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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 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 

0 IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 

- EPA 1279 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 400-20/99-5 
Ljubljana, 03.08.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji dne 3. avgusta 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 2000, 

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 v skladu z določbo 201. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije zaradi izrednih potreb 
države sprejme zakon po hitrem postopku. Že iz ocene stanja 
izhaja, da je sprejem zakona nujno potreben za normalno 
financiranje socialnih pravic iz naslova obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter s tem za 
delovanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 
države. Republika Slovenija je namreč dolžna pokrivati deficit 

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki nastane 
zaradi izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Zaradi specifične situacije volitev poslancev v 
Državni zbor v letošnjem letu, kar bo otežilo sprejemanje 
zakonov, je treba čimprej sprejeti predlagani zakon in tako še 
pravočasno zagotoviti zakonske pogoje za izvajanje financiranja 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Iz navedenih 
razlogov se predlaga sprejem zakona po hitrem postopku. 

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, 
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Sonja BUKOVEC, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Stanislava ZADRAVEC CAPRIROLO, državna podsekretarka 

v Ministrstvu za finance. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Uveljavitev tega zakona je neposredni pogoj za rešitev vprašanja 
pokrivanja nenačrtovanih povečanih izdatkov Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: ZPIZ) v letu 2000. V nacionalnem interesu je, oziroma 
izredne potrebe države zahtevajo, da se predlagani zakon 
sprejme in uveljavi čim prej in da se tako omogoči normalno 

financiranje socialnih pravic iz naslova obveznega pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja ter s tem delovanje ZPIZ in države. 
Slednja namreč mora pokrivati deficit ZPIZ, ki nastane zaradi 
izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj predlagane spremembe in dopolnitve zakona je zagotoviti 
normalno financiranje socialnih pravic iz naslova obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja In s tem nemoteno 
delovanje ZPIZ in države. 
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3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA 

Neposrednih finančnih posledic za proračun Republike Slovenije 
zaradi spremembe zakona ne bo. Posledice za proračun pa 
lahko nastanejo, če do spremembe zakona ne bi prišlo, saj bi bil 
proračun RS potencialno obremenjen z izpolnitvijo obveznosti iz 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

II. BESEDILO ČLENOV 

»Ne glede na določbo prvega odstavka 87. člena Zakona o javnih 
financah (Ur. list 79/99) in 27. člena tega zakona se zadolžitev 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike 
Slovenije v letu 2000 ne šteje v kvoto iz 27. člena tega zakona.« 

2. člen 

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

1. člen 

V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 
2000 (Uradni list RS, št. 9/2000) se za 27. členom doda nov, 27. a 
člen, ki se glasi: 

III. OBRAZLOŽITEV 

V letu 2000 bo znašal primanjkljaj ZPIZ za izplačilo pokojnin 
približno 37 milijard SIT. Glede na dejstvo, da se omenjeni znesek 
ne more plačati iz proračuna Republike Slovenije (potreben bi bil 
namreč rebalans proračuna), bo moral ZPIZ kriti primanjkljaj z ■ 
lastnim zadolževanjem, predvidoma z najetjem kratkoročnih posojil 
na domačem trgu. Ob pripravi proračuna Republike Slovenije in 
finančnem načrtu ZPIZ za leto 2000 ni bilo predvideno 
zadolževanje kot vir za financiranje obveznosti invalidskega in 
pokojninskega zavarovanja. 

Kvota zadolževanja javnega sektorja v letu 2000 v višini 100 
milijard SIT je že izkoriščena oziroma so že sklenjene pogodbe o 
zadolžitvi za preostali del kvote. Pravne osebe imajo programe, 
potrjene s strani Vlade in Državnega zbora, ki jih (med drugim) 
financirajo s krediti. Poleg tega imajo nekatere - denimo DARS - 
tudi obveznosti do tretjih oseb, ki jih bo težko odložiti. Del kreditov 

je najetih tudi pri tujih bankah. Pri tem je potrebno omeniti, da 
pričakujemo negativne učinke zaradi odloženih črpanj predvsem 
na rating in ugled kreditojemalcev. V tem trenutku ni mogoče oceniti, 
kakšne bodo posledice prerazporeditve kvote za te pravne 
osebe. 

Zato je potrebno za dodatno zadolževanje ZPIZ spremeniti 
obstoječi zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za 
leto 2000 in zadolževanje ZPIZ izvzeti iz kvote zadolževanja 
javnega sektorja. 

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leto 2000 določa, da se v novem 
27.a členu določi, da se zadolževanje ZPIZ za potrebe kritja 
primanjkljaja v letu 2000 ne všteva v kvoto zadolževanja javnega 
sektorja iz 27. člena ZIPRO. 

poročevalec, št. 67 4 14. avgust 2000 



IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 

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

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

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? NE 

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

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

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

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

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Stanko Štrajn 
državni podsekretar 

za: podpis je nečitljiv 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

Zvonko Ivanušič, l.r. 
minister 
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Predlog zakona o 

PORAČUNAVANJU FINANČNIH 

OBVEZNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE 

IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 

ZAVAROVANJA 

- EPA 1276 - II - skrajšani postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 402-09/2000-1 
Ljubljana, 03.08.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji dne 3. avgusta 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PORAČUNAVANJU FINANČNIH 
OBVEZNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE IZ POKOJNINSKEGA 
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, 

