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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN 

KRALJEVINO NIZOZEMSKO O 

SOCIALNI VARNOSTI Z ZAKLJUČNIM 

PROTOKOLOM IN UOGOVORA O 

IZVAJANJU KONVENCIJE O SOCIALNI 

VARNOSTI MED REPURLIKO 

SLOVENIJO IN KRALJEVINO 

NIZOZEMSKO 

-EPA 1281 -II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-1811-0085 
Številka: 557-05/2000-3 
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 RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO NIZOZEMSKO 
O SOCIALNI VARNOSTI Z ZAKLJUČNIM PROTOKOLOM 
IN DOGOVORA O IZVAJANJU KONVENCIJE O SOCIALNI 
VARNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO 
NIZOZEMSKO, 

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

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

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

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

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

zunanje zadeve, 
- mag. Renata CVELBAR BEK, svetovalka Vlade Republike 

Slovenije v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 
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1. člen 

Ratificirata se Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino 
Nizozemsko o socialni varnosti z zaključnim protokolom in 
Dogovor o izvajanju Konvencije o socialni varnosti med Republiko 
Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko, podpisana v Ljubljani 22. 
marca 2000. 

2. člen 

Konvencija z zaključnim protokolom in Dogovor o izvajanju 
konvencije se v izvirniku v angleškem jeziku in v slovenskem 
prevodu glasita: 

KONVENCIJA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN 
KRALJEVINO NIZOZEMSKO 

O 
SOCIALNI VARNOSTI 

Republika Slovenija 

in 

Kraljevina Nizozemska 

- sta v želji, da bi uredili odnose med državama na področju 
socialne varnosti, 

- ob upoštevanju, da so dejanski odnosi med državama urejeni z 
izmenjavo pisem z dne 18. marca 1992 in 21. aprila 1992, 

sklenili konvencijo z naslednjimi določbami: 

I. DEL 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Določitev izrazov 

1.V tej konvenciji: 

a) „ozemlje" pomeni 
za Slovenijo: ozemlje Republike Slovenije; 
za Nizozemsko: ozemlje Kraljevine v Evropi; 

b) „državljan" pomeni za Slovenijo osebo z državljanstvom 
Republike Slovenije in za Nizozemsko osebo nizozemske 
narodnosti; 

c) „zaposlena oseba" pomeni osebo, ki jo zaposluje delodajalec, 
kot tudi osebo, ki se po ustrezni zakonodaji šteje za zaposleno; 

d) „zakonodaja" pomeni zakone, uredbe in predpise, ki se nanašajo 
na sisteme in področja socialne varnosti v 2. členu; 

e) „pristojni organ" pomeni za Slovenijo: ministra za delo, družino 
in socialne zadeve in kar zadeva dajatve in storitve po zakonodaji 
o zdravstvenem zavarovanju ministra za zdravstvo; 

za Nizozemsko: ministra za socialne zadeve in zaposlovanje in 
kar zadeva storitve po zakonodaji o zavarovanju za primer bolezni, 
ministra za zdravstvo, skrbstvo in šport; 

f) „nosilec" pomeni telo ali organ, ki je pooblaščen za izvajanje 
zakonodaje v 2. členu ali njenega dela; 

g) „pristojni nosilec" pomeni nosilca, pristojnega v skladu z 
ustrezno zakonodajo; 

h) „pristojna država" pomeni pogodbenico, na ozemlju katere je 
pristojni nosilec; 

i) „zavarovalna doba" pomeni dobo plačevanja prispevkov, dobo 
zaposlitve, dobo bivanja ali vse druge dobe, opredeljene, priznane 
ali obravnavane kot zavarovalne dobe po zakonodaji, ki se v 
takem obdobju uporablja za osebo; 

j) „pokojnina ali dajatev" pomeni pokojnino ali dajatev po ustrezni 
zakonodaji, vključno z vsemi njenimi sestavnimi deli, ki se 
financirajo iz državne blagajne, ter vsemi povišanji in dodatki; 

k) „družinski član" pomeni osebo, ki je tako opredeljena ali priznana 
v zakonodaji pogodbenice, na ozemlju katere ima stalno 
prebivališče; kadar pa ta zakonodaja obravnava kot družinske 
člane le osebe, ki živijo z zadevno osebo, se ta pogoj šteje kot 
izpolnjen, če te osebe v glavnem vzdržuje zadevna oseba; 

I) „nosilec v kraju stalnega prebivališča" pomeni nosilca, ki je po 
ustrezni zakonodaji pogodbenice pooblaščen za zagotavljanje 
ustreznih storitev in dajatev v kraju stalnega prebivališča, ali če 
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takega nosilca ni, nosilca, ki ga imenuje pristojni organ te 
pogodbenice; 

4. člen 
Enako obravnavanje 

m) „nosilec v kraju začasnega prebivališča" pomeni nosilca, ki je 
po ustrezni zakonodaji pogodbenice pooblaščen za zagotavljanje 
ustreznih storitev in dajatev v kraju začasnega prebivališča, ali 
če takega nosilca ni, nosilca, ki ga imenuje pristojni organ te 
pogodbenice. 

2. Druge besede in izrazi, uporabljeni v tej konvenciji, imajo pomen, 
kot jim ga določa ustrezna zakonodaja. 

2. člen 
Stvarna veljavnost 

1. Ta konvencija se nanaša 

A. za Slovenijo na zakonodajo o: 

a) obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
b) obveznem zdravstvenem zavarovanju (dajatve in storitve); 
c) zavarovanju za primer brezposelnosti; 
d) otroških dodatkih; 
e) varstvu materinstva (dajatve); 

B. za Nizozemsko na zakonodajo o; 

a) zavarovanju za primer bolezni (dajatve in storitve v primeru 
bolezni in materinstva), vključno s sistemom obveznosti 
delodajalca; 
b) invalidskem zavarovanju; 
c) starostnem zavarovanju; 
d) zavarovanju za preživele družinske člane; 
e) zavarovanju za primer brezposelnosti; 
f) otroških dodatkih. 

2. S pridržki iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se ta 
konvencija nanaša tudi na vso zakonodajo, ki združuje, spreminja 
ali dopolnjuje zakonodajo, iz prvega odstavka tega člena. 

3. Ta konvencija se nanaša na vso zakonodajo pogodbenice, ki 
razširja zakonodajo, v prvem odstavku tega člena na nove 
kategorije oseb, če ta pogodbenica v šestih mesecih od uradne 
razglasitve te zakonodaje ni uradno obvestila druge pogodbenice, 
da se ta konvencija ne nanaša na to zakonodajo. 

4. Ta konvencija se ne nanaša na zakonodajo, ki uvaja novo 
področje socialne varnosti, če se pogodbenici o tem ne 
sporazumeta. 

5. Ta konvencija se ne uporablja za sisteme socialne pomoči ali 
za posebne sisteme za javne uslužbence ali osebe, ki se tako 
obravnavajo. 

3. člen 
Osebna veljavnost 

Če ni v tej konvenciji drugače določeno, se uporablja za: 

a) osebe, za katere velja ali je veljala zakonodaja ene ali obeh 
pogodbenic; 
b) osebe, katerih pravice izhajajo iz osebe, omenjene v točki a) 
tega člena. 

Če ni s to konvencijo drugače določeno, imajo državljani ene 
pogodbenice, kadar začasno ali stalno prebivajo na ozemlju druge 
pogodbenice, enake obveznosti in pravice do uporabe 
zakonodaje te pogodbenice kot državljani te pogodbenice. 

5. člen 
Plačilo dajatev v tgjino 

1. Če ni s to konvencijo drugače določeno, se pokojnine in druge 
dajatve za primer starosti, invalidnosti in smrti, pridobljene po 
zakonodaji ene pogodbenice, ne smejo znižati, spremeniti, 
začasno prenehati izplačevati ali odvzeti, ker prejemnik začasno 
ali stalno prebiva na ozemlju druge pogodbenice. 

2. Če ni s to konvencijo drugače določeno, se dajatve po zakonodaji 
pogodbenice plačujejo osebam iz 3. člena, ki začasno ali stalno 
prebivajo zunaj ozemelj pogodbenic, pod enakimi pogoji in v 
enakem obsegu kot državljanom te pogodbenice, ki začasno ali 
stalno prebivajo zunaj teh ozemelj. 

6. člen 
Preprečevanje steka daiatev 

Določbe zakonodaje pogodbenice o znižanju, začasnem 
prenehanju izplačevanja ali ukinitvi dajatev z enega področja 
socialne varnosti se ob steku dajatev z dajatvami z drugega 
področja ali z drugim dohodkom ali zaradi poklicne dejavnosti 
uporabljajo za upravičenca tudi za dajatve, pridobljene v skladu z 
zakonodajo druge pogodbenice, ali za dohodek, ki ga je prejel, ali 
poklic, ki ga je opravljal na ozemlju druge pogodbenice. 

II. DEL 

DOLOČITEV USTREZNE ZAKONODAJE 

7. člen 
Splošno pravilo 

1. Za osebe, za katere se uporabljajo določbe tega dela konvencije, 
velja zakonodaja ene same pogodbenice. Ta zakonodaja se določi 
v skladu z določbami 8. do 13. člena. 

2. Za osebo, za katero velja zakonodaja ene pogodbenice v skladu 
z določbami tega dela, se šteje, da ima stalno prebivališče na 
ozemlju te pogodbenice. 

8. člen 
Zaposlene in samozaposlene osebe 

1-. Za osebo, ki je zaposlena na ozemlju ene pogodbenice, velja 
zakonodaja te pogodbenice, tudi če ima ta oseba stalno 
prebivališče na ozemlju druge pogodbenice ali če je sedež ali 
poslovna enota podjetja ali posameznika, ki ga zaposluje, na 
ozemlju druge pogodbenice. 
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2. Za osebo, ki je zaposlena na ozemlju pogodbenic, velja 
zakonodaja tiste pogodbenice, na ozemlju katere ima stalno 
prebivališče. Će oseba nima stalnega prebivališča na ozemlju 
ene od pogodbenic, zanjo velja zakonodaja pogodbenice, na 
ozemlju katere ima delodajalec glavno poslovno enoto. 

3. Za potujoče osebje, zaposleno v podjetju, ki opravlja storitve 
mednarodnega prevoza potnikov ali blaga po železnici, cesti ali 
zraku na podlagi najema ali plačila ali za svoj račun, velja 
zakonodaja tiste pogodbenice, na ozemlju katere ima podjetje 
svojo glavno pisarno, tudi če ima zadevni delojemalec stalno 
prebivališče na ozemlju druge pogodbenice. Če je oseba 
zaposlena v podružnici ali stalnem zastopstvu omenjenega 
podjetja na ozemlju druge pogodbenice ali je ta oseba zaposlena 
in ima stalno prebivališče na ozemlju te pogodbenice, se uporablja 
zakonodaja te pogodbenice. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo za samozaposlene osebe. 

9. člen 
Detaširani delavci 

Prvi odstavek 8. člena se uporablja ob upoštevanju naslednjih 
izjem in okoliščin: 

Če osebo, zaposleno na ozemlju ene pogodbenice, delodajalec, 
za katerega običajno dela, pošlje na ozemlje druge pogodbenice 
z namenom, da tam zanj opravi določeno delo, se v času, ko 
ostaja zaposlena pri tem delodajalcu in je za to delo plačana, 
zanjo še vedno uporablja zakonodaja prve pogodbenice, in to v 
celotnem obdobju opravljanja tega dela, kot če bi bila še vedno 
zaposlena na ozemlju te pogodbenice, pod pogojem, da to 
obdobje ne bo daljše od dveh let in da je bilo potrdilo o napotitvi 
predloženo v prvih treh mesecih tega obdobja. 

Nadaljnje napotitve istega delojemalca s strani istega delodajalca 
se štejejo kot ena, če od ene do druge ne mine vsaj dvanajst 
mesecev. 

10. člen 
Detaširani iavni uslužbenci 

9. člen se ustrezno uporablja za detaširane javne uslužbence, 
vendar brez časovne omejitve. 

11. člen 
Člani ladiisKih posadK 

Za osebo, ki je zaposlena na ladji in ima stalno prebivališče na 
ozemlju ene pogodbenice, velja slovenska zakonodaja, če ladja 
pluje pod slovensko zastavo, in nizozemska zakonodaja, če ima 
delodajalec svoj sedež ali poslovno enoto na Nizozemskem. 

12. člen 
Osebje diplomatskih in konzularnih predstavništev 

1. Za državljane pogodbenice, ki jih vlada te pogodbenice pošlje 
na ozemlje druge pogodbenice kot člane diplomatskega ali 
konzularnega predstavništva, velja zakonodaja prve pogodbenice. 

2. Za osebe, zaposlene v diplomatskem ali konzularnem 
predstavništvu ene od pogodbenic na ozemlju druge 
pogodbenice, velja zakonodaja druge pogodbenice. 

3. Če diplomatsko ali konzularno predstavništvo ene od 
pogodbenic zaposluje osebe, za katere v skladu z drugim 

odstavkom tega člena velja zakonodaja druge pogodbenice, 
predstavništvo spoštuje obveznosti, ki jih delodajalcem nalaga 
zakonodaja te pogodbenice. 

4. Določbe drugega In tretjega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo tudi za osebe, zasebno zaposlene pri osebah iz prvega 
odstavka tega člena. 

V tem primeru fizična oseba, ki zaposluje druge osebe, spoštuje 
obveznosti, ki jih delodajalcem nalaga zakonodaja pogodbenice, 
v kateri opravlja zaposlitev. 

5. Določbe od prvega do četrtega odstavka tega člena se ne 
uporabljajo za častne člane konzulata ali za osebe, zasebno 
zaposlene pri teh osebah. 

13. člen 
Izieme od določb 8. do 12. člena 

Pristojni organi pogodbenic ali organi, ki jih imenujejo, se lahko v 
interesu delojemalcev sporazumejo o izjemah od določb 8. do 12. 
člena in uvedejo obvezno zavarovanje po ustrezni zakonodaji. 

III. DEL 

POSEBNE DOLOČBE O RAZLIČNIH KATEGORIJAH 
STORITEV IN DAJATEV 

1. poglavje 

BOLEZEN IN MATERINSTVO 

14. člen 
Upravičenost do boleznine in nadomestila za čas 

porodniškega dopMSta 1 

1. Če je oseba dopolnila zavarovalne dobe po zakonodaji obeh 
pogodbenic, se te dobe za pridobitev, ohranitev ali ponovno 
pridobitev upravičenosti do dajatve seštejejo, če ne sovpadajo. 

2. Če so po zakonodaji ene pogodbenice dopolnjene zavarovalne 
dobe pogoj za vstop v obvezno zavarovanje, se v ta namen 
takšne dobe, dopolnjene po zakonodaji druge pogodbenice, pri 
seštevanju dob upoštevajo v potrebnem obsegu, kot če bi bile 
zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodaji prve pogodbenice. 

15. člen 
Osebe s stalnim prebivališčem v državi, ki ni pristojna 

1. Osebam, ki imajo stalno prebivališče na ozemlju pogodbenice, 
ki ni pristojna država, in izpolnjujejo pogoje za upravičenost, 
predpisane z zakonodajo druge države, se, upoštevajoč, kadar 
je to primerno, določbe 14. člena, zagotovijo na ozemlju 
pogodbenice, na katerem imajo stalno prebivališče: 

a) storitve, ki jih na stroške pristojnega nosilca zagotavlja nosilec 
v kraju stalnega prebivališča v skladu z določbami zakonodaje, 
ki jo uporablja, kot če bi bile te osebe pri njem zavarovane; 

b) dajatve, ki jih plača pristojni nosilec v skladu z določbami 
zakonodaje, ki jo uporablja, kot če bi te osebe imele stalno 
prebivališče na ozemlju pristojne države. 
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2. Določbe iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo za 
storitve za družinske člane s stalnim prebivališčem na ozemlju 
pogodbenice, ki ni pristojna država, če do takšnih storitev niso 
upravičeni po zakonodaji države, na ozemlju katere imajo stalno 
prebivališče, bodisi zaradi njihove pridobitne dejavnosti ali 
prejemanja dajatve iz socialnega zavarovanja pogodbenice, na 
katere ozemlju imajo stalno prebivališče. 

16. člen 
Prenos stalnega prebivališča brez upravičenosti do 

storitev in daiatev po zakonodaji nove države stalnega 
prebivališča 

Oseba, ki je zavarovana po zakonodaji ene od pogodbenic in 
prenese stalno prebivališče na ozemlje druge pogodbenice ter 
ne izpolnjuje pogojev za upravičenost do storitev in dajatev po 
zakonodaji druge pogodbenice, bi pa bila še vedno upravičena 
do takšnih storitev in dajatev po zakonodaji prve pogodbenice, 
če bi na njenem ozemlju imela tudi stalno prebivališče, je do njih 
še nadalje upravičena.V tem primeru se smiselno uporabljajo 
prvi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 18. člena. 

