pregon (kaznovanje) 
°seb, ki so storile ali so odredile storitev hudih kršitev Ženevskih 
konvencij (12. avgust 1949), namreč naslednja dejanja, ki so bila 
storjena zoper osebo ali premoženje, zaščiteno po določilih 
relevantne Ženevske konvencije: 

(3) namerno (zavestno) ubijanje, 
(b) mučenje ali nehumano zdravljenje, vljučujoči biološke 

eksperimente, 
(c) namerno povzročanje velikega trpljenja ali resnih poškodb 

telesu ali zdravju, 
to) razširjeno uničevanje in zaseg premoženja, ki ni upravičeno 

z vojaško nujnostjo in je izvršeno nezakonito in objestno, 
(°) prisilitev vojnih zapornikov ali civilistov, da služijo (sodelujejo) 

v sovražnih silah, 

3. člen 
KRŠITVE VOJNEGA PRAVA IN VOJNIH OBIČAJEV 

Mednarodno sodišče je pristojno za kazenski pregon (kaznovanje) 
oseb, ki so kršile vojno pravo ali vojne običaje. Take kršitve lahko 
vključujejo (ne gre za taksativnost): 

(a) uporabo strupenega orožja ali drugih vrst orožja, ki povzroča 
nepotrebno trpljenje, 

(b) objestno rušenje naselij, mest ali vasi ali plenitev (pustošenje), 
ki ni upravičeno z vojaško nujnostjo, 

(c) napad ali bombardiranje, v katerem koli pomenu, nezaščitenih 
mest, vasi, stanovanj (bivališč) ali zgradb, 

(d) prilastitev (zaseg), uničenje ali namerno povzročanje škode 
institucijam, ki so posvečene religiji, sirotišnicam in 
izobraževanju, umetnosti in znanosti, zgodovinskim 
spomenikom in delom, ki so umetniške in znanstvene 
vrednosti, 

(e) plenjenje (ropanje) javne ali zasebne lastnine (premoženja). 

4. člen 
GENOCID 

1. Mednarodno sodišče je pristojno za kazenski pregon 
(kaznovanje) oseb, ki so storile kaznivo dejanje genocida, 
kot je definirano v drugem odstavku tega člena ali so storile 

10. avgust2000 53 poročevalec, št. 66 



katerokoli kaznivo dejanje našteto v tretjem odstavku tega 
člena. 

Z Genocid pomeni katerokoli od navedenih dejanj storjenih z 
namenom, da se uniči, v celoti ali delno, narodna, etnična, 
rasna ali religiozna skupina, kot so: 

(a) ubijanje članov skupine, 
(b) povzročanje resnih telesnih ali mentalnih bolečin (škode) 

članom skupine, 
(c) namerno (premišljeno) povzročanje članom skupine pogojev 

življenja, ki povzročajo psihično ničenje v celoti ali delno, 
(d) nalaganje ukrepov z namenom preprečitve rojstev znotraj 

skupine, 
(e) prisilna transportacija otrok iz ene skupine v naslednjo 

skupino. 

3) Kazniva so naslednja dejanja: 

(a) genocid, 
(b) zaroda za storitev genocida, 
(c) direktno in javno spodbujanje k storitvi genocida, 
(d) poskus storitve genocida, 
(b) sokrivda pri genocidu. 

5. člen 
ZLOČINI ZOPER ČLOVEŠTVO 

Mednarodno sodišče je pristojno za kazenski pregon (kaznovanje) 
oseb, ki so odgovorne za storitev naslednjih zločinov, če so bili 
storjeni v oboroženem spopadu, bodisi mednarodnega ali 
notranjega značaja, in usmerjeni zoper katerokoli civilno populacijo: 

(a) umor, 
(b) iztrebljanje, 
(c) zasužnjanje, 
(d) deportacija, 
(e) zapor, 
(f) mučenje, , 
(g) posilstvo, 
(h) pregon na osnovi političnega, rasnega ali verskega 

razlikovanja, 
(i) druga nečloveška dejanja. 

6. člen 
OSEBNA PRISTOJNOST 

Mednarodno sodišče je pristojno za naturalne (fizične) osebe 
glede na določila prisotnega Statuta. 

7. člen 
POSAMIČNA (INDIVIDUALNA) KAZENSKA 

ODGOVORNOST 

1. Oseba, ki je planirala, hujskala, odredila, storila ali kako 
drugače pomagala, in ki je bila hujskač pri planiranju, pripravi 
ali izvršitvi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v členih 2.-5. 
prisotnega Statuta, je individualno odgovorna za ta kazniva 
dejanja (zločine). 

4 
2 Uradni položaj obtožene osebe, ne glede na to ali je predsednik 

države ali vlade ali odgovorni vladni uradnik, ne more razrešiti 
take osebe kazenske odgovornosti ali omilitve kazni. 

3. Dejstvo, da je bilo katerokoli od dejanj v členih 2.-5. prisotnega 
Statuta storjeno s strani podrejenega, ne razrešuje njegovega 
nadrejenega kazenske odgovornosti če je vedel ali če je imel 
razlog zato, da je vedel, da bo podrejeni storil tako dejanje ali 
da ga je storil in da nadrejeni ni naredil nujnih in razumskih 
ukrepov, da bi preprečil taka dejanja ali kaznoval krivca. 

4. Dejstvo, da je obtožena oseba delovala v skladu z nalogom 
vlade ali nadrejenega, je ne razrešuje kazenske odgovornosti, 
vendar se to dejstvo lahko upošteva kot okoliščina pri omilitvi 
kazni, če tako zahteva Mednarodno sodišče. 

8. člen 
KRAJEVNA IN ČASOVNA VELJAVNOST 

Krajevna pristojnost Mednarodnega sodišča se lahko raztegne 
na teritorij bivše SFRJ, vključno njeno kopno zemljo, zračni prostor 
in teritorialne vode. Časovna jurisdikcija Mednarodnega sodišča 
pa se razteza na obdobje od 1. januarja 1991. 

9. člen 
ISTOČASNA (KONKURIRAJOČA) PRISTOJNOST 

1. Mednarodno sodišče in sodišča posameznih držav imajo 
konkurirajočo pristojnost za kazenski pregon (kaznovanje) 
oseb, ki so storile resne kršitve mednarodnega humanitarnega 
prava na ozemlju bivše Jugoslavije od 1. januarja 1991 dalje. 

2. Mednarodno sodišče ima primat nad sodišči posameznih 
držav. Na katerikoli stopnji postopka lahko Mednarodno 
sodišče formalno zahteva od sodišč posameznih držav, da 
odgodijo svojo pristojnost Mednarodnemu sodišču v soglasju 
z prisotnim Statutom in postopkovnimi in dokaznimi pravili 
Mednarodnega sodišča. 

10. člen 
NAČELO NE BIS IN IDEM 

1. Nobena oseba ne sme biti v postopku pred sodiščem 
posamezne države za dejanja, ki predstavljajo resne kršitve 
mednarodnega humanitarnega prava po določbah prisotnega 
Statuta, za katera je bila že obravnavana v postopku s strani 
Mednarodnega sodišča. 

2. Oseba, ki je že bila v postopku s strani sodišča v posamezni 
državi za dejanja, ki ustvarjajo resne kršitve mednarodnega 
humanitarnega prava, pa je lahko pozneje obravnavana v 
postopku pred Mednarodnim sodiščem samo če: 

(a) je bilo dejanje, za katerega je že bila obravnavana, 
karakterizirano kot navadno kaznivo dejanje; ali 

(b) če postopku pred sodiščem posamezne države niso bili 
nepristranski ali neodvisni (pravični), če so vodili k odvrnitvi 
mednarodne kazenske odgovornosti obtoženega ali pa primer 
ni bil skrbno raziskan. 

3. Pri upoštevanju kazni, ki naj bi bila naložena osebi, obsojeni 
za kazniva dejanja po določbah tega Statuta, naj bi Mednarodno 
sodišče upoštevalo obseg, do katerega se za isto kaznivo 
dejanje naloži kazen s strani sodišča posamezne države. 
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11. člen 
ORGANIZACIJA MEDNARODNEGA SODIŠČA 

14. člen 
URADNIKI IN ČLANI SENATOV 

Mednarodno sodišče je sestavljeno iz naslednjih organov: 

(a) Senatov, ki obsegajo dva razpravljajoča Senata in Prizivni 
(apelacijski) Sentat, 

(b) Tožilstva, 
(c) Registra, ki služi tako Senatom kot tudi Tožilstvu. 

12. člen 
SESTAVA SENATA 

Senat je sestavljen iz enajstih neodvisnih sodnikov, pri čemer 
dva izmed njih ne smeta biti državljana iste države, ki so 
razporejeni tako: 

(a) trije sodniki delujejo v vseh razpravljajočih Senatih; 
(b) pet sodnikov deluje v prizivnem (apelacijskem) Senatu. 

13. člen 
KVALIFIKACIJE IN VOLITVE SODNIKOV 

1. Sodniki so osebe visokega moralnega značaja, neodvisni in 
nepristranski, ki posedujejo (obvladajo) kvalifikacije, ki se 
zahtevajo v njihovih državah, za imenovanje na najvišja 
sodniška mesta. Pri celotni sestavi Senata je potrebno 
upoštevati izkušnje sodnikov na področju kazenskega prava, 
mednarodnega prava, vključujoči mednarodno humanitarno 
pravo in človekove pravice. 

2. Sodniki Mednarodnega sodišča morajo biti izvoljeni s strani 
Generalne Skupščine iz liste, ki ji jo predložil Varnostni Svet, 
na sledeči način: 

(a) Generalni Sekretar mora razpisati imenovanje za sodnike 
Mednarodnega sodišča s strani držav članic OZN in držav 
nečlanic, ki imajo stalne opazovalne misije na sedežu OZN; 

(b) znotraj 60 - dnevnega roka od dneva razpisa Generalnega 
sekretarja, mora vsaka država imenovati več kot dva 
kandidata, ki imata kvalifikacije, zahtevane v prvem odstavku 
tega člena, izmed katerih pa dva ne smeta biti državljana iste 
države (ne smeta biti iste nacionalnosti); 

(c) Generalni sekretar mora dostaviti imenovanja, ki jih je dobil, 
Varnostnemu svetu. Iz te liste imenovanj mora Varnostni svet 
sestaviti listo ne manj kot 22 in ne več kot 33 kandidatov, pri 
tem pa mora upoštevati primerno zastopstvo glavnih pravnih 
sistemov na svetu; 

(d) Predsednik Varnostnega sveta mora prenesti listo kandidatov 
predsedniku Generalne skupščine. Iz te liste potem Generalna 
skupščina izvoli 11 sodnikov Mednarodnega sodišča. 
Kandidati, ki dobijo absolutno večino glasov. 

3. V primeru praznega mesta v Senatih, po posvetovanjih s 
predsednikom Varnostnega sveta in Generalne skupščine, 
Generalni sekretar določi osebo, ki izpolnjuje zahtevane 
kvalifikacije iz prvega odstavka tega čelna, da zapolni 
praznino. 

4- Sodniki so izvoljeni za dobo štirih let. Za sodnike 
Mednarodnega sodišča veljajo enaki delovni pogoji kot za 
sodnike Mednarodnega sodišča pravice. Obstaja možnost 
ponovne izvolitve. 

1. Sodniki Mednarodnega sodišča izvolijo Predsednika. 

2. Predsednik Mednarodnega sodišča mora biti član prizivnoga 
(apelacijskoga) senata in mora voditi (predsedovati) postopke. 

3. Po posvetovanju s sodniki Mednarodnega sodišča, predsednik 
tega sodišča dodeli sodnike prizivnomu (apelacijskomu) 
Senatu in razpravljajočemu Senatu. Sodnik opravlja svoje 
delo samo v tistem Senatu, v katerega je bil dodeljen. 

4. Sodniki vsakega izmed razpravljajočih Senatov izvolijo 
predsedujočega sodnika, ki mora voditi vse postopke 
razpravljajočega Senata kot celoto. 

15. ćlen 
PRAVILA POSTOPKA IN DOKAZOVANJE 

Sodniki Mednarodnega sodišča morajo sprejeti pravila postopka 
in dokazovanj za vodenje predhodne faze postopka, sojenje in 
pritožbeni postopek, dopustnost dokazov, zaščito žrtev in prič in 
druge primerne ukrepe. 

16. dlen 
TOŽILEC 

1. Tožilec je odgovoren za preiskavo in kazenski pregon oseb 
odgovornih za resne kršitve mednarodnega humanitarnega 
prava storjene na ozemlju bivše Jugoslavije od 1. januarja 
1991 dalje. 

2. Tožilec mora delovati neodvisno, kot ločen organ 
Mednarodnega sodišča. Ne more in ne sme niti iskati niti 
zahtevati ali sprejemati navodil od vlade ali iz drugega vira. 

3. Urad tožilca je sestavljen iz tožilca in drugega zahtevanega 
kvalificiranega osebja. 

4. Tožilca imenuje Varnostni svet na podlagi imenovanja 
Generalnega sekretarja. Tožilec je oseba visokega moralnega 
značaja, imeti mora visoko stopnjo pristojnosti in izkušenj pri 
vodenju preiskav in kazenskem pregonu v kazenskih 
zadevah. Tožilec je imenovan za dobo štirih let, z možnostjo 
ponovnega imenovanja. Ima položaj podsekretarja OZN, kar 
se tiče pogojev in časovnega termina. 

17. <?len 
TAJNIŠTVO 

1. Tajništvo je odgovorno za upravljanje in delovanje 
Mednarodnega sodišča. 

2 Tajništvo je sestavljena iz tajnika in drugega zahtevanega 
osebja. 

3 Tajnika imenuje Generalni sekretar po posvetovanju s 
predsednikom Mednarodnega sodišča. Tajnik je imenovan 
za obdobje štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. 
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Njegov položaj je podoben asistentu Generalnega sekretarja 
OZN. 

4. Osebje v tajništvu je določeno s strani Generalnega sekretarja 
po priporočilu tajnika. 

18. dlen 
PREISKAVA IN PRIPRAVE NA OBTOŽNICO 

1. Tožilec mora začeti preiskavo po uradni dolžnosti na temelju 
informacij, ki jih dobi iz kateregakoli vira, še posebno od vlade, 
organov OZN, medvladnih in nevladnih organizacij. Tožilec 
mora oceniti prejete informacije in odločiti ali obstaja zadostna 
baza za nadaljevanje postopka. 

Z Tožilec ima pravico zasliševati osumljence, žrtve in priče, 
zbirati dokaze in voditi preiskave. Pri izvrševanju svojega 
dela lahko zahteva, če to potrebno, pomoč zadevnih državnih 
organov. 

3. Pri zasliševanju ima osumljenec pravico do odvetnika, ki si 
ga izbere sam, vključno s pravico do pravne pomoči, ki mu 
pripada brezplačno v kateremkoli primeru, če nima zadostnih 
sredstev za plačilo, kot tudi pravico do nujnega prevoda v in 
iz jezika, ki ga govori in razume. 

4. Po odločitvi (določitvi), da prima facie primer obstoji, tožilec 
pripravi obtožnico, ki vsebuje koncizno (kratko, zgoščeno, 
jedrnato) ugotovitev o dejstvih in kaznivem dejanju oziroma 
kaznivih dejanjih, ki bremenijo obtoženega po Statutu. 
Obtožnica se potem prenese k sodniku razpravljajočega 
Senata. 

19. dlen 
PREGLED OBTOŽNICE 

1. Ko sodnik razpravljajočega Senata prejme obtožnico, jo mora 
pregledati. Če je zadovoljen z odločitvijo tožilca o prima facie 
obstoju primera, potrdi obtožnico, če pa z obtožnico ni 
zadovoljen, jo opusti. 

2. Po potrditvi obtožnice lahko sodnik na zahtevo tožilca izda 
zaporni nalog ali naloge za priprtje, predajo ali transfer oseb 
ali druge naloge, ki se lahko zahtevajo za vodenje postopka. 

20. dlen 
ZAČETEK IN VODENJE POSTOPKA 

1. Razpravljajoči Senat mora zagotoviti, da je postopek pravičen 
in hiter, da se postopek vodi v skladu s pravili postopka in 
dokazovanj, s polnim spoštovanjem pravic obtoženega in v 
skladu z zaščito žrtev in prič. 

2. Osebo, zoper katero je bila potrjena obtožnica in se jo lahko 
da v skladu z nalogom ali zapornim nalogom Mednarodnega 
sodišča v zapor, je potrebno takoj (nemudoma) informirati o 
obtožbah zoper njo in jo prepeljati pred Mednarodno sodišče. 

3. Razpravljajoči Senat prebere obtožnico, preveri ali so bile 
spoštovane pravice obtoženega potrdi, da obtoženi razume 
obtožnico in ga pouči, da lahko začne obrambo. Razpravljajoči 
Senat potem določi datum začetka obravnave. 

4. Obravnava je javna razen, če razpravljajoči Senat ne odloči, 
da zapre postopke za javnost v skladu s pravili postopka in 
dokazovanj. 

21. člen 
PRAVICE OBTOŽENEGA 

1. Pred Mednarodnim sodiščem so vse osebe enake. 

2. Pri določitvi obtožnice, mora biti obtoženi podvržen 
pravičnemu in javnemu zaslišanju, kot je to določeno v 22. 
členu Statuta. 

3. Za obtoženega velja presumpcija nedolžnosti, dokler mu ni 
krivda dokazana v skladu z določbami prisotnega Statuta. 

4. Pri določitvi obtožbe zoper obtoženega v skladu z določbami 
prisotnega Statuta, se morajo obtoženemu zagotoviti 
minimalne garancije, kot so: 

(a) da je točno in v detajlih, ter v jeziku, ki ga razume, seznanjen 
z naravo in podlago (vzrokom) obtožbe zoper njega; 

(b) da ima zadosti časa in možnosti za pripravo svoje obrambe 
in za komuniciranje s svojim odvetnikom, ki si ga je sam 
izbral; 

(c) da se mu sodi brez nepotrebne zamude; 
(d) da je sojen v svoji prisotnosti, da ga brani (zagovarja) oseba, 

ki si jo je sam izbral, da je obveščen, če nima pravne pomoči 
o tej svoji pravici, da ima pravno pomoč, ki mu pripada v 
vsakem primeru, kjer interesi pravičnosti to zahtevajo, in brez 
plačila v vsakem primeru, če nima zadosti lastnih sredstev, 
da bi jo plačal; 

(e) da zasliši (ali da zaslišali) priče zoper njega in da dobi 
prisotnost in zaslišanje prič, kakor jo imajo one zoper njega; 

(f) da ima prosto (brezplačno) pomoč tolmača, če ne razume ali 
govori jezika, ki se uporablja pred Mednarodnim sodiščem; 

(g) da se ga ne sili k pričanju zoper samega sebe ali k priznanju 
krivde. 

22. dlen 
ZAŠČITA ŽRTEV IN PRIČ 

1. Razpravljajoči Senat razglasi sodbo in naloži kazen osebam, 
ki so obsojene zaradi resnih (hudih) kršitev mednarodnega 
humanitarnega prava. 

2. Sodba mora biti izražena s strani večine sodnikov 
razpravljajočega Senata in izrečena javno, tudi s strani 
razpravljajočega Senata. Sodbi so lahko dodana tudi ločena 
in nasprotna mnenja. 

23. člen 
SODBA 

1. Razpravljajoči Senat razglasi sodbo in naloži kazen osebam, ki 
so obsojene zaradi resnih (hudih) kršitev mednarodnega 
humanitarnega prava. 

2. Sodba mora biti izražena s strani večine sodnikov 
razpravljajočega Senata in izrečena javno, tudi s strani 
razpravljajočega Senata. Sodbi so lahko dodana tudi ločena 
in nasprotna mnenja. 
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24. člen 
KAZNI 

29. člen 
SODELOVANJE IN PRAVNA POMOČ 

1. Kazen, ki jo naloži Mednarodno sodišče je omejena na zapor. 
Pri določanju pogojev zapora, mora razpravljajoči Senat 
upoštevati splošno prakso, ki se nanaša na zaporno kazen, 
ki so jo izrekala sodišča v bivši Jugoslaviji. 

2. Pri nalaganju kazni, mora razpravljajoči Senat upoštevati 
faktorje, kot so: teža kaznivega dejanja in individualne 
okoliščine obsojene osebe. 

3. V dodatku k zaporni kazni lahko Sodišče odredi tudi vrnitev 
premoženja in dobrin, ki so bile pridobljene s kaznivim dejanjem. 

25. člen 
PRITOŽBENI POSTOPEK 

1. Pritožbeni Senat preizkusi pritožbo, ki jo vloži oseba, obsojena 
s strani Mednarodnega sodišča ali pa tožilec, iz naslednjih 
razlogov; 

(a) napaka pri pravnem vprašanju, ki se nanaša na neveljavnost 
odločitve; 

(b) napaka pri dejanskem vprašanju, ki pomeni kršitev prava 
(pravice). 

2. Pritožbeni Senat lahko potrdi, razveljavi ali pa revidira odločitev, 
ki jo je izrekel razpravljajoči Senat. 

26. člen 
REVIZIJSKI POSTOPKI 

Če se odkrije novo dejstvo, ki ni bilo znano v času postopka pred 
razpravljajočim Senatom ali pred pritožbenim Senatom in, če je to 
dejstvo lahko odločilni faktor pri doseganju odločitve, obsojena 
oseba ali tožilec lahko vložijo pred Mednarodnim sodiščem 
zahtevo (prošnjo) za revizijo sodbe. 

27. člen 
IZVRŠEVANJE KAZNI 

Kazen zapora se izvrši v državi, ki jo določi Mednarodno sodišče 
^ liste držav, ki so pokazale Varnostnemu svetu svojo 
Pripravljenost, da sprejmejo obsojene osebe. Taka zaporna kazen 
rnora biti v skladu z uporabnim pravom države, na katero se to 
nanaša. 

28. člen 
POMILOSTITEV ALI ZMANJŠANJE KAZNI 

če je v skladu z uporabnim pravom države, v kateri obsojena 
oseba prestaja zaporno kazen, obsojena oseba primerna za 
Pomilostitev ali zmanjšanje kazni, mora zadevna država to 
notificirati Mednarodnemu sodišču. Predsednik Mednarodnega 
sodišča po posvetovanju s sodniki, odloči o sami stvari na temelju 
Interesa pravičnosti in splošnih pravnih načel. 

1. Države sodelujejo z Mednarodnim sodiščem pri preiskavah 
in kazenskem pregonu oseb, obtoženih za resne kršitve 
mednarodnega humanitarnega prava. 

2. Države morajo izpolnjevati svoje obveznosti brez nepotrebne 
zamude, na podlagi zahteve za pomoč ali naloga, ki ga izda 
razpravljajoči Senat, vključujoči, ne pa omejeno samo na: 

(a) identifikacijo in lokacijo oseb, 
(b) pričanje in izvajanje dokazov, 
(c) hranjenje dokumentov, 
(d) pripor ali pridržanje osebe, 
(e) predajo ali prevoz obtoženega na Mednarodno sodišče. 

30. člen 
STATUS, PRIVILEGIJI IN IMUNITETE 

MEDNARODNEGA SODIŠČA 

1. Konvencija o privilegijih in imunitetah OZN (13. februar 1948) 
se uporablja za Mednarodno sodišče, za sodnike, tožilca in 
njegovo osebje, tajnika in njegovo osebje. 

2. Sodniki, tožilec in tajnik uživajo privilegije in imunitete, Izjeme 
in ugodnosti, ki so podeljene diplomatskim poslanikom, v 
soglasju z mednarodnim pravom. 

3. Osebje tožilca in tajnika uživa privilegije in imunitete, ki so 
podeljene uradnikom OZN po členih V in VII Konvencije iz 
prvega odstavka tega člena. 

4. Druge osebe, vključno z obtoženim, ki se nahajajo na sedežu 
Mednarodnega sodišča, morajo biti podvržene takemu 
ravnanju, ki je nujno za funkcioniranje Mednarodnega sodišča. 

31. člen 
SEDEŽ MEDNARODNEGA SODIŠČA 

Sedež Mednarodnega sodišča v Haagu. 

32. člen 
STROŠKI MEDNARODNEGA SODIŠČA 

Stroške Mednarodnega sodišča nosi redni proračun OZN v skladu 
s 17. členom Listine OZN. 

33. člen 
URADNI JEZIK MEDNARODNEGA SODIŠČA 

Delovna jezika Mednarodnega sodišča sta angleški in francoski. 

34. člen 
LETNO POROČILO 

Predsednik Mednarodnega sodišča mora predložiti letno poročilo 
Mednarodnega sodišča Varnostnemu svetu in Generalni skupščini 
OZN. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

PNaslpv predloga akta: 

»Predlog zakona o sodelovanju med Republiko Slovenijo 
In mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo 

Jugoslavijo ter mednarodnim kazenskim sodiščem za 
Ruando- hitri postopek« 

(EVA 2000-2011-0025) 

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

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

»Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi se 
neposredno nanašale na predlagani zakon.« 

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

»Sporazum ne določa nobenih obveznosti za področje, 
ki ga ureja Predlog zakona o sodelovanju med Republiko 
Slovenijo In mednarodnim kazenskim sodiščem za 
nekdanjo Jugoslavijo ter mednarodnim kazenskim 
sodiščem za Ruando.« 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

»NI potreb za Izpolnjevanje obveznosti na tem 
področju.« 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

»Direktiv ali drugih sekundarnih virov prava ES, ki bi se 
nanašali na predlog zakona nI.« 

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

»Uskladitev Predloga zakona o sodelovanju med 
Republiko Slovenijo In mednarodnim kazenskim 
sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo ter mednarodnim 
kazenskim sodiščem za Ruando z ostalimi pravnimi viri 
ES ni potrebna.« 

a) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

»NI potrebe po usklajevanju s predpisi ES.« 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai 
navedenimi pravnimi viri es (leto): 

»Na področju, ki ga ureja predlagani zakon, nI določenih 
nikakršnih rokov za uskladitev.« 

5) Ali so zgorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino; 

»Pravnih virov za urejevanje razmerij, kot jih ureja predlog 
zakona, in ki bi bili obvezujoči za našo državo, ni.« 

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

»Predlog zakona o sodelovanju med Republiko 
Slovenijo In mednarodnim kazenskim sodiščem za 
nekdanjo Jugoslavijo ter mednarodnim kazenskim 
sodiščem za Ruando ni preveden v noben tuj jezik.« 

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

»Pri izdelavi gradiva niso sodelovali strokovnjaki, kot 
so primeroma našteti.« 

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

»Vsebina določb Predloga zakona o sodelovanju med 
Republiko Slovenijo In mednarodnim kazenskim 
sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo ter mednarodnim 
kazenskim sodiščem za Ruando nI povezana z državnim 
programom za prevzem pravnega reda ES.« 

Barbara BREZIGAR, U 
ministrica 
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Predlog zakona o 

ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV 

ZA VZDRŽEVANJE, MODERNIZACIJO IN 

GRADNJO JAVNE ŽELEZNIŠKE 

INFRASTRUKTURE, DOLOČENE V 

NACIONALNEM PROGRAMU RAZVOJA 

SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE 

INFRASTRUKTURE 

EPA 1274 - II - hitri postopek 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
SLS + SKD Slovenske ljudske stranke 
Jurij MALOVRH 

GRADNJO JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE, 
DOLOČENE V NACIONALNEM PROGRAMU RAZVOJA 
SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem po HITREM POSTOPKU. 
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) 
ter 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list RS, št. 
40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96 in 26/97) vlaga podpisani 
poslanec 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obvešča, da bo kot predlagatelj 
sodeloval na sejah delovnih teles Državnega zbora in na sejah 
Državnega zbora. 

- PREDLOG ZAKONA O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH 
SREDSTEV ZA VZDRŽEVANJE, MODERNIZACIJO IN Jurij MALOVRH, l.r. 

UVOD mum in da se podaljšuje rok dokončanja nekaterih projektov, je 
že jasno, da v proračunu ni mogoče zagotoviti vseh potrebnih 
sredstev, če ne zagotovimo namenskih sredstev iz posebnega 
vira. Na posebni vir sredstev, ki naj bi zagotovil namenski vir 
sredstev za realizacijo NPRSŽI, napotuje tudi sklep Državnega 
zbora RS, ki ga je ta sprejel 25.10.1995 ob tretji obravnavi NPRSŽI 
in s katerim poziva Vlada RS, "...naj poleg znanih finančnih virov 
prouči tudi možnost zagotovitve dodatnih sredstev po posebnem 
zakonu". Na ta sklep se sklicuje tudi Odbor Državnega zbora za 
infrastrukturo in okolje, ki je ob drugi obravnavi sprememb in 
dopolnitev NPRSŽI 14.6.2000 predlagatelju priporočil "...da bi se 
proučila možnost tudi drugih virov financiranja, kot so bile v teh 
smeri pobude s strani Državnega zbora že dane in kar je tudi v 
skladu z določbo 22. člena Zakona o železniškem prometu". 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Poteka postopek spreminjanja in dopolnjevanja Nacionalnega 
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture (Ur. I. RS, 
št. 13/96). Do sedaj veljavni NPRSŽI je bil dejansko realiziran le 
34 %. Za realizacijo cilje, ki jih je določal NPRSŽI v proračunu ni 
bilo mogoče zagotoviti dovolj sredstev. Ni bilo tudi zakonske 
podlage, ki bi omogočala zagotovitev sredstev na drugačen način. 
Spremembe in dopolnitve NPRSŽI bodo v določeni meri zmanjšale 
obseg vzdrževanja, modernizacije in gradnje javne železniške 
infrastrukture. Kljub temu, da se obseg del zmanjšuje na mini- 
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Namenska sredstva za gradnjo železniškega omrežja v Republiki 
Sloveniji nedvomno predstavljajo najpomembnejši vir sredstev 
za uresničitev Nacionalnega programa razvoja slovenske 
železniške infrastrukture, v nadaljevanju: (NPRSŽI). Zbiranje 
namenskih sredstev je zagotovljeno za obdobje od uveljavitve 
zakona do 31.12.2005. 

Republika Slovenija želi z vzdrževanjem, modernizacijo in 
izgradnjo železniškega omrežja zagotoviti boljšo notranjo 
medregionalno povezanost Slovenije in istočasno si prizadeva 
zagotoviti ustrezno vključevanje države v mednarodne tokove, 
kar je tudi obveznost, ki sledi iz sprejetih sklepnih listin 
panevropskih konferenc ministrov za promet, ki sta bili sprejeti 
na Kreti (1994) in v Helsinkih (1997).V listinah sta poteka koridorjev 
V in X opredeljena z naslednjimi ključnimi točkami: 

- koridor V - glavna smer: 
Benetke-Trst/Koper-Ljubljana-Maribor-državna meja 
Slovenija/Madžarska-Budimpešta-državna meja Madžarska/ 
Ukrajina-Uzgorod-Lvov (Kijev) 

- koridor X - glavna smer: 
Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Niš-Skopje-Veles- 
Thessaloniki 
- stranska veja: 
po obstoječi trasi: Maribor-Zidani Most-Dobova (Gradec- 
Maribor-Zagreb). 

Vzdrževanje, modernizacija in gradnja železniškega omrežja 
zajema prednostno smer vzhod - zahod in tudi smer sever - jug 
kot drugo prioriteto. S tem železniškim križem in njegovimi 
povezavami predvsem proti Kopru, bo zagotovljeno medsebojno 
povezovanje večjih regij v Republiki Sloveniji in primerno 
navezovanje Republike Slovenije na evropske prometne in 
gospodarske tokove. 

Vzdrževanje, modernizacija in gradnja železniškega omrežja bo 
povečala varnost udeležencev v železniškem in cestnem 
prometu, povečala pretočnost železniškega omrežja in skrajšala 
čas potovanja, znižala stroške transporta, omogočila vključevanje 
Republike Slovenije v evropski gospodarski prostor in povečala 
konkurenčno sposobnost slovenskega gospodarstva. 
Investicijska vlaganja v javno železniško infrastrukturo omogočajo 
tudi hitrejši gospodarski zagon. 

Dodatni razlog za večjo skrb za vzdrževanje, modernizacijo in 
gradnjo železniškega omrežja je tudi povečana možnost 
preusmeritve cestnega tovornega prometa, ki poteka po 
slovenskih cestah, na železnico. S tem bodo prebivalcem ob 
cestah, kjer poteka tovorni promet proti Vzhodni Evropi, 
zagotovljeni boljši življenski pogoji in človeku prijaznejše okolje, 
celotni Sloveniji pa izboljšanje okoljevarstvenih pogojev, saj je 
železniški pred drugimi vrstami prometa (predvsem cestnim) 
prijaznejši do okolja in ohranitve prostora. 

Zaradi posebnega pomena in vpliva na gospodarski razvoj 
posameznih območij in celotne države je vzdrževanje, 
modernizacija in gradnja železniškega omrežja potrebno opredeliti 
kot posebni javni interes države. Ob upoštevanju dejstva, da 
brez zagotovitve zadostne količine namenskih lastnih sredstev 
vzdrževanja, modernizacija in gradnja železniških odsekov tako 
v prednostnih kot tudi v drugih smereh ne bo možna, če ne bo 
povečan dotok sredstev. Na podlagi podrobne analize dosedanje 
gradnje železniškega omrežja po veljavnem NPRSŽI in ob 
upoštevanju sprejete strategije Republike Slovenije, da imajo 
investicije v javno železniško infrastrukturo predvsem na 

mednarodnih koridorjih prednost, Ministrstvo za promet in zveze 
predlaga dopolnjen in spremenjen NPRSŽI in s predlogom tega 
zakona zagotavlja enak in potrebam prilagojen način financiranja 
za celotno železniško. 

Dinamika gradnje je prilagojena predlaganim finančnim virom in 
prednostnim smerem. 

Z dopolnjenim NPRSŽI je predvidena realizacija projektov do leta 
2005. 

II. PREDLAGANE POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

Cilj predlaganega zakona je zagotoviti potrebna finančna sredstva 
za realizacijo spremenjenega in dopolnjenega NPRSŽI v skladu 
z določeno dinamiko vzdrževanja, modernizacije in gradnje 
železniškega omrežja in načrtovanimi potrebnimi finančnimi 
sredstvi za njeno uresničevanje. 

Predlagani zakon, natančno določa namensko uporabo s tem 
zakonom zagotovljenih sredstev. Predlagatelj načrtuje, da bo po 
stopnji 15 % drobno prodajnih cen kilovatne ure prodanih količin 
električne energije oblikoval potrebna sredstva za realizacijo 
NPRSŽI. V letu 2000 bi se na podlagi predlaganega zakona kot 
namenska sredstva oblikovala sredstva v višini 2,2 mrd SIT, v 
naslednjih letih pa sredstva okoli 4,4 mrd SIT letno. Navedena 
višina sredstev izhaja iz plana elektro energetskega sistema, ki 
načrtuje v letu 2000 prodati za 155 mrd SIT električne energije. 
Na ta znesek bo moralo biti obračunanih 29 mrd SIT davka na 
dodano vrednost od česar 15 % znese 4,4, mrd SIT oz. v znesku, 
ki se bo oblikoval v naslednje pol leta 2,2, mrd SIT. V naslednjih 
letih bi ta sredstva znašala okoli 4,4, mrd SIT letno. Do 31.12.2005, 
to je za obdobje v katerem bi se sredstva oblikovala na predlagan 
način, bi bilo v proračunu namensko zagotovljenih približno 20 
mrd SIT sredstev, kar je glede na predvidene potrebe, kot jih 
določa NPRSŽI, 136 mrd SIT, 14,5 % sredstev, ki jih je treba 
zagotoviti. Obdobje zagotavljanja sredstev po novem zakonu je 
enako obdobju, načrtovanemu za dokončanje del, ki so po 
dopolnjenem in spremenjenem NPRSŽI predvidena za dokončanje 
do konca leta 2005. Predlog zakona predvideva stalni nadzor 
nad sredstvi, ki se zbirajo na posebnem evidenčnem računu pri 
Ministrstvu za promet in zveze - Direkciji za železniški promet. 

