
°^^Jm6NTACWA   

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 28. avgust 2000 Letnik XXVI St. 70 

PROIZVODNJA IN PROMET Z AZBESTNIMI IZDELKI 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z 3 
azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno 
- EPA 812 - II - hitri postopek 

DAVČNA SLUŽBA 

Predlog zakona o spremembi zakona o davčni službi 9 
- EPA 1285 - II - hitri postopek 

PRIJAVA PREBIVALIŠČA 

Predlog zakona o prijavi prebivališča 1 5 
- EPA 1110 - II - tretja obravnava 

SOCIALNO VARSTVO 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu 23 
- EPA 1074 - II - druga obravnava 

POMORSKI ZAKONIK 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije k predlogu pomorskega zakonika 37 
- EPA 1187 - II - hitri postopek 

POPOTRESNA OBNOVA OBJEKTOV IN SPODBUJANJE RAZVOJA V POSOČJU 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju 47 
razvoja v Posočju 
- EPA 1286 - II - skrajšani postopek 



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 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-2111-0027 
Številka: 311-22/97-3 
Ljubljana, 10.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 10. avgusta 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PREPOVEDI PROIZVODNJE IN PROMETA Z 
AZBESTNIMI IZDELKI TER O ZAGOTOVITVI SREDSTEV 
ZA PRESTRUKTURIRANJE AZBESTNE PROIZVODNJE V 
NEAZBESTNO, 

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 navedeni zakon obravnava in sprejme 
po hitrem postopku zaradi izrednih potreb države. Z 
uveljavitvijo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 106/99), ki odpravlja inštitut polne 
pokojninske dobe, je nastala pravna praznina, saj ni mogoče 
izračunati prispevka za dokup zavarovalne dobe. Posledica 
tega so, da delavci s tem niso ne zdravstveno zavarovani in 
ne upokojeni, čeprav izpolnjujejo pogoje za to. Ob tem pa 
predlog zakona predvideva ureditev problematike 
upokojevanja po posebnem zakonu, ki je bil sprejet zaradi 
izredno škodljivih vplivov azbesta na zdravje ljudi. 

Na podlagi obrazložitve in sklepa 53. izredne seje Državnega 
zbora Republike Slovenije št. 172-01 /89-2/253 z dne 27.7.2000, 
v katerem predlaga Vladi Republike Slovenije, da pripravi in po 
hitrem postopku predloži predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z 
azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje 
azbestne proizvodnje v neazbestno predlagamo, da se predlog 
zakona obravnava in sprejme po hitrem postopku. 

S tem zakonom nadomešča besedilo predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje 
in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 
prestrukturiranje proizvodnje v neazbestno - skrajšani 
postopek, ki smo vam ga poslali z dopisom št. 311-22/97-2 
(Z5) z dne 7.5.1999. 

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: 

- dr. Jože ZAGOŽEN, minister za gospodarske dejavnosti, 
- dr. Boris ŠUŠTAR, državni sekretar v ministrstvu za 

gospodarske dejavnosti, 
- Andrej ŠUŠTERŠIČ, državni podsekretar v ministrstvu za 

gospodarske dejavnosti. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 
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I. UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE ZAKONA 

Državni zbor RS je dne 27. septembra 1996 sprejel zakon o 
prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o 
zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v 
neazbestno (ZPPPAI), ki zagotavlja ukinitev proizvodnje azbestnih 
izdelkov, nadomeščanje azbestne proizvodnje z neazbestno in 
ki naj bi zagotovil socialno varnost in potrebna sredstva delavcem, 
ki so bili do ukinitve proizvodnje izpostavljeni škodljivemu vplivu 
azbestnega prahu. 

Zakon je v končnem besedilu razširil in posplošil koncept ukinjanja 
in prehod na brezazbestno proizvodnjo iz enega podjetja ( Salonit 
Anhovo) na celotno področje RS, vendar je hkrati s svojimi določili 
ustvaril neenakost in privilegiranost delavcev glede na kraj, podjetje 
in čas v katerem so bili delavci izpostavljeni škodljivim vplivom 
azbestnega prahu. 

Državni zbor RS je zato v mesecu aprilu 1998 sprejel Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o prepovedi proizvodnje in 
prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI- 
A) . V noveli zakona je v 1. členu črtal časovni okvir (do ukinitve 
proizvodnje) in dodal kategoriji delavcev, pri zdravstveni in socialni 
varnosti, tudi prebivalce 

V tretjem odstavku 3. člena je višino sredstev 1.850,000.000 
tolarjev, namenjenih za dokup zavarovalne dobe in izplačilo 
odškodnine, pustil nespremenjeno, je pa financiranje teh dveh 
postavk za leto 1997 in 1998, časovno podaljšal do vključno leta 
2003. 

V prvem in drugem odstavku 7. člena je podaljšal doseganje 
starostne meje za upokojitev do leta 1999, na leto 2003, v tretjem 
odstavku sedmega člena, pa je določil doseganje starostne meje 
upokojevanja do 31.12.2004. 

ZPPPAI-A je sredstva v višini 1.850,000.000 tolarjev, ki so bila 
namenjena za plačilo odškodnin in dokupu zavarovalne dobe v 
letih 1997 in 1998 podaljšal za 6 let, pri tem pa ni upošteval dejstva, 
da je latentna doba poklicne bolezni, ki jih povzroča azbest, od 15 
do 25 let, ko je oseba prišla v stik z azbestnim prahom. V postopku 
za verifikacijo poklicnega obolenja pri verifikacijski zdravstveni 
komisiji čaka trenutno 1200 delavcev (zahtevki prihajajo dnevno), 
splošna ocena pa je, da bo do konca leta 2004 teh zahtevkov 
okoli 2000, (točne ocene, žal, zaradi pojava bolezni pri osebah, ni 
možno dati). Od tega je pričakovati, po dosedanjih rezultatih, 
okoli 1200 obolelih oseb za posledicami poklicne bolezni, ki jo 
povzroča azbest. 

Do meseca oktobra 1999 je bila pri 340 osebah verificirana poklicna 
bolezen, ki jih povzroča azbest. V letih 1997, 1998 in 1999 je bilo 
zaradi teh vzrokov, na podlagi 3. odstavka, 7. člena ZPPPAI 
upokojeno 148 delavcev in zanje je bilo porabljeno okoli 
300.000,000 tolarjev. V prvih šestih mesecih leta 2000 je bilo iz 
istih razlogov upokojeno 50 delavcev, v mesecu septembru 2000 
pa izpolnjuje pogoje za upokojitev po tretjem odstavku, 7. člena 
ZPPPAI še dodatnih 60 delavcev. 

Po prvem in drugem odstavku 7. člena ZPPPAI je bilo v letu 2000 
upokojeno 33 delavcev, pričakuje pa se, da se bo na podlagi 
programa do konca leta 2003 upokojilo najmanj 300 delavcev. 

Od leta 1999 pa do meseca aprila 2000 je bila za izplačilo 
odškodnine na podlagi 12. člena ZPPPAI s 411 osebami sklenjena 
poravnava. Zahtevke za odškodnino je podalo še 130 oseb, katere 
izpolnjujejo pogoje zanjo. 

Sredstva v višini 1.850,000.000 tolarjev, ki so bila namenjena za 
plačilo odškodnin in dokupu zavarovalne dobe v letih 1997 in 
1998 ter podaljšana do leta 2004, so porabljena in sicer v letu 
1997 , za upokojevanje 449.371.575 tolarjev, v letu 1998 za 
odškodnine 165.792.000 tolarjev in za upokojevanje 328.965.187 
tolarjev in v letu 1999 za odškodnine 685.984.943 tolarjev in 
upokojevanje 219.886.295 tolarjev. 

Poleg delavcev pa je ZPPPAI-A vključil v zagotavljanje zdravstvene 
in socialne varnosti tudi prebivalce, kar pomeni, da je potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva tudi s te strani. 

Namen zakona je bila pomoč tistim podjetjem, ki so in še uporabljajo 
azbest, skladno z uredbo Vlade Republike Slovenije, št. 524-00/ 
98-1 (Uradni list RS, št.20/98) in so dolžna zaradi določil ZPPPAI 
opustiti azbest in na tej podlagi prestrukturirati azbestno 
proizvodnjo v neazbestno ter da se v primeru nezmožnosti 
zaposlitve v teh podjetjih nudi prizadetim delavcem denarno 
pomoč, z namenom dokupa razlike do polnih pokojninskih let in 
pa tudi ustrezno odškodnino, če so zboleli za poklicno boleznijo 
zaradi izpostavljenosti azbestu. 

Državni zbor RS je na 53. izredni seji, dne 27.7.2000, sprejel 
sklep s katerim predlaga Vladi RS, da za prvo naslednjo sejo 
Državnega zbora v avgustu pripravi in po hitrem postopku predloži 
spremembe in dopolnitve ZPPPAI, tako, da bodo po zakonu 
upravičeni vsi ostali delavci, ki so kadarkoli delali v neposredni 
proizvodnji ali servisnih službah, kjer se je proizvajal azbest. 

S predlagano spremembo se znova ureja možnost dokupa 
zavarovalne dobe za delavce, ki se upokojujejo po ZPPPAI. V 10. 
členu ZPPPAI je namreč določeno, da delavcem, ki uveljavijo 
pravico do pokojnine po tem zakonu, Republika Slovenija zagotovi 
dokup zavarovalne dobe do polne pokojninske dobe. Z uveljavitvijo 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list 
RS, št. 106/99) s 1.1. 2000, ki odpravlja institut polne pokojninske 
dobe, pa je nastala pravna praznina, saj ni bilo mogoče izračunati 
prispevka za dokup zavarovalne dobe. Poleg tega pa je v 9. členu 
ZPPPAI določeno, da prispevek za dokup zavarovalne dobe določi 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je sicer 
pristojen tudi za odmero in izplačevanje pokojnin. V praksi je Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje že tudi sicer izračunaval 
višino prispevka za dokup zavarovalne dobe, vendar je bilo to 
mogoče le na podlagi izrecnega pooblastila v odločbah, ki jih je 
izdala Komisija za uveljavljanje pravice do pokojnine pod 
ugodnejšimi pogoji. 

Poklicne bolezni, ki jih povzroča azbest niso, v ZPPPAI posebej 
določene, so pa opredeljene v Pravilniku o določitvi poklicnih 
bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, ki ga je izdal minister za 
zdravstvo dne 7. maja 1997 (Uradni list RS, št.26/97). Verifikacijo 
poklicne bolezni lahko izvaja samo interdisciplinarna skupina 
strokovnjakov, ki jo imenuje minister za zdravstvo RS, vendar to 
v tem zakonu ni določeno, kar v praksi pomeni, da sodišča pri 
sojenju upoštevajo mnenja posameznih izvedencev zdravstvene 
stroke. S tem se pojavlja vprašanje verodostojnosti določanja 
poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu. 
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II. CILJI IN NAČELA SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV ZAKONA 

Temeljni cilj, ki ga želimo doseči s spremembami in dopolnitvami 
je, da ZPPPAI doseže namen, zaradi katerega je bil sprejet in 
sicer, da se ukine azbestna proizvodnja in le ta nadomesti z 
neazbestno in da se družbam , ki so proizvajale izdelke, ki 
vsebujejo azbest, poleg že z zakonom določenega zneska v 
višini 1.850,000.000 tolarjev, zagotovijo še dodatna sredstva 
Republike Slovenije v višini 4.350,000.000 tolarjev za plačilo 
prispevka za dokup zavarovalne dobe iz 10. člena tega zakona 
in izplačilo odškodnin za poklicno bolezen iz 12. člena tega zakona 
za leto 2000, 2001,2002, 2003 in 2004. Namen je, da se delavcem 
zagotovi pravica do dela in sicer, da omenjene družbe zagotovijo 
premestitev presežnih delavcev zaradi ukinitve proizvodnje 
izdelkov, ki vsebujejo azbest, na drugo ustrezno delovno mesto, 
oziroma, da se z ustrezno prekvalifikacijo zagotovi njihovim 
delovnim sposobnostim ustrezno drugo zaposlitev v primerni 
oddaljenosti od kraja stalnega bivališča v roku enega leta. V 
primeru, da to ni možno, se tem družbam zagotovijo sredstva za 
dokup pokojninskih let za delavce, ki izpolnjujejo pogoje iz ZPPPAI 
za upokojitev pod ugodnejšimi pogoji. V teh primerih gre za delavce, 
ki izpolnjujejo pogoje po prvem in drugem odstavku 7. člena in 
niso zdravstveno ogroženi, so zdravi, nimajo ugotovljene poklicne 
bolezni kot posledica uporabe azbesta. 

V primeru, da gre za delavce, pri katerih je ugotovljena poklicna 
bolezen kot posledica uporabe azbesta se tem delavcem, poleg 
sredstev za dokup pokojninskih let, zagotovijo tudi sredstva za 
priznano odškodnino zaradi poklicne bolezni. 

PREDLAGANE SPREMEMBE: 

Za izvedbo in dokončanje zakonsko določenega programa je 
potrebno, poleg že z zakonom določenega zneska v višini 
1.850,000.000 tolarjev, zagotoviti še dodatna sredstva v višini 
4.350,000.000 tolarjev, ki bodo namenjena za plačilo odškodnin 
in dokupu zavarovalne dobe v letih 2000, 2001, 2002, 2003 in 
2004, s katerimi se bo zagotovil dokup zavarovalne dobe in plačilo 
odškodnin za okoli 1500 delavcev in prebivalcev, ki izpolnjujejo 
pogoje za upokojitev v gospodarskih družbah in tistih, ki so že 
zboleli oziroma še bodo za posledicami azbesta do konca leta 
2004. 

V zakonu je potrebno zapolniti pravno praznino, ki je nastala z 
uveljavitvijo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 106/99) s 1.1. 2000, ki odpravlja institut polne 
pokojninske dobe pri dokupu zavarovalne dobe do polne 
pokojninske dobe za delavce, ki se upokojujejo po ZPPPAI. 

V zakonu je potrebno navesti, v katerih aktih se določajo poklicne 
bolezni, ki ji povzroča izpostavljenost azbestu in tudi opredeliti 
delo posebne Interdisciplinarne skupine strokovnjakov, ki jo 
imenuje minister za zdravstvo RS in je strokovno usposobljena 
za verifikacijo poklicnih bolezni, ki jih povzroča azbest, z namenom 
da lahko tudi sodišča na podlagi predpisov ugotovijo, katere 
poklicne bolezni povzroča azbest. 

Predlagamo, da se na podlagi 201. člena poslovnika Državnega 
zbora RS, predlog zakona obravnava in sprejme po hitrem 
postopku, kadar to zahtevajo izredne potrebe države . 

I 

Obrazložitev: 

Z uveljavitvijo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 106/99) s 1.1. 2000, ki odpravlja institut polne 
pokojninske dobe, je nastala pravna praznina, saj ni mogoče 
izračunati prispevka za dokup zavarovalne dobe. Posledice tega 
so, da delavci s tem niso ne zdravstveni zavarovani in ne 
upokojeni, čeprav izpolnjujejo pogoje zato, ob tem pa predlog 
zakona predvideva ureditev problematike upokojevanja po 
posebnem zakonu, ki je bil sprejet zaradi izredno škodljivih vplivov 
azbesta na zdravje ljudi. 

Na podlagi obrazložitve in sklepa 53. izredne seje Državnega 
zbora št. 172-01/89-2/253, EPA 1198RS, z dne 27.7.2000 v 
katerem predlaga Vladi RS da pripravi in po hitrem postopku 
predloži predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o 
zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v 
neazbestno ( ZPPPAI-B ), predlagamo, da se predlog zakona 
obravnava in sprejme, po hitrem postopku. 

III. OCENA POTREBNIH FINANČNIH 
SREDSTEV 

Predlagane spremembe zakona bodo zahtevale 4.350,000,000 
tolarjev dodatnih finančnih sredstev . 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

Besedilo četrtega odstavka 7. člena Zakona o prepovedi 
proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi 
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno 
(Uradni list RS, št 56/96), se spremeni tako, da se glasi: 

»V proračunu Republike Slovenije se kot pomoč gospodarskim 
družbam, ki so proizvajale izdelke, ki vsebujejo azbest, 
zagotavljajo sredstva v višini 4.350,000.000 tolarjev za socialno 
kadrovski program, in sicer za dokup zavarovalne dobe iz 10. 
člena tega zakona in za izplačilo odškodnin za poklicno bolezen 
iz 12. člena tega zakona za leto 2000, 2001, 2002, 2003 in 2004.« 

2. člen 

V prvem odstavku 10. člena se besede »do polne pokojninske 
dobe« nadomestijo z besedami »do dopolnitve pokojninske dobe, 
ki je po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
predpisana za upokojitev pri minimalni starosti«. 

3. člen 

V 11. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 
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»Višino prispevka za dokup zavarovalne dobe iz prejšnjega 
odstavka določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, glede na razliko med dejansko pokojninsko dobo 
zavarovanca in dokupljeno zavarovalno dobo z upoštevanjem 
določbe prvega odstavka prejšnjega člena.« 

4. člen 

V 12 . členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita: 

" Za poklicne bolezni se štejejo samo bolezni opredeljene v 
predpisu iz petega odstavka tega člena. 

Verifikacijo poklicne bolezni in oceno zmanjšanja življenjskih funkcij 

izvaja interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki jo imenuje mi- 
nister za zdravstvo. 

Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek" 

5. člen 

Vloge za upokojitev pod ugodnejšimi pogoji, ki so bile vložene do 
dneva uveljavitve tega zakona, se rešujejo pod pogoji in na način, 
ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

6. člen 

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

OBRAZLOŽITEV: 

K 1. členu- 
Za izvajanje zakonsko določenega programa je potrebno, poleg 
zneska v višini 1.850,000.000 tolarjev, ki je bil določen z zakonom 
v letu 1996, zagotoviti še dodatna sredstva v višini 4.350,000.000 
tolarjev, ki bodo namenjena za plačilo odškodnin in dokupu 
zavarovalne dobe v letih 2000, 2001, 2002, 2003 in 2004, za 
gospodarske družbe, ki so proizvajale izdelke, ki vsebujejo azbest, 
za upokojitev po prvem in drugem odstavku 7. člena najmanj 300 
delavcev. Po tretjem odstavku 7. člena, kjer gre za delavce in 
prebivalce, ki so že zboleli za posledicami azbestnega prahu in 
čakajo na odškodnino ali upokojitev in dokup zavarovalne dobe v 
letu 2000, je okoli 200 oseb, do konca leta 2004 pa se po sedanjih 

trendih pričakuje še okoli 1000 delavcev in prebivalcev, ki bodo 
lahko potencialno zboleli za posledicami poklicne bolezni, ki jo 
povzroča azbest in bodo izpolnjevali zakonsko določene pogoje. 
Iz tega sledi, da bo za najmanj 300 delavcev, ki bodo po podatkih 
družb postali tehnološki presežki do konca leta 2003, zaradi 
prestrukturiranja azbestne proizvodnje v neazbestno in 
potencialno najmanj 1200 delavcev, ki so že in še bodo do konca 
leta 2004, eventualno zboleli za boleznimi, ki jih povzroča azbest, 
potrebno za dokup zavarovalne dobe nameniti 2.100,000.000 
tolarjev in za odškodnine delavcem oziroma prebivalcem 
2.250,000.000 tolarjev, kar znese 

- za leto 2000   754,000.000 tolarjev, (približna ocena 260 oseb) 
- za leto 2001  1.450,000,000 tolarjev, (približna ocena 500 oseb) 
■ za leto 2002  870,000.000 tolarjev, (približna ocena 300 oseb) 
- za leto 2003  870,000.000 tolarjev, (približna ocena 300 oseb) 
- za leto 2004  406,000.000 tolarjev, (približna ocena 140 oseb) 

Skupaj  4.350,000.000 tolarjev 

K 2. členu- 
S predlagano spremembo 10. člena se znova ureja možnost 
dokupa zavarovalne dobe za delavce, ki se upokojujejo po 
ZPPPAI. V 10. členu ZPPPAI je namreč določeno, da delavcem, ki 
uveljavijo pravico do pokojnine po tem zakonu, Republika Slovenija 
zagotovi dokup zavarovalne dobe do polne pokojninske dobe. Z 
uveljavitvijo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni'list RS, št. 106/99) s 1. 1. 2000, ki odpravlja institut polne 
pokojninske dobe, pa je nastala pravna praznina, saj ni bilo mogoče 
izračunati prispevka za dokup zavarovalne dobe. 

K 3. členu 
Določeno je, da prispevek za dokup zavarovalne dobe določi 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je sicer na 
podlagi določbe 9. člena pristojen tudi za odmero in izplačevanje 
pokojnin. V praksi je Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje že tudi sicer izračunaval višino prispevka za dokup 
zavarovalne dobe, vendar je bilo to mogoče le na podlagi izrecnega 
pooblastila v odločbah, ki jih je izdala Komisija za uveljavljanje 
pravice do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. 
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K 4. členu- 
S tem dodatnim besedilom k 12. členu se v zakonu določi, da so 
poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu določene v 
podzakonskih predpisih in da poklicno bolezen, na podlagi le teh, 
ugotavlja samo strokovno usposobljena interdisciplinarna skupina 
strokovnjakov. S tem se vsem zagotovi objektivnost pri 
ugotavljanju poklicne bolezni, saj jo za vse prizadete ugotavlja 
ista komisija na področju celotne države. 

K 5. členu- 
Člen določa, da se yse vloge, ki bodo vložene pred sprejetjem 
tega zakona, obravnavajo po takrat veljavnem zakonu, z 
namenom, da se ne krši načelo enakosti oziroma, da se za 
upravičence zagotovijo enaki pogoji in pravno varstvo. 

BESEDILA ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO: 

obrokov pokojnine po datumu izpolnitve minimalne starosti za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine po zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

10. člen 

Za vse delavce, ki uveljavljajo pravico do pokojnine po tem zakonu, 
Republika Slovenija zagotovi dokup zavarovalne dobe do polne 
pokojninske dobe. 

Sredstva potrebna za dokup pokojninske dobe iz prejšnjega 
odstavka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. 

11. člen 

Prispevek za dokup zavarovalne dobe iz prejšnjega člena se 
določi v višini razlike med skupnim zneskom pokojnine, odmerjene 
z upoštevanjem dokupov zavarovalne dobe in zneskom pokojnine, 
kakršna bi bila odmerjena brez upoštevanja dokupljene 
zavarovalne dobe in z upoštevanjem starosti ob upokojitvi. Ta 
razlika pa se pomnoži s koeficientom, ki izraža pričakovano število 

12. člen 

Republika Slovenija subsidiarno prevzame obveznosti, ki bodo 
nastale za izplačilo odškodnin, ki so jih delavci, oboleli za poklicno 
boleznijo, zaradi izpostavljenosti azbestnemu prahu uveljavili na 
način, ki je določen s tem zakonom. 

Za postopke sporazumevanja za priznanje odškodnin Vlada 
Republike Slovenije, v skladu s tem zakonom, imenuje komisijo, 
ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva, pristojnega za zdravstvo, 
ministrstva, pristojnega za delo In ministrstva, pristojnega za 
pravosodje. 

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona izda predpis, ki bo nadomestil določbe o poklicnih 
boleznih zaradi izpostavljenosti azbestu v samoupravnem 
sporazumu o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list SFRJ, št.38/ 
83). 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prepovedi 
proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi 
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno 
(ZPPPAI-B). 

2) Skladnost predloga akta z določbami »82. člena 
Evropskega sporazuma o pridružitvi« 

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

Gre za meterijo, na katero se sporazum ne nanaša. 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti 
!zpoln|ene: 

V celoti, glede ukinitve azbestne proizvodnje. 

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, neusklajeno): 

Konvencija o čezmejnih vplivih na okolje (Uradni list RS, št. 
46/98). 

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 zoora| 
navedenimi pravnimi viri ES (teto) 

/ 

5) Ali 90 zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
SipvenSCIno? 

Da 

6) AH le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

Ne 

7) Sodelovanle neodvisnih ekspertov fPHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. državne članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
In priloženo nlthovo mnenle o usklalenostl 

/ 

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

/ 

Podpis pristojnega ministra oz. 
predstojnika organa: 
dr. Jože Zagožen, l.r. 

MINISTER 

t- 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 DAVČNI 

SLUŽBI 

- EPA 1285 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-1611-0085 
Številka: 422-06/98-3 
Ljubljana, 10.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 10. avgusta 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DAVČNI 
SLUŽBI, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor Republike 
Slovenije zaradi izrednih potreb države, sprejme zakon po 
hitrem postopku. Agencija bo namreč morala opravljati plačilni 
promet za pravne osebe do zaključka reforme slovenskih 
plačilnih sistemov, ki ga pa bo po zadnjem načrtu Banke 
Slovenije mogoče izpeljati šele ob konca leta 2001. Zaradi 
nemotenega poteka dela v Agenciji, v Davčno upravo Republike 
Slovenije do 01.01.2001 ne bodo mogli preiti vsi delavci 

Agencije, ki so 30.06.1996 opravljali naloge kontroliranja, saj 
bodo nekateri od teh delavcev morali v letu 2001 opravljati 
pomembne in zahtevne naloge na področju plačilnega prometa. 
Predlagatelj torej predlaga obravnavo predloga zakona po 
hitrem postopku, saj mora država nujno zagotavljati nemoteno 
opravljanje plačilnega prometa. Že iz ocene stanja pa tudi 
sicer izhaja, da je potrebno predlagani zakon ne samo sprejeti 
ampak tudi uveljaviti pred 31.12.2000. 