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 v skladu z določbo 204.a člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije obravnava 
zakon po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno 
tehnično uskladitev z zakonom o pokojninskem in invalidskem 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Pokojnine in druge pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki jih določene skupine zavarovancev uveljavljajo 
ob ugodnejših pogojih oziroma v višjih zneskih kot so predvideni 
za druge zavarovance odmerja in izplačuje Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod). Zavod 
pa ima pravico, da od državnega proračuna zahteva povrnitev 
vseh dejanskih stroškov, ki jih je imel v zvezi z odmerjanjem in 
izplačevanjem teh pokojnin, kolikor presegajo stroške, kakršni bi 
sledili iz uporabe splošnih predpisov. Obveznost državnega 
proračuna so tudi socialno varstvene pravice, ki se ob nastopu 

zavarovanju, saj se določa le način obračuna obveznosti 
države, ki so že opredeljene v 232. členu zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zaradi nemotenega 
izvajanja zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
je treba predlagani zakon sprejeti čimprej. 

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: 

- 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 

zavarovalnega primera priznavajo zavarovancem, ki niso dopolnili 
polne pokojninske dobe oziroma so bili zavarovani od nizkih plač 
ali zavarovalnih osnov. Iz državnega proračuna se zavodu pokrije 
tudi izpad prispevkov za obdobja pokojninske ali zavarovalne 
dobe, ki se priznavajo brez plačila prispevkov. 

S posebnim zakonom o obračunavanju finančnih obveznosti 
države se uredijo način izračuna obveznosti, roki za pripravo 
obračunov, roki za plačilo, postopek revizije obračuna in druge 
okoliščine, ki so nujne za izvajanje teh obveznosti 

Zakon o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do 
zavoda, ki je bil sprejet v letu 1993 (Uradni list RS, št. 71/93,1/99), 
je nujno uskladiti z novim zakonom o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št.106/99 - v nadaljevanju: ZPIZ-1), 
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ki velja od 1.1.2000 dalje. V prvem odstavku 232. člena ZPIZ-1 je 
bistveno razširjeno število primerov, v katerih se zagotavljajo 
sredstva iz državnega proračuna, v drugem odstavku tega člena 
pa je določeno, da se poračunavanje finančnih obveznosti med 
Republiko Slovenijo in zavodom uredijo s posebnim zakonom. 

Hkrati je potrebno urediti tudi način poračunavanja obveznosti 
Republike Slovenije do Sklada za vzajemno pomoč samostojnih 
obrtnikov Slovenije, saj je v petnajsti alinei prvega odstavka 232. 
člena ZPIZ-1 določeno, da Republika Slovenija zagotavlja 
sredstva iz državnega proračuna za upokojene člane Sklada 
obrtnikov, ki so pridobili pravice do Skladove pokojnine na podlagi 
obdobja zavarovanja od uvedbe Skladovega zavarovanja pa do 
1.1. 1983 - do zneska minimalne pokojnine. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S tem zakonom se upošteva načelo, da so pravice iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih lahko 
zavarovanci uveljavijo v vnaprej določenih zavarovanih primerih, 
odvisne od prispevkov, ki so jih vplačevali v času zavarovanja. 

V vseh drugih primerih, ko določene skupine oseb pridobijo 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod 
ugodnejšimi pogoji ali v višjih zneskih, kot bi jim šli po splošnih 
predpisih, oziroma se jim upoštevajo določena obdobja v 
pokojninsko dobo brez plačila prispevkov, mora Republika 
Slovenija razliko pokriti iz državnega proračuna. 

3. PREDLOŽENE REŠITVE 

Obračun obveznosti Republike Slovenije za uživalce pravic, ki 
so jih pridobili po posebnih predpisih, ko jih po splošnih predpisih 
še ne bi mogli uveljaviti, obsega povrnitev celotnih zneskov teh 
pokojnin oziroma drugih dajatev, za druge uživalce pa razliko 
med pokojninami, do katerih so upravičeni po posebnih predpisih, 
in pokojninami, kakršne bi uživali, če bi jim bile pokojnine odmerjene 
po splošnih predpisih glede na dopolnjeno zavarovalno dobo. 

V obračunu obveznosti države se upošteva tudi sorazmeren del 
stroškov za izvajanje zavarovanja in prispevkov. 

4. FINANČNE POSLEDICE 

Predloženi zakon nima neposrednih finančnih posledic. 

S tem zakonom so namreč urejena le tehnična in organizacijska 
vprašanja v zvezi z obračunavanjem obveznosti, ki s z 
materialnega vidika že urejene v ZPIZ-1 oziroma v posebnih 
zakonih, s katerimi se posameznim skupinam oseb zagotavljajo 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se ureja poračunavanje finančnih obveznosti 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: obveznost države) 
do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: Zavod) za pokrivanje obveznosti, ki nastanejo 
zaradi priznavanja ali odmere pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja pod posebnimi pogoji oziroma zaradi 

izpada prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na 
podlagi 232. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99; v nadaljnjem besedilu: 
ZPIZ-1). 

S tem zakonom se ureja tudi poračunavanje obveznosti države 
do Sklada za vzajemno pomoč samostojnih obrtnikov Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: Sklad obrtnikov) za pokrivanje odhodkov 
za izplačevanje pokojnin upokojenih članov Sklada obrtnikov, 
pridobljenih na podlagi obdobja zavarovanja od uvedbe 
zavarovanja pri Skladu obrtnikov, pa do 1.1.1983 - do zneska 
minimalne pokojnine, v skladu s petnajsto alineo prvega odstavka 
232. člena ZPIZ-1. 