Predlagana zakonska rešitev bo omogočila vsaj delno zagotovitev 
namenskih sredstev v proračunu, da bo možno reševati finančne 
potrebe, ki izvirajo iz NPRSŽI. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Z uveljavitvijo novega zakona bo formirana pravna podlaga za 
zagotavljanje namenskih sredstev, ki bodo omogočila realizacijo 
NPRSŽI. Na ta način bodo oblikovana namenska sredstva v 
višini 20 mrd SIT. Skladno z veljavnim pravnim redom, bi morala 
biti ta sredstva tako ali drugače zagotovljena v proračunu 
Republike Slovenije, ki je lastnica javne železniške infrastrukture. 
Poseben zakon, ki' bo zagotavljal namenska sredstva omogoča 
njihovo namensko zbiranje in usmeritev na postavke proračuna, 
ki morajo zagotavljati realizacijo NPRSŽI. Ne glede na njihovo 
višini pa glede na to, da proračun ta sredstva mora zagotavljati 
finančnih posledic ne bo. Gre le za zagotovitev namenskih 
sredstev, tako iz kakršnih koli razlogov ne bo možno onemogočiti 
izvajanja NPRSŽI in da bo mogoče dinamično financiranje 
izvajanja letnih programov skladnih z NPRSŽI. 
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IV. UTEMELJITEV ZAHTEVE ZA HITRI POSTOPEK 

S predlaganim zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za 
vzdrževanje, modernizacijo in gradnjo železniškega omrežja v 
RS, se določajo temelji za zagotovitev finančnih sredstev za 
izvajanje NPRSŽI, kot ga opredeljuje temeljno besedilo s 
spremembami in dopolnitvami, ki so v postopku sprejemanja v 
Državnem zboru RS. 

Zagotovitev namenskih finančnih sredstev je nujna za realizacijo 
načrta, ki ga določa NPRSŽI. Pri tem je posebej pomembna 
usposobitev X. in V. evropskega prometnega koridorja - predvsem 
njegove povezave s pristaniščem Koper - kar bo omogočilo 
železniško povezavo med Koprom in državno mejo z madžarsko 
ter dalje proti vzhodu. S tem bo izboljšana možnost vključitve 
Republike Slovenije v prometne tokove, ki potekajo med Evropsko 
unijo in deželami na vzhodu in severozahodu Evrope ter aktivna 
vključitev našega edinega pristanišča v te tokove. Realizacija 
NPRSŽI zaradi katere je potrebno zagotoviti namenska sredstva, 
bo omogočila tudi možnost preusmeritve prometnih tokov s ceste 
na železnico kar bo zagotovilo večjo prometno varnost, boljše 
življenske pogoje in človeku prijaznejše okolje v celotni Sloveniji. 
Navedeni razlogi izkazujejo izredne potrebe države. S tem so 
podani pogoji za obravnavo predloga zakona po hitrem postopku. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

Ta zakon določa način zagotavljanja in uporabe sredstev 
namenjenih za vzdrževanje, modernizacijo in gradnjo javne 
železniške infrastrukture, določene v nacionalnem programu 
razvoja javne železniške infrastrukture NPRSŽI (Ur.l. RS, št. 13/ 
96). 

2. člen 

V proračunu RS se do 31.12.2005 namensko zagotavljajo 
vplačana sredstva za vzdrževanja, modernizacijo in gradnjo javne 
železniške infrastrukture iz prejšnjega člena v znesku, ki je enak 
15 % od drobno prodajne cene za kilovatno uro prodanih količin 
električne energije. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz davka na dodatno 
vrednost, ki ga plačujejo končni uporabniki električne energije. 

3. člen 

Sredstva zagotovljena na način iz prejšnjega člena, zagotavljajo 
delež RS v okviru celotnega programa financiranja Nacionalnega 
Programa razvoja javne železniške infrastrukture, iz prvega člena 
'ega zakona. 

S tem zagotovljena namenska sredstva se uporabljajo za: 
priprava projektne dokumentacije, 
pridobitev dovoljenj za posege v prostor in gradnjo, 
odkupe zemljišč, 
plačila odškodnin in drugih stroškov v zvezi s pripravo na 
gradnjo, 

- vzdrževanja, modernizacijo in gradnjo javne železniške 
infrastrukture iz prvega člena tega zakona. 

4. člen 

Vplačana sredstva v račun proračuna RS iz drugega člena tega 
zakona, ministrstvo, pristojno za finance, mesečno razporeja na 
posebno podpartijo žiro računa RS. Na to podpartijo se tekoče 
nakazujejo tudi obresti od upravljanja s sredstvi, zagotovljenimi 
pod tem zakonom. 

S sredstvi na posebni podpartijižiro računa RS upravlja ministrstvo, 
pristojno za finance. Iz te podpartije se sredstva nakazujejo na 
račun Direkcije za železniški promet (v nadaljevanju: Direkcija), 
na podlagi pisnega zahtevka Direkcije in po odredbi pooblaščene 
osebe ministrstva, pristojnega za promet v skladu s pravili, ki 
veljajo za izplačila iz proračuna. 

Direkcija, daje pisne zahtevke za črpanje sredstev po tem zakonu 
le v okviru sprejetega letnega načrta gradnje, modernizacije in 
vzdrževanja javne železniške infrastrukture za koledarsko leto 
na osnovi dokumentacije, predpisane za izplačila uporabnikom 
državnega proračuna in dodatne dokumentacije, ki jo predpiše 
minister, pristojen za promet. Utemeljeno zahtevku Direkcije glede 
na sprejeti letni načrt iz prejšnjega odstavka, kot tudi glede 
upoštevanja predpisov, ki urejajo pripravo investicijske 
dokumentacije in spremljanje investicij, preveri ministrstvo, 
pristojno za promet. 

Če letni načrt ni sprejet do 1. januarja tekočega leta, lahko da 
Direkcija pisne zahtevke za črpanje s tem zakonom zagotovljenih 
sredstev, na podlagi začasnega finančnega načrta, ki mora biti 
usklajen z Nacionalnim programom razvoja železniške 
infrastrukture za to leto, vendar najdlje do 31 .junija tekočega leta. 

5. člen 

Vlada Republike Slovenije poroča o izdvajanju sredstev iz drugega • 
člena tega zakona in njihovi namenski porabi Državnemu zboru 
RS vsaj enkrat letno ob poročanju o uresničevanju letnega načrta 
vzdrževanja, modernizacije in gradnje javne železniške 
infrastrukture. 

6. člen 

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

Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za vzdrževanje, 
modernizacijo in gradnjo javne železniške infrastrukture, določene 
v Nacionalnem programu razvoja slovenske železniške 
infrastrukture, temelji na 22. členu Zakona o železniškem prometu 
(ZzelP - Ur. I. RS, št. 92/99), ki določa, da za te namene država 
zagotavlja sredstva iz proračuna in drugih virov skladno z 
zakonom. Predlagana oblika izdvajanja sredstev, je najprimernejša 
oblika zagotavljanja sredstev potrebnih za realizacijo NPRSŽI. 

Potrebna sredstva bodo zagotovljena iz davka na dodano 
vrednost, ki ga plačujejo končni uporabniki električne energije. 15 
% vrednosti tega davka bodo namenska sredstva, ki bodo 
zagotavljala realizacijo NPRSŽI. 

Zakon opredeljuje za kakšne namene se lahko namensko zbrana 
sredstva porabijo. Določa tudi obveznost Vlade RS, da ob poročilu 
o realizaciji letnega programa, ki ga mora Državnemu zboru RS 
podati skladno s tretjim odstavkom 13. člena ZzelP poda tudi 
poročilo o izdvajanju namenskih sredstev in o njihovi porabi. 

Sredstva se bodo namensko zbirala od uveljavitve novega 
zakona in do konca leta 2005. Vzdrževanje, modernizacija in 
gradnja javnega železniškega omrežja po dopolnjenem in 
spremenjenem NPRSŽI je finančno zahteven projekt, ki ga brez 
predlaganega zakona ne bo mogoče uspešno realizirati v okviru 
predvidene dinamike. Alternativa povečanemu lastnemu deležu 
finančnih sredstev na podlagi tega zakon, je najetje posojil v 
bistveno večji količini, kar pa lahko povzroči za javne finance in 
narodno gospodarstvo izredne negativne učinke. 

Zaradi posebnega pomena in vpliva na gospodarski razvoj 
posameznih regij in države kot celote, je modernizacija in gradnja 
javnega železniškega omrežja, nacionalnega pomena. Javno 
železniško omrežje v preteklem obdobju ni bilo ustrezno 
vzdrževano in modernizirano, novih gradenj pa praktično ni bilo. 
Izboljšanje razmer na tem področju je za Republiko Slovenijo 
nujno in v skladu z usmeritvami iz strategij razvoja. Zagotovitev 
stalnih namenskih sredstev za ta namen mora biti sistemska, 
zato je način, ki ga določa predlagani zakon bistveni pogoj za 
dosego ciljev, ki jih določa NPRSŽI. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 UPRAVNIH TAKSAH 

- EPA 1270 - II - skrajšani postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 423-09/99-4 
Ljubljana, 28.07.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 9. seji dne 27.7.2000 določila 
besedilo: 

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

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravnih taksah obravnava po 
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno spremembo 
in dopolnitev zakona o upravnih taksah. Po sprejemu zakona 
o upravnih taksah so bile na področju materialne zakonodaje 
uveljavljene spremembe z novim zakonom o potnih listinah 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Področje upravnih taks v Republiki Sloveniji ureja zakon o upravnih 
•aksah (Uradni list RS, št. 8/00 in 44/00). V taksni tarifi zakon 
Povzema materialne predpise, ki urejajo posamezna upravna 
dejanja in spise, v zvezi s katerimi je določena taksna obveznost. 
V skladu s tem se mora vsaka sprememba v materialni zakonodaji 
°draziti tudi v spremembah zakona o upravnih taksah. 

Nova zakonodaja je prinesla bistvene novosti na področju izdajanja 
Potnih listin - 21. junija 2000 je bil sprejet nov zakon o potnih 
'istinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1). Zakon o potnih 
listinah državljanov Republike Slovenije ne predvideva več vpisa 
0,rok v potno listino staršev, otroci lahko namreč po zakonu 

državljanov Republike Slovenije ter novim zakonom o orožju. 
Spremembe na teh področjih zahtevajo ustrezno uskladitev 
tudi v zakonu o upravnih taksah. Hkrati vlada predlaga, da se 
s spremembo zakona o upravnih taksah uredi vprašanje 
taksnih oprostitev za sindikate in spremembe konzularnih taks 
zaradi prilagajanja Schengenskemu acquis-ju. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zvonko IVANUŠIČ, minister za finance, 
- Romana LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

pridobijo le samostojno potno listino. Zato je nekoliko drugače 
opredeljena tudi veljavnost potnih listov. Otroku do dopolnjene 
starosti 4 let, se lahko izda potni list z veljavnostjo 2 let, otroku 
med 4. in 18. letom starosti pa z veljavnostjo 5 let. Zaradi tega je 
bilo potrebno določiti tudi različno višino upravne takse glede na 
novo določeno veljavnost potnih listov. Poleg tega je zakon zaostril 
pridobitev novega potnega lista v primeru večkratne izgube, 
pogrešitve ali odtujitve. Posameznik, ki je v obdobju petih let izgubil, 
pogrešil ali odtujil dva ali več potnih listov, lahko pridobi potni list le 
z veljavnostjo enega leta, razen, če dokaže, da je v primeru 
odtujitve ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot 
kaznivo dejanje. Zato je bilo potrebno določiti tudi višino upravne 
takse za izdajo potnega lista z enoletno veljavnostjo. Tem 
spremembam sledijo tudi predlogi sprememb na področju izdajanja 
potnih listin pri slovenskih diplomatskih in konzularnih 
predstavništvih v tujini. 
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Državni zbor je sprejel tudi nov zakon o orožju (Uradni list RS, št. 
61/2000), ki prinaša vrsto novosti glede orožnih listin, te novosti 
pa se morajo odraziti tudi pri določitvi upravnih taks na tem 
področju. 

Praksa v izvajanju zakona o upravnih taksah je doslej pokazala 
nekaj težav na področju obračunavanja in plačevanja carinskih 
taks ter taks za upravna dejanja oziroma spise, katerih izdajo 
zahtevajo obsojenci. Zato s spremembo določb o taksnih 
oprostitvah oziroma ustreznih tarifnih številk predlagatelj želi 
odpraviti tovrstne težave. Predlagatelj se odziva tudi na predlog 
Državnega sveta, ki je predlagal, da se sprejme obvezna razlaga 
3. točke 24. člena zakona o upravnih taksah, tako da bi taksno 
oprostitev lahko uveljavljali tudi sindikati. Predlagatelj meni, da bi 
bilo primerno sindikate v določenih upravnih zadevah oprostiti 
plačevanja taks, zato predlaga ustrezno spremembo zakona. 

Hkrati je na področju vizne politike treba opraviti dodatne 
uskladitve z evropskim pravom (t. im. Schengenski acquis). 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlog zakona ne spreminja osnovnih načel zakona o upravnih 
taksah ampak spreminja le tiste določbe, katerih sprememba je 
potrebna zaradi uskladitve z veljavno materialno zakonodajo in 
prilagajanja evropski zakonodaji. 

3. OSNOVNE REŠITVE ZAKONA 

S predlogom zakona se dopolnjujejo določbe glede taksnih 
oprostitev tako, da določajo taksne oprostitve za obsojence. Na 
področju taksnih oprostitev se natančneje opredeljujejo nekateri 
subjekti, ki so lahko v posameznih upravnih zadevah oproščeni 
plačila upravnih taks ter kot posebna kategorija upravičencev do 
taksne oprostitve določajo sindikati. 

Predlog zakona spreminja določbe, ki se nanašajo na izdajanje 
potnih listin in sicer usklajuje besedilo ustreznih tarifnih številk z 
besedilom novega zakona o potnih listinah državljanov Republike 
Slovenije. Enakovrstne spremembe so predlagane tako pri tarifnih 
številkah, ki se nanašajo na izdajanje potnih listin v Republiki 
Sloveniji kot tudi pri tistih, ki se nanašajo na izdajanje potnih listin 
v slovenskih diplomatskih oziroma konzularnih predstavništvih 
po svetu. Hkrati se izrecno določa oprostitev plačila takse za 
potne listine, izdane na podlagi mednarodnih pogodb (gre za 
maloobmejne prepustnice), saj se bo le na ta način lahko zagotovil 
enak tretman oseb, ki živijo v obmejnem območju, ne glede na 
izrecne določbe mednarodnih pogodb, ki urejajo uporabo tovrstnih 
listin. 

Ker se bodo potni listi na novih obrazcih začeli izdajati šele 1. 
januarja 2001, je temu prilagojena tudi uveljavitev posameznih 

tarifnih postavk tarifnih številk 12 in 75. Zaradi lažjega prehodnega 
obdobja pa so predvidena tudi posebna znižanja upravnih taks 
za zamenjavo še veljavnega potnega lista z novim. 

Prav tako predlog zakona usklajuje področje upravnih taks za 
izdajo orožnih listin z novostmi, ki jih prinaša nov zakon o orožju. 
Tako se uvajajo posamezne ugodnosti za športna in lovska 
društva, hkrati pa določajo posebne takse za izdajo različnih vrst 
dovoljenj oziroma orožnih listin, kakor to ureja novi zakon o orožju. 

Na področju carinskih taks predlog zakona odpravlja nekatere 
težave pri obračunavanju le-teh, ki so se pokazale v dosedanji 
praksi. 

Na področju vizne politike in viznih postopkov se spreminja višina 
konzularne takse, tako da se to področje uskladi s pravnim redom 
EU. 

Istočasno predlog zakona usklajuje posamezne termine z novimi 
izrazi, uporabljenimi v materialni zakonodaji, ki v osnovnem 
besedilu zakona niso bili upoštevani. 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
ZAKONA 

Ker je v predlogu zakona vključenih več različnih vrst predlogov, 
enotne ocene finančnih posledic zakona ni mogoče predvideti. 
Predvideti je mogoče le učinke po posameznih sklopih. 

Tako predlagatelj pričakuje, da spremembe na področju taksnih 
oprostitev (oprostitve za obsojence, dodatne oprostitve za 
sindikate itd.) ne bodo bistveno vplivale na višino prihodkov v 
proračun, saj je obseg upravnih dejanj in spisov, za katere se 
dodatno določa taksna oprostitev, zelo majhen. Prav tako bistvenih 
finančnih posledic ni pričakovati zaradi sprememb na področju 
carinskih taks, saj gre v večini primerov le za natančnejše 
opredelitve v posameznih tarifnih številkah. Število izdanih potrdil 
o istovetnosti blaga v potniškem prometu, za katere se predvideva 
oprostitev plačila takse pa tudi ne kaže na to, da bi ta taksna 
oprostitev povzročila bistvene finančne posledice. 

Zaradi spremembe višine taks za izdajanje potnih listov in 
drugačne ureditve vrst potnih listov bo prišlo do znižanja prihodkov 
iz naslova upravnih taks v vsakem posameznem upravnem 
postopku, vendar pa se bodo tudi stroški proračuna za izdajo 
potnih listov zmanjšali. Nov koncept izdelave potnih listov, ki ga 
predvideva zakon o potnih listinah državljanov Republike 
Slovenije, bo del postopka (personalizacija potnega lista) iz 
upravnega organa prenesel k pooblaščenemu izdelovalcu. Zato 
se bo delo upravnega organa skrajšalo za čas, potreben za izpis 
in laminiranje potne listine. 

Primerjava upravne takse za izdajo potnega lista po veljavnem 
zakonu in tem predlogu zakona pokaže naslednje: 
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upravno dejanje - spis veljavni zakon predlog zakona 
v točkah v SIT v točkah v SIT 

vloga za potni list 5 75,00 5 75,00 
potni list z veljavnostjo 1 leto * 

25 375,00 
potni list z veljavnostjo 2 let * 

30 450,00 
potni list z veljavnostjo 5 let 100 1.500,00 75 1.125,00 
potni list z veljavnostjo 10 let 200 3.000,00 150 2.250,00 
skupinski potni list (za vsako 
osebo) 

40 600,00 40 600,00 

* Opomba: 
Stari zakon o potnih listinah ni poznal potnih listov z veljavnostjo enega ali dveh let, zato bi 
se v skladu z veljavnim zakonom o upravnih taksah tudi za te potne liste morala pobirati 
upravna taksa, kot je določena za potne liste z veljavnostjo do pet let. 

Ker bo postopek za izdajo potnega lista krajši od sedanjega in 
identičen izdaji osebne izkaznice, bo informacijsko logistična 
podpora izdaje potnega lista omogočala istočasno vložitev vloge 
tako za osebno izkaznico kot za potni list. Zaradi tega se bo na 
upravnih enotah izdaja osebne izkaznice in potnega lista združila 

Kljub znižanju upravnih taks v posameznem upravnem postopku, 
Pa predlagatelj ne pričakuje, da se bo zaradi spremembe zakona 
° upravnih taksah znižal prihodek državnega proračuna iz tega 
naslova, saj se pričakuje, da bo v dveletnem prehodnem obdobju 
treba izdati 1,2 mio novih potnih listov v Sloveniji.V letih od 1991 
do 1999 je bilo v povprečju izdanih 150.000 potnih listov letno, v 
|ujini pa se pri diplomatskih in konzularnih predstavništvih letno 
izda približno 2000 potnih listov. 

na enem mestu, kar bo omogočilo, predvsem v večjih upravnih 
enotah, zmanjševanje števila zaposlenih oziroma njihovo 
prerazporeditev v okviru upravne enote. 

Primerjava konzularnih upravnih taks pa kaže na naslednje: 

Spremembe na področju upravnih taks za orožne listine po oceni 
predlagatelja ne bodo povzročile bistvenih finančnih posledic. 
Takse za izdajo posamezne orožne listine so se v nekaterih 
primerih sicer zmanjšale, vendar so po drugi strani uvedene tudi 
nove orožne listine. Pričakujemo, da se bodo kljub omenjenemu 
zmanjšanju posameznih upravnih taks, prihodki v začetni fazi, 
zaradi izvajanja zakona o orožju (legalizacija, zamenjava vseh 
starih orožnih listin) celo povečali, v kasnejšem obdobju pa 
predlagatelj ocenjuje, da bodo prihodki približno enaki kot sedaj. 

Primerjava konzularnih upravnih taks pa kaže na naslednje: 
tečaj: 1 EUR = 204,6 SIT 

upravno dejanje - spis veljavni zakon predlog zakona 
v EUR v SIT v EUR v SIT 

vloga za potni list 0 0 0 0 
potni list z veljavnostjo 1 leto ★ 32 6.547,20 
potni list z veljavnostjo 2 let * 40 8.184,00 
potni list z veljavnostjo 5 let * 55 11.253,00 
potni list z veljavnostjo 10 let 65 13.299,00 85 17.391,00 
potni list za vrnitev 27 5.524,00 30 6.138,00 
skupinski potni list: 
- za obrazec in 
- za vsako osebo 5 1.023,00 

25 
5 

5.115,00 
1.023,00 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 23. členu zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in 
44/00) se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi: 
"4. mladoletniki v vseh postopkih, ki se nanašajo na izvrševanje 
kazenskih sankcij;" 

Dosedanja 4. točka postane 5. točka. 

2. člen 

V prvem odstavku 24. člena se besedilo 2., 3., 4. točke nadomesti 
z novim besedilom, ki se glasi: 
"2. dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za 
samopomoč - za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem namena, 
zaradi katerega so ustanovljene; 
3. društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu • za 
spise in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v 
javnem interesu; 
4. ustanove, ustanovljene v skladu z veljavnimi predpisi - za 
spise in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovega dobrodelnega ali 
splošno koristnega namena, za katerega so ustanovljene;" 

Za 4. točko se doda nova 4.a točka, ki se glasi: 

"4.a. sindikati - za spise in dejanja v postopkih zastopanja interesov 
delavcev ter v postopku za pridobitev pravne osebnosti in lastnosti 
reprezentativnosti sindikata;" 

3. člen 

V 25. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita: 
"Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se 
štejejo tudi obsojenci, ki bi bili ob odpustu s prestajanja kazni 
zapora v skladu z zakonom upravičeni do enkratne denarne 
pomoči. 
Obsojenec na prestajanju kazni zapora je lahko, glede na višino 
denarja, ki ga zasluži z delom med prestajanjem kazni, oziroma 
glede na vsoto denarja, ki ga hrani kot obvezni prihranek v zavodu, 
oproščen plačevanja taks po tem zakonu." 

4. člen ' 

V 28. členu se: 
- v 2. točki na koncu besedila črta podpičje in doda naslednje 

besedilo "ter pritožbe obsojencev zoper odločbe o disciplinski 
kazni in odločbe o takšnih pritožbah;" 

- v 22. točki besedi "nacionalnih znamenitosti" nadomestita z 
besedama "naravnih vrednot" 
za 27. točko doda nova 28. točka, ki se glasi: 
»28. spisi in dejanja v zvezi z izdajo in podaljšanjem potnih 
listin, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi.« 

5. člen 

Besedilo tarifne številke 12 se spremeni tako, da se glasi: 

»1. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije: 
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta 25 točk 
b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 2 let 30 točk 
c) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let 75 točk 
d) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let 150 točk 

e) za izdajo skupinskega potnega lista za 
vsako osebo 40 točk 

f) za izdajo novega potnega lista v primeru prve 
pogrešitve (izguba, odtujitev) ali uničenja potnega 
lista iz točk a), b), c) in d) se plača dvakratna 
vrednost takse 

g) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake 
naslednje pogrešitve (izgube, odtujitve) ali 
uničenja potnega lista iz točk a), b), c) in d) se 
plača štirikratna vrednost takse 

h) vloga za Izdajo potnega lista 5 točk 
i) potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika 10 točk 

2. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije 
a) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1 leta 25 točk 
b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let 50 točk 
c) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let 100 točk 
d) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru prve 

pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja osebne 
izkaznice iz točk a), b) in c) se plača dvakratna 
vrednost takse 

e) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru vsake 
naslednje pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja 
osebne izkaznice iz točk a), b) in c) se plača 
štirikratna vrednost takse 

f) vloga za izdajo osebne izkaznice 5 točk 

3. Za odločbe o prošnji tujca za: 
a) izdajo potnega lista za tujca 300 točk 
b) izdajo oziroma podaljšanje potnega lista za 

begunca 200 točk 
c) za izdajo novega potnega lista v primeru prve 

pogrešitve (izguba, odtujitev) ali uničenje potnega 
lista iz točk a in b), se plača dvakratna vrednost 
takse 

d) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake 
naslednje pogrešitve (izgube, odtujitve) ali 
uničenja potnega lista iz točk a) in b) se plača 
štirikratna vrednost takse 

e) za izdajo osebne izkaznice za tujca 100 točk 

Opombe: 
(1) Za sočasno izdajo potnega lista, v katerega se sočasno 

vpišejo tudi otroci, se plača za vse osebe samo ena taksa. 
(2) Za naknadni vpis otrok v potni list, se plača taksa iz 3.a) in 

3.b) točke te tarifne številke, ne glede na to, koliko otrok se 
naenkrat vpiše v potni list. 

(3) Organ, ki izda potni list tujcu ali beguncu, lahko zavezanca 
oprosti plačila takse, če je ne more plačati. 

(4) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke zajemajo tudi 
sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo. 

(5) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1 .f) in 1 .g) oziroma 
2.d) in 2. e) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z 
dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo dejanje 
pristojnim organom, plača samo takso iz točke 1 .a), b), c) in 
d), oziroma 2.a), b) in c) te tarifne številke. 

(6) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika 
o načinu izvajanja zakona o potnih listinah državljanov 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/91-1 in 52/94) z 
veljavnostjo 10 let, ob zamenjavi s potnim listom, izdanim na 
podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena zakona o potnih listinah 
državljanov Republike Slovenije, najmanj 5 let, znaša upravna 
taksa iz 1 .d) točke te tarifne številke 75 točk. 

(7) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika 
o načinu izvajanja zakona o potnih listinah državljanov 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/91-1 in 52/94) z 
veljavnostjo 5 let, ob zamenjavi s potnim listom, izdanim na 
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podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena zakona o potnih listinah 
državljanov Republike Slovenije, najmanj 2 leti in pol, znaša 
upravna taksa iz 1 .c) točke te tarifne številke 30 točk, upravna 
taksa iz 1 .d) točke te tarifne številke pa 75 točk. 

(8) Za potrditev dovoljenja, ki ga izda pristojni center za socialno 
delo na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o potnih 
listinah državljanov Republike Slovenije, se ne plača taksa iz 
alinee i) 1. točke te tarifne številke 

(9) Vloga za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika ali 
pristojnega centra za socialno delo iz alinee i) 1. točke te 
tarifne številke, je takse prosta. 

(10)Alinei c in d 1. točke te tarifne številke in šesti ter sedmi 
odstavek opomb k tej tarifni številki se uporabljajo od 1. januarja 
2001 .« 

6. člen 

Besedilo tarifne številke 16 se spremeni tako, da se glasi: 

"1. 
a) 

b) 

c) 

d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

i) 
i) 

k) 
I) 

2. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

9) 

h) 

Posamezniki za odločbe o vlogi: 
za dovoljenje za nabavo lovskega in športnega 
orožja 
za dovoljenje za nabavo varnostnega in drugega 
orožja 
za dovoljenje za nabavo orožja z namenom 
zbiranja 
za dovoljenje za nabavo streliva 
za orožni list za varnostno in drugo orožje 
za orožni list za lovsko in športno orožje 
za dovoljenje za posest orožja 
za dovoljenje za posest podedovanega orožja 
in spremembo orožnega lista v dovoljenje za 
posest 
za dovoljenje za zbiranje orožja 
za dovoljenje za nabavo delov orožja z namenom 
zamenjave 
za izdajo priglasitvenega lista 
za zamenjavo izrabljene ali poškodovane orožne 
listine 

400 točk 

600 točk 

150 točk 
100 točk 
600 točk 
300 točk 
300 točk 

250 točk 
800 točk 

100 točk 
150 točk 

50 točk 

Pravne osebe in podjetniki za odločbe o vlogi: 
za dovoljenje za nabavo orožja 
za orožni posestni list 
za potrditev pooblastila za nošenje orožja 
za potrditev pooblastila za prenos orožja 
za dovoljenje za zbiranje orožja 
za dovoljenje za nabavo orožja z namenom 
zbiranja 
za dovoljenje za nabavo delov orožja z namenom 
zamenjave 100 
za zamenjavo izrabljene ali poškodovane 
orožne listine 100 točk 

1200 točk 
800 točk 
800 točk 
400 točk 

1000 točk 

300 točk 

točk 

a 
a) 
b) 

Pravne osebe in podjetniki za odločbe o vlogi: 
za dovoljenje za opravljanje prometa z orožjem 2000 točk 
za dovoljenje za opravljanje dejavnosti strelišča 2000 točk 

Opombe: 
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno 

orožje, razen v primerih iz alinee h in I 1. točke te tarifne 
številke, kjer posameznik plača eno takso za vse orožje, ki 
ga je podedoval oziroma eno takso ne glede na število kosov 
orožja za katere menja listine za orožje. 

(2) Za vse vloge za izdajo orožnih listin se plača taksa iz tarifne 
številke 1 te taksne tarife. 

(3) Za dvojnik orožne listine se plača za vsako posamezno orožje 
polovična taksa iz te tarifne številke. 

(4) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za posest za 
lovsko ali športno orožje plača polovično takso iz te tarifne 
številke za izdajo naslednjih istovrstnih orožnih listin za lovsko 
ali športno orožje. 

(5) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za orožje, ki ga imajo 
strelske organizacije, vključene v Strelsko zvezo Slovenije, 
lovske organizacije, vključene v Lovsko zvezo Slovenije, 
razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot pridobitno 
dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v Ribiško zvezo 
Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z ribolovom kot 
pridobitno dejavnostjo ter organizacije rezervnih častnikov." 

7. člen 

Besedilo tarifne številke 17 se spremeni, tako da se glasi: 
"Za izdajo dovoljenja: 
1. za gradnjo ali postavitev objektov in naprav 

na območju mejnega prehoda 300 točk 
2. za vnos in nošenje orožja in streliva v času 

(začasnega) bivanja v Republiki Sloveniji 100 točk 
3. tujcu, ki gre na lov ali članu strelskega društva 

za tranzit lovskega ali športnega orožja in streliva 
zanj, preko ozemlja Republike Slovenije 100 točk 

Opombe: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača v gotovini ali v 

kolkih. 
(2) Za športna društva in državne reprezentance se izda eno 

dovoljenje iz točke 2. in 3. te tarifne številke in plača ena 
taksa. Dovoljenje se glasi na pooblaščeno osebo." 

8. člen 

V opombah k tarifni številki 20 se na koncu doda nova 4. točka, ki 
se glasi: 
"(4) Za odjavo vozila se ne plača taksa iz te tarifne številke, 
ampak taksa iz tarifne številke 1 te taksne tarife." 

9. člen 

V opombah k tarifni številki 43 se: 
- v 1. točki črta pika in doda besedilo "ali v kolkih." 

črta 3. točka; 

Dosedanje 4. do 9. točka opomb postanejo 3. do 8. točka. 

- v 1. alinei dosedanje 6. točke, ki postane 5. točka, se črta 
besedilo: 

s katero se blago v carinskem postopku prepelje preko 
carinskega območja Republike Slovenije" 

- v 5. alinei dosedanje 6. točke, ki postane 5. točka, se za 
besedami "v prosti promet" dodajo besede "ali za začasni 
uvoz". 

10. člen 

V opombah k tarifni številki 44 se na koncu dodajo nove 2., 3. in 4. 
točka, ki se glasijo: 
(2) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača v gotovini ali v 

kolkih. 
(3) Taksa iz te tarifne številke, ki se plača v gotovini, se lahko 

plača v rokih in na način, ki je določen za plačevanje uvoznih 
oziroma izvoznih dajatev. Pri odmeri takse se upošteva 
vrednost točke na dan vložitve carinske deklaracije. 
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(4) Če je taksa edina dajatev, ki jo je treba plačati v zvezi z 
vloženo carinsko deklaracijo, lahko carinski organ taksnemu 
zavezancu dovoli, da vse taksne obveznosti, ki nastanejo v 
določenem obdobju, in ki ne more biti daljše od 30 dni, plača 
na enkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne taksne 
obveznosti upošteva vrednost točke na dan nastanka prve 
taksne obveznosti, taksa pa se plača v gotovini na enak 
način, kot je predpisan za uvozne dajatve." 

11. člen 

V 3. točki opomb k tarifni številki 45 se na koncu črta pika in doda 
naslednje besedilo: "ali če gre za formalno spremembo dovoljenja, 
s katero taksni zavezanec zahteva le spremembo podatkov, ki 
ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je bilo prvotno dovoljenje 
izdano." 

12. člen 

V tarifni številki 46 se v 3. točki na koncu doda besedilo "razen za 
poenostavljeno potrdilo o istovetnosti blaga v potniškem prometu" 

V 1. točki opomb se črta besedilo: 
razen takse za potrdilo o istovetnosti pri izvozu blaga in takse 

iz 4. točke te tarifne številke, ki se plača v upravnih kolkih" 

Za 5. točko opomb se doda nova 6. točka, ki se glasi: 
"(6) Vloga za izdajo in poenostavljeno potrdilo o o istovetnosti 

blaga v potniškem prometu, sta takse prosta." 

13. člen 

V tarifni številki 48 in v opombi k tej tarifni številki se za besedo 
"splošnega" dodata besedi "ali skupnega". 

14. člen 

Za 1. točko opomb k tarifni številki 50 se doda nova točka 2, ki se 
glasi: 

"(2) Taksa iz 1. ali 2. točke te tarifne številke se ne plača za 
formalno spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec 
zahteva le spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod 
katerimi je bilo prvotno dovoljenje izdano." 

Dosedanja 2. točka opomb postane 3. točka. 

15. člen 

Besedilo tarifne številke 75 se spremeni, tako da se glasi: 
"Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatsko konzularna 
predstavništva Republike Slovenije v tujini: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

& 

za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta 32 EUR 
za izdajo potnega lista z veljavnostjo 2 let 40 EUR 
za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let 55 EUR 
za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let 85 EUR 
za izdajo skupinskega potnega lista: 
- za obrazec in 25 EUR 
- za vsako osebo 5 EUR 
za izdajo potnega lista za vrnitev 30 EUR 

Opombe: 
(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev sme prosilca glede na 

njegovo premoženjsko stanje in druge okoliščine oprostiti 
plačila takse. 

(2) Vloga za izdajo potnega lista je takse prosta. 
(3) Za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve 

(izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz 1., 2., 3., in 4. 
točke te tarifne številke se plača dvakratna vrednost takse. 
Za vsako nadaljnjo pogrešitev (izguba, odtujitev) ali uničenje 
potnega lista iz 1., 2., 3. in 4. točke te tarifne številke se plača 
štirikratna vrednost takse. 

(4) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika 
o načinu izvajanja zakona o potnih listinah državljanov 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/91 - I in 52/94) z 
veljavnostjo 10 let, ob zamenjavi s potnim listom, izdanim na 
podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena zakona o potnih listinah 
državljanov Republike Slovenije, najmanj pet let, znaša 
konzularna taksa iz 4. točke te tarifne številke 55 EUR. 

(5) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika 
o načinu izvajanja zakona o potnih listinah državljanov 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/91 - I in 52/94) z 
veljavnostjo 5 let, ob zamenjavi s potnim listom, izdanim na 
podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena zakona o potnih listinah 
državljanov Republike Slovenije, najmanj dve leti in pol, znaša 
konzularna taksa iz 3. točke te tarifne številke 40 EUR, 
konzularna taksa iz 4. točke te tarifne številke pa 55 EUR. 

(6) Točki 3. in 4. te tarifne številke ter četrti in peti odstavek 
opomb k tej tarifni številki se uporabljajo od 1. januarja 2001 

16. člen 

Besedilo tarifne številke 78 se spremeni tako, da se glasi: 

»A. Za dovoljenje za prvo prebivanje 81 EUR 
B. Za vizume, ki jih izdajajo diplomatska ali 
konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini: 

1. letališki tranzitni vizum (Vizum A) 10 EUR 
2. tranzitni vizum za en, dva ali več vstopov 

(Vizum B) 10 EUR 
3. vizum za kratkoročno bivanje (Vizum C): 

a) vizum za en, dva ali več vstopov za 
bivanje do 30 dni (Vizum C1) 25 EUR 
b) vizum za en vstop za bivanje do 90 dni 
(Vizum C2) 30 EUR 
c) vizum za dva ali več vstopov za bivanje 
do 90 dni (Vizum C2a) 35 EUR 
d) vizum za več vstopov za bivanje do 
enega leta, pri čemer niti enkratno 
neprekinjeno bivanje niti skupno trajanje 
zaporednih bivanj ne sme biti daljše od 
90 dni v šestih mesecih (Vizum C3) 50 EUR 
e) vizum za več vstopov za bivanje do 5 let, 
pri čemer niti enkratno neprekinjeno bivanje 
niti skupno trajanje zaporednih bivanj ne sme 
biti daljše od 90 dni v šestih mesecih 
(Vizum C4): 
- za prvo leto 
- in za vsako dodatno leto 

4. vizum za dolgoročnejše bivanje (daljše od 
90 dni), pri čemer bivanje ne sme presegati 
šest mesecev v enem letu (vizum D) 

5. za vizume iz kategorij vizumov A,B,C z 
ozemeljsko omejeno veljavnostjo se 
plača 50% nižja taksa od takse iz ustrezne 
kategorije vizumov A, B in C 

6. vizum za skupine (skupinski vizum): 
a) tranzitni vizum za tranzit preko letališča 
ali ozemlja (Vizum A ali B) za 5 do 50 oseb 
- za vizum 10 EUR 
- in za vsako osebo 1 EUR 
b) vizum (vizum C1) za en ali dva vstopa 
za bivanje do 30 dni za 5 do 50 oseb 

50 EUR 
30 EUR 

45 EUR 
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- za vizum 30 EUR 
- in za vsako osebo 1 EUR 
c) vizum (vizum C1) za več vstopov za 
bivanje do 30 dni za 5 do 50 oseb 
- za vizum 30 EUR 
- in za vsako osebo 3 EUR 

Opombe: 
(1) Za otroke do dopolnjenih 14 let se plača za 50% manjša 

taksa po tej tarifni številki. 
(2) Prošnja za izdajo vizuma je takse prosta. 
(3) Za vizum v potni list, v katerem so vpisani tudi družinski člani 

imetnika potnega lista, se plača ena taksa. 
(4) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike 

Slovenije v tujini lahko oprosti plačila takse po tej tarifni številki 

znane osebnosti posameznih držav v skladu z načelom 
vzajemnosti, tujce iz humanitarnih razlogov ter druge, če je to 
v korist Republike Slovenije. O oprostitvi odloči vodja 
predstavništva na predlog vodje konzularnega oddelka 
predstavništva. 