17. člen 
Začasno prebivališče v pristojni (jržavi ali prenp? 

stalnega prebivališča v to državo 

Osebam ali njihovim družinskim članom iz 15. člena, ki imajo 
začasno prebivališče na ozemlju pristojne države ali so tja prenesli 
stalno prebivališče, se zagotovijo storitve in dajatve na ozemlju 
pristojne države v skladu z določbami zakonodaje te države, tudi 
če so jim že bile zagotovljene storitve in dajatve za isti primer 
bolezni ali materinstva pred začasnim bivanjem oziroma pred 
prenosom stalnega prebivališča; če zakonodaja, ki jo uporablja 
pristojni nosilec, določa najdaljše možno obdobje zagotavljanja 
storitev in dajatev, se upošteva tudi obdobje, v katerem so bile 
osebi take storitve in dajatve zagotovljene neposredno pred 
prenosom stalnega prebivališča. 

18. člen 
Začasno prebivališče zunai ozemlja pristojne države - 

vrnitev ali prenos stalnega prebivališča na ozemlje 
druge pogodbenice med boleznijo ali materinstvom - 

zagotavljanje večiih storitev 

1. Oseba, ki izpolnjuje pogoje za upravičenost do storitev in dajatev 
po zakonodaji ene od pogodbenic, bo upravičena do takšnih 
storitev in dajatev med začasnim bivanjem na ozemlju druge 
pogodbenice, če njeno stanje zahteva nujno zdravstveno varstvo. 

2. Oseba, ki je upravičena do storitev in dajatev na stroške nosilca 
ene od pogodbenic in ima stalno prebivališče na ozemlju te 
pogodbenice, je še nadalje upravičena do storitev in dajatev, tudi 
če prenese stalno prebivališče na ozemlje druge pogodbenice. 

Vendar pa mora pristojni nosilec tej osebi predhodno odobriti 
prenos. Nosilec lahko tako odobritev zavrne le, če je bilo 
ugotovljeno, da bi preselitev te osebe škodila njenemu zdravju ali 
zdravljenju. 

3. Če je oseba upravičena do storitev v skladu z določbami iz 
zgornjih odstavkov, storitve zagotovi nosilec v kraju začasnega 
ali stalnega prebivališča na račun pristojnega nosilca in v skladu 
z določbami zakonodaje, ki jo uporablja nosilec v kraju začasnega 
ali stalnega prebivališča, kot če bi bila oseba zavarovana pri 
njem. Čas zagotavljanja storitev se določi v skladu z zakonodajo 
pristojne države. 

4. V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena je 
zagotovitev protez, drugih večjih pripomočkov ali drugih večjih 
storitev - razen v nujnih primerih - odvisna od odobritve pristojnega 
nosilca. 

5. V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pristojni 
nosilec zagotovi dajatve v skladu z določbami zakonodaje, ki jo 
uporablja. 

6. Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za družinske 
člane te osebe. 

7. Določbe prvega in šestega odstavka tega člena se ne uporabljajo 
za osebe, ki odidejo na zdravljenje na ozemlje pogodbenice, ki ni 
pristojna država. 

19. člen 
Storitve za upokojence in njihove družinske člane 

1. Če je oseba, ki prejema pokojnino po zakonodaji obeh 
pogodbenic, upravičena do storitev v skladu z zakonodajo 
pogodbenice, na ozemlju katere ima stalno prebivališče, nosilec 
v kraju stalnega prebivališča na svoje stroške zagotovi takšne 
storitve njej ali njenim družinskim članom, kot če bi bila oseba 
upokojena le po zakonodaji te pogodbenice. 

2. Če ima oseba, ki prejema pokojnino po zakonodaji ene 
pogodbenice, stalno prebivališče na ozemlju druge pogodbenice 
in če ta oseba ni upravičena do storitev po zakonodaji te 
pogodbenice, zagotavlja njej in njenim družinskim članom storitve, 
do katerih ima pravico po zakonodaji prve pogodbenice oziroma 
bi jo imela, če bi bilo njeno stalno prebivališče na njenem ozemlju, 
na stroške pristojnega nosilca nosilec v kraju njenega stalnega 
prebivališča v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja. 

3. Če družinski člani osebe, ki prejema pokojnino po zakonodaji 
ene pogodbenice ali pokojnino po zakonodaji obeh pogodbenic, 
nimajo stalnega prebivališča na ozemlju iste pogodbenice kot 
upokojenec, so upravičeni do storitev, kot če bi upokojenec imel 
stalno prebivališče na istem ozemlju, pod pogojem, da je do takšnih 
storitev upravičen po zakonodaji ene pogodbenice. 

Na stroške pristojnega nosilca zagotavlja te storitve nosilec v 
kraju stalnega prebivališča družinskih članov v skladu z določbami 
zakonodaje, ki jo uporablja, kot če bi bili do takšnih storitev 
upravičeni po tej zakonodaji. 

4. Če družinski člani iz prejšnjega odstavka prenesejo stalno 
prebivališče na ozemlje pogodbenice, na katerem ima stalno 
prebivališče upokojenec, so upravičeni do storitev v skladu z 
zakonodajo te pogodbenice, tudi če so jim bile že pred prenosom 
stalnega prebivališča zagotovljene storitve za isti primer bolezni 
ali materinstva. 

5. Oseba, ki prejema pokojnino po zakonodaji ene pogodbenice 
in je po zakonodaji te pogodbenice upravičena do storitev, in njeni 
družinski člani so upravičeni do takšnih storitev med začasnim 
bivanjem na ozemlju pogodbenice, na katerem sicer nimajo 
stalnega prebivališča, če njihovo stanje zahteva takojšnje 
zagotavljanje takšnih storitev. 

6. V primeru iz prejšnjega odstavka storitve na stroške nosilca v 
kraju stalnega prebivališča upokojenca ali družinskih članov 
zagotovi nosilec v kraju začasnega prebivališča v skladu s svojo 
zakonodajo, kot da bi bila ta oseba po tej zakonodaji upravičena 
do takšnih storitev. 
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Čas zagotavljanja takšnih storitev določa zakonodaja države 
stalnega prebivališča. Določbe četrtega odstavka 18. člena se 
uporabljajo smiselno. 

7. Kadar zakonodaja pogodbenice določa, da se prispevki, ki se 
plačujejo za namen upravičenosti do storitev, odtegnejo od 
pokojnine, je nosilec pogodbenice, ki pokojnino plačuje, 
pooblaščen, da jih odtegne, če nosilec te pogodbenice na podlagi 
tega člena krije stroške storitev. 

8. Določbe tega člena se ne uporabljajo za družinske člane, ki so 
po zakonodaji pogodbenice, na ozemlju katere imajo stalno 
prebivališče, upravičeni do storitev, ker opravljajo pridobitno 
dejavnost ali prejemajo dajatev iz socialnega zavarovanja 
pogodbenice, na ozemlju katere imajo stalno prebivališče. 

9. Določbe petega odstavka tega člena se ne uporabljajo za osebe, 
ki odidejo na zdravljenje na ozemlje druge pogodbenice, na 
katerem nimajo stalnega prebivališča. 

20. člen 
Izračun slovenskega nadomestila za čas porodniškega 

dopusta 

Če se v skladu s slovensko zakonodajo višina nadomestila za 
čas porodniškega dopusta izračuna na podlagi predhodne plače 
zavarovane osebe, mora pristojni nosilec v Sloveniji upoštevati le 
plačo, ki jo je zavarovana oseba prejela med svojo zadnjo 
zaposlitvijo v Sloveniji, pri čemer se povprečna plača, ki jo je 
zavarovana oseba prejela v Sloveniji, določi kot povprečna plača 
celotne predpisane dobe. 

21. člen 
Povračila med nosilci 

1. Pristojni nosilci, ali kadar je to ustrezno, nosilci v kraju stalnega 
prebivališča, povrnejo stroške storitev, zagotovljenih v skladu s 
tem poglavjem, nosilcem, ki soje storitve zagotovili. 

2. Povračila se določijo in izplačajo v skladu s postopkom, 
določenim v dogovoru o izvajanju konvencije iz 36. člena, bodisi 
ob predložitvi dokazila o dejanskem izdatku ali na podlagi pavšalnih 
plačil. 

2. poglavje 

SKUPNE DOLOČBE O INVALIDNOSTI, STAROSTI IN 
SMRTI 

22. člen 

Kadar v skladu z zakonodajo ene pogodbenice pogoji za 
pridobitev, ohranitev ali ponovno pridobitev pravice do dajatve 
niso izpolnjeni samo na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih po 
tej zakonodaji, pristojni nosilec za izpolnitev teh pogojev upošteva 
tudi zavarovalne dobe, dopolnjene po zakonodaji druge 
pogodbenice, če se dobe ne prekrivajo. 

23. člen 

Pravica do pokojnine po zakonodaji ene pogodbenice ne obstaja, 
če je po tej zakonodaji dopolnjena zavarovalna doba krajša od 12 
mesecev. To se ne uporablja, če obstaja pravica do pokojnine 
samo na podlagi te zavarovalne dobe. 

IZVAJANJE SLOVENSKE ZAKONODAJE 

24. člen 

1. Če so po slovenski zakonodaji izpolnjeni pogoji za pridobitev 
pravice do dajatve tudi brez seštevanja zavarovalnih dob, 
dopolnjenih v pogodbenicah, pristojni nosilec v Sloveniji zagotovi 
dajatev samo na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih po 
slovenski zakonodaji. 

2. Če oseba izpolnjuje pogoje za dajatve le ob upoštevanju 22. 
člena, izračuna pristojni nosilec najprej teoretični znesek dajatve, 
do katere bi oseba imela pravico, kot če bi bila celotna zavarovalna 
doba, ki se upošteva po zakonodaji obeh pogodbenic, dopolnjena 
po zanj veljavni zakonodaji. Če znesek dajatve ni odvisen od 
dolžine zavarovalne dobe, velja kot teoretični znesek. 

3. Na podlagi zneska iz prejšnjega odstavka pristojni nosilec 
izračuna dejanski znesek dajatve, ki jo je dolžan izplačevati, v 
sorazmerju med dolžino zavarovalne dobe, ki se upošteva po 
zanj veljavni zakonodaji, in celotno zavarovalno dobo, ki se 
upošteva po zakonodaji obeh pogodbenic. 

25. člen 

1. Za izvajanje drugega odstavka 24. člena se pri določitvi osnove 
za pokojnino po slovenski zakonodaji upošteva samo slovenska 
pokojninska osnova. 

2. Če pri izvajanju tretjega odstavka 24. člena celotna zavarovalna 
doba, ki se upošteva po zakonodaji obeh pogodbenic, presega 
najdaljšo možno zavarovalno dobo, ki je po slovenski zakonodaji 
določena za odmero zneska dajatev, se delni znesek za 
izplačevanje izračuna v sorazmerju med zavarovalno dobo po 
slovenski zakonodaji in omenjenim najvišjim možnim številom 
mesecev zavarovanja. 

IZVAJANJE NIZOZEMSKE ZAKONODAJE 

26. člen 

Če je za osebo ob nastopu nezmožnosti za delo, ki ji je sledila 
invalidnost, veljala slovenska pokojninska zakonodaja in je bila 
upravičena do slovenske invalidske pokojnine in je pred tem v 
skladu z nizozemsko zakonodajo o invalidskem zavarovanju 
dopolnila zavarovalne dobe, je upravičena do dajatve po 
nizozemski zakonodaji, ki se izračuna v skladu s pravili Iz 27. 
člena. 

27. člen 

1 .Višina dajatve iz 26. člena se izračuna v sorazmerju med skupno 
dolžino zavarovalnih dob, ki jih je oseba dopolnila v skladu z 
nizozemsko zakonodajo po petnajstem letu starosti, in obdobjem 
od dneva, ko je oseba dopolnila 15 let, in dnevom nastopa 
nezmožnosti za delo, ki ji je sledila invalidnost. 

2. Če je bila ob nastopu nezmožnosti za delo, ki ji je sledila 
invalidnost, zadevna oseba zaposlena ali se je štela za zaposleno, 
se dajatev, do katere je upravičena, določi v skladu z Zakonom o 
invalidskih dajatvah z dne 18. februarja 1966 (WAO). V nasprotnem 
primeru se dajatev, do katere je upravičena, določi v skladu z 
Zakonom o invalidskih dajatvah za samozaposlene z dne 24. 
aprila 1997 (WAZ). 
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3. Za zavarovalne dobe, dopolnjene po nizozemski zakonodaji, 
se štejejo: 

a) zavarovalne dobe, dopolnjene po Zakonu o invalidskih dajatvah 
z dne 18. februarja 1966 (WAO); 

b) zavarovalne dobe, dopolnjene po Zakonu o invalidskih dajatvah 
za samozaposlene z dne 24. aprila 1997 (WAZ); 

c) dobe zaposlitve in dobe, ki se obravnavajo kot takšne, 
dopolnjene na Nizozemskem pred 1. julijem 1967. 

4. Če v primeru iz prvega stavka drugega odstavka tega člena 
zavarovalna doba po WAO sovpada z zavarovalno dobo po WAZ, 
se upošteva le doba, dopolnjena po WAO. 

5. Če v primeru iz drugega stavka drugega odstavka tega člena 
zavarovalna doba po WAZ sovpada z zavarovalno dobo po WAO, 
se upošteva le doba, dopolnjena po WAZ. 

28. člen 
Določbe o nizozemski starostni pokojnini 

1. V primeru starosti nizozemski nosilec določi pokojnino 
neposredno in izključno na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih 
po nizozemski zakonodaji o starostnem zavarovanju. 

2. Znižanje iz prvega odstavka 13. člena Zakona o splošnem 
zavarovanju za primer starosti (AOW) se ne uporablja za 
koledarska leta ali njihove dele pred uveljavitvijo te konvencije, v 
katerih žena ali vdova v starosti od 15 do 65 let s stalnim 
prebivališčem v Sloveniji ni bila zavarovana po zgoraj omenjenem 
zakonu, če koledarska leta ali njihovi deli sovpadajo z 
zavarovalnimi dobami, ki jih je po tej zakonodaji v zakonu dopolnil 
njen mož. 

Z odstopanjem od 7. člena AOW je omenjena ženska upravičena 
do pokojnine. 

3. Znižanje iz drugega odstavka 13. člena AOW se ne uporablja 
za koledarska leta ali njihove dele pred začetkom veljavnosti te 
konvencije, v katerih je imela žena upokojenca stalno prebivališče 
v Sloveniji v starosti od 15 do 65 let in ni bila zavarovana po zgoraj 
omenjeni zakonodaji, če koledarska leta ali njihovi deli sovpadajo 
z zavarovalnimi dobami, ki jih je po tej zakonodaji dopolnil v zakonu 
njen mož. 

4. Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo 
le, če ima oseba stalno prebivališče na ozemlju Slovenije ali 
Nizozemske šest let po dopolnjenem 59. letu in le za tisti čas, ko 
ima stalno prebivališče na ozemlju ene od pogodbenic. 

5. Z odstopanjem od določb prvega odstavka 45. člena Zakona o 
splošnem zavarovanju za primer starosti (AOW) in prvega 
odstavka 63. člena Zakona o splošnem zavarovanju za preživele 
družinske člane (ANW) je zakonec zaposlene osebe, ki je 
zavarovan v sistemu obveznega zavarovanja s stalnim 
prebivališčem v Sloveniji, pooblaščen, da se prostovoljno zavaruje 
v skladu s to zakonodajo, vendar le za čas po začetku veljavnosti 
te konvencije, ko je zaposlena oseba obvezno zavarovana ali je 
bila obvezno zavarovana po zgoraj omenjeni zakonodaji. To 
pooblastilo preneha veljati z datumom prenehanja veljavnosti 
obveznega zavarovanja zaposlene osebe. 

Zgoraj omenjeno pooblastilo ne preneha veljati, če obvezno 
zavarovanje zaposlenega preneha veljati zaradi smrti in če 
njegova vdova prejema le pokojnino po nizozemskem Zakonu o 
splošnem zavarovanju za preživele družinske člane (ANW). 

V vsakem primeru pooblastilo za prostovoljno zavarovanje 
preneha veljati na dan, ko prostovoljno zavarovana oseba doseže 
starost 65 let. 