2. člen - 

Republika Slovenija je dolžna Zavodu v celoti ali delno povrniti 
izdatke za izplačevanje pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja za: 

- udeležence NOB in vojne veterane, udeležence španske 
vojne, narodne heroje in nosilce Partizanske spomenice 41, 
družinske člane padlih oziroma umrlih borcev NOB, žrtve 
vojnega nasilja; 
uživalce izjemnih pokojnin; 
uživalce administrativnih pokojnin; 

- delavce Ministrstva za notranje zadeve in zavodov za 
izvrševanje kazenskih sankcij oziroma zavodov za 
prestajanje kazni zapora; 
uživalce pokojnin po zakonih o poslancih, o Vladi Republike 
Slovenije, o notranjih zadevah, o policiji, o izvrševanju 
kazenskih sankcij, o obrambi, o sodniški službi, o kazenskem 
postopku, o prekrških; 
upravičence do višjega zneska pokojnine na podlagi zakona 
o popravi krivic; 
izjemne pokojnine delavcev v premogovnikih in pri proizvodnji 
ter predelavi azbesta; 
preživnine bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom. 

3. člen 

Podlage za obračun obveznosti za osebe iz prejšnjega člena 
tega zakona so: 

celotni znesek pokojnin, ki so po posebnih predpisih priznane 
osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pravice do 
pokojnine po splošnih predpisih; 
celotni znesek pokojnin upravičencev, ki brez upoštevanja 
obdobij pokojninske dobe po posebnih predpisih ne bi 
izpolnjevali pogoja minimalne pokojninske oziroma 
zavarovalne dobe za pridobitev pravice do pokojnine po 
splošnih predpisih; 

- del pokojnine, ki se ugotovi tako, da se od skupnega zneska 
pokojnine, odmerjene z upoštevanjem posebnih predpisov, 
ki se izplačuje upravičencu, odšteje znesek pokojnine, ki bi 
se upravičencu izplačevala po splošnih predpisih brez 
upoštevanja obdobij pokojninske dobe, priznane po posebnih 
predpisih; 

- del pokojnine v višini razlike med pokojnino kmeta - borca 
NOV in kmečko pokojnino po Zakonu o starostnem 
zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82 

V primerih iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka se 
obračunava obveznost države v višini celotnega zneska 
izplačane pokojnine do datuma, ko upravičenec dopolni minimalni 
starostni pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine za 
pokojninsko dobo 40 let (moški) oziroma 38 let (ženska) po 
splošnih predpisih. Od navedenega datuma dalje se obveznost 
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države obračuna na način, določen v tretji alinei prejšnjega 
odstavka. 

4. člen 

Republika Slovenija povrne Zavodu sorazmeren del pokojnin, 
priznanih ob upoštevanju obdobij pokojninske dobe, za katere 
niso bili plačani prispevki, za čas: 

skrbi za otroka v prvem letu otrokove starosti, do uveljavitve 
ZPIZ-1, če v tem času mati ali oče ni bil zavarovan na drugi 
podlagi, če je bil otrok v navedenem času državljan Republike 
Slovenije in če je bilo njegovo stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji; 
poklicne rehabilitacije zavarovanca s preostalo delovno 
zmožnostjo; 
poklicne rehabilitacije vojaškega invalida, slepega, gluhega in 
naglušnega, obolelega za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in 
nevromišičnimi boleznimi, paraplegijo, cerebralno in otroško 
paralizo ter multiplo sklerozo, ekstrapiramidnimi obolenji ali 
civilnega invalida vojne, ne glede na to, ali je bil pred tem 
zavarovan; 
zadržanosti od dela zaradi začasne nezmožnosti za delo ali 
starševskega dopusta po prenehanju delovnega razmerja ali 
drugega razmerja, ki je bilo podlaga za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, če je zavarovanec v tem času 
prejemal nadomestilo plače; 
ko je duhovnik, redovnik, redovnica ali oseba v drugi verski 
skupnosti poklicno opravljala versko službo na območju 
Republike Slovenije in ji ni bilo omogočeno plačevati 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred 1. 
1.1983, pri čemer njeno delo tudi na drugi podlagi ni bilo šteto 
v pokojninsko dobo; 
aktivne vojaške službe v nekdanji JLA; 

• do 31.3. 1992, ki ga je uživalec pokojnine, uveljavljene pri 
Zavodu, prebil v zavarovanju pri nosilcih zavarovanja v drugih 
republikah nekdanje SFRJ oziroma pri nosilcu socialnega 
zavarovanja nekdanjih aktivnih vojaških oseb, ki se skladno 
z zakonom upošteva kot čas zavarovanja pri Zavodu; 
prištete dobe v trajanju ene četrtine dobe dejanskega 
zavarovanja, ki se prišteje pokojninski dobi za pridobitev in 
odmero pravic zavarovancem s telesno okvaro najmanj 70%, 
vojaškim invalidom od I. do VI. skupine, civilnim invalidom 
vojne od I. do VI. skupine, slepim, gluhim, obolelim za distrofijo 
in sorodnimi mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi in za 
paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo 
ter ekstrapiramidnimi obolenji; 
prištete dobe v trajanju ene četrtine dobe dejanskega 
zavarovanja, ki se prišteje pokojninski dobi za pridobitev in 
odmero pravic zavarovancem, ki so bili vključeni v obvezno 
dodatno zavarovanje po ZPIZ-1; 
neupravičenega kaznovanja zaradi političnih razlogov 
oziroma neupravičenega odvzema prostosti; 
zavarovalne dobe v trajanju razlike do polnega delovnega 
časa v primerih, ki ga je zavarovanec dopolnil na delu s 
krajšim delovnim časom od polnega, ki se upošteva v 
zavarovalno dobo kot delo s polnim delovnim časom. 