(5) Diplomatski in službeni vizum sta takse prosta. 
(6) Točka B.4. te tarifne številke se začne uporabljati z dnem 

vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo.« 

17. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 
Mladoletniki, ki jim je izrečen vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni 
dom, le-lega prestajajo v PD Radeče, kjer jih je trenutno 25. Gre 
za mladoletnike, stare od 14 do 16 let, lahko pa tudi do 18 let, 
medtem ko so lahko mladoletniki od 16. do 18. leta kaznovani z 
mladoletniškim zaporom, ki ga prestajajo v Zavodu za prestajanje 
mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. Trenutno jih je 7. 
Že glede na njihovo starost, kot tudi na praviloma neurejene 
domače razmere, iz katerih izhajajo, ni mogoče pričakovati, da bi 
bile njihove gmotne razmere takšne, da bi omogočale plačevanje 
upravnih taks. Zato predlagatelj meni, da bi bila oprostitev plačila 
taks v teh primerih primerna, še posebej, ker so njihove vloge, ki 
bi jih bilo treba taksirati, izjemno redke. 

&-2. členu 
Predlagatelj se s predlagano spremembo odziva na predlog 
Državnega sveta za avtentično tolmačenje 3. točke 24. člena 
zakona o upravnih taksah. Predlagatelj ocenjuje, da je sprememba 
določbe potrebna, da se odpravijo morebitne nejasnosti o tem, na 
katere subjekte se oprostitev plačila upravne takse nanaša, hkrati 
Pa je treba dodatno urediti tudi primere taksnih oprostitev, ki jih 
lahko uveljavljajo sindikati kot organizacije, ki niso organizirane v 
skladu z zakonom o društvih oziroma zakonom o ustanovah. 
Glede na določbe zakona o socialnem varstvu in določbe zakona 
o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) in zakona o društvih (Uradni 
Ust RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99) se pri društvih in ustanovah 
dejavnost ne registrira. Prav tako je potrebno pri oprostitvah plačila 
takse bolj jasno opredeliti oprostitev za društva, ki imajo na podlagi 
3- in 38. člena zakona o društvih podeljen status društva, ki deluje 
v javnem interesu, za dejavnosti, kijih opravljajo v javnem interesu. 

KJLčlam 
Zaradi specifičnega položaja obsojencev dokazovanje statusa 
opravičenca do oprostitve takse zaradi slabih premoženjskih 
razmer, ne pride v poštev. Kljub temu pa samo status obsojenca 
ne more biti razlog za oprostitev plačila takse. Večina obsojencev 
namreč dela, v skladu z zakonom pa mora zavod hraniti 20 
odstotkov njihovega plačila za delo kot njihov obvezni prihranek. 

Hkrati predlagatelj meni, da bi morala biti dopuščena možnost, da 
bi oprostili plačila takse tiste obstojence, ki ne morejo delati, zaradi 
česar tudi nimajo lastnih sredstev in bi jim šla ob odpustu v skladu 
s četrtim odstavkom 109. člena zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij enkratna denarna pomoč v višini, ki jo za denarni dodatek 
določajo predpisi na področju socialnega varstva. 

K 4. členu 
Sprememba 28. člena zajema: 
• dopolnitev 2. točke, s katero se obsojenci oproščajo plačila 
takse za pritožbe in odločbe o pritožbah glede disciplinskih kazni. 
Gre za obsojence, ki v večini primerov nimajo večjih vsot denarja, 
plačilo takse pa bi v njihovem primeru lahko otežila zakonsko 
določeno pravico do pritožbe zoper disciplinske odločbe; 
■ terminološko uskladitev 22. točke z določbami zakona o 
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in (popr.) 31/00) 
- dopolnitev seznama taksnih oprostitev z novo točko. Zakon o 
upravnih taksah ne določa posebne upravne takse za izdajo 
listin po mednarodnih pogodbah (gre za prepustnice, ki se izdajajo 
po sporazumih o maloobmejnem prometu s sosednjimi državami). 
Zato znaša upravna taksa za izdajo teh listin (z izjemo listin po 
Videmskem sporazumu, ki so že po sporazumu takse proste), v 
skladu s tarifno številko 1 in 3 zakona o upravnih taksah 250 
točk. S predlaganim znižanjem višine upravne takse za izdajo 
potnega lista bi bila tako višina upravne takse za izdajo potnih 
listin po mednarodni pogodbi previsoka. Zato predlagamo, da so 
spisi in dejanja v zvezi z izdajo in podaljšanjem teh listin tudi po 
sporazumih o maloobmejnem prometu z Republiko Avstrijo, 
Republiko Madžarsko in v prihodnje z Republiko Hrvaško takse 
prosti. S predlagano spremembo želi predlagatelj državljanom, ki 
živijo na teh območjih, čim bolj olajšati prehajanje državne meje, 
kar je tudi cilj maloobmejnih sporazumov in omogočiti vse 
ugodnosti, ki izhajajo iz teh sporazumov. 

K 5. členu 
Novi zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD- 
1), ki je bil julija sprejet v Državnem zboru, prinaša nekaj novosti 
in sprememb, zaradi katerih je potrebno ustrezno spremeniti 1. 
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točko tarifne številke 12 in pripadajoče opombe k tej tarifni številki 
zakona o upravnih taksah. 

Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije ne 
predvideva več vpisa otrok v potno listino staršev, otroci lahko 
namreč po zakonu pridobijo le samostojno potno listino. Zato je 
nekoliko drugače opredeljena tudi veljavnost potnih listov. Otroku 
do dopolnjene starosti 4 let, se lahko izda potni list z veljavnostjo 
2 let, otroku med 4. in 18. letom starosti pa z veljavnostjo 5 let. 
Zaradi tega je bilo potrebno določiti tudi različno višino upravne 
takse glede na novo določeno veljavnost potnih listov. 

Poleg tega je zakon zaostril pridobitev novega potnega lista v 
primeru večkratne izgube, pogrešitve ali odtujitve. Posameznik, 
ki je v obdobju petih let izgubil, pogrešil ali odtujil dva ali več potnih 
listov, lahko pridobi potni list le z veljavnostjo enega leta, razen, 
če dokaže, da je v primeru odtujitve ravnal z dolžno skrbnostjo in 
je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje. Zato je bilo potrebno določiti 
tudi višino upravne takse za izdajo potnega lista z enoletno 
veljavnostjo. 

Zaradi novega koncepta izdelave potnih listov, ki ga predvideva 
zakon, ko bo del postopka (personalizacija potnega lista) iz 
upravnega organa prenešen k pooblaščenemu izdelovalcu, se 
bo delo upravnega organa skrajšalo za čas, potreben za izpis in 
laminiranje potne listine. Zato predlagamo, da se upravna taksa 
za izdajo potnega lista ustrezno zniža. 

Tako predlagamo, da znaša upravna taksa za izdajo potnega 
lista z veljavnostjo 1 leta 25 točk, za izdajo potnega lista z 
veljavnostjo 2 let 30 točk, za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 
let 75 točk in za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let 150 točk. 

Zakon v 37. členu predvideva tudi zamenjavo dosedanjih obrazcev 
potnih listov z novimi najkasneje v dveh letih po uveljavitvi zakona. 
Zato se ob zamenjavi potnih listov predlaga polovična upravna 
taksa novo izdanega potnega lista v primerih, ko ima potni list, 
izdan na dosedanjem obrazcu, na dan izdaje novega potnega 
lista vsaj še polovico veljavnosti. 

Glede na to, da se v praksi postavlja vprašanje, ali upravna taksa 
za izdajo potnega lista zajema tudi takso za izdajo negativne 
odločbe ali sklepa se predlaga, da se ustrezno spremeni tudi 
besedilo 1. in 2. točke tarifne številke 12 (tako kot to določa 3. 
točka te tarifne številke). Posledično je zato potrebna tudi 
dopolnitev sedanje 4. točke opomb. 

K 6. členu 
Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji dne 
20.6.2000 sprejel zakon o orožju (ZOro). Omenjeni zakon prinaša 
vrsto novosti glede orožnih listin, zato je potrebno v celoti 
spremeniti tarifno številko 16. 

Število točk za izdajo posamezne orožne listine je prilagojena 
konceptu zakona o orožju in je hkrati odvisno od dela upravnega 
organa, ki je povezano z izdajo posamezne orožne listine. Kot 
zavezanci so ločeno določene fizične in pravne osebe oziroma 
podjetniki posamezniki, taksa pa se plača tudi v primeru izdaje 
negativne odločbe. Posamezniki tako plačajo najvišjo takso za 
izdajo dovoljenje za nabavo varnostnega orožja, medtem ko je 
taksa za izdajo dovoljenja za nabavo lovskega in športnega orožja 
nižja. Zmanjšano pa je tudi število točk za zamenjavo izrabljene 
ali poškodovane orožne listine, za izdajo dovoljenja za posest 
podedovanega orožja, izdajo dovoljenja za nabavo streliva, itd. 

Pri pravnih osebah oziroma podjetnikih posameznikih je število 
točk prilagojeno zahtevnosti posameznega postopka, tako je 
najvišja taksa predvidena za izdajo dovoljenja za opravljanje 
prometa z orožjem in opravljanje dejavnosti strelišča. 

K 7. členu 
S spremembo tarifne številke 17 se znižuje upravna taksa za 
dovoljenje za vnos in nošenje orožja in streliva med začasnim 
bivanjem v Sloveniji, hkrati predlagatelj predlaga, da se doda nova 
3. točka k tej tarifni številki, v skladu s katero se za tranzit lovskega 
in športnega orožja zaračunava enaka taksa, kot pa za vnos 
takšnega orožja in streliva v Republiko Slovenijo, torej po tarifni 
številki 17 in ne po tarifni številki 19. 

Novi opombi k tarifni številki 17 zagotavljata po eni strani lažji 
način plačevanja taks, po drugi pa varovanje javnega interesa. 
Veliko športnih društev iz tujine organizirano pošilja svoje člane 
na treninge in strelska tekmovanja v Republiko Slovenijo, 
slovenska strelska društva pa tudi organizirajo veliko tekmovanj 
na mednarodni ravni, ki se jih udeležujejo tuje reprezentance ali 
člani tujih strelskih društev. 

K g, členu 
Za to upravno dejanje so stroški upravnega organa bistveno nižji 
od zneska 3000 tolarjev, kot je predvideno z zakonom. Predlagatelj 
meni, da je znesek 750 tolarjev - vloga po tarifni številki 1-, za to 
dejanje ustrezen. 

V primeru, če stranka vozila v 30 dneh po poteku veljavnosti 
prometnega dovoljenja ne odjavi, odjavi le to upravni organ po 
uradni dolžnosti in ni upravne takse. Zaradi ažurnosti evidenc 
registriranih motornih in priklopnih vozil in v izogib številnim 
postopkom, ki jih mora upravni organ sprožiti po uradni dolžnosti, 
je v javnem interesu, da lastnik vozila le to čim prej odjavi. 

K 9. členu 
S spremembami v opombah k tarifni številki 43 se poenostavlja 
pobiranje taks v zvezi s carinskimi postopki in omogoča oprostitev 
plačila upravnih taks v vseh tranzitnih carinskih postopkih in v 
vseh drugih primerih, ko je blago oproščeno plačila uvoznih dajatev 
zaradi mednarodnih pogodb. 

K 10, Henu 
Dopolnitev opomb k tarifni številki 44 omogoča enostavnejše 
pobiranje upravnih taks v zvezi z dovoljenji, ki se izdajo kot uradni 
zaznamki na carinskih deklaracijah. V teh primerih je dovoljeno, 
da se taksa plača v vsakem posameznem primeru v kolekih ali 
pa zbirno, kot da bi bila uvozna dajatev. 

K11, členu 
V primeru, ko je sprememba dovoljenja le formalne narave in ne 
gre za spremembo dovoljenja zaradi spremembe bistvenih 
podatkov oziroma pogojev, pod katerimi je bilo dovoljenje izdano, 
plačilo 50 % osnovne upravne takse iz tarifne številke 45 ne bi 
bilo upravičeno. 

K 12. členu 
S predlagano spremembo se uvaja taksna oprostitev za vlogo za 
izdajo in za samo izdajo potrdil o istovetnosti blaga v potniškem 
prometu, ki omogočajo enostavnejši postopek pri ponovnem 
uvozu blaga. 

K 13. členu 
Sprememba tarifne številke 48 je redakcijske narave in sledi 
vsebini materialne carinske zakonodaje, ki na področju 
instrumentov zavarovanj loči med skupnim instrumentom 
zavarovanja (v tranzitnem postopku) in splošnim instrumentom 
zavarovanja (za druge carinske postopke). 

K 14. členu 
V primeru, ko je sprememba dovoljenja le formalne narave in ne 
gre za spremembo dovoljenja zaradi spremembe bistvenih 
podatkov oziroma pogojev, pod katerimi je bilo dovoljenje izdano, 
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plačilo 50 % osnovne upravne takse iz tarifne številke 50 ne bi 
bilo upravičeno. 

K 15. členu 
Sprememba besedila tarifne številke 75 (konzularne takse za 
izdajo potnih listin) sledi spremembam, ki so predlagane za tarifno 
številko 12. Vsebina obeh tarifnih številk mora biti v delu, ki se 
nanaša na potne liste opredeljena enako in usklajena z zakonom 
o potnih listinah. Razlike v višini takse izvirajo iz razlik v stroških 
upravnega organa oziroma diplomatskega oziroma konzularnega 
predstavništva pri izdaji potnega lista. 

& 16, (lenu 
Predlagane konzularne takse so usklajene z enotnimi konzularnimi 
taksami za izdajo vizumov v državah Evropske unije. Takse za 

vizume z ozemeljsko omejeno veljavnostjo (točka B.4. te tarifne 
številke) se bodo začele zaračunavati šele ob vstopu Republike 
Slovenije v Evropsko unijo. Takšen vizum iz kategorij vizumov A, 
B in C se 50% nižjo takso izdaja v primeru, da druge države EU 
ne dajo soglasja tujcu za vstop na njihova ozemlja. Ta vizum velja 
le za ozemlje določene dražve, v katero mora imetnik takšnega 
vizuma vstopiti neposredno in pri tem ne sme prehajati (tranzitirati) 
drugih držav EU. Višina konzularne take za dovoljenje za prvo 
prebivanje pod točko A se, glede na veljavno besedilo zakona, ni 
spremenila, spreminjajo se le konzularne takse za vizume. 

K 17. členu 
Predlagatelj predlaga, da zakon začne veljati 15 dan po objavi v 
Uradnem listu Republike. 

IV. BESEDILO ČLENOV IN TARIFNIH 

ŠTEVILK, KI SE SPREMINJAJO IN 

DOPOLNJUJEJO 

23. člen 

Takse ne plačujejo: 
1. država in državni organi, 
2. samoupravne lokalne skupnosti In njihovi organi, 
3. tuja diplomatska in konzularna predstavništva v diplomatskih 

in konzularnih zadevah, pod pogojem vzajemnosti, 
4. taksni zavezanci - posamezniki v slabih premoženjskih 

razmerah - razen taks po tar. št. 11, 12,14 in 19 taksne tarife 
ter tarifnih številk iz XI. in XII. poglavja taksne tarife tega 
zakona. 

24. člen 

Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni: 
1. organizacije, skupnosti, in posamezniki - pri izvrševanju javnih 

pooblastil; 
2. dobrodelne in organizacije za samopomoč - za spise in dejanja 

v zvezi z izvajanjem njihovih registriranih dobrodelnih 
dejavnosti oziroma namena zaradi katerega so ustanovljene; 

3. društva in ustanove, ustanovljeni v skladu z veljavno 
zakonodajo - za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovih 
registriranih dobrodelnih dejavnosti oziroma dejavnosti, ki jih 
opravljajo v javnem interesu; 

4- invalidske organizacije - za spise in dejanja v zvezi z 
izvajanjem njihove registrirane dejavnosti oziroma namena, 
za katerega so ustanovljene; 

5- invalidi, za katere je določeno v zdravstvenem spričevalu, da 
smejo voziti le prirejeno vozilo - v postopku za pripustitev k 
vozniškemu izpitu, za vozniško dovoljenje in za izdajo ter 
podaljšanje veljavnosti vozniškega in prometnega dovoljenja; 

5- brezposelne osebe - v postopku uveljavljanja pravic iz naslova 
obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti; 
učenci osnovnih šol, vajenci in dijaki v srednjem izobraževanju 
ter študentje - za spise in dejanja v zvezi s šolanjem; 

8. osebe, ki podarijo svoje premoženje državi ali samoupravni 
lokalni skupnosti ali se odpovejo lastninski pravici na zemljišču 
ali stavbi v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti 
ali pa brezplačno odstopijo državi ali samoupravni lokalni 
skupnosti kakšno drugo stvarno pravico na nepremičninah - 
v postopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih 
pravic; 

9. tujci, za spise in dejanja, določena v mednarodnih sporazumih, 
ki veljajo v Republiki Sloveniji; 

10. tujci, v postopkih za priznanje statusa begunca, začasnega 
prebivanja Iz humanitarnih razlogov in začasnega zatočišča. 

11. javni socialno varstveni zavodi in pravne ter fizične osebe, ki 
na podlagi koncesije v skladu s predpisi socialnega varstva 
opravljajo socialno varstveno dejavnost- v zvezi z 
opravljanjem te dejavnosti, 

Pristojni organ po uradni dolžnosti zagotavlja izvajanje določb 
tega člena, med drugim tudi na podlagi podatkov, ki jih predloži 
taksni zavezanec. V dvomu pristojni organ pozove taksnega 
zavezanca, da predloži dokazila za uveljavljanje taksne 
oprostitve. 

25. člen 

Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah iz 4. 
točke 23. člena tega zakona se štejejo: 

prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po 
predpisih socialnega varstva, 
prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva 
ter 
prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo 
varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. 

Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo taksni 
zavezanci s pravnomočno odločbo. 

Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo 
tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali 
nadomestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo pa vse 
predpisane kriterije za prejemke iz prvega odsavka tega člena. 
Taksni zavezanec mora v postopku, v katerem zahteva taksno 
oprostitev dokazati, da izpolnjuje zahtevane kriterije. 
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28. člen 

Taks so oproščeni naslednji spisi in dejanja: 
1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene zaradi 

zagotavljanja javne koristi; 
2. prošnje za pomilostitev in odločbe o takih prošnjah ter prošnje 

za pogojni odpust s prestajanja zaporne kazni in odločbe o 
takih prošnjah; 

3. spisi in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih 
premoženjskih razmerah, kot podlaga za priznanje taksne 
oprostitve; 

4. spisi in dejanja v postopku za vračilo nepravilno ali preveč 
plačanih davščin in drugih obveznih dajatev; 

5. spisi in dejanja v postopku za popravo napak v odločbah, 
drugih listinah in uradnih evidencah; 

6. spisi in dejanja v volilnih postopkih; 
7. spisi in dejanja v postopku za vpis v državljansko knjigo; 
8. prijave in vpisi v matične knjige; 
9. vse vrste prijav (napovedi) in njihovih prilog za odmero 

davkov ter spisi in dejanja za uveljavitev z davčnimi predpisi 
uvedenih oprostitev in olajšav; 

10. prijave in zahtevki za vpis v davčne registre in potrdila oziroma 
odločbe o vpisu v register; 

11. spisi in dejanja v postopku arondacije in komasacije zemjišč; 
12. spisi in dejanja za uveljavitev pravic iz obveznega 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega 
varstva; 

13. spisi in dejanja za uveljavitev socialnovarstvenih pravic; 
14. spisi in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic do družinskih 

prejemkov; 
15. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z 

zakonom priznane invalidom, vojnim veteranom in žrtvam 
vojnega nasilja; 

16. spisi in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja; 
17. spisi in dejanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in 

podaljševanjem pomorskih knjižic; 
18. spisi in dejanja v zvezi z ureditvijo državljanskih dolžnosti in 

pravic pri obrambi države oziroma varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami; 

19. prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča; 
20. spisi in dejanja v zvezi z razlastitvijo premoženja in 

denacionalizacijskimi postopki; 
21. izvirne diplome, spričevala ter druge listine o uspešno 

končanem izobraževanju, razen njihovih dvojnikov in 
prepisov; 

22. spisi in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov in 
nacionalnih znamenitosti; 

23. vloge naslovljene na varuha človekovih pravic in druge 
institucije za prošnje in pritožbe; 

24. vloge, s katerimi se zahteva posredovanje državnega tožilca; 
25. spisi in dejanja v postopku za pokop ali prekop umrlih ali 

prenos posmrtnih ostankov; 
26. spisi in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja med štipendistom 

in tistim, ki daje štipendijo; 
27. spisi in dejanja v zvezi s pristopom k strokovnemu izpitu pred 

državnimi organi. 

Tarifna številka 12 

1. za izdajo potnega lista za državljane Republike Slovenije: 
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 

do 5 let , 100 točk 
b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 

do 10 let 200 točk 

c) za izdajo skupinskega potnega lista za 
vsako osebo 40 točk 

d) za izdajo novega potnega lista v primeru 
prve pogrešitve (izguba, odtujitev) ali 
uničenja potnega lista iz točk a in b, se plača 
dvakratna vrednost takse; 

e) za izdajo novega potnega lista v primeru 
vsake naslednje pogrešitve (izgube, 
odtujitve) ali uničenja potnega lista iz točk 
a in b se plača štirikratna vrednost takse; 

f) vloga za izdajo potnega lista iz točk a,b in c 5 točk 

2. za izdajo osebne izkaznice za državljane 
Republike Slovenije 
a) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 

1 leta 25 točk 
b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 

5 let 50 točk 
c) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 

10 let 100 točk 
d) za izdajo nove osebne izkaznice v 

primeru prve pogrešitve, izgube, odtujitve 
ali uničenja osebne izkaznice iz točke a, b in c 
se plača dvakratna vrednost takse; 

e) za izdajo nove osebne izkaznice v 
primeru vsake naslednje pogrešitve, izgube, 
odtujitve ali uničenja osebne izkaznice iz točke 
a, b in c se plača štirikratna vrednost takse; 

d) vloga za izdajo osebne izkaznice iz točke a 5 točk 

3. za odločbe o prošnji tujca za: 
a) izdajo oziroma podaljšanje potnega lista 

za tujca 300 točk 
b) izdajo ali podaljšanje potnega lista za 

begunca 200 točk 
c) izdajo novega potnega lista v primeru 

prve pogrešitve (izguba, odtujitev) ali 
uničenje potnega lista iz točke a in b se 
plača dvakratna vrednost takse 

d) za izdajo novega potnega lista v primeru 
vsake naslednje pogrešitve (izgube, odtujitve) 
ali uničenja potnega lista iz točk a in b se plača 
štirikratna vrednost takse; 

e) za izdajo osebne izkaznice za tujca 100 točk 

Opombe: 
(1) Za sočasno izdajo potnega lista, v katerega se sočasno 

vpišejo tudi otroci, se plača za vse osebe samo ena taksa. 
(2) Za naknadni vpis otrok v potni list se plača taksa iz 1 .a točke 

te tarifne številke, ne glede na to, koliko otrok se naenkrat 
vpiše v potni list. 

(3) Organ, ki izda potni list tujcu ali beguncu, lahko zavezanca 
oprosti plačila takse, če je ne more plačati. 

(4) Odločbe iz 3. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in 
odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo. 

(5) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1.d, 1.e. oziroma 2.d, 
2.e te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno 
skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo dejanje pristojnim 
organom, plača samo takso iz točke 1.a in b, oziroma 2.a, b, 
c te tarifne številke. 
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Tarifna številka 16 

Posamezniki: 
- za dovoljenje za nabavo orožja 600 točk 
- za orožni list: 
1. za samokres in revolver 600 točk 
2. za drugo orožje 450 točk 
- za dovoljenje za posest orožja 180 točk 

Pravne osebe: 
- za dovoljenje za nabavo orožja 1200 točk 
- za dovoljenje za posest: 
1. za samokres in revolver 1200 točk 
2. za drugo orožje 900 točk 
3. za potrditev pooblastila za nošenje orožja 1200 točk 

Opombe: 
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno 

orožje. 
(2) Za dvojnik orožnega lista se plača za vsako posamezno 

orožje polovična taksa iz te tarifne številke. 
(3) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega orožnega lista 

oziroma dovoljenja se ne plača taksa po tej tarifni številki, 
temveč po tarifni številki 3 te taksne tarife. 

(4) Za menjalne in vložne cevi ter za dele orožja se plača taksa 
po tarifni številki 1 oziroma 3. 

(5) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za orožje, ki ga imajo 
strelske organizacije, vključene v Strelsko zvezo Slovenije, 
lovske organizacije, vključene v Lovsko zvezo Slovenije, 
razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot pridobitno 
dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v Ribiško zvezo 
Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z ribolovom kot 
pridobitno dejavnostjo ter organizacije rezervnih častnikov. 

Tarifna številka 17 

Za izdajo dovoljenja: 
1. za gradnjo ali postavitev objektov in naprav na 

območju mejnega prehoda 300 točk 
2. za vnos, posest in nošenje orožja in streliva 

v času (začasnega) bivanja v Republiki Sloveniji, : 300 točk 

Tarifna številka 20 

1. a) Za pripustitev k vozniškemu izpitu ali za 
izdajo vozniškega dovoljenja 150 točk 

b) za podaljšanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja 80 točk 

c) za izdajo novega vozniškega dovoljenja v 
primeru prve pogrešitve (izguba, odtujitev) 
vozniškega dovoljenja se plača dvakratna 
vrednost takse določene v 1 .a točki te 
tarifne številke; 

d) za izdajo novega vozniškega dovoljenja v primeru vsake 
naslednje pogrešitve (izguba, odtujitev) vozniškega 
dovoljenja se plača štirikratna vrednost takse določene v 
1 .a točki te tarifne številke. 

2. Za izdajo prometnega in začasnega prometnega dovoljenja: 
a) za izdajo prometnega dovoljenja za motorno 

vozilo ali priklopno vozilo 150 točk 
b) za podaljšanje veljavnosti prometnega 

dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno 
vozilo 80 točk 

c) za vsako spremembo, ki vpliva na spremembo 
podatkov o vozilu v prometnem dovoljenju 80 točk 

d) za izdajo novega prometnega dovoljenja v 
primeru prve pogrešitve (izguba, odtujitev) 
prometnega dovoljenja se plača dvakratna 
vrednost takse določene v 2.a točki te tarifne 
številke: 

e) za izdajo novega prometnega dovoljenja v primeru vsake 
naslednje pogrešitve (izguba, odtujitev) prometnega 
dovoljenja se plača štirikratna vrednost takse določene v 
2.a točki te tarifne številke; 

Opomba: 
(1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega 

dovoljenja ali prometnega dovoljenja se plača taksa iz točke 
1.a in 2.a te tarifne številke. 

(2) Za izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti prometnega 
dovoljenja se ne plača taksa, če listino izda oziroma podaljša 
njeno veljavnost organizacija, pooblaščena za tehnične 
preglede motornih in priklopnih vozil. 

(3) Če taksni zavezanec iz točke 1 .c in 1 .d ter 2.d in 2.e dokaže, 
da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil 
kot kaznivo dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz 
točke 1 .a oziroma 2.a te tarifne številke. 

Tarifna številka 43 

Za vložitev carinske deklaracije 50 točk 

Opombe: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini. 
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za vložitev vsake carinske 

deklaracije, tudi nepopolne. 
(3) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi, če je zaradi odobritve 

spremembe podatkov v že sprejeti carinski deklaraciji, 
carinski organ zahteval, da se namesto popravkov v deklaraciji 
vloži nova carinska deklaracija. 

(4) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za vložitev naknadne 
dopolnilne carinske deklaracije. 

(5) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za vložitev carinske 
deklaracije s pomočjo opreme za elektronsko izmenjavo 
podatkov. 

(6) Taksa iz te tarifne številke se ne plača: 
1. za tranzitno carinsko deklaracijo, s katero se blago v 

tranzitnem postopku prepelje preko carinskega območja 
Slovenije 

2. za listine, ki so predpisane z mednarodnim ali meddržavnim 
sporazumom, ki ga je uveljavila Republika Slovenija in se 
uporabljajo namesto carinske deklaracije, predpisane z 
nacionalnimi predpisi (npr. TIR karnet, ATA karnet ipd.) 

3. za ustno carinsko deklaracijo ali deklariranje blaga na podlagi 
konkludentnih dejanj; 

4. za deklaracije C1 in C2/CP3 v poštnem prometu; 
5. za carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet blaga, 

ki je v skladu z mednarodnimi oziroma meddržavnimi 
sporazumi oproščeno plačila carine. 

(7) Taksa iz te tarifne številke se plača v rokih in na način, ki je 
določen za plačevanje uvoznih oziroma izvoznih dajatev. Pri 
odmeri takse se upošteva vrednost točke na dan vložitve 
carinske deklaracije. 

(8) Če je taksa edina dajatev, ki jo je treba v zvezi z vloženo 
carinsko deklaracijo plačati, lahko carinski organ taksnemu 
zavezancu dovoli, da vse taksne obveznosti, ki nastanejo v 
določenem obodbju, ki ne more biti daljše od 30 dni, plača na 
enkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne taksne obveznosti 
upošteva vrednost točke na dan nastanka prve taksne 
obveznosti. V tem primeru se taksa plača v gotovini na enak 
način, kot je predpisan za uvozne dajatve. 
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(9) Će Carinska uprava Republike Slovenije dovoli taksnemu 
zavezancu vlaganje carinskih deklaracij s pomočjo opreme 
za elektronsko izmenjavo podatkov, v dovoljenju odloči tudi o 
načinu obračunavanja in plačevanja upravnih taks iz te tarifne 
številke, pri čemer lahko določi, da se vse taksne obveznosti, 
ki nastanejo v določenem obdobju, ki ne more biti daljše od 30 
dni, plačajo na enkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne 
taksne obveznosti upošteva vrednost točke na dan nastanka 
prve taksne obveznosti. 

Tarifna številka 44 

Za izdajo dovoljenja v obliki uradnega zaznamka 
na carinski deklaraciji 150 točk 

Opomba: 
(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni, 

dopolni ali nadomesti se plača taksa v višini 50 % takse, 
določene v tej tarifni številki. 

10 

Tarifna številka 45 

Za dovoljenja, ki jih izdajajo carinski organi oziroma 
uprava, : 
1. za odprtje carinskega skladišča 
2. za katerikoli carinski postopek z 

ekonomskim učinkom 
3. (splošno dovoljenje), tudi za odobritev 

predelave blaga v carinskem skladišču 
po postopku predelave pod carinskim 
nadzorom ali postopku uvoza za proizvodnjo 
za izvoz 

3. za poenostavitev formalnosti v tranzitnem 
postopku, za poenostavljeni postopek 
deklariranja ali postopek deklariranja na podlagi 
knjigovodskih vpisov ter za katero od 
poenostavitev v zvezi z dokazovanjem 
porekla blaga 5 

4. za uporabo elektronske izmenjave podatkov 5 
5. za uporabo enakovrednega blaga v postopku 

uvoza za proizvodnjo za izvoz; za uporabo 
sistema zamenjave v postopku začasnega 
izvoza na oplemenitenje ter za odobritev postopka 
začasnega izvoza na oplemenitenje osebi, ki 
ni organizator proizvodnih operacij 

6. za izvajanje običajnih postopkov in ravnanj 
v carinskem skladišču, za hrambo 
domačega blaga v carinskem skladišču, 
za premeščanje blaga iz enega carinskega 
skladišča v drugo ter za začasno 
odstranitev blaga iz carinskega skladišča 

7. za prenos pravic in obveznosti, ki izvirajo 
iz odobrene carinsko dovoljene rabe ali 
uporabe, iz ene na drugo osebo 

Carinska 

000 točk 

5.500 točk 

500 točk 
500 točk 

2.750 točk 

550 točk 

550 točk 

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

dovoljenje za odprtje začasne shrambe in za odprtje proste 
carinske prodajalne. 

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

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se taksa iz te tarifne številke 
ne plača, če gre za potrditev podaljšanja veljavnosti prej 
izdanega dovoljenja in se ni spremenil nobeden od podatkov, 
na podlagi katerih je bilo prvotno dovoljenje izdano. 

(4) Za odločbe, s katerimi se prej izdano dovoljenje razveljavi, če 
je takšna odločba izdana na zahtevo taksnega zavezanca 
se plača taksa v višni 50 % takse, določene v tej tarifni številki. 

(5) Taksa iz 4. točke te tarifne številke se plača za dovoljenje, s 
katerim se dovoli vlaganje carinske deklaracije z uporabo 
opreme za elektronsko izmenjavo podatkov kot tudi za 
dovoljenje, s katerim se dovoli elektronsko izmenjavanje 
posameznih podatkov, povezanih z vodenjem carinskih 
postopkov. 

Tarifna številka 46 

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

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

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

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

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

Opombe: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini, razen takse za 

potrdilo o istovetnosti pri izvozu blaga in takse iz 4. točke te 
tarifne številke, ki se plača v taksnih vrednotnicah. 

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

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

Tarifna številka 48 

Za sprejem in vrnitev splošnega instrumenta 
zavarovanja za zavarovanje carinskih dolgov 300 točk 

Opomba: 
(1) Taksa za vrnitev splošnega instrumenta zavarovanja iz te 

tarifne številke se plača samo, če je vrnitev ali delno vrnitev 
instrumenta taksni zavezanec zahteval pred potekom 
veljavnosti instrumenta zavarovanja. 

Tarifna številka 50 

Za odločbe, ki jih izdajajo carinski organi oziroma Carinska uprava 
v skladu z zakonom o trošarinah, in sicer: 

1. za izdajo dovoljenja za odprtje trošarinskega 
skladišča 10.000 točk 

2. za izdajo dovoljenja za oproščenega 
uporabnika 10.000 točk 

3. za sprejem in vrnitev splošnega instrumenta 
zavarovanja za zavarovanje plačila trošarine 300 točk 

Opombi: 
(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni, 

dopolni ali nadomesti ter za odločbo s katero se na zahtevo 
taksnega zavezanca izdano dovoljenje razveljavi, se plača 
taksa v višini 50 % takse, določene v 1. oziroma 2. točki te 
tarifne številke. 
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(2) Taksa za vrnitev splošnega instrumenta zavarovanja za 
zavarovanje plačila trošarine iz 3. točke te tarifne številke se 
plača le, če je vrnitev ali delno vrnitev instrumenta zavarovanja 
taksni zavezanec zahteval pred potekom veljavnosti 
instrumenta zavarovanja. 

Tarifna številka 75 

Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna 
predstavništva Republike Slovenije v tujini: 

1. Izdaja slovenskega potnega lista 65 EUR 
2. izdaja potnega lista za vrnitev 27 EUR 

Opombe: 
(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede na 

njegovo premoženjsko stanje in druge okoliščine oprostiti 
plačila takse. 

(2) Prošnja za potni list ali za drugo izdajo potnega lista je takse 
prosta. 

(3) Za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve 
(izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz 1. točke te 
tarifne številke se plača dvakratna vrednost takse. Za vsako 
nadaljnjo pogrešitev (izguba, odtujitev) ali uničenje potnega 
lista iz 1. točke te tarifne številke se plača štirikratna vrednost 
takse. 