Za zakonca zaposlene osebe, ki je bila obvezno zavarovana po 
nizozemskem AOW in ANW, se prispevek, ki ga je treba plačati 
za zgoraj omenjeno prostovoljno zavarovanje, določi v skladu z 
določbami, ki se nanašajo na določitev višine prispevka 
obveznega zavarovanja, pod pogojem, da se njegov dohodek 
šteje kot prejet na Nizozemskem. 

Za zakonca zaposlene osebe, ki je bil obvezno zavarovan na 
dan ali po dnevu začetka veljavnosti te konvencije, se prispevek 
določi v skladu z določbami, ki se nanašajo na določitev višine 
prispevka za prostovoljno zavarovanje po AOW in ANW. 

6. Pooblastilo iz petega odstavka tega člena se izda le, če je 
zakonec zaposlene osebe obvestil Sociale Verzekeringsbank 
(Banko za socialno zavarovanje) o namenu sklenitve 
prostovoljnega zavarovanja najkasneje v enem letu od začetka 
veljavnosti obveznega zavarovanja zaposlene osebe. 

Za zakonca zaposlene osebe, ki je bil obvezno zavarovan 
neposredno pred začetkom veljavnosti ali na dan začetka 
veljavnosti te konvencije, se obdobje enega leta začne na dan 
začetka veljavnosti te konvencije. 

7. Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se ne 
uporabljajo za obdobja, ki sovpadajo z obdobji, ki se lahko 
upoštevajo pri izračunu pokojninskih pravic po zakonodaji o 
starostnih pokojninah v kateri koli državi, razen na Nizozemskem, 
ali za obdobja, v katerih je oseba prejemala starostno pokojnino 
po takšni zakonodaji. 

8. Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo 
le za zakonca, ki se je prostovoljno zavaroval po nizozemski 
zakonodaji v skladu s petim odstavkom tega člena. 

29. člen 

Če je za osebo v času njene smrti veljala slovenska pokojninska 
zakonodaja in je pred tem dopolnila zavarovalne dobe po 
nizozemski zakonodaji o zavarovanju za preživele družinske 
člane (ANW), so njeni preživeli družinski člani upravičeni do 
dajatve po tej zakonodaji, ki se izračuna v skladu s pravili iz 30. 
člena. 

30. člen 

Višina dajatve iz 29. člena se izračuna v sorazmerju med skupno 
dolžino zavarovalnih dob, ki jih je umrli dopolnil po nizozemski 
zakonodaji pred dopolnjenim 65. letom, in obdobjem od 
dopolnjenega 15. leta do smrti, vendar največ do dopolnjenega 
65. leta. 
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3. poglavje IV. DEL 

BREZPOSELNOST 

31. člen 

Kadar se je za osebo uporabljala zakonodaja obeh pogodbenic, 
se za pridobitev, ohranitev ali ponovno pridobitev pravice do 
prejemanja nadomestila za primer brezposelnosti dobe 
zavarovanja ali zaposlitve, ki se upoštevajo v skladu z zakonodajo 
obeh pogodbenic, seštejejo, če te dobe ne sovpadajo. 

32. člen 

Zaposlena oseba s stalnim prebivališčem na ozemlju ene 
pogodbenice, ki gre na ozemlje druge pogodbenice in je nazadnje 
zanjo veljala zakonodaja druge pogodbenice, je upravičena do 
nadomestila za primer brezposelnosti po zakonodaji te 
pogodbenice med bivanjem na njenem ozemlju, če: 

a) oseba izpolnjuje pogoje zakonodaje te pogodbenice ob 
upoštevanju seštevanja zavarovalnih dob iz 31. člena in 

b) je bila oseba zaposlena na ozemlju te pogodbenice skupno 
najmanj štiri tedne v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo 
zahtevka in 

c) je oseba imela dovoljenje za delo na ozemlju te pogodbenice v 
skladu z njeno zakonodajo o zaposlovanju tujih delavcev. 

33. člen 

Pri računanju višine dajatve v primerih, za katere se uporablja to 
poglavje, se upošteva le dohodek, pridobljen na ozemlju 
pogodbenice, ki izplača dajatev. 

4. poglavje 

OTROŠKI DODATKI 

34. člen 

1. Oseba, zaposlena na ozemlju ene pogodbenice, je upravičena 
do otroškega dodatka po njeni zakonodaji, tudi če otrok stalno 
prebiva na ozemlju druge pogodbenice. 

2. Prvi odstavek tega člena se uporablja, dokler nizozemska 
zakonodaja dovoljuje izplačevanje otroških dodatkov za otroke s 
stalnim prebivališčem zunaj ozemlja Nizozemske. 

35. člen 

Če so pogoji za upravičenost do otroških dodatkov izpolnjeni po 
zakonodaji obeh pogodbenic, se upravičenost do otroškega 
dodatka prizna le po zakonodaji pogodbenice, na ozemlju katere 
otrok stalno prebiva. 

RAZNE DOLOČBE 

36. člen 
Dogovor o izvajanju 

Pristojni organi se sporazumejo o določbah za izvajanje te 
konvencije na podlagi dogovora o izvajanju. Določijo tudi organe 
za zvezo na svojih ozemljih, da bi tako omogočili lažje izvajanje 
konvencije. 

37. člen 
Ugotavljanje identitete 

Za upravičenost ali ohranitev upravičenosti do dajatve v skladu z 
nizozemsko zakonodajo mora zaposlena oseba, oseba, ki se 
šteje za zaposleno, in njeni preživeli družinski člani s stalnim 
prebivališčem v Sloveniji izkazati svojo identiteto pri slovenskem 
pristojnem nosilcu z uradnim osebnim dokumentom. Slovenski 
pristojni nosilec pravilno ugotovi identiteto osebe ob predložitvi 
osebnega dokumenta. Osebni dokument je potni list ali kakšen 
drug veljaven osebni dokument, ki ga predloži pristojni organ v 
kraju stalnega prebivališča. Slovenski pristojni nosilec obvesti 
nizozemskega pristojnega nosilca, da je bila identiteta pravilno 
preverjena, tako da pošlje kopijo osebnega dokumenta. 

38. člen 
Medsebojna pomoč 

1. Pristojni organi drug drugega obvestijo o vseh spremembah v 
svojih zakonodajah, ki so bistvenega pomena za uporabo te 
konvencije. 

2. Pri uporabi te konvencije si organi in nosilci pogodbenic 
zagotavljajo dobre usluge, kot če bi uporabljali svojo zakonodajo. 
Takšna upravna pomoč je brezplačna. 

3. Organi in nosilci pogodbenic lahko za namen uporabe te 
konvencije navežejo neposredne stike med seboj in z zadevnimi 
osebami ali njihovimi predstavniki. 

4. Organi, nosilci in sodne oblasti pogodbenic ne smejo zavrniti 
predloženih zahtevkov ali drugih dokumentov, zato ker so napisani 
v tujem jeziku, če so napisani v uradnem jeziku druge pogodbenice 
ali v angleščini. 

39. člen 
Preverjanje zahtevkov in plačil 

1. Pristojni nosilec pogodbenice, pri katerem je bil vložen zahtevek 
za dajatve, preveri točnost podatkov, ki se nanašajo na vlagatelja 
in njegovega družinskega člana, ter zagotovi vsa dokazila in 
druge dokumente, ki jih za obravnavanje zahtevka potrebuje 
nosilec druge pogodbenice. 

2. Prvi odstavek tega člena se uporablja mutatis mutandis, če 
pristojni nosilec ene pogodbenice na zahtevo pristojnega nosilca 
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druge pogodbenice preveri podatke zaradi ugotavljanja zakonitosti 
izplačil upokojencem, ki imajo stalno prebivališče na ozemlju ene 
od pogodbenic. 

3. Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena vključujejo 
tudi podatke o dohodku, statusu gospodinjstva in zdravstvenem 
stanju. 

4. Pristojni nosilci pogodbenic lahko navežejo neposredne stike 
med seboj in s svojimi upokojenci ali njihovimi predstavniki. 

5. Diplomatski in konzularni predstavniki in nosilci pogodbenic 
lahko zaradi ugotavljanja upravičenosti do storitve in dajatve in 
zakonitosti izplačil v zvezi s svojimi upokojenci zahtevajo podatke 
neposredno od organov na ozemlju druge pogodbenice. 

40. člen 
Jezik 

Pristojni organi, organi za zvezo in nosilci pogodbenic si dopisujejo 
v angleškem ali francoskem jeziku. 

41. člen 
Oprostitev plačila pristojbin 

Vsaka oprostitev plačila kolkov, pristojbin za notarja ali vknjižbo v 
zvezi s potrdili in dokumenti, ki jih je treba predložiti organom in 
nosilcem na ozemlju pogodbenice, na katerem je ta oprostitev 
odobrena, velja tudi za potrdila in dokumente, ki jih je za izvajanje 
te konvencije treba predložiti organom in nosilcem na ozemlju 
druge pogodbenice. Za dokumente in potrdila, ki jih je treba 
predložiti za izvajanje te konvencije, ni potrebno, da jih overijo 
diplomatski ali konzularni organi. 

42. člen 
Predložitev zahtevkov, pritožb ali drugih dokumentov 

1. Zahtevki, pritožbe in drugi dokumenti, ki jih je treba v skladu z 
zakonodajo ene pogodbenice predložiti organu ali nosilcu v 
določenem roku, se sprejmejo, če so v tem roku predloženi 
ustreznemu organu ali nosilcu druge pogodbenice. Organ ali 
nosilec druge pogodbenice jih nemudoma pošlje organu ali nosilcu 
prve pogodbenice. Datum, ko so bili ti dokumenti predloženi organu 
ali nosilcu druge pogodbenice, se šteje kot datum predložitve 
organu ali nosilcu prve pogodbenice. 

2. Zahtevek za dajatev, predložen v skladu z zakonodajo ene 
pogodbenice, se šteje kot zahtevek za ustrezno dajatev po 
zakonodaji druge pogodbenice. To ne velja za starostne pokojnine, 
če vlagatelj zahtevka izjavi, da se zahtevek nanaša le na pokojnino 
po zakonodaji prve pogodbenice, ali če je to očitno. 

43. člen 
Valute 

1. Če je po tej konvenciji nosilec ene pogodbenice dolžan plačati 
dajatve upravičencu na ozemlju druge pogodbenice, se njegova 
obveznost izrazi v valuti prve pogodbenice. Ta nosilec lahko plačilo 
svoje obveznosti izvrši v valuti druge pogodbenice z oprostilnim 
učinkom. 

2. Če je po tej kosvenciji nosilec pogodbenice dolžan izvršiti plačila 
nosilcu druge pogodbenice, se njegova obveznost izrazi v valuti 
druge pogodbenice. Prvi nosilec lahko plačilo svoje obveznosti 
izvrši v tej valuti z oprostilnim učinkom. 

3. Denarna nakazila, ki izhajajo iz uporabe te konvencije, se 
opravijo v skladu z ustreznimi sporazumi, veljavnimi med 
pogodbenicama na dan nakazila. 

4. Če ena od pogodbenic uvede omejitve za valuto, se pogodbenici 
takoj sporazumeta o potrebnih ukrepih za zagotovitev nakazil 
vseh zneskov med ozemlji pogodbenic, ki se plačajo na podlagi 
te konvencije. 

5. Če ni konvertibilnosti med nizozemsko in slovensko valuto, se 
plačila med nosilci za uporabo 21. člena te konvencije in 30. člena 
dogovora o izvajanju obračunavajo na podlagi ocenjenega 
menjalnega tečaja, ki velja na dan plačila in ga obvesti Nizozemska 
centralna banka. 

6. Če ni konvertibilnosti med nizozemsko in slovensko valuto, se 
preveč plačani zneski ali prispevki za uporabo 44. in 45. člena 
obračunajo na podlagi ocenjenega menjalnega tečaja, kot ga 
obvesti Nizozemska centralna banka na dan izvršljivosti odločbe 
o izterjavi preveč plačanih zneskov in pobiranju prispevkov. 

44. člen 
Izterjava preveč plačanih zneskov 

1. Pogodbenici si medsebojno priznavata upravne ali sodne odločbe 
o izterjavi preveč plačanih zneskov v skladu s svojima 
zakonodajama pod pogojem, da pritožba zoper te odločbe ni več 
mogoča pred katerim koli sodiščem pogodbenic. 

2. Pogodbenici druga drugi zagotavljata dobre usluge pri izvajanju 
izvršljivih odločb iz prvega odstavka tega člena. 

3. Na zahtevo pristojnega nosilca drug pristojni nosilec uvede 
upravni ali sodni postopek za izvajanje odločb iz prvega odstavka 
tega člena. Stroške teh postopkov plača nosilec, ki jih je zahteval. 

4. Če je pri dodeljevanju ali preverjanju dajatev za primer 
invalidnosti, starosti ali smrti na podlagi konvencije pristojni nosilec 
ene pogodbenice plačal prejemniku dajatev večji znesek od 
tistega, do katerega je upravičen, lahko ta nosilec zahteva od 
pristojnega nosilca druge pogodbenice, pristojnega za plačevanje 
ustreznih dajatev temu prejemniku, da preveč plačani znesek 
odtegne od zneska, ki ga dolguje omenjenemu prejemniku. Drugi 
pristojni nosilec odtegnjeni znesek nakaže nosilcu, ki je 
upravičencu izplačal preveč plačani znesek. Če preveč plačanega 
zneska ni mogoče odtegniti, se uporabljajo določbe petega 
odstavka tega člena. 

5. Če je pristojni nosilec pogodbenice prejemniku dajatev plačal 
večji znesek od tistega, do katerega je upravičen, lahko v okviru 
pogojev in omejitev, določenih z zakonodajo, ki jo uporablja, zahteva 
od pristojnega nosilca druge pogodbenice, pristojnega za 
plačevanje dajatev temu prejemniku, da odtegne preveč plačani 
znesek od zneskov, ki jih plačuje omenjenemu prejemniku. Ta 
nositec odtegne znesek v okviru pogojev in omejitev, določenih 
za take izravnave z zakonodajo, ki jo uporablja, kot če bi sam 
izplačal previsoke zneske, in nakaže odtegnjeni znesek nosilcu 
upniku. 

45. člen 
Pobiranje prispevkov 

1. Pogodbenici si medsebojno priznavata odločbe o pobiranju 
prispevkov v skladu s svojima zakonodajama pod pogojem, da 
pritožba zoper te odločbe ni več mogoča pred katerim koli 
sodiščem pogodbenic. 
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2. Pogodbenici druga drugi zagotavljata dobre usluge pri izvajanju 
izvršljivih odločb iz prvega odstavka tega člena. 

3. Na zahtevo pristojnega nosilca drug pristojni nosilec uvede 
pravni postopek za izvajanje odločb iz prvega odstavka tega 
člena. Stroške teh postopkov plača nosilec, ki jih je zahteval. 

46. člen 
Spori 

1. Spori, ki nastanejo pri uporabi te konvencije, se rešujejo s 
pogajanji med pristojnimi organi. 

2. Če spor ni rešen v šestih mesecih od prve zahteve za začetek 
pogajanj, predpisanih v prvem odstavku tega člena, se preda 
arbitražnemu sodišču, o katerega sestavi in postopku se 
sporazumeta pogodbenici. Arbitražno Sodišče reši spor v skladu 
s temeljnimi načeli in v duhu te konvencije. Odločitev arbitražnega 
sodišča je za pogodbenici dokončna in obvezujoča. 

V. DEL 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

47. člen 
Prehodne določbe o storitvah in dajatvah 

1. V skladu s tretjim odstavkom tega člena se ta konvencija 
uporablja tudi za primere, do katerih je prišlo pred začetkom 
veljavnosti. Vendar se storitve in dajatve po tej konvenciji ne 
zagotovijo za čas pred začetkom veljavnosti, čeprav se dobe 
zavarovanja ali bivanja, dopolnjene pred omenjenim začetkom 
veljavnosti, upoštevajo za priznanje storitev in dajatev. 

2. Določbe v zakonih pogodbenic o pridobitvi in prenehanju pravice 
do dajatev se ne uporabljajo za pravice, ki izhajajo iz določb 
prvega odstavka tega člena, pod pogojem, da upravičenec vloži 
zahtevek za dajatev v dveh letih od začetka veljavnosti te 
konvencije. 

3. Storitve in dajatve, ki so bile priznane pred dnem začetka 
veljavnosti te konvencije in v skladu z določbami Konvencije o 
socialnem zavarovanju med Kraljevino Nizozemsko in 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo z dne 11. maja 
1977, se ohranijo na podlagi omenjene konvencije. 