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

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

nance, 
- Igor UMEK, generalni sekretar Ministrstva za finance, 
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi 
(ZDS-B, Ur.l. RS, št. 87/97) je določeno, da delavci Agencije, ki so 
na dan 30.6.1996 opravljali naloge kontroliranja, »postanejo 
delavci Davčne uprave Republike Slovenije postopoma, skladno 
z reformo plačilnega sistema, vendar najpozneje do 1.1.2001. 
Minister, pristojen za finance in Agencija se dogovorita o rokih 
prehoda delavcev Agencije v Davčno upravo Republike 
Slovenije«. 

Ta določba zakona temelji na predpostavki, da bo projekt reforme 
slovenskih plačilnih sistemov v celoti izpeljan najpozneje do konca 
leta 2000. Vendar pa bo po zadnjem načrtu Banke Slovenije projekt 
reforme mogoče izpeljati šele do konca leta 2001. Zato v Davčno 
upravo Republike Slovenije do 1.1.2001 ne bodo mogli preiti vsi 
delavci Agencije, ki so 30.6.1996 opravljali naloge kontroliranja. 
Nekateri od teh delavcev bodo namreč morali opravljati 
pomembne in zahtevne naloge na področju plačilnega prometa 
še tudi v letu 2001, oziroma do dokončnega prenosa plačilnega 
prometa iz Agencije v banke in hranilnice. Po stanju na dan 1.6.2000 
je za prehod v Davčno upravo Republike Slovenije ostalo še 85 
delavcev Agencije, ki so 30.6.1996 opravljali naloge kontroliranja. 
V letu 2000 se bo v Davčni uprav Republike Slovenije i še lahko 
zaposlilo določeno število teh delavcev; preostali delavci Agencije 
pa bi v Davčno upravo Republike Slovenije prehajali v letu 2001 - 
postopoma, v skladu s prenašanjem plačilnega prometa iz Agencije 
v banke in hranilnice. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj predlagane spremembe zakona je zagotoviti nemoteno, 
pravilno in zanesljivo opravljanje plačilnega prometa v Agenciji 
vse do njegovega prenosa v banke in hranilnice oziroma do 
dokončanja projekta reforme slovenskih plačilnih sistemov. 

Pravilno, hitro in zanesljivo opravljanje plačilnega prometa je 
nedvomno eden od temeljev učinkovitega gospodarjenja vseh 
poslovnih subjektov in zato v velikem interesu države. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA 

Izvajanje predlagane spremembe zakona ne bo povzročilo 
finančne obremenitve proračuna Republike Slovenije. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o davčni službi (Ur.l. RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98, 
26/99 in 54/99) se v tretjem odstavku 67. člena besedilo 
»najpozneje do 1.1.2001« nadomesti z besedilom »najpozneje 
do 1.1.2002«. 

2. člen 

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

Agencija bo morala opravljati plačilni promet za pravne osebe 
vse dokler ga ne bodo v celoti prevzele banke in hranilnice. Zato 
mora do tega roka obdržati določeno število ustrezno 
usposobljenih delavcev. Med temi delavci so tudi delavci, ki so 
30.6.1996 opravljali naloge kontroliranja, in bi zato morali, v skladu 
z veljavnim Zakonom o davčni službi, do konca leta 2000 preiti v 
Davčno upravo Republike Slovenije. Ta rok je bil določen ob 

predpostavki, da bo plačilni promet iz Agencije prenesen v banke 
in hranilnice v celoti do konca leta 2000. Ker bo po zadnjem 
načrtu Banke Slovenije projekt reforme slovenskih plačilnih 
sistemov izpeljan najmanj eno leto pozneje, bi bilo treba v Zakonu 
o davčni službi določiti nov datum dokončnega prehoda teh 
delavcev Agencije v Davčno upravo Republike Slovenije, in sicer 
1.1.2002. 

III. BESEDILO ČLENA ZAKONA, KI SE 
SPREMINJA 

67. člen 

Delavci Republiške uprave ter delavci Agencije, ki opravljajo naloge 
davčnega nadzora in naloge v neposredni zvezi z njimi, postanejo 
1. julija 1996 delavci Davčne uprave Republike Slovenije. 

Delavce iz prejšnjega odstavka določita z dogovorom Agencija in 
minister, pristojen za finance, v skladu z aktom o sistemizaciji 
Davčne uprave Republike Slovenije, ter po predhodnem mnenju 
Banke Slovenije tako, da se zagotovi opravljanje preostalih nalog 
Agencije in nalog Davčne uprave Republike Slovenije. 

Delavci Agencije, ki opravljajo naloge kontroliranja in ki skladno z 
dogovorom iz prejšnjega odstavka ne preidejo 1. julija 1996 v 

Davčno upravo Republike Slovenije, postanejo delavci Davčne 
uprave Republike Slovenije postopoma, skladno z reformo 
plačilnega sistema, vendar najpozneje do 1.1.2001. Minister, 
pristojen za finance in Agencija se dogovorita o rokih prehoda 
delavcev Agencije v Davčno upravo Republike Slovenije. 

Notranja razmerja med plačami ostanejo do sprejema sistemizacije 
delovnih mest in nomenklature nazivov nespremenjena. 

Višino dodatka iz 60. člena tega zakona določi Vlada Republike 
Slovenije ob sprejetju sistemizacije v Davčni upravi Republike 
Slovenije, in sicer tako, da se upošteva raven plač in dodatkov 
delavcev Agencije, ki s 1. julijem 1996 postanejo delavci Davčne 
uprave Republike Slovenije. 

Plače delavcev Davčne uprave Republike Slovenije in dodatek iz 
60. člena tega zakona se delavcem Davčne uprave Republike 
Slovenije izplačujejo od dneva pričetka dela Davčne uprave 
Republike Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o spremembi zakona o davčni službi, hitri postopek 

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

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

- Jih ni 

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

- Jih ni 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

- Jih ni 

31 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: 

/ 

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

/ i 

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

/ 

6) Ali je predlog akta preveden in v kptpri jegik? 

/ 
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7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare. Taiex. Komisija ES. države članice F£ 
SIGMA. OECD. Univerzami 

/ 

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

/ 

Ljubljana, 8.8.2000 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 
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Predlog zakona o 

PRIJAVI PREBIVALIŠČA 

■ EPA 1110 - II - tretja obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-1711-0014 
Številka: 204-02/2000-2 
Ljubljana, 10.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 10. avgusta 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 52. izredne 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 18.7.2000, 

drugega odstavka 194. in 195. 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 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Peter JAMBREK, minister za notranje zadeve, 
- mag. Bojan TRNOVŠEK, državni podsekretar v Ministrstvu 

za notranje zadeve. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Vsebina zakona 

Ta zakon ureja način in postopek prijave in odjave stalnega in 
začasnega prebivališča, prijavo in odjavo gosta, vodenje registra 
stalnega prebivalstva ter posredovanje podatkov uporabnikom. 

2. člen 
Prijavno-odjavna obveznost 

Posameznik mora prijaviti stalno prebivališče in spremembo 
naslova stanovanja, odjaviti stalno prebivališče, če se za stalno 
odseli z območja Republike Slovenije, prijaviti začasni odhod z 
območja Republike Slovenije, ki traja več kot tri mesece, ter prijaviti 
in odjaviti začasno prebivališče. Stanodajalec mora prijaviti in 
odjaviti gosta ter prijaviti in odjaviti začasno prebivališče 
posameznika, kot določa ta zakon. 

3. člen 
Opredelitev izrazov 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

1. posameznik je državljan Republike Slovenije ali tujec, ki mora 
po določbah tega zakona na območju Republike Slovenije izpolniti 
prijavno-odjavno obveznost; 

2. prebivališče je naselje, kjer se posameznik naseli z namenom, 
da v njem prebiva. Za Republiko Slovenijo je to občina, naselje, 
ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki in geokodo ter 
oznak? stanovanja, za tujino pa država, kraj, ulica in hišna številka; 

3. stalno prebivališče je naselje, kjer se posameznik naseli z 
namenom, da v njem stalno prebiva, ker je to naselje središče 
njegovih življenjskih interesov. 

Središče življenjskih interesov posameznika se presoja na podlagi 
njegovih poklicnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, 
da med posameznikom in naseljem, kjer živi, dejansko obstajajo 
tesne in trajne povezave. 
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4. začasno prebivališče je vsako drugo prebivališče, kjer se 
posameznik zadržuje ali začasno prebiva zaradi dela, šolanja ali 
drugih razlogov, vendar v njem nima namena stalno prebivati; 

5. gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno 
prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje 
osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, 
šolanje otrok ipd.). Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki 
izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti ali kot podnajemnik 
v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih 
življenjskih potreb; 

6. nastanitveni objekti so prostori, namenjeni nastanitvi 
posameznikov (samski domovi, dijaški in študentski domovi, 
domovi za ostarele, socialnovarstveni zavodi in drugi objekti, 
namenjeni skupinski nastanitvi ali izvajanju dejavnosti, ki vključuje 
24 - urno bivanje); 

7. turistični in gostinski objekti so prostori, namenjeni sprejemu 
posameznikov na prenočišče ali počitek (hoteli, moteli, zdravilišča, 
penzioni, prenočišča, gostišča, turistične kmetije, hotelska in 
apartmajska naselja, kampi, marine, planinski in drugi domovi ter 
drugi objekti, če se uporabljajo za prenočišča ali počitek); 

8. visokogorske koče oziroma postojanke so težje dostopne koče 
oziroma postojanke v slovenskem visokogorju, določene na 
podlagi kategorizacije Planinske zveze Slovenije; 

9. stanodajalec je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik 
ali fizična oseba, ki proti plačilu sprejema goste na prenočišče 
oziroma počitek ali v okviru svoje dejavnosti posameznikom nudi 
začasno nastanitev; 

10. register stalnega prebivalstva je računalniško vodena zbirka 
podatkov o posameznikih, ki imajo stalno ali začasno prebivališče 
na območju Republike Slovenije oziroma so se stalno ali začasno, 
to je za več kot tri mesece, odselili iz Republike Slovenije; 

11. evidenca gostov je na podlagi enotne metodologije 
računalniško ali ročno vodena evidenca posameznikov, sprejetih 
na prenočišče oziroma počitek ali začasno nastanitev; 

12. kraj rojstva za rojene v Republiki Sloveniji sta občina in naselje, 
kjer je posameznik rojen, za rojene v tujini pa država in kraj. 

4. člen 
Uporaba zakona 

Določbe tega zakona veljajo za posameznika, kolikor ni s 
posebnim zakonom ali mednarodno pogodbo drugače določeno. 

5. člen 
Pristojnost 

Za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča in prijavo 
spremembe naslova stanovanja ter prijavo oziroma odjavo 
začasnega prebivališča je pristojna upravna enota (v nadaljnjem 
besedilu: pristojni organ), na območju katere ima posameznik 
stalno ali začasno prebivališče ali ga prijavlja oziroma odjavlja. 

Za prijavo oziroma odjavo gosta je pristojna policijska postaja, na 
območju katere se posameznik nastani. 

II. PRIJAVA IN ODJAVA STALNEGA 
PREBIVALIŠČA TER PRIJAVA 
SPREMEMBE NASLOVA STANOVANJA 

6. člen 
Obveznost prijave oziroma odjave stalnega 
prebivališča ter prijave spremembe naslova 

stanovanja 

Stalno prebivališče in spremembo naslova stanovanja mora 
posameznik prijaviti pristojnemu organu, kadar se v nekem naselju 
stalno naseli ali spremeni naslov stanovanja, odjaviti pa v primeru, 
kadar se stalno odseli z območja Republike Slovenije. 

Posameznika, mlajšega od 18 let, ter posameznika, ki ni poslovno 
sposoben, morajo prijaviti oziroma odjaviti starši ali skrbniki 
oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. 

Posameznik, starejši od 15 let, ki je po drugih predpisih pridobil 
popolno poslovno sposobnost, se mora prijaviti oziroma odjaviti 
sam. 

V primeru, ko živijo starši ločeno, otroka prijavi oziroma odjavi tisti 
izmed roditeljev, ki izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem otrok 
stalno prebiva. 

Stalno prebivališče oziroma spremembo naslova stanovanja je 
treba prijaviti v osmih dneh od naselitve, odjaviti pa pred odselitvijo. 

Pristojni organ izda posamezniku potrdilo o prijavi oziroma odjavi 
stalnega prebivališča. 

7. člen 
Postopek prijave oziroma odjave stalnega 

prebivališča ter prijave spremembe naslova 
stanovanja 

Posameznik mora ob prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča 
in prijavi spremembe naslova stanovanja dati pristojnemu organu 
naslednje podatke: 
1. priimek in ime; 
2. EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena; 
3. kraj rojstva; 
4. staro stalno prebivališče; 
5. novo stalno prebivališče; 
6. državljanstvo; 
7. narodnost; 
8. zakonski stan; 
9. priimek in ime ter EMŠO posameznika, ki vodi gospodinjstvo, 

ter sorodstveno razmerje do njega; 
10. dovoljenje oziroma prepoved za posredovanje podatkov iz 1. 

in 5. točke porabnikom, ki nimajo zakonske podlage za zbiranje 
teh podatkov; 

11. datum prijave, odjave oziroma spremembe. 

Podatek iz 7. točke prejšnjega odstavka da posameznik 
pristojnemu organu le v primeru, če se o narodni pripadnosti želi 
izreči, na kar ga mora uradna oseba, ki vodi postopek, opozoriti. 
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Stalno prebivališče in sprememba naslova stanovanja se prijavi 
oziroma odjavi na obrazcu za prijavo oziroma odjavo stalnega 
prebivališča. 

Posameznik ob prijavi stalnega prebivališča in prijavi spremembe 
naslova stanovanja predloži dokazilo, da ima pravico do prebivanja 
na naslovu, ki ga prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico 
do prebivanja na naslovu se šteje dokazilo o lastništvu, najemna 
in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma 
solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega 
objekta. 

Tujec ob prijavi stalnega prebivališča in spremembe naslova 
stanovanja poleg dokazila iz prejšnjega odstavka predloži še 
dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. 

Pristojni organ preveri pravilnost naslova, na katerega se 
posameznik prijavlja, v registru prostorskih enot, v primeru prijave 
stalnega prebivališča in spremembe naslova tujca pa tudi 
veljavnost dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. 

Če pristojni organ ob prijavi stalnega prebivališča in spremembe 
naslova stanovanja podvomi o resničnosti v prijavi navedenih 
podatkov oziroma posameznik ob prijavi stalnega prebivališča 
ne predloži dokazila iz četrtega odstavka tega člena, lahko odkloni 
prijavo stalnega prebivališča in posameznika na tem naslovu 
prijavi začasno, in sicer za čas, dokler ne preveri resničnosti 
podatkov prijave, vendar največ za 60 dni, oziroma dokler ne 
ugotovi ali posameznik dejansko stalno prebiva na tem naslovu. 

8. člen 
Postopek ugotavljanja dejanskega stalnega 

prebivališča 

Če pristojni organ podvomi, da posameznik stalno prebiva v 
naselju oziroma na naslovu, kjer je prijavil stalno prebivališče, 
oziroma je obveščen, da tam ne prebiva stalno, uvede postopek 
za ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča. Ta postopek 
uvede tudi v primeru, da se je posameznik za stalno odselil z 
območja Republike Slovenije ali da nima prijavljenega stalnega 
prebivališča, čeprav v Republiki Sloveniji dejansko živi. 

Pristojni organ je dolžan uvesti postopek za ugotavljanje 
dejanskega stalnega prebivališča na zahtevo lokalne skupnosti 
na območju katere je posameznik prijavil stalno prebivališče ali 
na območju katere dejansko živi. 

V primeru, ko se v postopku ugotovi, da posameznik dejansko 
stalno prebiva na območju drugega pristojnega organa, se 
ugotavljanje stalnega prebivališča odstopi pristojnemu organu, 
na območju katerega posameznik stalno prebiva. 

Če posameznik nima prijavljenega stalnega prebivališča, po 
določbah tega zakona pa ga tudi ni mogoče prijaviti, se za njegovo 
stalno prebivališče šteje naslov organa ali organizacije, kjer dobiva 
pomoč v materialni obliki, če na območju pristojnega organa tudi 
dejansko živi. Pristojni organ mora pred prijavo stalnega 
prebivališča pridobiti pisno soglasje organa ali organizacije, ki 
posamezniku daje pomoč. Če organ ali organizacija ne da pisnega 
soglasja, pristojni organ posameznika stalno prijavi na naslovu 
tistega organa ali organizacije, ki je posamezniku dal zadnji pomoč. 
Org&ni in organizacije, ki posamezniku nudijo pomoč, morajo pri 
prijavi stalnega prebivališča sodelovati s pristojnim organom. 

Pristojni organ mora obvestiti organ oziroma organizacijo o prijavi 
stalnega prebivališča posameznika iz prejšnjega odstavka na 
njegovem naslovu. 

Na podlagi dokončne odločbe, s katero pristojni organ ugotovi 
dejansko stalno prebivališče posameznika, vpiše v register 
stalnega prebivalstva novo stalno prebivališče oziroma odjavi 
stalno prebivališče v primeru stalne odselitve z območja Republike 
Slovenije. Dokončna odločba velja kot potrdilo o prijavi oziroma 
odjavi stalnega prebivališča. 

Če pristojni organ v postopku ne more ugotoviti, kje posameznik 
dejansko prebiva in po določbi tretjega odstavka tega člena ne 
more prijaviti njegovega stalnega prebivališča, na podlagi dokončne 
odločbe posameznika iz registra stalnega prebivalstva izbriše. 

III. PRIJAVA IN ODJAVA ZAČASNEGA 
PREBIVALIŠČA 

9. člen 
Prijavna obveznost stanodajalca 

Posameznika, ki se nastani ali začasno prebiva v turističnem, 
gostinskem ali nastanitvenem objektu, mora stanodajalec prijaviti 
oziroma odjaviti ne glede na trajanje nastanitve. 

Posameznik mora ob prijavi oziroma odjavi dati stanodajalcu 
podatke iz 1., 2., 5., 6. in 11. točke prvega odstavka 7. člena tega 
zakona ter številko javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je 
izdal državni organ (v nadaljnjem besedilu: javna listina). 

Če se posameznik, mlajši od 15 let, nastani skupaj s starši, skrbniki 
ali ožjimi družinskimi člani, so ti ob prijavi oziroma odjavi dolžni 
dati stanodajalcu o njem podatke iz 1., 2. in 6. točke prvega odstavka 
7. člena tega zakona. 

Ne glede na določbo drugega odstavka lahko vodja skupine ob 
prijavi oziroma odjavi organiziranih skupin, ki štejejo najmanj osem 
ljudi, njihova nastanitev pa ne traja več kot sedem dni, predloži 
stanodajalcu seznam članov skupine, ki za vsakega člana 
vsebuje podatke iz 1., 2. in 6. točke prvega odstavka 7. člena tega 
zakona. 

Stanodajalec mora preverit^ resničnost danih podatkov, pri čemer 
ima pravico, preveriti istovetnost posameznika z vpogledom v 
javno listino. 

10. člen 
Policijska prijava 

Posameznika, ki se nastani v turističnem ali gostinskem objektu, 
mora stanodajalec prijaviti oziroma odjaviti pristojni policijski postaji 
v 12 urah po njegovem sprejemu oziroma odhodu. 

Tujca, ki se nastani v nastanitvenem objektu in nima dovoljenja 
za prebivanje v Republiki Sloveniji, mora stanodajalec prijaviti 
oziroma odjaviti pristojni policijski postaji v treh dneh po njegovem 
sprejemu oziroma odhodu. 

Tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji in se 
ne nastani v objektih oziroma pri stanodajalcih iz prvega odstavka 
prejšnjega člena, se mora prijaviti pristojni policijski postaji v roku 
treh dni po prehodu državne meje oziroma po spremembi 
nastanitve, odjaviti pa pred odhodom. 

Prijava oziroma odjava iz prejšnjih odstavkov se poda na obrazcu 
za prijavo oziroma odjavo gosta. 
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Pristojni organ lahko določi daljši rok za prijavo oziroma odjavo iz 
prvega odstavka tega člena, če stanodajalec zaradi velike 
oddaljenosti od naselja, kjer je sedež policijske postaje, ne more 
izpolniti prijavne obveznosti v predpisanem roku, ki pa ne sme biti 
daljši od treh dni. 

Stanodajalec iz prvega in drugega odstavka tega člena mora 
pristojni policijski postaji posredovati naslednje podatke: 
- priimek in ime ter naslov oziroma ime (firme) in sedež 
stanodajalca ter stanodajalčevo EMŠO oziroma številko 
registrskega vpisa firme; 
- naslov, na katerega posameznika prijavlja oziroma odjavlja; 
- podatke iz drugega, tretjega oziroma četrtega odstavka 
prejšnjega člena. 

Tujec iz tretjega odstavka tega člena mora pristojni policijski postaji 
dati naslov, na katerega se prijavlja, in podatke iz drugega odstavka 
prejšnjega člena. 

Podatke iz šestega in sedmega odstavka tega člena sme pristojna 
policijska postaja hraniti največ šest mesecev od dneva prijave 
oziroma odjave posameznika, nato pa jih mora arhivirati. 

Določbe tega člena se ne uporabljajo za prijavo oziroma odjavo 
posameznikov, sprejetih na prenočišče ali počitek v visokogorskih 
kočah ali postojankah. 

11. člen 
Prijava pristojnemu organu 

Posameznika, ki se nastani v nastanitvenem objektu, mora 
stanodajalec prijaviti oziroma odjaviti pristojnemu organu v roku 
treh dni po njegovem sprejemu oziroma odhodu na obrazcu za 
prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča. 

Določba prejšnjega odstavka se uporablja za tujca le v primeru, 
če Ima veljavno dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji. 

Stanodajalec iz prvega odstavka tega člena mora ob prijavi 
začasnega prebivališča dati pristojnemu organu podatke iz 
šestega odstavka 10. člena tega zakona. 

Pristojni organ izda posamezniku potrdilo o prijavi oziroma odjavi 
začasnega prebivališča. 

12. člen 
Prijavna obveznost posameznika 

Posameznik, ki se nastani ali začasno prebiva izven naselja 
stalnega oziroma začasnega prebivališče v objektih, kot so 
počitniške hiše, stanovanja in drugi objekti, vendar ne v objektih 
oziroma pri stanodajalcih iz prvega odstavka 9. člena tega zakona, 
mora pristojnemu organu prijaviti oziroma odjaviti začasno 
prebivališče, če namerava v tem naselju prebivati več kot 60 dni. 

Začasno prebivališče iz prejšnjega odstavka mora posameznik 
prijaviti v treh dneh od dneva naselitve, odjaviti pa pred odselitvijo. 

Določba prvega odstavka tega člena se uporablja za tujca le v 
primeru, če ima veljavno dovoljenje za prebivanje v Republiki 
Sloveniji in pri pristojnem organu prijavljeno stalno oziroma 
začasno prebivališče. Tujec, ki ima veljavno dovoljenje za 
prebivanje, vendar v Republiki Sloveniji nima prijavljenega stalnega 
oziroma začasnega prebivališča pri pristojnem organu, mora 
pristojnemu organu začasno prebivališče prijaviti v roku treh dni 
od dneva naselitve, odjaviti pa pred odselitvijo. 

Začasno prebivališča se prijavi oziroma odjavi na obrazcu za 
prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča. 

Posameznik mora ob prijavi oziroma odjavi začasnega prebivališča 
dati pristojnemu organu naslov začasnega prebivališča, na 
katerega se prijavlja, ter podatke iz 1., 2., 5., 6. in 11. točke 
prvega odstavka 7. člena tega zakona. 

Za prijavo začasnega prebivališča se smiselno uporabljajo določbe 
6. in 7. člena tega zakona. 

13. člen 
Prijava začasnega odhoda z območja Republike 

Slovenije in vrnitve v Republiko Slovenijo 

Posameznik, ki namerava odpotovati z območja Republike 
Slovenije za več kot tri mesece, mora svoj odhod prijaviti 
pristojnemu organu, preden odpotuje. 

Posameznik iz prejšnjega odstavka, ki se vrne v Republiko 
Slovenijo za več kot 60 dni ali z namenom, da bo tukaj stalno 
prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih 
dneh po prihodu. 