(4) Za naknadni vpis družinskih članov v potni list se plača taksa 
po 1. točki te tarifne številke, ne glede na to, koliko družinskih 
članov se naenkrat vpiše v potni list. 

(5) Diplomatski in službeni potni listi, ki jih izdaja Ministrstvo za 
zunanje zadeve, so takse prosti. 

Tarifna številka 78 

Za vizume, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva 
Republike Slovenije v tujini, : 

1. za vizum v potni list za eno potovanje zaradi 
bivanja v Republiki Sloveniji ali za en tranzit 27 EUR 

2. za vizum v potni list za več potovanj 54 EUR 
3. za vizum v skupni potni list za vsako osebo 5 EUR 
4. za dovoljenje za prvo prebijanje 81 EUR 

Opombe: 
(1) Za otroke do dopolnjenih 14 let se plača za 50 % manjša 

taksa po tej tarifni številki. 
(2) Prošnja za izdajo vizum je takse prosta. 
(3) Za vizum na potni list, v katero so vpisani tudi družinski člani 

tistega, ki mu je bil potni list izdan, se plača ena sama taksa. 
(4) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike 

Slovenije v tujini lahko oprosti plačila takse po tej tarifni številki 
znane osebnosti posameznih držav v skladu z načelom 
vzajemnosti, tujce iz humanitarnih razlogov ter druge, če je to 
v korist Republike Slovenije. O oprostitvi odloči vodja 
predstavništva na predlog vodje konzularnega oddelka 
predstavništva RS v tujini. 

(5) Diplomatski in službeni vizum sta takse prosta. 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH - skrajšan postopek (EVA 2000- 
1611-0069) 

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

2) Skladnost predloga akta z določbami Evropskega sporazuma 
p pridružitvi; 

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Predlog je usklajen s konvencijo o izvajanju Schengenskega 
sporazuma o pstopnem odpravljanju nadzora na skupnih mejah 
z dne 19. 1.1990, v celoti uveljavljena 1. 7. 1995 

Druge rešitve predloga zakona sodijo v nacionalno pristojnost 
držav članic in ne posegajo v pravni red Evropske unije. 

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

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

Ne. 

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

Ne. 

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

/ 

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

Predlog zakona je v delu, ki se nanaša na konzularne takse pri 
izdajanju viz, povezan z delom delovne skupine za pravosodje in 
notranje zadeve (poglavje 24 v okviru pogajanju z Evropsko unijo) 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Stanko ŠTRAJN, l.r. 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

Zvonko IVANUŠIČ, l.r. 
MINISTER 

/ 
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Predlog zakona o 

MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN 

UŽIVALCEV PRAVIC IZ 

POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 

ZAVAROVANJA (ZMEPIZ) 

- EPA 1168 - II - tretja obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 191-05/2000-1 
Ljubljana, 27.07.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 9. seji dne 27.7.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O MATIČNI EVIDENCI 
ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ 
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 52. izredne 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 18.7.2000 in 
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o matični evidenci zavarovancev 
in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja - tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Miha BREJC, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- Marko ŠTROVS, državni sekretar v Ministrstvu za delo, 

družino in socialne zadeve. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

I.TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(Področje urejanja) 

1) S tem zakonom se ureja matična evidenca zavarovancev in 
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: matična evidenca), ki 
vsebuje podatke, ki so potrebni za izvajanje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

2) V matični evidenci se vodijo podatki o zavarovancih in 
uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
in drugi podatki, potrebni za izvajanje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja na način, ki je predpisan s tem 
zakonom. 

3) Za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov iz evidenc 
po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov, če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 

2. člen 
(Upravljavec matične evidence) 

1) Upravljavec matične evidence je Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
zavod). 

2) Za opravljanje posameznih nalog pri vodenju matične evi- 
dence lahko zavod pooblasti drugo službo ali zavod. 

3) Določene prijave, odjave in prijave spremembe podatkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje sprejema prijavno- 
odjavna služba Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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(v nadaljnjem besedilu: ZZZS). Povračilo stroškov za vodenje 
prijavno-odjavne službe se uredi s pogodbo, ki jo skleneta 
zavod in ZZZS. 

3. člen 
(Pridobivanje podatkov) 

1) Upravljavec matične evidence pridobiva podatke od dajalca 
podatkov po tem zakonu oziroma od upravljavca zbirke 
podatkov, ki je najbližje izvoru podatkov. 

2) Upravljavec matične evidence mora posredovati podatke iz 
matične evidence za vzpostavitev oziroma za vodenje in 
vzdrževanje registrov in uradnih evidenc državnim organom 
in drugim uporabnikom, za izvrševanje njihovih, z zakonom 
določenih nalog. Upravljavec matične evidence posreduje te 
podatke brezplačno. 

3) Upravljavci, ki vodijo zbirke podatkov, iz katerih upravljavec 
matične evidence pridobiva podatke iz prvega odstavka 
tega člena, so dolžni posredovati vse dogodke, spremembe 
in popravke, ki vplivajo na podatke iz 8. člena tega zakona. 

4) Upravljavci zbirk podatkov, ki posredujejo podatke za matično 
evidenco, so upravljavcu matične evidence dolžni 
posredovati podatke v predpisanih rokih in obliki ter 
brezplačno. 

4. člen 
(Metodološka načela) 

1) Matična evidenca se vodi po enotnih metodoloških načelih, ki 
jih določi minister, pristojen za delo, po predhodnem mnenju 
Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: SURS), zavoda, ZZZS in Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ). 

2) Podatki se vnašajo v matično evidenco po enotnih nacionalnih 
standardih. 

3) Matična evidenca se vodi tako, da se podatki, določeni s tem 
zakonom, vpisujejo v predpisane obrazce in vnašajo na 
sredstva za avtomatsko obdelavo podatkov ter druga 
sredstva za vodenje evidenc. •• 

4) Podatki se v prijave podatkov vpisujejo oziroma vnašajo na 
podlagi evidenc, registrov in poslovne dokumentacije po 
predpisih o računovodstvu in finančnem poslovanju. 

5. člen 
(Uporaba podatkov matične evidence) 

1) Podatki, ki jih vsebuje matična evidenca, se uporabljajo za 
izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 
vodenje postopkov za uveljavljanje pravic in zahtevkov 
zavoda. 

2) SURS, ZZZS in ZRSZ imajo pravico do podatkov, ki jih vsebuje 
matična evidenca. Podatke lahko uporabljajo za oblikovanje 
registrov in za izvajanje statističnih raziskovanj. 

3) Način uporabe podatkov matične evidence ne sme biti v 
nasprotju s predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

6. člen 
(Subjekti matične evidence) 

V matično evidenco se vnesejo podatki: 

o osebah, ki so zavarovane (v nadaljnjem besedilu: 
zavarovanci) po zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št.106/99- v nadaljnjem besedilu: 
ZPIZ-1); 

- o osebah, ki trenutno niso vključene v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, pa jim je pokojninska doba priznana 
z odločbo pristojnega organa oziroma jim je čas, ki so ga 
prebili v zavarovanju, vpisan v delovno knjižico ali v drugo 
javno listino; 
o osebah, ki so uveljavile kakšno pravico iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi 
ZPIZ-1 oziroma po predpisih o nadomestilih za terjatve iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, nastale v tujini (v 
nadaljnjem besedilu: uživalci pravic); 
o dajalcih podatkov in zavezancih za plačevanje prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem 
besedilu: zavezanci). 

7. člen 
(Dajalci podatkov) 

Podatki se vnesejo v matično evidenco na podlagi prijav, ki jih 
vložijo naslednji poslovni subjekti in fizične osebe, ki imajo po tem 
zakonu dolžnost sporočanja podatkov (v nadaljnjem besedilu: 
dajalci podatkov): 

- gospodarske družbe, banke, zavarovalnice, agencije, skladi 
in druge finančne organizacije, zadruge, državni organi, 
zavodi, sindikati, društva, politične stranke in drugi poslovni 
subjekti, razen zasebnikov, ki zaposlujejo delavce (v 
nadaljnjem besedilu: poslovni subjekti); 
zasebniki in druge fizične osebe, ki zaposlujejo delavce (v 
nadaljnjem besedilu: zasebni delodajalci); 
zavarovanci, ki so sami zavezanci za prispevek; 
upravljavec centralnega registra prebivalstva; 
upravljavci matičnih knjig; 
zavod; 

- ZRSZ; 
- ZZZS; 

zavodi za prestajanje kazni zapora; 
Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
DURS); 
stečajni upravitelji; 
Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije; 

- centri za socialno delo. 

II. PODATKI MATIČNE EVIDENCE 

8. člen 
(Podatki o zavarovancih) 

O zavarovancih se vnesejo v matično evidenco naslednji podatki: 

priimek in ime; 
enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: 
EMŠO); 

- davčna številka; 
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" naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, 
za tujino - še šifra države); 
vrsta prebivališča (stalno, začasno); 
državljanstvo; 
številka delovnega dovoljenja, datum poteka delovnega 
dovoljenja in organ, ki je delovno dovoljenje izdal; 
poklic, ki ga opravlja; 
šolska izobrazba; 
stopnja strokovne izobrazbe; 
stopnja strokovne usposobljenosti; 
ali je zavarovanec s telesno okvaro najmanj 70%, vojaški 
invalid I. do VI. skupine, civilni invalid vojne I. do VI. skupine, 
slepa oziroma gluha oseba, oseba obolela za distrofijo in 
sorodnimi mišičnimi in živčnomišičnimi obolenji, paraplegijo, 
cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo in 
ekstrapiramidnimi obolenji; 
vrsta oziroma kategorija invalidnosti; 

■ podlaga za zavarovanje; 
datum prijave v zavarovanje; 
datum in vzrok spremembe med zavarovanjem; 

■ o delu, ki ga je zavarovanec opravljal in za katero se mu 
zavarovalna doba šteje s povečanjem; 
o pokojninski dobi; 
plače oziroma zavarovalne osnove, od katerih so bili plačani 
prispevki (v nadaljnjem besedilu: plača oziroma osnova) in 
letni znesek plačanega prispevka; 

• število ur polnega delovnega časa poslovnega subjekta ali 
zasebnega delodajalca (samo polne ure); 

• število ur dejanskega delovnega oziroma zavarovalnega časa 
zavarovanca (polne ure); 
število ur na delu, za katere je zavarovanec prejel plačo 
oziroma za katere so plačani prispevki od zavarovalne 
osnove; 

• število ur odsotnosti z dela, za katere je zavarovanec prejel 
nadomestilo plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo; 

" matična številka poslovnega subjekta; 
registrska številka zavezanca; 

" datum in vzrok prenehanja zavarovanja. 

9. člen 
(Podatki o uživalcih pravic) 

O uživalcih starostnih in invalidskih pokojnin se vnesejo v matično 
®videnco poleg podatkov, ki so že zbrani v matični evidenci 
zavarovancev, še naslednji podatki: 

vrsta pokojnine, člen predpisa, ki je bil podlaga za določitev 
pokojnine, zmanjšanje oziroma povečanje pokojnine, datum 
priznanja pravice do pokojnine; 

• datum začetka izplačevanja pokojnine, datum prekinitve in 
ponovnega začetka izplačevanja pokojnine ter datum 
prenehanja pravice do pokojnine; 

" vrsta, vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti ter 
diagnoza; 
datum ugotovitve invalidnosti; 

" pokojninska osnova in leto pred letom, v katerem se 
uveljavljajo pravice, na katero so preračunane plače; 
znesek pokojnine. 

10. člen 
(Podatki o uživalcih družinske oziroma vdovske 

pokojnine) 

O uživalcih družinske pokojnine in o uživalcih vdovske pokojnine 
Se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov, ki so že zbrani v 
Matični evidenci zavarovancev, še naslednji podatki: 

priimek in ime, EMŠO; 
davčna številka; 
sorodstvo z umrlim zavarovancem ali uživalcem pokojnine; 

- iz 8. člena tega zakona za umrlega zavarovanca oziroma iz 
8. in 9. člena za umrlega uživalca pokojnine, po katerem imajo 
upravičenci pravico do družinske oziroma vdovske pokojnine; 
datum in vzrok smrti zavarovanca ali uživalca pokojnine; 
datum pridobitve pravice do družinske oziroma vdovske 
pokojnine, datum začetka izplačevanja družinske oziroma 
vdovske pokojnine in datum prenehanja pravice do družinske 
oziroma vdovske pokojnine; 
znesek družinske oziroma vdovske pokojnine. 

11. člen 
(Podatki o uživalcih pravic, ki so pravico pridobili po 

posebnem predpisu) 

O uživalcih pokojnine, ki so pravico pridobili po posebnem 
predpisu, se poleg podatkov iz 8., 9. oziroma 10. člena tega zakona 
navedejo še oznake posebnih predpisov, na podlagi katerih so 
pridobili oziroma po katerih jim je bila odmerjena pokojnina. 

12. člen 
(Podatki o uživalcih invalidnin) 

O uživalcih invalidnin se vnesejo v matično evidenco poleg 
podatkov iz 8., 9. oziroma 10. člena tega zakona še naslednji 
podatki: 

- vrsta, vzrok in stopnja telesne okvare; 
- datum nastanka telesne okvare, datum pridobitve in datum 

prenehanja pravice do invalidnine; 
- znesek invalidnine. 

13. člen 
(Podatki o uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo) 

O uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo se vnesejo v matično 
evidenco poleg podatkov iz 8., 9. oziroma 10. člena tega zakona 
še naslednji podatki: 

vrsta dodatka za pomoč in postrežbo; 
datum pridobitve in datum prenehanja pravice; 

- znesek dodatka za pomoč in postrežbo. 

14. člen 
(Podatki o uživalcih nadomestil na podlagi II. in III. 

kategorije invalidnosti) 

O uživalcih nadomestil na podlagi preostale delovne zmožnosti 
se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov iz 8. člena tega 
zakona še naslednji podatki: 

vrsta nadomestila; 
- osnova za odmero nadomestila; 

datum pridobitve in datum prenehanja pravice; 
- znesek nadomestila; 

datum ugotovitve invalidnosti; 
vrsta, vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti ter 
diagnoza. 
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15. člen 
(Podatki o poslovnih subjektih) 

1) O poslovnih subjektih, ki so zavezanci oziroma dajalci 
podatkov, se poleg registrske številke zavezanca vnesejo v 
matično evidenco naslednji podatki: 

- ime poslovnega subjekta; 
naslov sedeža; 

- naziv dejavnosti; 
- šifra dejavnosti; 

davčna številka zavezanca; 
matična številka poslovnega subjekta zavezanca za prijavo 
zavarovanja, ki mu je dodeljena tudi registrska številka 
zavezanca glede na pripadnost enot v njeni sestavi registrski 
enoti zavoda; 
matična številka poslovnega subjekta, ki je zavezan za plačilo 
prispevkov in se lahko razlikuje od matične številke 
poslovnega subjekta zavezanca za prijavo; 
razvrstitev zavezanca (vrsta registra); 
datum vpisa v sodni register; 

- datum začetka poslovanja; 
registrska številka zavezanca; 

- številka žiro računa poslovnega subjekta, ki je zavezan za 
plačilo prispevka; 
datum prenehanja poslovanja; 

- vzrok prenehanja poslovanja; 
- vrsta in datum spremembe v poslovanju; 

datum izbrisa iz sodnega registra. 

2) O poslovnih subjektih, ki so zavezanci za prijavo v 
zavarovanje in imajo registrsko številko zavezanca, se vodijo 
tudi podatki o poslovnih enotah poslovnega subjekta, kjer so 
zaposleni zavarovanci, in sicer: 

ime poslovne enote v sestavi poslovnega subjekta; 
- naslov sedeža; 

naziv in šifra dejavnosti. 

16. člen 
(Podatki o samostojnih zavezancih za prispevek) 

O subjektih iz druge in tretje alinee 7. člena tega zakona, ki sami 
plačujejo prispevke za svoje zavarovanje oziroma za zaposlene 
delavce, se poleg registrske številke zavezanca za prispevek 
vnesejo v matično evidenco naslednji podatki: 

- priimek in ime; 
- EMŠO; 

naslov prebivališča v Republiki Sloveniji; 
ime obrata oziroma poslovnega prostora; 
naslov obrata oziroma poslovnega prostora; 
naziv dejavnosti; 

- šifra dejavnosti; 
matična številka poslovnega registra; 

- davčna številka zavezanca; 
- razvrstitev zavezanca (vrsta registra); 

žiro račun oziroma drug račun, preko katerega zavezanec 
posluje; 
katastrski dohodek oziroma drug dohodek iz kmetijske 
dejavnosti; 
datum začetka poslovanja oziroma datum vpisa v register ali 
vpisnik, če je predpisan; 
registrska številka zavezanca; 
datum prenehanja poslovanja oziroma datum izpisa iz registra 
ali vpisnika, če je predpisan; 
vrsta in datum spremembe v poslovanju; 
vzrok prenehanja poslovanja. 

17. člen 
(Določitev registrske številke zavezanca) 

1) Zavod določi zavezancem za prijavo v zavarovanje 
registrsko številko zavezanca. 

2) Registrska številka je sestavljena iz označbe registrske 
izpostave (4 mesta), tekoče zaporedne številke registra (5 
mest) in kontrolne številke (1 mesto). 

III. UVEDBA IN VODENJE MATIČNE 
EVIDENCE 

18. člen 
(Uvedba matične evidence) 

1) Matična evidenca zavarovancev se uvede s tem, da se vanjo 
vnesejo podatki o zavarovancih na podlagi prijav v 
zavarovanje, ki jih vložijo zavezanci za vlaganje prijav v 
zavarovanje. 

2) Prvič vložena prijava v zavarovanje je hkrati prijava za uvedbo 
matične evidence. 

3) Za uživalce pravic se uvede in vodi matična evidenca na 
podlagi podatkov iz matične evidence zavarovancev ter 
odločbe o priznanju pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

19. člen 
(Prijava v zavarovanje) 

Prijava v zavarovanje vsebuje naslednje podatke: 

- priimek in ime; 
- EMŠO; 

davčna številka; 
naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, 
za tujino - še šifra države); 
vrsta prebivališča (stalno, začasno); 
državljanstvo; 
številka delovnega dovoljenja, datum poteka delovnega 
dovoljenja in organ, ki je delovno dovoljenje izdal; 

- poklic, ki ga opravlja; 
- šolska izobrazba; 

stopnja strokovne izobrazbe; 
stopnja strokovne usposobljenosti; 
podlaga za zavarovanje; 
število ur polnega delovnega časa poslovnega subjekta o" 
zasebnega delodajalca (samo polne ure); 
število ur dejanskega delovnega oziroma zavarovalnega časa 
zavarovanca (polne ure); 
registrska številka zavezanca; 
delovno razmerje, 
izmensko delo. 

20. člen 
(Podatki o predhodno dopolnjeni pokojninski dobi) 

Podatki o pokojninski dobi zavarovanca, dopolnjeni do dneva 
vložitve prijave v zavarovanje, se vnesejo v matično evidenco na 
podlagi pravnomočnih odločb, s katerimi so pristojni organi ugotovili 
pokojninsko dobo oziroma na podlagi drugih javnih listin. 
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21. člen 
(Vodenje matične evidence) 

Matična evidenca se vodi tako, da se vanjo vnesejo: 

podatki o osebah, ki pridobijo lastnost zavarovanca; 
• podatki o osebah, ki izgubijo lastnost zavarovanca; 

podatki o zavarovalni dobi in plačah oziroma osnovah, ki jih je 
zavarovanec dosegel v preteklem koledarskem letu, ter o 
nadomestilih plač oziroma osnov; 
podatki o pričetku poslovanja zavezanca oziroma o vpisu v 
vpisnik ali register, če je določen z zakonom; 

• podatki o uživalcih pravic; 
spremembe podatkov iz prve do pete alinee tega člena. 

22. člen 
(Krajevna pristojnost za vodenje matične evidence) 

Za vodenje matične evidence je krajevno pristojna: 

za zavarovance iz 13. člena in iz prve alinee 14. člena 2PIZ- 
1 (zaposleni) za katere delodajalec izvršuje obveznosti po 
predpisih RS, ter za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-1 (vajenci) 
- enota zavoda, na območju katere je sedež poslovnega 
subjekta oziroma poslovne enote, kjer zavarovanec dela; 
za zavarovance iz 13. člena ZPIZ-1, zaposlene pri zasebnem 
delodajalcu (zaposleni) - enota zavoda, na območju katere je 
sedež obrata, podružnice oziroma poslovnega prostora 
delodajalca. Če zasebni delodajalec ne opravlja pridobitne 
dejavnosti oziroma poklicne dejavnosti oziroma nima ločenega 
obrata oziroma poslovnega prostora za opravljanje dejavnosti 
- enota zavoda, na območju katere ima zasebni delodajalec 
prebivališče; 
za zavarovance iz četrtega odstavka 13. člena in prve alinee 
14. člena ZPIZ-1, za katere delodajalci ne izpolnjujejo 
obveznosti po predpisih RS - enota zavoda, na območju 
katere je prebivališče zavarovanca; 

- za zavarovance iz druge in tretje alinee 14. člena ZPIZ-1 
(zaposleni) - enota zavoda, na območju katere je imel 
zavarovanec stalno prebivališče pred odhodom v tujino; 
za zavarovance iz 15. člena ZPIZ-1 (samozaposleni) - enota 
zavoda, na območju katere je sedež obrata oziroma 
poslovnega prostora, v katerem zavezanec opravlja 
dejavnost. Če samozaposleni nima ločenega obrata oziroma 
poslovnega prostora za opravljanje dejavnosti - enota zavoda, 
na območju katere ima zavezanec prebivališče; 

• za zavarovance iz 16. člena ZPIZ-1 (kmetje) in za 
zavarovance, ki so zaposleni na kmetiji - enota zavoda, na 
območju katere je enota DURS, pristojna za odmero in 
pobiranje davka od dohodka iz kmetijske dejavnosti; 

• za zavarovance iz 21. člena ZPIZ-1 (vrhunski športniki in 
šahisti) - enota zavoda, na območju katere je telesnokulturna 
ali šahovska organizacija, v katero je zavarovanec včlanjen; 

• za zavarovance iz 22. člena ZPIZ-1 (brezposelni zavarovanci) 
- enota zavoda, na območju katere je enota ZRSZ, pri kateri 
je zavarovanec prijavljen; 
za osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje brez njihove 
volje ali krivde v času, ko so bili upravičeni do denarnega 
nadomestila za čas porodniškega dopusta, in za zavarovance 
iz 23. člena ZPIZ-1 (upravičenci do starševskega dodatka) 
- enota zavoda, na območju katere je sedež centra za 
socialno delo, ki izplačuje nadomestilo oziroma starševski 
dodatek; 

" za zavarovance iz 24. člena ZPIZ-1 (zaporniki) - enota 
zavoda, na območju katere je zavod, kjer zavarovanec 
prestaja kazen zapora; 

za prejemnike nadomestil iz zdravstvenega zavarovanja po 
prenehanju delovnega razmerja - enota zavoda, na območju 
katere je enota ZZZS, ki zavarovancu izplačuje nadomestilo 
iz zdravstvenega zavarovanja; 
za zavarovance iz 34. člena ZPIZ-1 (osebe, ki so prostovoljno 
vključene v obvezno zavarovanje) - enota zavoda, na 
območju katere ima zavarovanec prebivališče; 
za uživalce pravic - enota zavoda, pri kateri je uživalec uveljavil 
pravico iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

IV. VLAGANJE PRIJAV MATIČNE 

EVIDENCE 

23. člen 
(Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje) 

1) Za zavarovance iz 13. člena ZPIZ-1, prve alinee 14. člena 
ZPIZ-1, za katere delodajalec izvršuje obveznosti po predpisih 
v RS, in iz 20. člena ZPIZ-1 vložijo prijave v zavarovanje: 

a) poslovni subjekti; 

b) zasebni delodajalci: 
v zvezi z opravljanjem dejavnosti (zasebniki); 

- izven dejavnosti, ki jo opravljajo (druge fizične osebe, ki 
zaposlujejo delavce). 

2) Za zavarovance, ki ostanejo v delovnem razmerju po uvedbi 
stečajnega postopka nad poslovnim subjektom ali zasebnim 
delodajalcem, vloži prijavo v zavarovanje stečajni upravitelj. 

3) Zavarovanci iz četrtega odstavka 13. člena ZPIZ-1 in prve 
alinee 14. člena ZPIZ-1, za katere delodajalci ne izpolnjujejo 
obveznosti po predpisih RS, zavarovanci iz druge in tretje 
alinee 14. člena ZPIZ-1, iz 15. člena ZPIZ-1, iz 21 .člena 
ZPIZ-1, kmetje - nosilci dejavnosti iz 16. člena ZPIZ-1 in 
zavarovanci iz 34. člena ZPIZ-1 sami vložijo prijavo v 
zavarovanje. 

4) Za člane kmečkega gospodarstva iz 16. člena ZPIZ-1 vloži 
prijavo v zavarovanje nosilec kmetijske dejavnosti, ne glede 
na to ali je sam zavarovan na drugi podlagi. 

5) Za zavarovance iz 22. člena ZPIZ-1 vloži prijavo v zavarovanje 
ZRSZ. 

6) Za zavarovance iz 23. člena ZPIZ-1 in za zavarovance, ki 
jim je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja, likvidacije 
ali prisilne poravnave poslovnega subjekta ali zasebnega 
delodajalca v času prejemanja denarnega nadomestila za 
čas porodniškega dopusta, vloži prijavo v zavarovanje 
pristojna enota centra za socialno delo. 

7) Za zavarovance iz 24. člena ZPIZ-1 vloži prijavo v zavarovanje 
zavod za prestajanje kazni zapora, kjer je zavarovanec na 
prestajanju zaporne kazni. 

8) Za zavarovance, ki so uživalci denarnih nadomestil iz 
zdravstvenega zavarovanja po prenehanju delovnega 
razmerja, vloži prijavo v zavarovanje pristojna enota ZZZS. 

9) Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje iz tega člena so 
dolžni zavarovancem vročiti kopijo prijave v zavarovanje. 
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24. člen 
(Krajevna pristojnost za vlaganje prijav) 

1) Zavezanci za vlaganje prijav vlagajo prijave v zavarovanje, 
odjave iz zavarovanja in druge prijave podatkov pri enoti 
zavoda, ki je pristojna za vodenje matične evidence po tem 
zakonu, oziroma pri pooblaščenem organu na območju 
pristojne enote zavoda. 

2) Pri enoti zavoda iz prejšnjega odstavka vložijo zavezanci za 
vlaganje prijav tudi prijavo sprememb podatkov oziroma 
sprememb med zavarovanjem. 

25. člen 
(Potrdilo In obvestilo o vloženi prijavi in odjavi) 

1) Vložniku prijave v zavarovanje, prijave spremembe med 
zavarovanjem in odjave iz zavarovanja potrdi vložitev prijave, 
spremembe oziroma odjave subjekt iz tretjega odstavka 2. 
člena tega zakona. 

2) Subjekt iz prejšnjega odstavka posreduje za vsakega 
zavarovanca podatke o prijavi v zavarovanje, o odjavi iz 
zavarovanja oziroma o prijavi sprememb med zavarovanjem 
pristojni enoti DURS zaradi obračunavanja, nadzora nad 
plačevanjem ter prisilne izterjave prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. 

26. člen 
(Prijave, ki jih vlagajo poslovni subjekti in zasebni 

delodajalci) 

1) Zavezanci iz točke a) prvega odstavka ter iz drugega 
odstavka 23. člena tega zakona vložijo: 

prijavo začetka in prenehanja poslovanja ter prijavo sprememb 
v poslovanju; 
prijavo v zavarovanje za vsakega novega zaposlenega 
delavca, odjavo iz zavarovanja za vsakega delavca, ki mu 
preneha delovno razmerje in prijavo sprememb med 
zavarovanjem za vsakega delavca; 
prijavo podatkov o zavarovalni dobi, o plačah in nadomestilih 
plače za vsakega delavca, ki je bil v preteklem koledarskem 
letu v delovnem razmerju, o vplačanih prispevkih, ter prijavo 
sprememb teh podatkov. 

2) Zavezanci iz točke b) prvega odstavka 23. člena tega 
zakona vložijo: 

prijavo začetka in prenehanja poslovanja ter prijavo sprememb 
v poslovanju; 

- prijavo v zavarovanje za vsakega novega zaposlenega 
delavca, odjavo iz zavarovanja za vsakega delavca, ki mu 
preneha delovno razmerje, in prijavo sprememb med 
zavarovanjem za vsakega delavca. 

27. člen 
(Prijave, ki jih vlagajo samostojni zavezanci za 

prispevek) 

Zavezanci iz tretjega in četrtega odstavka 23. člena tega zakona 
vložijo: 

prijavo začetka in prenehanja poslovanja ter prijavo sprememb 
med poslovanjem; 

prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo 
sprememb med zavarovanjem. 

28. člen 
(Prijave, ki jih vlaga ZZZS) 

ZZZS vloži : 

- prijavo podatkov za zavarovance iz osmega odstavka 23. 
člena tega zakona o zavarovalni dobi za obdobja, za katera 
je zavarovanec prejemal nadomestilo plače po prenehanju 
delovnega razmerja, ter prijavo sprememb teh podatkov; 
prijavo podatkov o nadomestilih plače iz naslova 
zdravstvenega zavarovanja v obdobju po prenehanju 
delovnega razmerja, o vplačanih prispevkih ter prijavo 
sprememb teh podatkov. 

29. člen 
(Prijave, ki jih vlaga ZRSZ) 

ZRSZ vloži za zavarovance iz petega odstavka 23. člena tega 
zakona: 

prijavo v zavarovanje, prijavo prenehanja zavarovanja in 
prijavo sprememb med zavarovanjem; 
prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje, o zavarovalni 
dobi, doseženi v zavarovanju po 22. členu ZPIZ-1 v preteklem 
koledarskem letu, o vplačanih prispevkih ter prijavo sprememb 
teh podatkov. 

30. člen 
(Prijave, ki jih vlaga zavod za prestajanje kazni 

zapora) 

Zavod za prestajanje kazni zapora vloži za zavarovance iz 
sedmega odstavka 23. člena tega zakona: 

prijavo v zavarovanje, prijavo prenehanja zavarovanja in 
prijavo sprememb med zavarovanjem; 
prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje, o zavarovalni 
dobi, doseženi v zavarovanju po 24. členu ZPIZ-1 v preteklem 
koledarskem letu, o vplačanih prispevkih ter prijavo sprememb 
teh podatkov. 

31. člen 
(Prijave, ki jih vlaga stečajni oziroma likvidacijski 

upravitelj) 

Stečajni oziroma likvidacijski upravitelj vloži: 

- odjavo iz zavarovanja za vse delavce, ki jim je zaradi uvedbe 
stečaja oziroma likvidacije prenehalo delovno razmerje; 

- prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo 
sprememb med zavarovanjem za vsakega delavca, ki je 
sklenil delovno razmerje po uvedbi stečaja ali likvidacije; 
prijavo podatkov o zavarovalni dobi, o plači in nadomestilih 
plače, o vplačanih prispevkih za vsakega delavca, ki je bil v 

delovnem razmerju do uvedbe stečajnega oziroma 
likvidacijskega postopka; 
prijavo podatkov o zavarovalni dobi, o plači in nadomestilih 
plače, o vplačanih prispevkih za vsakega delavca, ki je bil v 

delovnem razmerju po uvedbi stečajnega oziroma 
likvidacijskega postopka. 
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32. člen 
(Prijave, ki jih vlaga DURS) 

Za zavarovance iz točke b) prvega odstavka, tretjega in četrtega 
odstavka 23. člena tega zakona vloži DURS prijavo podatkov o 
osnovi, zavarovalni dobi v preteklem koledarskem letu, o 
vplačanem prispevku ter prijavo sprememb teh podatkov. 

33. člen 
(Prijave, ki jih vlaga zavod) 

Na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, vloži zavod za uživalce 
nadomestil na podlagi preostale delovni zmožnosti: 

■ prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo 
sprememb med zavarovanjem; 
prijavo podatkov o nadomestilih iz invalidskega zavarovanja 
v preteklem koledarskem letu ter prijavo sprememb teh 
podatkov. 

34. člen 
(Prijave, ki jih vlaga center za socialno delo) 

Center za socialno delo vloži za zavarovance iz šestega odstavka 
23. člena tega zakona: 

prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo 
sprememb med zavarovanjem; 

" prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje, o zavarovalni 
dobi, doseženi v preteklem koledarskem letu, o vplačanih 
prispevkih ter prijavo sprememb teh podatkov. 

35. člen 
(Prijave, ki jih vlaga Jamstveni in preživninski sklad 

RS) 

Jamstveni in preživninski sklad RS vloži za zavarovance, ki so 
Po predpisih o Jamstvenem in preživninskem skladu RS pridobili 
Pravico do nadomestila, prijavo podatkov o zavarovalni dobi, o 
nadomestilih plače in vplačanih prispevkih ter prijavo sprememb 
,eh podatkov. 

36. člen 
(Obvestilo o smrti) 

Organi, pristojni za vodenje matičnih knjig, so dolžni poslati zavodu 
obvestilo o vpisu smrti v mrliško knjigo. 

37. člen 
(Revizija prijav) 

1) Zavod je pooblaščen preverjati pravilnost prijavljenih podatkov 
o zavarovancih in zavezancih oziroma dajalcih podatkov. 

Dajalci podatkov so dolžni zavodu omogočiti vpogled v 
dokumentacijo, da preveri pravilnost prijavljenih podatkov. Pri 
opravljanju revizije mora dajalec podatkov revizorju omogočiti 
vpogled v evidence, ki jih vodi po predpisih o evidencah na 

področju dela in v poslovno dokumentacijo po predpisih o 
računovodstvu in finančnem poslovanju. 

3) Za pravilnost prijavljenih podatkov odgovarjajo dajalci 
podatkov. 

38. člen 
(Ugotovitev plač oziroma osnov in zavarovalne dobe) 

1) Plače oziroma osnove in nadomestila plač oziroma osnov, ki 
so podlaga za ugotovitev pokojninske osnove, ter zavarovalno 
dobo ugotovi zavod v skladu s predpisi o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 

2) Podatke o plačah oziroma osnovah in nadomestilih plač za 
zavarovance v delovnem razmerju navedejo dajalci podatkov 
v prijave, na podlagi z zakonom določenih evidenc oziroma 
poslovne dokumentacije po predpisih o računovodstvu in 
finančnem poslovanju. 

3) Zavod preveri pravilnost podatkov ter način izpolnjevanja 
prijav iz prejšnjega odstavka. 

39. člen 
(Popravljanje prijav) 

Če zavod pri preverjanju podatkov iz prejšnjih dveh členov ugotovi, 
da prijava ni bila pravilno izpolnjena, zahteva od dajalca podatkov 
popravek v roku 30 dni od dneva vročitve zahteve. 

40. člen 
(Odločba o ugotovitvah revizije) 

1) Če se dajalec podatkov z ugotovitvami revizije ne strinja in 
podatkov ne popravi v roku iz prejšnjega člena, zavod po 
uradni dolžnosti ali na ugovor dajalca podatkov izda odločbo 
o ugotovitvah revizije. 

2) Odločbo iz prejšnjega odstavka izda enota zavoda, ki je 
pristojna za vodenje matične evidence po 22. členu tega 
zakona. 

41. člen 
(Sodno varstvo) 

Zoper odločbo zavoda iz prejšnjega člena je možno v 30 dneh od 
njene vročitve vložiti tožbo pri sodišču, ki je pristojno za odločanje 
v sporih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

42. člen 
(Poprava podatkov po uradni dolžnosti) 

Če dajalec podatkov ne popravi podatkov v roku 30 dni po 
pravnomočnosti sodne odločbe iz prejšnjega člena oziroma v 
roku 30 dni po vročitvi odločbe iz 40. člena tega zakona, zoper 
katero ni bila vložena pritožba, zavod po uradni dolžnosti vnese 
v matično evidenco pravilne podatke. 
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43. člen 
(Naknadna sprememba podatkov) 

1) Podatki, vneseni v matično evidenco na način, ki ga ureja ta 
zakon, se lahko naknadno spremenijo v naslednjih primerih: 

če pristojni organ naknadno na predpisan način ugotovi 
spremembo podatkov; 

- če so podatki o pokojninski dobi, lastnosti zavarovanca, 
zavarovalni dobi in plačah oziroma osnovah, ki so podlaga 
za izračun pokojninske osnove, vpisani v matično evidenco 
na podlagi lažnih listin; 
če se s preverjanjem podatkov ali kako drugače ugotovi, da 
so v matično evidenco vpisani nepravilni, netočni ali nepopolni 
podatki; 
v drugih primerih, v katerih se po splošnem upravnem 
postopku lahko uporabijo izredna pravna sredstva. 