Če pa je treba upoštevati način za priznanje storitev in dajatev, 
pravila za izračunavanje storitev in dajatev tudi zaradi zvišanja 
življenjskih stroškov ali spremembe ravni plač ali mezd ali drugih 

razlogov za uskladitev ali zaradi novih dejstev ali okoliščin, ki 
vplivajo na storitve in dajatve, se v skladu s to konvencijo opravi 
ponovni izračun. 

48. člen 
Razveljavitev prejšnje konvencije 

Z dnem začetka veljavnosti te konvencije med Republiko Slovenijo 
in Kraljevino Nizozemsko preneha veljati Konvencija o socialnem 
zavarovanju med Kraljevino Nizozemsko in Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo, podpisana v Beogradu 11. maja 
1977. 

49. člen 
Q<jppve(j 

1. To konvencijo lahko odpove katera koli pogodbenica. Uradno 
obvestilo o odpovedi je treba poslati v pisni obliki po diplomatski 
poti vsaj tri mesece pred iztekom tekočega koledarskega leta, 
konvencija pa preneha veljati ob izteku koledarskega leta, v 
katerem ga je ena od pogodbenic odpovedala. 

2. Če je konvencija odpovedana, se njene določbe še naprej 
uporabljajo za že pridobljene pravice ne glede na določbe v 
zakonodaji obeh pogodbenic o omejitvah pravic v zvezi s stalnim 
prebivališčem v drugih državah ali državljanstvom drugih držav. 
Vse bodoče pravice, ki bi se lahko pridobile na podlagi konvencije, 
se uredijo s posebnim sporazumom. 

, 50. člen 
Zaključni protokol 

Zaključni protokol, priložen tej konvenciji, je njegov sestavni del. 
i 

51. člen 
Začetek veljavnosti 

Pogodbenici se medsebojno pisno uradno obvestita, da so 
izpolnjeni notranjepravni pogoji, potrebni za začetek veljavnosti 
te konvencije. Konvencija začne veljati prvi dan tretjega meseca 
od datuma zadnjega uradnega obvestila, pri čemer se razume, 
da 3. in 5. člen začneta veljati s povratnim učinkom do 1. januarja 
2000. 

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

SESTAVLJENO v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 22. marca 2000 v 
angleškem jeziku. 

Za Republiko Slovenijo Za Kraljevino Nizozemsko 
Nataša Belopavlovič l.r. Roland Gerritse l.r. 
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ZAKLJUČNI PROTOKOL 

Ob podpisu Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino 
Nizozemsko o socialni varnosti sta se podpisana pooblaščenca 
sporazumela, kot sledi: 

Uporaba nizozemske zakonodaje o zdravstvenem zavarovanju 

1. Glede upravičenosti do storitev po nizozemski zakonodaji se 
prvo poglavje tretjega dela konvencije uporablja le za osebe, ki 
so zavarovane po določbah Zakona o zdravstvenem zavarovanju 
(Ziekenfondswet). 

2. Za namen 19. člena te konvencije se štejejo za pokojnine, ki se 
plačajo po nizozemski zakonodaji, naslednje: 
- pokojnine na podlagi zakona z dne 6. januarja 1966, ki uvaja nov 
pokojninski sistem za javne uslužbence in njihove preživele 
družinske člane (Algemene burgerlijke pensioenvvet); 
- pokojnine na podlagi zakona z dne 6. oktobra 1966, ki uvaja nov 
pokojninski sistem za vojake in njihove preživele družinske člane 
(Algemene militaire pensioenvvet); 
- pokojnine na podlagi zakona z dne 15. februarja 1967, ki uvaja 
nov pokojninski sistem za uslužbence Nizozemskih železnic in 
njihove preživele družinske člane (Spoorwegpensioenwet); 
- pokojnine na podlagi Uredbe o pogojih zaposlovanja na 
Nizozemskih železnicah (R.D.V. 1964 N.S.); 

- starostna pokojnina za osebe, mlajše od 65 let, v skladu s 
pokojninskim sistemom, katerega namen je zagotavljati starostno 
pokojnino zaposlenim osebam in osebam, ki so bile prej zaposlene 
in 
- dajatev za primer predčasne upokojitve pri opravljanju poklicnih 
dejavnosti po sistemu, ki ga je določila vlada, ali po predpisu, 
določeni v skladu s kolektivno delavsko pogodbo o predčasni 
upokojitvi, ali po predpisu, ki jo določi „Ziekenfondsraad". 

3. Družinski člani iz drugega odstavka 15. člena ali oseba ali 
družinski člani iz 16. člena ali upokojenec in njegovi družinski 
člani iz drugega in tretjega odstavka 19. člena konvencije, ki 
imajo stalno prebivališče na Nizozemskem in so upravičeni do 
storitev na stroške Republike Slovenije, niso zavarovani po 
Zakonu o izrednih zdravstvenih stroških (AWBZ). 

V potrditev tega sta podpisana, ki sta ju njuni vladi za to pravilno 
pooblastili, podpisala Zaključni protokol. 

Sestavljeno v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 22. marca 2000 v 
angleškem jeziku. 

Za Republiko Slovenijo Za Kraljevino Nizozemsko 
Nataša Belopavlovič l.r. Roland Gerritse l.r. 
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DOGOVOR O IZVAJANJU 

KONVENCIJE O SOCIALNI VARNOSTI 
med 

REPUBLIKO SLOVENIJO 
in 

KRALJEVINO NIZOZEMSKO 

Na podlagi 36. člena Konvencije med Republiko Slovenijo in 
Kraljevino Nizozemsko o socialni varnosti, podpisanega v Ljubljani 
dne 22. marca 2000, so se pristojni organi pogodbenic, in sicer: 

- za Slovenijo minister za delo, družino in socialne zadeve in 
minister za zdravstvo, 

- za Nizozemsko minister za socialne zadev6 in zaposlovanje in 
minister za zdravstvo, skrbstvo in šport, 

sporazumeli o naslednjih določbah za izvajanje konvencije: 

I. DEL 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Določitev izrazov 

V tem dogovoru: 

a) pomeni izraz „konvencija" Konvencijo med Kraljevino 
Nizozemsko in Republiko Slovenijo o socialni varnosti; 

b) imajo izrazi iz 1. člena konvencije pomen, kot je določen v tem 
členu. 

2. člen 
Organi za zvezo 

1. Organi za zvezo v skladu s 36. členom konvencije so: 

A) Na Nizozemskem 

a) za storitve za primer bolezni in materinstva: Svet skladov za 
boleznine (Ziekenfondsraad), Amstelveen; 
b) za starostne in družinske pokojnine in za družinske dodatke: 
Banka za socialno zavarovanje (Sociale Verzekeringsbank), 
Amstelveen; 
c) za upravne zadeve v zvezi z detaširanimi delavci po 9. in 13. 
členu konvencije: 
Banka za socialno zavarovanje (Sociale Verzekeringsbank), 
Amstelveen; 
d) v vseh drugih primerih: Nacionalni zavod za socialno 
zavarovanje (Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, Lisv), c/o 
GAK Nederland bv, Amsterdam. 

B) V Sloveniji 

a) za storitve in dajatve za primer bolezni: Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Ljubljana; 
b) za dajatve na področju pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, Ljubljana; 
c) za otroške dodatke in dajatve za primer materinstva: Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana; 
d) za nadomestilo za primer brezposelnosti: Republiški zavod za 
zaposlovanje, Ljubljana; 
e) za upravne zadeve v zvezi z detaširanimi delavci po 9. in 13. 
členu konvencije: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Ljubljana. 

2. Dolžnosti organov za zvezo so navedene v tem dogovoru. Za 
izvajanje konvencije lahko organi za zvezo vzpostavijo 
neposredne stike med seboj in z zadevnimi osebami ali njihovimi 
predstavniki. Drug drugemu pomagajo pri izvajanju konvencije. 

3. Dolžnosti nosilcev, podrejenih organom za zvezo, so navedene 
v tem dogovoru. Organi za zvezo lahko podrejenim nosilcem 
naložijo tudi druge naloge in o tem drug drugega uradno obvestijo. 

3. člen 
Poklicne dejavnosti na obeh ozemljih 

Za namen drugega in četrtega odstavka 8. člena konvencije oseba, 
ki običajno opravlja svojo dejavnost na ozemlju obeh pogodbenic, 
če biva na Nizozemskem, o svojem položaju uradno obvesti 
nosilca, določenega v točki A), c) prvega odstavka 2. člena, in če 
biva v Sloveniji, nosilca, določenega v točki B), c) prvega odstavka 
2. člena. 

4. člen 
ZaKonodaja, Ki se uporablja 

1.V primerih iz 9., 10. in 13. člena konvencije nosilec pogodbenice, 
katere zakonodaja se uporablja, omenjen v drugem in tretjem 
odstavku tega člena, na zahtevo delodajalca ali zaposlene osebe 
izda potrdilo za določen čas, s katerim potrjuje, da za zaposleno 
osebo še vedno velja ta zakonodaja. V potrdilu so navedeni tudi 
družinski člani, ki spremljajo zaposleno osebo. Potrdilo se izda v 
dogovorjeni obliki. 

2. Če se uporablja zakonodaja Slovenije, izda potrdilo iz prvega 
odstavka tega člena Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Ljubljana, in ga pošlje Banki za socialno zavarovanje, 
Amstelveen. 
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3. Če se uporablja zakonodaja Nizozemske, izda potrdilo iz prvega 
odstavka tega člena Banka za socialno zavarovanje, Amstelveen, 
in ga pošlje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Ljubljana. 

II. DEL 

IZVAJANJE POSEBNIH DOLOČB O 
RAZLIČNIH KATEGORIJAH STORITEV IN DAJATEV 

1. POGLAVJE 

BOLEZEN IN MATERINSTVO 

5. člen 
Nosilci 

Za izvajanje tega poglavja 
pomeni izraz „nosilec v kraju začasnega prebivališča": 
na Nizozemskem Zavarovanja ANOZ (ANOZ 
Zorgverzekeringen), Utrecht, 
v Sloveniji območno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije; 

pomeni izraz „nosilec v kraju stalnega prebivališča": 
na Nizozemskem sklad za boleznine v kraju stalnega prebivališča, 
ki ga je izbrala zadevna oseba, 
v Sloveniji območno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije; 
pomeni izraz „pristojni nosilec": 
na Nizozemskem: 
a) za storitve: sklad za boleznine (ziekenfonds), pri katerem je 
oseba zavarovana, ko vloži zahtevek za storitev; 
b) za dajatve: Nacionalni zavod za socialno zavarovanje (Landelijk 
Instituut Sociale Verzekeringen), enota za izvajanje, pri katerem 
je zavarovan delodajalec zavarovane osebe; 
v Sloveniji: 
a) za storitve: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Ljubljana; * 
b) za dajatve: - za primer bolezni: Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije, Ljubljana, 
- za primer materinstva: Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Ljubljana. 

6. člen 
Potrditev zavarovalnih dob 

1. Da lahko pristojni nosilec ene pogodbenice izvaja 14. člen 
konvencije, oseba temu nosilcu predloži potrdilo, ki izkazuje 
dopolnjene zavarovalne dobe po zakonodaji druge pogodbenice, 
in zagotovi vse dodatne informacije, potrebne po zakonodaji tega 
nosilca. 

2. Na zahtevo zadevne osebe to potrdilo izda: 

- na Nizozemskem Nacionalni zavod za socialno zavarovanje 
(Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen), enota za izvajanje, pri 
katerem je bil zavarovan zadnji delodajalec zavarovane osebe. 
Če je bila zadevna oseba zavarovana le za storitve, potrdilo izda 
sklad za boleznine, pri katerem je bila ta oseba nazadnje 
zavarovana; 

- v Sloveniji območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, pri kateri je bila oseba nazadnje zavarovana. 

3. Če zadevna oseba ne more predložiti zahtevanega potrdila, ga 
nosilec iz prvega odstavka tega člena pridobi od nosilca iz drugega 
odstavka tega člena. 

7. člen 
Storitve v primeru stalnega prebivališča v državi, ki ni 

pristojna 

1. Da bi se zadevni osebi zagotovile storitve po 15. členu 
konvencije, mora prijaviti sebe in svoje družinske člane pri nosilcu 
v kraju stalnega prebivališča, tako da predloži potrdilo, s katerim 
dokazuje, da so ona in njeni družinski člani upravičeni do omenjenih 
storitev. To potrdilo izda pristojni nosilec na podlagi podatkov, ki jih 
je, kadar je to primerno, priskrbel delodajalec. Če zadevna oseba 
ali njeni družinski člani takega potrdila ne predložijo, nosilec v 
kraju stalnega prebivališča zanj sam zaprosi pristojnega nosilca. 

2. Potrdilo iz prejšnjega odstavka velja do dne, ko nosilec v kraju 
stalnega prebivališča prejme obvestilo o njegovem preklicu. 

3. Nosilec v kraju stalnega prebivališča seznani pristojnega nosilca 
z vsako prijavo v skladu z določbami prvega odstavka tega člena. 

4. K vsakemu zahtevku za storitve vlagatelj zahtevka predloži 
dokumente, ki se običajno zahtevajo za zagotavljanje storitev po 
zakonodaji pogodbenice, na katere ozemlju ima stalno 
prebivališče. 

5. Zadevna oseba ali njeni družinski člani seznanijo nosilca v 
kraju stalnega prebivališča z vsako spremembo okoliščin, ki bi 
lahko vplivala na njihovo upravičenost do storitev, in še zlasti z 
vsakim prenehanjem ali spremembo zaposlitve ali opravljanja 
poklicne dejavnosti ali vsako spremembo svojega stalnega ali 
začasnega prebivališča. Pristojni nosilec prav tako obvesti nosilca 
v kraju stalnega prebivališča zadevne osebe o prenehanju 
njenega zavarovanja ali upravičenosti do storitev. Nosilec v kraju 
stalnega prebivališča lahko kadar koli zahteva od pristojnega 
nosilca, da priskrbi podatke v zvezi z zavarovanjem ali 
upravičenostjo omenjene osebe do storitev. 

6. Nosilec v kraju stalnega prebivališča zagotavlja dobre usluge 
pristojnemu nosilcu, da ukrepa proti osebi, ki je prejela storitve, 
do katerih ni bila upravičena. 

8. člen 
Storitve v primeru začasnega prebivališča v pristojni 

državi ali ob prenosu stalnega prebivališča v pristojno 
državo 

1. Za izvajanje 17. člena konvencije se v primeru začasnega 
prebivališča družinskega člana iz drugega odstavka 15. člena 
konvencije na ozemlju pristojne države smiselno uporabljata 9. in 
10. člen. V tem primeru se za pristojnega nosilca šteje nosilec v 
kraju stalnega prebivališča. 

2. Za izvajanje 17. člena konvencije lahko pristojni nosilec po 
potrebi zahteva od nosilca v kraju zadnjega stalnega prebivališča, 
da mu priskrbi podatke v zvezi z zagotavljanjem storitev, ki so 
bile upravičencu zagotovljene neposredno pred začasnim 
bivanjem v pristojni državi ali prenosom stalnega prebivališča v 
pristojno državo. 
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9. člen 
Storitve v primeru začasnega prebivališča v državi, ki ni 

pristojna 

1. Da bi se osebi iz prvega odstavka 18. člena zagotovile storitve 
v primeru začasnega prebivališča na ozemlju pogodbenice, ki ni 
pristojna država, mora ta oseba, če je mogoče, preden zapusti 
pristojno državo, predložiti nosilcu v kraju začasnega prebivališča 
potrdilo, ki ga je izdal pristojni nosilec, v katerem je navedeno, da 
je oseba upravičena do takšnih storitev. V tem potrdilu mora biti 
še posebej navedeno obdobje, v katerem se storitve lahko 
zagotavljajo. Če zadevna oseba ne predloži takega potrdila, nosilec 
v kraju začasnega prebivališča zanj sam zaprosi pristojnega 
nosilca. 

2. Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za 
družinske člane zadevne osebe. 

3. Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za 
osebe iz 16. člena konvencije. 

10. člen 
Zagotavljanje večjih storitev 

1. Če pride do sprejema v bolnišnico v primerih iz 16., 17. ter 
prvega in šestega odstavka 18. člena konvencije, nosilec v kraju 
stalnega ali začasnega prebivališča v treh dneh od dneva, ko je 
za to izvedel, uradno obvesti pristojnega nosilca o datumu 
sprejema v bolnišnico in o verjetnem trajanju bivanja v njej; na dan 
odpusta iz bolnišnice nosilec v kraju stalnega ali začasnega 
prebivališča v enakem roku uradno obvesti pristojnega nosilca o 
dnevu odpusta iz bolnišnice. 

2. Nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča zahteva od 
pristojnega nosilca odobritev, ki je pogoj za zagotavljanje storitev 
iz četrtega odstavka 18. člena konvencije. Pristojni nosilec lahko 
v 15 dneh od dneva prejema zahteve taki zahtevi ugovarja in 
navede razloge za utemeljitev ugovora. Če v tem času ne 
ugovarja, nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča 
zagotavlja storitve. 

3. Če je treba storitve iz četrtega odstavka 18. člena konvencije 
zagotoviti v nujnem primeru brez odobritve pristojnega nosilca, 
nosilec v kraju stalnega ali začasnega prebivališča o tem takoj 
obvesti pristojnega nosilca. 

4. Nujni primeri iz četrtega odstavka 18. člena konvencije so tisti, 
pri katerih z zagotavljanjem storitve ni mogoče odlašati, ne da bi 
s tem resno ogrožali življenje ali zdravje zadevne osebe. Če se 
proteza ali pripomoček zlomi ali poškoduje, za ugotovitev nujnosti 
zadošča dokazati nujnost popravila ali obnove tega pripomočka. 

5. Pristojni organi za zvezo sestavijo seznam storitev, za katere 
se uporabljajo določbe četrtega odstavka 18. člena konvencije. 

11. člen 
Storitve v primeru vrnitve na ozemlje druge 

pogodbenice ali prenosa stalnega prebivališča na to 
ozemlie med boleznijo ali materinstvom 

1. Da bi bila oseba iz drugega odstavka 18. člena konvencije še 
nadalje upravičena do storitev v državi novega stalnega 
prebivališča, predloži nosilcu v novem kraju stalnega prebivališča 
potrdilo pristojnega nosilca, da se ji po prenosu stalnega 
prebivališča še nadalje zagotavljajo storitve. Pristojni nosilec, 

kadar je to primerno, v potrdilu navede najdaljši možen čas 
zagotavljanja storitev v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja. 
Pristojni nosilec lahko po prenosu stalnega prebivališča zadevne 
osebe in na njeno zahtevo ali na zahtevo nosilca v novem kraju 
stalnega prebivališča izda potrdilo, če tega iz navedenih razlogov 
ni bilo mogoče prej pridobiti. < 

2. Za storitve, ki jih zagotavlja nosilec v novem kraju stalnega 
prebivališča, se smiselno uporabljajo določbe 10. člena. 

12. člen 
Storitve za upokojence in njihove družinske člane, ki 

nimaio stalnega prebivališča na ozemlju pogodbenice, 
po zakonodaji katere prejemajo pokojnino in so 

upravičeni do storitev 

1. Da bi se upokojencu ali njegovim družinskim članom iz drugega 
odstavka 19. člena konvencije zagotovile storitve na ozemlju 
pogodbenice, na katerem ima stalno prebivališče, se mora prijaviti 
pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča in predložiti naslednje 
dokumente: 

a) potrdilo, ki dokazuje, da je upravičen do storitev zase in za 
svoje družinske člane. To potrdilo izda pristojni nosilec in dvojnik 
potrdila pošlje organu za zvezo druge pogodbenice. Če upokojenec 
potrdila ne predloži, nosilec v kraju stalnega prebivališča zanj 
zaprosi pristojnega nosilca. 

Potrdilo velja, dokler organ za zvezo druge pogodbenice ne prejme 
uradnega obvestila o njegovem preklicu od nosilca, ki je potrdilo 
izdal; 

b) dokumente, ki jih zakonodaja države stalnega prebivališča 
običajno zahteva za zagotavljanje storitev. 

2. Nosilec v kraju stalnega prebivališča uradno obvesti pristojnega 
nosilca o vsaki prijavi v skladu s prejšnjim odstavkom. 

3. Pogoj za zagotovitev storitev je veljavno potrdilo iz točke a) 
prvega odstavka tega člena. 

4. Upokojenec nosilca v kraju stalnega prebivališča obvesti o 
vsaki spremembi okoliščin, ki bi lahko vplivala na njegovo 
upravičenost do storitev, š« zlasti o začasnem prenehanju ali 
ustavitvi izplačevanja pokojnine in prenosu svojega stalnega 
prebivališča ali stalnega prebivališča svojih družinskih članov. 

5. Nosilec v kraju stalnega prebivališča takoj, ko je seznanjen s 
spremembo, ki bi lahko razširila pravice upokojenca ali njegovih 
družinskih članov do storitev, o tem obvesti pristojnega nosilca. 

6. Nosilec v kraju stalnega prebivališča daje vso pomoč 
pristojnemu nosilcu, da ukrepa proti osebi, ki je prejela storitve, 
do katerih ni bila upravičena. 

13. člen 
Storitve za družinske člane, ki imaio stalno prebivališče 
na ozemlju države, v kateri upokojenec nima stalnega 

prebivališča 

Določbe 12. člena se smiselno uporabljajo za družinske člane iz 
tretjega odstavka 19. člena konvencije. V tem primeru pristojni 
nosilec, ali kadar je to primerno, nosilec v kraju stalnega 
prebivališča upokojenca izda potrdilo, ki dokazuje, da so družinski 
člani upravičeni do storitev. 
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14. člen 
Storitve za upokojence in njihove družinske člane med 
začasnim bivanjem v državi, v kateri nimaio stalnega 

prebivališča 

Za zagotavljanje storitev upokojencem in njihovim družinskim 
članom med začasnim bivanjem, omenjenim v petem odstavku 
19. člena konvencije, se smiselno uporabljajo določbe 9. in 10. 
člena. V tem primeru je pristojni nosilec nosilec v kraju stalnega 
prebivališča. 

15. člen 
Povračilo stroškov storitev, ki so nastali med začasnim 

bivanjem na ozemlju ene pogodbenice, s strani 
pristojnega nosilca ali nosilca v kraju stalnega 

prebivališča druge pogodbenice 

1. Če med začasnim bivanjem ni bilo mogoče opraviti formalnosti 
iz 9. člena, pristojni nosilec, ali kadar je to primerno, nosilec v 
kraju stalnega prebivališča na zahtevo zadevne osebe povrne 
stroške storitev v skladu z višino povračil, ki jo določi nosilec v 
kraju začasnega prebivališča. 

2. Nosilec v kraju začasnega prebivališča na zahtevo pristojnega 
nosilca, ali kadar je to primerno, na zahtevo nosilca v kraju stalnega 
prebivališča temu priskrbi potrebne podatke o višini povračil. 

16. člen 
Dnevne daiatve za primer bolezni in materinstva 

1. a) Da bi se zavarovancu, ki je na ozemlju Slovenije, zagotovile 
dajatve po nizozemski zakonodaji, ta vloži zahtevek pri Zavodu 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ljubljana. 

b) Da bi se zavarovancu, ki je na ozemlju Nizozemske, zagotovile 
dajatve po slovenski zakonodaji, ta vloži zahtevek pri Nacionalnem 
zavodu za socialno zavarovanje (Landelijk Instituut Sociale 
Verzekeringen), c/o GAK, Nederland bv, Amsterdam. 

2. K zahtevku, vloženemu pri nosilcu iz prvega odstavka tega 
člena, mora biti priloženo potrdilo o nezmožnosti za delo, ki ga 
izda lečeči zdravnik. Na tem potrdilu so navedeni prvi dan 
nezmožnosti za delo, diagnoza in verjetno trajanje nezmožnosti 
za delo. 

3. a) Zavod iz točke a) prvega odstavka tega člena, ki prejme 
zahtevek, čim prej uradno obvesti pristojnega nosilca, ali če ta ni 
znan, Nacionalni zavod za socialno zavarovanje (Landelijk 
Instituut Sociale Verzekeringen), c/o GAK, Nederland bv, Am- 
sterdam, o vložitvi zahtevka za dajatve in navede dan vložitve 
zahtevka ter ime in naslov morebitnega delodajalca ter pošlje 
potrdilo o nezmožnosti za delo, priloženo zahtevku, pristojnemu 
nosilcu, ali če ta ni znan, Nacionalni zavod za socialno zavarovanje 
(Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen), c/o GAK, Nederland 
bv, Amsterdam. 

b) Nosilec iz točke b) prvega odstavka tega člena, ki prejme 
zahtevek, čim prej uradno obvesti Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Ljubljana, o vložitvi zahtevka za dajatve in 
navede dan vložitve zahtevka ter ime in naslov morebitnega 
delodajalca ter pošlje potrdilo o nezmožnosti za delo, priloženo 
zahtevku, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Ljubljana. 

4. Na zahtevo pristojnega nosilca nosilec iz prvega odstavka 
tega člena opravi vse potrebno v zvezi z upravnimi zadevami ali 
zdravniškimi pregledi. Pristojni nosilec ima pravico zahtevati, da 
zadevno osebo pregleda zdravnik v pristojni državi. 

5. Pristojni nosilec na ustrezen način izplača dajatve neposredno 
upravičencu. 

17. člen 
Povračilo stroškov storitev v primerih, ki niso določeni v 

18. in 19, členu 

1. Dejanski znesek stroškov storitev, ki se zagotavljajo v skladu 
s 15., 16., 17. členom (v primeru začasnega prebivališča), prvim, 
drugim in šestim odstavkom 18. člena in petim odstavkom 19. 
člena konvencije, povrnejo nosilcem, ki so zagotovili omenjene 
storitve, kot je prikazano v računih teh nosilcev, pristojni nosilci, 
ali kadar je to primerno, nosilci v kraju stalnega prebivališča. 

2. Pri povračilu stroškov se ne smejo upoštevati višje cene storitev 
od tistih, ki se uporabljajo za storitve, zagotovljene osebam, za 
katere velja zakonodaja nosilcev, ki so zagotovili storitve iz 
prejšnjega odstavka. 

18. člen 
Povračilo stroškov storitev, zagotovljenih družinskim 

članom s stalnim prebivališčem državi, ki ni pristojna, ali 
v državi, v kateri upokojenec nima stalnega prebivališča 

1. Znesek stroškov storitev, zagotovljenih po drugem odstavku 
15. člena konvencije družinskim članom, ki nimajo stalnega 
prebivališča na ozemlju iste pogodbenice kot oseba, iz katere 
izhaja njihova upravičenost, ter znesek stroškov storitev, 
zagotovljenih po tretjem odstavku 19. člena konvencije, se za 
vsako koledarsko leto ocenita na podlagi pavšalnega zneska. 

2. Plačilo pavšalnega zneska, ki ga dolgujejo nizozemski nosilci, 
se določi tako, da se povprečni letni stroški na družinskega člana 
v Sloveniji pomnožijo s povprečnim letnim številom družinskih 
članov, ki se upoštevajo. Povprečni letni stroški na družinskega 
člana v Sloveniji so enaki povprečnim letnim izdatkom za vse 
storitve, ki jih zagotavljajo nosilci v Sloveniji aktivnim 
zavarovancem in njihovim družinskim članom, za katere velja 
slovenska zakonodaja. 

3. Plačilo pavšalnega zneska, ki ga dolgujejo slovenski nosilci, se 
določi tako, da se povprečni letni stroški na družinskega člana na 
Nizozemskem pomnožijo s povprečnim letnim številom družinskih 
članov, ki se upoštevajo. Povprečni letni stroški na družinskega 
člana so enaki povprečnim letnim izdatkom za vse storitve, ki jih 
zagotavljajo nosilci na Nizozemskem vsem zavarovancem, 
mlajšim od 65 let, za katere velja nizozemska zakonodaja. 

19. člen 
Povračilo stroškov storitev, zagotovljenih upokojencem 

in njihovim družinskim članom, ki nimajo stalnega 
prebivališča na ozemliu pogodbenice, po zakonodaji 

katere preiemaio pokojnino 

1. Izdatki za storitve, zagotovljene po drugem odstavku 19. člena 
konvencije, se za vsako koledarsko leto ocenijo na podlagi 
pavšalnega zneska. 

2. Pavšalno plačilo se določi tako, da se povprečni letni stroški na 
upokojenca in družinskega člana pomnožijo s povprečnim letnim 
številom upokojencev in družinskih članov, ki se upoštevajo. 

3. Povprečni stroški na upokojenca in na družinskega člana 
upokojenca za Slovenijo so enaki povprečnim izdatkom na 
upokojenca in njegovega družinskega člana za vse storitve, ki jih 
zagotavljajo slovenski nosilci upokojencem in njihovim družinskim 
članom, za katere velja slovenska zakonodaja. 
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4. Povprečni stroški na upokojenca in družinskega člana so za 
Nizozemsko enaki povprečju izdatkov na upokojenca in 
družinskega člana za vse storitve, ki jih nizozemski nosilci 
zagotavljajo vsem upokojencem in njihovim družinskim članom, 
za katere velja nizozemska zakonodaja. 

5. Za uporabo prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena 
se lahko preide na različne izračune v skladu s starostno skupino, 
ki ji upokojenec pripada. 

20. člen 
Dogovor o drugih načinih povračila 

Organi za zvezo se lahko s privolitvijo pristojnih organov dogovorijo 
o načinih povračila vseh storitev ali njihovega dela, ki so drugačni 
od tistih v 17., 18. in 19. členu. 

21. člen 
Druge določbe o povračilih 

1. Povračila iz 21. člena konvencije se plačujejo prek organov za 
zvezo. 

2. Organi za zvezo se lahko sporazumejo o zvišanju zneskov iz 
18. in 19. člena za odstotek upravnih stroškov. 

3. Za uporabo določb 18. in 19. člena se organi za zvezo lahko 
sporazumejo o plačilu predujma. 

2. POGLAVJE 

DAJATVE ZA PRIMER INVALIDNOSTI, STAROSTI IN 
SMRTI 

22. člen 
Pristojni nosilci 

Za uporabo tega poglavja pomeni izraz „pristojni nosilec": 

na Nizozemskem: 

a) v zvezi z invalidskimi dajatvami: Nacionalni zavod za socialno 
zavarovanje (Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen), pri 
katerem je zavarovan delodajalec zavarovane osebe. 

b) v zvezi s starostnimi in družinskimi pokojninami: Banka za 
socialno zavarovanje (Sociale Verzekeringsbank), Amstelveen; 

v Sloveniji: 

a) zvezi z invalidskimi, starostnimi in družinskimi pokojninami: 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
Ljubljana. 

23. člen 
Zahtevek za daiatve 

1. Pristojni nosilci takoj obvestijo drug drugega o vsakem zahtevku 
za pokojnino, za katerega se uporabljata drugo poglavje tretjega 

dela in 42. člen konvencije. Ti podatki se navedejo na posebnem 
obrazcu, na katerem so tudi vsi podatki, ki jih pristojni nosilec 
druge pogodbenice potrebuje za proučitev zahtevka. Ta obrazec 
nadomesti potrebne dokumente. 

2. Pristojni nosilci se medsebojno obveščajo o okoliščinah, ki so 
pomembne pri odločanju o pokojnini in o okoliščinah, ki vplivajo 
na nadaljnjo upravičenost do pokojnine ali dajatev ter priložijo 
ustrezno medicinsko dokumentacijo. 

3. Pristojni nosilci odločajo o zahtevku in o odločitvi uradno 
obvestijo vlagatelja zahtevka in nosilca druge pogodbenice. 

24. člen 
Potrditev zavarovalnih dob 

Za ugotovitev upravičenosti do pokojnine ali za določitev njene 
višine po drugem poglavju tretjega dela konvencije pristojni nosilec 
ene pogodbenice na zahtevo pristojnega nosilca druge 
pogodbenice potrdi zavarovalne dobe, dopolnjene po njegovi 
zakonodaji, ter zagotovi tudi druge zahtevane podatke. 

25. člen 
Zdravniški pregledi 

1. Če ima upravičenec do invalidske ali družinske pokojnine po 
zakonodaji ene pogodbenice stalno ali začasno prebivališče na 
ozemlju druge pogodbenice, lahko za ugotovitev ali spremljanje 
zdravstvenega stanja upravičenca pristojni nosilec pogodbenice, 
ki plačuje pokojnino, zahteva od njega, da opravi zdravniške 
preglede. 

2. Zahtevek za zdravniški pregled se predloži pristojnemu nosilcu 
druge pogodbenice, ki o rezultatih pregledov čim prej uradno 
obvesti pristojnega nosilca prve pogodbenice. Pristojni nosilec 
ima pravico zahtevati, da zadevno osebo pregleda zdravnik v 
pristojni državi. 

26. člen 
Izplačilo daiatev 

Razen pri uporabi 44. člena konvencije se pokojnine izplačujejo 
neposredno upravičencem. 