Ob prijavi začasnega odhoda oziroma vrnitve mora posameznik 
dati pristojnemu organu podatke iz petega odstavka prejšnjega 
člena. 

Začasen odhod oziroma vrnitev se prijavi na obrazcu za prijavo 
začasnega odhoda z območja Republike Slovenije oziroma 
vrnitve v Republiko Slovenijo. 

Za prijavo začasnega odhoda z območja Republike Slovenije 
oziroma vrnitve v Republiko Slovenijo se smiselno uporabljajo 
določbe 6. in 7. člena tega zakona. 

14. člen 
Neobveznost prijave začasnega prebivališča 

Prijava začasnega prebivališča ni potrebna za posameznike: 
- ki se nastanijo v objektih ministrstva, pristojnega za notranje 
zadeve, policije, ministrstva, pristojnega za obrambo in Slovenske 
vojske, ki so namenjeni za potrebe opravljanja službe; 
- ki se nastanijo v bolnišnici ali v drugem zdravstvenem zavodu 
zaradi zdravljenja; 
- ki so v zavodih za prestajanje kazni in prevzgojnih domovih; 
- ki se nastanijo v zatočiščih za žrtve nasilja v družini; 
- ki so pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč, če na povabilo 
Republike Slovenije sodelujejo pri odpravljanju posledic naravnih 
nesreč; 
- ki se kot državljani, ki jim je bil priznan ugovor vesti vojaški 
dolžnosti, zaradi opravljanja nadomestne civilne službe ali drugega 
predpisanega usposabljanja za zaščito in reševanje, nastanijo v 
objektih organizacij, ki to službo ali usposabljanje izvajajo. 

15. člen 
Vodenje evidence gostov 

Stanodajalec mora voditi evidenco gostov, ki poleg zaporedne 
številke prijave vsebuje podatke iz drugega, tretjega oziroma 
četrtega odstavka 9. člena tega zakona. 

V evidenco gostov se vpiše posameznik, ki se pri stanodajalcu 
nastani ali začasno prebiva. 
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Za točnost podatkov, ki se vpisujejo v evidenco gostov, je 
odgovoren stanodajalec oziroma oseba, zaposlena pri 
stanodajalcu, ki je pooblaščena za evidentiranje podatkov v 
evidenco gostov. 

Pristojni organ v skladu z metodologijo iz prvega odstavka 16. 
člena tega zakona določi način vodenja evidence gostov in 
posredovanja podatkov iz nje. 

Stanodajalec mora podatke iz evidence gostov hraniti eno leto od 
dneva vpisa posameznika v evidenco, nato pa uničiti na način, ki 
ga predpiše minister, pristojen za upravo. 

16. člen 
Metodologija vodenja podatkov v evidenci gostov 

Metodologijo vodenja podatkov v evidenci gostov in način 
posredovanja podatkov iz te evidence predpiše minister, pristojen 
za upravo. 

Stanodajalci morajo delavcem pristojnega organa in policistom 
omogočiti vpogled v evidenco gostov oziroma jim posredovati 
podatke iz nje. 

17. člen 
Trajanje in obnova prijave začasnega prebivališča 

Prijava začasnega prebivališča lahko traja največ eno leto. 

V primeru daljšega začasnega prebivanja mora stanodajalec 
oziroma posameznik obnoviti prijavo začasnega prebivališča v 
roku osmih dni od preteka roka iz prejšnjega odstavka. 

Šteje se, da posameznik ni prijavljen, če po preteku enega leta v 
roku osmih dni ne obnovi začasnega prebivališča. 

IV. REGISTER STALNEGA 
PREBIVALSTVA 

18. člen 
Splošna določba 

Zaradi zagotovitve pregleda nad stanjem in gibanjem prebivalstva 
vodita ministrstvo, pristojno za upravo, in pristojni organ register 
stalnega prebivalstva. 

Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo 
podatkov iz registra stalnega prebivalstva in evidenc po tem 
zakonu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Pristojni organ zbira osebne podatke neposredno od 
posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, in od 
stanodajalcev ali iz že obstoječih zbirk podatkov pristojnega 
organa in evidenc, ki jih na podlagi zakonov vodijo in upravljajo 
drugi upravljavci. 

Zaradi zagotavljanja točnosti podatkov v registru stalnega 
prebivalstva, so upravni in drugi državni organi, organi lokalnih 
skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter pravne ali fizične osebe, ki 
opravljajo vračanje spisov kot svojo dejavnost, ki ugotovijo, da 
posameznik stalno ali začasno ne prebiva na naslovu, ki ga je 
prijavil, dolžni o tem obvestiti pristojni organ. 

O zbiranju osebnih podatkov od stanodajalcev ali iz že obstoječih 
zbirk podatkov pristojni organ ni dolžan obvestiti posameznika, 
na katerega se ti podatki nanašajo. 

Stanodajalci zbirajo osebne podatke neposredno od 
posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo. 

Osebne podatke iz registra stalnega prebivalstva in evidenc po 
tem zakonu lahko uporabljajo delavci ministrstva, pristojnega za 
upravo, in pristojnega organa za opravljanje nalog iz svojega 
delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi policisti, če gre 
za izvrševanje z zakonom določenih nalog, ter drugi uporabniki, 
ki so za njihovo pridobivanje pooblaščeni z zakonom, pisno 
privolitvijo posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, 
ali če gre za posredovanje podatkov v skladu z zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov, ali mednarodno pogodbo. 

19. člen 
Vodenje in vzdrževanje registra stalnega prebivalstva 

Pristojni organ * odi in vzdržuje register stalnega prebivalstva za 
svoje območje in ga posreduje ministrstvu, pristojnemu za upravo, 
ki vodi in vzdržuje register stalnega prebivalstva Republike 
Slovenije. 

Register iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke: 
- iz prvega odstavka 7. člena tega zakona; 
- iz tretjega odstavka 11. člena tega zakona; 
- iz petega odstavka 12. člena tega zakona; 
- iz tretjega odstavka 13. člena tega zakona; 
- o volilni pravici. 

V registru stalnega prebivalstva se vodi tudi evidenca 
gospodinjstev in vsebuje podatke iz 1., 2., 5., 6., 8., 9. in 11. točke 
prvega odstavka 7. člena tega zakona. 

Pristojni organ vodi register stalnega prebivalstva na centralnem 
računalniku, ki je neposredno povezan s centralnim registrom 
prebivalstva. 

Podatki o posameznikih, ki so umrli, bili izbrisani iz registra 
stalnega prebivalstva ali so se za stalno odselili z območja 
Republike Slovenije, se hranijo v registru stalnega prebivalstva 
še sto let po dogodku, nato pa se odstopijo v hrambo Arhivu 
Republike Slovenije. 

20. člen 
Posredovanje podatkov uporabnikom 

Pristojni organ, pri katerem je posameznik prijavil oziroma odjavil 
stalno ali začasno prebivališče, posreduje podatke iz drugega 
odstavka prejšnjega člena uporabnikom, ki jih potrebujejo za 
vzdrževanje registrov in evidenc iz svojega delovnega področja 
ali za odločanje v postopkih za izvajanje javnih pooblastil, če so 
za te podatke pooblaščeni z zakonom. 

Podatke iz prejšnjega odstavka lahko uporabnikom namesto 
pristojnega organa posreduje ministrstvo, pristojno za upravo. 

Podatki iz prvega odstavka tega člena se lahko posredujejo na 
obrazcih, magnetnih medijih, po elektronski pošti ali z neposredno 
računalniško povezavo, in sicer na način, ki ga določi minister, 
pristojen za upravo. 

Za posredovanje podatkov uporabnikom iz prvega odstavka tega 
člena z neposredno računalniško povezavo je potrebno 
predhodno soglasje ministra, pristojnega za upravo. 
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21. člen 
Uporaba podatkov za povezovanje evidenc 

pristojnega organa 

Podatki iz registra stalnega prebivalstva se lahko uporabljajo tudi 
za povezovanje s podatki iz evidenc o vozilu, vozniškem 
dovoljenju, orožju, osebni izkaznici, potni listini in iz drugih evidenc, 
ki jih vodi pristojni organ, če je za te podatke pooblaščen z 
zakonom. 

V. NADZORSTVO 

22. člen 
Nadzorni organi 

Nadzorstvo nad izvajanjem določil tega zakona opravljajo 
ministrstvo, pristojno za upravo, pristojni organ in policija. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

23. člen 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ki: 
1. ne prijavi oziroma odjavi posameznika, ki se nastani ali začasno 
prebiva v turističnem, gostinskem ali nastanitvenem objektu (prvi 
odstavek 9. člena); 
2. v predpisanem roku ne prijavi oziroma odjavi posameznika 
pristojni policijski postaji ali pristojnemu organu (prvi odstavek 10. 
člena in prvi odstavek 11. člena); 
3. v predpisanem roku pristojni policijski postaji ne prijavi oziroma 
odjavi tujca, ki se nastani v nastanitvenem objektu in nima 
dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji (drugi odstavek 10. 
člena); 
4. ne vodi oziroma pomanjkljivo vodi evidenco gostov (prvi 
odstavek 15. člena); 
5. v evidenco gostov ne vpiše točnih podatkov (tretji odstavek 15. 
člena); 
6. ne hrani podatkov iz evidence gostov najmanj eno leto, od 
dneva vpisa posameznika v evidenco ali jih ne uniči na predpisan 
način (peti odstavek 15. člena); 
7. ne omogoči delavcem pristojnega organa in policistom vpogleda 
v evidenco gostov oziroma jim ne posreduje podatkov iz nje 
(drugi odstavek 16. člena); 

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

24. člen 

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek fizična oseba, ki: 
1. ne prijavi oziroma odjavi posameznika, ki se nastani ali začasno 
prebiva v turističnem, gostinskem ali nastanitvenem objektu (prvi 
odstavek 9. člena); 
2. v predpisanem roku ne prijavi oziroma odjavi posameznika 
pristojni policijski postaji ali pristojnemu organu (prvi odstavek 10. 
člena in prvi odstavek 11. člena); 
3. v predpisanem roku pristojni policijski postaji ne prijavi oziroma 
odjavi tujca, ki se nastani v nastanitvenem objektu in nima 

dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji (drugi odstavek 10. 
člena); 
4. ne vodi oziroma pomanjkljivo vodi evidenco gostov (prvi 
odstavek 15. člena); 
5. v evidenco gostov ne vpiše točnih podatkov (tretji odstavek 15. 
člena); 
6. ne hrani podatkov iz evidence gostov najmanj eno leto, od 
dneva vpisa posameznika v evidenco ali jih ne uniči na predpisan 
način (peti odstavek 15. člena); 
7. ne omogoči delavcem pristojnega organa inpolicistom vpogleda 
v evidenco gostov oziroma jim ne posreduje podatkov iz nje 
(drugi odstavek 16. člena); 

25. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se 

kaznuje za prekršek fizična oseba, ki: 

1. ne prijavi stalnega prebivališča in spremembe naslova 
stanovanja ali ne odjavi stalnega prebivališča (prvi in tretji odstavek 
6. člena); 
2. ne prijavi oziroma odjavi posameznika, mlajšega od 18 let, ter 
posameznika, ki ni poslovno sposoben (drugi odstavek 6. člena); 
3. ne prijavi oziroma odjavi otroka v primeru izvrševanja roditeljske 
pravice (četrti odstavek 6. člena); 
4. v predpisanem roku ne prijavi stalnega prebivališča ali 
spremembe naslova stanovanja ali ne odjavi stalnega prebivališča 
(peti odstavek 6. člena); 
5. se ne prijavi oziroma odjavi ali se v predpisanem roku ne prijavi 
oziroma odjavi pristojni policijski postaji (tretji odstavek 10. člena); 
6. ne prijavi oziroma odjavi ali v predpisanem roku ne prijavi oziroma 
odjavi začasnega prebivališča (prvi odstavek 12. člena); 
7. ne prijavi ali v predpisanem roku ne prijavi začasnega odhoda 
z območja Republike Slovenije oziroma vrnitve v Republiko 
Slovenijo za več kot 60 dni ali z namenom, da bo v tukaj stalno 
prebival (prvi in drugi odstavek 13. člena). 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

26. člen 
Izvršilni predpisi 

Minister, pristojen za upravo, v roku šestih mesecev po uveljavitvi 
tega zakona predpiše: 
- obrazce za prijavo oziroma odjavo stalnega in začasnega 
prebivališča, za prijavo oziroma odjavo gosta ter za prijavo 
začasnega odhoda z območja Republike Slovenije oziroma 
vrnitve v Republiko Slovenijo; 
- metodologijo vodenja podatkov v evidenci gostov, način 
posredovanja podatkov iz nje in način uničenja evidence gostov; 
- način vodenja registra stalnega prebivalstva in evidence 
gospodinjstev ter 
- način posredovanja podatkov iz 20. člena tega zakona. 

27. člen 
Uskladitvena določba 

Pristojni organ mora vodenje registra stalnega prebivalstva in 
evidence gospodinjstev uskladiti in dopolniti z manjkajočimi podatki 
iz drugega in tretjega odstavka 19. člena tega zakona v roku treh 
let po njegovi uveljavitvi. 

Stanodajalci morajo način vodenja podatkov v evidenci gostov in 
posredovanja podatkov iz nje uskladiti z določbami tega zakona 
v roku enega leta po njegovi uveljavitvi. 
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Do vzpostavitve evidence, ki bo vsebovala podatke o stavbah in 
stanovanjih, se podatki o prebivališču v Republiki Sloveniji 
spremljajo do ravni hišne številke z dodatkom k hišni številki 
oziroma do ravni drugačne prostorske identitikacije. 

28. člen 
Prenehanje veljavnosti zakonov in uporaba 

podzakonskih predpisov 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva 
(Uradni list SRS, št. 6/83 in Uradni list RS, št. 26/90 in 11/91); 
- Določba tretje alinee prvega odstavka 76. c člena Zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS št. 26/90, 18/93,47/93, 71/93 
in 44/97); 
- Določbe drugega in tretjega odstavka 83. člena, prvega odstavka 
84. člena, 87. člena, 2. in 3. točke prvega odstavka 94. člena In 95,. 
člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99) in besedilo 1. 

točke 94. člena istega zakona, ki <se glasi " ki ga sprejme na 
prenočevanje ali tujca". 

Pravilnik o obrazcu za prijavo in odjavo začasnega prebivališča, 
način posredovanja in vodenja razvida začasno prijavljenih oseb, 
ter o obrazcu in načinu vodenja knjige gostov (Uradni list RS, št. 
18/92), Pravilnik o obrazcu za prijavo oziroma odjavo stalnega 
prebivališča, o obrazcu osebnega kartona in kartona 
gospodinjstev ter o načinu vodenja in vzdrževanja registra 
stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 27/92) in Odredba o 
enotni metodologiji računalniškega vodenja knjige gostov s kopijo 
ali brez nje (Uradni list RS, št. 52/94) ostanejo v veljavi in se 
uporabljajo še naprej, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, 
dokler ne bodo izdani predpisi na podlagi tega zakona. 

29. člen 
Veljavnost 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 52. izredni seji, dne 
18.7.2000, ob obravnavi predloga zakona o prijavi prebivališča 
(ZPPreb - EPA 1110-11 - druga obravnava) sprejel sklep, da 
predlog zakona o prijavi prebivališča pripravi Vlada Republike 
Slovenije in da se tretja obravnava predloga zakona opravi v 
skladu z drugim odstavkom 194. člena Poslovnika Državnega 
zbora. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu s sprejetim sklepom pripravila 
besedilo predloga zakona o prijavi prebivališča za tretjo obravnavo 
in pri tem upoštevala vse sprejete amandmaje, in sicer k 2., 7., 8., 
12., 15., 21. in 28. členu. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1.) Naslov predloga aKta: 

Zakon o prijavi prebivališča. 

2.1 Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
9p<?r«uma o pridružitvi" 

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

/ 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma lzha|ajoče obveznosti 
Izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3.1 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): 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona smiselno in primerno 
upošteval dokumente Evropske unije, ki urejajo področje 
prebivališča: 

Resolucija Sveta Evrope (72) 1 z dne 18.1.1972 o 
standardizaciji pravnih pojmov "domicil" ter "prebivališče. 

- Direktiva Sveta št. 68/360/EGS o odpravi omejitev gibanja in 
prebivanja v Skupnosti za delavce držav članic in za njihove 
družine. 

Neposredno so upoštevane tudi določbe: 
Okvirne konvencije Sveta Evrope za zaščito narodnih manjšin 
št. H (94) 10. 

Ob vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo bo mogoče na 
podlagi predlaganega zakona evidentiranje volilne pravice za 
državljane Evropske unije in tako izvajane določb: 

- Direktive Sveta 93/109/ES z dne 6.12.1993, ki določa 
podrobno ureditev za uresničevanje pravice voliti in kandidirati 
na volitvah v evropski parlament za državljane unije, ki bivajo 
v državi članici, niso pa njeni državljani. 

Direktive Sveta 94/80/ES z dne 19.12.1994, ki določa 
podrobno ureditev za uresničevanje pravice voliti in kandidirati 
na občinskih volitvah za državljane unije, ki bivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani. 

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

DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4.1 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoral navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

31.12.2001 

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

NE 

6.) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

NE 

7.) Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX, 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza 

/ 

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

Predlog zakona v celoti sledi obveznostim iz državnega 
operativnega programa. 

mag. Bojan Trnovšek, l.r. dr. Peter Jambrek, l.r. 
DRŽAVNI PODSEKRETAR MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SOCIALNEM VARSTVU 

- EPA 1074 - II - druga obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-2611-0080 
Številka: 550-01/98-4 
Ljubljana, 10.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 10. avgusta 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU - DRUGA OBRAVNAVA, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 51. 
izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
22.6.2000 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije s predlogom, da v skladu s 194. členom poslovnika 
opravi še tretjo obravnavo predloga zakona, če bodo za to 
izpolnjeni pogoji. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o socialnem varstvu - druga 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 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Miha BREJC, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- Aleksandra FORTE, državna sekretarka v Ministrstvu za 

delo, družino in socialne zadeve, 
- Uršula JERŠE JAN, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Genovefa RUŽIČ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 - 
odi. US RS, 1/99, 41/99, 36/00 in 54/00) se v 3. členu besedilo 
»dajatve, namenjene« nadomesti z besedilom »denarno socialno 
pomoč, namenjeno«. 

2. člen 

V 4. členu se besedilo »dajatev socialnega varstva« nadomesti z 
besedilom »denarne socialne pomoči«. 

3. člen 

V drugem odstavku 5. člena se beseda »dajatev« nadomesti z 
besedilom »denarne socialne pomoči«. 

4. člen 

III. poglavje zakona »SOCIALNO VARSTVENE DAJATVE« se 
spremeni tako, da se glasi: 

»III. DENARNA SOCIALNA POMOČ 
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19. člen 

Z denarno socialno pomočjo se upravičencu za čas bivanja v 
Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje 
minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. 

Šteje se, da je preživetje iz prejšnjega odstavka omogočeno, če 
so upravičencu zagotovljeni dohodki, s katerimi razpolaga po 
plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, v 
višini minimalnega dohodka, določenega s tem zakonom (v 
nadaljnjem besedilu: minimalni dohodek). 

19.a člen 

Pri ugotavljanju upravičenosti in določanju višine denarne socialne 
pomoči se upoštevajo le osnove in merila, določena s tem 
zakonom. 

20. člen 

Vsakdo je po svojih sposobnostih dolžan skrbeti za dostojno 
preživetje sebe in svojih družinskih članov. 

Kdor si ne more preživetja zagotoviti sam z delom, s pravicami iz 
dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov 
oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo 
tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, ima pravico do 
denarne socialne pomoči v višini in pod pogoji, določenimi s tem 
zakonom. 

Prejemnik denarne socialne pomoči ne more biti v ugodnejšem 
socialnem položaju od tistega, ki si sredstva za preživetje 
zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela. 

21. člen 

Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki si zase in 
za svoje družinske člane sredstev v višini minimalnega dohodka 
ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogle oziroma ne 
morejo vplivati, in so uveljavljale pravico do denarnih prejemkov 
po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po tem 
zakonu ter izpolnjujejo druge pogoje po tem zakonu. 

21 .a člen 

Denarno socialno pomoč poleg upravičencev iz 5. člena tega 
zakona lahko uveljavljajo tudi osebe, ki denarno socialno pomoč 
lahko uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo 
Republiko Slovenijo. 

22. člen 

Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 34.842,00 tolarjev 
in se usklajuje enkrat letno in sicer v mesecu januarju za indeks 
cen življenjskih potrebščin za obdobje zadnjih 12 mesecev pred 
mesecem uskladitve. 

Višino usklajenega osnovnega zneska minimalnega dohodka 
minister, pristojen za socialno varstvo, objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

23. člen 

Ne glede na druge določbe tega zakona se denarne socialne 
pomoči ne dodeli samski osebi oziroma družini, ki ima prihranke 

oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 24 minimalnih 
plač. 

Kot premoženje v tem zakonu se ne upošteva: 
stanovanje, v katerem posameznik oziroma družina živi in ki 
ga predpisi o stanovanjskih razmerjih določajo kot primerno 
stanovanje, 

- premoženje, ki daje dohodke, ki se po tem zakonu upoštevajo 
pri ugotavljanju lastnega dohodka, 
predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz 
izvršbe razen gotovina iz 5. točke 79. člena zakona o izvršbi 
in zavarovanju (Uradni list RS, 51/98, 72/98 - sklep US RS in 
11/99-odi. US RS), in 
osebno vozilo v vrednosti do višine 18 minimalnih plač. 

Način ugotavljanja prihrankov in premoženja po tem zakonu 
oziroma njegove vrednosti podrobneje predpiše minister, pristojen 
za socialno varstvo. 

24. člen 

Do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki ne dosega 
minimalnega dohodka iz razlogov, na katere je mogla vplivati 
oziroma lahko vpliva, ali ki brez utemeljenih razlogov zavrača, se 
izogiba ali opušča aktivnosti, ki bi lahko oziroma lahko privedejo 
do zaposlitve oziroma do drugega načina izboljšanja socialnega 
položaja zanjo ali njene družinske člane. 

Za razloge iz prejšnjega odstavka štejejo zlasti: 
- prenehanje delovnega razmerja iz razlogov, zaradi katerih 

zavarovanci ne morejo uveljaviti pravice do denarnega 
nadomestila po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, razen če gre za popolno nezmožnost 
za delo; 
razlogi, zaradi katerih pristojni organ za zaposlovanje osebo 
preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb, razen razlogov 
iz prve, pete, šeste, sedme, osme in desete alinee prvega 
odstavka 70. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti; 
neprijavljenost pri pristojnem organu za zaposlovanje, kadar 
bi se oseba po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti lahko štela za brezposelno osebo; 
ravnanje v nasprotju z zaposlitvenim načrtom po predpisih o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti; 
neutemeljena opustitev uveljavljanja pravice, ki bi vplivala na 
socialni položaj te osebe oziroma njenih družinskih članov; 
nepripravljenost za poziv k sklenitvi dogovora o preživljanju 
iz 34.a člena tega zakona; 
zavrnitev sklenitve oziroma neizvrševanje pogodbe o 
aktivnem reševanju svoje socialne problematike; 
prestajanje zaporne kazni. 

Ob izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev denarne socialne 
pomoči se razlog iz prve alinee prejšnjega odstavka po preteku 6 
mesecev od njegovega nastanka ne upošteva, če upravičenec 
sklene pogodbo o aktivnem reševanju njegove problematike iz 
32. člena tega zakona. 

Osebe, pri katerih obstajajo razlogi iz prvega in drugega odstavka 
tega člena, se pri ugotavljanju minimalnega dohodka družine ne 
upoštevajo, upoštevajo pa se njihovi dohodki. 

24.a člen 

Ne glede na razloge iz prve, druge, tretje in četrte alinee drugega 
odstavka prejšnjega člena je ob izpolnjevanju drugih pogojev za 
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pridobitev denarne socialne pomoči do denarne socialne pomoči 
upravičena oseba, ki skrbi: 

za otroka ali 
za odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, 

ki se po tem zakonu šteje v družino, če tak način varstva otroku 
oziroma odrasli osebi nadomešča institucionalno varstvo po tem 
zakonu. 

Oseba iz prejšnjega odstavka se v času, ko skrbi za takega 
otroka ali odraslo osebo, ne šteje za brezposelno osebo po 
predpisih, ki urejajo zaposlovanje in zavarovanje za primer 
brezposelnosti, in se lahko prostovoljno vključi v obvezno 
zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Center za socialno delo je o dejstvu iz prejšnjega 
odstavka dolžan obvestiti pristojen organ za zaposlovanje. 

25. člen 

Višina denarne socialne pomoči za upravičenca, ki nima lastnih 
dohodkov po tem zakonu, se določi v višini minimalnega dohodka, 
ki pripada upravičencu po tem zakonu. 