2) Podatki, vpisani v matično evidenco, se spremenijo na podlagi 
prijave o spremembi podatkov na način, določen s tem 
zakonom. 

44. člen 
(Subsidiarna uporaba zakona o varstvu osebnih 

podatkov) 

Zavarovanci in uživalci pravic imajo pravico do varstva osebnih 
podatkov po določbah zakona o varstvu osebnih podatkov, če s 
tem zakonom ni drugače določeno. 

V. LASTNOST ZAVAROVANCA 

- osebe iz 13. člena ZPIZ-1 in iz prve alinee 14. člena ZPIZ-1 - 
z dnem vstopa v delovno razmerje oziroma drugo pravno 
razmerje, v okviru katerega opravljajo delo za plačilo; 

- osebe iz druge in tretje alinee 14. člena ZPIZ-1 - z dnem 
zaposlitve pri tujem delodajalcu v tujini oziroma z dnem vstopa 
v obvezno zavarovanje pri tujem nosilcu zavarovanja; 
osebe iz prvega odstavka 15. člena ZPIZ-1 - z dnem vpisa v 
vpisnik ali register, če je predpisan, oziroma z dnem začetka 
opravljanja pridobitne ali poklicne dejavnosti; 
poslovodni delavci zasebnih družb iz drugega odstavka 15. 
člena ZPIZ-1, ki niso obvezno zavarovani na drugi podlagi - 
z dnem vpisa v sodni register; 
družbeniki zasebnih družb iz drugega odstavka 15. člena 
ZPIZ-1 - s prvim dnem naslednjega koledarskega leta po 
letu, za katero je prijavljen dohodek iz udeležbe v tej zasebni 
družbi, ki presega minimalno plačo; 
osebe iz 16. člena ZPIZ-1 - z dnem začetka opravljanja 
kmetijske dejavnosti; 
osebe iz 20. člena ZPIZ-1 - s sklenitvijo učne pogodbe, na 
podlagi kateri se poklicno izobražujejo pri delodajalcu; 
osebe iz 21. člena ZPIZ-1 - z dnem pridobitve statusa 
vrhunskega športnika oziroma šahista; 
osebe iz 22. člena ZPIZ-1 - z dnem pridobitve pravice do 
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ali z dnem 
priznanja pravice do plačila prispevkov za pokojninsko In 
invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje 
pravice do pokojnine; 
osebe iz 23. člena ZPIZ-1 - z dnem pridobitve pravice do 
starševskega dodatka; 
osebe iz 24. člena ZPIZ-1 - z dnem začetka dela s polnim 
delovnim časom; 

- osebe iz sedme alinee prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 - z 

dnem vpisa v evidenco brezposelnih oseb; 
- ostale osebe iz 34. člena ZPIZ-1 - z dnem vložitve prijave v 

zavarovanje. 

45. člen 
(Nastanek zavarovalnega razmerja) 

1) Zavarovalno razmerje po tem zakonu je razmerje med 
zavodom in osebo, ki se vključi v zavarovanje na podlagi 
ZPIZ-1. 

2) Zavarovalno razmerje nastane po zakonu takoj, ko je 
vzpostavljeno pravno razmerje, ki je podlaga za zavarovanje. 

3) Nastanek pravnega razmerja sporoči zavodu zavezanec z 
vložitvijo prijave na predpisanem obrazcu. 

48. člen 
(Ugotavljanje lastnosti zavarovanca, če prijava ni bila 

vložena v zakonitem roku) 

1) Osebe iz prejšnjega člena pridobijo lastnost zavarovanca z 
dnem, določenim v prejšnjem členu tudi, če prijava v 

zavarovanje ni vložena v rokih po tem zakonu. 

2) Če pravno razmerje, ki je podlaga za obvezno zavarovanje 
še traja, pridobi oseba lastnost zavarovanca z dnem nastanka 
pravnega razmerja, sicer pa največ od dneva uveljavitve 
ZPIZ-1. 

46. člen 
(Opredelitev lastnosti zavarovanca) 

1) Lastnost zavarovanca po tem zakonu ima vsaka fizična 
oseba, ki izpolnjuje pogoje za zavarovanje po ZPIZ-1 in je 
prijavljena v zavarovanje. 

2) Lastnost zavarovanca za posebne primere zavarovanja ima 
oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 26. 27. ali 28. člena ZPIZ-1. 

47. člen 
(Pridobitev lastnosti zavarovanca) 

Lastnost zavarovanca pridobijo ob pogoju vložene prijave v 
zavarovanje: 

49. člen 
(Ugotavljanje zavarovalnega razmerja oziroma 

lastnosti zavarovanca) 

Obstoj zavarovalnega razmerja oziroma lastnosti zavarovanca 
se ugotavlja, če: 

ni vložena prijava v zavarovanje, pa je bilo vzpostavljeno 
pravno razmerje, na podlagi katerega po zakonu nastane 
zavarovalno razmerje; 
ni vložena odjava iz zavarovanja, pa se ugotovi, da j0 

prenehalo pravno razmerje, ki je bilo podlaga za zavarovalno 
razmerje; 

- je pristojni organ odklonil sprejem prijave v zavarovanje; 
zavarovanec izpolnjuje pogoje za vključitev v zavarovanje, 
vendar je v zavarovanje prijavljen v nasprotju z določbo 25- 
člena ZPIZ-1. 
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50. člen 
(Ugotavljanje lastnosti zavarovanca) 

1) Postopek za ugotavljanje zavarovalnega razmerja oziroma 
lastnosti zavarovanca se uvede na zahtevo posameznika, 
po uradni dolžnosti ali na zahtevo delodajalca. 

2) Zavod odloči o lastnosti zavarovanca z odločbo. 

51. člen 
(Vpis podatkov o zavarovanju v tujini) 

Državljanu Republike Slovenije, ki je bil pokojninsko in invalidsko 
zavarovan pri tujem nosilcu zavarovanja v državi, s katero je 
sklenjen mednarodni sporazum o socialnem zavarovanju, zavod 
ta čas evidentira v matični evidenci ob uveljavitvi pravice iz 
Pokojninskega in invalidskega zavarovanja po ZPIZ-1. 

52. člen 
(Uporaba določb o postopku) 

1) Za odločanje o zahtevi iz 50. člena tega zakona se uporabljajo 
določbe ZPIZ-1 o postopku za uveljavljanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

2) Način dokazovanja lastnosti zavarovanca predpiše minister, 
pristojen za delo. 

53. člen 
(Vložitev prijave po uradni dolžnosti) 

Zavod vloži prijavo v zavarovanje po uradni dolžnosti, če je bilo 
zavarovalno razmerje ugotovljeno z dokončno odločbo, pa 
zavezanec ni vložil prijave v zavarovanje v roku 8 dni od 
dokončnosti te odločbe. 

54. člen 
(Potrdila o izplačilih) 

Potrdila o izplačilih uživalcem pravic so javna listina. 

55. člen 
(Odjava po uradni dolžnosti) 

1) Zavod vloži odjavo iz zavarovanja po uradni dolžnosti: 

" če je bilo z dokončno odločbo ugotovljeno prenehanje 
zavarovalnega razmerja oziroma lastnosti zavarovanca, pa 
zavezanec ni vložil odjave iz zavarovanja v roku 8 dni od 
dokončnosti te odločbe; 
če na podlagi odločbe o ugotovitvi invalidnosti zavarovanec 
nima več pravice do zavarovanja, pa zavezanec ni vložil 
odjave v roku iz te odločbe; 
če se v reviziji ugotovi, da je zavarovalno razmerje prenehalo 
z dnem prenehanja delovnega dovoljenja, pa zavezanec ni 
vložil odjave iz zavarovanja. 

Zavod vloži odjavo iz zavarovanja po uradni dolžnosti tudi v 
, primeru, če je za zavarovanca iz 15., 16. in 21. člena ZPIZ- 

1 pravnomočno ugotovljena I. kategorija invalidnosti oziroma 
z dokončno odločbo ugotovljeno, da ni več zmožen opravljati 
dejavnosti, na podlagi katere je obvezno zavarovan, pa 
zavezanec ni vložil odjave iz zavarovanja v roku 8 dni po 
pravnomočnosti oziroma dokončnosti odločbe o ugotovljeni 
invalidnosti. 

56. člen 
(Ničnost prijave v zavarovanje) 

1) Prijava v zavarovanje, vložena na podlagi lažnih podatkov ali 
ponarejenih listin, je nična. 

2) Ničnost ugotovi zavod po uradni dolžnosti z odločbo. 

VI. ROKI ZA VLOŽITEV PRIJAV IN VNOS 
PODATKOV V MATIČNO EVIDENCO 

57. člen 
(Roki za vložitev prijav podatkov) 

Prijave podatkov za matično evidenco je treba vložiti v naslednjih 
rokih: 

prijavo začetka poslovanja, prijavo prenehanja poslovanja in 
prijavo spremembe v poslovanju zavezanca za prispevek - 
v roku 8 dni od dneva začetka poslovanja oziroma od dneva 
prenehanja poslovanja oziroma od dneva nastanka 
spremembe v poslovanju zavezanca za prispevek; 

- prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo 
spremembe med zavarovanjem - v roku 8 dni od dneva 
nastopa dela ali izpolnitve pogojev za vstop v zavarovanje, 
ali od izdaje odločbe o lastnosti zavarovanca oziroma od 
dneva prenehanja dela ali zavarovanja, oziroma od dneva 
nastanka spremembe med zavarovanjem. Spremembe 
podatkov se prijavijo le, če gre za spremembe okoliščin, ki 
trajajo nad 90 dni; 
prijavo podatkov o ugotovljeni zavarovalni dobi in plačah 
oziroma osnovah ter prijavo podatkov o nadomestilih plač - 
najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko 
leto; 

- prijavo spremembe podatkov o zavarovalni dobi in plačah 
oziroma osnovah in prijavo spremembe podatkov o 
nadomestilih plač - v roku 8 dni od dneva, ko je bila ugotovljena 
sprememba poslanih podatkov. 
prijavo podatkov o pozneje ugotovljeni pokojninski dobi 
oziroma povečanju zavarovalne dobe - v roku 8 dni od dneva, 
ko je postala odločba o pokojninski dobi pravnomočna, 
oziroma od dneva, ko je pristojni organ skladno s posebnimi 
predpisi ugotovil, da se zavarovancu šteje zavarovalna doba 
s povečanjem; 
prijavo smrti - v roku 8 dni od vpisa v mrliško knjigo. 

58. člen 
(Roki za vnos podatkov v matično evidenco) 

1) Za zavarovance se vnesejo v matično evidenco: 
podatki iz prijav v zavarovanje, odjav iz zavarovanja in prijav 
sprememb med zavarovanjem - naslednji dan po prejemu 
prijave; 
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podatki iz prijav o plačah oziroma osnovah, nadomestilih plač 
in zavarovalni dobi, doseženi v preteklem koledarskem letu 
ter prijav o spremembah navedenih podatkov - v roku 60 dni 
od prejema prijave, najpozneje pa do konca tekočega leta za 
preteklo koledarsko leto; 
podatki iz 39. člena tega zakona - naslednji dan po izteku 
roka za popravo podatkov; 
podatki iz 42. člena tega zakona - naslednji dan po dokončnosti 
odločbe. 

2) Podatki za uživalce pravic se vnesejo v matično evidenco v 
roku 30 dni po dokončnosti odločbe o priznanju pravice. 

VII. SHRANJEVANJE PODATKOV 

MATIČNE EVIDENCE 

59. člen 
(Rok za hrambo dokumentacije) 

1) Dokumentacijo, potrebno za uvedbo in vodenje matične evi- 
dence, se hrani najmanj 30 let, računano od dneva pridobitve 
pravio, ugotovljenih na njeni podlagi, vendar ne manj kot 10 
let od smrti uživalca pravic oziroma od prenehanja poslovanja 
zavezanca. 

2) Dokumentacija o osebah, o katerih se vodijo podatki v matični 
evidenci in ki niso pridobile pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, se hrani najmanj 40 let, računano 
od zadnjega vpisa podatkov v matično evidenco. 

60. člen 
(Uporaba mikrofilmov in fotokopij) 

1) Namesto izvirnih prijav se lahko hranijo prijave, posnete na 
mikrofilmih, če je z mikrofilmi zagotovljena reprodukcija prijave 
na izviren format ob popolni skladnosti z izvirnikom. 

2) Za dokazovanje dejstev, vpisanih v matično evidenco, se 
lahko uporabi fotokopija prijave, ki jo overi zavod. 

61. člen 
(Uničenje dokumentacije) 

1) Po izteku rokov iz 59. člena tega zakona uniči dokumentacijo, 
ki je bila potrebna za uvedbo in vodenje matične evidence, 
strokovna komisija, ki jo imenuje zavod. Predsednik komisije 
je predstavnik Arhiva Republike Slovenije. 

2) Komisija iz prejšnjega odstavka uniči tudi izvirne prijave po 
njihovem snemanju na nlikrofilm ali vnosu na računalniški 
medij. 

62. člen 
(Roki za hranjenje zbirk podatkov) 

Zbirke podatkov matične evidence se hranijo 100 let od prejema 
zadnje prijave podatkov. 

VIII. ZAVAROVANJE PODATKOV 

63. člen 
(Dolžnost varovanja uradne tajnosti) 

1) Podatki, ki jih po tem zakonu zavodu posredujejo dajalci 
podatkov in drugi podatki, ki jih zavod pridobi v zvezi z 
izvajanjem zavarovanja, se štejejo za uradno tajnost, če ni s 
tem zakonom drugače določeno. 

2) Za uradno tajnost po prejšnjem odstavku se ne šteje 
posredovanje podatkov uporabnikom v skladu z drugim 
odstavkom 5.člena tega zakona. 

3) Osebe, zaposlene v zavodu in osebe, ki občasno, na podlagi 
pogodbe, opravljajo določene posle za zavod, in ki pri svojem 
delu izvedo za vsebino osebnih podatkov zavarovancev in 
uživalcev pravic, morajo to varovati kot uradno tajnost. 

4) Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega odstavka 
traja tudi po prenehanju delovnega razmerja ali dela pri zavodu. 

64. člen 
(Tehnični in organizacijski ukrepi za zavarovanje 

podatkov) 

Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov 
matične evidence in za notranji nadzor določi zavod s splošnim 
aktom. 

IX. ENOTNA METODOLOGIJA 

65. člen 
(Enotna metodologija) 

1) Za zagotovitev enotnega sistema vodenja evidenc na področju 
dela in socialne varnosti se pri vodenju evidenc uporabljajo 
enotna metodološka načela, enotni podatkovni standardi 
(obeležja, definicije, klasifikacije in šifranti) ter standardni 
postopki oblikovanja in pošiljanja statističnih poročil. 

2) Enotna metodološka načela in standarde za oblikovanje in 
vodenje podatkov ter obrazce za prijavo podatkov, ki s o 
skupni za zavod, ZRSZ, ZZZS, DURS in SURS, določi mi- 
nister, pristojen za delo, s soglasjem ministra, pristojnega za 
zdravstvo. 

3) Za določitev metodoloških osnov statističnih raziskovanj ifj 
administrativnih zbirk podatkov je potrebno pridobit' 
predhodno mnenje SURS. 

4) Obrazce prijav, določene s tem zakonom, predpiše minister 
pristojen za delo, v sodelovanju z zavodi in organi iz prejšnjih 
odstavkov. 
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X. NADZORSTVO 

66. člen 
(Nadzor nad izvajanjem zakona) 

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja minister, 
Pristojen za delo. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

67. člen 

1) 2 denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek poslovni subjekt in zasebnik, ki zaposluje delavce: 
če ne vloži prijave začetka poslovanja, prijave prenehanja 
poslovanja ali prijave spremembe v poslovanju poslovnega 
subjekta oziroma zasebnega delodajalca ali, če jo vloži po 
izteku predpisanega roka (prva alinea 57. člena); 
če ne vloži prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja ali 
prijave spremembe med zavarovanjem ali, če jo vloži po Izteku 
predpisanega roka (druga alinea 57. člena); 
če ne vloži prijave podatkov o ugotovljeni zavarovalni dobi in 
ugotovljenih plačah oziroma osnovah ter nadomestilih plač, 
ali če jo vloži po izteku predpisanega roka (tretja alinea 57. 
člena); 
če ne vloži prijave spremembe podatkov o zavarovalni dobi 
in plačah oziroma osnovah ter nadomestilih plač ali, če jo 
vloži po izteku predpisanega roka (četrta alinea 57. člena); 
če zavarovancu ne izroči kopije prijave v zavarovanje 
(deveti odstavek 23. člena); 
če v prijavah iz prejšnjih alinei tega odstavka sporoči napačne 
podatke; 

" če ne popravi podatkov v roku iz 39. člena tega zakona. 

2) 2 denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje zasebni 
delodajalec, ki zaposluje od enega do pet delavcev in stori 
prekršek iz prve, druge, pete ali šeste alinee prejšnjega 
odstavka. 

3) 2 denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek dajalec podatkov, ki pooblaščeni osebi zavoda pri 
preverjanju pravilnosti prijavljenih podatkov ne omogoči 
vpogleda v evidence, ki jih vodi po predpisih o evidencah na 
področju dela, registre in poslovno dokumentacijo po predpisih 
o računovodstvu in finančnem poslovanju. 

4) 2 denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje 
samostojni zavezanec za prispevek, ki stori prekršek iz prve, 
druge ali šeste alinee prvega odstavka tega člena. 

5) 2 denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pri poslovnemu subjektu, ki stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena. 

6) 2 denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek oseba, ki ravna v nasprotju z 63. členom tega 
zakona. 

XII. PREHODNE IN KONČNE 

DOLOČBE 

68. člen 
(Uporaba prejšnjih predpisov) 

1) Matična evidenca, ki je bila uvedena in vodena po predpisih, 
veljavnih do uveljavitve tega zakona, se bo vodila dalje na 
način, ki ga določa ta zakon. 

2) Do izdaje izvršilnih predpisov iz 52. in 65. člena tega zakona 
se uporabljajo predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

3) Lastnost zavarovanca se ugotavlja največ od 1.4.1992 dalje. 

69. člen 
(Vzpostavitev evidenc po tem zakonu) 

2avod mora vzpostaviti evidenco vseh podatkov po tem zakonu 
v roku treh let od uveljavitve tega zakona. 

70. člen 
(Prenehanje veljavnosti prejšnjih predpisov) 

2 dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 2akon o matični 
evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 45/95). 

71. člen 
(Začetek veljavnosti) 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 52. izredni seji, dne 18. 07. 
2000 obravnaval predlog zakona o matični evidenci zavarovancev 
in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
in sprejel sklep, da Vlada Republike Slovenije pripravi predlog 
tega zakona za tretjo obravnavo. V skladu s sprejetim sklepom je 
predlagatelj pripravil predlog zakona o matični evidenci 
zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja za tretjo obravnavo, katerega pošilja v obravnavo in 
sprejem v Državni zbor. 

Ob pripravi besedila za tretjo obravnavo je predlagatelj vključil v 
besedilo amandmaje, sprejete v drugi obravnavi k 8., 22., 23. in 
57. členu. 

Predlagatelj je ob pripravi besedila za tretjo obravnavo opravil 
tudi redakcijske in nomotehnične popravke v 3., 8., 10., 16., 47. in 
68. členu. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

tudi slovenskim državljanom, ki so se preselili v tujino. Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju namreč omogoča tudi 
tem zavarovancem prostovoljno vključitev v zavarovanje. 

AMANDMA K 22. ČLENU: 

Za dvanajsto alineo se doda nova trinajsta alinea, ki se glasi: 

»-za zavarovance Iz 34. člena ZPIZ-1, ki Imajo stalno 
prebivališče v tujini - enota zavoda, na območju katere je 
Imel zavarovanec zadnje stalno prebivališče pred odhodom 
v tujino;«. 

Dosedanja trinajsta alinea postane štirinajsta alinea. 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben, da bi omogočili vključitev v zavarovanje 

AMANDMA K 57. ČLENU: 

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

»2) Podatke za posameznega zavarovanca, ki jih dajalec 
podatkov nI posredoval v rokih Iz prejšnjega odstavka, se 
zbere ob nastanku zavarovalnega primera. Če dajalec 
podatkov več ne posluje, se pri uveljavljanju pravic 
upoštevajo le prijavljeni podatki.« 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben za ureditev postopanja zavoda v primeru, 
ko vsi podatki niso zbrani ob nastanku zavarovalnega primera. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

UHaslov predloga akta; 

Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev 
Pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) 
EPA 1168-11- tretja obravnava (EVA 2000-2611-0017) 

ŽLSkladnoat predloga akta z določbami »Evropskega 
Sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 39. člen (Uradni 
list RS, št. 44/97 - Mednarodne pogodbe) 

I3) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti 
Izpolnjene: v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

SLSkladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Uredba 1498/71 o uporabi programov socialne varnosti za 
Uposlene, samozaposlene in njihove družinske člane, ki se gibljejo 
v Skupnosti 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

4} Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
sgoral navedenimi pravnimi viri ES (leto) Dan 
polnopravnega članstva v EU. 

51 Ali 90 sgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenžčlno? da 

6} Ali le predlog akta preveden In v kateri jesik? Ne 

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

S) Povečava i Državnim programom m prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka sa uskladitev. Poglavje 2.2.2. 
Strukturne reforme, zap. številka 15 

Marko ŠTROVS, l.r. dr. MIha BREJC, l.r. 
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTER 
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Predlog zakona o 

BANKI SLOVENIJE 

- EPA 1275 - II - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije |e z dopisom dne 28. julija 
2000, predložila v obravnavo predlog zakona o Banki 
Slovenl|e (EPA 1275-11) prva obravnava. 

Dne 10. novembra 1997 Je poslanec Bogomir Šplletlč 
predložil v obravnavo predlog zakona o spremembah 
In dopolnitvah zakona o Banki Slovenije (ZBS-A) • 
prva obravnava (EPA 298-II), ki ureja enako oziroma 
podobno vsebino kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga Je 
predložil poslanec Bogomir Šplletlč Se nI končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 

) 
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 441-17/2000-1 
Ljubljana, 28.07.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 9. seji dne 27.7.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O BANKI SLOVENIJE, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

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

nance, 
- mag. Matej MORE, državni podsekretar v Ministrstvu za 

finance. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

1-1. Banka Slovenije je kot centralna banka Republike Slovenije 
opredeljena v 152. členu Ustave Republike Slovenije. Po ustavi je 
Banka Slovenije v svojem delovanju samostojna in odgovarja 
neposredno Državnemu zboru Republike Slovenije. Ustava 
določa, da se centralna banka ustanovi z zakonom. Ureditev in 
Pristojnosti Banke Slovenije so zato podrobneje opredeljene in 
določene z zakonom o Banki Slovenije, ki je bil sprejet 26. junija 
1991 (Uradni list RS, št. 1/91-1) ter je nadomestil takrat veljavni 
zakon o Narodni banki Slovenije (Uradni list SRS, št. 24/77 in 9/ 
85) in zakon o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem 
poslovanju narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin. Banka 
Slovenije je kot centralna banka Republike Slovenije začela 
delovati junija 1991. 

V letu 1996 je Republika Slovenija z Evropskimi Skupnostmi 
Podpisala Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi 
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi 
strani. Z uveljavitvijo sporazuma je Republika Slovenija postala 
zavezana zagotoviti postopno združljivost svoje zakonodaje z 
zakonodajo skupnosti (70. člen Evropskega sporazuma). Pravna 
ureditev Republike Slovenije na področju zakonodaje, ki ureja 
položaj in delovanje Banke Slovenije, še ni usklajena s pravnim 
redom Evropske Unije. 

V okviru pogajalskih izhodišč Republike Slovenije za področje 11 
(Ekonomska in denarna unija) se je Republika Slovenija zavezala, 
da bo zakon o Banki Slovenije, najkasneje do 31.12.2001 prilagodila 
Pravnemu redu Evropske unije, posebej v delu, ki opredeljuje 
neodvisnost centralne banke, cilj denarne politike, prepoved 
Privilegiranega dostopa do sredstev centralne banke ter prepoved 
neposrednega financiranja javnega sektorja s strani centralne 
banke. 

Glede na zavezo Republike Slovenije, da bo zakon o Banki 
Slovenije popolnoma prilagodila pravnemu redu Evropskih 
Skupnosti najkasneje do 31. decembra 2001, predloženi zakon 
vključuje vse potrebne spremembe, ki jih narekuje uskladitev 
Pravnega reda s 107. členom pogodbe o ustanovitvi Evropskih 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: PES) in drugim odstavkom 1. 
člena statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske 
centralne banke (v nadaljnjem besedilu: statut). V besedilu novega 
zakona o Banki Slovenije se jasno odražajo pristojnosti Banke 
Slovenije v dveh korakih prevzemanja evra kot denarne enote 
Republike Slovenije. Uvedba evra je obveznost, ki je za Republiko 
Slovenijo in ostale kandidatke sedanjega kroga širitve Evropske 
unije neizogibna. Države kandidatke in med njimi tudi Republika 
Slovenija ne morejo zahtevati uporabe klavzule »opt-out«, torej 
se hkrati s kandidaturo za vključitev v Evropsko unijo dejansko 
'zrekajo tudi za kasnejši vstop v tečajni mehanizem ERM II, ki 
Predstavlja pogoj za vstop v Evropsko ekonomsko in denarno 
Unijo. 

1- v prvem koraku, ob vstopu Republike Slovenije.v Evropsko 
unijo, Banka Slovenije začne sodelovati v Evropskem sistemu 
centralnih bank (v nadaljnjem besedilu: ESCB). Zato mora biti 
ob vstopu v Evropsko unijo zagotovljena funkcionalna, 
institucionalna, finančna in kadrovska neodvisnost v delovanju 
centralne banke. V obdobju do uvedbe evra kot domače valute 
bo imela Republika Slovenija status države članice Evropske 
unije z derogacijo (to so države, ki so članice Evropske unije 
niso pa članice Evropske monetarne unije). V tem obdobju bo 

morala izpolniti Maastrichtske konvergenčne kriterije, katerih 
izpolnitev je pogoj za uvedbo evra. Eden od konvergenčnih 
kriterijev je tudi dvoletno sodelovanje v sistemu ERM II, v 
katerem je določena centralna pariteta domače valute do 
evra. 

2. v drugem koraku bo RS prevzela evro kot denarno enoto 
Republike Slovenije. To obdobje nastopi z ugotovitvijo o 
izpolnitvi vseh konvergenčnih kriterijev, ki so pogoj za 
prenehanje statusa članice z derogacijo in prehod v 
polnopravno članstvo kar zadeva denarno unijo. S trenutkom 
uvedbe evra kot domače valute Republike Slovenije postane 
Banka Slovenije integralni del 

3. Evrosistema in je dolžna uresničevati denarno politiko 
Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: ECB) s 
predpisanimi instrumenti, zagotoviti popolno računovodsko 
primerljivost poslovanja, se podrediti pravilom nadzora in 
revizije v Evrosistemu, pravilom izdajanja bankovcev in 
kovancev, pravilom delitve emisijskega dobička, vpisati kapital 
in prenesti devizne rezerve v ECB. 

1.2. Seda) veljavni zakon celovito ureja delovanje Banke Slovenije 
in opredeljuje Banko Slovenije kot neodvisno institucijo pri 
uresničevanju njenih nalog. Z vzpostavitvijo mehanizma po 
katerem Državni zbor Republike Slovenije imenuje organe 
upravljanja Banke Slovenije za določeno dobo zakon vzpostavlja 
tudi kadrovsko neodvisnost organov banke od trenutnih političnih 
razmer. 

Tako zakon v določbah, ki govorijo o organih upravljanja Banke 
Slovenije določa Svet Banke Slovenije in guvernerja Banke 
Slovenije. Svet Banke Slovenije sestavlja enajst članov, od tega 
šest članov iz vrst neodvisnih strokovnjakov ter guverner, 
namestnik guvernerja in trije viceguvernerji. Člane Sveta Banke 
Slovenije iz vrst neodvisnih strokovnjakov kot tudi guvernerja 
Banke Slovenije imenuje Državni zbor Republike Slovenije za 
dobo šestih let, na predlog predsednika Republike Slovenije. Zakon 
nadalje tudi določa, da člani Sveta Banke Slovenije iz vrst 
neodvisnih strokovnjakov ne smejo biti pogodbeno vezani ali 
zaposleni v organizacijah, ki jih kontrolira Banka Slovenija, ne 
smejo biti člani upravljalskih organov organizacij, ki jih kontrolira 
Banka Slovenije in ne smejo biti voljeni ali imenovani funkcionarji 
države Slovenije. Banka Slovenije ima tudi namestnika guvernerja 
in tri viceguvernerje, ki jih na predlog guvernerja za šest let imenuje 
Državni zbor Republike Slovenije. 

Zakon določa odgovornost guvernerja in Sveta Banke Slovenije 
Državnemu zboru Republike Slovenije pri uresničevanju svojih 
nalog. Prav tako v primeru, da Svet Banke Slovenije pri odločanju 
ne doseže potrebnega soglasja guverner Banke Slovenije pa 
oceni, da zaradi tega ne more uresničevati nalog in odgovornosti 
po zakonu, o tem obvesti Državni zbor Republike Slovenije, ki 
dokončno odloči o spornih vprašanjih. 

Banka Slovenije poroča o svojem delu Državnemu zboru 
Republike Slovenije po potrebi, najmanj pa polletno, enkat letno 
pa poročilo vsebuje tudi finančni načrt in letni obračun Banke 
Slovenije. Pri razporejanju dobička za preteklo leto in oblikovanju 
finančnega načrta za prihodnje leto veljavni zakon daje pristojnost 
Državnemu zboru Republike Slovenije, da potrdi omenjena 
dokumenta. Tako zakon v finančnem smislu ne opredeljuje Banke 
Slovenije kot popolnoma neodvisne institucije. Odnos Banke 
Slovenije do Državnega zbora je poleg zakona podrobneje 
opredeljen v odloku o načinu izvajanja nadzora Državnega zbora 
Republike Slovenije nad poslovanjem Banke Slovenije (Uradni 
list RS, št. 7/99). 
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Veljavna zakonodaja je v primerjavi s predhodno že v precejšnji 
meri odpravila možnost, da se monetarna politika uporabi za 
financiranje proračunskega primanjkljaja. Zakon pri tem sicer še 
dopušča manjšo izjemo, ki pa v praksi nikoli ni bila uporabljena. V 
tem smislu zakon določa, da lahko Banka Slovenije odobri 
Republiki Sloveniji samo kratkoročne kredite za premoščanje 
časovne neusklajenosti med prilivi in odlivi sredstev proračuna 
republike in o tem obvesti Državni zbor Republike Slovenije, rok 
za vračilo omenjenih kreditov pa je najpozneje do konca tekočega 
proračunskega leta. Stanje omenjenih kreditov ne sme preseči 
5% sredstev proračuna Republike Slovenije za tekoče leto 
oziroma ne sme preseči petine celotnega predvidenega 
proračunskega primanjkljaja. 

Glavni cilj, ki ga zasleduje Banka Slovenije je skrb za stabilnost 
valute in splošno likvidnost plačevanja v državi in do tujine. Za 
uresničitev tega cilja Banka Slovenije predvsem uravnava količino 
denarja v obtoku, skrbi za splošno likvidnost bank in hranilnic, 
skrbi za splošno likvidnost v plačilih do tujine, kontrolira banke in 
hranilnice kot tudi izdaja bankovce in daje bankovce in kovance 
v obtok, predpisuje pravila za izvajanje jamstva za vloge občanov, 
predpisuje, organizira in usklajuje informacijski sistem, potreben 
za opravljanje njenih funkcij ter opravlja posle za Republiko 
Slovenijo. 

1.3. Veljavna zakonodaja je tako v pogledu opredeljevanja 
centralne banke, njenih ciljev in neodvisnosti že precej usklajena 
z ureditvijo, ki velja v Evropski uniji, obstajajo pa še nekatere 
razlike, ki jih bo potrebno odpraviti do vstopa v Evropsko unijo in 
pomenijo prvi korak pri prilagajanju evopskemu pravnemu redu, 
zaradi česar je potrebno spremeniti sedanji zakon o Banki 
Slovenije. Odstopanja se pojavljajo zlasti v pogledu neodvisnosti 
Banke Slovenije in njenega razmerja do Državnega zbora, 
opredeljevanju temeljnega cilja denarne politike, prepovedi 
neposrednega financiranja javnega sektorja in priviligiranega 
dostopa državnih organov do finančnih institucij. 

1.4. Evropska ureditev kot predpogoj za doseganje temeljnega 
cilja denarne politike, to je stabilnosti cen, postavlja zagotovitev 
popolne neodvisnosti centralne banke. Brez neodvisne centralne 
banke namreč ni mogoče zagotoviti neodvisnega izvajanja 
monetarne politike centralne banke in kot posledico tega 
doseganje in ohranjanje stabilnosti cen. 

Pojem neodvisnosti centralne banke je opredeljen v različnih členih 
PES in statuta in podrobneje operacionaliziran v listi značilnosti 
oz. zahtev, ki jih je pripravil Eurepean Monetary Institute, katerim 
mora centralna banka zadostiti, da jo lahko štejemo za neodvisno 
Institucijo. Te zahteve tudi predstavljajo osnovo za ocenitev 
nacionalne zakonodaje držav članic, še posebej tiste, ki ureja 
status nacionalnih centralnih bank. 

Pri neodvisnosti, kot je opredeljena v evropskem pravnem redu, 
gre za štiri vrste neodvisnosti, to so funkcionalna, institucionalna, 
kadrovska in finančna neodvisnost centralne banke. Funkcionalna 
neodvisnost pomeni pravno jasno definiran osnovni cilj, kateremu 
so ostale aktivnosti in cilji podrejeni in katerega zagotovitev 
omogočajo potrebni mehanizmi. Že 4. člen PES definira stabilnost 
cen kot temeljni cilj monetarne in denarne politike in velja tako za 
države članice Evropske monetarne unije kot tudi za države z 
derogacijo. Poleg tega pa navaja, da je naloga centralnih bank tudi 
podpiranje splošne ekonomske politike in prizadevanje za finančno 
stabilnost, ob upoštevanju načel odprtega tržnega gospodarstva 
in proste konkurence. 

PES v 108. členu ter ponovno v 7. členu statuta ureja tudi 
institucionalno neodvisnost centralne banke. Omenjena člena 
nacionalnim centralnim bankam in članom njenih upravljalskih 
organov prepovedujeta iskati in sprejemati navodila institucij in 

teles Evropske unije, vlad ali organov drugih držav članic in drugih 
teles. Prav tako pa organom Evropske unije, vladam ali organom 
drugih držav članic in drugim telesom prepovedujeta poskuse 
vplivati na člane organov, ki v nacionalnih centralnih bankah 
sprejemajo odločitve, ki bi lahko imele negativne učinke na 
izpolnjevanje ciljev ESCB, za katere si morajo prizadevati 
posamezne centralne banke. 

Kadrovska neodvisnost centralne banke pa po eni strani pomeni 
neodvisnost od politike, ki se zagotavlja skozi postopke 
imenovanja, trajanja in razrešitve mandata članov organov 
upravljanja centralne banke in po drugi strani, neodvisnost od 
drugih možnih vplivov, ki se zagotavlja s profesionalnostjo članov 
organov upravljanja in z odpravo konfliktnosti interesov, do katerih 
lahko pride pri opravljanju funkcije člana organa upravljanja 
centralne banke. 

Tako statut predpisujejo čas trajanja mandata članov organov 
upravljanja ECB, katerih član postane z vstopom v Evropsko 
monetarno unijo tudi guverner nacionalne centralne banke. Statut 
v 14. členu tudi določa, da mora biti mandat guvernerja in ostalih 
članov organov upravljanja nacionalne centralne banke najmanj 
pet let in v nadaljevanju zagotavlja zaščito pred njihovo razrešitvijo 
tako, da eksplicitno navaja razloge, ki so osnova za njihovo 
razrešitev. Tako kot edina možna razloga za predčasno razrešitev 
navajata, če član organov upravljanja centralne banke ne izpolnjuje 
več pogojev za opravljanje svojih funkcij ali če je ugotovljena 
njegova odgovornost za napake. V obeh primerih pa ima možnost 
pritožbe na Sodišče Evropskih Skupnosti. 

Zahteva po odpravi konfliktnosti interesov, ki lahko nastane med 
opravljanjem funkcije člana organov upravljanja nacionalne 
centralne banke in ostalimi funkcijami, ki jih omenjeni član opravlja 
zunaj centralne banke, je nujna v smislu zagotavljanja kadrovske 
neodvisnosti. O vprašanju konfliktnostni interesov je stališče 
Komisije Evropske unije nekoliko restriktivnejše od stališča ECB. 
Stališča Komisije so usmerjena v popolno profesionalizacijo članov 
upravljalskih organov, medtem ko ECB to vprašanje presoja z 
vsebinskega vidika in ne nasprotuje sodelovanju zunanjih članov 
v organih upravljanja centralne banke. 