V primerih iz prejšnjega odstavka se ugotovi obveznost države 
tako, da se od skupnega zneska pokojnine, ki se izplačuje 
upravičencu, odšteje znesek v višini pokojnine, ki bi se 
upravičencu izplačevala po splošnih predpisih, če bi bila 
odmerjena brez upoštevanja obdobij pokojninske dobe, za katera 
niso bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

5. člen 

Republika Slovenija povrne Zavodu sorazmerni del pokojnin, 
priznanih ob upoštevanju obdobij pokojninske dobe, za katere so 
bili obračunani, vendar neplačani prispevki za čas, ko je bil 
zavarovanec do 31. 12. 1999 zaposlen v invalidskem podjetju, za 
katerega so bili prispevki obračunani in vplačani na poseben 
račun pri delodajalcu, ki jih je bil dolžan uporabiti za materialni 
razvoj invalidskega podjetja. 

6. člen 

Republika Slovenija Zavodu v celoti povrne izdatke za izplačevanje 
naslednjih pravic: 

pokojnin po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju bivših vojaških zavarovancev, ki jih izplačuje 
Zavod; 
akontacij pokojnin, ki bi jih bil dolžan izplačati nosilec 
zavarovanja iz katere od drugih držav, nastalih na območju 
nekdanje SFRJ; 

- dodatkov, ki jih Zavod skladno z zakonom izplačuje k 
pokojninam slovenskih državtjanov, ki so pridobili pravico do 
pokojnine iz katere od drugih držav, nastalih na območju 
nekdanje SFRJ; 
posebnih dodatkov, priznanih s sklepom Izvršnega sveta 
SRS, k družinskim pokojninam vdovam žrtev dachauskih 
procesov; 
državnih pokojnin; 
varstvenih dodatkov k pokojninam; 
oskrbnin; 
dela pokojnine v višini zmanjšanja pokojnine zaradi upokojitve 
pred dopolnitvijo polne starosti, ki se zavarovancem ne 
obračunava v primerih iz 54. in 55. člena ZPIZ-1; 
dela pokojnine v višini razlike med pokojnino, ki bi bila 
zavarovancu odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko 
dobo od njegove dejanske pokojninske osnove in zneskom v 
višini 35% najnižje pokojninske osnove po 56. členu ZPIZ-1. 

V primerih iz prve alinee prejšnjega odstavka se obračuna 
obveznost države na način iz drugega odstavka 3. člena tega 
zakona. 

7. člen 

Republika Slovenija povrne Zavodu sredstva v višini prispevkov 
za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v naslednjih 
primerih: 

- prispevek zavarovanca in delodajalca za zaposlene v 
invalidskih podjetjih; 

- prispevek zavarovanca in delodajalca za upravičence do 
starševskega dodatka; 
prispevek zavarovanca in delodajalca za upravičence do 
denarnih nadomestil za čas porodniškega dopusta; 
prispevek zavarovanca in delodajalca za slovenske 
državljane, ki med prestajanjem zaporne kazni na območju 
Republike Slovenije delajo s polnim delovnim časom; 
prispevek delodajalca za kmete in člane kmečkih 
gospodarstev, ki so obvezno oziroma prostovoljno vključeni 
v pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 
prispevek zavarovanca in delodajalca za kmete in člane 
kmečkih gospodarstev, ki jim je bil prispevek zmanjšan ali 
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odpisan po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom 
zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (Uradni 

*uV list RS, št. 48/92 in 21/95; v nadaljnjem besedilu: ZPKZ); 
prispevek zavarovanca za vajence oziroma učence v 
gospodarstvu. 

Obveznost iz prve alinee prejšnjega odstavka se določi v višini 
prispevkov zavarovanca in delodajalca, ki se obračunajo za 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vseh zaposlenih 

■qv podjetjih, zavodih in drugih organizacijah za zaposlovanje 
invalidov. 

Obveznost iz druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka tega 
člena se določi v višini prispevka zavarovanca in delodajalca, ki 
se obračuna od osnove, od katere so bili zavarovani. 

.5:1 i; 
Obveznost iz pete alinee prvega odstavka tega člena se določi v 
višini prispevka delodajalca za kmete in člane kmečkih 
gospodarstev, ki se obračuna od osnove, na podlagi katere so 
zavarovani. 

Obveznost iz šeste alinee prvega odstavka tega člena se določi 
v višini prispevkov zavarovanca in delodajalca za kmete in člane 
kmečkih gospodarstev, ki jim je bil prispevek zmanjšan ali odpisan 
po določbah ZPKZ. 

Obveznost iz sedme alinee prvega odstavka tega člena se določi 
v višini prispevka zavarovanca za vajence oziroma učence v 
gospodarstvu, ki se obračuna od osnove, na podlagi katere so 
bili zavarovani. 