Višina denarne socialne pomoči za druge upravičence se določi 
kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu, in 
njegovimi dohodki, ugotovljenimi na način, ki ga določa ta zakon 
(v nadaljnjem besedilu: lastni dohodek). 

Višina denarne socialne pomoči za družino se določi kot razlika 
med seštevkom minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim 
upravičencem oziroma družinskim članom, in dohodki, 
ugotovljenimi na način, ki ga določa ta zakon, vseh družinskih 
članov (v nadaljnjem besedilu: lastni dohodek družine). 

25.a člen 

Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana 
se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 22. 
člena tega zakona določi po naslednjih merilih: 

prva odrasla oseba v družini: 1 
vsaka naslednja odrasla oseba v družini: 0,7 

- otrok do 18 let in polnoletni otrok, 
ki so ga starši dolžni preživljati zaradi rednega šolanja 0,3. 

Višina minimalnega dohodka za enostarševsko družino se 
poveča za 30% osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 22. 
člena tega zakona. 

Kot prva odrasla oseba v družini se šteje samska oseba oziroma 
tisti od zakoncev oziroma oseb, ki živita v življenjski skupnosti iz 
prve alinee prvega odstavka 26. člena tega zakona, ki uveljavlja 
pravico do denarne socialne pomoči. 

Za naslednjo odraslo osebo v družini se šteje polnoletna oseba, 
ki se po tem zakonu šteje v družino in ki ni otrok iz zadnje alinee 
prvega odstavka tega člena. 

26. člen 

V družino po tem zakonu se štejejo naslednje osebe oziroma 
družinski člani: 

zakonec oziroma oseba, ki živi z osebo, ki uveljavlja pravico 
do denarne socialne pomoči, najmanj eno leto v življenjski 
skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, 
otroci osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, 

dokler jih je ta dolžna preživljati • v primeru študija najdlje do 
zaključka dodiplomskega študija oziroma do dopolnjenega 
26. leta starosti, v primeru šolanja na visoki stopnji, ki traja pet 
ali šest let, ali če zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja 
vojaškega roka med šolanjem otrok šolanja ni končal v 
predpisanem roku, pa še toliko časa, kolikor se je šolanje 
zaradi teh razlogov podaljšalo, 
pastorki osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne 
pomoči, dokler ima ta z enim od njegovih staršev, ki je dolžan 
preživljati svojega otroka, sklenjeno zakonsko zvezo ali 
razmerje iz prve alinee tega odstavka, 
vnuki ali nečaki osebe, ki uveljavlja pravico do denarne 
socialne pomoči, ali osebe iz prve alinee tega odstavka, če ta 
oseba preživlja vnuke ali nečake, ki so brez staršev. 

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se v družino po tem 
zakonu šteje tudi odrasla oseba, ki jo je na podlagi zakona ali 
drugega pravnega naslova (v pretežnem delu) dolžan preživljati 
kdo od članov družine, če nima lastnih dohodkov oziroma 
premoženja v višini minimalnega dohodka. 

Samska oseba je oseba, ki nima družinskih članov po tem zakonu. 

26.a člen 

Ne glede na določilo prejšnjega člena se v družino po tem zakonu 
ne štejejo:. 

zakonec osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne 
pomoči, ki v življenjski skupnosti ni več dejansko povezan z 
družino, 
otroci, ki ob razvezi zakonske zveze ali skupnosti iz prve 
alinee prvega odstavka prejšnjega člena niso bili dodeljeni v 
vzgojo in varstvo osebi, ki uveljavlja pravico do denarne 
socialne pomoči, ali osebi iz prve alinee prvega odstavka 
prejšnjega člena in 
otroci in pastorki iz druge in tretje alinee prvega odstavka 
prejšnjega člena, ki se poročijo ali živijo v življenjski skupnosti 
iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena ali postanejo 
roditelji ter skrbijo za otroka. 

27. člen 

V lastni dohodek po tem zakonu se štejejo dediščine, darila, 
dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine, ter vsi drugi dohodki in 
prejemki, čeprav niso obdavčljivi, prejeti doma oziroma v tujini, 
razen: 
- dodatka za pomoč in postrežbo in drugih prejemkov za nego 

in pomoč, 
- otroškega dodatka, 
- dodatka za nego otroka, 

pomoči za opremo novorojenca, 
stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom, 

- štipendij in drugih prejemkov, ki so namenjeni ali omogočajo 
usposabljanje ali izobraževanje, 
dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v 
institucionalno varstvo po prvem odstavku 16. člena tega 
zakona in jih pridobijo izven kriterijev redne zaposlitve, 

- sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne nesreče. 

Ne glede na določila prejšnjega odstavka se v lastni dohodek 
štejejo tudi sredstva za tujo nego in pomoč, ki jih dobiva oseba, 
za katero skrbi oseba, ki uveljavlja pravico do denarne socialne 
pomoči, ali njen družinski član. Če oseba, ki uveljavlja pravico do 
denarne pomoči, oziroma njen družinski član dokaže, da nego in 
pomoč nudi v drugačni vrednosti, se v lastni dohodek šteje višina 
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sredstev za tujo nego in pomoč, ki jih prejema oseba, za katero 
skrbi, v tej vrednosti. 

V lastni dohodek rejniške družine se šteje nagrada za otroka v 
rejništvu, ki jo prejema rejniška družina. 

V lastni dohodek se štejejo tudi posredno ugotovljeni dohodki in 
prejemki, ki jih samska oseba oziroma družina ne izkazuje, pa se 
ugotovi, da v določeni višini plačuje za blago ali storitve, ki niso 
povezane s preživetjem, česar z ugotovljenim lastnim dohodkom 
ne bi zmogla. 

Od lastnega dohodka se odštejejo izplačane preživnine v višini 
izvršljivega pravnega naslova. 

27.a člen 

Kot lastni dohodek, ki je podlaga za določitev višine denarne 
socialne pomoči, se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in 
prejemki, ugotovljeni za samsko osebo oziroma družino v obdobju 
oziroma za obdobje treh koledarskih mesecev pred mesecem 
vložitve zahtevka. 

Pri ugotavljanju lastnega dohodka se vsi dohodki in prejemki 
upoštevajo v višini, s katero upravičenec razpolaga po plačilu 
davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. 

27.b člen 

Kadar na način iz prejšnjega člena ni mogoče ugotoviti lastnega 
dohodka, ki ga bo samska oseba oziroma družina dosegala v 
prihodnjem obdobju, ker je upravičenec ostal brez rednih 
periodičnih dohodkov, se periodični dohodki, ki jih je upravičenec 
nehal prejemati, pri ugotavljanju lastnega dohodka ne upoštevajo. 

Če je upravičenec v obdobju iz prejšnjega člena periodični dohodek 
šele začel prejemati, se kot višina njegovega lastnega dohodka 
upošteva višina zadnjega prejetega mesečnega dohodka. 

Periodični dohodki po tem zakonu so plače, pokojnine, preživnine, 
rente in drugi dohodki, ki jih upravičenec prejema v enakih oziroma 
podobnih zneskih v enakih oziroma podobnih časovnih obdobjih. 

27.c člen 

Ne glede na druga določila tega zakona se dohodki iz naslova 
priložnostnega dela v obdobju iz 27.a člena tega zakona 
upoštevajo samo v višini, kolikor povprečno mesečno presegajo 
višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal posameznemu 
upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne bi imel drugih 
dohodkov. 

Priložnostni dohodki po tem zakonu so dohodki, ki jih je 
upravičenec prejel samo enkrat za enkratno opravljeno delo. 

27.č člen 

Ne glede na druga določila tega zakona se občasni, neperiodični 
dohodki, ki jih je upravičenec prejel v obdobju iz 27.a člena tega 
zakona, upoštevajo v višini prejetih dohodkov, kolikor povprečno 
mesečno presegajo višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal 
posameznemu upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne 
bi imel drugih dohodkov. 

Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred 
obdobjem iz 27.a člena tega zakona, vendar v obdobju dvanajstih 
mesecev pred mesecem vložitve vloge, se upoštevajo, če 

dosegajo ali presegajo višino prihrankov oziroma vrednosti 
premoženja iz prvega odstavka 23. člena tega zakona. Ti dohodki 
se štejejo tako, da se kot lastni dohodek upošteva 1/12 dohodkov. 

Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred 
obdobjem iz prejšnjega odstavka, se kot prihranki oziroma 
premoženje upoštevajo glede na višino oziroma vrednost po 23. 
oziroma 31. členu tega zakona. 

Občasni, neperiodični dohodki po tem zakonu so dediščine, darila, 
odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi dohodki, ki jih je 
upravičenec prejel samo enkrat in niso dohodki iz naslova 
priložnostnega dela. 

28. člen 

Osebam, ki so poročene, živijo v življenjski skupnosti iz prve 
alinee prvega odstavka 26. člena tega zakona ali postanejo roditelji 
in skrbijo za otroka in so jih zaradi šolanja dolžni preživljati starši, 
se ob izpolnjevanju drugih pogojev po tem zakonu v lastni dohodek 
šteje preživnina, ki jo prejemajo na podlagi izvršljivega pravnega 
naslova. 

Kolikor višina preživnine ni določena z izvršljivim pravnim 
naslovom, se osebam iz prejšnjega odstavka v lastni dohodek 
šteje preživnina v višini dejansko prejetih sredstev. 

Če center za socialno delo ugotovi, da starši k preživljanju oseb 
iz prvega odstavka tega člena ne prispevajo, jih pozove k sklenitvi 
oziroma izvrševanju dogovora o preživljanju. 

29. člen 

Ne glede na druga določila tega zakona se pri ugotavljanju 
upravičenosti do denarne socialne pomoči ne upoštevajo: 

otroci in pastorki iz druge in tretje alinee 26. člena tega zakona, 
ki so v rejništvu in za katere so starši v celoti oproščeni 
plačila rejnine, in 
druge osebe, ki so v institucionalnem varstvu in so v celoti 
oproščene plačila storitve, 

in ne njihovi dohodki. 

30. člen 

Dohodek iz dejavnosti, iz katerih je davčni zavezanec po predpisih 
o dohodnini dolžan plačevati davek od dohodkov iz dejavnosti 
(davek iz dejavnosti), se pri ugotavljanju lastnega dohodka šteje 
v skladu z metodologijo o upoštevanju dohodka iz dejavnosti, ki 
jo podrobneje predpiše minister, pristojen za socialno varstvo, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za finance. 

30.a člen 

Dohodek iz kmetijske dejavnosti se v lastni dohodek šteje v skladu 
z metodologijo, ki jo podrobneje predpiše minister, pristojen za 
socialno varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, 
in ministrom, pristojnim za finance. 

V primerih starosti, bolezni, invalidnosti in drugih osebnih lastnosti 
upravičenca, na katere upravičenec ni mogel vplivati oziroma jih 
ni mogel preprečiti in zaradi katerih kmetijsko oziroma gozdno 
zemljišče ni obdelovano, dohodka pa s prodajo ali oddajo v najem 
ali zakup Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
ali drugi pravni ali fizični osebi ni mogoče pridobiti, se šteje, da 
dohodka iz kmetijske dejavnosti ni oziroma ni bilo, če upravičenec 
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dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in bremenitve nepremičnin 
v korist Republike Slovenije. 

Nezmožnost obdelovanja zemljišča ugotavlja invalidska komisija 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, niso dolžne iskati 
oziroma sprejeti zaposlitve, kadar kmetijska dejavnost zagotavlja 
doseganje minimalnega dohodka, ki bi pripadal posameznemu 
upravičencu oziroma družinskemu članu, za vsako od oseb, ki bi 
si sicer bile dolžne iskati zaposlitev. 

Oseba iz prejšnjega odstavka se v tem času ne šteje za 
brezposelno osebo po predpisih, ki urejajo zaposlovanje in 
zavarovanje za primer brezposelnosti. Center za socialno delo je 
o dejstvu iz prejšnjega odstavka dolžan obvestiti pristojni organ 
za zaposlovanje. 

31. člen 

Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna socialna 
pomoč ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku samski osebi 
oziroma družini, za katero je mogoče sklepati, da ji je dohodek v 
višini minimalnega dohodka ali delno zagotovljen, ker: 
- ima prihranke, ki omogočajo preživetje, oziroma premoženje, ki 
ne dosega višine prihrankov oziroma vrednosti premoženja iz 
23. člena tega zakona, 
- se najmanj 30 dni nahaja v bolnišnici ali drugi ustanovi, v kateri 
ji je zagotovljena celodnevna oskrba, in sama ni zavezana k 
plačilu ali je zavezana k delnemu plačilu stroškov, 
- živi z osebami oziroma ji pri preživljanju pomagajo osebe, ki niso 
družinski člani po tem zakonu, ali je njeno preživetje zagotovljeno 
na drug način. 

Center za socialno delo pri tem upošteva osnovni namen denarne 
socialne pomoči tako, da od denarne socialne pomoči, ki bi 
pripadala samski osebi oziroma družini: 
- v primeru prve alinee prejšnjega odstavka odšteje 1/3 prihrankov 
oziroma vrednosti premoženja, 
- v primeru iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka odšteje 
mesečno vrednost osnovne oskrbe, ki jo ima zagotovljeno 
upravičenec (bivanje, prehrana). 

Razloge iz prvega odstavka tega člena in način njihovega 
ugotavljanja ter metodologijo upoštevanja vrednosti iz druge alinee 
prejšnjega odstavka podrobneje predpiše minister, pristojen za 
socialno varstvo. 

31.a člen 

Upravičencu do denarne socialne pomoči, ki je zaradi starosti, 
bolezni ali invalidnosti nezmožen za delo in mu je za opravljanje 
osnovnih življenjskih potreb nujna pomoč druge osebe in ne 
prejema dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih, se 
denarna socialna pomoč poveča za dodatek za pomoč in 
postrežbo. 

Potrebo po nujni pomoči druge osebe ugotavlja Invalidska komisija 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Višina dodatka za pomoč in postrežbo se določi v višini dodatka 
za pomoč in postrežbo, ki bi upravičencu pripadal, če bi bil do 
njega upravičen po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

31 .b člen 

Ne glede na druga določila tega zakona se lahko samski osebi 
oziroma družini kot posebna oblika denarne socialne pomoči dodeli 
izredna denarna socialna pomoč, če se ugotovi, da se je samska 
oseba oziroma družina iz razlogov, na katere ni mogla oziroma 
ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti. 

Izredna denarna socialna pomoč se dodeli glede na potrebe 
samske osebe oziroma družine in se lahko dodeli: 

v enkratnem znesku, kadar gre za trenutno materialno 
ogroženost samske osebe oziroma družine (enkratna izredna 
pomoč), 
ali za obdobje, za katero se dodeli denarna socialna pomoč, 
kadar center za socialno delo ugotovi, da gre za materialno 
ogroženost, ki bo trajala več kot dva meseca (izredna pomoč). 

Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne more 
presegati višine enega minimalnega dohodka samske osebe 
oziroma družine, višina enkratne izredne pomoči pa v enem 
koledarskem letu ne more presegati višine dveh njenih minimalnih 
dohodkov. 

Dodeljevanje in izplačevanje denarne socialne pomoči 

32. člen 

Center za socialno delo lahko z upravičencem na podlagi 
opredelitve socialne problematike oziroma stisk in težav ter ocene 
možnih rešitev sklene pogodbo o aktivnem reševanju njegove 
socialne problematike (vključitev v zdravljenje itd.), v kateri se 
določijo aktivnosti in obveznosti upravičenca in prenehanje 
upravičenosti do denarne socialne pomoči v primeru 
neupravičenega neizvrševanja. 

33. člen 

Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas glede na 
okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denarne 
socialne pomoči. 

Denarna socialna pomoč se prvič dodeli največ za obdobje treh 
mesecev. 

Denarna socialna pomoč se lahko dodeli ponovno, če so 
okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denarne 
socialne pomoči, v času prve oziroma prejšnje in ponovne 
odločitve nespremenjene. Ponovno se lahko dodeli največ za 
obdobje šestih mesecev. 

Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se 
denarna socialna pomoč lahko dodeli največ za obdobje enega 
leta, če zaradi starosti nad 60 let, bolezni ali invalidnosti ali drugih 
okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja 
upravičenca. 

Upravičencu iz prejšnjega odstavka in upravičencu, ki je trajno 
nezmožen za delo, in ki je brez vsakršnih dohodkov oziroma 
prejemkov ter brez premoženja in nima nikogar, ki bi ga bil dolžan 
in sposoben preživljati, in živi doma, se dodeli trajna denarna 
socialna pomoč. Trajno nezmožnost za delo ugotavlja invalidska 
komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
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33.a člen (34. člen) 38. člen 

O upravičenosti do denarne socialne pomoči na prvi stopnji na 
vlogo upravičenca (v nadaljnem besedilu: vlagatelja) odloča center 
za socialno delo. Vloga za uveljavljanje denarne socialne pomoči 
se vloži na predpisanih obrazcih, katerim morajo biti priloženi 
dokazi o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice. 

Vsebino in obliko obrazcev in vrste dokazov predpiše minister, 
pristojen za socialno varstvo. 

Pritožba zoper odločbo o upravičenosti do denarne socialne 
pomoči ne zadrži izvršitve. 

34. člen (34. člen) 

Denarna socialna pomoč upravičencu pripada od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primerih, ko okoliščine to 
zahtevajo, se izplača takoj. 

Denarna socialna pomoč se praviloma izplača v denarju, v 
utemeljenih primerih pa se lahko deloma ali v celoti izplača v 
naravi (boni, naročilnice, plačila računov itd.). 

34.a člen (34.b člen) 

Center za socialno delo s soglasjem upravičenca pozove osebe, 
ki so ga dolžne preživljati, k sklenitvi dogovora o preživljanju. 

35. člen 

Denarna socialna pomoč se dodeli kot ena denarna socialna 
pomoč za vso družino in se praviloma izplačuje vlagatelju. 

Denarna socialna pomoč se zaradi varstva koristi upravičenca z 
njegovim soglasjem lahko izplačuje osebi, ki za upravičenca skrbi, 
ali zavodu, v katerem se upravičenec nahaja. 

36. člen 

Denarna socialna pomoč, izračunana po tem zakonu, ki znaša 
manj kot 10% osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 22. 
člena tega zakona, se samski osebi oziroma družini izplača v 
enkratnem znesku za vsake tri mesece in sicer tako, da se 
izplača za tri mesece vnaprej. 

Sprememba okoliščin, uskladitev dodeljene denarne 
socialne pomoči in neupravičeno prejeta denarna 
socialna pomoč 

37. člen 

Upravičenec mora pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči 
izpolnjevati tudi ves čas prejemanja denarne socialne pomoči. 

Upravičenec je centru za socialno delo dolžan sporočiti vse 
dohodke in prejemke, prejete v času od vložitve zahtevka do 
poteka obdobja, za katerega mu je bila denarna socialna pomoč 
dodeljena, in dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki 
vplivajo na pravico do denarne socialne pomoči, njeno višino in 
obdobje prejemanja. 

Upravičenec mora spremembe iz prejšnjega odstavka sporočiti 
v 8 dneh od dne, ko je zanje zvedel. 

Ne glede na druga določila tega zakona se priložnostni dohodki, 
ki jih upravičenec prejme v obdobju iz drugega odstavka prejšnjega 
člena, in dohodki iz naslova zaposlitve, ki jo sklene v istem obdobju, 
in ki jih v tem obdobju prejema periodično, v treh mesecih od 
prejema ne upoštevajo, v naslednjih treh mesecih pa se upoštevajo 
v polovičnem znesku. 

39. člen 

Center za socialno delo po uradni dolžnosti prične postopek 
ugotavljanja upravičenosti do denarne socialne pomoči, kadar 
ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo potrebno 
izdati drugačno odločbo o upravičenosti do denarne socialne 
pomoči, ker upravičenec ni bil upravičen do denarne socialne 
pomoči ali je bil upravičen v nižjem znesku ali za krajše obdobje, 
ker je podatke prikazoval lažno ali jih je zamolčal ali ni pravočasno 
sporočil podatkov in postopal po 37. členu tega zakona ali je 
sporočil neresnične podatke ali zaradi drugih razlogov. V tem 
postopku izda odločbo, s katero ugotovi prenehanje upravičenosti 
do denarne socialne pomoči ali določi drugo višino denarne socialne 
pomoči ali določi drugo obdobje prejemanja denarne socialne 
pomoči. 

O spremembah iz prejšnjega odstavka odloči s prvim 
dnem naslednjega meseca po nastopu okoliščin. 

40. člen 

Višina dodeljene denarne socialne pomoči se v obdobju prejemanja 
uskladi ob vsakokratni uskladitvi osnovnega zneska minimalnega 
dohodka iz 22. člena tega zakona. Center za socialno delo 
prejemnika denarne socialne pomoči o tem pisno obvesti ob prvem 
naslednjem izplačilu po uskladitvi. 

41. člen 

Ne glede na izdajo odločbe iz 39. člena tega zakona se denarna 
socialna pomoč, ki jo je upravičenec prejel z lažnim prikazovanjem 
ali zamolčanjem podatkov ob vložitvi vloge ali po preteku roka iz 
37. člena tega zakona, šteje za neupravičeno prejeto denarno 
socialno pomoč. 

Upravičenec je neupravičeno prejeto denarno socialno pomoč 
dolžan vrniti. 

O načinu in času vračila neupravičeno prejete denarne socialne 
pomoči lahko center za socialno delo in upravičenec skleneta 
dogovor, pri čemer se upošteva višina lastnega dohodka 
upravičenca in njegov socialni položaj. 

Če center za socialno delo in upravičenec ne skleneta dogovora 
iz prejšnjega odstavka, center za socialno delo vso dokumentacijo 
v treh izvodih pošlje ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, 
ki pri pristojnemu sodišču preko državnega pravobranilstva začne 
postopek zaradi vračila neupravičeno prejete denarne socialne 
pomoči skupaj z zamudnimi obrestmi, določenimi v skladu z 
zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti, od dneva 
neupravičeno prejete denarne socialne pomoči. 

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, lahko na predlog 
upravičenca po predhodnem mnenju centra za socialno delo 
odloči, da se njegov dolg deloma ali v celoti odpiše, vendar največ 
do višine vrednosti predmetov in prejemkov, ki so po predpisih o 
izvršbi in zavarovanju izvzeti iz izvršbe.« 
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5. člen Sedanji drugi in tretji odstavek 112. člena se črtata. 

V prvem odstavku 98. člena se osma in deveta alinea združita v 
eno alineo, ki se spremeni tako, da se glasi: 

»- denarne socialne pomoči;« 

6. člen 

V 109. členu se besedilo »(Uradni list RS, št. 8/90 in 19/91)« črta. 

7. člen (6. člen) 

Drugi odstavek 110. člena se spremeni tako, da se glasi: 

Zbirke podatkov vsebujejo podatke o: 
- storitvah, 
- denarnih socialnih pomočeh, 
- izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, 
- financiranju socialno varstvene dejavnosti. 

8. člen 

111. člen se spremeni tako, da se glasi: 

Zbirke podatkov iz prve, druge in tretje alinee drugega odstavka 
prejšnjega člena vsebujejo naslednje osebne podatke: 

- ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika, 
- rojstne podatke, 
- spol, 
- enotno matično številko občana, 
- podatke o državljanstvu, 
- podatke o dovoljenju za prebivanje tujca, 
- podatke o prebivališču, 
- podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja (število 

družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja) 
- podatke o gospodinjstvu, 
- podatke, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti (zakonska 

zveza ali zunajzakonska skupnost), 
- podatke o statusu (podatke o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, 

drugo) 
- podatke o izobrazbi, 
- podatke o zdravstvenem stanju in invalidnosti, 
- podatke o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, 
- podatke o premoženju, 
- podatke o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in 

skupin prebivalstva, ■ 
- podatke o oprostitvi pri plačilu storitev, 
- davčno številko, * 
- številko tekočega oziroma drugega računa, 
- podatke, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje. 

Posamezne zbirke podatkov lahko vsebujejo tudi podatke, ki niso 
osebni, ki so potrebni za dosego namena iz prvega odstavka 
prejšnjega člena. 

9. člen 

V 112. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, obdeluje osebne 
podatke iz zbirke podatkov o denarnih socialnih pomočeh z enako 
vsebino kot centri za socialno delo in je upravljavec in vzpostavi, 
vodi, vzdržuje in nadzoruje centralno zbirko podatkov o denarnih 
socialnih pomočeh, ki jih brezplačno pridobiva iz zbirk podatkov, 
ki jih vodijo in vzdržujejo centri za socialno delo. 

10. člen 

113. člen se spremeni tako, da se glasi: 

Podatki se zbirajo neposredno od posameznika za njega in za 
njegove družinske člane ter iz drugih uradnih zbirk, ki jih v Republiki 
Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije. Vlagatelj 
in njegovi družinski člani so pristojnemu centru za socialno delo 
dolžni dati vse podatke, o katerih centri za socialno delo vodijo 
podatke. 