Položaj nacionalnih centralnih bank mora bankam omogočati, da 
same razpolagajo s sredstvi s katerimi lahko na ustrezen način 
in z najmanjšimi stroški dosegajo zastavljene cilje, ki jih zasleduje 
ESCB. V tem smislu je dopustno, da centralna banka lastnike 
seznani s svojim poslovanjem, vendar mora biti položaj centralne 
banke postavljen tako, da lastnikom onemogoča vplivati na 
finančno poslovanje in s tem na finančno neodvisnost centralne 
banke. V državah kjer imajo vlade ali parlament možnost posredno 
ali neposredno oblikovati finančne izkaze nacionalnih centralnih 
bank ali celo razporejati dobiček, morajo zakonske določbe 
vsebovati garancije, da takšna vloga tretjih oseb ne ovira 
delovanja nacionalnih centralnih bank pri doseganju ciljev, ki jii1 

zasleduje ESCB. Objektivni in z zakonom vnaprej določeni kriteriji 
za razporejanje prihodka ali izgube pa niso v nasprotju z načelom 
finančne neodvisnosti. 

Druga pomembna značilnost je ločitev monetarne politike od 
fiskalne politike.Tako PES v 101 .členu tudi prepoveduje monetarno 
financiranje javnega sektorja. V tem smislu ECB ali nacionalne 
centralne banke ne smejo odobravati okvirnih ali drugih oblik 
kreditnih ugodnosti institucijam in telesom Skupnosti, vladam, 
regionalnim, lokalnim ali drugim javnim oblastem, drugim telesom 
v okviru javnega prava ali javnim podjetjem držav članic. Prav 
tako pa ECB in nacionalne centralne banke od njih ne sme 
neposredno kupovati dolžniških instrumentov. PES pa določa tudi 
izjemo pri prepovedi kreditiranja in financiranja javnega sektorja- 
Ta namreč ne velja za kreditne institucije v javni lasti, ki morajo Pri 

oskrbovanju z rezervami centralne banke izpolnjevati enake 
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pogoje kot privatne kreditne institucije. Prepoved monetarnega 
financiranja je podrobneje urejena tudi v Council Regulation (EC) 
No. 3603/93, ki med drugim tudi dovoljuje, da centralna banka 
odobrava premostitvene kredite javnemu sektorju znotraj enega 
dneva brez možnosti obnavljanja. 

Če povzamemo glavne ugotovitve, polnopravno članstvo 
Republike Slovenije v Evropski uniji pomeni, da je potrebno v 
celoti prevzeti acquis communautaire na denarnem in finančnem 
področju, to je: 
- stabilnost cen kot temeljni cilj monetarne in denarne politike, 
■ popolno neodvisnost Banke Slovenije, tako instutucionalne, 
kadrovske in finančne neodvisnosti kar v veliki meri upošteva že 
veljavni zakon, potrebne pa so dopolnitve, predvsem z vidika 
kadrovske in finančne neodvisnosti Banke Slovenije ter 
- izpolnitev zahtev glede prepovedi financiranja javnega sektorja 
s strani Banke Slovenije in odprave priviligiranega dostopa 
državnih organov do finančnih institucij. 

1.5.Včlanitev Republike Slovenije v Evropsko unijo pa tudi pomeni, 
da se bo morala Republika Slovenija v nadaljevanju ob izpolnjevanju 
vseh konvergenčnih kriterijev, ki so pogoj za prenehanje statusa 
članice z derogacija in prehod v polnopravno članstvo v Evropski 
monetarni uniji, vključiti v evro območje. To je namreč izrecna 
zahteva Evropske unije, ki velja za vse nove članice Evropske 
unije. To pa pomeni, da mora Republika Slovenija v svojo 
zakonodajo vključiti tudi določbe povezane z delovanjem Banke 
Slovenije v Evropski monetarni uniji kar predstavlja drugi korak 
pri prilagajanju zakonodaje Evropski uniji. Z vključitvijo v evro 
območje bo Banka Slovenije v popolnoma novem položaju, s 
čemer je predvsem mišljena izguba samostojnost Banke Slovenije, 
ki bo v skladu s 14. členom statuta postala polnopravna članica 
ESCB.To nadalje pomeni, da se mora nacionalna centralna banka 
odpovedati vodenju suverene monetarne politike ter je dolžna 
spoštovati smernice in navodila ECB. Na oblikovanje denarne 
Politike ter politike deviznega tečaja oz. oblikovanje drugih politik 
iz pristojnosti ESCB, lahko vpliva le preko članstva v organih 
odločanja ECB. 

V skladu z navedenim mora Banka Slovenije v celoti spoštovati 
Pristojnosti ECB pri uresničevanju njene denarne funkcije, ki 
vključuje poslovanje preko računov pri ECB, pravila delovanja na 
odprtem trgu, sistem obveznih rezerv, instrumente denarne 
kontrole, pravila delovanja klirinškega in plačilnega sistema ter 
Poslovanje z devizami kot tudi pravila poslovanja z državo in 
njenimi institucijami. Odpravljena morajo biti vsa morebitna 
neskladja v instrumentih in zagotovljeno uresničevanje finančnih 
določb (računovodski standardi, revizija, vpis kapitala, prenos 
deviznih rezerv, emisijski dobiček), ki Banko Slovenije v celoti 
integrirajo v poslovanje ECB. Prilagoditve pravnega reda v tem 
drugem koraku zadevajo naslednja področja: naloge sodelujoče 
banke, instrumente, finančna določila, izdajanje bankovcev in 
kovancev, upravljanje z deviznimi rezervami ter politiko deviznega 
'ečaja. 

2. CILJI IN TEMELJNA NAČELA 

Cilj novega zakona o Banki Slovenije je popolna uskladitev z 
svropskim pravnim redom, ki bo omogočala vključitev Slovenije 
v Evropsko unijo in kasneje vstop v evro območje. Glede na to, 
da bo vstop v evro območje časovno oddaljenejši od vstopa v 
Evropsko unijo se je pripravljalec zakona srečal z dilemo ali z 
novim zakonom vpeljati samo tista določila, ki so pomembna za 
vstop v Evropsko unijo, kar se nanaša predvsem na neodvisnost 
Banke Slovenije, popolno odpravo financiranja javnega sektorja 
[z naslova denarne politike in postavljanja cilja cenovne stabilnosti 
kot temeljnega in edinega cilja denarne in tečajne politike, ali pa že 
v celoti vpeljati tudi določila, ki jih je potrebno implementirati z 

naslednjim korakom, to je z vstopom v evro območje. Pripravljalec 
se je odločil, da z novim zakonom vzpostavi celovit evropski 
pravni red na tem področju, torej, da pokrije obe fazi, s tem, da se 
določila, ki so vezana na vstop v evro območje začnejo uporabljati 
šele z vstopom v evro območje. 

2.1. Pravna ureditev neodvisnosti centralne banke 
v pravu Evropskih skupnosti (prvo obdobje - 
obdobje sodelovanja v ESCB po vstopu v EU ) 

Neodvisnost centralne banke je temeljni predpogoj za doseganje 
cilja cenovne stabilnosti, ki predstavlja tudi deklarirani cilj ECB in 
centralnih bank držav članic Evropske unije, ki sodelujejo v ESCB. 
Ta neodvisnost mora biti zagotovljena ob vstopu v Evropsko 
unijo. Zahteve PES in statuta glede neodvisnosti nacionalnih 
centralnih bank opredeljujejo: funkcionalno, institucionalno, finančno 
in kadrovsko neodvisnost nacionalnih centralnih bank. Poleg tega 
je ob vstopu v Evropsko unijo potrebno zagotoviti popolno ločitev 
države ali njenih institucij od možnosti financiranja pri centralni 
banki, ki bi centralno banko lahko postavile v odvisnost od države 
pri uresničevanju cilja cenovne stabilnosti. Zato je prepovedano 
neposredno denarno financiranje države in kakršenkoli privilegiran 
dostop institucij v lasti države do sredstev centralne banke. 

2.1.1. Funkcionalna neodvisnost 

Cenovna stabilnost je eno izmed temeljnih načel Evropske unije, 
ki je opredeljeno v tretjem odstavku 4. člena PES in v 2. členu 
statuta. Temelj neodvisnosti centralnih bank je doseganje in 
vzdrževanje cenovne stabilnosti.To posledično pomeni, da zakon, 
ki ureja položaj Banke Slovenije tudi v pogojih sodelovanja Banke 
Slovenije v ESCB, cenovno stabilnost mora opredeliti kot primarni 
cilj centralne banke. 

Določba 4. člena PES dodatno ureja, da je poleg primarnega cilja 
Banke Slovenije, to je skrbi za cenovno stabilnost, naloga 
centralnih bank tudi podpiranje splošne ekonomske politike in 
prizadevanje za finančno stabilnost, ob upoštevanju načel 
odprtega tržnega gospodarstva in proste konkurence. Opisane 
dodatne naloge, za katere si centralne banke lahko prizadevajo 
samo v okviru primarnega cilja cenovne stabilnosti, so tesno 
povezane s Kopenhagenskimi kriteriji. Drugi in tretji kriterij od 
držav članic EU zahtevata, da ustvarijo možnosti za zdrave in 
stabilne finančne trge in da v ta namen sprejemajo zakone, ki 
bodo omogočili nadaljnji razvoj finančnih trgov. V podporo procesu 
pravnega približevanja v posameznih državah je Evropska 
komisija aprila leta 1995 objavila Belo knjigo, kjer je opredelila 
ključne ukrepe tudi za skladen razvoj finančnih trgov. Ukrepi urejajo 
različna področja: predpise na področju bančništva, trga 
vrednostnih papirjev in investicijskih storitev, bančnega nadzora 
in nadzora ostalih finančnih storitev, poenotenje računovodske in 
revizorske prakse itd. 

Evropska komisija tekoče preverja napredek glede prevzemanja 
pravnega reda Evropske unije na finančnem področju. V pogojih 
polnopravnega članstva v Evropski uniji bodo kreditne institucije 
v novo sprejetih članicah (danes pridruženih članicah), pridobile 
možnost dostopa tudi do operacij na denarnem trgu Evrosistema. 
Zato je za ESBC pomembno, da bodo družbe bodočih polnopravnih 
članic Evropske unije delovale v pravnih sistemih, ki bodo podpirali 
stabilnost finančnih sistemov. 

Udeleženci Evrosistema lahko pri poslovanju uporabljajo različne 
oblike zavarovanja kreditnega rizika v poslih, ki se odvijajo preko 
poravnalnih sistemov v posameznih članicah Evropske unije. 
Problematika zavarovanja se posledično lahko odraža na 
medbančnih ali denarnih trgih Evrosistema, zato je udeležencem 
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tovrstnih operacij nujno potrebno zagotoviti stabilno infrastrukturo. 
PES v drugem odstavku 105. člena in statut v tretjem odstavku 3. 
člena določata, da morajo ECB in nacionalne centralne banke 
skrbeti za delovanje plačilnih sistemov. Nadalje je v petem odstavku 
105. člena PES in tretjem odstavku 3. člena statuta določeno, da 
lahko ESCB sodeluje oziroma prispeva k nadzorni dejavnosti, ki 
jo opravljajo pristojni organi za nadzor nad kreditnimi institucijami 
in za stabilnost finančnega sistema. 

2.1.2. Institucionalna neodvisnost 

Institucionalna neodvisnost centralnih bank je opredeljena v 108. 
členu PES in 7. členu statuta. Določbi citiranih členov članom 
organov centralnih bank, ki sprejemajo odločitve, prepovedujeta 
iskati ali sprejemati navodila od organov Evropske unije, vlad ali 
organov drugih držav članic in od drugih oseb oziroma obratno 
organom Evropske unije, vladam ali organom drugih držav članic 
in drugim osebam prepovedujeta izvajati vpliv na člane organov, 
ki v nacionalnih centralnih bankah sprejemajo odločitve, ki bi lahko 
imele negativen učinek na izpolnjevanje ciljev ESCB, za katere si 
morajo prizadevati posamezne centralne banke. 

Med elementi, ki so v nasprotju z zahtevo po institucionalni 
neodvisnosti štejejo kakršnekoli možnosti popravljanja ali 
spreminjanja odločitev organov centralne banke, ki bi nastajale 
zunaj centralne banke same, možnosti odločilnega vplivanja na 
take odločitve ali tudi obvezna posvetovanja. Med take določbe, 
ki so v nasprotju s PES šteje n.pr. tudi možnost dajanja sklepov 
Sveta Banke Slovenije v presojo Državnemu zboru, kadar se 
guverner z njimi ne bi strinjal. 

2.1.3. Kadrovska neodvisnost 

ECB in nacionalne centralne banke držav članic Evropske Unije 
sestavljajo ESCB. Denarno politiko na območju, kjer se evro 
uporablja določa Upravljalski svet ECB, ki ga sestavljajo Izvršni 
odbor in guvernerji centralnih bank. Splošni svet, katerega člani 
so poleg predsednika ter podpredsednika ECB še guvernerji vseh 
centralnih bank držav članic Evropske unije pa koordinira denarno 
politiko med euro-področjem in ostalimi članicami Evropske unije. 

Med zahteve, ki uveljavljajo kadrovsko neodvisnost guvernerja 
in članov upravljalskih organov centralne banke so najmanj petletni 
mandat, omejeni in natančno opredeljeni razlogi za razrešitev, 
pravica do pravne zaščite v primeru razrešitve in varovanje pred 
konfliknostjo interesov. Konfliktnost interesov je posebej 
pomembna, ker je kriterij za izločanje zunanjega članstva v organih 
centralnih bank. Glede konfliktnosti interesov članov upravljalskih 
organov centralnih bank ima Komisija Evropske unije 
restriktivnejše stališče od ECB. Stališča Komisije so usmerjena v 
popolno profesionalizacijo članov upravljalskih organov, medtem 
ko ECB zadevo presoja z vsebinskega vidika. Njeno stališče 
omogoča tudi sodelovanje zunanjih članov v teh organih. Pri 
pripravi predloga zakona je bilo deloma upoštevano stališče 
ECB. 

Guverner Banke Slovenije bo z dnem, ko bo Republika Slovenija 
postala članica Evropske unije z derogacijo v Evropski centralni 
banki sodeloval kot član Splošnega sveta ECB. Z drugim 
odstavkom 14. člena statuta je določeno, da mora zakon o 
centralni banki guvernerju zagotovljati mandat v trajanju najmanj 
pet let. Zakon o centralni banki mora določiti tudi pogoje za 
razrešitev guvernerja. Guvernerja je možno razrešiti samo, če 
ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje funkcije ali če je 
ugotovljena njegova odgovornost za napake. Zakon mora 
predvideti tudi možnost, da guverner zoper odločitev o razrešitvi 
uveljavlja sodno varstvo pred Evropskim sodiščem. Določitev 

pogojev pod katerimi je možno razrešiti guvernerja preprečuje 
poskuse odstavljanja guvernerja zaradi političnih razlogov. 

2.1.4. Finančna neodvisnost 

Celovita neodvisnost Banke Slovenije ni podana samo z 
zakonskimi rešitvami, ki bi Banki Slovenije zagotovljale 
institucionalno neodvisnost, če Banka Slovenije hkrati ne more 
samostojno razpolagati z lastnimi sredstvi potrebnimi za doseganje 
ciljev, za katere je pooblaščena in odgovorna z zakonom. Položaj 
nacionalnih centralnih bank mora bankam omogočati, da same 
razpolagajo s sredstvi s katerimi lahko na ustrezen način in z 
najmanjšimi stroški dosegajo zastavljene cilje, ki jih zasleduje 
ESCB. Naknadne (ex post) možne spremembe finančnih izkazov 
nacionalnh centralnih bank s strani tretjih oseb niso sprejemljive, 
dopustna pa je obravnava teh izkazov zaradi transparentnosti 
delovanja centralne banke. Predhodni (ex ante) vpliv na 
razporejanje finančnih sredstev nacionalnih centralnih bank lahko 
ogrozi njihov neodvisen položaj. V državah, kjer imajo vlade ali 
parlamenti možnosti posredno ali neposredno oblikovati finančne 
izkaze nacionalnih centralnih bank ali celo razporejati dobiček, 
morajo zakonske določbe vsebovati garancije, da takšna vloga 
tretjih oseb ne ovira delovanja nacionalnih centralnih bank pri 
doseganju ciljev, ki jih zasleduje ESCB. Objektivni in z zakonom 
vnaprej določeni kriteriji za razporejanje prihodka ali izgube niso 
v nasprotju z načelom finančne neodvisnosti. Obveznost, ki bi 
nacionalnim centralnim bankam nalagala pošiljanje osnutka 
finančnih izkazov političnim telesom, ne glede to ali politična telesa 
v zvezi s finančnimi izkazi dajo dovoljenje ali samo mnenje, je v 
nasprotju z načelom finančne neodvisnosti. 

2.1.5. Prepoved neposrednega financiranja 

101. člen PES prepoveduje dajanje okvirnih kreditov, ali druge 
oblike kreditiranja države in njenih institucij. Prav tako prepoveduje 
nakup vrednostnih papirjev države na primarnem trgu. V zvezi s 
tem zahteva, da morajo imeti vse zatečene terjatve do države na 
dan 31.12.1993 svoj fiksen rok dospetja in dopušča izjemo, da 
centralna banka take terjatve brez roka dospetja zamenja s 
terjatvami (obveznicami), ki imajo fiksen rok dospetja tudi na 
primarnem trgu. Izjeme od navedenih pravil se nanašajo tudi na 
kreditiranje znotraj dneva in na del terjatev v zvezi z izdanimi 
kovanci. 

Namen teh prepovedi je preprečiti inflatorni vpliv takega 
financiranja, ki je v nasprotju s primarnim ciljem centralne banke- 

2.1.6. Prepoved privilegiranega dostopa 

Institucije v lasti države ne smejo imeti privilegiranega dostopa do 
sredstev centralne banke. Do njih smejo priti samo pod pogoji, ki 
veljajo za vse zasebne udeležence. 

2.2. Zahteve v zvezi z uvedbo evra kot denarne 
enote Republike Slovenije (drugo obdobje - 
obdobje po uvedbi evra kot denarne enote 
Republike Slovenije) 

2.2.1. Integracija Banke Slovenije v Evrosistem 

Uvedba evra kot denarne enote Republike Slovenije, Banko 
Slovenije v celoti integrira v Evrosistem in zahteva popolno 
podrejenost ESCB pri uresničevanju denarne politike. Banka 
Slovenije mora v celoti spoštovati pristojnosti ECB v zvezi z 
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uresničevanjem njene denarne funkcije (poglavje IV statuta ESCB 
in ECB) - poslovanje preko računov pri ECB, pravila delovanja 
na odprtem trgu, sistem obveznih rezerv, instrumente denarne 
kontrole, pravila delovanja klirinškega in plačilnega sistema, 
poslovanje z devizami ter pravila poslovanja z državo in njenimi 
institucijami. Odpravljena morajo biti vsa morebitna neskladja v 
instrumentih in zagotovljeno uresničevanje finančnih določb 
(računovodski standardi, revizija, vpis kapitala, prenos deviznih 
rezerv, emisijski dobiček), ki Banko Slovenije v celoti integrirajo v 
poslovanje ECB. Prilagoditve pravnega reda v tem drugem koraku 
zadevajo: naloge sodelujoče banke, instrumente, finančna 
določila, izdajanje bankovcev, kovancev, upravljanje z deviznimi 
rezervami in politiko deviznega tečaja. 

Določba 14.3. člena statuta določa, da so države članice brez 
derogacije integralni del Evrostistema in morajo ravnati skladno 
2 usmeritvami in navodili ECB. Iz tega razloga morajo biti v 
nacionalnem pravu predvsem pa v zakonih, ki urejajo delovanje 
centralnih bank, vsa določila, ki bi onemogočala zasledovanje 
ciljev Evropske in denarne unije, odpravljena z dnem, ko 
nacionalna centralna banka postane integralni del Evrosistema 
oziroma ko države članice z derogacijo uvedejo enotno evropsko 
valuto - Evro. 

2.2.2. Naloge sodelujoče centralne banke 

Naloge sodelujoče nacionalne centralne banke so določene z 
njenim statusom sestavnega dela Evrosistema, torej s PES in 
statutom. Zaradi uskladitve nacionalne zakonodaje s 109. členom 
PES morajo biti v zakonodaji določila primerljiva s 105. in 106. 
Členom PES. Tako morajo biti odpravljena vsa določila, ki bi 
Pomenila oviranje izvajanja nalog Evrosistema, zlasti pa tista 
določila, ki ne upoštevajo pristojnosti ECB določene v 4. poglavju 
statuta. 

2.2.3. Instrumenti 

Vsak zakon, ki ureja položaj nacionalne centralne banke mora 
določati tudi instrumente za vodenje denarne politike. Ponovno 
velja, da morajo biti instrumenti primerljivi s tistimi določenimi s 
pES in statutom. Vse neusklajenosti morajo biti odpravljene zaradi 
zahteve iz 109. člena PES. 

2.2.4. Finančna določila 

Določila o finančnih vprašanjih nacionalne centralne banke, ki so 
Posebnega pomena za Evrosistem je mogoče razdeliti na več 
Področij in sicer na: 
" računovodske izkaze (26. člen statuta) 
" revizijo (27. člen statuta) 

vpis kapitala (28. člen statuta) 
• prenos deviznih rezerv (30. člen statuta) in 

monetarni prihodek (32. člen statuta). 

Določila nacionalnega zakona morajo zagotoviti, da nacionalne 
centralne banke izpolnijo svoje obveznosti. 

2.2.5. Izdajanje bankovcev 
predpisi o denarni enoti ali druga ustrezna zakonodaja države 
članice, ki daje izključno pravico izdaje bankovcem njihovim 
nacionalnim centralnim bankam, morajo priznati Izključno pravico 
Sveta ECB, da daje dovoljenje za izdaje bankovcev, ECB pa 
Pravico izdajati bankovce v smislu prvega odstavka 106. člena 
pES in 16. člena statuta. Določila, ki dajejo nacionalnim centralnim 
bankam možnost vplivanja na izdajo bankovcev v smislu določanja 

denominacije, obsega izdaje, vpliva na proizvodnjo in odločanje o 
umiku bankovcev, morajo priznati to pravico ECB v odnosu do 
Evra kot to izhaja iz 106. člena. 

2.2.6. Izdajanje kovancev 

Države članice imajo tudi predpise, ki urejajo izdajo, proizvodnjo 
in distribucijo kovancev. Vlade oziroma konkretno ministrstva, 
pristojna za finance imajo izključno pravico kovati kovance, 
medtem ko nacionalne centralne banke sodelujejo pri njihovi 
distribuciji. Alternativno je možno tudi, da sta obe nalogi v 
pristojnosti nacionalne centralne banke. Ne glede na morebitno 
delitev pristojnosti med vlado in nacionalno centralno banko, mora 
nacionalno pravo priznati pravico ECB, da daje dovoljenje k obsegu 
izdaje. 

2.2.7. Upravljanje z deviznimi rezervami 

Ena od glavnih nalog Evrosistema je posedovanje in upravljanje z 
uradnimi (državnimi) deviznimi rezervami, kar izhaja iz 3. alinee 
drugega odstavka 105. člena PES. Države članice, ki ne izvršijo 
prenosa svojih deviznih rezerv na nacionalno centralno banko, 
kršijo obveznosti iz PES (z izjemo deviznega presežka, ki jo 
vlade smejo zadržati skladno s tretjim odstavkom 105. člena). Se 
več, nacionalne centralne banke morajo del deviznih rezerv, ki je 
sorazmeren s vpisanim kapitalom ECB, prenesti na ECB. To 
pomeni, da ne smejo obstajati določila v nacionalni zakonodaji, ki 
bi predstavljala oviro za prenos deviznih rezerv na ECB. 

2.2.8. Politika deviznega tečaja 

Politika deviznega tečaja se prenese na raven Skupnosti skladno 
s 111. členom PES. 

2.2.9. Druge potrebne spremembe nacionalne 
zakonodaje 

Obveznost pravne konvergence s 109. členom PES, ki je 
vsebovana v poglavju z naslovom Denarna politika, se nanaša 
na področja zakonodaje, ki mora biti usklajena zaradi zahtev, ki 
jih zahteva polno sodelovanje države članice v Evrosistemu in bi 
predstavljale neusklajenost, če bi ostale nespremenjene. 
Pozornost ECB je usmerjena na tiste pravne norme, ki imajo vpliv 
na izvrševanje nalog Evrosistema s strani nacionalnih centralnih 
bank. 

Obstajajo tudi druga pravna področja, ki lahko vplivajo na 
izvrševanje nalog nacionalnih centralnih bank, ki so povezane s 
sodelovanjem nacionalnih centralnih bank v Evropski in denarni 
uniji. Tako imajo na primer države članice prosto izbiro glede 
statusnopravne ureditve svoje centralne banke, ki je lahko bodisi 
oseba javnega bodisi oseba zasebnega prava. Vendar je potrebno 
v slednjem primeru zagotoviti, da civilnopravna ureditev statusa 
nacionalne centralne banke ne predstavlja kršitve zahtev, ki jih 
postavljata PES in statut. 

3. POGLAVITNE REŠITVE 

V začetni fazi priprav na spremembo veljavnega zakona se je 
pripravljalec zakona srečeval z dilemo ali spremeniti obstoječi 
zakon o Banki Slovenije ali je ustrezneje pripraviti nov zakon. Ob 
evidentiranju in razčlenitvi poglavitnih vzrokov, ki narekujejo 
spremembo zakonodaje, to je uskladitev z Evropskim pravnim 
redom, ki v prvi fazi vključuje uskladitev povezano z vstopom v 
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Evropsko unijo in v nadaljnji fazi z vključitvijo v evro območje in 
upoštevanjem predhodno omenjenih ciljev, ki jih pri tem želi doseči 
ter izpeljavo možnih rešitev, je pripravljalec zakona ugotovil, da bi 
tako obširne spremembe težko realiziral z novelo zakona, zato 
se je odločil, da pripravi predlog novega zakona o Banki Slovenije. 

Predlagani zakon po eni strani rešuje vprašanje dvofaznosti 
začetka veljavnosti določil povezanih z vstopom v Evropsko unijo 
in tistih, ki se navezujejo na vključitev v evro območje, po drugi 
strani pa vzpostavlja mehanizme tako za vstop v Evropsko unijo 
kot tudi že nastavlja mehanizme za vstop v evro območje. 

3.1. Rešitve, ki so vezane na vstop v Evropsko 
unijo 

3.1.1. Položaj Banke Slovenije 

Zakon predvideva, da je Banka Slovenije pravna oseba javnega 
prava v izključno državni lasti z administrativno in finančno 
avtonomijo ter lastnim premoženjem, to pa pomeni, da je pri 
opravljanju svojih nalog po tem zakonu neodvisna. Omenjena 
formulacija pomeni bistveno spremembo glede na sedanjo 
ureditev, ko poslovanje Banke Slovenije nadzoruje in v določeni 
meri določa Državni zbor Republike Slovenije. 

Predlog zakona glede oblikovanja osnovnega kapitala Banke 
Slovenije predvideva njegovo oblikovanje iz dela splošnih rezerv 
Banke Slovenije v višini dveh milijard tolarjev. Pri tem zakon loči 
dve vrsti rezerv Banke Slovenije, to so splošne in posebne. 
Splošne rezerve so namenjene kritju splošnih tveganj pri 
poslovanju Banke Slovenije, medtem ko so posebne rezerve 
namenjene izključno pokrivanju tečajnih In obrestnih tveganj. Višina 
splošnih rezerv ni omejena in se oblikuje iz presežka prihodkov 
nad odhodki do največ 20 % letnega presežka prihodkov nad 
odhodki, po razdelitvi v posebne rezerve. 

Predlog zakona kot organa upravljanja Banke Slovenije predvideva 
guvernerja in Svet Banke Slovenije, ki ju imenuje Državni zbor na 
predlog predsednika Republike Slovenije. Naloge guvernerja naj 
bi tudi v prihodnje bile vodenje poslovanja in organiziranja dela ter 
zastopanje Banke Slovenije, novost pa je, da z vstopom Republike 
Slovenije v Evropsko monetarno unijo guverner Banke Slovenije 
postane član organov ECB. 

V veljavnem zakonu Svet Banke Slovenije sestavlja enajst članov, 
ki so lahko tako notranji, to pomeni zaposleni v Banki Slovenije, 
kot tudi zunanji člani. Nov zakon predvideva zmanjšanje števila 
članov Sveta na devet, to so guverner, štirje viceguvernerji in 
štirje člani. Zakon glede na zahteve Evropske unije o članstvu v 
organih centralne banke podrobneje določa pogoje za članstvo v 
Svetu Banke Slovenije. V tem smislu varuje pred morebitnimi 
konflikti interesov ter kot temeljno načelo postavlja princip 
profesionalnosti članov sveta Banke Slovenije. Glede slednjega 
sicer dopušča izjemo za visokošolske učitelje, kar po stališču 
ECB ni v neskladju z evropsko ureditvijo. Pri tem je sicer potrebno 
poudariti, da gre v interpretaciji evropske ureditve na tem področju 
za rahla razhajanja med Komisijo EU, ki zagovarja princip popolne 
profesonallzacije in ECB. Predlog zakona tudi določa, da funkcija 
člana Sveta Banke Slovenije ni združljiva s funkcijami in delom v 
državnih organih oziroma organih lokalnih skupnosti, v organih 
političnih strank in sindikatov kot tudi s članstvom v organih vodenja 
ali nadzora bank in drugih gospodarskih družbah, z drugo 
pridobitno dejavnostjo, razen znanstveno-raziskovalnega dela, 
ki ni v konfliktu z interesi Banke Slovenije. 

Pri sami uveljavitvi zakona je pomembna komponenta zagotovitev 
kontinuitete organov Banke Slovenije, kar je ključnega pomena 

za normalno delovanje Banke Slovenije. Zato predlog zakona 
predvideva, da se najkasneje v treh mesecih od uveljavitve zakona 
opravijo imenovanja članov Sveta Banke Slovenije po novem 
zakonu za zagotovitev njegove popolne sestave. 

3.1.2. Naloge Banke Slovenije 

Temeljni cilj kot ga definira zakon, ni več stabilnost valute in splošna 
likvidnost plačevanja v državi in do tujine, temveč je to v skladu s 
105. členom PES skrb za stabilnost cen v državi. Banka Slovenije 
pri zagotavljanju tega cilja podpira splošno ekonomsko politiko in 
skrbi za stabilnost celotnega finančnega sistema, ob upoštevanju 
načela odprtega tržnega gospodarstva in proste konkurence. 

Zakon kot glavne naloge Banke Slovenije, ki izhajajo iz statuta 
navaja sooblikovanje in uresničevanje denarne politike ter 
denarnega nadzora, odgovornost za splošno likvidnost bančnega 
sistema, sodelovanje pri transakcijah na tujih finančnih trgih kot 
tudi sprejemanje v depozit sredstva bank in hranilnic, odpiranje 
računov bankam in hranilnicam ter urejanje plačilnih sistemov. 
Poleg omenjenih opravlja Banka Slovenije vrsto drugih nalog, med 
katerimi je tudi zagotavljanje informacijskega sistema za nemoteno 
opravljanje vseh svojih funkcij. 

Banka Slovenije na podlagi zakona, ki ureja bančništvo opravlja 
nadzor nad bankami, hranilnicami in drugimi osebami in na tej 
podlagi oblikuje, uveljavlja in nadzoruje sistem pravil, ki zagotavljajo 
standarde varnega poslovanja bank in hranilnic. Prav tako je 
naloga Banke Slovenije, ki je povezana z reformo plačilnih 
sistemov, da usmerja, vodi, nadzira In podpira plačilne sisteme v 
državi. Reforma plačilnih sistemov je sedanji sistem plačilnega 
prometa za pravne osebe, ki ga opravlja Agencija za plačilni 
promet prenesla v bančno okolje in s tem zagotovila enotnost 
plačilnega prometa v bankah za fizične in pravne osebe kot tudi 
v domačem in plačilnem prometu s tujino. Na drugi strani pa bo 
Banki Slovenije z zakonom omogočeno, da nadzoruje poravnalna 
tveganja In hkrati zmanjšuje sistemska tveganja v bančnem okolju. 

Zakon v delu, ki govori o izdajanju bankovcev in kovancev poleg 
njihovega izdajanja podrobneje ureja tudi oskrbovanje območja 
Republike Slovenije z bankovci in kovanci. Tako kot veljavni zakon 
tudi predlog novega zakona daje Banki Slovenije pooblastilo za 
izdajanje bankovcev, medtem ko je izdajanje kovancev v 
pristojnosti Republike Slovenije. Z vključitvijo Republike Slovenije 
v evro območje pa bo odobritev izdaje bankovcev in obsega 
izdaje kovancev v pristojnosti ECB. 

3.1.3. Odnos do države 

Banka Slovenije je po predlogu zakona v svojem odnosu do države 
oz. Državnega zbora popolnoma neodvisna. Edina pristojnost, ki 
jo ohranja Državni zbor je imenovanje organov upravljanja Banke 
Slovenije na predlog predsednika Republike Slovenije. Banka 
Slovenije je še vedno dolžna polletno poročati Državnem zboru, 
ki pa ne more več kot dosedaj vplivati na odločitev o delitvi 
presežka prihodkov nad odhodki in na potrditev finančnega načrtu 
Banke Slovenije. 

Pomembna novost zakona, ki jo prav tako prinaša uskladitev s 
pravnim redom Evropske unije je prepoved kreditiranja in 
financiranja javnega sektorja. To pomeni prepoved odobravanja 
kreditov organom in telesom Republike Slovenije, Evropske unije 
in drugim osebam javnega prava, razen v skladu z evropsko 
zakonodajo v zakonu naštetih izjem, med katerimi bi omenili 
predvsem premostitvene kredite javnemu sektorju znotraj enega 
dneva brez možnosti obnavljanja. 
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Predlog zakona pa kot nalogo Banke Slovenije, ki jo opravlja za 
potrebe Republike Slovenije predvideva, da lahko deluje kot plačilni 
In/ali fiskalni agent države ter kot predstavnik države v 
mednarodnih finančnih organizacijah. 

Banke Slovenije tudi zagotavlja informacijski sistem za nemoteno 
opravljanje vseh svojih funkcij. V ta namen lahko Banka Slovenije 
od pravnih oseb ali podružnic pravnih oseb zahteva potrebne 
informacije. Poleg tega sta si Banka Slovenije in ministrstvo, 
pristojno za finance dolžna posredovati podatke in informacije, ki 
so pomembni za delovanje denarnega in finančnega sistema. 

3.1.4. Financiranje Banke Slovenije 

Zakon v poglavju, ki govori o prihodkih, odhodkih in sredstvih 
Banke Slovenije določa, da morajo biti računovodski izkazi 
pripravljeni v skladu s principi, standardi in računovodskimi 
usmeritvami, ki jih sprejme Svet Banke Slovenije, ob upoštevanju 
tistih, ki jih predpiše ECB. Zakon nadalje določa, da mora Banka 
Slovenije za nemoteno poslovanje do konca tekočega leta sprejeti 
finančni načrt za naslednje leto. V primeru, da finančni načrt ni 
pravočasno sprejet, se financiranje Banke Slovenije izvaja po 
sklepu o začasnem financiranju, ki ga sprejme Svet Banke 
Slovenije. Banka Slovenije je dolžna z letnim obračunom in 
finančnim načrtom seznaniti Državni zbor, ki o njiju lahko odloča 
in sprejme formalne sklepe, ki pa za Banko Slovenije niso 
obvezujoči. Zakon za pokrivanje skupnega primanjkljaja prihodkov 
nad odhodki tudi določa njihovo pokrivanje iz splošnih rezerv 
Banke Slovenije. V primeru, da sredstva le-teh ne zadostujejo za 
kritje celotnega primanjkljaja, se sredstva zagotovijo v proračunu 
Republike Slovenije. 

3.1.5. Prehodne in končne določbe 

Zaključnemu delu zakona, ki vključuje prehodne in končne določbe 
ie pripravljalec zakona namenil posebno pozornost. Posebej 
skrbno je bilo potrebno ločiti časovne roke tistih določil, ki so 
povezane z vključitvijo v Evropsko skupnost od tistih, ki so vezane 
na uvedbo evra, razloge za to pa smo podrobno obrazložili že v 
predhodnih točkah uvodne obrazložitve k zakonu. 