8. člen 

Republika Slovenija povrne Skladu obrtnikov sredstva za 
pokrivanje odhodkov za izplačevanje razlike do zneska minimalne 
pokojnine za upokojene člane Sklada obrtnikov, ki so pridobili 
pokojnine na podlagi obdobja zavarovanja od uvedbe zavarovanja 
pri Skladu obrtnikov, pa do 1.1.1983. 

Obveznost iz prejšnjega odstavka se določi v višini razlike med 
pokojnino, ki so jo člani Sklada ki so vstopili v zavarovanje pri 
Skladu do 31. 12. 1982, pridobili pri Skladu obrtnikov, vendar 
največ do zneska najnižje pokojnine po določbi 56. člena ZPIZ-1. 

9. člen 

Poleg obveznosti iz 2. do 8. člena tega zakona je obveznost 
države: 

sorazmerni del stroškov izvajanja zavarovanja, ki nastane v 
zvezi z odmerjanjem in izplačevanjem pokojnin in drugih 
pravic, od katerih se obračuna obveznost države; 
sorazmerni del prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, ki se plačujejo od pokojnin in drugih pravic, od 
katerih se obračuna obveznost države; 
sorazmerni del stroškov plačilnega prometa in poštnih 
stroškov, vezanih na izplačevanje pokojnin in drugih pravic, 
od katerih se obračuna obveznost države. 

Sorazmerni del obveznosti iz prejšnjega odstavka se pri obračunu 
obveznosti iz 2. do 7. člena tega zakona izračuna v enakem 
deležu dejansko ugotovljenih obveznosti države, kot je delež 
vseh obračunanih stroškov izvajanja zavarovanja, stroškov 
plačilnega prometa in poštnih stroškov ter prispevkov za obvezno 
zdravstveno zavarovanje, v obdobju, na katero se nanaša 
obračun, v primerjavi s skupnim zneskom vseh pokojnin in 
varstvenih dodatkov, ki jih je Zavod izplačeval v istem obdobju. 

Sorazmerni del obveznosti iz prvega odstavka tega člena se pri 
obračunu obveznosti iz 8. člena tega zakona izračuna v enakem 
deležu dejansko ugotovljenih obveznosti države, kot je delež 
vseh obračunanih stroškov izvajanja zavarovanja, stroškov 
plačilnega prometa in poštnih stroškov, v obdobju, na katero se 
nanaša obračun, v primerjavi s skupnim zneskom prihodkov 
Sklada obrtnikov v istem obdobju. 

10. člen 

Obveznost države je celotni znesek dodatka za rekreacijo ali 
pravice do enkratnega letnega dodatka in celotni znesek drugih 
dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja tistih 
upokojencev, katerih pokojnine v celoti bremenijo državni 
proračun, ker ne izpolnjujejo splošnih pogojev za pridobitev 
pravice do pokojnine. 

11. člen 

Obveznost države za določeno pokojnino ali drugo dajatev traja, 
dokler se ta pokojnina ali dajatev izplačuje v znesku, ki je določen 
po posebnih predpisih, oziroma dokler niso izpolnjeni minimalni 
pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine po splošnih 
predpisih, od tedaj dalje pa sorazmerni del. 

Zavod in Sklad obrtnikov po uradni dolžnosti ugotovita, kdaj so 
izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka. 

12. člen 

Obveznosti države do Zavoda se poravnajo mesečno v obliki 
akontacije najpozneje do zadnjega delovnega dne v mesecu za 
tekoči mesec. 

Višina mesečne akontacije se določa na podlagi sprejetega letnega 
finančnega načrta Zavoda. 

Dokončna obveznost države do Zavoda za posamezno leto se 
ugotovi na podlagi letnega obračuna obveznosti, ki ga Zavod 
predloži v 30 dneh po sprejetju zaključnega računa. 

Razliko med dokončnim obračunom letne obveznosti in plačanimi 
akontacijami za isto leto poravna Republika Slovenija Zavodu v 
30 dneh po predložitvi obračuna. 

13. člen 

Obveznosti države do Sklada obrtnikov se poravnajo na podlagi 
letnega obračuna obveznosti, ki ga Sklad obrtnikov predloži za 
preteklo koledarsko leto v 30 dneh po sprejetju zaključnega računa. 

14. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno 
za delo. 

Ministrstvo, pristojno za delo, preverja namensko uporabo 
obračunanih prispevkov, ki se invalidskim podjetjem, skladno z 
ZPIZ-1, vplačajo na poseben račun pri delodajalcu, da bi se 
uporabila za materialni razvoj teh podjetij. 

Minister, pristojen za delo, v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona 
določi podatke in evidence za obračun obveznosti za vsakega 
upravičenca ter obrazce in dokumentacijo, ki jo morata Zavod in 
Sklad obrtnikov predložiti ob vsakem obračunu obveznosti. 
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15. člen 

V primeru, da nastane pri izvajanju tega zakona spor ali morebitna 
zamuda pri izplačevanju obveznosti iz 1. člena tega zakona, 
oblikujeta ministrstvo, pristojno za delo in Zavod skupno komisijo, 
v katero imenujeta po dva predstavnika. Člani komisije izvolijo 
predsednika izmed priznanih strokovnjakov za področje 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Naloga komisije je, da iz podatkov ministrstva, pristojnega za 
delo in podatkov Zavoda ugotovi dejansko stanje vrednosti izplačil, 
ki so obveznost države. 