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, in centri za socialno 
delo brezplačno pridobivajo podatke iz obstoječih zbirk podatkov 
naslednjih upravljavcev: 
- Ministrstva za notranje zadeve - podatke o upravičencu in o 
družinskih članih (ime in priimek, rojstne podatke, enotno matično 
številko občana, podatke o državljanstvu, podatke o prebivališču) 
in podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja, iz centralnega 
registra prebivalstva in podatke o dovoljenju za prebivanje tujca 
In podatke o gospodinjstvu iz drugih evidenc ministrstva za 
notranje zadeve • 
- Ministrstva za šolstvo in šport In izvajalcev vzgojne In 
izobraževalne dejavnosti - podatke o vključitvi v vzgojni ali 
izobraževalni zavod, 
- Ministrstva za zdravstvo, Inštituta za varovanje zdravja in drugih 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti - podatke o zdravstvenem 
stanju oziroma invalidnosti, 
- Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - 
podatke o zavarovancih in uživalcih pravic pokojninskega in 
invalidskega zavarovanje, podatke o izplačani pokojnini, 
invalidnini, varstvenem dodatku, dodatku za pomoč in postrežbo, 
nadomestilih iz naslova invalidskega zavarovanja in drugih 
materialnih pravicah iz naslova pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, 
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - podatke o 
zavarovancih, vključenih v zdravstveno zavarovanje, podatke o 
izplačanem nadomestilu iz naslova zdravstvenega zavarovanja, 
- Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje - podatke o 
brezposelnih osebah, izplačanih nadomestilih iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti, denarnih pomočeh, 
štipendijah in drugih materialnih pravicah iz tega naslova ter o 
datumu in razlogih prenehanja vodenja v evidenci brezposelnih 
oseb in razlogih prenehanja izplačevanja materialnih pravic, 
- Jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije - 
podatke o izplačanem nadomestilu preživnine in podatke o 
izplačilih v primeru insolventnosti delodajalca, 
- Davčne uprave Republike Slovenije - podatke o davčni številki, 
o obdavčljivih dohodkih in premoženju davčnih zavezancev, 
podatke o plačanih davkih in dohodnini od obdavčljivih dohodkov, 
podatke o obračunanih prispevkih za socialno varnost in plačanih 
drugih posebnih prispevkih, uvedenih z zakoni, podatke o 
kapitalskih naložbah ter podatke o olajšavah in oprostitvah, ki se 
upoštevajo pri odmeri davka od dohodkov iz kmetijstva in davka 
od dohodkov iz dejavnosti, 
- centrov za socialno delo - podatke o izplačanem porodniškem 
nadomestilu, očetovskem nadomestilu, nadomestilu za nego in 
varstvo otroka, posvojiteljskem nadomestilu, starševskemu 
dodatku, pomoči ob rojstvu otroka, otroškem dodatku, dodatku 
za veliko družino, dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno 
varstvo, delnem izplačilu za izgubljeni dohodek, rejnini in 
materialnih stroških, prispevkih za rejnice in dobroimetju, 
- Inštituta za socialno varstvo in drugih izvajalcev socialno 
varstvene dejavnosti - podatke o uporabi in izvajanju storitev in 
socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin 
prebivalstva, 
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- upravnih enot - podatke o materialnih pravicah po predpisih o 
vojnih veteranih, žrtvah vojnega nasilja, vojnih invalidih in o varstvu 
družinskih članov osebe v obvezni vojaški službi, 
- delodajalcev - podatke o zaposlitvi, podatke o izplačilih plač in 
nadomestil in podatke o drugih izplačilih. 

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena, 
posameznikov, na katere se podatki nanašajo, ni potrebno 
predhodno seznaniti. 

11. člen 

Za 113. členom se doda nov 113.a člen , ki se glasi: 
• 

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, in centri za socialno 
delo lahko osebne podatke, o katerih vodijo zbirke podatkov, in 
podatke, ki jih pridobivajo od upravljavcev zbirk osebnih podatkov 
iz prejšnjega člena, obdelujejo samo za potrebe postopka 
odločanja, izvajanja dejavnosti in vodenja evidenc po tem zakonu, 
ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, pa tudi za izvajanje 
centralnega izplačila, izvrševanje nadzora, spremljanja stanja, 
analize ter znanstveno raziskovalne in statistične namene. 

Inštitut za socialno varstvo brezplačno pridobiva podatke iz zbirk 
podatkov ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, in socialno 
varstvenih zavodov in drugih pravnih oseb in zasebnikov, ki 
opravljajo socialno varstveno dejavnost po tem zakonu, in jih 
uporablja za analize ter znanstveno raziskovalne in statistične 
namene v obliki, ki onemogoča identifikacijo posameznikov. 
Zbrane podatke lahko Inštitut za socialno varstvo posreduje tudi 
drugim upravljavcem zbirk podatkov za izvajanje dejavnosti po 
tem zakonu. 

Druge pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo socialno varstveno 
dejavnost po tem zakonu, osebne podatke, o katerih vodijo zbirke 
osebnih podatkov, obdelujejo za izvajanje dejavnosti, za katero 
so pooblaščeni z zakonom in aktom o ustanovitvi oziroma za 
katero jim je bila podeljena koncesija oziroma izdano dovoljenje 
za delo. 

12. člen 

114. člen se spremeni tako, da se glasi: 

Osebni podatki iz prvega odstavka 111. člena tega zakona se 
hranijo 10 let po prenehanju pravice. 

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka se podatki arhivirajo. 

Podatki iz drugega odstavka 111". člena se hranijo do poteka 
namena iz prvega odstavka 110. člena tega zakona. 

13. člen 

115. člen se spremeni tako, da se glasi: 

Podrobnejša navodila o obliki obdelave podatkov po tem zakonu 
za posamezne zbirke in o razporeditvi vsebine po posameznih 
zbirkah predpiše minister, pristojen za socialno varstvo. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

14. člen (7. člen) 

Upravičenci, ki ob začetku uporabe tega zakona prejemajo 
denarni dodatek, prejemajo denarno socialno pomoč do poteka 
obdobja, za katerega jim je bil denarni dodatek dodeljen po 
dosedanjih predpisih, pri čemer se upoštevajo merila iz 25.a člena 
tega zakona in osnovni znesek minimalnega dohodka, veljaven v 
času prejemanja. Center za socialno delo o novi višini denarne 
socialne pomoči prejemnika obvesti ob prvem naslednjem izplačilu 
po začetku uporabe tega zakona. 

15. člen (8. člen) 

Centri za socialno delo so dolžni v roku treh mesecev od začetka 
uporabe tega zakona po uradni dolžnosti ugotoviti, ali upravičenci, 
ki ob začetku uporabe tega zakona prejemajo denarno pomoč 
kot edini vir preživljanja, izpolnjujejo pogoje za dodelitev denarne 
socialne pomoči po tem zakonu, in o tem izdati ustrezne odločbe. 

16. člen (9. člen) 

V postopkih dodelitve denarnih dodatkov in denarne pomoči kot 
edinega vira preživljanja, v katerih do začetka uporabe tega 
zakona v postopku pred centrom za socialno delo še ni bila 
izdana odločba, se uporabljajo določbe tega zakona. 

V postopkih iz prejšnjega odstavka, uvedenih na zahtevo 
upravičencev, ki bi bili do socialno varstvenih dajatev upravičeni 
po dosedanjih predpisih in niso upravičeni do denarne socialne 
pomoči po tem zakonu, se denarni dodatek oziroma denarna 
pomoč kot edini vir preživljanja po predpisih, ki so veljali do začetka 
uporabe tega zakona, dodeli do začetka uporabe tega zakona. 

17. člen (10. člen) 

Do uveljavitve predpisa iz 30.a člena tega zakona se še naprej 
uporablja Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz 
kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno varstvenih 
dajatev in denarne pomoči (Uradni list RS, št. 57/94 in 60/99), 
kolikor ni v nasprotju s tem zakonom. 

18. člen 

Podzakonske akte iz 4./23., 4./30., 4./30.a, 4./31. in 13. člena tega 
zakona pristojni minister izda do začetka uporabe tega zakona. 

S 

19. člen (11. člen) 

Pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, ki urejajo razmerja, ki 
so vezana na prejemanje denarnega dodatka oziroma denarne 
pomoči kot edinega vira preživljanja, se šteje, da so ta razmerja 
vezana na prejemanje denarne socialne pomoči oziroma trajne 
denarne socialne pomoči. 
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20. člen (12. člen) 21. člen (13. člen) 

Višina minimalnega dohodka, določenega s tem zakonom za prvo 
odraslo osebo v družini in samsko osebo, se v celoti uveljavi z 
dnem 31.12.2002. 

V obdobju od začetka uporabe tega zakona do uveljavitve višine 
minimalnega dohodka za prvo odraslo osebo v družini in samsko 
osebo v celoti se do 1.1.2002 kot višina minimalnega dohodka za 
prvo odraslo osebo v družini uporablja merilo 0,8 v razmerju do 
osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega s tem 
zakonom, v obdobju od 1.1.2002 do 31.12.2002 pa merilo 0,9. 

Družina v obdobju od začetka uporabe tega zakona do uveljavitve 
višine minimalnega dohodka za prvo odraslo osebo v družini v 
celoti ob izpolnjevanju drugih pogojev tega zakona prejme denarno 
socialno pomoč najmanj v višini socialno varstvene dajatve, ki bi 
jo prejela po merilih po predpisih, ki so veljali do začetka uporabe 
tega zakona. 

22. člen (14. člen) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne dne 1.1.2001. 

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je na 51. izredni seji, dne 
22.6.2000, obravnaval predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu v prvi obravnavi in sklenil, 
da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo predloga 
zakona za drugo obravnavo, in Vladi Republike Slovenije kot 
predlagateljici naložil, naj predlog zakona za drugo obravnavo 
pripravi v skladu s stališči, ki jih je Državni zbor RS sprejel ob 
obravnavi predloga zakona. Predlagateljica je stališča Državnega 
zbora RS proučila in jih pri pripravi predloga zakona za drugo 
branje tudi upoštevala. V predlogu zakona za drugo obravnavo je 
v oklepaju navedla člene, ki so opredeljevala posamezna 
vprašanja v predlogu zakona za prvo obravnavo, če se ti členi 
med seboj številčno sicer niso ujemali. Navedeni členi v 
nadaljevanju obrazložitve so členi besedila, pripravljenega za 
drugo obravnavo, če ni drugače določeno. 

1. Prvo stališče Državnega zbora RS, naj predlagatelj upošteva 
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 
zbora RS, je Vlada RS upoštevala tako, da je proučila njegovo 
pripombo v zvezi z drugim odstavkom 4./24.a člena predloga 
zakona in pripombo, da je potrebno določiti roke za sprejem 
podzakonskih aktov, ki jih bodo pristojni ministri oziroma ministrstva 
izdali za izvrševanje zakona. Po mnenju sekretariata iz predlagane 
dikcije drugega odstavka 4./24.a ni bilo jasno razvidno, ali gre za 
prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje po 
34. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
opozarjal pa je tudi na vprašanje jasne opredeljenosti pojma 
»otrok«. Predlagateljica je zato dikcijo 4./24. a člena popravila tako, 
da je jasno razvidno, da gre za prostovoljno vključitev v obvezno 
zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Svoj predlog na tem mestu dodatno utemeljuje s 
tem, da je takšna možnost po zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju dana le državljanom Republike Slovenije, 
tujcem pa le, če je tako določeno z mednarodnim sporazumom, 
po zakonu o socialnem varstvu pa so upravičenci do socialno 
varstvenih dajatev oziroma denarne socialne pomoči poleg 

državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji tudi tujci z dovoljenjem za prebivanje v Sloveniji. Glede 
pojma »otrok« pa meni, da je pojem za potrebe socialnega varstva 
potrebno presojati po predlaganem zakonu, po katerem je otrok 
oseba do 18 leta in polnoletna oseba, ki so jo starši dolžni preživljati 
zaradi rednega šolanja (iz 4./25.a člena predlaganega zakona). 

Drugo pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
DZ RS je predlagateljica upoštevala tako, da je v prehodnih 
določbah v novem 18. členu predlaganega zakona za drugo 
obravnavo za vse predvidene podzakonske predpise določila 
rok do začetka uporabe zakona, kar je glede na predlagano 
uveljavitev s petnajstim dnem po objavi in predlaganim začetkom 
uporabe s 1.1.2001 realen rok tako za samo pripravo izvršilnih 
predpisov, kot tudi za samo dejansko uporabo določb zakona. 

2. Drugo stališče Državnega zbora RS, naj predlagatelj prouči in 
natančneje opredeli, kaj so ugodne socialne razmere, je Vlada 
Republike Slovenije proučila hkrati z njegovim tretjim in četrtim 
stališčem, naj natančno opredeli metode in način ugotavljanja 
upravičenosti do denarne socialne pomoči in ponovno prouči in 
do druge obravnave pripravi kriterije in način dajanja denarne 
socialne pomoči centrov za socialno delo. Po mnenju Vlade RS se 
ta stališča vsebinsko prepletajo, zato je predlagateljica za drugo 
obravnavo v predlog zakona na nekaj mestih uvrstila nekaj 
sprememb, pri čemer je sledila stališčem Državnega zbora RS 
tudi skozi razpravo, ki je v Državnem zboru RS potekala ob prvi 
obravnavi predloga zakona. Tako je: 

- v 4./23. členu tudi za način ugotavljanja prihrankov in premoženja 
po predlaganem zakonu predvidela poseben podzakonski akt, v 
katerem bodo v tehničnem smislu konkretizirane določbe zakona 
o splošnem upravnem postopku o ugotavljanju dejanskega stanja 
(poseben ugotovitven postopek) in dokazovanju (dejstva, dokazi, 
listine, potrdila, priče, izjava stranke, izvedenci, ogled) samo za 
te namene, 
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- v drugi alinei drugega odstavka 4./24. člena natančneje opredelila 
t.i. »krivdne« razloge, zaradi katerih oseba ni upravičena do 
denarne socialne pomoči, povezane z njenim ravnanjem, zaradi 
katerih jo pristojni organ za zaposlovanje preneha voditi v evidenci 
brezposelnih oseb, 

• v 4./27.Č členu pri upoštevanju občasnih, neperiodičnih 
dohodkov, prejetih pred več kot enim letom pred vložitvijo vloge 
za pridobitev denarne socialne pomoči, glede na njihovo višino 
predvidela tudi upoštevanje določil 4J23. člena, 

■ v 4./31. členu zaradi nedoločenosti izpustila pojem »ugodne 
socialne razmere« in zaradi ugotovitve, da ni razloga, da se tudi 
dohodek, pridobljen iz opravljanja ali omogočanja dela na črno ali 
zaposlovanja na črno, ne bi upošteval kot drugi dohodki po tem 
zakonu, izpustila tudi možnost zavrnitve vloge za denarno socialno 
pomoč ali zmanjšanja le-te iz tega razloga, diskrecijsko pravico 
centrov za socialno delo z možnostjo zavrnitve vloge za dodelitev 
denarne socialne pomoči ali možnostjo dodelitve le-te v nižjem 
znesku usmerila z jasno določenim načinom upoštevanja v tem 
členu predpisanih in ugotovljenih razlogov ter tudi na tem mestu 
za lažje in enotno izvajanje tega zakonskega določila predvidela 
podzakonski akt, ki bo razloge in način njihovega ugotavljanja še 
natančneje razgradil, 

- v 4./32. členu v povezavi s 4./24. členom sklenitev in izvrševanje 
pogodbe med centrom za socialno delo in upravičencem o 
aktivnem reševanju njegove socialne problematike jasno povezala 
s poprejšnjo opredelitvijo stisk in težav in oceno možnih rešitev in 
aktivnostjo upravičenca, 

- predvidela nov 4./33.a člen, ki v povezavi z 4./34. členom, 
spremenjenim le iz tehničnih vzrokov, s predpisano vsebino in 
obliko vloge za uveljavljanje denarne socialne pomoči in vrstami 
dokazov, ki jih mora upravičenec priložiti že vlogi sami, dodatno 
sledi stališču Državnega zbora RS, naj predlagatelj natančno 
opredeli tudi metode in način ugotavljanja upravičenosti do 
denarne socialne pomoči, 

-predvidela nove 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. člene, v katerih je 
prav tako sledila tretjemu in četrtemu dodatnemu stališču 
Državnega zbora RS, sprejetima ob prvi obravnavi zakona, naj 
natančno opredeli metode in način ugotavljanja upravičenosti do 
denarne socialne pomoči in ponovno prouči in do druge obravnave 

pripravi kriterije in način dajanja denarne pomoči, saj je v teh 
določilih predvidela vrsto podatkov, o katerih bodo pristojni organi 
vodili zbirke podatkov in ki jih bodo pridobivali iz zbirk podatkov, ki 
jih vodijo drugi organi oziroma za to pooblaščeni upravljavci. S 
tem bo centrom za socialno delo olajšano ugotavljanje 
upravičenosti do denarne socialne pomoči, pristojnemu ministrstvu 
pa tudi samo izplačevanje pomoči, hkrati pa tudi odločanje v 
pritožbenem postopku in nadzorna funkcija, in sicer tako nad 
centri za socialno delo, kot tudi nad upravičenci samimi. Predlagane 
spremembe bodo tako omogočale, da se v sistem vgradi 
učinkovite notranje kontrole, ki bodo na eni strani varovale osebne 
podatke in pravice posameznika, na drugi strani pa preprečevale 
neupravičeno dodeljevanje pravic in zmanjšale možnost 
morebitnih zlorab v sistemu. Hkrati bodo olajšale tudi spremljanje 
stanja in obdelavo podatkov za statistične in znanstveno 
raziskovalne namene. Predlagateljica spremembe v tem delu še 
dodatno utemeljuje z dejstvom, da je Državni zbor RS na seji 8. 
julija 1999 sprejel zakon o varstvu osebnih podatkov, ki je objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 59/99. Glede na uveljavitev novega 
zakona, je predlagateljica s predlaganimi spremembami in 
uskladitvami hkrati uskladila tudi določbe zakona o socialnem 
varstvu, k čemur jo zavezuje 35. člen navedenega zakona o 
varstvu osebnih podatkov. 

3. Predlagateljica je pri pripravi besedila za drugo obravnavo 
opravila tudi tehnično izboljšavo s tem, da je besedilo 1. člena 
popravila tako, da: 

- pravilno navaja veljaven zakon o socialnem varstvu, v katerega 
sta med zakonodajnim postopkom posegla zakon o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00) in zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/ 
00), 

- v prvem odstavku 4./24.a člena pri sklicevanju na razloge, 
navedene v 4.124. členu, pravilno navaja drugi in ne prvi odstavek 
in 

- se v 14. členu pravilno sklicuje na merila iz 4./25.a člena. 

Opravila je tudi popravek redakcijske narave s tem, daje vdrugem 
odstavku 4./25.a členu besedo »enoroditeljska« nadomestila z 
besedo »enostarševska«, pri čemer je uporabila terminologijo s 
področja starševskega varstva. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU - II. 

OBRAVNAVA 

Amandma 4./22. členu: 

Prvi odstavek 4./22. člen se spremeni tako, da se za besedilom 
»Osnovni znesek minimalnega dohodka« vstavi besedilo »po 
cenah januarja 2000«. 

Obrazložitev; 
Amandma je redakcijske narave. Predlagana dopolnitev prispeva 
k jasnosti določila, v katerem je osnovni znesek minimalnega 
dohodka določen nominalno in v katerem je predvidena uskladitev 
tako določenega osnovnega zneska minimalnega dohodka z 
indeksom cen življenjskih potrebščin. 

Amandma k 4./39. členu: 

Prvi odstavek 4./39. člena se spremeni tako, da se v zadnjem 
stavku za besedicama »s katero« doda besedilo »razveljavi 
odločbo, s katero je bila upravičencu dodeljena denarna socialna 
pomoč, in«. 

V 4./39. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Če center za socialno delo ugotovi, da je upravičenec podatke 
prikazoval lažno ali jih je zamolčal ali je sporočil neresnične 
podatke že pred oziroma ob izdaji odločbe, s katero mu je bila 
dodeljena denarna socialna pomoč, ali je bila odločba izdana na 
podlagi drugega nedovoljenega ravnanja upravičenca, odločbo 
odpravi.« 

Obrazložitev; 
S predlagano spremembo oziroma dopolnitvijo so z natančno 
določitvijo, kdaj se odločba, s katero je bila upravičencu dodeljena 
denarna socialna pomoč, zaradi njegovega nedovoljenega 
ravnanja pred oziroma ob izdaji te odločbe odpravi oziroma med 
prejemanjem denarne socialne pomoči razveljavi, ob uporabi 
zakona o splošnem upravnem postopku jasne tudi pravne 
posledice (281. člen ZUP: če se odločba odpravi, se odpravijo 
tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale; če se odločba razveljavi, 
se ne odpravijo pravne posledice, ki so iz nje že nastale, ne 
morejo pa nastati iz nje nobene nadaljne pravne posledice). 

Amandma k 21. členu: 

Za 21. členom se doda nov 21 .a člen, ki se glasi: 

»21 .a člen 

Upravičencu do denarne socialne pomoči, ki je dolžan plačevati 
najemnino za stanovanje, se do ureditve subvencij najemnine v 
skladu z Nacionalnim stanovanjskim programom in predpisi s 
stanovanjskega področja denarna socialna pomoč poveča za 
višino neprofitne najemnine, ki bi jo plačeval v socialnem 
stanovanju, vendar največ za 25% osnovnega zneska 
minimalnega dohodka, določenega s tem zakonom. 

Za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem se 
do ureditve dodelitve socialnih stanovanj najem v skladu z 
Nacionalnim stanovanjskim programom in predpisi s 
stanovanjskega področja uporabljajo določbe 26. člena zakona o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 - odi. US RS, 
1/99, 41/99, 36/00 in 54/00.« 

Obrazložitev; 
Opredelitev v zvezi s predlaganim prvim in drugim odstavkom 
21 .a člena je podana v samem Nacionalnem stanovanjskem 
programu, ki pri nalogah Vlade RS (poglavje 4.1.) določa, naj 
Vlada RS v podporo uresničevanju Nacionalnega stanovanjskega 
programa Državnemu zboru Republike Slovenije predloži predloge 
sprememb in dopolnitev oziroma novih zakonov s področja 
stanovanjskih zadev, javnih financ, socialnega varstva ter davkov, 
ki bodo zagotovili sistemske pogoje za doseganje njegovega 
namena in ciljev. 

Veljaven zakon o socialnem varstvu v tretjem odstavku 24. člena 
in tretjem odstavku 31. člena določa, da se upravičencu do 
denarne pomoči kot edinega vira preživljanja oziroma denarnega 
dodatka, ki je dolžan plačevati najemnino za stanovanje, omenjeni 
dajatvi povečata za višino najemnine, ki bi jo plačeval v socialnem 
stanovanju, in v primeru prejemanja denarnega dodatka skupno 
višino omejuje z višino zajamčene plače, zmanjšane za davke in 
prispevke. Predlagana dopolnitev v obdobju do ureditve subvencij 
najemnine v skladu z Nacionalnim stanovanjskim programom, 
sprejetim maja 2000, ki generalno usmerja politiko razvoja na 
stanovanjskem področju, in predpisi s stanovanjskega področja 
ohranja povečanje denarne socialne pomoči za višino neprofitne 
najemnine, ki bi jo upravičenec plačeval v socialnem stanovanju, 
predlagana omejitev - največ za 25% osnovnega minimalnega 
dohodka - pa razmerje med višino neto zajamčene plače in višino 
sedanjega denarnega dodatka (prvi odstavek 21 .a člena). 

Glede na to, da se sedaj veljavne določbe 26. člena zakona o 
socialnem varstvu nanašajo tudi na upravičenost do dodelitve 
socialnega stanovanja v najem po 100. členu stanovanjskega 
zakona, bi s sprejetjem predlaganega zakona o spremembah in 
dopolnitvah, s katerimi se bodo navedene določbe spremenile, 
na tem področju do nove ureditve s predpisi s stanovanjskega 
področja nastala praznina. Predlagan amandma (drugi odstavek 
21 .a člena) tako do nove ureditve ohranja tudi obstoječo ureditev 
upravičenosti do dodelitve socialnega stanovanja. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

H Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu - druga obravnava 
(EVA 1999-2611-0080) 

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

Na vsebino predlaganega zakona se direktno oziroma izrecno ne nanaša nobena določba 
Evropskega sporazuma o pridružitvi. 

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

Jih ni. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Jih ni. 

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 Sveta 1612/68/EGS z dne 15.10.1968 o svobodnem gibanju delavcev znotraj 
Skupnosti (področje socialnega varstva usklajeno v celoti) 

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

Priporočilo Sveta 92/441/EGS z dne 24.6.1992 o skupnih merilih glede zagotavljanja 
zadostnih virov in socialne pomoči v sistemih socialne varnosti (usklajeno v celoti) 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Jih ni. 
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4) Navedba roka predvidene oonolnc uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri 
ES Heto^ 

Konec lela 2002. 