3.2. Rešitve, ki se začnejo uporabljati z vstopom v 
Evropsko monetarno unijo 

Zakon celovito ureja delovanje Banke Slovenije kot glavnega 
kreatorja monetarne politike ob upoštevanju, da bo na njeno 
delovanje na določenih področjih v veliki meri vplival ESCB, 
katerega sestavni del bo z vključitvijo Republike Slovenije v 
Evropsko unijo postala tudi Banka Slovenije. 

Z vključitvijo Republike Slovenije v Evropsko unijo bo Banka 
Slovenije postala sestavni del ESCB s posebnim statusom, ki je 
značilen za države z derogacijo. To pa pomeni, da bo pri 
opravljanju nalog in uresničevanju ciljev morala delovati v skladu 
s statutom šele z vstopom v Evropsko monetarno unijo. 

Že predhodno je omenjeno, da Banka Slovenije po predlogu 
zakona pripravi in sprejme letni obračun in finančni načrt. Sestavni 

del letnega obračuna Banke Slovenije je po vključitvi v evro 
območje tudi razporeditev dela denarnega prihodka ali odhodka 
ustvarjenega v okviru ESCB, ki ga ugotavlja ECB pri izvajanju 
skupne denarne politike in ki ga mora Banka Slovenije odvesti 
ECB. 

Zakon tudi določa, da mora Banka Slovenije z datumom uvedbe 
evra vpisati svoj delež kapitala v ECB tako, da nanjo prenese 
ustrezen del svojih mednarodnih denarnih rezerv z upoštevanjem 
določil statuta in sklepov Sveta ECB. 

Nekatera področja delovanja Banke Slovenije, katerih rešitve smo 
predstavili v točki, ki govori o rešitvah vezanih na vstop v 
Evropsko unija, to so predvsem naloge Banke Slovenije, ki izhajajo 
iz statuta ter področje izdajanja bankovcev in kovancev, Banka 
Slovenije oz. pri izdaji kovancev Republika Slovenija, do vključitve 
Republike Slovenije v evro območje opravljata samostojno, po 
vključitvi v evro območje pa v skladu z usmeritvami in navodili 
ECB. 

4. PRAVNA UREDITEV V PRAVU EVROPSKE UNIJE 

Osnovna načela glede položaja centralne banke in monetarne 
politike so vsebovana že v PES, ki neposredno veljajo na področju 
vseh držav članic, podrobneje pa so ta načela razdelana v statutu. 
Ker smo določila omenjenih aktov podrobneje prikazali že v 
predhodnih točkah uvodne obrazložitve k zakonu želimo na tem 
mestu le v grobem povzeti glavne poudarke. 

Evropska unija od držav, ki se želijo vanjo vključiti zahteva, da se 
uskladijo z Evropskim pravnim redom. Pri tem pa je potrebno 
ločiti tiste rešitve, ki so povezane z vstopom v Evropsko unijo od 
tistih, ki so potrebne zaradi vključitve v Evropsko monetarno 
unijo. Pri prvih je predvsem pomembno, da se kot primarni cilj 
centralne banke definira stabilnost cen poleg tega pa je zelo 
pomembo, da se zagotovi popolna neodvisnost centralne banke 
in se v celoti odpravi financiranje javnih financ s strani Banke 
Slovenije in priviligiran dostop državnih organov do finančnih 
institucij. Pri drugih pa bi predvsem omenili izgubo samostojnosti 
Banke Slovenije, ki bo postala sestavni del ESCB in bo pri 
izvrševanju nalog in uresničevanju ciljev, ki so vezane na njeno 
članstvo v ESCB morala delovati v skladu s statutom. 

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANIH 
REŠITEV 

Poslovanje Banke Slovenije je po veljavnem zakonu v celoti 
financirano iz lastnih sredstev Banke Slovenije in v tem pogledu 
ne obremenjuje državnega proračuna. Enaka rešitev pa je 
predvidena tudi v novem zakonu, zato zakon ne bo povzročil 
povečanja obremenitve državnega proračuna. Strošek za državni 
proračun lahko nastane le v primeru izgube Banke Slovenije, ki 
presega višino oblikovanih splošnih rezerv. V tem primeru mora 
Republika Slovenija iz proračuna zagotoviti sredstva za pokritje 
izgube, vendar je omenjena rešitev določena tudi že v veljavnem 
zakonu o Banki Slovenije. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. TEMELJNE DOLOČBE 

(Status Banke Slovenije) 
1. člen 

(1) Banka Slovenije je centralna banka Republike 
Slovenije. 

(2) Banku Slovenije je pravna oseba javnega prava, ki 
samostojno razpolaga z lastnim premoženjem. 

(3) Banka Slovenije je v izključili državni lasti s 
finančno in administrativno avtonomijo. 

(Neodvisnost Banke Slovenije) 
2. člen 

Banka Slovenije je neodvisna in pri opravljanju svojih 
nalog po tem zakonu ni vezana na sklepe, stališča in 
navodila organov Republike Slovenije, organov Evropske 
unije ali drugih oseb. 

(Sedež Banke Slovenije) 
3. člen 

(1) Banka Slovenije ima sedež v Ljubljani. 

(2) Banku Slovenije posluje pod imenom »Banka 
Slovenije«. 

(Cilj in položaj Banke Slovenije) 
•4. člen 

(1) Temeljni cilj Banke Slovenije je stabilnost cen. V 
okviru zagotavljanja cenovne stabilnosti Banka 
Slovenije podpira splošno ekonomsko politiko in si 
prizadeva za finančno stabilnost, upoštevajoč načeli 
odprtega tržnega gospodarstva in proste konkurence. 

(2) Banka Slovenije je sestavni del Evropskega sistema 
centralnih bank (v nadaljnjem besedilu: ESCB). 

(3) Banka Slovenje mora pri izvrševanju nalog in 
uresničevanju ciljev, ki izhajajo iz rojenega članstva 
v ESCB, delovati v skladu s statutom ESCB in 
Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: 
ECB) in upoštevati usmeritve in navodila ECB. 

2. KAPITAL IN REZERVE BANKE SLOVENIJE 

(Osnovni kapital Banke Slovenije) 
S. člen 

(1) Banku Slovenija ima osnovni kapital, ki se oblikuje 
iz dela splošnih rezerv Banke Slovenije v višini 2 
milijard tolarjev na dan uveljavitve tega zakona. 

(2) Osnovni kapital Banke Slovenije se lahko poveča iz 
oblikovanih splošnih rezerv v višini, ki jo odobri 
Svet Banke Slovenije. 

(Rožene Banke Slovenije) 
6. člen 

(1) Rezerve Banke Slovenije sestavljajo splošne rezerve 
in posebne rezerve. 

(2) Splošne rezerve so namenjene kritju splošnih 
tveganj pri poslovanju Banke Slovenije. Posebne 
rezerve so namenjene pokrivanju tečajnih in 
obrestnih tveganj. 

(3) Posebne rezerve se oblikujejo v višini nerealiziranih 
prihodkov iz nuslovu tečajnih in obrestnih 
sprememb. 

(4) Višina splošnih rezerv ni omejena in se oblikuje iz 
presežka prihodkov nad odhodki do višine največ 
20% letnega presežku prihodkov nad odhodki po 
razporeditvi sredstev v posebne rezerve. 

(5) Svet Banke Slovenije lahko razporedi dodatna 
sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki za 
namen pokrivanju potencialnih izgub, ki bi nastale 
pri uresničevanju denarne politike in ki presegajo 
omejitev iz prejšnjega odstavka. 

(6) Odločitev Sveta Banke Slovenije o razporeditvi 
dodatnih sredstev iz presežka mora potrditi minister, 
pristojen za finance. 

3. IZDAJANJE BANKOVCEV IN KOVANCEV 

(Izdajanje bankovcev) 
7. člen 

(1) Banka Slovenije je pooblaščena za izdajanje 
bankovcev, ki so neomejeno zakonito plačilno 
sredstvo v Republiki Sloveniji ter za določanje 
apoenov in njihovih glavnih znamenj. 

(2) Denarno enoto Republike Slovenije določa poseben 
zakon. 

(3) Obveznost na podlagi izdanih bankovcev je za 
Banko Slovenije trajna 

(4) Banku Slovenije je pri izdajanju bankovcev vezana 
na odločitve ECB. 

(Izdajanje kovancev) 
8. člen 

(1) Republika Slovenija ob soglasju ECB izdaja 
kovance, ki so omejeno zakonito plačilno sredstvo in 
določa apoene ter njihovu glavna znamenja. Banka 
Slovenije ob soglasju ministrstva, pristojnega za 
finance določa zgornjo mejo poravnavanja 
dolžniško-upniških razmerij s kovanci, ki jo je upnik 
dolžan spoštovati. 
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(2) Strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo 
kovancev opravlja Banka Slovenije na podlagi 
pogodbe med Banko Slovenije in ministrstvom, 
pristojnim zu finance. 

(3) Izdajanje priložnostnih kovancev je urejeno s 
posebnim zakonom. 

(Oskrbovanje območja Republike Slovenije z 
bankovci in kovanci) 

9. člen 

(1) Banka Slovenije odloča o dajanju bankovcev in 
kovancev v obtok in o njihovem jemanju iz obtoka 
in organizira oskrbovanje območja Republike 
Slovenije z bankovci in kovanci. 

(2) Najnižji apoen v prometu, s katerim se zaokroži 
končni obračun v gotovinskem in brezgotovinskem 
plačilnem prometu in v poslovnih knjigah, določi 
Banka Slovenije. 

(3) Bankovci in kovanci, ki se vzamejo iz obtoka se 
zamenjajo v rokih in na način, ki jih določi Banka 
Slovenije. 

(4) Banka Slovenije zamenja bankovce in kovance, ki 
so postali neprimerni za promet in sicer obrabljene 
bankovce v polnem znesku, poškodovane bankovce 
in kovance pa po pogojih, ki jih sama določi. 

(5) Banka Slovenije lahko s podzakonskimi predpisi 
uredi vsa vprašanju povezana z izdajanjem in 
oskrbovanjem bankovcev ter oskrbovanjem 
kovancev. 

(Pristnost bankovcev in kovancev) 
10. člen 

Banka Slovenije ima izključno pravico dajati strokovno 
mnenje o pristnosti bankovcev in kovancev, ki se glasijo 
na slovenski tolar. 

4 NALOGE BANKE SLOVENIJE 

4.1. SpltSnt določbe 

(Naloge Banke Slovenije v zvezi z izvajanjem denarne 
politike) 
11. člen 

Pri uresničevanju nalog in pooblastil po tem in drugih 
zakonih ter nalog in pooblastil, ki izhajajo iz statuta 
ESCB in ECB, Banka Slovenije predvsem: 

1. sooblikuje in uresničuje denarno politiko, 
2. sooblikuje in uresničuje denarni nadzor, 
3. je odgovorna za splošno likvidnost bančnega 

sistema, 
4. sodeluje pri transukcijah na deviznih in finančnih 

trgih, 
5. sprejema v depozit sredstva bank in hranilnic. 

6. odpira račune bankam in hranilnicam, 
7. ureju plačilne sisteme. 

(Druge nalofje Banke Slovenije) 
12. člen 

Poleg nalog, ki jih Banka Slovenije izvaja na podlagi 
sodelovunju v ESCB, Banka Slovenije opravlja tudi druge 
naloge, posebej pa: 

1. upravlja z deviznimi sredstvi, ki jih ni prenesla v 
upravljanje ECB kakor tudi z drugo aktivo, ki ji je 
zaupana, 

2. lahko deluje kot plačilni in/ali fiskalni agent države 
ter kot predstavnik države v mednarodnih finančnih 
organizacijah v skladu z zakonom, 

3. odpira račune državnim organom in osebam juvnega 
pravu in drugim udeležencem na denarnem trgu, 

4. v primeru potreb sprejema v depozit sredstva oseb iz 
prejšnje točke, 

5. oblikuje, uveljavlja in nadzoruje sistem pravil za 
varno in skrbno poslovanje bank in hranilnic, 

6. zagotavlja informacijski sistem za nemoteno 
opravljanje vseh svojih funkcij. 

(Informacijski sistem Banke Slovenije) 
13. člen 

(1) Banka Slovenije je odgovorna za evidentiranje, 
zbiranje, obdelavo in izkazovanje podatkov in 
informacij, ki se nanašajo na uresničevanje njenih 
funkcij po tem zakonu in po drugih zakonih. 

(2) Banka Slovenije lahko zahteva od pravne osebe ali 
podružnice tujih pravnih oseb potrebne informacije, 
kijih potrebuje zaradi obveznosti iz prvega odstavku 
tega člena ali zaradi izvrševanja drugih nalog po tem 
ali drugem zakonu. 

(3) Banka Slovenije predpiše način in obseg 
evidentiranja, zbiranja, obdelave, izkazovanju in 
prenosa podatkov in informacij, potrebnih za 
izvajanje svojih funkcij iz tega in drugih zakonov. 

(4) Banka Slovenije m ministrstvo, pristojno za finance 
sta si dolžna posredovati podatke in informacije, ki 
so pomembni za delovanje denarnega in finančnega 
sistema. 

(5) Pri evidentiranju, zbiranju, obdelavi in izkazovanju 
podatkov in informacij za izvajanje svojih funkcij 
Banka Slovenije sodeluje z ECB v skladu s statutom 
ECB in ESCB. 

(Plačilni sistemi) 
14. člen 

(1) Banka Slovenije v skladu s pooblastilom iz 11. člena 
lega zakona usmetja, vodi, podpira in nadzira 
delovanje plačilnih sistemov. 
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(2) Banka Slovenije opravlja nadzor nad zakonitostjo in 
pravilnostjo delovanja plačilnih sistemov v 
Republiki Sloveniji po (cm in drugih zakonih. 

4. Z Denarna politika in politika deviznega telaja 

(Denarni ukrepi in nadzor) 
15. člen 

(1) Banka Slovenije lahko v zvezi z nalogami iz 11. in 
12. člena tega zakona sprejema ukrepe in izvaja 
nadzor. 

(2) Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka lahko 
Banka Slovenije: 

1. opredeli pogoje in instrumente za uravnavanje 
kreditne aktivnosti in likvidnosti bank in hranilnic 
ter pogoje in instrumente za uravnavanje količine 
denarja v obtoku, 

2. za doseganje ciljev denarne politike in politike 
deviznega tečaja sprejema ukrepe v zvezi z 
obrestnimi merami in deviznim tečajem. 

(3) Banka Slovenije določi splošne pogoje in pravila za 
operacije, ki jih izvaja na podlagi prejšinjega 
odstavka tega člena. 

(Operacije na odprtem trgu) 
16. člen 

(1) Zaradi uresničevanja ciljev in izpolnjevanja nalog 
denarne politike lahko Banka Slovenije na 
finančnih trgih kupuje ali prodaja, promptno ali 
tenninsko, dokončno ali začasno, posoja ali si 
izposoja tržne in netržne finančne instrumente, 
vključno s plemenitimi kovinami, ter izdaja 
vrednostne papirje v domači ali v tujih valutah. 

(2) Banka Slovenije določi pogoje in splošna pravila 
svojih operacij na odprtem trgu. 

(Kreditni in posojilni posli) 
17. Sen 

(1) Zaradi uresničevanja ciljev in izpolnjevanja nalog po 
tem zakonu lahko Banka Slovenije z bankami in 
hranilnicami in drugimi tržnimi udeleženci sklepa 
kreditne in posojilne posle, ki temeljijo na ustreznem 
zavarovanju. 

(2) Banka Slovenije določi pogoje kreditne in posojilne 
ponudbe, oblike poslov in vrsto premoženja za 
zavarovanje. 

(Obvezne rezerve) 
18. člen 

(1) Banka Slovenije določa obliko in višino obveznih 
rezerv bank in hranilnic in predpiše določen 
odstotek sredstev, ki jih morajo banke in hranilnice 
imeti na računu pri Banki Slovenije. 

(2) Banka Slovenije lahko določi različne odstotke po 
vrsti, rokih in velikosti depozitov in drugih sredstev 

bank in hranilnic, oziroma lahko določi, dti se za 
določene depozite in druga sredstva ne obračunava 
obveznih rezerv. 

(3) Banka Slovenije obrestuje sredstva obveznih rezerv 
in določa nadomestilo za nedosežene in nepravilno 
uporabljene obvezne rezerve. 

(4) Banka Slovenije določa način in roke za izračun, 
izpolnitev in uporabo obveznih rezerv. 

(Drugi instrumenti denarne politike) 
19. člen 

Zaradi uresničevanja ciljev in izpolnjevanja nalog, ki jih 
ima po tem zakonu, lahko Banka Slovenije odloči o 
uporabi drugih instrumentov denarne politike zu katere 
oceni, da so potrebni. 

(Politika deviznega tečaja) 
20. člen 

Banka Slovenije do dneva uvedbe evra kot denarne enote 
Republike Slovenije vodi politiko tečaja domače valute, 
ki je skladna z doseganjem temeljnega cilja iz 4. člena 
tega zakona. 

(Operacije na deviznih trgih) 
21. člen 

(1) Banka Slovenije uresničuje politiko deviznega tečaja 
v skladu s cilji in pooblastili za vodenje denarne 
politike predvsem pa: 

1. z nakupi in prodajami, promptniini in terminskiini, 
začasnimi in dokončnimi, deviz ali katerekoli oblike 
deviznih dobroimetij, vključno z vrednostnimi 
papirji v tuji vuluti, ter plemenitih kovin, 

2. z vsemi vrstami bančnih poslov z domačimi in 
tujimi institucijami vključno s posojanjem in 
izposojanjem. 

(2) Banka Slovenije lahko pri operacijah iz prejšnjega 
odstavka posluje z drugimi centralnimi bankami, 
tujimi finančnimi institucijami ter mednarodnimi 
finančnimi organizacijami. 

(3) Banka Slovenije je imetnik in uprnvljalec deviznih 
dobroimetij, ki jih pridobiva v operacijah na 
deviznih trgih ali v drugih oblikah bančnih operacij. 

4.3. Nadzor nad bankami in hranilnicami 

(Nadzor nad poslovanjem bank in hranilnic) 
22. člen 

(1) Banka Slovenije na podlagi zakona, ki ureja 
bančništvo opravlja nadzor nad bankami, 
hranilnicami in drugimi osebami in na tej podlagi 
oblikuje, uveljavlja in nadzoruje sistem pravil, ki 
zagotavljajo standarde varnega poslovanja bank in 
hranilnic. 
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(2) Pri oblikovanju sistema pravil, uresničevanju 
nadzora in pri ukrepanju iz prejšnjega odstavka 
Banka Slovenije upošteva standarde in priporočilu, 
ki jih v ta namen oblikujejo pristojne domače in 
mednarodne institucije. 

4.4. Razjnerje Banke Slovenije Jo Driavnega zbora in 
drugih organov Republike Slovenije 

(Prepoved kreditiranja in financiranja javnega 
sektorja) 
23. člen 

(1) Banka Slovenije ne sme odobravati okvirnih in 
drugih oblik kreditov organom uli telesom 
Republike Slovenije, Evropske unije ali državam 
članicum Evropske unije ali njihovim regionalnim, 
lokalnim organom in drugim osebam javnega prava. 

(2) Banka Slovenije ne sine dajati garancij za 
obveznosti subjektov iz prejšnjega odstavka in ne 
sme neposredno od njih kupovati njihovih 
dolžniških instrumentov. 

(Izjeme od prepovedi kreditiranja in financiranja 
javnega sektorja) 

24. člen 

Omejitve iz prejšnjega člena ne veljajo za: 

1. banke, hranilnice in druge linanČne institucije, ki so 
v javni lasti, če morujo izpolnjevati enake pogoje kot 
druge banke, hranilnice in finančne institucije, 

2. za potrebe financiranja obveznosti Republike 
Slovenije do Mednarodnega denarnega sklada, 

3. posle, ki zadevajo izdajanje kovancev in ne 
presegajo 10% vrednosti kovancev v obtoku, 

4. premostitvene kredite javnemu sektorju znotraj 
enega dneva brez možnosti obnavljanja. 

(Poročanje Državnemu zboru) 
25. člen 

Bunka Slovenije o svojem delu najmanj polletno poroča 
Državnemu zboru Republike Slovenije. 

(Posli za Republiko Slovenijo) 
26. člen 

(1) Sredstva proračuna Republike Slovenije se vodijo 
pri Banki Slovenije. 

(2) Banka Slovenije in ministrstvo, pristojno za finance 
s pogodbo določata vrsto, obseg, pogoje in način 
uresničevanja poslov za Republiko Slovenijo iz 12. 
členu tega zakona. 

5. ORGANI BANKE SLOVENIJE 

S. I. Splošna (Ji)ločba 

(Organa Banke Slovenije) 
27. člen 

Organu Banke Slovenije sta guverner Banke Slovenije in 
Svet Banke Slovenije. 

S. 2. Guverner Ranke Slovenije 

(Pristojnosti guvernerja Banke Slovenije) 
28. člen 

(1) Guverner Banke Slovenije vodi poslovanje in 
organizira delo ter zastopa Banko Slovenije. 

(2) Guverner Biinke Slovenije izvršuje odločitve Sveta 
Banke Slovenije in izdaja posamične in splošne akte 
Banke Slovenije, ki niso v pristojnosti Sveta Banke 
Slovenije. 

(3) Guverner Banke Slovenije lahko izdaja navodila za 
izvajanje sklepov Sveta Banke Slovenije. 

(Članstvu v organih ECB) 
29. člen 

Guverner Banke Slovenije je član organov ECB, kot jih 
predvidevata pogodba o Evropski skupnosti in statut 
ESCB in ECB 

5.3. Svet Banke Slovenije 

(Sestava Sveta Banke Slovenije) 
30. člen 

(1) Svet Banke Slovenije sestavlja devet članov: 
guverner, štirje viceguvemeiji in Štirje člani. 

(2) Guverner Banke Slovenije je predsednik Sveta 
Banke Slovenije. 

(3) Guverner Banke Slovenije pooblasti enega od 
viceguvemeijev za namestnika. 

(Pristojnosti Sveta Banke Slovenije) 
31. člen 

(1) Svet Bttnke Slovenije odloču o zadevah, ki so na 
podlagi tega ali drugih zakonov v pristojnosti Banke 
Slovenije. 

(2) Svet Banke Slovenije odloča o zadevah iz svojega 
delovnega področja rta sejah. 

(3) Svet Banke Slovenije sprejme poslovnik o svojem 
delu. 
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(4) Svet Banke Slovenije odloča z dvotretjinsko večino 
vseh svojih članov. 

(Druge zadeve v pristojnosti Sveta Banke Slovenije) 
32. člen 

(l) Svet Banke Slovenije odloča tudi o drugih zadevah, 
ki zadevajo poslovanje Banke Slovenije in sicer 

4. 

(2) 

potrjuje izbor zunanjega revizorja, 
ureja pravice in obveznosti iz delovnih razmerij za 
člane Sveta Banke Slovenije, 
določa visino denarnega nadomestila za delo v Svetu 
Banke Slovenije za člane Sveta Banke Slovenije, ki 
niso zaposleni v Banki Slovenije, 
ugotavlja konfliktnost interesov v primeru 
sekundarnih zaposlitev članov Sveta Banke 
Slovenije, 
se opredeljuje o drugih vpražanjih, vezanih na 
administrativno delovanje Banke Slovenije. 

Svet Banke Slovenije z ugotovitvami iz četrte točke 
prejšnjega odstavka tega člena seznani Državni zbor. 

(Sodelovanje drugih oseb na sejah Sveta Banke 
Slovenije) 
33. člen 

(1) Na sejah Sveta Banke Slovenije lahko sodelujeta 
predstavnik odbora Državnega zbora, pristojnega za 
finance in monetarno politiko in minister, pristojen 
za finance, vendar nimata pravice glasovati. 

(2) Svet Banke Slovenije lahko glede na vrsto 
posumeznih vprašanj v obravnavi, na sejo vabi tudi 
druge strokovnjake. 

(Objava predpisov Banke Slovenije) 
34. člen 

Banka Slovenije splošne akte, kijih sprejme Svet Banke 
Slovenije, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena 
lahko visokošolski učitelji opravljajo funkcijo 
članov Sveta Banke Slovenije s sklenitvijo 
delovnega razmerju z Banko Slovenije za tretjino 
polnega delovnega časa. 

(3) Član Sveta Banke Slovenije iz prejšnjega odstavka 
tega člena ne more opravljati funkcije guvernerja ali 
viceguvernetja Banke Slovenije. 

(4) Funkcija člana Sveta Banke Slovenije ni združljiva: 

s tunkcijami v državnih organih, v organih lokalnih 
skupnosti, v organih političnih strank in v organih 
sindikatov, 
z delom v državnih organih, v organih lokalnih 
skupnosti in pn drugih nosilcih juvnih pooblastil, 
s članstvom v organih vodenja ali nadzora bank, 
hranilnic ali drugih gospodarskih družb, zavodov in 
zadrug, 
z drugo pridobitno dejavnostjo, razen znanstveno- 
raziskovalnega dela, če le-ta ni v konfliktu z interesi 
Banke Slovenije, 
z drugim delom ali dejavnostmi, ki bi lahko vplivale 
na njihovo neodvisnost ali bi bile lahko v nasprotju z 
interesi Banke Slovenije ali statutom ECB in ESCB. 

4. 

(5) Član Svetu Banke Slovenije lahko po imenovanju 
nastopi svojo funkcijo šele, ko svoj status uskladi z 
določbami tega člena. Usklajenost in nastop iiinkcije 
ugotavlja Svet Banke Slovenije na predlog 
guvernerja Banke Slovenije. Član Sveta Banke 
Slovenije je dolžan svoj stanis uskladiti z določbami 
tega člena najkasneje v šestih mesecih po 
imenovanju, v nasprotnem primeru z iztekom tega 
roka odločba o imenovanju preneha veljati. 

(6) Določila prejšnjega odstavka se smiselno 
uporabljajo tudi v primeru, če neusklajenost z 
določbami tega člena nastopi po nastopu funkcije. 

(Razrešitev članov Sveta Banke Slovenije) 
37. člen 

(l) Član Sveta Bunke Slovenije je lahko predčasno 
razrešen samo: 

5.4. Postopek imenovanja in razreiitve guvernerja in 
članov Sveta Banke Slovenije 

(Imenovanje članov Sveta Banke Slovenije) 
35. člen 

Guvernerja Banke Slovenije, štiri viceguvemerje in štiri 
člane, imenuje Državni zbor Republike Slovenije za šest 
let na predlog predsednika Republike Slovenije in so 
lahko ponovno imenovuni. 

(Nezdružljivost opravljanja funkcij) 
36. člen 

(1) Člani Sveta Banke Slovenije morajo svojo funkcijo 
opravljati polni delovni čas na podlagi delovnega 
razmerja z Banko Slovence. 

1 če sam zahteva razrešitev, 
2. če ne izpolnjuje pogojev za opravljanje funkcije iz 

36. člena tega zakona in 
3. če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje z 

nepogojno kaznijo odvzema prostosti. 

(2) Član Sveta Banke Slovenije je predčasno razrešen z 
dnem, ko Državni zbor Republike Slovenije ugotovi, 
da je nastopil eden od razlogov iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

(3) Zoper odločitev Državnega zbora Republike 
Slovenije o razrešitvi je možno sprožiti upravni spor 
po zakonu, ki ureja upravne spore. 

(4) Guverner iina zoper dokončno odločitev Državnega 
zbora Republike Slovenije pravico do pritožbe na 
Sodišče Evropskih Skupnosti. 
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S. S. Notranja organizacija Banke Slovenije 

(Organizacija in poslovanje Banke Slovenije) 
38. člen 

(1) Organizacijo in poslovanje Banke Slovenije urejajo 
notranji akti, ki jih sprejme guverner Banice 
Slovenije. 

(2) Notranji akt Banke Slovenije določa tudi dela, ki jih 
opravljajo delavci s posebnimi pooblastili, njihove 
pravice in dolžnosti ter postopek in čas, za katerega 
se ti delavci imenujejo. 

(3) O imenovanju delavcev iz prejšnjega odstavka 
odloča Svet Banke Slovenije na predlog guvernerja 
Banke Slovenije. 

(Notranja revizija) 
39. člen 

(1) Za stalen in celovit nadzor nad poslovanjem Banke 
Slovenije iz 38. člena tega zakona se ustanovi 
notranja revizija kot samostojni organizacijski del, 
ki je neposredno podrejen guvernerju. 

(2) Notranja revizija opravlja notranje revidiranje 
poslovanja v skladu s strokovnimi načeli in 
standardi notranjega revidiranja, kodeksom poklicne 
etike notranjih revizoijev ter pravili delovanja 
notranje revizije. Notranja revizija opravlja svoje 
naloge na podlagi akta, s katerim se določijo vrstu, 
obseg, roki za izvedbo revidiranja ter način 
poročanja. 

(3) Notranja revizija poroča guvernerju Banke 
Slovenije. Ugotovitve notranje revizije so podlaga 
za ukrepanje guvernerja. 

(4) Notranja revizija najmanj enkrat letno poroča Svetu 
Banke Slovenije. 

(Pravice in obveznosti zaposlenih v Banki Slovenije) 
40. člen 

(1) Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki so 
v delovnem razmerju v Banki Slovenije, so določene 
z notranjim aktom, ki ga sprejme Svet Banke 
Slovenije. 

(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti guvernerja in 
viceguvemerjev, ki izvirajo iz delovnega razmerja 
določi Svet Banke Slovenije. 

(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev s 
posebnimi pooblastili iz 38. člena tega zakona, ki 
izvirajo iz delovnih razmerij, določi Svet Banke 
Slovenije na predlog guvernerja Banke Slovenije. 

<4. POSTOPEK ODLOČANJA BANKE SLOVENIJE 
V POSAMIČNIH ZADEVAH 

(Pristojnosti nadzora) 
41. člen 

(1) Banka Slovenije v okviru svoje pristojnosti z 
nadzorom bank in hranilnic preverja izvajanje 
določb tega in drugih zakonov ter na njihovi podlagi 
izdanih predpisov ter ukrepov. 

(2) Natančnejše pogoje in način uresničevanja nadzoru 
predpiše Banka Slovenije. 

(3) Za postopek Banke Slovenije se smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo. 

(Načini izvajanja nadzora) 
42. člen 

Banka Slovenije izvaja nadzor bank in hranilnic: 

1. s pregledom poročil in druge dokumentacije, ki jo 
dobi od banke ali hranilnice, ter s pregledom 
podatkov in druge dokumentacije, s katero 
razpolaga; 

2. z neposrednim vpogledom v poslovne knjige in 
drugo dokumentacijo v banki uli hranilnici. 

(Ukrepi Banke Slovenije) 
43. člen 

(1) Ukrepi Banke Slovenije v zvezi z uresničevanjem 
denarne politike so: 

1. omejitev kreditne aktivnosti banke ali hranilnice, 
2. uskladitev ročne strukture sredstev in naložb, 
3. omejitev dostopa do instrumentov odprtega trga in 

odprtih ponudb Banke Slovenije in izrekanje drugih 
omejitev pri poslovanju, 

4. vplačilo neobrestovanega depozitu pri Banki 
Slovenije, zlasti v primeru neizpolnjevanja obveznih 
rezerv, oziroma drugih kršitev in' nepravilnosti v 
zvezi z obveznimi rezervami, 

5. zaračunavanje zamudnih obresti ob neupoštevanju 
ukrepov, 

6. predlog pristojnim organom banke oziroma 
hranilnice za suspenz ali razrešitev odgovornega 
vodilnega delavca, 

7. drugi ukrepi, ki jih določa zakon ali dovoljujejo 
pravila delovanja ESCB in ECB. 

(2) Ukrepi iz tega člena in njihovo trajanje, razen iz 6. 
točke prejšnjega odstuvka tega členu, se izrečejo z 
odločbo. 

(Postopek sodnega varstva) 
44. člen 

Sodno varstvo proti posamičnim pravnim uktom Banke 
Slovenije, ki jih izdaja nu podlagi pooblastil iz tega 
zakonu, se zagotavlja v postopku, določenem v zakonu, 
ki ureju bančništvo. 
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7. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV 

(Varovanje zaupnih podatkov) 
45. člen 

Cluni Sveta Banke Slovenije, delavci Banke Slovenije in 
druge osebe, ki opravljajo naloge za Banko Slovenije so 
dolžni varovati zaupne podatke, za katere so izvedeli v 
zvezi z opravljanjem funkcije oziroma dela in sicer tudi 
po prenehanju njihove funkcije oziroma delovnega 
razmerja. 

8. SODELOVANJE BANKE SLOVENIJE S 
CENTRALNIMI BANKAMI IN Z 
MEDNARODNIMI FINANČNIMI 

ORGANIZACIJAMI 

(Sodelovanje s centralnimi bankami in z 
mednarodnimi finančnimi organizacijami") 

46. člen 

(1) Banka Slovenije lahko zaradi izvrševanja svojih 
nalog sodeluje z drugimi centralnimi bankami in 
nadzornimi institucijami. 

(2) Sodelovanje in članstvo v mednarodnih denarnih 
organizacijah vzpostavlja Banka Slovenije v skladu 
z določili statuta ECB in ESCB. 

(Vpil kapitala ECB in prenos dela mednarodnih 
deviznih rezerv) 

47. člen 

Vpis kapitala, prenos dela mednarodnih denarnih rezerv 
in druga vprašanja sodelovanja in povezovanja z ECB in 
ESCB se uresničuje v skladu s statutom ESCB in ECB in 
na njegovi podlagi sprejetimi odločitvami organov ECB. 

9. PRIHODKI, ODHODKI IN SREDSTVA 
BANKE SLOVENIJE 

(Finančni načrt in letni obračun Banke Sluvcnije) 
48. člen 

(1) Finančno leto Banke Slovenije je enako 
koledarskemu leta 

(2) Banka Slovenije pripravi računovodske izkaze v 
skladu s principi, standardi in računovodskimi 
usmeritvami, kijih sprejme Svet Banke upoštevajoč 
principe, standarde in računovodske usmeritve ECB. 

(3) Banka Slovenije načrtuje svoje prihodke in odhodke 
v finančnem načrtu, ki ga sprejme do 31. decembra 
predhodnega leta. 

(4) V primeru, da finančni načrt ni sprejet do 31. 
decembra predhodnega leta se financiranje izvaja 
po sklepu o začasnem financiranju, ki ga sprejme 
Svet Banke Slovenije. 

(5) Svet Banke Slovenije sprejme do 31. marca vsakega 
leta letni obračun za preteklo leto. 

(6) Banka Slovenije z letnim obračunom in finančnim 
načrtom seznani Državni zbor. Letni računovodski 
izkazi so sestavni del letnega poročila in se objavijo. 

(7) Sestavni del letnega obračunu Banke Slovenije je 
tudi razporeditev dela denarnega prihodka ali 
odhodka ESCB, ki ga ECB v skladu s statutom ECB 
in ESCB ugotavlja pri izvajanju skupne denarne 
politike. 

(Delitev presežka prihodkov nad odhodki) 
49. člen 

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se deli za 
posebne rezerve, splošne rezerve in proračun 
Republike Slovenije. 

(2) Nerealizirani prihodki iz naslova tečajnih in 
obrestnih sprememb se v celoti prenašajo v 
posebne rezerve. Uporabijo se lahko le za kritje 
primanjkljaja, ki je posledica nerealiziranih 
odhodkov iz tečajnih in obrestnih sprememb. 

(3) Razporeditev presežka v splošne rezerve se izvrši 
v znesku, ki ga ob upoštevanju 6. členu tega 
zakona določi Svet Banke Slovenije. 

(4) Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za 
razporejena sredstva v posebne in splošne rezerve 
je prihodek proračuna Republike Slovenije. 

(Vključevanje poslov z Mednarodnim denarnim 
skladom v delitev presežka) 

SO. člen 

Teijatve, ki izhajajo iz naslova poslov z Mednarodnim 
denarnim skladom po sklepu o načinu vodenja poslov in 
poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva 
Republike Slovenije v Mednurodnem denarnem skladu 
(Uradni list RS, šL 38/93) in terjatve, ki zadevajo stroške 
kovanja kovancev se poravnavajo iz presežka prihodkov 
nad odhodki Banke Slovenije. 

(Pokrivanje skupnega primanjkljaja prihodkov nad 
odhodki) 
SI. člen 

(1) Primanjkljaj prihodkov nad odhodki pokriva Banka 
Slovenije iz splošnih rezerv. 

(2) Sredstva za pokrivanje primanjkljaja prihodkov nad 
odhodki, ki ga ni mogoče pokriti nu način iz prvega 
odstavka tega člena, se zagotovijo iz proračuna 
Republike Slovenije. 
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(Revidiranje računovodskih izkazov Banke Slovenije) 
52. člen 

Izkaze Banke Slovenije revidira neodvisni zunanji 
revizor. Izbor revizorja temelji na pravilih statuta ECB in 
ESCB. 