3. POGLAVJE 

BREZPOSELNOST IN OTROŠKI DODATKI 

27. člen 
Izmenjava podatkov 

Če oseba pri izvajanju tretjega in četrtega poglavja tretjega dela 
konvencije zaprosi za dajatve na ozemlju ene pogodbenice, nosilec 
druge pogodbenice pošlje podatke prek organa za zvezo te 
pogodbenice. 
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III. DEL 30. člen 
Stroški zdravniških pregledov 

KONČNE DOLOČBE 

28. člen 
Medsebojna pomoč 

1. Organi za zvezo sestavijo vzorce potrdil in drugih dokumentov 
za izvajanje tega dogovora. 

2. Če jih pristojni organi za to pooblastijo, lahko organi za zvezo 
sprejmejo dodatne upravne ukrepe za izvajanje tega dogovora. 

3. Organi za zvezo si po potrebi med seboj pomagajo pri prevajanju 
zahtevkov in drugih dokumentov, napisanih v njihovih uradnih 
jezikih, v angleški jezik. 

Stroškov zdravniških pregledov, ki so potrebni za odobritev ali 
preverjanje dajatev, nosilci ne povrnejo, razen če se pregledi 
opravijo izključno na zahtevo pristojnega nosilca. 

31. člen 
Začetek veljavnosti 

Ta dogovor začne veljati skupaj s konvencijo in se lahko odpove 
v skladu z istimi pravili, kot se uporabljajo za konvencijo. 

SESTAVLJENO v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 22. marca 2000 v 
angleškem jeziku. 

29. člen 

Za namen poslovanja s strankami lahko organ za zvezo ene 
pogodbenice vzpostavi neposreden stik z upravičenci, ki imajo 
stalno prebivališče na ozemlju druge države. 

Za pristojne 
slovenske organe 

Nataša Belopavlovič l.r. 

Za pristojne 
nizozemske organe 

Roland Gerritse l.r. 

3. člen 4. člen 

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

22. marca 2000 sta ga. Nataša Belopavlovič, državna sekretarka 
na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Republike 
Slovenije in g. Roiand Gerritse, generalni sekretar Ministrstva za 
socialne zadeve in zaposlovanje Kraljevine Nizozemske podpisala 
Konvencijo med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o 
socialni varnosti z Zaključnim protokolom in Dogovor o izvajanju 
konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino 
Nizozemsko. 

Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o 
socialni varnosti obsega določbe, ki se nanašajo na področje 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega 
zavarovanja, varstva materinstva, zavarovanja za primer 
brezposelnosti, varstva materinstva ter družinskih dajatev. 

Področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja ureja: 
seštevanje zavarovalnih dob osebam, ki imajo dopolnjeno 
zavarovalno dobo v obeh državah 
odmero sorazmernega dela pokojnine, kar pomeni možnost 
prejemanja samostojne pokojnine v eni pogodbenici in 
sorazmernega dela v drugi pogodbenici 
vštevanje zavarovalne dobe, dopolnjene v tretji državi, s 
katero imata obe pogodbenici sklenjene bilateralne konvencije 
minimalno dobo zavarovanja potrebno za pridobitev pravice 

■ maksimalno dobo za odmero pokojnine po konvenciji, kar je 
novost. 

Na področju zdravstvenega zavarovanja se s konvencijo 
zagotavlja nuđenje zdravstvenih storitev vsem kategorijam 
zavarovancev, ki se bodo mudili na ozemlju druge pogodbenice 
(turisti, napoteni delavci, upokojenci družinski člani, študentje). 

Konvencija tudi opredeljuje katere osebe in v katerem časovnem 
obdobju so upravičene do zdravstvenega varstva v celoti, in 
katere le do nujnega zdravstvenega varstva. 

Slovenska stran se je med pogajanji zavzemala, da bi bilo področje 
nesreč pri delu ustrezno opredeljeno v konvenciji, vendar s svojim 
predlogom ni uspela zaradi drugačne ureditve na nizozemski 
strani. 

Po konvenciji se nadomestilo za brezposelnost ne izplačuje v 
tujino. Vendar je v konvenciji predvideno seštevanje zavarovalnih 
dob, za pridobitev nadomestila za brezposelnost, hkrati pa je tudi 
predpisana potrebna gostota zavarovalne dobe v pogodbenici v 
kateri oseba zaprosi za nadomestilo za brezposelnost. 

Na podlagi konvencije je oseba je upravičena do otroškega dodatka 
po zakonodaji tiste pogodbenice v kateri je zaposlena, tudi če 
otrok prebiva na ozemlju druge pogodbenice. S posebnim 
odstavkom, da se tak princip (izvoz dajatev v drugo pogodbenico) 
uporablja vse do takrat, dokler to dovoljuje nizozemska 
zakonodaja. 

V posebnem členu je tudi opredeljena situacija, kadar obstoji 
upravičenje do otroškega dodatka po zakonodaji obeh pogodbenic 
■ takrat ima oseba pravico do otroškega dodatka po zakonodaji 
tiste pogodbenice v kateri stalno prebiva otrok. 

Na področju materinstva konvencija omogoča seštevanje 
zavarovalnih dob za pridobitev pravice do nadomestila za čas 
porodniškega dopusta, v kolikor je to potrebno po zakonodaji 
pogodbenice. Omogočeno je tudi izplačevanje nadomestila za 
čas porodniškega dopusta v drugo državo pogodbenice, 
konvencija pa vsebuje tudi posebno določbo glede izračuna 
slovenskega nadomestila za čas porodniškega dopusta. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah 
sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Predlagamo, 
da se z istim aktom o ratifikaciji ratificira tudi dogovor o izvajanju 
konvencije. 

Ratifikacija Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino 
Nizozemsko ne bo zahtevala spreminjanja veljavnih oziroma 
sprejemanja novih predpisov, prav tako je omenjena konvencija 
v skladu s pravnim redom Evropske skupnosti. Izvajanje te 
konvencije na bo zahtevalo porabe dodatnih proračunskih 
sredstev. 

Pogodbenici sklepata konvencijo za nedoločen čas z možnostjo 
odpovedi po diplomatski poti. Konvencija bo začela veljati prvega 
dne tretjega meseca po datumu izmenjave ratifikacijskih listin. 
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Amandma 

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K 

PREDLOGU ZAKONA 0 POSEBNIH 

UKREPIH NADZORA PRODAJALN NA 

CESTNIH MEJNIH PREHODIH 

- EPA 1072 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-1611-0004 
Številka: 338-02/2000-1 
Ljubljana, 17.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

V prilogi vam pošiljamo amandma Vlade Republike Slovenije k 
predlogu zakona o posebnih ukrepih nadzora prodajaln na 
cestnih mejnih prehodih - hitri postopek. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

Amandma za nov 13.a člen 

Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi: 

»13.a člen 

(1) Obmejna območja Republike Slovenije na meji z Avstrijo, 
Italijo in Madžarsko sodijo v skladu z drugim odstavkom 22. 
člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS, št. 60/99) med območja s posebnimi razvojnimi 
problemi, v katera se na podlagi posebnega programa prednostno 
usmerjajo spodbude pomembne za regionalni razvoj in sredstva 
programa Phare čezmejnega sodelovanje, iz okvira programov 
predpristopne pomoči Evropske unije. 

(2) Ministrstvo, pristojno za razvoj na predlog Agencije RS za 
regionalni razvoj in v sodelovanju z drugimi resorji ter regionalnimi 
razvojnimi agencijami v obmejnih območjih pripravi program za 
strukturno prilagajanje dejavnosti povezanih z opustitvijo mejne 
funkcije na sedanji državni meji ter določi obseg in vrsto spodbud. 

(3) Spodbude se dodeljujejo v obliki subvencij, ugodnih posojil, 
poroštev za izvedbo razvojnih programov in projektov v okviru 
posebnih razpisov za obmejna območja, ki jih izvede Sklad za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. 

(4) Ministrstvo, pristojno za razvoj na predlog Agencije RS za 
regionalni razvoj in v sodelovanju z drugimi resorji ter regionalnimi 
razvojnimi agencijami v obmejnih območjih do 31.12.2000 pripravi 
poseben program za strukturno prilagajanje dejavnosti povezanih 
z opustitvijo mejne funkcije na sedanji državni meji ter določi 
obseg in vrsto spodbud. 

(5) Za izvedbo programa iz prvega odstavka se v okviru posebnih 
razpisov za obmejna območja, ki jih Izvede Sklad za regionalni 
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 
zagotavljajo subvencije, ugodna posojila in poroštva za izvedbo 
razvojnih programov in projektov v obmejnih območjih.« 
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Obrazložitev 

Poleg samih ukrepov nadzora, ki naj bi v skladu s predlogom 
zakona veljali za poslovanje mejnih prodajaln, Vlada ocenjuje, da 
bi v okviru ureditve prehoda iz enega sistema poslovanja v 
drugega, morali urediti tudi vprašanja zagotavljanja državne 
pomoči za spodbujanje regionalnega razvoja v obmejnih območjih, 
ki bodo zaradi spremembe mejnega režima ob vstopu Republike 
Slovenije v Evropsko unijo soočena z izgubo določenih 
gospodarskih funkcij, vezanih na državno mejo. Za usklajeno 
oblikovanje spodbud, ki so namenjene regionalnemu razvoju, bo 
pripravljen poseben program za strukturno prilagajanje dejavnosti 
povezanih z opustitvijo mejne funkcije in z njo povezanih 
spremljajočih dejavnosti. Aktivnosti določene s tem programom 
bodo prednostno obravnavane pri oblikovanju letnih načrtov 
razvojnih programov proračuna ter programov za črpanje 
sredstev iz predstrukturnih programov Evropske unije, predvsem 
programa Phare čez mejnega sodelovanja. Zakon določa izvedbo 
posebnih razpisov za preoblikovanje dejavnosti na državni meji v 
okviru Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja. 

Besedilo 13.a člena določa, da se obmejna območja Republike 
Slovenije na meji z Avstrijo, Italijo in Madžarsko uvrščajo med 
območja s posebnimi razvojnimi problemi kot so opredeljena z 
drugim odstavkom 22. člena zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja. Zakon določa, da se na podlagi posebnega 
programa, ki ga pripravi ministrstvo pristojno za razvoj v 
sodelovanju z drugimi resorji in regionalnimi razvojnimi agencijami 
prednostno usmerjajo spodbude pomembne za regionalni razvoj 
in sredstva programa Phare čezmejnega sodelovanja, iz okvira 
programov predpristopne pomoči Evropske unije. Vlada je že v 
letu 1999 predvidela številne aktivnosti, ki omogočajo pripravo 
aktivnosti, zlasti v okviru programa Phare čezmejnega 
sodelovanja, v okviru katerega izvaja projekte oblikovanja 
podjetniških inkubatorjev, industrijske cone na Jesenicah in 
tehnološkega parka v Vrtojbi, ki dajejo osnovo za nadgraditev 
programov za prestrukturiranje dejavnosti na državni meji. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

amanmda k predlogu zakona o posebnih ukrepih nadzora prodajaln na cestnih 
mejnih prehodih (EVA 1611-4-2000) 

2) Skladnost predlooa akta z določbami 'Evropskeoa sporazuma o pridružitvi": 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo 
gradivo: skupna izjava k 94. členu Evropskega sporazuma 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti: I 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

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

I 

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

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

- ne 
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7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija ES. države članice ER 
SIGMA. OECD. Univerza.. 

Niso sodelovali 

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

- kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 
v kontekstu naloge Državnega programa pod šifro 332. vendar v Državnem programu ni 
izrecno naveden 

Ki Stanko ŠTRAJN 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 9 
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Amandmaji 

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K 

PREDLOGU ZAKONA O 

TELEKOMUNIKACIJAH 

- EPA 1203 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE V prilogi vam pošiljamo amandmaje Vlade Republike Slovenije 
k predlogu zakona o telekomunikacijah - hitri postopek. 

EVA: 1999-2411-0094 
Številka: 347-08/98-2 
Ljubljana, 17.08.2000 

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

Amandmaji k predlogu zakona o 
) telekomunikacijah - hitri postopek 

K 1. členu 

Za besedami "Agencija za telekomunikacije" se dodata besedi 
"Republike Slovenije". 

Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem upoštevamo sugestijo Sekretariata 
in zaradi sodelovanja z ustreznimi organi v drugih državah in z 
organi mednarodnih organizacij uvajamo naziv Agencija za 
telekomunikacije Republike Slovenije 

K 3. členu 

1. V 6. točki se besede "Javno telekomunikacijsko omrežje" 
nadomestijo z besedami "Javna telekomunikacijska omrežja", 
drugi del stavka se popravi v ustreznem številu. 

Obrazložitev: 
Amandma uvaja množinsko obliko in pomeni redakcijo na podlagi 
pripombe Sekretariata. 

2. 13. točka se črta. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 
Menimo, da je pojem operater že zadosti definiran preko celotne 
vsebine predloga zakona. 

K 6. členu 

V drugem odstavku se beseda "primerno" nadomesti z besedo 
"smiselno". ' 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata ter 
uvaja v besedilo večjo jasnost. 

K 11. členu 

V drugem odstavku se besedi "zainteresiranimi osebami" 
nadomestijo z besedo "ponudniki". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata ter 
uvaja terminološko skladnost s tretjim odstavkom tega člena. 
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K 16. členu 

V drugem odstavku se za besedo "razveljavi" črta pika in doda 
besedilo "in določi nova vsebina". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 23. členu 

1. V prvem odstavku se za besedo "treba" doda beseda "pisno". 

Obrazložitev: 
Amandmaje redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. Besedo 
pisno dodajamo zaradi večje določnosti besedila določbe. 

2. V drugem odstavku se črtajo besede "Ne glede na določbe 
prejšnjega odstavka" in se beseda "Agencijo" prenese na 
začetek stavka. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

3. V tretjem odstavku se črtajo besede "prejšnjega odstavka" in 
se nadomestijo z besedami "iz prvih dveh odstavkov". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

4. V četrtem odstavku se črtajo besede "Ne glede na določbo 
prvega odstavka tega člena". Na začetku odstavka se doda 
beseda "Agencijo", beseda "obvestilo" se nadomesti z besedo 
"obvestiti". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

5. V petem odstavku se beseda "načrtovanja" nadomesti z 
besedo "graditvi". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski v smislu določb zakona o graditvi objektov 
in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 26. členu 

V prvem odstavku se beseda "se" nadomesti z besedo "Agencija" 
in se črta tretji odstavek. Četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek 
postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi. 

Obrazložitev: 
Amandmaje redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. Uvaja 
se racionalnost zakonskega besedila. 

K 28. členu 

V drugem odstavku se beseda "ta" nadomesti z besedama "to 
dovoljenje". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 30. členu 

1 .V tretji točki drugega odstavka se besedi "ne odpravi" nadomestita 
z besedama "ni odpravil". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata, ki 
predlaga, da se v tem kontekstu uporabi pretekli čas. 

1. V sedmi točki drugega odstavka se številka "126" nadomesti 
s številko "127". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski. 

K 32. členu 

Prvi odstavek se v celoti spremeni, tako da se glasi: 
"Kdor na podlagi 23. člena in prvega odstavka 24. člena tega 
zakona pisno obvesti Agencijo mora plačati pristojbino." 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in je predlagan zaradi večje jasnosti in 
poenotenja oblikovanja celotnega 32. člena. 

K 34. členu 

Prvi odstavek se v celoti spremeni tako, da se glasi: 
"Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada) sprejme načrt 
razporeditve radiofrekvenčnih pasov, s katerimi določi 
radiofrekvenčne pasove, namenjene posameznim radijskim 
storitvam in posameznim uporabnikom." 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 35. členu 

V tretjem odstavku se beseda "pripravi" nadomesti z besedo 
"sprejme". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 37. členu 

V drugem in tretjem odstavku se številka "14" nadomesti s številko 
"15". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 45. členu 

V 3. točki drugega odstavka se besedi "ne odpravi" nadomestita 
z besedama "ni odpravil". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski In temelji na pripombi Sekretariata, ki 
predlaga, da se v tem kontekstu uporabi pretekli čas. 

K 50. členu 

1. V prvem odstavku se beseda "graditve" nadomesti z 
besedama "graditvi objektov". 

2. V drugem odstavku se črtata beseda in številka "in 8". 
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Obrazložitev: 
Amandmaja sta redakcijska in temeljita na pripombi Sekretariata. 

K 59. členu 

1. V naslovu člena se za besedo "napeljav" dodaja besede "in 
kasnejše graditve". 

2. V četrtem odstavku se črtata besedi "po možnosti". 

Obrazložitev: 
Amandmaja sta redakcijska in temeljita na pripombi Sekretariata. 