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

Da (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Phare Consensus programme, prevod: 
Amidas d.o.o.). 

6} Ali ie predlog akta preveden in V kateri jezik? 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIBX. Komisija ES. države članice 
ES. SIGMA. OECD. Univerza...') 

- v okviru Phare projekta: dr. Tine Stanovnik in dr. Nada Stropnik iz Inštituta za ekonomska 
raziskovanja v sodelovanju z dr. Bernd Shultejem (nemški Planck - Institut fur auslandisches 
und intemationales socialrecht), 
- Inštitut za socialno varstvo z raziskovalno nalogo »Ravni minimalne socialne varnosti«, 

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

Državni program za prevzem pravnega reda predvideva sprejem zakona konec leta 2001 in 
polno uveljavitev konec leta 2002. Rok je mogoče izpolniti. 

Ni. 

28. avgust2000 35 poročevalec, št. 70 



BELEŽKE 

■ 

' . ' - ■ : • ' ■. 

' 

, 

. 
. 

. 

. 
. 

  
poročevalec, št. 70 36 28. avgust2000 



Amandmaji 

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K 

PREDLOGU POMORSKEGA ZAKONIKA 

- EPA 1187 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE V prilogi vam pošiljamo amandmaje Vlade Republike Slovenije 
k predlogu Pomorskega zakonika - hitri postopek. 

EVA: 1999-2411-0062 
Številka: 340-04/94-5/3-1 
Ljubljana, 17.08.2000 

dr. Verica Trstenjak 
PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA GENERALNA SEKRETARKA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA PRILOGA: 1 

1.K6, členu 

Za besedami "tuja trgovska ladja" se doda besedilo "in tuja potniška 
ladja", besedo "jahta" pa nadomesti z besedilom "ladja, namenjena 
za šport in razvedrilo". 

Obrazložitev: 

Pojem jahte je bil v 3. členu predloga črtan, zato je potrebno 
besedo jahta črtati tudi v 6. členu, namesto tega pa opredeliti, da 
gre za ladjo, namenjeno za šport in razvedrilo. V tem členu je 
pomotoma izpadla tuja potniška ladja, zato predlagamo, da se jo 
vnese v besedilo 6. člena, medtem ko režim ostalih ladij ureja 8. 
člen predloga. 

2. K 7, Sleng 

V besedilu člena črtati besedo »stvari« in jo nadomestiti z besedo 
»blago«. 

Črtati drugi stavek. 

Obrazložitev: 

Poenotenje pojmov »stvari«, »tovor« in »blago«. 

Drugi stavek je smiselno prenesen v 989. člen predloga zakona. 

3. K 8. členu 

V prvi točki drugega odstavka črtati besedo »vojno« in namesto 
tega navesti besedo »vojaško«. 

Obrazložitev; 

Popravek redakcijske napake. 

4. K11, členu 

Piko na koncu tega člena nadomestiti z vejico in vnesti besedilo: 
"ta pa organ za notranje zadeve, ki je pristojen za nadzor državne 
meje". 

Obrazložitev: 

Dopolnitev je v lažjem izvajanju nalog s strani policije, ki opravlja 
nadzor državne meje na morju. 

5. K12. členu 

Na začetku prvega odstavka navesti »Domače in«. 

Na koncu prvega odstavka črtati »minister, pristojen za notranje 
zadeve« in namesto tega navesti »minister, pristojen za pomorstvo 
s soglasjem ministra, pristojnega za notranje zadeve, če za to 
obstoji interes Republike Slovenije « 

28. avgust2000 37 poročevalec, št. 70 



V tretjem odstavku za besedama »predpiše pogoje« dodati »o 
sposobnosti in usposobljenosti«. 

Obrazložitev; 

Pomotoma izpuščeno navajanje domačih fizičnih in pravnih oseb. 

Zaradi določitve osnovnih usmeritev glede pogojev, ki naj bi jih 
predpisala vlada za pridobitev dovoljenja za opravljanje aktivnosti 
iz prvega odstavka tega člena je predlagana dopolnitev drugega 
in tretjega odstavka. 

6. K 16. členu 

V drugem odstavku črtati »določi Vlada Republike Slovenije« in 
namesto tega navesti »glede stanja ladje, pozicije in časa določi 
za vsak posamezen primer Vlada Republike Slovenije«. 

Obrazložitev: 

Z amandmajem so določene osnovne usmeritve, ki jih je glede 
pogojev za muditev tuje ladje v razpremi v notranjih morskih 
vodah ali v teritorialnem morju Republike Slovenije dolžna 
upoštevati vlada. Razjasnjeno pa je tudi, da pooblastilo vladi velja 
za vsak posamezen primer posebej. 

7. K 23. členu 

Črtati besedo "slovenska" in črtati drugi stavek tega člena. 

Obrazložitev; 

V Republiki Sloveniji imamo samo slovensko policijo, zato označba 
"slovenska" ni potrebna. Ker policija obravnava kazniva dejanja 
iz Kazenskega zakonika Republike Slovenije po postopku, ki je 
določen v Zakonu o kazenskem postopku, določba drugega 
stavka tega člena ni ustrezna. 

8. K 25. členu 

Črtati besedilo druge točke navedenega člena in namesto tega 
navesti »trajno izvajati kontrolo nad varnostjo plovbe«. 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem je poudarek na trajnem izvajanju 
kontrole, torej na njeni funkciji in ne organiziranosti. 

9. Nov 25. a člen 

Doda se nov 25. a člen, ki se glasi 

»Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je pristojna za: 
razvoj pristaniške infrastrukture, ki je v lasti Republike 
Slovenije; 
nadzor nad varnostjo plovbe; 
organiziranje radijske službe bdenja ter službe spremljanja 
ter nadzora plovbe; 

- izdajanje dovoljenj za obratovanje pristanišč; 
nadzor nad izvajanjem reda v pristaniščih in preostalih delih 
teritorialnega morja in notranjih morskih voda; 

- urejanje pomorskega prometa; 
- nadzor nad rednim vzdrževanjem objektov za varnost plovbe 

in plovnih poti; 
- nadzor nad rednim vzdrževanjem pristaniške infrastrukture, 

namenjene za javni promet; 

- izdajo soglasja za gradnjo in obnovo objektov na obali ali v 
morju z vidika varnosti plovbe; 

- izdajo dovoljenj za vodne prireditve in druge aktivnosti na 
vodi v območju pristanišča; 
izdajanje pilotskih izkaznic; 

- vodenje registra pilotov; 
odrejanje obvezne pilotaže ter obvezne vleke plovil; 
določanje potrebnega števila vlačilcev za izvajanje vleke, 
gašenje in reševanje; 
izdajo dovoljenj ladjam za poskusno vožnjo ; 
ugotavljanje sposobnosti čolnov dolžine do 12 m za plovbo; 

- ugotavljanje usposobljenosti oseb za upravljanje čolnov in 
izdajanje ustreznih listin; 
izdajanje dovoljenj za stalni privez, sidranje ali položitev 
plavajoče naprave na morsko dno; 
od poveljnika ladje sprejema zapisnik o rojstvu, smrti in sprejeti 
izjavi poslednje volje; 

- vodenje ladijskega registra; 
izdajanje dovoljenj za dviganje potopljenih stvari; 

- pobiranje pristojbine za uporabo objektov za varnost plovbe. 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem so vsebinsko opredeljene naloge 
Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. 

10. K 26. členu 

V tretjem odstavku na koncu dodati »in režim plovbe v njej«. 

V četrtem odstavku črtati »Režim ločene plovbe« in namesto 
tega navesti »Shemo ločene plovbe in režim plovbe v njej«. 

Obrazložitev; 

Dopolnitev predlaganih rešitev z jasno določitvijo pristojnosti za 
predpisovanje. 

11. K 27. členu 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Plovnost plovnih poti v teritorialnem morju in notranjih morskih 
vodah Republike Slovenije je treba vzdrževati tako, da se na njih 
postavlja objekte za varnost plovbe in zagotavlja njihovo pravilno 
delovanje.« 

Črtati drugi in tretji odstavek. 

Obrazložitev: 

Jasnejša opredelitev pojma »urejanje« in »vzdrževanje plovnosti«. 
Subjekti, ki zagotavljajo vzdrževanje objektov za varnost plovbe 
in plovnih poti, so z amandmaji opredeljeni v 41. in 42. členu 
predloga zakona. 

12. K 30. členu 

Črtati drugi odstavek. 

Obrazložitev: 

Obalne postaje s frekvencami za pomorski promet so določene 
z mednarodnimi predpisi, prav tako način opravljanja radijske 
službe, zato v tem odstavku določene naloge niso v pristojnosti 
navedenih ministrstev. 
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13. K 31. členu 

V prvem odstavku črtati »grajene ali« in namesto tega navesti 
»operativne obale,«. 

Na koncu prvega odstavka dodati nov stavek: »Operativne obale 
so grajeni del obale, namenjen za privezovanje ladij, vkrcavanje 
in izkrcavanje oseb in blaga.« 

V drugem odstavku za besedo »razsvetljava« dodati », drugi 
objekti, ki po namenu služijo varnosti plovbe in varnemu privezu 
ter nemotenemu izvajanju pristaniških dejavnosti in drugih 
aktivnosti, navedenih v prvem odstavku tega člena. 

Dodati nov tretji odstavek, ki se glasi 
»Pristaniška infrastruktura je last Republike Slovenije oziroma 
lokalne skupnosti«. 

V tretjem odstavku črtati besedo »države« in namesto nje navesti 
»Republike«. Tretji odstavek dopolniti z besedilom »Luka Koper 
d.d. mora ohranjati osnovno funkcijo teh objektov kot del 
pristaniške infrastrukture.« 

V četrtem odstavku za besedo »infrastrukture« dodati »iz 
prejšnjega odstavka tega člena« ter črtati besedilo »oziroma 
organa lokalne skupnosti.« 

Sedanji tretji, četrti in peti odstavek 31. člena postanejo četrti, peti 
in šesti odstavek 31. člena. 

Obrazložitev: 

Z amandmajem je opredeljeno, kaj obsegajo operativne obale, 
navedeno je lastništvo pristaniške infrastrukture, dodan je 
povezovalni moment med pristaniškimi dejavnostmi in objekti, 
izhajajoč iz ugotovitve, da le tisti objekti, ki po namenu služijo 
varnosti plovbe in nemotenemu izvajanju pristaniških dejavnosti 
in drugih aktivnosti navedenih v prvem odstavku tega člena so 
pristaniška infrastruktura. 

14. K 33. členu 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Pristanišče, namenjeno za javni promet je tisto, v katerem se 
izvajajo pristaniške dejavnosti povezane z javnim prevozom 
potnikov in blaga.« 

Obrazložitev: 

Člen je v povezavi z vsebino 37. člena dograjen z »izvajanjem 
pristaniških dejavnosti povezanih z« javnim prevozom potnikov 
in blaga. 

15. K 35, členu 

V prvem odstavku se beseda "jaht" nadomesti z besedami "ladij, 
namenjenih za šport in razvedrilo". 

Obrazložitev; 

Pojem jahte je bil v 3. členu predloga črtan, zato je potrebno 
besedo jahta črtati tudi v tem členu, namesto tega pa opredeliti, 
da gre za ladjo, namenjeno za šport in razvedrilo. 

16. K 36. členu 

V prvem odstavku črtati »za obratovanje pristanišča« in namesto 
tega navesti »za varnost plovbe v pristanišču in varen privez 

plovil« ter dodati nov stavek, ki se glasi: »Uprava Republike 
Slovenije za pomorstvo izda dovoljenje o izpolnjevanju varnosti 
plovbe v pristanišču in varnem privezu plovil na pisno vlogo 
investitorja oziroma upravljalca pristanišča. 

V drugem odstavku za besedo "pristanišču" dodati besede "in 
varnem privezu plovil". 

Obrazložitev: 

Opredelitev akta o ugotovitvi Uprave Republike Slovenije za 
pomorstvo, da so izpolnjeni predpisani pogoji za obratovanje 
pristanišča. 

17. K 38. členu 

V prvem odstavku črtati »pilotaža« ter »vzdrževanje plovnih poti 
na dostopih v pristanišča in v pristaniščih ter podobno«. 

Obrazložitev; 

Z amandmaji je predlagano, da se pilotaža in vzdrževanje plovnih 
poti izvaja kot gospodarska javna služba (40. do 42. člen predloga). 

18. K 40. členu 

V tretji alinei prvega odstavka dodati »in plovnih poti«. 

Obrazložitev: 

Predlagamo, da je vzdrževanje plovnih poti organizirano kot 
gospodarska javna služba in ne kot pristaniška dejavnost, ki jo 
mora organizirati upravljalec pristanišča. 

19. K 41. členu 

Dodati nov tretji odstavek, ki se glasi 
»Republika Slovenija zagotavlja tudi izvajanje gospodarske javne 
službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe in plovnih 
poti v drugih pristaniščih, namenjenih za javni promet, krajevnih 
pristaniščih, vojaških pristaniščih in izven naštetih pristanišč, razen 
pristanišč iz drugega odstavka 42. člena tega zakona. 

Obrazložitev: 

V dodanem odstavku so našteta pristanišča, v katerih je Republika 
Slovenija dolžna zagotoviti izvajanje gospodarske javne službe 
rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe in plovnih poti. 

20. K 42. členu 

Dodati nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Lokalne skupnosti zagotavljajo tudi izvajanje gospodarske javne 
službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe in plovnih 
poti v marinah in športnih pristaniščih". 

Obrazložitev: 

V dodanem odstavku je opredeljena dolžnost lokalnih skupnosti, 
da v obliki gospodarske javne službe zagotavljajo izvajanje 
rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe in plovnih poti. 

21. K 45. členu 

Črtati sedanjo četrto alineo in namesto nje navesti novo, ki se 
glasi: 
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» pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe« Obrazložitev; 

V drugem odstavku črtati "in cene za storitve iz zadnje alinee 
prejšnjega odstavka". 

Dodati tretji odstavek, ki se glasi: 
»Pristojbino za uporabo objektov za varnost plovbe pobira Uprava 
Republike Slovenije za pomorstvo.« 

Obrazložitev: 

Med vire za financiranje gospodarske javne službe je dodana 
tudi pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe, opredeljen 
pa je tudi način pobiranja pristojbine. 

22. K 52. členu 

Črtati »tarife za posamezne«. 

Obrazložitev: 

Pavšalna določitev velja le za pristaniške pristojbine, ne pa tudi 
za tarife. 

23. K 53. členu 

Dodati nov prvi odstavek, ki se glasi: 
»Minister, pristojen za pomorstvo daje soglasje pred objavo 
pristaniških pristojbin.« 

Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek, v njem se črta 
besedilo »tarife za pristaniške storitve in«. 

Obrazložitev; 

Predvidena je rešitev glede soglasja pristojnega ministra k 
oblikovanju pristaniških pristojbin. 

24. K 54. členu 

V prvem odstavku črtati prvi stavek in namesto njega navesti 
novega, ki se glasi: 
»Naravno morsko javno dobro je morje, morsko dno, morsko 
podzemlje in morska obala, ustja rek, ki se izlivajo v morje ter živa 
in neživa bogastva (ribe, rude in drugo). 

V tretjem odstavku pred »5« vstaviti »najmanj«. 

Obrazložitev: 

Dograditev rešitev, s katerimi je opredeljeno naravno morsko 
javno dobro. 

25. K 57, členu 

V četrtem odstavku črtati »Organ ministrstva, pristojnega za 
obrambo« in navesti »Ministrstvo, pristojno za obrambo«. 

Obrazložitev; 

Konkretizacija določbe. 

26. K 58. členu 

Črtati. 

Člen ni potreben, ker policija obravnava kazniva dejanja Iz 
Kazenskega zakonika Republike Slovenije po postopku, ki je 
določen v Zakonu o kazenskem postopku. 

27. K 64. členu 

Besedo "se" nadomestiti s "pristaniški nadzornik", za besedo 
"alkohola" vnesti besede "mamil, psihoaktivnih zdravil", namesto 
besede "psihotropnih" vnesti besedo "psihoaktivnih", za besedo 
"snovi" pa vnesti vejico in besedilo "ki zmanjšujejo njegovo 
sposobnost za plovbo. 

Vnesti nov drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, 
ki se glasijo: 

"Oseba, ki upravlja čoln je pod vplivom alkohola, če ima v 
organizmu nad 0,5 grama alkohola na kilogram krvi pod pogojem, 
da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kaže znake motenj v 
vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v 
pomorskem prometu. 

Preizkus alkoholiziranosti se ugotavlja s sredstvi ali napravami 
za ugotavljanje alkohola. Stroške preizkusa plača oseba, ki 
upravlja čoln oziroma oseba, ki je bila preizkušena, če se izkaže, 
da ima v organizmu več alkohola, kot to dovoljuje ta zakon, v 
nasprotnem primeru stroški preizkusa bremenijo organ, ki je 
odredil preizkus. 

O preizkusu se vodi zapisnik, ki ga podpiše tudi oseba, zoper 
katero je bil odrejen preizkus. Če oseba odkloni podpis, se vzrok 
odklonitve vpiše v zapisnik in odredi strokovni pregled. 

Oseba zoper katero je odrejen preizkus s sredstvi ali napravami 
oziroma strokovni pregled mora ravnati po odredbi nadzornika. 
Če preizkus odkloni ali ga ne opravi tako, kot je predpisal 
proizvajalec sredstev ali naprav, pristaniški nadzornik to vpiše v 
zapisnik in mu prepove nadaljnje upravljanje čolna. 

Če oseba oporeka rezultatu preizkusa se odredi strokovni 
pregled. Stroške prevoza osebe do kraja, kjer se opravi strokovni 
pregled in stroške pregleda plača oseba, zoper katero je bil odrejen 
preizkus, če se izkaže, da ima v krvi več alkohola, kot to dovoljuje 
ta zakon, v nasprotnem primeru bremenijo stroški prevoza, 
pregleda in analize organ, ki je pregled odredil. 

Če pristaniški nadzornik sumi, da je oseba pod vplivom mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo 
njegovo sposobnost za upravljanje čolna, odredi preizkus s 
posebnimi sredstvi oziroma napravami ali strokovni pregled in 
prepove nadaljnje upravljanje s čolnom. Stroške prevoza do kraja, 
kjer se opravi preizkus oziroma strokovni pregled in stroške 
pregleda in preizkusa, plača oseba, zoper katero se opravlja 
preizkus oziroma pregled, če se ugotovi, da je pod vplivom mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. 

Vsebino zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti predpiše minis- 
ter, pristojen za pomorstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za 
notranje zadeve." 

Obrazložitev; 

Predlagamo, da se kaznovanost razširi na mamila, psihoaktivna 
zdravila ali druge psihoaktivne snovi, ki zmanjšujejo sposobnost 
za varno plovbo. Doda se sedem novih odstavkov, kjer je 
opredeljena meja, ko se šteje, da je oseba pod vplivom alkohola 
in postopek za ugotavljanje alkoholiziranosti oziroma ugotavljanje, 
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ali je oseba pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi. Tovrstna problematika je namreč pereča tudi 
na morju, zlasti ob obalah in kopališčih, kjer vozniki čolnov, 
skuterjev in drugih manjših plovil pogosto ogrožajo varnost 
kopalcev ali drugih osqb na morju. 

28. K 66. členu 

V drugem odstavku črtati besedilo »pristojnih organov v 
pristanišču« in namesto tega navesti »Uprave Republike Slovenije 
za pomorstvo«. 

Obrazložitev: 

Konkretizacija organa. 

29. K 67. členu 

Črtati tretji odstavek. 

Obrazložitev: 

Nadzor nad prehodom čez državno mejo opravlja policija. 

30. K 89, Členu 

V celotnem členu besedo "ladja" v različnih sklonih nadomestiti z 
besedo "plovilo" v ustreznih sklonih. 

Obrazložitev; 

Predlagamo, da se dolžnost pomoči na morju v primeru požara 
ali druge nesreče razširi iz ladij na vsa plovila. 

311K 72- členu 

V drugem odstavku črtati besedilo »v roku 60 dni od pričetka 
veljave tega zakona«. 

Obrazložitev; 

Opredelitev črtane določbe v prehodnih in končnih določbah. 

32, K 78, členu 

V prvem in drugem odstavku se »plovni objekti« nadomesti s 
»plovili«. 

Obrazložitev: 

Nadomestitev izrazov glede na vsebinski pomen predstavljen v 
3. členu tpredloga zakona. 

33. K 80, členu 

Prvi odstavek se spremeni, tako da se glasi: "Ladje pilotirajo 
piloti". 

Obrazložitev: 

S predlagano spremembo se izognemo zamenjavi pojmov pilotaže 
kot dejavnosti in pilotiranja kot neposredne storitve pri manevru 
ladje. 

34. K 91. členu 

Pred 91. člen se vnese podnaslov, ki se glasi: "3. Nadzor nad 
piiotažo in vleko plovil". 

Obrazložitev: 

91. člen se nanaša tako na piiotažo kot na vleko plovil, uvrščen 
pa je pod naslov, ki ureja obvezno vleko plovil. Zato predlagamo 
nov ustrezen podnaslov. 

35. K 92- členu 

V prvi točki prvega odstavka črtati »(ki o tem izda ustrezno 
spričevalo)«. 

Obrazložitev; 

Ureditev izdaje spričevala je z amandmaji prenesena v drugi 
odstavek 95. člena. 

36. K 93. členu 

Doda se nov drugi odstavek, ki glasi: »Klasifikacijskemu zavodu, 
ki opravlja tehnični nadzor o sposobnosti ladje za plovbo po 1. 
točki 92. člena tega zakona, da pooblastilo minister, pristojen za 
pomorstvo. Pooblastilo je mogoče izdati le klasifikacijskemu 
zavodu, ki je polnopravni član Mednarodnega združenja 
klasifikacijskih zavodov (IACS).« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

Obrazložitev: 

Iz amandmiranega člena ni bilo mogoče razbrati, da minister 
pristojen za pomorstvo pooblasti klasifikacijski zavod za 
opravljanje nadzora o sposobnosti ladje za plovbo po 1. točki 92. 
člena pomorskega zakonika. Amandma tudi določa, da minister 
pristojen za pomorstvo sme pooblastiti le tiste klasifikacijske 
zavode, ki imajo poenotena pravila o tehničnih zahtevah, katere 
mora izpolnjevati ladja . To so pa vsi klasifikacijski zavodi, ki so 
člani Mednarodnega združenja klasifikacijskih zavodov (IACS). 
Polnopravni član Mednarodnega združenja klasifikacijskih 
zavodov je lahko le tisti klasifikacijski zavod, ki ima dovolj veliko 
število tehničnih strokovnjakov iz področja ladjedelstva in dovolj 
veliko ladijsko tonažo, ki jo strokovnjaki tega klasifikacijskega 
zavoda kontrolirajo. Takšna določila dajejo garancijo, da 
konstrukcija in oprema ladje za varnost človeških življenj, ni 
podstandardna. To pa je tudi zahteva evropske zakonodaje na 
področju pomorstva. 

37. K 95. členu 

V drugi odstavek se doda nov stavek »Klasifikacijski zavod o 
pregledu ladje izda spričevalo o ustreznosti«. 

Obrazložitev: 

Vsebinsko primernejši prenos določbe iz 92. člena. 
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38. K 99. Slenu 

Besedilo celotnega člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Kontrolni pregled ladje opravi inšpektor pooblaščenega 
klasifikacijskega zavoda na podlagi pomanjkljivosti, ki so bile 
ugotovljene pri osnovnem, rednem ali izrednem pregledu ladje". 

Obrazložitev: 

Osnovne, redne in izredne preglede smejo opravljati le inšpektorji, 
ki so za ta opravila šolani in imajo veljavna pooblastila 
klasifikacijskega zavoda. To pravilo velja za celotno svetovno 
floto trgovske mornarice in je pogoj, da zavarovalnice ladjo 
zavarujejo. V kolikor namreč ladja ni zavarovana , tudi tovora, ki 
ga ladja prevaža, ni mogoče zavarovati. 