V primeru, da nastane spor ali morebitna zamuda pri izplačevanju 
obveznosti iz 8. člena tega zakona, oblikujeta ministrstvo, pristojno 
za delo in Sklad obrtnikov skupno komisijo, na način iz prvega 
odstavka tega člena. 

Komisija iz prejšnjega odstavka ugotovi dejansko stanje vrednosti 
izplačil, ki so obveznost države, na način iz drugega odstavka 
tega člena. 

16. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o 
poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, 
št 73/93). 

17. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

V predlogu zakona so povzete določbe zakona o poračunavanju 
obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (Uradni list RS, št.71/93), razen 8. in 9. 
člena, ki sta se nanašala na vprašaja obračunov takratnih 
obveznosti države za obdobje 1990 - 1993. Pri povzemanju 
navedenih določb so bile ustrezno upoštevane določbe novega 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Poleg določb zakona o poračunavanju obveznosti RS do ZPIZ pa 
je v zakonu opredeljena tudi metodologija izračuna obveznosti 
države za posamezne obveznosti, ki jih mora Zavodu poravnati 
Republika Slovenija. 

Poleg vprašanj, ki so bila urejena že v določbah prejšnjega zakona, 
pa je v predlogu zakona na novo urejen način obračunavanja 

obveznosti za vse pravice, ki so navedene v 232. členu zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

V določbah, kise nanašajo na nadzor nad izvajanjem tega zakona, 
je, v primerjavi z Zakonom o poračunavanju obveznosti Republike 
Slovenije do Zavoda za pokojninsko In invalidsko zavarovanje, 
dana večja pristojnost tudi Ministrstvu za finance, kar je potrebno, 
saj gre za sredstva, ki se zagotavljajo iz državnega proračuna. 

V predlogu zakona je urejen tudi način obračunavanja obveznosti 
države do Sklada za vzajemno pomoč samostojnih obrtnikov. 

Dmga vprašanja, ki se bodo pojavila pri obračunavanju obveznosti 
države, bodo urejene v izvršilnem predpisu, ki ga mora po 
zakonskem pooblastilu pripraviti minister, pristojen za delo. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike 
Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - skrajšani 
postopek - EVA 2000-2611-0020 

2) Skladnost predloga aKta i določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanaša|o na predloženo gradivo: 39. člen (Uradni 
list RS, št. 44/97 - Mednarodne pogodbe) 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Uredba 1498/71 o uporabi programov socialne varnosti za 
zaposlene, 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 zporal 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) Dan polnopravnega članstva 
v EU. 

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

6) Ali le Predlog akta preveden In v kateri lezlk? Ne 

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

6) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev. Poglavje 2.2.2. 
Strukturne reforme, zap. številka 16 

Marko Štrovs, l.r. dr. Miha Brejc 
Državni sekretar minister 

za: podpis je nečitljiv 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM 

SODELOVANJU MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE FILIPINI 

■ EPA 1277 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 300-16/97-3 
Ljubljana, 03.08.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji dne 3. avgusta 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
FILIPINI, 

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

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

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve 
- Anton GRABELJŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj 
- mag. Bojan ŠKODA, državni podsekretar v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o trgovinskem in gospodarskem 
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Filipini, podpisan v Manili 5. decembra 1997. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu glasi: 
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SPORAZUM 
O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO REPUBLIKE FILIPINI 

UVOD 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Filipini, v nadaljevanju 
»pogodbenici«, sta se 

v želji, da razvijata in povečata dolgoročno trgovinsko in 
gospodarsko sodelovanje, ki naj temelji na enakosti in 
obojestranskih koristih, 

v prepričanju, da je ta sporazum ustrezen in trden temelj za večje 
in usklajeno razvijanje in razširitev trgovinskega in gospodarskega 
sodelovanja med državama, 

v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi v obeh državah in 
mednarodnimi sporazumi, ki sta jih sprejeli, ob upoštevanju prakse 
in standardov mednarodnega trga in določb Sporazuma o 
ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO) 

sporazumeli, kot sledi: 

I. ČLEN 
Krovna določba 

Pogodbenici spodbujata in širita medsebojne dvostranske 
trgovinske in gospodarske odnose v skladu z veljavnimi zakoni 
in predpisi v svojih državah. 

II. ČLEN 
Obravnava po načelu največjih ugodnosti 

1. Pogodbenici si v skladu z določbami Sporazuma o ustanovitvi 
Svetovne trgovinske organizacije (STO), če se uporabljajo 
za obe pogodbenici, in z zakoni in predpisi obeh pogodbenic, 
priznavata obravnavo po načelu največjih ugodnosti za izdelke 
s poreklom z njunih ozemelj pri vseh zadevah, ki se nanašajo 
na: 

a. carine in druge dajatve s podobnim učinkom, ki se 
uvedejo na izvoz in uvoz ali v zvezi z njima, način plačila 
ter vse predpise in formalnosti v zvezi z izvozom in 
uvozom; 

b. pravila in formalnosti, povezane s carinjenjem; 

c. vse notranje davke ali druge notranje dajatve kakršne 
koli vrste, ki se uvedejo na uvoz in izvoz ali v zvezi z 
njima, in 

d. izdajanje uvoznih in izvoznih dovoljenj. 