K 64. členu 

V petem odstavku se za besedo "Agencija" doda besedilo "v 
Uradnem listu Republike Slovenije". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in opredeljuje glasilo, v katerem Agencija 
objavi firmo družbe ali samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma naziv operaterja s pomembno tržno močjo. 

K 65. členu 

1. V naslovu člena se za besedo "omrežij" dodata besedi 
"oziroma storitev". 

2. Prvi odstavek se v celoti spremeni tako, da se glasi: "Operaterji 
javnih telekomunikacijskih omrežij in storitev s pomembno 
tržno močjo morajo omogočiti dostop do svojih omrežij oziroma 
storitev na podlagi tržnih, stroškovno naravnanih, javno 
objavljenih, objektivnih in preglednih pogojev, ki obsegajo vse 
dejavnosti vezane na izvedbo dostopa, kot so sporočanje 
informacij, dogovarjanje o dostopu, roke izvedbe dostopa in 
drugo." 

3. V drugem odstavku se črta beseda "da" in se nadomesti 
besede "od njega odvisna podjetja" z besedami "za podjetja, 
odvisna od njega". 

4. V tretjem odstavku se črtajo besede "v primernem roku". 
Besedi "spremembami načrtovanimi" se nadomestita z 
besedami "podatki o spremembah, načrtovanih". 

5. V petem odstavku se pred besedo "sporočiti" doda besedilo 
"v desetih dneh po zavrnitvi ali omejitvi". 

Obrazložitev: 
Amandmaji so redakcijski in temeljijo na pripombah Sekretariata. 

K 66. členu 

V šestem odstavku se za besedo "morajo" dodajo besede "v 
Uradnem listu Republike Slovenije". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski In določa sredstvo, preko katerega morajo 
operaterji javni telekomunikacijskih omrežij oziroma storitev s 
pomembno tržno močjo objavljati zahtevane podatke. 

K 68. členu 

V prvem odstavku se za besedami "bo zagotavljal to storitev in 
ki" doda beseda "mora". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 70. členu 

V enajstem odstavku se za besedo "morajo" dodajo besede "v 
Uradnem listu Republike Slovenije". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 71. členu 

V tretjem odstavku se za besedo "obliki" dodajo besede "v 
Uradnem listu Republike Slovenije". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 72. členu 

V 2. točki tretjega odstavka se črta beseda "primemo" in se za 
besedo "objavljene" dodajajo besede "v dnevnem tisku". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 78. členu 

V drugem odstavku se številka "14" nadomesti s številko "15". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 82. členu 

1. V prvem odstavku se besedi "Stroške nadomestila" 
nadomestita z besedama "Nadomestilo stroškov". 

2. V šestem odstavku se besedi "stroških nadomestila" 
nadomestita z besedama "nadomestilu stroškov". 

Obrazložitev: 
Amandmaja sta redakcijska in temeljita na pripombi Sekretariata 
ter uvajata terminološko skladnost. 

K 86. členu 

V drugem odstavku se besedi "Pooblaščena oseba" nadomestita 
z besedo "Inšpektor v skladu s 134. členom tega zakona" 

Obrazložitev: 
Po določbi 134. člena predloga zakona inšpektorji opravljajo 
nadzorstvo nad izvajanjem določb zakona, ki se nanašajo na 
radijsko in terminalsko opremo. 

K 89. členu 

V tretjem odstavku se beseda "Agencija" nadomesti z besedo 
"inšpektor". 

Obrazložitev: 
Na podlagi 134. člena so inšpektorji pristojni za nadzor določb 
zakona, ki se nanašajo na elektromagnetno združljivost. 
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K 90. členu 

V prvem odstavku se besede "odgovorna oseba za trženje" 
nadomesti z besedami "od proizvajalca pooblaščena fizična ali 
pravna oseba, ki trži". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata ter 
odpravlja nejasnost prejšnjega besedila. 

K 92. členu 

1. V petem odstavku se beseda "se" nadomesti z besedami 
"minister na predlog Agencije"; za besedama "s tem" se dodajo 
besede "dopolnjuje ali spreminja". 

2. V šestem odstavku se beseda "pravočasno" nadomesti z 
besedami "najmanj eno leto". 

Obrazložitev: 
Amandmaja sta redakcijska in temeljita na pripombi Sekretariata 
ter uvajata skladnost besedila člena. 

K 94. členu 

1. V prvem odstavku se beseda "ureja" nadomesti z besedo 
"določa". 

2. V drugem odstavku se besedilo "Zainteresirana oseba mora 
Agenciji posredovati podatke" nadomesti z besedilom "Na 
podlagi vloge za dodelitev številk morajo biti Agenciji 
posredovani podatki". 

3. Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: "Agencija s splošnim 
aktom podrobneje določi način podeljevanja iz prejšnjega 
odstavka tega člena". 

Obrazložitev: 
Predlagani amandmaji so redakcijske narave in nomotehnično 
izboljšujejo prejšnji tekst. 

K 95.členu 

1. Prvi odstavek se v celoti spremeni tako da se glasi: "Odločbo 
o dodelitvi številk lahko pridobi operater javnih 
telekomunikacijskih storitev in omrežij, ki mu odločba o 
dodelitvi številk ni bila razveljavljena po uradni dolžnosti na 
podlagi 1. in 3. do 5. točke 99. člena tega zakona". 

Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem se jasneje določa upravičenca za 
pridobitev odločbe o dodelitvi številk. 

2. Drugi odstavek se v celoti spremeni tako, da se glasi: "Minis- 
ter predpiše podrobnejše pogoje za dodelitev številk iz 
prejšnjega odstavka". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski. 

K 96. členu 

Člen se v celoti spremeni tako, da se glasi: 
"Agencija z odločbo zavrne dodelitev številk, če ugotovi, da: 
1. vložnik ni upravičena oseba za dodelitev na podlagi prvega 

odstavka 95. člena tega zakona; 

2. bi bila dodelitev v nasprotju z določbami tega zakona in predpisi 
sprejetimi na njegovi podlagi; 

3. nameravana uporaba ne opravičuje dodelitve zahtevane 
količine oziroma vrste številk; 

4. je vložnik že kršil določbe tega zakona ali ni poravnal zapadlih 
pristojbin za uporabo dodeljenih številk; 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma je redakcijski. 

K 98. členu 

V prvem odstavku se besede "pri menjavi naročnika" nadomestijo 
z "pri menjavi operaterja". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski In temelji na pripombi Sekretariata. 

K 99. členu 

1. Za besedama "če ugotovi" se doda beseda "da". V 1. točki se 
črta beseda "da". 

2. V 3. točki se besedi "ne odpravi" nadomestita z besedama "ni 
odpravil". 

3. V 4. točki se za besedo "ni" doda beseda "bila". 

4. V 5. točki se za besedo "oziroma" črta beseda "iz". 

Obrazložitev: 
Amandmaji so redakcijski in temeljijo na pripombi Sekretariata. 

K 103. členu 

V prvem odstavku se za besedami "Agencija za telekomunikacije" 
dodata besedi "Republike Slovenije". 

Obrazložitev: 
Besedilo enako kot besedilo obrazložitve predlaganega 
amandmaja k 1. členu. 

K 106. členu 

1. V prvem odstavku se za besedama "državnega proračuna" 
dodajo besede "in sicer iz". 

2. Drugi odstavek se črta, vsebina se prenese v 108. člen 
zakona. 

3. Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. 

Obrazložitev: 
Amandmaji so redakcijski in temeljijo na pripombi Sekretariata. 

K 107. členu 

1. V 8. točki prvega odstavka se črta beseda "drugim". 

2. V 11. točki prvega odstavka se besedi "organ izdal" 
nadomestita z besedama " izdala Agencija ". 

3. V16. točki prvega odstavka se besede "kakovostne indikatorje 
storitev" nadomestijo z besedami "objavljanje indikatorjev 
kakovosti storitev". 
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Obrazložitev: 
Amandmaji so redakcijski in temeljijo na pripombi Sekretariata. 

K 108. členu 

1. V drugem odstavku se številka "120" nadomesti s številko 
"121". 

2. V 1. točki tretjega odstavka se besede "iz drugega odstavka 
tega člena" nadomestijo z "iz 121. člena tega zakona". 

3. V 3. točki tretjega odstavka se črta beseda "morebitna". 

4. V 4. točki četrtega odstavka se beseda "izvajanje" nadomesti 
z besedo "zagotavljanje". 

5. V 5. točki četrtega odstavka se beseda "prispevkov" 
nadomesti z besedama "nadomestil stroškov". 

6. V petem odstavku se beseda "drugega" nadomesti z besedo 
"prejšnjega". 

7. Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: "Poročilo o delu, ki ga 
Agencija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
poslovno poročilo potrdi Vlada in z njima seznani Državni 
zbor. 

Obrazložitev: 
Amandmaji so redakcijski in temeljijo na pripombi Sekretariata. 

K 112. členu 

V prvem odstavku se beseda "pokrivanje" nadomesti z besedama 
"plačevanje nadomestila" in za besedo "stroškov" črta beseda 
"nadomestila". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 114.členu 

1. V drugem odstavku se za besedama "ki jih" doda besedilo 
"za dobo 5 let na predlog komisije Državnega zbora Republike 
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve". 

2. V šestem odstavku se beseda "ustanovitelj" nadomesti z 
besedama "Državni zbor". 

Obrazložitev: 
Amandmaja sta redakcijska in na temelju pripomb Sekretariata 
dopolnjujeta manjkajoča določila. 

K 116. členu 

1. V prvem odstavku se črta beseda "ali" in se nadomesti z 
"vejico", za besedo "priporočila" pa se dodata besedi "in 
predloge". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata ter 
usklajuje besedilo s šestim odstavkom tega člena. 

2. V drugem odstavku se besedi "Državnemu zboru" 
nadomestita z besedo "Vladi". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 117. členu 

V petem odstavku se številka "74" nadomesti s številko "75". 
Črta se besede "zaradi kršitve splošnih pogojev in cen operaterjev 
javnih telekomunikacijskih storitev pri poslovanju z uporabniki, 
potrošniki ali drugimi operaterji" in "zaradi teh kršitev". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 129. členu 

V tretjem odstavku se za besedo "obveznosti" vejica nadomesti 
z besedo "in". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata, 

k 132. členu 

V drugem odstavku se črtata oklepaja in besedilo v oklepajih. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 134. členu 

1. V prvem odstavku se za besedami "(v nadaljevanju: 
pooblaščene osebe Agencije)" doda vejica in besedilo 
"inšpektorji, pristojni za nadzor blaga na trgu". 

2. V 1. točki se za besedo "Agencije" dodata besedi "opravljajo 
nadzor" in se za besedo "storitev" doda vejica in besedilo "o 
zagotavljanju univerzalnih storitev". 

3. Doda se nova 2. točka, ki se glasi: "inšpektorji, pristojni za 
nadzor blaga na trgu opravljajo nadzor radijske in terminalske 
opreme na trgu;" Dosedanja 2. točka postane 3. točka. 

4. Dosedanja 2. točka se dopolni tako, da se za besedo 
"inšpektorji" doda vejica in besedilo "pristojni za 
telekomunikacije" in za besedo "pa" dodata besedi "opravljajo 
nadzor", za besedama "terminalski opremi" dodata besedi "v 
obratovanju", za besedo "združljivosti" dodajo besede "naprav 
v obratovanju". 

Obrazložitev: 
Predlagane dopolnitve 134. člena dodatno razmejujejo pristojnosti 
za opravljanje nadzora nad izvajanjem zakona o telekomunikacijah, 
predpisov in splošnih aktov, izdanih na njegovi podlagi, ter 
posamičnih aktov, izdanih na temelju tega zakona in predpisov 
oziroma splošnih aktov. 

K 136. členu 

1. V 3. točki prvega odstavka se črtajo besede "v nasprotju s 
predpisi". 
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Obrazložitev: 
Izkušnje iz inšpekcijskih pregledov kažejo na to, da v določenih 
izjemnih primerih prihaja do elektromagnetnih motenj tudi takrat, 
ko vsi uporabniki ravnajo skladno s predpisanimi pogoji. Za take 
primere mora biti inšpektorju v zakonu dano pooblastilo, da v 
primeru ugotovljenih elektromagnetnih motenj lahko ukrepa tudi z 
omejitvijo uporabe moteče električne naprave. 

2. V 5. točki prvega odstavka se črtajo besede "v odločbi 
določenem roku". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 143. členu 

1. V prvem odstavku se za besedama "skladno z" doda številka 
in beseda "24. in". 

2. Drugi odstavek se v celoti spremeni tako, da se glasi: "Pravne 
in fizične osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo 
telekomunikacijske storitve iz 15. člena zakona o 
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 odi. US in 
13/98 odi. US), jih pod enakimi pogoji, kot do sedaj, opravljajo 
še naprej." 

Obrazložitev: 
Amandmaja sta redakcijska in temeljita na pripombi Sekretariata. 

K 145. členu 

V drugem odstavku se črtajo besede "iz prvega odstavka". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 150. členu 

V drugem odstavku se za besedami "ali cene, ki" doda beseda 
"jih". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 151. členu 

V drugem odstavku se črtajo besede "iz tega člena" in se 
nadomestijo z besedilom "operaterjev, ki izhaja iz obveznosti 
lastnikov zemljišča iz prejšnjega odstavka tega člena". 

Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem se odpravlja pomanjkljivost, na katero 
je opozoril Sekretariat. 

K 152. členu 

Dodajo se nov prvi, drugi in četrti odstavek, ki se glasijo: 

"(1) Vlada ustanovi Agencijo v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

(2) Agencija začne delovati po tem zakonu z dnem ustanovitve. 
(4) Na podlagi prvega odstavka 105. člena tega zakona v roku 

šest mesecev po ustanovitvi direktor Agencije izda statut. 

Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo tretji, peti in šesti 
odstavek." 

Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem se odpravljajo pomanjkljivosti 
ugotovljene s strani Sekretariata. 

K 8. poglavju; 

Naslov poglavja se v celoti spremeni tako, da se glasi: 
"Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma 
Slovenije d.d". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

K 157. členu 

1. V prvem odstavku se beseda "Zavezancu" nadomesti v 
besedo "Upravičencu". Za besedami "ki so jo" se dodajo 
besede "v istem obdobju". Beseda "področju" pa se nadomesti 
z besedami "območju posameznega pravnega prednika 
Telekoma Slovenije d.d". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski in temelji na pripombi Sekretariata. 

2. Na koncu odstavka pa se doda stavek, ki se glasi:"V ta 
znesek se ne štejejo sredstva, ki so jih upravičenci obvezno 
združevali v okviru Samoupravnih interesnih skupnosti." 

Obrazložitev: 
Status družbenega kapitala, ki je postal last Republike Slovenije 
je dobila vsa infrastruktura, zgrajena v skladu z 38. členom zakona 
o sistemih zvez do uveljavitve zakona o gospodarskih javnih 
službah. 

3. V drugem odstavku se besedi "konvertibilno valuto" 
nadomestita z besedama "nemško marko". 

Obrazložitev: 
Amandma k drugemu odstavku določa konvertibilno valuto, na 
podlagi katere se bo preračunal znesek vračila. 
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Amandmaji 

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K 

PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

CARINSKEGA ZAKONA 

- EPA 1069 - II - skrajšani postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1996-1211-1069 
Številka: 424-01/98-7 
Ljubljana,17.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

V prilogi vam pošiljamo amandmaje Vlade Republike Slovenije 
k predlogu zakona o spremembi carinskega zakona - skrajšani 

postopek in mnenje Vlade Republike Slovenije k predlogu 
zakona o spremembi carinskega zakona - skrajšani postopek, 
ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v zakonodajni 
postopek predložila skupina poslancev (prvopodpisani Ivan 
Božič). 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGI: 2 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 424-01/98-7 
Ljubljana, 17.08.2000-08-18 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBI 
CARINSKEGA ZAKONA - SKRAJŠANI POSTOPEK 

Zaradi uskladitve besedila predloga zakona o spremembi carinskega zakona z že sprejetimi 
mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije in zaradi odpravljanja pravne praznine v 
zvezi z ureditvijo zatečenega stanja na dan spremembe carinskih in s tem tudi davčnih 
pogojev za poslovanje prostih carinskih prodajaln, Vlada predlaga Državnemu zboru, da k 
predlogu zakona o spremembi carinskega zakona sprejme naslednje amandmaje: 

Amandma k 1. členu 

Besedilo 1. člena predloga zakona o spremembi carinskega zakona se spremeni, tako da se 
glasi: 

»V 181. členu zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (Uradni list 
RS, št. 32/99) se v prvem odstavku za besedami "mednarodnih cestnih mejnih prehodih" 
dodajo besede "na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško". 