Pri opravljanju osnovnih, rednih in izrednih pregledov, ki so 
časovno natančno določeni in ločeni za posamezne sestavne 
dele ladijskega trupa kot tudi za vse stroje in strojno opremo ter 
so sestavni del pravil vsakega klasifikacijskega zavoda, inšpektorji 
klasifikacijskih zavodov ugotavljajo napake. Pri teh pregledih 
ugotovljene napake je potrebno odpraviti v času, ki ga določi 
inšpektor klasifikacijskega zavoda. Napake inšpektor evidentira 
v ladijskih listinah, kopije pa so poslane tako strokovnjakom na 
sedežu klasifikacijskega zavoda kot tudi lastniku plovila. Ko takšno 
napako ladja odpravi, mora ponovno poklicati inšpektorja 
klasifikacijskega zavoda, ki odpravo preveri in to odpravo tudi 
vpiše v ladijske listine, obenem pa obvesti še vse tiste, ki so o 
napaki bili obveščeni. Takšen pregled imenujemo kontrolni pregled. 
Odvisno od časa v katerem zahteva inšpektor klasifikacijskega 
zavoda odpravo napake, ni nujno, da je napaka odpravljena v 
istem pristanišču kot je bila ugotovljena, saj se inšpektorji 
klasifikacijskih zavodov nahajajo širom po svetu in so dosegljivi v 
skoraj vseh pristaniščih. V izogib izogibanju odprave odkritih napak 
(katerih odprava je lahko zelo draga), je dolžnost pristaniškega 
inšpektorja ladij (inšpektor PSC), da med drugim ugotovi ali so 
napake bile odpravljene v zahtevanem roku. Če temu ni tako, ladji 
ne dovoli izplovitev, dokler napaka ni odpravljena. 

39. K 109. členu 

Na koncu prvega odstavka dodati »ki po izmeri izda spričevalo o 
izmeri« 

Obrazložitev: 

Določitev listine, ki jo izda klasifikacijski zavod po opravljeni Izmeri. 

40. K 123. členu 

Črtati 7., 8. in 9. točko. Namesto tega vnesti nov drugi odstavek, 
ki se glasi: "Spričevalo o varnosti potniške ladje, spričevalo o 
varnosti opreme na tovorni ladji, spričevalo o varnosti radijskih 
naprav na tovorni ladji in spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo 
morajo imeti tudi ustrezen dodatek k spričevalom". 

Obrazložitev; 

Sprememba je posledica uskladitve z določili Protokola 1988, 
Konvencije SOLAS 1974. 

41. K 132. členu 

Besedilo celotnega člena nadomestiti z naslednjim besedilom: 

" Spričevalo o varnosti potniške ladje, velja največ eno leto. 

Spričevalo o varnosti opreme na tovorni ladji, spričevalo o varnosti 
radijskih naprav na tovorni ladji, spričevalo o sposobnosti ladje 
za plovbo, spričevalo o varnosti konstrukcije tovorne ladje, 
mednarodno spričevalo o tovorni črti in mednarodno spričevalo o 
preprečevanju onesnaženja morja z ladij veljajo pet let, vendar je 
treba v času veljavnosti omenjenih spričeval, opraviti redne in 
vmesne preglede ladje, v skladu s tehničnim pravilom 
klasifikacijskega zavoda. 

Veljavnost spričevala o oprostitvi traja najdalj do poteka veljavnosti 
ustreznega spričevala o varnosti. Če je mednarodno spričevalo 
o oprostitvi oziroma mednarodno spričevalo o oprostitvi 
izpolnjevanja določb o tovorni črti izdano za določeno potovanje, 
velja samo za to potovanje. 

Veljavnost dodatka k spričevalu o varnosti konstrukcije tovorne 
ladje, dodatka k spričevalu o varnosti opreme na tovorni ladji, 
dodatka k spričevalu o varnosti radijskih naprav in dodatka k 
spričevalu o sposobnosti ladje za plovbo traja najdalj do poteka 
veljavnosti ustreznega spričevala o varnosti. 

Začasno spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo velja toliko 
časa, kolikor je na njem navedeno, ali za eno ali več določenih 
potovanj, vendar najdalj eno leto od zadnjega pregleda vse ladje. 

Začasno spričevalo o sposobnosti tovorne morske ladje za 
prevoz potnikov velja toliko časa, kolikor je navedeno na njem, 
vendar najdalj do poteka veljavnosti spričevala o sposobnosti 
ladje za plovbo. 

Spričevalo o sposobnosti ladje za poskusno plovbo velja 30 dni 
od dneva, ko je bilo izdano. 

Veljavnost registra tovorne naprave in priloženih potrdil je treba 
potrditi letno s kontrolnim pregledom, obnoviti pa vsako četrto 
leto ali najdalj peto leto z rednim pregledom. 

Potrdilo o zavarovanju za premoženjsko odgovornost za škodo, 
povzročeno zaradi onesnaženja z oljem, velja toliko časa, kolikor 
je na njem navedeno, vendar najdalj do poteka veljavnosti 
sklenjenega zavarovanja". 

Obrazložitev: 

Sprememba je posledica uskladitve z določili Protokola 1988, 
Konvencije SOLAS 1974. 

42. K 136. členu 

Za besedilom »pravila o prevozu nevarnega blaga,« dodati 
»zakon, ki ureja prevoz nevarnega blaga«. 

Obrazložitev: 

Dodatna določitev pravil, po katerih naj se izvaja prevoz nevarnega 
blaga. 

43,K14Q.člerui 

V prvem odstavku črtati besedno zvezo "Ladja z bruto tonažo 50 
ali več, in" za besedo "ladijski" pa dodati besedi "in strojni". 

Črtati drugi odstavek. Dosedanji tretji odstavek postane drugi 
odstavek. 
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Obrazložitev: 

Ladja je po zakoniku definirana le z dolžino in ne več s tonažo. Za 
določitev obveznosti vodenja ladijskega in strojnega dnevnika 
zadostuje opredelitev moči pogonskega stroja. Prvi in drugi 
odstavek se lahko združita. 

44. K 141. členu 

Besedilo prvega odstavka nadomestiti z besedilom: "Ladja mora 
imeti radijsko napravo in mora voditi radijski dnevnik". 

Drugi odstavek črtati. 

Obrazložitev; 

Ker čolnu ni potrebno voditi ladijskega dnevnika, ni razloga, da bi 
moral voditi radijski dnevnik. Posledično je treba črtati drugi 
odstavek istega člena. 

45. K 142. členu 

Napovedni stavek se spremeni, tako da se glasi: 

»Ladja mora imeti zaradi varstva okolja naslednje listine in knjige:« 

V tretji alinei druge točke prvega odstavka črtati besede "z bruto 
tonažo 50 ali več, toda", za številko 400 pa dodati besedi "bruto 
tonaže". 

Obrazložitev: 

Pri prvi spremembi gre za redakcijski popravek. Spričevalo po 
drugi točki prvega odstavka tega člena mora imeti vsaka ladja do 
400 bruto tonaže. 

46. K 144. členu 

Na koncu drugega odstavka dodati »(222. člen tega zakona)«. 

Obrazložitev: 

Vzpostavitev vsebinske povezave med 144. in 222. členom. 

47. K145. členu 

V prvem odstavku se za besedilom »klasifikacijskih zavodov« 
doda »in zavod ki ga«. 

V prvem stavku prvega odstavka za besedilom »ki ga za čolne 
do 12m opravi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo« dodati: 
»ali klasifikacijski zavod, ki je polnopravni član Mednarodnega 
združenja klasifikacijskih zavodov«. 

V zadnjem stavku prvega odstavka črtati »uspešno opravljenega 
pregleda« in namesto tega navesti »zapisnika o uspešno 
opravljenem pregledu«. 

Obrazložitev: 

Konkretnejša opredelitev določbe. 

Določitev akta na podlagi katerega izda Uprava Republike 
Slovenije za pomorstvo dovoljenje za plovbo. 

48. K 150. členu 

Na koncu dodati »(223. člen tega zakona)«. 

Obrazložitev: 

Opredelitev povezave med 150. in 223. členom. 

49. K 151. členu 

Na koncu drugega odstavka dodati: »ki je polnopravni član 
Mednarodnega združenja klasifikacijskih zavodov.« 

Obrazložitev; 

Konkretnejša opredelitev klasifikacijskih zavodov. 

50. K153. {lenu 

Dodati tretji odstavek, ki se glasi: 
»Uprava Republike Slovenije za pomorstvo prekliče dovoljenje, 
če se pri rednem ali izrednem pregledu ugotovi, da plavajoča 
naprava ne izpolnjuje pogojev glede varnosti.« 

Obrazložitev; 

Določitev rešitve, ki pogojuje veljavnost dovoljenja za stalni privez 
z ugotovljeno sposobnostjo plavajoče naprave za varno uporabo. 

51. K 157. členu 

V prvem odstavku se beseda "vpiše" nadomesti z besedo "vkrca", 
beseda "vpis" pa z besedo "vkrcanje". 

Obrazložitev: 

Predlagana je uporaba pravilnih izrazov. 

52. K 159. členu 

V prvem odstavku se beseda "izpisal" nadomesti z besedo 
"izkrcal", besedi "vpisal" pa nadomestita z besedo "vkrcal". 

V prvem odstavku se za besedami »mu mora ladjar« doda 
»oziroma od njega pooblaščena oseba«. 

V drugem odstavku se za besedami »če ladjar« doda »ali od 
njega pooblaščena oseba«. 

Obrazložitev: 

Predlagana je uporaba pravilnih izrazov ter redakcijski popravki. 

53. K165. členu 

V prvem odstavku besedo »predpisi« nadomestiti z besedo 
»zakoni«. 

V tretjem odstavku za besedilom »ga z vsemi njegovimi pravicami« 
dodati »in dolžnostmi«. 
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Obrazložitev: 

Javno pooblastilo je možno dati z zakonom. 

Poleg pravic se doda še dolžnosti pri nadomeščanju poveljnika 
ladje. 

54. K 177. členu 

Beseda "izpiše" se nadomesti z besedo "izkrca", besede "v 
pristanišče vpisa na ladjo" pa nadomestijo z besedami "kraj 
njegovega bivanja". 

Obrazložitev; 

Pri prvi spremembi gre za uporabo pravilnega izraza, v 
nadaljevanju pa za dolžnost poveljnika ladje, da člana ladijske 
posadke v primeru njegovega izkrcanja vrne v kraj njegovega 
bivanja. V nasprotnem primeru ne bi bila zagotovljena varnost 
članov ladijskih posadk, ker je kraj vkrcanja-na ladjo praviloma 
izven države njihovega bivanja. 

55. K184, členu 

V prvem odstavku črtati: »ki so last slovenskih oseb«. 

V petem odstavku črtati »vojne« in namesto tega navesti 
»vojaške«. 

Obrazložitev; 

Obravnava reševanja stvari ne glede na lastništvo. 

Redakcijski popravek. 

56. K 185. členu 

V prvem odstavku za besedami »na njegovi podlagi« dodati »in 
drugih predpisov, ki urejajo varnost pomorske plovbe«. 

Črtati šesti odstavek. 

Obrazložitev: 

Točna opredelitev predpisov, ki so podlaga za izvajanje 
inšpekcijskega nadzorstva. 

V praksi inšpektor pristojen za zdravstvo ne opravlja inšpekcije 
na ladjah, posebno ne na tujih ladjah. Inšpektorjem za varnost 
plovbe, ki so do sedaj opravljali to inšpekcijo, pa jim je odvzeta 
pristojnost. 

57. K 187. členu 

V členih od 187 do 199 v besedilu, kjer ni določeno, kdo opravlja 
preveritve navesti »pomorski inšpektor«. 

Obrazložitev: 

Upoštevanje neposrednega izvajalca inšpekcijskega nadzorstva. 

58. K211 .členu 

V četrtem odstavku se črtata besedi "organizaciji in". 

Obrazložitev; 

S spremembo je ustrezneje opredeljen podzakonski predpis. 

59. K 212. členu 

V prvem odstavku črtati besedilo "glavne knjige in zbirke listin". 
Namesto tega vnesti besedilo "vpisnikov ladij, čolnov in plavajočih 
naprav. Vsak vpisnik sestavljata glavna knjiga in zbirka listin". 

Obrazložitev: 

Predlagana je jasnejša opredelitev strukture registra. 

6Q, K 217. členu 

Črtati člen. 

Obrazložitev: 

Vsebina tega člena je prenesena v določbo prvega odstavka 
212. člena. 

61, K 229. členu 

Na začetek četrtega odstavka vnesti besede "Zakonita zastavna 
pravica", besede "pomorski privilegij" pa postaviti v oklepaj. 

Obrazložitev; 

Pojem pomorskega privilegija je zaradi jasnosti nadomeščen s 
sinonimom zakonite zastavne pravice. Kot pojasnilo se pojem 
pomorskega privilegija postavi v oklepaj. 

62. K 242. členu 

V naslovu podpoglavja "zakonita zastavna pravica" dodati v 
oklepaju pojem "pomorski privilegij". 

Obrazložitev; 

Enako kot pod prejšnjo točko. 

$3- K 287. členg 

Črtati besede "v upravnem postopku" in jih nadomestiti z 
besedami: "po določbah zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek". 

Obrazložitev: 

Predlagana je ustreznejša opredelitev zakona, po katerem se 
opravljajo vpisi v register. 

64. K 3. Prijave in predlogi (III. Poglavje - postopek 
vpisovanja ladli) 

V besedilu podnaslova in v členih 277 do 386 besedo »prijava ali 
predlog« nadomestiti z besedo »predlog« v ustreznih sklonih. 

Obrazložitev; 

Poenotenje uporabe izrazov. 
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65. K 302. členu Obrazložitev: 

V prvem odstavku v prvi točki besedo "vložek" nadomestiti z 
besedama "številko vložka". 

Obrazložitev; 

Odločba, s katero se dovoli vpis v register mora navajati ne le 
vložek, temveč številko vložka, v katerega se ladja vpiše. 

66. K 316. členu 

V petem in šestem odstavku se beseda "register" nadomesti z 
besedo "organ, pristojen za vodenje registra" v ustreznem sklonu. 

Obrazložitev: 

Sprememba je potrebna zaradi zagotovitve enotne uporabe pojma 
"organ, pristojen za vodenje registra". 

67. K 375. členu 

V celotnem členu se beseda "nasprotuje" nadomesti z besedo 
"ugovarja", beseda "nasprotovanja" se nadomesti z besedo 
"ugovora", beseda "nasprotovanju" se nadomesti z besedo 
"ugovoru". 

Obrazložitev; 

Sprememba je predlagana zaradi jasnosti določbe. 

68. K 376. členu 

V celotnem členu se beseda "nasprotujejo" nadomesti z besedo 
"ugovarjajo", beseda "nasprotovanje" pa se nadomesti z besedo 
"ugovor". 

Obrazložitev: 

Sprememba je predlagana zaradi jasnosti določbe. 

69. K 378. členu 

V prvem odstavku se besede "prijavi oziroma predlogu" 
nadomestijo z besedami "na predlog". 

Obrazložitev: 

Sprememba je potrebna zaradi nerazumljive oziroma nepopolne 
dikcije prvega odstavka tega člena. 

70. K 380. členu 

Na koncu četrtega odstavka se vejica in besedilo "pristojnemu 
za vodenje registra" nadomesti z besedilom "druge stopnje". 

Obrazložitev; 

Predlagamo, da se čas vložitve pritožbe v primeru, ko je le ta 
vložena pri organu druge stopnje, uskladi z rešitvijo Zakona o 
splošnem upravnem postopku (239. člen). 

71. K 746, Člen 

V tretjem odstavku črtati »Lastnik ladje in ladjar nista« in napisati 
»Ladja ni«. 

Poenotenje izrazov. 

72. K II. poglavju - POGODBE O IZKORIŠČANJU 
LADIJ 

V celotnem poglavju črtati besedi »stvari« in »tovor« in namesto 
njih navesti besedo »blago« v ustreznih sklonih. 

Obrazložitev: 

Glej obrazložitev k amandmaju na 7. člen. 

73. K 770, členu 

V drugem odstavku se besede "pomorski inšpektor" nadomestijo 
z besedami "pomorska inšpekcija". 

Obrazložitev: 

S predlagano spremembo se v tem členu zagotavlja poenotena 
uporaba izraza pomorska inšpekcija. 

74. K 848. členu 

V petem odstavku črtati izraz »podjetnik« in namesto tega navesti 
»tisti, ki je upravičen razpolagati s tovorom«. 

Obrazložitev: 

Redakcijski popravek. 

75. K 880.členu 

V celotnem tretjem odstavku črtati »ugovorih« in navesti 
»ugovoru«. 

Obrazložitev; 

Redakcijski popravek. 

76. K 893, členu 

V prvem odstavku se besedi "izvršilnem postopku" nadomestita 
z besedami "izvršbi in zavarovanju". 

Obrazložitev: 

S spremembo predlagamo, da se v besedilo vnese pravilen naslov 
zakona. 

77. K 969, členu 

V peti alinei prvega odstavka se besede "se izvajajo dejavnosti" 
nadomestijo z besedami "izvrši dejanje", beseda "ogrožajo" se 
nadomesti z besedo "ogroža", črtata se besedi "onesnažujejo 
morje", beseda "povzročajo" pa se nadomesti z besedo 
"povzroča". 

V tretjem odstavku se za številko "3." vnese besedilo "ali 5". 

Obrazložitev: 

Predlagamo uskladitev prekrška z besedilom 70. člena predloga 
zakonika ter kaznovanje posameznika za dejanja iz 5. alinee 
prvega odstavka 969. člena. 
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78. K 971. členu 80. K 985. členu 

Na koncu prvega odstavka dodati novo 15. in 16. točko, ki se 
glasita: 

"15. če upravlja plovilo oziroma opravlja druga dela v zvezi z 
varnostjo plovbe pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi (64. člen); 

16. če odkloni preizkus s sredstvi ali napravami ali strokovni 
pregled, da se ugotovi, ali je pod vplivom alkohola, mamil, 
psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi (64. člen)". 

V tretjem odstavku se številka "70.000,00" nadomesti s številko 
"150.000,00". 

Obrazložitev: 

Predlagamo, da se sankcionira vožnja plovila pod vplivom alkohola 
oziroma odklonitev preizkusa alkoholiziranosti. S to dopolnitvijo je 
problem upravljanja plovila pod vplivom alkohola, mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi celovito rešeno. 
Pri kaznovanju posameznikov predlagamo, da se razpon denarni 
kazni poveča iz 70.000,00 SIT na 150.000,00 SIT. 

79. K 981 .členu 

Dodati nov drugi odstavek, ki se glasi: "Enako se kaznuje fizična 
oseba, ki je povzročila nesrečo in ne da svojih podatkov drugemu 
udeležencu za uveljavljanje odškodninskih in drugih zahtevkov 
ali zapusti kraj nesreče pred prihodom pristojnega organa, razen 
če bi s tem oviral varnost plovbe ali zaradi reševanja in nuđenja 
pomoči". 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se glasi: "Minis- 
ter, pristojen za pomorstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za 
notranje zadeve izda pravilnik o preiskovanju nesreč na morju". 

Obrazložitev: 

Od povzročitelja vsakršne nesreče na morju je potrebno 
zahtevati, da nudi svoje podatke in pomaga udeležencem. Ker je 
za izvrševanje Pomorskega zakonika pristojno predvsem 
ministrstvo, pristojno za pomorstvo, je to ministrstvo pristojno 
tudi za izdajo podzakonskih predpisov. Glede na to, da se bodo 
določbe pravilnika o preiskovanju nesreč na morju verjetno 
nanašale tudi na delo policije, je predlagano, da se pravilnik izda 
v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve. 

V četrti alinei se za oklepajem doda besedilo: "kolikor se nanaša 
na pomorsko plovbo". 

Obrazložitev: 

Zakon o pomorski in notranji plovbi mora ostati v delu, ki se 
nanaša na notranjo plovbo, v veljavi do sprejetja novega zakona 
o plovbi po celinskih vodah. 

81. Nov 986.a člen 

Doda se nov člen, ki se glasi: 

»Upravljalci obstoječih pristanišč morajo v roku 6 mesecev po 
sklenitvi koncesijske pogodbe rednega vzdrževanja pristaniške 
infrastrukture (drugi odstavek 36. člena tega zakona) na Upravo 
Republike Slovenije za pomorstvo vložiti vlogo za izdajo dovoljenja 
o izpolnjevanju varnosti plovbe v pristanišču in varnem privezu 
plovil.« 

Obrazložitev; 

Predlagani člen je posledica amandmajske ureditve v drugem 
odstavku 36. člena tega zakona. 

82. NOV 98?. t? Člen 

Doda se nov člen, ki se glasi: 

»Minister, pristojen za pomorstvo v soglasju z ministrom, pristojnim 
za okolje v roku 60 dni od začetka veljave tega zakona izda 
predpis iz drugega odstavka 72. člena tega zakona. 

Obrazložitev; 

Prestavitev določbe iz 72. člena. 

83. K 989, Členg 

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: »Pogoj vzajemnosti iz 7. 
člena tega zakona se ne uporablja za članice Evropske unije od 
dne, ko Republika Slovenija postane članica Evropske unije.« 

Obrazložitev: 

Predlagano besedilo je preneseno iz 7. člena. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POPOTRESNI OBNOVI 

OBJEKTOV IN SPODBUJANJU RAZVOJA 

V POSOČJU 

EPA 1286 - II - skrajšani postopek 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
SLS + SKD Slovenske ljudske stranke 

Ivan BOŽIČ 
Poslanec DZ 

DRŽAVNI ZBOR RS 
Predsednik Janez PODOBNIK 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/ 
92) ter 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS vlaga 
podpisani poslanec Državnemu zboru RS: 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POPOTRESNI OBNOVI OBJEKTOV IN 
SPODBUJANJU RAZVOJA V POSOČJU 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora RS 
predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava po 
skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo 
zakona. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bo pri delu delovnih teles sodeloval podpisani 
poslanec. 

Ivan BOŽIČ, l.r. 

I.UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA 

Za odpravo posledic potresa, ki je prizadel dne 12. aprila 1998 
območja občin Bohinj, Bled, Bovec, Cerkno, Jesenice, Gorenja 
vas, Kobarid, Kranjska gora, Radovljica, Škofja Loka, Tolmin, 
Železniki in Žiri, na pomembnejših objektih javnega pomena ter 
na naseljenih stanovanjskih objektih in objektih, v katerih se je 
izvajala na dan potresa dejavnost, so se sredstva zagotavljala 
na podlagi Zakona o popotresnl obnovi in spodbujanju razvoja v 
Posočju (Uradni list RS št. 45/98,67/98 in 110/99). S tem zakonom 
so se zagotovila sredstva za leta 1998, 1999 in 2000 tako za 
financiranje klasičnih ukrepov sanacije posledic potresa kot za 

financiranje finančno razvojnih ukrepov za občine Bovec, Kobarid 
in Tolmin, na območju katerih je imel potres katastrofalne posledice. 
V zakonu o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju je 
predvideno, da se v primeru, ko se posamezne faze popotresne 
obnove ne zaključijo v letu 1999, zagotavljajo sredstva za izvajanje 
popotresne obnove v okviru proračuna Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 10. seji dne 3.8.2000 sprejela 
poročilo o izvajanju celovitega programa popotresne obnove za 
obdobje od njegovega sprejema na 86. seji Vlade RS, dne 
26.11.1998, do 15. julija in ga posredovala Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo. 

Iz poročila sledi, da so bila v programu popotresne obnove v letih 
1998 in 1999 ter v letu 2000 za popotresno obnovo objektov 
visoke gradnje predvidena naslednja sredstva državne pomoči: 
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OBNOVA OBJEKTOV VISOKE GRADNJE 

1.1. Mio 

SIT 

(1998-1999) 

1.2. Mio 

SIT 

(2000) 
Sredstva državne pomoči za objekte v lasti oseb zasebnega 
prava 

3.638,807 1.260,0 

Dokapitalizacija Stanovanjskega sklada RS 1.300,0 900,0 
Sredstva državne pomoči za objekte lokalne infrastrukture 468,551 195,0 
Sredstva državne pomoči za profane kulturne spomenike 212,117 105,0 
Sredstva državne pomoči za sakralne kulturne spomenike 269,5 40.0 
SKUPAJ 5.888,975 2.500,0 

V programu popotresne obnove je bilo v letih 1998 in 1999 za 
popotresno obnovo objektov nizke gradnje lokalne cestne in 
komunalne infrastrukture predvideno 468,55 Mio SIT, za leto 2000 
pa še dodatno 400 Mio SIT. 

V programu popotresne obnove so bila v letih 1998 in 1999 ter za 
leto 2000 za financiranje ukrepov razvojne pomoči v občinah 

V programu popotresne obnove so bila v letih 1998 in 1999 ter v 
letu 2000 za izvajanje nalog državne tehnične pomoči in drugih 
nalog, ki se nanašajo na popotresno obnovo, predvidena naslednja 
sredstva državne pomoči: 

Bovec, Kobarid in Tolmin predvidena naslednja sredstva: 

ORGANIZACIJA NALOG, KI SE NANAŠAJO NA 
OBNOVO 1.3. Mio 

SIT 

(1998-1999) 

1.4. Mio 

SIT 

(2000) 

Delovanje Državne tehnične pisarne (DTP) 1.270,0 450.0 

Izdelava projektne in lokacijske dokumentacije 335,0 40,0 

Izdelava ureditvenih načrtov obnove 40,0 - 

Najemnine in obratovalni stroški Državne tehnične pisarne 
(DTP) 

26,0 20,0 

Podporne dejavnosti: uvedba geokod, inf. podpora, 
geotehnične raziskave .... 