(Tarifa Banke Slovenije) 
53. člen 

Banka Slovenije določa tarifo, po kateri se zaračunavajo 
nadomestila za storitve, kijih opravlja. 

10. KAZENSKE DOLOČBE 

(Kršitve določb zakona o Banki Slovenije) 
54. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000,00 do 
20.000.000,00 tolaijev sc kaznuje za prekriek banka 
ali hranilnica: 

1. Če ne upošteva pogojev, pravil in ukrepov, ki jih 
sprejme Banka Slovenije v zvezi z izdajanjem in 
oskrbovanjem bankovcev in kovancev (peti 
odstavek 9. člena), 

2. če ne upošteva predpisov in navodil o delovanju 
informacijskega sistema, ki jih predpiše Banka 
Slovenije (tretji odstavek 13. člena), 

3. če ne upoSteva predpisov in navodil, ki jih Banka 
Slovenije sprejema pri izvajanju nalog usmerjanja, 
vodenja in podpiranja plačilnih sistemov (14. člen). 

4. če ne upošteva pogojev in pravil, ki jih Banka 
Slovenije predpiše za operacije, ki jih izvaja (tretji 
odstavek 15. člena), 

5. če ne upoSteva pogojev in pravil, ki jih Banka 
Slovenije predpiše za operacije na odprtem trgu 
(drugi odstavek 16. člena), 

6. če ne upošteva pogojev kreditne in posojilne 
pomidbe, ki jih določi Banlca Slovenije (drugi 
odstavek 17. člena), 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000,00 do 1.500.000,00 
tolaijev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba v 
banki ali hranilnici, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

(Kršitve določb o informacijskem sistemu) 
55. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 250.000,00 do 1.500.000,00 
tolaijev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
podružnica tuje pravne osebe, če ne upošteva 
predpisov m navodil o delovanju informacijskega 
sistema, ki jih predpiše Banka Slovenije (tretji 
odstavek 13. člena), 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000,00 do 750.000,00 
tolaijev se kaznuje, za prekršek odgovorna oseba 
pruvne osebe ali podružnice tuje pravne osebe, ki 
stori dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena. 

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

(Članstvo Banke Slovenije v ESCB) 
56. člen 

(1) Določila tega zakona, vezana na članstvo Banke 
Slovenije v ESCB se uporabljajo v skladu s pravnim 
položajem centralne banke države članice Evropske 
unije, kakor ga od dneva polnopravnega članstva v 
Evropski uniji opredeljujeta pogodba o Evropski 
skupnosti in statut ESCB in ECB. 

(2) Do dneva polnopravnega članstva Republike 
Slovenije v Evropski uniji Banka Slovenije ni 
članica ESCB inje ne zavezujejo obveznosti, vezane 
na članstvo v ESCB. 

(Splošno) 
57. člen 

(1) Banka Slovenije, ustanovljena z zakonom o Banki 
Slovenije (Uradni list RS, št 1/91-1) nadaljuje z 
delom kot Banka Slovenije po tem zakonu. 

(2) Do dneva uvedbe evra kot denarne enote Republike 
Slovenije opravlja Banka Slovenije naloge iz tega 
zakonu samostojno. 

(3) V obdobju po vstopu v Evropsko unijo se pri 
samostojnem uresničevanju nalog Banke Slovenije 
iz prejšnjega odstuvka upoštevajo določila 43. člena 
statuta ESCB in ECB, ki veljajo za države članice 
Evropske unije z derogacijo. 

(4) Z dnevom uvedbe evra kot denarne enote Republike 
Slovenije se pri uresničevanju nalog Banke 
Slovenije v celoti upoštevajo določila statuta ESCB 
in ECB. V primeru neskladnosti statuta ESCB in 
ECB s tem zakonom, veljajo v obdobju po uvedbi 
evra kot denarne enote Republike Slovenije določila 
statuta ESCB in ECB. 

(5) Četrti odstavek 37. člena tega zakona se začne 
uporabljati z dnem vstopa Republike Slovenije v 
Evropsko unijo. S tem dnem se za guvernerju Banke 
Slovenije preneha uporabljati tretji odstavek istega 
člena. 

(Oskrbovanje območja Republike Slovenije z 
bankovci in kovanci do datuma uvedbe 

evra kot denarne enote Republike Slovenije) 
58. člen 

Republika Slovenija in Banka Slovenije do dneva uvedbe 
evra kot denarne enote Republike Slovenije naloge iz 7. 
in 8. člena tega zakona opravljata samostojno. 

Bvgust2000 107 poročevalec, št. 66 



(Terjatve Banke Slovenije do Sklada Republike 
Slovenije za sukcesijo) 

59. člen 

Do razrešitve nasledstva nekdanje SFRJ se kot izjema od 
prepovedi kreditiranja in financiranja javnega sektorja 
štejejo tudi terjatve Banke Slovenije do Sklada Republike 
Slovenije za sukcesijo. 

(Izdaja predpisov) 
60. člen 

(1) Banka Slovenije uskladi svoje splošne akte s tem 
zakonom v roku Šestih mesecev po uveljavitvi tega 
zakona. 

(2) Do izdaje splošnih aktov iz prejšnjega odstavka se 
smiselno uporabljajo, če niso v nasprotju z 
določbami tega zakona, splošni akti Banke Slovenije 
sprejeti na podlagi zakona o Banki Slovenije 
(Uradni list RS, št 1/91-1). 

(Postopki) 
61. člen 

Postopki v posamičnih zadevah, ki tečejo na dan 
uveljavitve tega zakona, se končajo po tem zakonu. 

(Imenovanje organov) 
62. člen 

(1) Člani Sveta Banke Slovenije, imenovani na podlagi 
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91- 
1), katerih dejavnost je skladna s 36. členom tegu 
zakona nadaljujejo svoj mandat do imenovanja 
novih članov Sveta Banke Slovenije. 

(2) Članom Sveta Banke Slovenije, katerih dejavnost ni 
skladna s 36. členom tega zakona, z dnem 
uveljavitve tega zakona preneha mandat 

(3) Imenovanja iz drugega odstavka tega člena, v 
obsegu, ki je potreben za popolno sestavo Sveta 
Banke Slovenije, morajo biti opravljena najkasneje v 
roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona. 

(Denarna enota Republike Slovenije) 
63. člen 

(1) Datum uvedbe ena kot denarne enote Republike 
Slovenije se določi z zakonom. 

(2) Po določitvi datumu iz prejšnjega odstavka Banka 
Slovenije določi datum, od katerega tolarski 
bankovci in kovanci prenehajo biti zakonito plačilno 
sredstvo v Republiki Sloveniji. 

(3) Banka Slovenije predpiše postopke za umik 
tolarskih bankovcev in kovancev iz obtoka. 

(4) Z dnevom uvedbe evra kot denarne enote Republike 
Slovenije določajo obveznost za izdane bankovce po 
tretjem odstavku 7. člena tega zakona pravila statuta 
ESCB in ECB in na njegovi podlagi sprejeti 
predpisi. 

(Vpis kapitala Banke Slovenije v kapital ECB) 
6-4. člen 

Na dan uvedbe evra kot denarne enote Republike 
Slovenije Banka Slovenije v skladu s statutom ESCB in 
ECB vpiše svoj delež kapitala v ECB. 

(Prenos mednarodnih deviznih rezerv Banke 
Slovenije) 
65. člen 

Na dan uvedbe evra kot dename enote Republike 
Slovenije Banka Sloventje, upoštevajoč določila statuta 
ESCB in ECB in sklepe Sveta ECB, prenese v ECB 
ustrezen del svojih mednarodnih denarnih rezerv. 

(Razveljavitev predpisov) 
66. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
1. Zakon o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1), 
2. Odlok o načinu izvajanja nadzora Državnega zbora 

Republike Slovenije nad poslovanjem Banke 
Slovenije (Uradni list RS, št 7/99), 

3. Statut Banke Slovenije z dne 09.02.1993, 
4. Odlok Državnega zbora o soglasju k Statutu BS z 

dne 09.02.1993 (Uradni list RŠ št. 66/93). 

(Uveljavitev zakona) 
67. člen 

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

1. Temeljne določbe (členi od 1 do 4) 

V tem delu so opredeljeni status Banke Slovenije kot centralne 
banke Republike Slovenije, njena samostojnost in neodvisnost, 
sedež in položaj ob vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo, 
ko bo Banka Slovenije začela sodelovati v Evropskem sistemu 
centralnih bank. 

Statusnopravno je Banka Slovenije pravna oseba javnega prava 
v izključni državni lasti. Državni organi, čeprav Banka Slovenije ni 
državni organ, praviloma niso pravne osebe, lahko pa zakon 
zanje določi, da imajo lastnost pravne osebe. Tako je v drugem 
odstavku 1. člena določeno, da je Banka Slovenije pravna oseba 
javnega prava, kot teritorialna oseba javnega prava kamor je 
možno poleg države, lokalnih skupnosti, državnih organov in 
organizacij uvrstiti tudi centralno banko. Isti člen določa tudi, da 
Banka Slovenije sama ureja administrativna in finančna vprašanja, 
ter da samostojno razpolaga z lastnim premoženjem. 

Institucionalna neodvisnost Banke Slovenije je opredeljena v 2. 
členu zakona, ki določa, da je Banka Slovenije neodvisna in pri 
opravljanju svojih nalog po tem zakonu ni vezana na sklepe, 
stališča in navodila organov Republike Slovenije, organov 
Evropske unije ali drugih oseb. 

Funkcionalna neodvisnost Banke Slovenije je v zakonu jasno 
opredeljena v 4. členu, ki določa da je primarni cilj Banke Slovenije 
cenovna stabilnost. Primarnemu cilju morajo biti podrejene vse 
ostale aktivnosti Banke Slovenije. U okviru zagotavljanja cenovne■ 
stabilnosti Banka Slovenije lahko podpira tudi splošno ekonomsko 
politiko v državi in si prizadeva za finančno stabilnost, pri tem pa 
mora upoštevati načeli odprtega tržnega gospodarstva in proste 
konkurence. Orodji zagotavljanja cenovne in finančne stabilnosti 
sta denarna politika in nadzor nad varnim poslovanjem bank in 
hranilnic. 

2. Kapital in rezerve Banke Slovenije (členi 5 In 6) 

V določbah o kapitalu je določeno, da Ima Banka Slovenija kapital 
v višini dveh milijard tolarjev. V zakonu je uporabljena rešitev, ki 
velja v primeru nemške centralna banke. V zakonu o Bundesbanki 
je v 2. členu določeno, da znaša kapital centralne banke pet 
milijard DEM. Glede na dejstvo, da Banka Slovenija v obdobju od 
ustanovitve in do sprejema tega zakona statusno ni bila kapitalsko 
organizirana se bo kapital Banke Slovenije oblikoval iz njenih 
splošnih rezerv. V členu je predvidena tudi možnost povečanja 
kapitala kadarkoli iz splošnih rezerv. Odločitev je prepuščena 
odločitvi najvišjemu organu Banke Slovenije to je Svetu Banke 
Slovenije. 

Rezerve Banke Slovenije se delijo na splošne in posebne rezerve. 
Posebne rezerve so kategorija, kije namenjena pokrivanju tečajnih 
in obrestnih tveganj. Razporeditev sredstev v posebne rezerve 
je vezana na nerealizirane prihodke iz naslova obrestnih in tečajnih 
sprememb. Splošne rezerve so namenjene kritju splošnih tveganj 
pri poslovanju Banke Slovenije. Višina splošnih rezerv ni omejena 
in se lahko iz leta v teto povečuje na način določen z zakonom. V 
členu 6 je predviden mehanizem objektivne in vnaprej določene 
delitve dobička z državo kot lastnikom, ki ni v nasprotju z zahtevami 
finančne neodvisnosti. Banki Slovenije pripada 20% dobička 
očiščenega razporeditve v posebne rezerve. Ta del nameni Banka 
Slovenije za splošne rezerve. Država lahko iz svojih 80% dovoli 
dodatno povečanje splošnih rezerv Če bi Svet Banke Slovenije 
zaradi razlogov denarne politike z zakonom določen odstotek 

20% želel povečati, mora tako povečanje odobriti minister, 
pristojen za finance. 

3. Izdajanje bankovcev in kovancev ( členi od 7 do 10) 

Banka Slovenije je v 7. členu pooblaščena za izdajanje bankovcev, 
kot zakonitega plačilnega sredstva. Denarna enota Republike 
Slovenje je določena s posebnim Zakonom o uporabi denarne 
enote Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91-1 in 33/92). V 
četrtem odstavku 7. člena predloga zakona je določeno, da je 
Banka Slovenije pri izdajanju bankovcev vezana na odločitve 
Evropske centralne banke. S tem je opredeljen način izdajanja 
bankovcev po uvedbi evra kot denarne enote Republike Slovenije. 

Medtem ko je pristojnost za bankovce po zakonu prenošena na 
centralno banko je v 8. členu zakona pristojnost za kovance 
prenešena na Republiko Slovenijo. Tudi tukaj je predvideno 
soglasje ECB po uvedbi evra kot denarne enote Republike 
Slovenije. Izdajanje priložnostnih bankovcev je urejeno s posebnim 
zakonom. O dajanju in jemanju bankovcev in kovancev v obtok 
in iz obtoka odloča Banka Slovenije. 

4. Naloge Banke Slovenije (členi od 11 do 14) 

Naloge Banke Slovenije v zvezi z denarno politiko so taksativno 
naštete v 11. členu, 12. člen predloga zakona pa našteva druge 
naloge Banke Slovenije. Člen 11 našteva naloge, ki so povezane 
z Evrosistemom in ECB, člen 12 pa naloge, ki jih Banka Slovenije 
lahko opravlja samostojno. Člena 13 in 14 opredeljujeta posebej 
naloge na področju informacijskega sistema in plačilnih sistemov. 
Posamezne naloge Banke Slovenije so v zakonu podrobneje 
opredeljene v poglavju 4, Naloge Banke Slovenije. 

Zakon v 11. členu določa, da je Banka Slovenije odgovorna za 
splošno likvidnost bančnega sistema. Poleg pooblastil, da Banka 
Slovenije sistemsko oblikuje in spremlja likvidnost bančnega 
sistema je v tem pooblastilu Banke Slovenije opredeljena ena od 
osnovnih funkcij centralne banke, to je funkcija posojilodajalca v 
sili. Centralna banka ima monopol nad rezervnimi sredstvi in le 
centralne banke so tiste, ki lahko bančnemu sistemu v pogojih 
poslabšane likvidnosti zagotavljajo potrebno likvidnost proti 
ustreznemu zavarovanju. 

Razlogov, zaradi katerih se lahko posamezna banka sooči z 
likvidnostnimi težavami, ne predstavlja samo nespoštovanje pravil 
o obvladovanju tveganj (funkcija nadzora). Nevarnost nastopa 
likvidnostnih težav pri posamezni banki je velikokrat povezana z 
nenadnimi in nepričakovanimi zaostritvami na medbančnem trgu 
posojil, zaradi realiziranih posledic, ki izvirajo iz tveganj pri 
delovanju poravnalnih in plačilnih sistemov, paniki s strani 
komitentov in ostalih udeležencev v bančnem sistemu, nenadni 
izgubi kreditnih linij ipd. V takih primerih lahko stabilnost bančnega 
sistema zagotovijo le centralne banke. 

12. člen opredeljuje naloge, ki jih Banka Slovenije opravlja 
neodvisno od njenega sodelovanja v ESCB. Posebej pomembne 
so njena funkcija uresničevanje nadzora nad varnim poslovanjem 
bank in zagotavljanje podatkov za nemoteno opravljanje vseh 
svojih funkcij. Zakon tudi določa, da Banka Slovenije lahko deluje 
kot plačilni in/ali fiskalni agent države. 

Zakon v 13. členu predvideva, da je Banka Slovenije odgovorna 
za evidentiranje, zbiranje, obdelavo in izkazovanje podatkov in 
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informacij, ki se nanašajo na uresničevanje njenih funkcij po tem 
zakonu in po drugih zakonih. Iz tega razloga zakon Banki Slovenije 
daje pooblastilo, da Banka Slovenije lahko zahteva od pravnih 
oseb ali podružnic tujih pravnih oseb potrebne informacije, ki jih 
potrebuje zaradi nemotenega opravljanja svojih funkcij na podlagi 
zakona o Banki Slovenije kot po drugih zakonih. 

Zakon Banko Slovenije tudi pooblašča, da predpiše način in obseg 
evidentiranja, zbiranja, obdelave, izkazovanja in prenosa podatkov 
in informacij, potrebnih za izvajanje svojih funkcij iz tega in drugih 
zakonov. 

Zakon Banki Slovenije v 14. členu daje pooblastila da usmerja, 
vodi, podpira in nadzira delovanje plačilnih sistemov in da opravlja 
nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo delovanja plačilnih sistemov 
v Republiki Sloveniji po tem in drugih zakonih. 

V aprilu 1998 je Banka Slovenije vzpostavila sistem bruto 
poravnave v realnem času (BPRČ ■ angl. Real Time Gross Set- 
tlement - RTGS), ki je namenjen poravnavi plačil velikih vrednosti 
in nujnih plačil. BPRČ predstavlja enega od temeljev infrastrukture 
reformiranih plačilnih sistemov. Kot pove že ime, se poravnave 
preko tega sistema dokončno izvajajo v realnem času, t.j. takoj, 
znotraj delovnega časa sistema. S tem ima Banka Slovenije 
praktično v vsakem trenutku »on-line« sliko o likvidnosti 
posamezne banke in bančnega sistema. To predstavlja bistven 
korak naprej glede na sistem poravnav preko Agencije za plačilni 
promet, kjer je do dokončne poravnave prišlo šele ob koncu 
delovnega dne, in je posledično Banka Slovenije šele ex post 
pridobivala podatke o likvidnosti posamezne banke in bančnega 
sistema kot celote. 

Z vzpostavitvijo sistema BPRČ je bilo torej učinkovito zmanjšano 
sistemsko tveganje. Sistem je tudi izključil kreditno tveganje, saj 
noben nalog za plačilo ne gre v obdelavo, če na poravnalnem 
računu, ki naj bi se obremenil, ni zadosti sredstev, poleg tega pa 
na poravnalnem računi tudi ni dovoljeno nikakršno negativno 
stanje. 

Denarna politika in politika deviznega tečaja (členi od 
15. do 21.) 

Operativno uresničevanje nalog v zvezi z denarno politiko, ki 
zajema tudi politiko deviznega tečaja, je razčlenjeno v členih od 
15.-21. 

15. člen daje Banki Slovenije splošno pooblastilo, da pri 
uresničevanju denarne politike uporablja lastne aktivne ali pasivne 
instrumente, oblikuje ceno denarja ali deviz ali uravnava bančne 
aktivnosti na podlagi za vse enakih pravil in pogojev. 

16. člen razčlenjuje lastne aktivnosti Banke Slovenije pri operacijah 
s finančnimi aktivi na odprtem trgu, ob za vse enakih pogojih, 17. 
člen razčlenjuje kreditne aktivnosti Banke Slovenije in poudarja 
pomen zavarovanj pred kreditnimi tveganji. 

18. člen določa sistem obveznih rezerv, 19. člen pa daje Banki 
Slovenije možnost uporabe drugih instrumentov, za katere oceni, 
da so potrebni. V teh členih zakon sledi strukturi, ki jo razčlenjuje 
statut. 

Samostojnost Banke Slovenije pri določanju politike deviznega 
tečaja je opredeljena v 20. členu, 21. člen pa določa transakcije s 
finančnimi aktivi in vrste bančnih poslov, s pomočjo katerih Banka 
Slovenije neposredno vpliva na oblikovanje deviznega tečaja. 

Nadzor nad skrbnim in varnim poslovanjem bank in 
hranilnic (22. člen) 

Z zakonom je določeno, da Banka Slovenije na podlagi zakona, ki 
ureja bančništvo opravlja nadzor nad bankami, hranilnicami in 
drugimi osebami in na tej podlagi oblikuje, uveljavlja in nadzoruje 
sistem pravil, ki zagotavljajo standarde varnega poslovanja bank 
in hranilnic. V nadaljevanju zakon določa, da mora Banka Slovenije 
pri oblikovanju sistema pravil, uresničevanju nadzora in pri 
ukrepanju iz prejšnjega odstavka upoštevati standarde in 
priporočila, ki jih v ta namen oblikujejo pristojne domače in 
mednarodne institucije. 

5. Razmerje Banke Slovenije do Državnega zbora 
in drugih organov Republike Slovenije (členi od 
23 do 26) 

V členih od 23 do 26 je opredeljeno razmerje Banke Slovenije do 
Državnega zbora in drugih organov Republike Slovenije. V 23. in 
24. členu zakona je vgrajeno določilo iz 101. člena PES, ki ureja 
prepoved javnega financiranja in odpravo dostopa državnih 
organov do finančnih institucij oziroma ureja pravila investiranja 
institucionalnih investitorjev. Prepoved javnega financiranja je 
podrobneje razčlenjena v Uredbi št. 3603/93 z dne 13.12.1993. V 
skladu z zahtevami PES tako Banka Slovenije ne sme odobravati 
kreditov organom Republike Slovenije, Evropske unije ali državam 
članicam Evropske unije. Kreditov ne sme odobravati tudi njihovim 
regionalnim, lokalnim organom ali drugim osebam javnega prava. 
Banka Slovenije prav tako ne sme dajati garancij za obveznosti 
naštetih oseb in ne sme neposredno od njih kupovati dolžniških 
papirjev. V členu 24 so naštete dopustne izjeme za katere ne 
veljajo omejitve iz 23. člena. J 
V 25. členu je opredeljeno poročanje Državnemu zboru. S tem 
členom so spremenjene tiste določbe veljavnega zakona o Banki 
Slovenije, ki so Državni zbor v odnosu do Banke Slovenije 
postavljale v nadrejen položaj in omogočale spreminjanje odločitev, 
ki jih je sprejemal Svet Banke Slovenije v zvezi s finančnim načrtom 
in zaključnim računom. V novem zakonu je opredeljen odnos med 
Državnim zborom in Banko Slovenije na način, da bo Banka 
Slovenije Državni zbor le informirala o izvajanju svojih funkcij. S 
tem je odpravljena tudi podlaga za odlok o načinu izvajanja 
nadzora Državnega zbora Republike Slovenije nad poslovanjem 
Banke Slovenije, ki je državnemu zboru omogočal spreminjanje 
odločitev Sveta Banke Slovenije v zvezi s finančnim načrtom in 
zaključnim računom. Zato je v 66. členu predvideno tudi črtanje 
odloka o načinu izvajanja nadzora Državnega zbora Republike 
Slovenije nad poslovanjem Banke Slovenije. 

V 26. členu je poleg tega, da člen opredeljuje, da se sredstva 
proračuna Republike Slovenije vodijo pri Banki Slovenije, 
opredeljeno tudi generalno pooblastilo na podlagi katerega se 
lahko Banka Slovenije z Republiko Slovenijo pogodbeno dogovarja 
o vrsti, obsegu, pogojih in načinu uresničevanja poslov za 
Republiko Slovenijo, ki so predvideni z zakonom. 

Organi Banke Slovenije (členi od 27 do 37) 

V členih 27 do 37 so opredeljeni organi Banke Slovenije, njihove 
pristojnosti, sestava, sodelovanje predstavnikov države in 
vključenost v sistem odločanja ESCB. O zahtevah iz pristojnosti 
Banke Slovenije odloča Svet Banke Slovenije, guverner pa te 
odločitve izvršuje in organizira delo ter zastopa Banko Slovenije. 
Odločitve Sveta Banke Slovenije morajo biti objavljene v Uradnem 
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listu. V pristojnosti Sveta Banke Slovenije je tudi izbor revizorja, 
ugotavljanje konfliktnosti interesov v primeru sekundarnih 
zaposlitev članov sveta in druga vprašanja vezana na 
zaposlovanje in administrativno poslovanje Banke Slovenije. 
Kadrovska neodvisnost članov Sveta Banke Slovenije, 
nezdružljivost njihove funkcije z drugimi dejavnostmi in postopek 
njihove razrešitve je urejen v skladu z zahtevami Evropske 
zakonodaje. 

Sedanji zakon ne ureja podlag oziroma razlogov na podlagi katerih 
bi bilo možno razrešiti guvernerja, zato so v zakonu na novo 
opredeljeni razlogi na podlagi katerih je možno razrešiti guvernerja 
ali člana Sveta Banke Slovenije. Določba 37. člena določa, da je 
člana Sveta Banke Slovenije možno razrešiti samo v primerih, če 
sam zahteva razrešitev, če nastopi primer konflikta interesov ali 
če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje z nepogojno 
kaznijo odvzema prostosti. 

Pri konfliktnosti interesov, povezani z nezdružljivostjo funkcije 
člana sveta z drugimi dejavnostmi je bila upoštevana razlaga, ki 
jo je (sicer neformalno) glede tega vprašanja dala ECB. 

Notranja organizacija Banke Slovenije (člen 38 do 40) 

Notranjo organizacijo Banke Slovenije postavlja guverner, Svet 
Banke Slovenije pa imenuje delavce s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi. Sestavni del notranje organizacije je notranja 
revizija, podrejena neposredno guvernerju, a z obveznostjo, da 
najmanj enkrat letno poroča tudi Svetu Banke Slovenije. O 
vprašanjih, povezanih z delovnimi razmerji odloča Svet Banke 
Slovenije. 

Status zaposlenih v Banki Slovenije bo na sistemski ravni urejen 
z zakonom o javnih uslužbencih, saj zakon Banko Slovenije 
vključuje v besedilo zakona. Zakonska ureditev Banki Slovenije 
daje dovolj avtonomen položaj z možnostjo, da o posameznih 
vprašanjih sama sprejme posebne ureditve oziroma rešitve. Zakon 
bo Banki Slovenije omogočal, da bo v okviru svojih pristojnosti 
sprejemala sistematizacijo delovnih mest, pogoje za nazive in 
imenovanja, načine in pogoje napredovanja itd., kar je predvideno 
tudi v predlogu zakona o Banki Slovenije. Ta določa, da so pravice, 
obveznosti in odgovornosti delavcev, ki so v delovnem razmerju 
v Banki Slovenije določene z notranjim aktom, ki ga sprejme Svet 
Banke Slovenije. 

6. Postopek odločanja Banke Slovenije v 
posamičnih zadevah (členi od 41 do 44) 

Banka Slovenije za izvajanje nadzora bank in hranilnic predpiše 
natančnejše pogoje in način njenega uresničevanja. Za postopke 
odločanja Banke Slovenije se smiselno uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja bančništvo. Postopek je enostopenjski, to pomeni, 
da o zadevi Banka Slovenije odloča samo enkrat, je pa tako kot je 
to določeno že z ustavo zoper vse odločitve Banke Slovenije 
možen upravni spor in je s tem zagotovljeno sodno varstvo. 

7. Varovanje zaupnih podatkov (člen 45) 

Sistem zaupnosti, ki velja za udeležence, ki sodelujejo v sistemu 
ESCB, ureja 38. člen statuta. Z določbo 45. člena je opredeljen 
krog posameznikov, ki opravljajo naloge za Banko Slovenije in ki 
so dolžni tiste zaupne podatke, za katere so izvedeli v zvezi z 
opravljanjem funkcije oziroma dela, dolžni varovati kot zaupne in 
sicer tudi po prenehanju njihove funkcije oziroma delovnega 
razmerja. 

8. Sodelovanje Banke Slovenije z mednarodnimi 
finančnimi institucijami (člen 46 in 47) 

V 46. členu je opredeljeno sodelovanje Banke Slovenije z drugimi 
centralnimi bankami, drugimi nadzornimi institucijami in z 
mednarodnimi finančnimi organizacijami. Banka Slovenije bo lahko 
potem, ko bo Republika Slovenija postala polnopravna članica 
Evropske unije opravljala nadzor nad podružnico banke v državi 
članici. Pri tem bo morala Banka Slovenije sodelovati s pristojnimi 
organi države članice, v kateri bo banka opravljala bančne storitve. 

V členu je predvidena tudi rešitev, da Banka Slovenije vzpostavlja 
sodelovanje in članstvo v mednarodnih denarnih organizacijah v 
skladu z določili statuta. 

V 47. členu je opredeljen način sodelovanja z ECB. Vpis kapitala, 
prenos mednarodnih denarnih rezerv in druga vprašanja 
sodelovanja in povezovanja z ECB in ESCB se uresničuje v skladu 
s statutom in na njegovi podlagi sprejetimi odločitvami organov 
ECB. 

9. Prihodki, odhodki in sredstva Banke Slovenije 
(členi od 48 do 53) 

Banka Slovenije svoje računovodske izkaze pripravlja v skladu s 
principi, standardi in računovodskimi usmeritvami, ki jih sprejme 
Svet Banke Slovenije in pri tem upošteva usmeritve ECB. Sestavni 
del računovodskih izkazov je obračun emisijskega dobička po 
pravilih Evrosistema. Banka Slovenije z letnim obračunom in 
finančnim načrtom seznanja Državni zbor. Letni računovodski 
izkazi so sestavni del letnega poročila in se objavijo. Za razliko od 
stare ureditve Državni zbor ne potrjuje več letnega finančnega 
obračuna, temveč ga Banka Slovenije z njim samo seznani 
(načelo finančne neodvisnosti). 

Presežek prihodka nad odhodki se usmerja v posebne rezerve, 
splošne rezerve in v proračun. V posebne rezerve se obvezno 
usmerjajo vsi nerealizirani prihodki iz naslova tečajnih in obrestnih 
tveganj. Posebne rezerve se uporabljajo izključno za pokrivanje 
nerealiziranih odhodkov iz istega naslova. Ostala delitev temelji 
na mehanizmih in razmerjih iz 6. člena. 

10. Kazenske določbe (člena 54 in 55) 

Kazenske določbe za kršitve so oblikovane glede na subjekte, ki 
storijo posamezne vrste kršitev. Kot prekrški z zagroženo kaznijo 
od 2.000.000,00 do 20.000.000,00 tolarjev so določeni primeri, 
ko banke in hranilnice ne upoštevajo pogojev, pravil in ukrepov, ki 
jih sprejme Banka Slovenije, v zvezi z izdajanjem in oskrbovanjem 
bankovcev in kovancev, če ne upoštevajo predpisov in navodil o 
delovanju informacijskega sistema, ki jih predpiše Banka Slovenije, 
če ne upoštevajo predpisov in navodil, ki jih Banka Slovenije 
sprejema pri izvajanju nalog usmerjanja, vodenja in podpiranja 
plačilnih sistemov, če ne upoštevajo pogojev in pravil, ki jih Banka 
Slovenije predpiše za operacije, ki jih izvaja, če ne upoštevajo 
pogojev in pravil, ki jih Banka Slovenije predpiše za operacije na 
odprtem trgu in če ne upoštevajo pogojev kreditne in posojilne 
ponudbe, ki jih določi Banka Slovenije. Za prekršek se z denarno 
kaznijo od 250.000,00 do 1.500.000,00 tolarjev kaznuje tudi 
odgovorna oseba v banki ali hranilnici, ki stori omenjeno dejanje. 

Za prekršek se z denarno kaznijo od 250.000,00 do 1.500.000,00 
tolarjev kaznuje za prekršek pravna oseba ali podružnica tuje 
pravne osebe, če ne upošteva predpisov in navodil o delovanju 
informacijskega sistema, ki jih predpiše Banka Slovenije, torej 
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kadar Banki Slovenije poročajo osebe, ki niso banke in hranilnice. 
Za prekršek se z denarno kaznijo od 100.000,00 do 750.000,00 
tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe javnega ali 
zasebnega prava ali podružnice tuje pravne osebe, ki stori 
omenjeno dejanje. 

11. Prehodne In končne določbe (členi od 56 do 67) 

Prehodne in končne določbe urejajo uresničevanje funkcij Banke 
Slovenije v obdobju do vstopa v Evropsko unijo, po vstopu v 
Evropsko unijo in po uvedbi evra kot domače valute. Do vstopa v 
Evropsko unijo uresničuje Banka Slovenije svoje funkcije 
popolnoma samostojno. Po vstopu v Evropsko unijo je 
uresničevanje teh funkcij še vedno samostojno, vendar poteka 
na podlagi pravil statuta, ki veljajo za države članice z derogracijo. 
Z uvedbo evra kot denarne enote Republike Slovenije pričnejo v 
celoti veljati določila statuta. 

Banka Slovenije bo z uvedbo evra kot denarne enote Republike 

Slovenije postala integralni del Evrosistema in ne bo več avtonomno 
vodila denarne politike. Tak proces prilagoditve je oblikovan v 
členih 55 - 58. 

Členi 63 - 65 urejajo postopke, ki so ob uvedbi evra za denarno 
enoto Republike Slovenije potrebni za popolno integracijo Banke 
Slovenije v Evrosistem (uvedba evra, vpis kapitala, prenos 
mednarodnih rezerv v ECB). 

V prehodnih in končnih določbah, zakon postavlja tudi izjemo za 
financiranje javnega sektorja, vezano na nasledstvo SFRJ (59. 
člen), ki predstavlja specifičnost Republike Slovenije, neznano 
evropski zakonodaji. V primeru nasledstva namreč po vsebini ne 
gre za takšno financiranje države s strani centralne banke brez 
roka dospetja kakor jo razume in ureja evropska zakonodaja. 
Prehodne in končne določbe urejajo tudi rok uskladitve 
podzakonskih aktov z novim zakonom, razveljavljajo obstoječi 
zakon o Banki Slovenije in predpise o nadzoru vezane nanj, ter 
določajo datum uveljavitve zakona (15 dni po objavi). 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA 

S PREDPISI EVROPSKIH UNIJE 

1) Naslov predloga akta 

Zakon o Banki Slovenije 

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

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

Na predloženo gradivo se nanaša 70., 71., 85. in 86. člen 
Evropskega sporazuma o pridružitvi. 

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

Sporazum neposredno ne postavlja nobenih zavez, ampak le 
posredne zaveze, ki so v predlogu novega Zakona o Banki 
Slovenije izpolnjene. 70. člen sporazuma navaja, da je pomemben 
predpogoj za vključitev Slovenijo v EU približevanje obstoječe in 
prihodnje zakonodaje Slovenije pravu EU. Člen 71. pa navaja 
področja na katera naj bi se približevanje zakonodaje zlasti 
nanašalo, med njimi je tudi bančno pravo v katerega štejemo tudi 
centralno-bančno pravo. V nadaljevanju sporazuma je v 85. členu 
izražena potreba po vzpostavitvi in razvijanju ustreznega okvira 
za spodbujanje bančništva, kjer je za centralno-bančno področje 
predvsem pomembna potreba po izboljšanju nadzora in urejanju 
bančništva. 86. člen ureja denarno politiko in v tem okviru pomoč 
Sloveniji z namenom uvedbe polne konvertibilnosti tolarja In 
postopnega približevanja slovenske politike politiki evropskega 
denarnega sistema. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti 

Razlogov za neizpolnitev obveznosti ni. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Unije 

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

Kot primarni vir prava EU predlog upošteva Pogodbo o ustanovitvi 
Evropskih Skupnosti (OJ No C 340/01) v določbah, ki urejajo 
ekonomsko in monetarno politiko, s katerimi je predlog v celoti 
usklajen. Poleg tega so primarni vir EU tudi uredbe Sveta EU, ki 
konkretizirajo določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropskih Skupnosti, 
ki urejajo centralno bančništvo s katerimi je predlog usklajen. 

Sekundarni vir prava EU je Statut Evropskega sistema centralnih 
bank in Evropske centralne banke (OJ No C 224/104) s katerim 
je predlog zakona v celoti usklajen. 

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

Predlog je usklajen z ostalimi viri prava EU. 

c) Razlogi za delno neusklajenost oziroma neusklajenost 

Razlogov za delno usklajenost oziroma neusklajenost ni. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgora| navedenimi pravnimi viri EU (leto) 

Akt je že usklajen. 

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

Zgoraj navedeni pravni viri EU niso prevedeni v slovenski jezik. 

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

Predlog akta je preveden v angleški jezik. 

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

Sodelovanja neodvisnih strokovnjakov pri pripravi akta ni bilo, 
opravljeni pa so bili tehnični sestanki z Komisijo EU in pripravljalni 
sestanki z ECB. 

Povezava z Državnim Programom za prevzem pravnega reda 
EU In upoštevanje roka za uskladitev 

Državni program za centralno-bančno zakonodajo določa, da bo 
Republika Slovenija uskladila Zakon o Banki Slovenije s pravnim 
redom EU do 31.12.2001, predvsem v delu, ki opredeljuje 
neodvisnost centralne banke, cilj denarne politike ter prepoved 
financiranja proračuna. 

Vodja pravne službe Zvonko Ivanušič, l.r. 
Stanko Štrajn MINISTER 
za: podpis ni čitljiv 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon: 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 

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.I. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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