V drugem odstavku se za besedami "cestnih mejnih prehodih" dodajo besede "iz 
prejšnjega odstavka".« 

Obrazložitev: 

Za razliko od osnovnega predloga besedila 1. člena, predlagani amandma odpravlja pravno- 
tehnično nepreciznost, saj se vsebinsko besedilo 1. člena nanaša na 181. člen zakona o 
spremembah in dopolnitvah carinskega zakona in ne na 181. člen osnovnega besedila 
carinskega zakona, hkrati pa usklajuje besedilo določbe z že sprejetimi in uveljavljenimi 
mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije - Evropskim sporazumom o pridružitvi ter 
kratkoročnimi prioritetami iz Partnerstva za pristop. 

S predlaganim amandmajem se v skladu s temi izhodišči spreminja 181. člen zakona o 
spremembah in dopolnitvah carinskega zakona, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
32/99. S predlagano spremembo se nadaljnje poslovanje omogoča prostim carinskim 
prodajalnam, ki poslujejo na območju mednarodnih cestnih mejnih prehodov na meji med 
Slovenijo in HrvaŠko. V skladu s predlagano dikcijo in upoštevaje siceršnje besedilo 181. 
člena zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona, to pomeni, da lahko proste 
carinske prodajalne na meji s Hrvaško, ki so obstajale na dan 1. julij 1999, kakor tudi tiste, 
za gradnjo oziroma razširitev katerih so bili vloženi pri Carinski upravi RS popolni zahtevki 
do 21. maja 1999, pa do 1. julija 1999 še niso začele s poslovanjem, poslujejo še naprej pod 
enakimi pogoji kot doslej. To pomeni, da lahko prodajajo: 
• blago potnikom, ki odhajajo s carinskega območja kot tudi potnikom, ki prihajajo nanj; 
- blago, od katerega niso bile plačane uvozne dajatve; 
- blago, od katerega v skladu z 32. členom ZDDV ni bil obračunan DDV in 
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- trošarinske izdelke, od katerih je bila obračunana trošarina v nižjem znesku od 
predpisane (60 % za cigarete in tobačne izdelke ter 90 % za alkoholne pijače). 

Istočasno pa to tudi pomeni, da morajo spoštovati posebne pogoje poslovanja, ki so za 
proste carinske prodajalne določene s carinskimi in davčnimi predpisi (npr. omejevanje 
prodaje posameznim potnikom, vodenje evidenc itd.). 

Amandma za 1.a in 1.b Člen 

Za 1. členom se dodata nova 1.a in 1.b člen, ki se glasi: 

»1.a člen 

Dovoljenja za proste carinske prodajalne iz 87. člena carinskega zakona na 
mednarodnih cestnih mejnih prehodih na mejah Republike Slovenije z Republiko Avstrijo, 
Italijansko republiko in Republiko Madžarsko, prenehajo veljati s 1. januarjem 2001. 

Pristojni carinski organ do 1. januarja 2001 po uradni dolžnosti izda ugotovitvene 
odločbe o razveljavitvi dovoljenj iz prejšnjega odstavka. Zoper ugotovitveno odločbo o 
razveljavitvi dovoljenja iz 87. člena carinskega zakona ni dovoljena pritožba, dovoljen pa je 
upravni spor. 

Od 1. januarja 2001 smejo prodajalne na cestnih mejnih prehodih (v nadaljevanju 
mejne prodajalne) prodajati le domače blago v smislu 4. člena carinskega zakona. Mejne 
prodajalne lahko začnejo poslovati v skladu s tem odstavkom, potem ko v skladu z odločbo 
carinskega organa uredijo carinski status blaga na zalogi na dan 31. decembra 2000. 

V odločbi iz drugega odstavka tega člena carinski organ med drugim določi tudi način 
in roke, v katerih mora imetnik dovoljenja iz prvega odstavka tega člena: 
1. popisati blago na zalogi v prostih carinskih prodajalnah na dan 31. decembra 2000 po 

vrstah, količinah in carinskem statusu blaga, 
2. popis iz prejšnje točke predložiti carinskemu organu in 
3. urediti carinski status blaga na zalogi v prostih carinskih prodajalnah v skladu s 

carinskimi predpisi. 
če je v zvezi z ureditvijo carinskega statusa blaga na zalogi v prostih carinskih 

prodajalnah treba obračunati trošarino za trošarinske izdelke, se trošarino obračuna in plača 
v višini razlike med trošarino, ki je bila obračunana na podlagi tretjega odstavka 43. člena 
oziroma osmega odstavka 51. člena zakona o trošarinah in trošarino, ki na dan 31. 
decembra 2000 velja za enakovrstne trošarinske izdelke, dane v porabo na območju 
Republike Slovenije. 

Trošarina iz prejšnjega odstavka se obračuna in plača kot da bi bila uvozna dajatev. 

I.bčlen 

Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se 
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 300.000 do 12,000.000 tolarjev, pravna oseba pa 
z denarno kaznijo od 1,000.000 do 18,000.000 če: 
1. po 1. januarju 2001 prodaja ali omogoči prodajo blaga v prodajalnah na mejnem 

prehodu, ki ni domače blago v smislu 4. člena carinskega zakona (tretji odstavek 1.a 
člena); 

2. ne opravi popisa blaga na zalogi v skladu z odločbo carinskega organa ali ne predloži 
popisa carinskemu organu v roku, ki ga carinski organ določi v odločbi (četrti odstavek 
1.a člena); 

3. ne uredi carinskega statusa blaga na zalogi v skladu z odločbo carinskega organa (četrti 
odstavek 1.a člena). 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 se za prekrške iz prejšnjega odstavka 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.« 
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Obrazložitev 

Besedilo amandmaja za 1.a in 1.b člen je povezano s predlaganim amandmajem k 1. členu 
predloga zakona. Gre pravzaprav za odpravljanje pravne praznine predloga zakona, ki ne 
ureja ureditve zatečenega stanja na dan spremembe pogojev poslovanja prostih carinskih 
prodajaln. Z amandmajema se tako uvajajo prehodne določbe tega zakona, ki naj omogočijo 
ureditev zatečenega stanja v prostih carinskih prodajalnah in z ustreznimi sankcijami 
zagotovijo učinkovitost preoblikovanja. 

Besedilo predloga prvega in drugega odstavka 1.a člena določa, da se dovoljenja za 
poslovanje prostih carinskih prodajaln, ki so bila izdana v skladu s 87. členom carinskega 
zakona, razveljavijo po uradni dolžnosti. Carinski organi morajo izdati ugotovitvene odločbe 
o razveljavitvi prvotnih dovoljenj še pred 1. januarjem 2001, ki pa učinkujejo šele od 1. 
januarja 2001. 

Tretji odstavek 1.a člena določa pogoje za nadaljnjo prodajo blaga v prodajalnah na cestnih 
mejnih prehodih. Določba predstavlja povezavo med carinskim zakonom in posebnim 
zakonom, ki ureja posebne ukrepe nadzora prodajaln na cestnih mejnih prehodih. Zaradi 
zagotovitve učinkovitega prehoda na nov način poslovanja in zato, da bi preprečili prodajo 
carinskega blaga prej, preden je urejen carinski status tega blaga, predlog zakona 
predvideva, da lahko prodajalne začnejo s prodajo bfaga šele potem, ko uredijo carinski 
status blaga na zalogi. To ne pomeni, da morajo biti dajatve za to blago že plačane, to 
pomeni le, da morajo pri pristojnih carinskih organih biti vložene, in z njihove strani sprejete, 
ustrezne carinske deklaracije za blago na zalogi. 

Predlog četrtega odstavka 1.a člena podrobneje določa, kaj mora vsebovati odločba o 
razveljavitvi dovoljenja iz 87. člena carinskega zakona. V določbi niso sestavine odločbe 
navedene taksativno, ampak gre le za minimalne vsebinske rešitve, ki jih mora vsebovati 
odločba. V skladu s predlagano dikcijo lahko carinski organ, čeprav izdaja odločbo po uradni 
dolžnosti, upošteva specifične posebnosti vsakega konkretnega primera - v nekaterih 
primerih je mogoče opraviti popis blaga v dveh dneh, v drugem primeru v daljšem časovnem 
obdobju. Enako se je mogoče prilagoditi okoliščinam vsakega konkretnega primera glede 
ureditve carinskega statusa blaga. 

Bistvena pri urejanju zatečenega stanja v prodajalnah, ki zaradi razveljavitve dovoljenj 
izgubijo status carinskih skladišč, je ureditev carinskega statusa blaga, ki je na dan 31. 
decembra 2000 na zalogi v prostih carinskih prodajalnah. V prostih carinskih prodajalnah se 
namreč lahko prodaja blago, ki ima v skladu s carinskimi predpisi status carinskega blaga, 
pa tudi blago, ki ima status domačega blaga. Prehodni režim za domače blago je urejen v 
posebnem zakonu, predmet carinskega zakona je lahko le ureditev carinskega statusa 
carinskega blaga. Ker te prodajalne od 1. januarja 2001 ne bodo imele več statusa prostih 
carinskih prodajaln oziroma carinskih skladišč, tudi prodaja carinskega blaga ni več mogoča. 
Besedilo 3. točke tretjega odstavka omogoča imetnikom prostih carinskih prodajaln, da 
uredijo carinski status blaga na kakršen koli način, ki je dopusten s carinskimi predpisi. To 
pomeni, da lahko to blago: 
- sprostijo v prost promet; 
- zahtevajo uvedbo katerega koli od odložnih carinskih postopkov, za katerega so 

izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji (npr. carinsko skladiščenje ipd.); 
- ponovno izvozijo. 

Obveznost za obračun uvoznih in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu blaga (tj. davka 
na dodano vrednost in trošarin) nastane le v primeru sprostitve blaga v prosti promet Pri 
tem se v skladu s splošnimi carinskimi določbami (151. člen carinskega zakona) upoštevajo 

poročevalec, št. 71 34 29. avgust2000 



predpisi, ki so veljali na dan nastanka carinskega dolga, lj. v trenutku sprejema carinske 
deklaracije za sprostitev blaga v prost promet. V skladu s četrtim odstavkom predlaganega 
1.a člena tega zakona se pri obračunu trošarin upošteva, da je bila 60 oziroma 90 % 
trošarina plačana že prej, ko je bilo blago vnešeno v prosto carinsko prodajalno. Peti 
odstavek pa določa postopek za obračun trošarine - enako kot velja tudi sicer zakon določa, 
da se trošarina obračuna kot da bi bila uvozna dajatev. To pomeni, da trošarino obračuna 
skupaj z uvoznimi dajatvami in DDV carinski organ ter da se vse dajatve plačajo v roku iz 
153. člena carinskega zakona. 

Problikovanje prostih carinskih prodajaln v mejne prodajalne je lahko učinkovito le, če bodo 
kršitve predpisanega ravnanja primemo sankcionirane. S tem namenom je predlagana 
določba 1.b člena. Ti prekrški se obravnavajo kot carinski prekrški v skladu s carinskimi 
predpisi, kar pomeni, da je na prvi stopnji pristojni organ carinski urad, o pritožbi pa odloča 
Republiški senat za prekrške. Razpon kazni je določen v enakem obsegu kot je to določeno 
za davčne prekrške. Upoštevan je tretji odstavek zakona o prekrških, ki omogoča, da se za 
prekrške s področja davkov in financ določijo maksimumi denarnih kazni, ki so do trikrat višji 
od tistih, predpisanih z zakonom o prekrških. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 424-01/98-7 
LJubljana, 17.08.2000 

MNENJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 
K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBI CARINSKEGA ZAKONA 

- SKRAJŠANI POSTOPEK 

Skupina poslancev s prvopodpisanim poslancem Ivanom Božičem je v zakonodajni 
postopek predložila predlog zakona o spremembi carinskega zakona. S predlogom zakona 
želijo poslanci vzpostaviti vsaj približno enakopraven položaj slovenskih lastnikov 
prostocarinskih prodajaln nasproti tistim v EU in določiti razumen rok za prestrukturiranje. 

Vlada Republike Slovenije sicer načeloma ne nasprotuje namenu predlagateljev zakona, t. j. 
da se s spremembo 181. člena zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona 
jasneje določi rok, v katerem lahko proste carinske prodajalne na cestnih mejnih prehodih še 
poslujejo pod ugodnejšimi davčnimi in carinskimi pogoji, kot veljajo sicer za prodajalne na 
slovenskem carinskem območju. Ob tem pa Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da 
predlagatelj zakona ne upošteva mednarodnih obveznosti, ki jih je Republika Slovenija že 
prevzela z uveljavitvijo najprej Začasnega sporazuma, nato pa tudi Evropskega sporazuma 
o pridružitvi. V skupni izjavi k 94. členu Evropskega sporazuma (v nadaljevanju: ESP) so se 
pogodbenice zavezale, da bodo sprejele potrebne ukrepe, da bodo pred 1. julijem 1998 
začele izvajati priporočilo, ki ga je sprejel Svet za carinsko sodelovanje 16. junija 1960. 
Evropska unija in Republika Slovenija to izjavo razumeta različno. Evropska unija vztraja, da 
je Slovenija z ESP prevzela politično zavezo, da bo odpravila PCP v roku, določenem v 
skupni izjavi. V tem smislu je Evropska unija vključila vprašanje prostih carinskih prodajaln v 
sistem pogajanj za vstop Slovenije v Evropsko unijo, ter izpostavila ukinitev proste carinske 
prodaje med kratkoročnimi prioritetami partnerstva za pristop v letu 2000. Problematika 
prostih carinskih prodajaln je uvrščena na seznam pogajalskih vprašanj za poglavje 10 - 
obdavčitev in, delno tudi, poglavje 25 - carinska unija. To pomeni, da pogajanj, predvsem za 
poglavje 10 - obdavčitev, ne bo mogoče zaključiti, dokler to vprašanje ne bo rešeno. 

Študije, ki so bile doslej pripravljene v zvezi z ugotavljanjem ekonomskih učinkov 
preoblikovanja prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih, kažejo na to, da je 
preoblikovanje prodajaln v običajne prodajalne koristno tudi z narodnogospodarskega vidika. 

Hkrati Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da predlog zakona ne določa pravil za ureditev 
zatečenega stanja oziroma prehoda poslovanja v skladu s trenutno veljavnimi davčnimi in 
carinskimi pogoji na poslovanje v skladu z običajnimi davčnimi in carinskimi pogoji. Zaradi te 
pravne praznine lahko pri izvajanju takšnega besedila zakona v praksi pride do resnih 
zapletov, saj siceršnja pravila carinskega in davčnega sistema ne omogočajo ustrezne 
razrešitve nakazanih vprašanj. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

mnenje k predlogu zakona o spremembi carinskega zakona (EVA 1996-1211-1069) 

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

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo 
gradivo: 
-71. člen Evropskega sporazuma (približevanje zakonodaje) 
- 94.člen Evropskega sporazuma (sodelovanje na področju carin) 
- skupna izjava k 94. členu Evropskega sporazuma 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: zaradi nacionainih interesov Slovenije, predlog 
zakona predvideva ohranitev prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih med 
Slovenijo in Hrvaško. Ker je obstoj takšnih prodajaln na cestnih mejnih prehodih v nasprotju 
s pozitivno evropsko zakonodajo, ne moremo trditi, da je predlog v celoti izpolnil obveznosti 
iz omenjenih členov. Predvidevamo, da bo zakonodaja v celoti usklajena z vstopom 
Slovenije v EU. 

3^ Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti: 

- Pratnerstvo za pristop, kratoročne prioritete 
- Evropski carinski kodeks (uredba Sveta št. 2913/92 z dne 12. oktober 1992) 
- šesta direktiva (direktiva Sveta št. 77/388/EEC z dne 17. maj 1977 o harmonizaciji zakonov 
držav članic, ki se nanašajo na prometne davke - skupni sistem davka na dodano vrednost) 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: Glej zgoraj pod 2c 

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

konec leta 2002 

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

Obstoji delovni prevod Evropskega carinskega kodeksa, ki pa ni strokovno verificiran. Obstoji 
tudi delovni prevod šeste direktive, ki prav tako ni verificiran. 

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

- ne 
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7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TA1EX. Komisija ES. države članice ES. 
SIGMA. OECD. Univerza...) 

Niso sodelovali 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka 7a 
uskladitev 

Šifra naloge iz državnega programa: 332 
Rok za uskladitev: 2002 

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

Stanko ŠTRAJN 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  
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Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM __ 

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 
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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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