2. Določbe iz prvega odstavka zgoraj se ne uporabljajo za: 

a. posebne olajšave ali druge ugodnosti, ki jih pogodbenica 
odobri in izhajajo iz njenih dogovorov o regionalnem in/ali 
podregionalnem povezovanju, udeležbe v carinski uniji 
in/ali prostotrgovinskem območju; 

b. carinske olajšave ali druge ugodnosti, ki jih je pogodbenica 
priznala ali jih lahko prizna, da bi olajšala obmejni/ 
maloobmejni promet, in 

c. posebne carinske olajšave ali druge ugodnosti, ki jih 
pogodbenica lahko prizna državam v razvoju po kakršnem 
koli sistemu trgovinske širitve ali gospodarskega 
sodelovanja, katerega članica ni druga pogodbenica. 

III. ČLEN 
Trgovski ladijski in letalski promet 

1. Trgovskim ladjam s tovorom in letalom s tovorom, vključno z 
njihovimi posadkami, se prizna obravnava po načelu največjih 
ugodnosti v zvezi z vstopom v pristanišče/na letališče druge 
pogodbenice, zadrževanjem v pristanišču/na letališču in 
odhodu iz pristanišča/z letališča v skladu z veljavnimi zakoni, 
pravili in predpisi v omenjeni drugi pogodbenici. 

2. Trgovskim ladjam s tovorom in letalom s tovorom ene ali 
druge pogodbenice, ki so v težavah, je dovoljeno zateči se v 
najbližje pristanišče/na najbližje letališče druge pogodbenice 
in so deležni prijateljske obravnave, pomoči in zaščite. 

IV. ČLEN 
Obseg sodelovanja 

Pogodbenici si v okviru svojih pristojnosti prizadevata zagotoviti 
stabilne razmere za razvoj trgovinskega in gospodarskega 
sodelovanja med državama s poudarkom na področjih, ki 
vključujejo sodelovanje na gospodarskem, industrijskem, 
tehničnem in tehnološkem področju. 

V. ČLEN 
Zaščitni ukrepi 

Določbe tega sporazuma se ne razlagajo tako, kot da vsaki 
pogodbenici preprečujejo sprejemanje in/ali uveljavljanje naslednjih 
ukrepov v skladu z določbami sporazuma o ustanovitvi Svetovne 
trgovinske organizacije (STO): 
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a. ukrepov, potrebnih za zaščito stanja svoje plačilne bilance; 

b. ukrepov, potrebnih za zaščito zdravja ljudi, morale, reda ali 
varnosti; 

c. ukrepov, potrebnih za preprečevanje škodovanja domači 
industriji ali njenega ogrožanja; 

d. ukrepov, potrebnih za zaščito ljudi, živali ali rastlin pred 
boleznimi, onesnaženjem ali ogrožanjem življenja; 

e. ukrepov v zvezi s trgovino z orožjem, strelivom, vojno opremo 
ali trgovino z drugimi sredstvi, ki se posredno ali neposredno 
opravlja za oskrbovanje vojaške ustanove, in 

f. ukrepov v zvezi s cepljivimi materiali ali materiali, iz katerih so 
pridobljeni, in se štejejo za potrebne pri zaščiti varnostnih 
interesov vsake pogodbenice. 

VI. ČLEN 
Plačila 

Vsa plačila za blago in poravnavanje računov v okviru tega 
sporazuma se opravljajo v prosto zamenljivi valuti v skladu z 
zakoni in predpisi, ki se uporabljajo v državah pogodbenic, ter v 
skladu s cenami in standardnimi pogoji mednarodnega trga in 
bančno prakso, če se stranke trgovskega posla ne dogovorijo 
drugače. 

VII. ČLEN 
Sejmi, razstave in oglaševalske dejavnosti 

1. Pogodbenici si v skladu z mednarodnimi sporazumi, zakoni 
in predpisi svojih držav pomagata pri organiziranju sejmov, 
strokovnih razstav in oglaševalskih dejavnosti. 

2. Pogodbenici se strinjata, da v skladu z veljavnimi notranjimi 
zakoni in predpisi pogodbenic oprostita plačila carin in drugih 
dajatev s podobnim učinkom uvoz: 

a. oglaševalskega gradiva, brezplačnih vzorcev s poreklom 
iz države druge pogodbenice in predmetov, pridobljenih v 
državi druge pogodbenice na tekmovanjih, razstavah in 
drugih prireditvah, in 

b. blaga in opreme za sejme in razstave, ki nista namenjena 
prodaji. 

VIII. ČLEN 
Izmenjava informacij 

Da bi omogočili izmenjavo blaga in sklenitev plačil med državama, 
pogodbenica na zahtevo druge pogodbenice in ob upoštevanju 
veljavnih zakonov in predpisov v obeh državah prek svojih 
trgovinskih atašejev in drugih ustreznih predstavnikov zagotovi 
vse potrebne informacije za razvijanje trgovinskih in gospodarskih 
odnosov med pogodbenicama. 

IX. ČLEN 
Medsebojna dobava blaga 

Medsebojna dobava blaga temelji na pogodbah, ki jih med seboj 
sklenejo fizične ali pravne osebe pogodbenic v skladu z zakoni in 
predpisi pogodbenic in običajno trgovinsko prakso glede cene, 
kakovosti, dobave in plačilnih pogojev. 