88,0 20,0 

SKUPAJ 1.758,0 530,0 
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1.4.1. FINANCIRANJE UKREPOV RAZVOJNE 

POMOČI 
1.5. Mio 

SIT 

(1998-1999) 

1.6. Mio 

SIT 

(2000) 
Dokapitalizacija Sklada za regionalni razvoj in ohranjanja 
poseljenosti slovenskega podeželja 

210,0 200- 
gosp.infrastru 

ktura 
Dokapitalizacija Stanovanjskega sklda RS za izgradnjo 
varovanih stanovanj 

211,525 

Dokapitalizacija Slovenske razvojne družbe za razvoj 
gospodarske infrastrukture in ohranjanje delovnih mest 

70,0 200 
(ATC na 
Kaninu) 

Republiški zavod za zaposlovanje za program javnih del 300,0 
Realizacija programa logističnega centra 14,0 50- 

razv.center 
SKUPAJ 805,525 500,0 

V programu popotresne obnove je bilo v letih 1998 in 1999 za 
refundacijo stroškov, ki jih zaradi začasne preselitve nosijo v 
potresu prizadete občine, predvideno 72 Mio SIT. Za refundacijo 
stroškov zaradi začasnih preselitev pa je bilo za leto 2000 
predvideno dodatnih 70 mio SIT. 

Poleg sredstev, ki so bila za obdobje 1998 - 2000 za popotresno 
obnovo in spodbujanje razvoja v Posočju zagotovljena z zakonom 
o popotresni obnovi, je treba zaradi celovitosti prikaza popotresne 
obnove v pregled financiranja vključiti tudi sredstva posojil, ki so 
bila odobrena na podlagi dokapitalizacije Sklada za regionalni 
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in 
Slovenske razvojne družbe, ter redna sredstva proračuna, ki so 
jih posamezna ministrstva prerazporedila v tem obdobju za 
namene popotresne obnove. 

Glede financiranja ukrepov spodbujanja razvoja v Posočju se je s 
sredstvi, ki so bila z zakonom zagotovljena za obdobje 1998 - 
2000, predvsem preprečilo nadaljnje večanje posredne škode, ki 
je zaradi posledic potresa nastala zlasti v turizmu, gostinstvu, v 
nekaterih proizvodnih dejavnosti v zgornjem Posočju ter pri 
posameznih perspektivnih kmetijah. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona, na podlagi katerih 
se za leto 2001 v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo 
sredstva za dokončanje sanacijskih ukrepov v potresu 
poškodovanih objektov in za obdobje 2001 - 2004 izvedbo 
ukrepov spodbujanja razvoja v Posočju, so utemeljene: 

1. ker je od vseh 1562 v potresu poškodovanih objektov, katerih 
lastniki so upravičeni do sredstev državne pomoči, 52 % 
objektov že obnovljenih, na 34 % objektov pa trenutno poteka 
oziroma se bo za njih v letu 2000 pričela popotresna obnova, 
in je treba za leto 2001 zagotoviti še sredstva za obnovo 
preostalih 14 % v potresu poškodovanih objektov, 

2. ker se je izkazalo na podlagi projektne dokumentacije, da so 
stroški sanacije v potresu poškodovane cestne in komunalne 
infrastrukture ocenjeni na 2.897 Mio SIT, v obdobju 1998 - 
2000 pa je za obnovo teh objektov nizke gradnje bilo 
namenjenih le za 30 % potrebnih sredstev, 

3. ker je treba za 28 večnadstropnih stanovanjskih objektov, ki 
so na seizmičnem območju z največjo pričakovano intenziteto 
VIII. in IX. stopnje, z rekonstrukcijo zagotoviti predpisano 
popotresno varnost in so stroški rekonstrukcije okoli 600 Mio 
SIT, 

4. ker je socialno stanje nekaterih upravičencev državne pomoči 
tako slabo, da sami ne morejo zagotoviti sredstva za končno 
obdelavo popotresno obnovljenega stanovanjskega objekta, 
je treba za te primere omogočiti, da se dodatna državna 
pomoč, ki je za obnovo objektov podeljena na podlagi 
hipotekarnega vpisa, nameni tudi za končno obdelavo 
stanovanjskih površin statično saniranega objekta, 

5. ker so z zakonom razpoložljiva in z celovitim programom 
popotresne obnove predvidena razvojna sredstva za obdobje 
1998 - 2000 zadostovala le za preprečitev večanja posredne 
škode na že tako demografsko ogroženem območju občin 
Bovec, Kobarid in Tolmin na področju kmetijstva, industrije in 
storitvenih dejavnosti zlasti turizma, 

6. ker je treba z učinkovito nadaljnjo pomočjo z ukrepi 
spodbujanja razvoja v Posočju zagotoviti ohranjanje in 
odpiranje novih delovnih mest in s tem posredno preprečiti 
nadaljnje izseljevanje prebivalstva predvsem iz gorsko- 
višinskih območij občin Bovec, Kobarid in Tolmin In 

7. ker je treba v letih 2002 - 2004 nadaljevati in dokončati 
popotresno obnovo objektov, ki so spoznani kot pomembna 
stavbna oziroma kulturna dediščina na tem območju in so bili 
že pred potresom zapisani propadanju zaradi siceršnje 
socialne, gospodarske in demografske ogroženosti tega 
območja. 

2. CILJI SPREMEMBE IN DOPOLNITEV ZAKONA 

Predlagatelj sprememb in dopolnitev zakona je predvidel, da mora 
imeti država za leto 2001 v svojem proračunu zagotovljena 
sredstva za dokončanje popotresne obnove stanovanjskih, 
poslovnih ter infrastrukturnih objektov v višini 3,5 milijarde tolarjev, 
za obdobje 2002 - 2004 pa po 0,5 milijarde tolarjev letno za 
popotresno obnovo predvsem objektov lokalne infrastrukture ter 
objektov stavbne oziroma kulturne dediščine. 
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3. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagatelj je ocenil, da je treba v proračunskem letu 2001 
zagotoviti tudi sredstva za organizacijo nalog iz tretje točke 
drugega odstavka 1. člena zakona, ki se nanašajo na popotresno 
obnovo objektov in za vzpostavitev normalnega stanja za bivanje 
in za delo s potresom prizadetih prebivalcev v višini 0,5 milijarde 
tolarjev. 

Predlagatelj je z dopolnitvijo zakona določil, da se za popotresno 
obnovo šteje tudi rekonstrukcija večnadstropnih stanovanjskih 
objektov, katerih konstrukcija ne zagotavlja predpisane potresne 
varnosti, ker meni, da je preventivno naravnana sanacija teh 
objektov upravičena zaradi velike verjetnosti porušitve v primeru 
potresa. 

Predlagatelj je z dopolnitvijo zakona predvidel možnost, da se 
dodatna sredstva državne pomoči, ki so podeljena na podlagi 
hipotekarnega vpisa, namenijo tudi za končno obdelavo 
stanovanjskih prostorov tistih upravičencev, ki zaradi slabega 
socialnega stanja ne morejo pridobiti stanovanjskega kredita ali 
drugih sredstev, da dokončajo popotresno obnovo 
stanovanjskega objekta. 

Za spodbujanje gospodarskih in socialnih razvojnih programov je 
za proračunsko leto 2001 predlagatelj v spremembah in dopolnitvah 
zakona predvidel sredstva v višini 1 milijarde tolarjev ter možnost 
Slovenske razvojne družbe in Sklada za regionalni razvoj in 
poseljenost slovenskega podeželja, da za izvajanje ukrepov 
razvojne pomoči družbi lahko v svojem imenu in za svoj račun 
najameta kredit v skupni višini največ do 5 milijard tolarjev. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se bolj 
natančno, kot je v 44. členu zakona opredeljeno, določajo pogoji 
za pridobitev sredstev za izvajanje programa javnih del. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju 
(Uradni list RS št. 45/98, 67/98 in 110/99) se v prvem odstavku 
3. člena za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi: 

2. rekonstrukcija večnadstropnih stanovanjskih objektov na 
seizmičnih območjih z največjo pričakovano intenziteto VIII. ali IX. 
stopnje z namenom, da se z ojačitvami konstrukcije teh objektov 
zagotovi predpisano potresno varnost,« 

Sedanja 2. in 3. točka prvega odstavka 3. člena postaneta 3. in 4. 
točka. 

2. člen 

V 5. členu dodata novi tretji in četrti odstavek ki se glasita: 

(3) Višina sredstev proračuna Republike Slovenije za izvajanje 
ukrepov popotresne obnove objektov iz drugega odstavka 1. 
člena zakona se v okviru proračunskih sredstev Ministrstva za 
okolje in prostor določi za proračunsko leto 2001 v višini 
3.500.000.000 tolarjev, v letih 2002, 2003 in 2004 pa 500.000.000 
tolarjev letno. 

(4) Za organizacijo nalog iz tretje točke, drugega odstavka 1. 
člena zakona, ki se nanašajo na popotresno obnovo objektov, ki 
ležijo na območju potresa in vzpostavitev normalnega stanja za 
bivanje in delo s potresom prizadetih prebivalcev, se v 
proračunskem letu 2001 zagotovi sredstva v višini 500.000.000 
tolarjev v okviru proračunskih sredstev Ministrstva za okolje in 
prostor.« 

Sedanji tretji in četrti odstavek 5. člena postaneta peti in šesti 
odstavek. 

Za novim šestim odstavkom se dodata novi sedmi in osmi 
odstavek, ki se glasita: 

»(7) V proračunu Republike Slovenije se za izvajanje ukrepov 
regionalne razvojne pomoči iz četrtega odstavka 1. člena zakona 
v letu 2001 zagotovijo sredstva v višini 1.000.000.000 tolarjev, v 
letih 2002, 2003 in 2004 pa 500.000.000 tolarjev letno. 

(8) Občine Bovec, Kobarid in Tolmin v roku 6 mesecev po uveljavitvi 
tega zakona predložijo Regionalni razvojni program Posočja v 
soglasje Svetu za razvoj Posočja, ki ga predloži v obravnavo in 
potrditev Vladi Republike Slovenije.« 

3. člen 

V 7. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: 

"Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Slovenska razvojna 
družba in Sklad za regionalni razvoj in poseljenost slovenskega 
podeželja lahko za izvajanje ukrepov razvojne pomoči v svojem 
imenu in za svoj račun najamejo kredit pri tuji pravni osebi največ 
v skupni višini 5.000.000.000 tolarjev. Republika Slovenija s tem 
zakonom daje poroštvo za najetje kreditov". 

4. člen 

V 20. členu se za zadnjim stavkom petega odstavka dodata dva 
nova stavka, ki se glasita: 

»Občini se lahko dodelijo sredstva na način iz prejšnjega stavka 
tudi za končno obdelavo stanovanjskih prostorov v objektu osebe 
zasebnega prava, ki ne more pridobiti stanovanjskih posojil po 
tem zakonu ali na kak drug način. V končno obdelavo stanovanjskih 
prostorov se šteje izvedba hidroizolacije v kopalnici, izdelava 
podložnih estrihov in toplotna izolacija pod tlaki, obzidava kadi in 
končna obdelava sten, stropov in tlakov na stanovanjski površini, 
ki ne presega 60 % standardne neto površine iz 2. odstavka v 14. 
členu tega zakona.« 

5. člen 

V 43. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: 

"Pri izvajanju programov razvojne pomoči in spodbujanju razvoja 
morajo sodelovanje zagotoviti Sklad za regionalni razvoj in 
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Sklad Republike 
Slovenije za razvoj malega gospodarstva, Slovenska razvojna 
družba ter Ekološki razvojni sklad Republike Slovenije. Koordinacijo 
izvajanja, ki vključuje tudi organizacijsko, strokovno in tehnično 
podporo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov razvojne pomoči 
izvaja Posoški razvojni center. 
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6. člen 

V zakonu se 44. člen spremeni, tako da se glasi: 

"44. člen 

(1) Delovna mesta pri delodajalcih, ki so ogrožena zaradi posledic 
potresa, ker delodajalci začasno ne morejo opravljati delovnega 
procesa, se lahko ohranjajo s pomočjo posebnih subvencij ali 
drugih oblik aktivne politike zaposlovanja pod pogoji, ki jih določi 
Vlada Republike Slovenije. Posoški razvojni center v ta namen 
pripravi predlog posebnega programa ohranjanja delovnih mest, 
ogroženih zaradi potresa. , 

(2) Vlogo za vključitev delavcev v program ohranjanja delovnih 
mest, ogroženih zaradi potresa in druge oblike aktivne politike 
zaposlovanja iz prejšnjega odstavka vloži delodajalec na Posoški 
razvojni center. Vlogi mora delodajalec predložiti podatke o 
delavcih, za katere predlaga vključitev in kopijo zapisnika o oceni 
škode ter druge podtake, na podlagi katerih je mogoče ugotavljati 
motnje v delovnem procesu. 

(3) Za redne programe javnih del v okviru popotresne obnove se 
za proračunsko leto 2001 zagotovi sredstva za pokrivanje dela 
stroškov izhodiščnih plač udeležencev glede na delež 
brezposelnih v prebivalstvu in glede na gospodarsko razvitost 
občine v okviru proračunskih sredstev Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve .<« 

7. člen 

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

III. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

3. člen 

(1) Popotresna obnova objektov po tem zakonu pomeni: 

1. rekonstrukcija s potresom poškodovanih objektov ali njihovih 
delov, ki so kot primerni za rekonstrukcijo opredeljeni v Poročilu o 
škodi (v nadaljevanju: rekonstrukcija objektov), 
2. odstranitev s potresom poškodovanih oziroma uničenih 
objektov ali njihovih delov, ki so v Poročilu o škodi opredeljeni kot 
neprimerni za rekonstrukcijo ter zgraditev novih objektov oziroma 
njihovih delov na isti lokaciji, razen, če to zaradi geoloških, 
gradbenotehničnih in drugih razlogov ni primerno (v nadaljnjem 
besedilu: nadomestitev objektov), in 
3. zgraditev objektov infrastrukture gospodarskih in drugih javnih 
služb v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, ki so izrazito deficitarne 
(v nadaljevanju: gradnja v javno korist). 

(2) Ne glede na določbe 2. točke prvega odslavka tega člena 
odstranitev objekta, ki je v Poročilu o škodi opredeljen kot 
neprimeren za rekonstrukcijo, ni potrebna, če se v postopku 
izdaje dovoljenja za poseg v prostor ugotovi, da ga je mogoče 
rekonstruirati, oziroma je obnova nujna zaradi razlogov ohranjanja 
kulturne dediščine. 

5.člen 

(1) Višina sredstev proračuna Republike Slovenije za izvajanje 
ukrepov popotresne obnove iz drugega odstavka 1. člena tega 
zakona se za proračunski leti 1998 in 1999 določi s tem zakonom, 
za naslednja proračunska leta pa s proračunom Republike 
Slovenije za posamezno proračunsko leto v okviru Ministrstva 
za okolje in prostor. 

(2) V proračunu Republike Slovenije se za izvajanje ukrepov 
popotresne obnove v letu 1998 zagotovijo sredstva v višini 
5.000.000.000 tolarjev, v letu 1999 pa sredstva v višini 
4.000.000.000 tolarjev. 

(3) Višino sredstev, namenjenih posamezni obliki izvajanja ukrepov 
popotresne obnove iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, 
določi vlada na podlagi celovitega programa popotresne obnove. 

(4) Celovit program popotresne obnove pripravi ministrstvo ob 
sodelovanju sveta. Program sprejme vlada. 

7. člen 

(1) Domače ali tuje fizične ali pravne osebe lahko namenijo 
denarne donacije Republiki Slovenije za popotresno obnovo. 
Donacije so prihodek proračuna Republike Slovenije. 

(2) Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Slovenska razvojna 
družba in Sklad za regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti 
slovenskega podeželja lahko za izvajanje ukrepov po tem 
zakonu v svojem imenu in za svoj račun najamejo kredit pri 
tuji pravni osebi. K vlogi za pridobitev kredita je treba pridobiti 
soglasje vlade. 

20. člen 

(1) Sredstva državne pomoči se dodelijo za popotresno obnovo 
objektov v lasti osebe zasebnega prava, ki ima stalno bivališče 
ali opravlja pridobitno ali nepridobitno dejavnost na območju 
popotresne obnove, objekt pa je na območju popotresne obnove 
in je namenjen stalnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti. 

(2) Ne glede na določbe o višini sredstev državne pomoči za 
popotresno obnovo objektov v lasti oseb zasebnega prava, 
določene na podlagi 14., 15. in 16. člena tega zakona, delež lastnih 
sredstev upravičenca pri odpravi posledic potresa ne more biti 
manjši 300.000,00 SIT (v nadaljnjem besedilu: najmanjši lastni 
delež). 

(3) Če je v programu popotresne obnove objektov v lasti oseb 
zasebnega prava posameznemu lastniku za popotresno obnovo 
posameznega objekta potrjena višina sredstev manjša od 
3.000.000,00 SIT, se višina sredstev državne pomoči določi 
tako, da se najprej izračuna delež sredstev državne pomoči po 
postopkih iz 14., 15., in 16. člena tega zakona, nato pa se ta 
delež, če je treba, zmanjša tako, da lastni delež upravičenca za 
izvedbo popotresne obnove tega objekta ni manjši od najmanjšega 
lastnega deleža. 

(4) Če je v programu popotresne obnove objektov v lasti oseb 
zasebnega prava posameznemu lastniku za popotresno obnovo 
posameznega objekta potrjena višina sredstev manjša od 
najmanjšega lastnega deleža, lastnik ni upravičen do sredstev 
državne pomoči. 
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(5)Če oseba zasebnega prava za popotresno obnovo 
posameznega objekta nima dovolj lastnih sredstev, oziroma zaradi 
nizkih mesečnih dohodkov lastnika in njegovih družinskih članov, 
ki prebivajo v tem objektu, ne more pridobiti stanovanjskih posojil 
po tem zakonu ali na kak drug način, se lahko občini podelijo 
nepovratna sredstva državne pomoči v višini, ki je enaka razliki 
med sredstvi potrebnimi za popotresno obnovo objekta ter 
sredstvi, ki jih je oseba pridobila kot nepovratno pomoč iz sredstev 
državne pomoči. Občini se dodelijo ta sredstva, če v to lastnik 
objekta privoli in dovoli občini vpis hipotekarne pravice na objektu 
v sorazmernem deležu sredstev državne pomoči, ki je bila za ta 
objekt dodeljena občini. 

(6)Če oseba zasebnega prava za popotresno obnovo 
posameznega objekta ne pristopi k potresni obnovi objekta, zaradi 
potresa poškodovan objekt pa ogroža sosednje objekte, javno 
infrastrukturo ali kako drugače varnost ljudi in njihovo premoženje 
ali izrazito kvari izgled naselja, lahko ministrstvo odredi, da 
popotresno obnovo izvede občina. Za potresno obnovo objekta 
iz prejšnjega stavka občina pridobi sredstva državne pomoči v 
višini celotne popotresne obnove Objekta in pravico vpisa 
hipotekarne pravice na objektu v sorazmernem deležu sredstev 
državne pomoči, ki je bila za ta objekt dodeljena občini. 

(7) Za popotresno obnovo posameznega objekta, v katerem na 
dan potresa niso prebivale osebe s stalnim bivališčem v tem 
objektu, ali v njem niso prebivali lastniki objekta, s stalnim 
prebivališčem v občini, v kateri je objekt, zaradi potresa 
poškodovan objekt pa ogroža sosednje objekte, javno 
infrastrukturo ali kako drugače varnost ljudi in njihovo premoženje 
ali izrazito kvari izgled naselja, lastnik objekta pa ne pristopi k 
popotresni obnovi, lahko ministrstvo odredi, da popotresno obnovo 
izvede občina. Za popotresno obnovo objekta iz prejšnjega stavka 
občina pridobi sredstva državne pomoči v višini celotne 
popotresne obnove objekta in pravico vpisa hipotekarne pravice 
na objektu v sorazmernem deležu sredstev državne pomoči, ki 
je bila za ta objekt dodeljena občini. 

(8) Če ima objekt iz petega ali šestega odstavka tega člena dva 
ali več solastnikov, morajo ti solastniki določiti skupnega 
predstavnika ali pooblaščenca (v nadaljevanju: pooblaščenec 
solastnikov). Če lastnik objekta iz sedmega odstavka tega člena 
ni znan ali če je za ta objekt uveden postopek denacionalizacije, 
ki z dnem uveljavitve tega zakona še ni pravnomočno dokončan 
ali če je takšen objekt predmet lastninjenja in postopek lastninjenja 
še ni pravnomočno dokončan, lahko denacionalizacijski 
upravičenec in zavezanec oziroma druge stranke v postopku 
lastninjenja sporazumno določijo skupnega predstavnika ali 
pooblaščenca (v nadaljevanju: pooblaščenec upravičencev in 
zavezancev). 

(9) Solastniki oziroma upravičenci in zavezanci iz prejšnjega 
odstavka so dolžni v tridesetih dneh, ko so seznanjeni o podelitvi 
nepovratnih sredstev državne pomoči sporočiti občini ime in 
naslov pooblaščenca solastnikov oziroma upravičencev in 
zavezancev. 

(10) Če solastniki oziroma upravičenci in zavezanci ne postopajo 
v skladu s prejšnjim odstavkom, občina vloži zahtevo na pristojno 
sodišče, da s sklepom nemudoma določi začasnega skrbnika. 
Sodišče je dolžno postaviti začasnega skrbnika v petnajstih dneh 
po prejemu zahteve. 

(11) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 

(12) Začasni skrbnik opravlja vsa potrebna dejanja, dokler 
solastniki oziroma upravičenci in zavezanci ne obvestijo občine 
o pooblaščencu solastnikov oziroma pooblaščencu upravičencev 
in zavezancev, oziroma do konca popotresne obnove objekta iz 
petega, šestega oziroma sedmega odstavka tega člena in 
dokončanja postopkov, ki se nanašajo na zavarovanje terjatve 
občine, nastale z vpisom hipoteke na takšnem objektu. 

43. člen 

(1) Razvojna pomoč pri popotresni obnovi Posočja po tem 
zakonu se zagotavlja na območju popotresne obnove občin 
Bovec, Kobarid in Tolmin za naslednje namene: 

1. sofinanciranje novih gospodarskih, izvozno in turistično 
usmerjenih investicij, osvajanja novih trgov, spodbujanju 
izvoza, ustanavljanja novih podjetij in ohranjanja delovnih mest, 

2. sofinanciranje razvojno investicijskih programov, ki 
omogočajo ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj 
kmetijstva, 

3. zagotavljanje sredstev za pripravo in izvedbo posebnih 
programov javnih del na področju popotresne obnove 
objektov, socialnovarstvenih storitev in aktiviranje razvojnih 
potencialov, 

4. zagotavljanje sredstev za razvoj javne infrastrukture in 
lokalnih gospodarskih javnih služb, 

5. trajnostni razvoj kmetijstva. 

(2) Pri izvajanju programov razvojne pomoči in spodbujanju 
razvoja morajo sodelovanje zagotoviti Sklad za regionalni 
razvoj in,ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja, Sklad 
Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, 
Slovenska razvojna družba ter Ekološko razvojni sklad 
Republike Slovenije. Takšne programe pa lahko izvajajo tudi 
lokalne razvojne organizacije. 

(3) Sredstva iz 1., 2. in 5. točke prvega odstavka tega člena se 
dodeljujejo kot kombinacija ugodnih posojil in nepovratnih 
sredstev. 

(4) Sredstva iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena se 
zagotavljajo kot trajno nepovratna. 

44. člen 

(1)Delavci, katerim delodajalci zaradi posledic potresa začasno 
ne morejo zagotavljati dela, se lahko ne glede na predpise o 
delovnih razmerjih in zaposlovanju vključijo v poseben program 
javnih del in druge oblike aktivne politike zaposlovanja pod pogoji, 
ki jih določi vlada. V poseben program javnih del se lahko poleg 
teh delavcev vključijo tudi druge brezposelne osebe z območja 
celotne države. 

(2)Vlogo za vključitev delavcev v poseben program javnih del in 
druge oblike aktivne politike zaposlovanja iz prejšnjega odstavka 
vloži delodajalec na Republiški zavod za zaposlovanje.Vlogi mora 
delodajalec priložiti podatke o delavcih za katere predlaga 
vključitev in kopijo zapisnika o oceni škode ter druge podatke, na 
podlagi katerih je mogoče ugotavljati motnje v delovnem procesu. 

(3) Republiški zavod za zaposlovanje v sodelovanju z lokalnim 
pospeševalnim centrom v roku enega meseca po uveljavitvi tega 
zakona pripravi poseben program javnih del in aktivne politike 
zaposlovanja. 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:        

i Naslov:            

■ Telefon: Poštna številka:    

Podjetje:      

I Davčna številka:  

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum: .  

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

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
1 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. 
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (01 >47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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