X. ČLEN 
Sodna pristojnost in omogočanje poslov 

1. Državljani, državna podjetja in zasebne organizacije/podjetja 
ene pogodbenice imajo dostop do vseh sodišč druge 
pogodbenice ob upoštevanju zakonov in predpisov obeh 
pogodbenic. Spori v zvezi s trgovino med državljani, državnimi 
podjetji in zasebnimi organizacijami/podjetji obeh pogodbenic 
se predložijo ustreznim sodiščem pogodbenice, v kateri so 
taki spori nastali. Ne zahtevajo ali ne uživajo imunitete pred 
sodnim postopkom ali izvršitvijo sodbe ali druge obveznosti v 
zvezi s trgovskimi ali finančnimi posli. Prav tako ne zahtevajo 
ali ne uživajo imunitete pred obdavčitvijo v zvezi s trgovskimi 
ali finančnimi posli. 

2. Zasebnim organizacijam/podjetjem ene pogodbenice je na 
ozemlju druge pogodbenice dovoljen neposreden stik s kupci 
in uporabniki njihovih izdelkov ob upoštevanju zakonov in 
predpisov, ki se uporabljajo v vsaki pogodbenici. 

3. Pogodbenici soglašata, da si pomagata pri reševanju težav, 
ki nastajajo pri omogočanju poslov, in omogočata dostop svojih 
državljanov, državnih podjetij in zasebnih organizacij/podjetij 
do ustreznih vladnih uradov/uradnikov v državi druge 
pogodbenice. 

XI. ČLEN 
Reševanje sporov 

1. Pogodbenici priporočata, da njune fizične in pravne osebe 
kakršen koli spor rešijo po mirni poti. 

2. Pogodbenici spodbujata sprejem arbitraže za reševanje 
sporov, ki Izhajajo iz trgovskih poslov, sklenjenih med 
strankami takih poslov v okviru tega sporazuma. 

XII. ČLEN 
Ustanovitev mešane komisije 

1. Za uresničevanje ciljev tega sporazuma pogodbenici 
ustanovita mešano komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki obeh 
držav, 

2. Mešana komisija se sestaja enkrat letno ali po potrebi na 
zahtevo ene ali druge pogodbenice izmenično v državah 
pogodbenic. 

3. Mešana komisija določi svoje predpise za potek sestankov 
in sprejme poslovnik. 

XIII. ČLEN 
Veljavnost pogodb 

Za pogodbe, ki so bile sklenjene med veljavnostjo tega sporazuma, 
vendar na dan prenehanja veljavnosti tega sporazuma še niso 
bile v celoti izpolnjene, se določbe tega sporazuma uporabljajo še 
deset let po njegovem prenehanju veljavnosti. 

XIV. ČLEN 
Začetek veljavnosti 

1. Ta sporazum začne veljati trideseti dan po dnevu prejema 
zadnje od not, s katerima se pogodbenici uradno obvestita, 
da so izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek 
veljavnosti tega sporazuma. 
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2. Pogodbenici lahko ta sporazum sporazumno spremenita.Take 
spremembe začnejo veljati po postopku iz prvega odstavka 
tega člena. 

3. Ta sporazum velja tri leta in se samodejno podaljšuje za 
zaporedna enoletna obdobja, če ga ena od pogodbenic pisno 
ne odpove po diplomatski poti z odpovednim rokom treh 
mesecev pred potekom njegove veljavnosti. 

Sestavljeno v Manili 5. decembra 1997 v dveh izvirnikih v 
angleškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni. 

Za Vlado 
Republike Slovenl|e: 

mag. VOJKA RAVBAR l.r. 
državna sekretarka za 
ekonomske odnose s tujino 

Za Vlado 
Republike Filipini: 

JOSE O. JULIANO l.r. 
podsekretar za trgovino 

in industrijo 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
in razvoj. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Filipini sta dne 5. decembra 
1997 v Manili podpisala Vojka Ravbar, državna sekretarka v 
ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj Republike Slovenije 
terJose O. Juliano, podsekretar za trgovino in industrijo Republike 
Filipini. 

Sporazum je sklenjen v želji razviti in okrepiti dolgoročno trgovinsko 
in gospodarsko sodelovanje na podlagi enakosti in vzajemnosti. 
Pogodbenici druga drugi priznavata obravnavo po načelu največjih 
ugodnosti za izdelke in storitve s poreklom z njunega ozemlja, 
posebej pa so predvideni primeri, v katerih se status največjih 
ugodnosti ne more uporabljati (tu gre za podeljevanje specialnih 
preferenc ali ugodnosti). Sporazum ureja tudi vprašanje trgovskih 
tovornih letal in njihove posadke, način plačila za blago, pogodbenici 
pa se z njim zavezujeta, da bosta delovali v skladu z določbami 
Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije. 

Za izvajanje ciljev tega sporazuma je predvidena tudi ustanovitev 
Mešane komisije, ki jo sestavljajo predstavniki obeh držav. 

Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Filipini ratificira Državni 
zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 63. člena 
Zakona o zunanjih zadevah. 

Ratifikacija sporazuma ne narekuje izdaje novih ali spremembe 
veljavnih predpisov. 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti finančna 
sredstva za pokritje stroškov dela slovenskih predstavnikov na 
skupnih srečanjih komisije. Stroški se bodo krili iz proračunskih 
sredstev ministrstev, katerih predstavniki bodo sestavljali 
delegacijo Republike Slovenije. 
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NAROČILNICA 

I Ime in priimek:   | 

| Naslov:  i 

i Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

I Davčna številka:  I 

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE j 

| Datum:   

i 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 

I Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
L 1 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 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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